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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

6.ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
 
 

Realizada em 27 de março de 2013 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

VOTO DE CONDENAÇÃO 
 

 
 

“ENCERRAMENTO ABRUPTO DO INSTITUTO DE ODIVELAS 
 
O Governo decidiu encerrar o Instituto de Odivelas! 
 
O Ministério da Defesa Nacional, sem avaliar e ponderar 
as consequências de tal decisão, entendeu que a melhor 
solução para reduzir a despesa pública passaria por 
restruturar, fundir ou mesmo extinguir instituições e 
entidades públicas, sem existir a preocupação com a sua 
História, com a sua importância social ou com o seu 
impacto local, regional e até nacional. 
 
Foi sobre este pretexto, e pese embora todos os alertas 
apresentados pela Câmara Municipal de Odivelas, mas 
também pela Associação de Pais e Encarregados de 
Educação das Alunas do Instituto de Odivelas 
(APEEAIO) e pela Associação das Antigas Alunas do 
Instituto de Odivelas (AAAIO), que cabalmente 
demonstraram a escassez de razoabilidade e fundamento 
desta medida, que foi comunicada e publicamente 
anunciada na passada 2.ª feira, dia 25 de março, a decisão 
de proceder ao encerramento do Instituto de Odivelas, e 
sua integração no Colégio Militar, em Lisboa, a partir do 
ano letivo 2014/2015. 
 
Mais grave e perverso foi o facto de, só após tal ser 
anunciado à Comunicação Social, o Secretário de Estado 
da Defesa, Paulo Braga Lino, ter comunicado essa 
decisão, de forma unilateral e sem lugar a discussão ou a 
qualquer processo de diálogo ou concertação, à Presidente 
da Câmara Municipal de Odivelas, bem como à 
APEEAIO. 
 
Nunca é demais recordar que o Instituto de Odivelas é 
uma instituição centenária, fundada no longínquo ano de 
1900 pelo Infante D. Afonso Henriques, Duque do Porto 
e Condestável do Reino, então com a designação de 

Instituto Infante D. Afonso, e é um estabelecimento de 
ensino de excelência e de referência no panorama 
educativo nacional, como o provam inquestionavelmente 
todos os anos os rankings nacionais dos estabelecimentos 
de ensino. 
 
Como não podemos também esquecer nunca a 
importância secular histórica, social, cultural e educativa 
que o Instituto de Odivelas tem para o nosso território e 
para a sua população, a qual foi muito justamente 
reconhecida pelos órgãos deste Município através da 
atribuição em 2012 da Medalha Municipal de Honra, Grau 
Ouro, a esta instituição de tradição que marca as raízes do 
nosso Concelho. 
 
Também Sua Excelência o Senhor Presidente da 
República, em visita oficial a este estabelecimento de 
ensino, que teve lugar em janeiro de 2010, por ocasião do 
seu 110º Aniversário, referiu que “o Instituto de Odivelas é 
uma instituição de elevada credibilidade, que interessa a Portugal 
acarinhar e incentivar, e da qual têm saído mulheres que têm 
prestado relevantes serviços ao País nas diversas áreas da cultura, 
das artes e das ciências, fazendo votos para que continue a preservar 
e honrar a sua história, as suas tradições e os seus princípios”, 
afirmação na qual nos revemos integralmente, bem como, 
certamente, todos os cidadãos deste Concelho. 
 
Entendemos pois, por todas estas razões, que esta decisão 
de encerramento do Instituto de Odivelas representará 
uma fatura bastante cara no futuro, para este território, 
mas também para esta Instituição e para o Ensino que 
prossegue, a qual irá seguramente muito para além das 
hipotéticas e alegadas, mas não cabalmente demonstradas, 
poupanças financeiras de curto prazo evidentes com o 
contraditório anúncio da construção de um novo edifício, 
no Colégio Militar, para albergar as alunas oriundas do 
Instituto de Odivelas. Sem esquecer o risco que esta 
decisão governamental irá colocar sobre uma fatia 
significativa de postos de trabalho, quer ao nível do 
pessoal docente, quer do pessoal não docente, isto numa 
altura em que o desemprego no País atinge níveis 
absolutamente dramáticos e incomportáveis, bem como 
ao nível da manutenção e conservação de todo o edificado 
ocupado pelo Instituto, património nacional classificado, e 
onde se inclui o túmulo desse Rei maior da História de 
Portugal, o “nosso” Rei D. Dinis, cujo destino ou 
intenções o Governo não divulgou (ou porque ainda não 
tem ou porque não as quer para 
já assumir), com os inerentes riscos de uma rápida e 
irrecuperável degradação. 
 
Só uma visão estreita e uma atitude claramente unilateral é 
que não entende que esta será mais uma decisão errada 
que irá contribuir para hipotecar seriamente o 
desenvolvimento económico, estrutural, educativo e 
social, bem como o património histórico deste Concelho. 
 
Porque não nos revemos nesta falta de visão estratégica 
governamental nem nesta forma de relacionamento 
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institucional muito pouco dignificante com o Poder Local 
Democrático, umas das grandes conquistas do 25 de abril 
de 1974, cujo 39.º aniversário estamos prestes a 
comemorar, a Câmara Municipal de Odivelas, reunida em 
27 de março de 2013, delibera: 
 
1. Condenar veementemente esta decisão de 
encerramento do Instituto de Odivelas e a forma 
como todo este processo foi conduzido pelo Governo; 
 
2. Manifestar toda a solidariedade às alunas, pais, 
encarregados de educação e direção do Instituto de 
Odivelas, bem como a todos aqueles que no exercício 
diário das suas funções fizeram e vêm fazendo desta 
distinta instituição uma referência de excelência no 
ensino em Portugal; 
 
3. Deixar clara a intenção desta Câmara Municipal de 
continuar a lutar, enquanto a concretização desta 
decisão não se tornar manifestamente irreversível, 
pela sua reapreciação e revogação. 
 
Odivelas, 27 de março de 2013 
 
A Câmara Municipal de Odivelas” 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 

 

ATAS 
 

 
 

ATAS DE REUNIÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS  
DO ANO DE 2010 

 
Ata da 8.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, realizada a 21 de abril de 2010. 
 
(Aprovado por maioria) 
 
 
Ata da 4.ª Reunião Extraordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, realizada a 12 de maio de 2010. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS 
 

 
 

4ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL DE 2013 (EXTRAORDINÁRIA) 
4ª MODIFICAÇÃO ORÇAMENTAL DE 2013 – RATIFICAÇÃO 

 
Ratificar a 4ª Alteração Orçamental de 2013, 4.ª 
Modificação Orçamental de 2013, de acordo com o 

proposto na informação n.º Interno/2013/2610 de 2013-
03-13, e nos termos dos Mapas anexos à informação. 

 
 

“4.ª Alteração Orçamental 
 

A 4.ª Alteração Orçamental de 2013 serve única e 
exclusivamente para proceder à regularização do projeto 
relativo a Apoios ao Desenvolvimento da Prática 
Desportiva - PAADO - Programa de Apoio ao 
Associativismo Desportivo de Odivelas - Medida 7 - 
Apoio Extraordinário ao Associativismo. 
 
Deste modo, a Alteração Orçamental do lado da Despesa 
totaliza 4.000,00 Euros (quatro mil euros), verificando-se 
uma manutenção do total das despesas correntes e de 
capital, conforme quadro seguinte: 

 
Modificação Despesa 

Quadro Síntese 
 
 

 
Inscrições/ 
Reforços 

Diminuições/ 
Anulações 

Total de Despesas Correntes 4.000,00 4.000,00 

Total de Despesas Capital  0,00 0,00 

Total Geral  4.000,00 4.000,00 

(un: euros)” 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

5.ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL DE 2013 (EXTRAORDINÁRIA) 
5.ª MODIFICAÇÃO ORÇAMENTAL DE 2013 

 
5.ª Alteração Orçamental de 2013 (extraordinária), 5.ª 
Modificação Orçamental de 2013, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2013/3049 de 2013-
03-22, nos termos dos Mapas anexos à informação. 

 
 

“5.ª Alteração Orçamental 
 

A 5.ª Alteração Orçamental de 2013 reveste-se de caráter 
extraordinário e serve única e exclusivamente para 
proceder à regularização do projeto 215/A/2013 
Org./Eco. 2504/020214, relativo a Estudos Pareceres, 
Projetos e Consultoria no âmbito da Habitação. 
 
Deste modo, a Alteração Orçamental do lado da Despesa 
totaliza 17.000,00 Euros (dezassete mil euros), 
verificando-se uma manutenção do total das despesas 
correntes e de capital, conforme quadro seguinte: 
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Modificação Despesa 
Quadro Síntese 

 

 
Inscrições/ 
Reforços 

Diminuições/ 
Anulações 

Total de Despesas Correntes 17.000,00 17.000,00 
Total de Despesas Capital 0,00 0,00 
Total Geral 17.000,00 17.000,00 

(un: euros)” 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

ESTRUTURA ORGÂNICA FLEXÍVEL DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 

 
 

RETIFICAÇÃO DA REDAÇÃO DOS N.OS 2 E 3 DO ARTIGO 3º 
 

Retificação da redação dos n.os 2 e 3 do artigo 3º da 
Estrutura Orgânica Flexível da Câmara Municipal de 
Odivelas, aprovada, sob o ponto 2, na 10ª Reunião 
Extraordinária da Câmara Municipal de Odivelas, 
realizada a 27 de novembro de 2012 e publicada no 
Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 
23/2012, de 11 de dezembro, página 7 e anexo e reportar 
os efeitos da presente retificação à data da entrada em 
vigor da Estrutura Orgânica Flexível da Câmara Municipal 
de Odivelas, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2013/2880, de 21-03-2013, passando os mesmos 
a ter a seguinte redação: 

 
“(…)Artigo 3º 

[…] 
 

1 - 
……………………………………………………….. 
 
2 – Os Gabinetes constantes nas alíneas b), c), d), f) e h) 
são equiparados a Divisões, de acordo com o limite 
definido em Assembleia Municipal. 
 
3 - Os gabinetes constantes nas alíneas e) e g) são 
equiparados a Unidades Orgânicas de 3º grau.(…)” 
 
[Republica-se a Estrutura Orgânica Flexível da Câmara Municipal de 

Odivelas no final do presente Boletim] 

 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RETIRADA DE PONTO 
 

 
 

RETIRADA DE PONTO DA ORDEM DE 
TRABALHOS DA PRESENTE REUNIÃO 

 
Retirada da ordem de trabalhos da presente reunião do 
ponto referente a “Proposta de Concurso Público para 
Prestação de Serviço de Limpeza e Fornecimento de 
Consumíveis de Higiene nas Instalações da Câmara 
Municipal de Odivelas.” 
 
(Retirado por unanimidade) 

 
 
 
 

REABILITAÇÃO URBANA REFERENTE AO 
ANO DE 2012 

 

 
 

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DE AÇÃO DE 
REABILITAÇÃO URBANA REFERENTE AO ANO DE 2012 

 
Relatório de Ação de Reabilitação Urbana da Vertente Sul 
do Município de Odivelas referente ao ano de 2012, 
conforme o determinado no n.º 1 do artigo 20.º-A do 
Regime Jurídico da Reabilitação Urbana (RJRU), instituído 
pelo Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de Outubro, com a 
redação dada pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2013/2864, de 19-03-2013. 
 
“(…)Nesses termos, o presente documento constitui-se 
como Relatório da ação de reabilitação urbana da Vertente 
Sul do Município e Odivelas. 
 
(…) 
 
Apresenta-se aqui a monitorização da Área de Reabilitação 
Urbana da Vertente de Sul do Concelho de Odivelas, 
através da análise das ações programadas e concretizadas, 
adotando a sua divisão pelos grupos de ações 
estabelecidos no respetivo Programa Estratégico de 
Reabilitação Urbana (PERU), sintetizando, quando 
aplicável, os seguintes aspetos de cada ação desenvolvida: 
 
• Descrição sumária e objetivos alcançados; 
• Ponto de situação; 
• Indicadores gerais de realização.(…)”(Relatório de 

Acompanhamento e Avaliação da Ação de Reabilitação Urbana Referente ao ano de 

2012, p. 4) 
 
Este assunto carece de deliberação em Assembleia Municipal. 

 
(Aprovado por maioria) 
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SIMTEJO – SANEAMENTO INTEGRADO DOS 
MUNICÍPIOS DO TEJO E DO TRANCÃO, S.A. 

 

 
 

FATURAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SIMTEJO 2012 
PAGAMENTO FATURA DE DEZEMBRO 2012 

 
Reforço do cabimento e do compromisso no valor de 
€239.901,09 (duzentos e trinta e nove mil, novecentos e 
um euros e nove cêntimos), para pagamento da fatura 
referente ao mês de dezembro de 2012, no valor de 
€379.243,20 (trezentos e setenta e nove mil, duzentos e 
quarenta e três euros e vinte cêntimos), relativamente à 
prestação de serviços da SIMTEJO, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2013/2543, de 13-
03-2013. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

CARTÃO MUNICIPAL INFANTIL-ODIKIDS 
 

 
 

PROPOSTA DE IMPLEMENTAÇÃO DO CARTÃO MUNICIPAL 
INFANTIL-ODIKIDS E DO RESPETIVO REGULAMENTO 

 
Proposta para a implementação do Cartão Municipal 
Infantil – ODIKids. É um documento identificativo, 
pessoal e intransmissível, feito a pensar nas famílias do 
Município de Odivelas, com o objetivo de que aquela 
população tenha acesso a um maior número de produtos e 
benefícios, possibilitando às famílias condições mais 
propícias à aquisição de bens e serviços, no Concelho de 
Odivelas. É um cartão totalmente gratuito, emitido pela 
Câmara Municipal de Odivelas e destina-se a todas as 
crianças com idades compreendidas entre os 0 e os 11 
anos de idade, inclusive, que residam, estudem no 
Concelho de Odivelas, ou cujo responsável legal pela 
criança trabalhe no concelho de Odivelas. 
 
Proposta de regulamento Municipal, enquadrando o 
funcionamento do Cartão Municipal Infantil anexo à 
informação n.º Interno/2013/2792, de 18-03-2013, com 
alteração ao artigo 3.º - Beneficiários - que passará a ter a 
seguinte redação: 
 
“O Cartão Municipal Infantil – ODIKids, destina-se a 
crianças com idades compreendidas entre os 0 e os 11 
anos de idade, inclusive, que residam ou estudem no 
Concelho de Odivelas, ou cujo responsável legal pela 
criança trabalhe no Concelho de Odivelas”. 
 
Este assunto carece de deliberação em Assembleia Municipal. 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 

 

PROTOCOLOS 
 

 
 

CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O 
MUNICÍPIO DE ODIVELAS E A ENSAIO NUMÉRICO, LDA. – 
ACADEMIA SAÚDE ORAL - PROJETO GERAÇÃO SORRISO 

 
Protocolo de colaboração a celebrar entre o Município de 
Odivelas e a Ensaio Numérico, Lda. – Academia Saúde 
Oral – Projeto Geração Sorriso, conforme proposto na 
informação n.º Interno/2013/2939, de 20-03-2013, e nos 
termos da minuta do protocolo anexo à informação 
referida. 
 
O presente protocolo tem por objetivo geral estabelecer 
um quadro de colaboração entre os dois outorgantes que 
permita o desenvolvimento do Projeto Geração Sorriso, 
que terá duas vertentes: Uma vertente socioeducativa, a 
desenvolver junto dos alunos dos Jardins de Infância e 
Escolas Básicas do Concelho de Odivelas, incluindo 
alunos com necessidades educativas especiais, e uma 
vertente de intervenção social junto da população sénior 
utente das Instituições Particulares de Solidariedade Social 
(IPSS). 
 
O Projeto Geração Sorriso visará ainda atingir os 
seguintes objetivos: 
 
� Promover boas práticas de educação, equidade e 

inovação social no domínio da prevenção, 
sensibilização e educação para a saúde junto da 
população escolar;  

� Potenciar sinergias, mediante o estabelecimento de 
parcerias com entidades locais; 

� Potenciar aprendizagens relacionais entre os saberes e 
as vivências, dentro e fora da escola; 

� Abordar a Saúde Oral no contexto da aquisição de 
comportamentos de higiene pessoal, de forma a criar 
uma geração de crianças e jovens conscientes da 
importância da higiene e saúde oral; 

� Desenvolver a acessibilidade da linguagem 
odontológica às crianças e jovens em ambiente 
escolar e familiar; 

� Realizar workshops educativos com crianças, jovens e 
comunidade educativa; 

� Desenvolver estudos de impacto das iniciativas 
implementadas no contexto da comunidade educativa 
e da população sénior; 

� Diminuir as desigualdades sociais no conhecimento e 
acesso à saúde oral através do acompanhamento 
gratuito de destinatários carenciados do projeto; 

� Desenvolver estudos de enquadramento científico 
tendo como base o público-alvo do projeto. 
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“Protocolo de Colaboração 
 

Considerando que: 
 
A educação é um conceito abrangente que implica a 
formação do Homem em todas as suas vertentes, 
constituindo um processo de socialização, regulado e 
dirigido, destinado à aquisição de conhecimentos e 
competências para a vida, através de uma transmissão de 
saberes e fazeres; 
 
Em contexto escolar, educar para a saúde consiste em 
dotar as crianças e os jovens de conhecimentos, atitudes e 
valores que os ajudem a fazer opções e a tomar decisões 
adequadas à sua saúde e ao seu bem-estar físico, social e 
mental, bem como a saúde dos que os rodeiam, 
conferindo-lhes assim um papel interventivo; 
 
No que respeita às orientações curriculares para a 
Educação Pré-Escolar se destaca, de entre os objetivos 
pedagógicos gerais, a meta de “proporcionar ocasiões de 
bem-estar e segurança, nomeadamente no âmbito da 
saúde individual e coletiva”; 
 
Assume grande importância a prática diária no jardim-de-
infância, de comportamentos promotores de cuidados de 
higiene e saúde para o bem-estar geral e qualidade de vida; 
 
A par das orientações curriculares para a educação Pré-
Escolar, também as orientações curriculares para o 1º 
Ciclo do Ensino Básico, apontam para a importância do 
desenvolvimento nas crianças de hábitos de higiene 
pessoal e de vida saudável, temática abordada não só na 
área curricular disciplinar de Estudo do Meio, mas 
também, passível de ser abordada na área de Formação 
Pessoal e Social, no âmbito das áreas curriculares não 
disciplinares; 
 
O envelhecimento é uma etapa da vida que se faz 
acompanhar de numerosas transformações 
fisiopatológicas e que, de entre essas transformações, as 
doenças orais, ainda que não apresentem de um modo 
geral risco de vida, podem ter repercussões ao nível da 
mastigação, da fonética, da estética e do bem-estar geral da 
população sénior e influenciar negativamente as atividades 
quotidianas e as relações interpessoais desta população; 
 
E, finalmente, os valores emergentes da Carta de Ottawa 
ratificados por Portugal, 
 
Entre: 
 
MUNICÍPIO DE ODIVELAS, com sede na Rua Guilherme 
Gomes Fernandes, na Quinta da Memória, em Odivelas, 
pessoa coletiva com o número 504 293 125, neste ato 
representado pela Senhora Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, Susana de Carvalho Amador, 
adiante designado como Primeiro Outorgante; 
 

E 
 
Ensaio Numérico, Lda - Academia Saúde Oral, com sede 
na Rua Pulido Valente, nº 35, 5º A, Colinas do Cruzeiro, 
em Odivelas, pessoa coletiva com o número 510 293 905, 
neste ato representado pelo Sócio-Gerente, Paulo Jorge 
Marques Lopes, adiante igualmente designado como 
Segundo Outorgante, 
 
É celebrado, de livre vontade e boa-fé, o presente 
Protocolo de Cooperação e Colaboração, que se rege pelas 
cláusulas seguintes, que as partes aceitam e, 
reciprocamente se obrigam a cumprir e a fazer cumprir. 
 
Cláusula Primeira 
(Objetivos) 
 
1. O presente protocolo tem por objetivo geral estabelecer 
um quadro de colaboração entre os dois outorgantes que 
permita o desenvolvimento do Projeto Geração Sorriso, 
adiante abreviadamente designado de Projeto, que terá 
duas vertentes: 
 
a) Uma vertente socioeducativa, a desenvolver junto dos 

alunos dos Jardins de Infância e Escolas Básicas do 
Concelho de Odivelas, incluindo alunos com 
necessidades educativas especiais; e 

b) Uma vertente de intervenção social junto da 
população sénior utente das Instituições Particulares 
de Solidariedade Social (IPSS). 

 
2. O Projeto Geração Sorriso visará ainda atingir os 
seguintes objetivos: 
 
a) Promover boas práticas de educação, equidade e 

inovação social no domínio da prevenção, 
sensibilização e educação para a saúde junto da 
população escolar;  

b) Potenciar sinergias, mediante o estabelecimento de 
parcerias com entidades locais; 

c) Potenciar aprendizagens relacionais entre os saberes e 
as vivências, dentro e fora da escola; 

d) Abordar a Saúde Oral no contexto da aquisição de 
comportamentos de higiene pessoal, de forma a criar 
uma geração de crianças e jovens conscientes da 
importância da higiene e saúde oral; 

e) Desenvolver a acessibilidade da linguagem 
odontológica às crianças e jovens em ambiente 
escolar e familiar; 

f) Realizar workshops educativos com crianças, jovens e 
comunidade educativa; 

g) Desenvolver estudos de impacto das iniciativas 
implementadas no contexto da comunidade educativa 
e da população sénior; 

h) Diminuir as desigualdades sociais no conhecimento e 
acesso à saúde oral através do acompanhamento 
gratuito de destinatários carenciados do projeto; 

i) Desenvolver estudos de enquadramento científico 
tendo como base o público-alvo do projeto. 
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Cláusula segunda 
(Equipa de Projeto) 
 
Para a operacionalização do Projeto, o Segundo 
Outorgante destacará uma equipa de profissionais das 
áreas da medicina dentária e do desenvolvimento infantil, 
que se deslocará aos estabelecimentos educativos e às 
IPSS com população sénior aderentes, em Unidade Móvel 
de Saúde apetrechada para o efeito. 
 
Cláusula Terceira 
(Acompanhamento, Avaliação e Desenvolvimento do 
Projeto) 
 
1. No âmbito do presente protocolo, as partes acordam 
em reunir periodicamente para análise conjunta da 
implementação e resultados do Projeto e, bem assim, para 
definição de medidas para superação de dificuldades 
encontradas. 
 
2. Poderão os Outorgantes, caso tal se entenda útil ou 
necessário, celebrar acordos complementares ao presente 
Protocolo de Colaboração. 
 
Cláusula Quarta 
(Compromissos dos Outorgantes) 
 
1. As ações que vierem a ser lançadas na sequência deste 
protocolo são implementadas numa ótica de confiança 
mútua e, sempre que possível, num espírito de 
reciprocidade. 
 
2. O Primeiro Outorgante compromete-se a promover 
articulação entre a Ensaio Numérico – Academia de Saúde 
Oral e os estabelecimentos educativos e IPSS - Centros de 
Dia que vierem a aderir ao projeto, com vista à respetiva 
operacionalização. 
 
3. O Primeiro Outorgante compromete-se ainda a: 
 
a) Agilizar a comunicação e o acesso a todas as escolas 

públicas para divulgar o projeto e torná-lo acessível 
aos potenciais destinatários; 

b) Disponibilizar um lugar de estacionamento para a 
unidade móvel de saúde e autorizar a instalação de 
um suporte publicitário, ambos nas imediações da 
sede da Ensaio Numérico Lda. – Academia de Saúde 
Oral, isentos de taxas enquanto se mantiver em vigor 
o presente Protocolo; 

c) Colaborar com o Segundo Outorgante na publicação 
de todos os estudos de investigação associados a este 
Protocolo; 

d) Colaborar com o Segundo Outorgante na elaboração 
de candidaturas a concursos a fundos e a patrocínios 
no âmbito do protocolo; 

 
 
 
 

4. O Segundo Outorgante compromete-se a: 
 
a) Assegurar a realização de rastreios gratuitos a todas as 

crianças do pré-escolar e do ensino básico; 
b) Assegurar tratamentos gratuitos a 50 crianças 

carenciadas do pré-escolar e a 150 alunos carenciados 
do 1º ciclo do ensino básico; 

c) Assegurar a oferta de aparelho ortodôntico a todas as 
crianças;  

d) Assegurar às crianças ultra carenciadas, o aparelho 
ortodôntico e a sua manutenção gratuita, desde que a 
utilização do mesmo tenha influência direta na sua 
saúde;  

e) Assegurar a realização de rastreios orais gratuitos 
e/ou garantir intervenções quando solicitadas pela 
população sénior utente das IPSS; 

f) Desenvolver os estudos de enquadramento científico 
do Projeto e assegurar a respetiva operacionalização 
de terreno; 

g) Publicar todos os estudos de investigação associados 
a este Protocolo; 

h) Diligenciar a apresentação de candidaturas a 
financiamento e a obtenção de patrocínios para a boa 
execução do Projeto. 

 
Cláusula Quinta 
(Interpretação e Integração de Lacunas) 
 
Quaisquer dúvidas de interpretação e lacunas do presente 
protocolo serão dirimidas por acordo entre ambas as 
partes. 
 
Cláusula Sexta 
(Duração e Revisão do Protocolo) 
 
1. Este protocolo entra em vigor após publicação no 
Boletim Municipal, à data da sua assinatura e terá uma 
duração anual sucessivamente prorrogada por igual 
período, desde que não seja denunciado por qualquer das 
partes, com uma antecedência mínima de 90 dias, através 
de carta registada com aviso de receção. 
 
2. Este protocolo poderá ser revisto por solicitação de 
qualquer do s Outorgantes. 
 
Odivelas, ___ de _______ de 2013 
 
O Primeiro outorgante 
 

 O Segundo Outorgante” 
 

 
(Aprovado por maioria) 
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PROTOCOLO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE ODIVELAS E 
A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO E 

FORMAÇÃO DE ADULTOS (ANPEFA) 
 

Protocolo a celebrar entre o Município de Odivelas e a 
Associação Nacional de Profissionais de Educação e 
Formação de Adultos (ANPEFA), para cedência gratuita 
do uso de um gabinete, para que aí instale a sua sede, nas 
instalações sitas na Av. Amália Rodrigues, n.º 10, em 
Odivelas, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2013/2540, de 12-03-2013, e nos termos da 
minuta de protocolo anexa à informação. 
 
 
“PROTOCOLO                                  Nº  
 
ENTRE  
 
O Município de Odivelas, com sede na Quinta da 
Memória, Rua Guilherme Gomes Fernandes, 2675 - 372 
Odivelas, pessoa coletiva com o nº 504 293 125, 
representado pela Presidente da Câmara Municipal, 
Susana de Fátima Carvalho Amador, casada, portadora do 
cartão de cidadão com o número de identificação civil 
07740330-4, válido até 21 de setembro de 2014, natural da 
Freguesia de Alagoa, Concelho de Portalegre, com 
domicilio profissional na Quinta da Memória, Rua 
Guilherme Gomes Fernandes, Odivelas, adiante 
designado por Município, 
 
e 
 
ANPEFA – Associação Nacional de Profissionais de 
Educação e Formação de Adultos, com sede na Rua 
Domingos Rebelo, N.º3, 3ºC, em Lisboa, Freguesia de 
Carnide, Concelho de Lisboa, com o número de pessoa 
coletiva 510111432, neste ato representada por Sérgio 
Alberto Gonçalves Rodrigues, casado, natural da 
Freguesia e Concelho de Fundão, portador do Cartão do 
Cidadão n.º 11146279 7 ZZ1, emitido pela República 
Portuguesa, válido até 15/01/2014, residente na Praceta 
Belo Marques, n.º9, 2ºB, Santa Marta do Pinhal, Corroios, 
Seixal, na qualidade de Presidente da Direção Nacional e 
Vanda Alexandra Cardoso da Silva Páscoa Mineiro, 
natural da Freguesia de Mártires, Concelho de Lisboa, 
portador do cartão do cidadão nº 10499947 0ZZ2, 
emitido pela República Portuguesa, válido até 13-10-2017, 
residente na rua António Andrade, nº 1157 Bloco A, 
Vivenda 3, Quintinhas, Charneca de Caparica, Almada, na 
qualidade de Tesoureiro, adiante designada ANPEFA 
 
Considerando, 
 
1. que a ANPEFA se reveste de uma importância 

singular a nível nacional e que se destaca no seu 
âmbito e projeção ao representar uma classe 
profissional de ensino e formação que é essencial 
para a educação e qualificação ao longo da vida; 

 

2. que a ANPEFA pretende colaborar intensamente 
com o Município de Odivelas, bem como, com 
outros agentes locais, nacionais e internacionais, no 
desenvolvimento e promoção de atividades que 
promovam a Educação e Formação no Concelho; 

 
3. que a ANPEFA se propõe desenvolver e concretizar 

um conjunto de objetivos que se revestem de grande 
importância para o Município de Odivelas, 
nomeadamente, contribuir para o desenvolvimento e 
credibilização das políticas de educação e formação 
de adultos e para a construção de uma sociedade de 
aprendizagem ao longo da vida; 

 
4. que a ANPEFA pretende fomentar a formação e 

aperfeiçoamento profissional, dinamizar a cooperação 
com instituições públicas e privadas a nível nacional e 
internacional, promover o debate cientifico e técnico 
em conjunto com outras associações da comunidade 
educativa, bem como, promover e aprofundar o 
espirito do associativismo, entre outros; 

 
5. que a ANPEFA manifesta a ambição e demonstra 

potencial técnico e humano reconhecido para 
desenvolver iniciativas e projetos relevantes, quer em 
parceria com os agentes locais, quer em articulação 
com outras instituições nacionais e internacionais. 

 
É celebrado e reciprocamente aceite o presente protocolo, 
o qual se rege pelas cláusulas seguintes e, no que for 
omisso, pela legislação aplicável: 

 
Cláusula 1ª 

 
O Município acolherá nas instalações sitas na Av. Amália 
Rodrigues, nº 10, em Odivelas, a ANPEFA – Associação 
Nacional de Profissionais de Educação e Formação de 
Adultos, através da cedência gratuita do uso de um 
gabinete, para que esta aí instale a sua sede, conforme 
identificado na planta anexa ao presente protocolo e que 
dele faz parte integrante. 

 
Cláusula 2ª 

 
O gabinete cedido destina-se única e exclusivamente à 
prossecução das atribuições da ANPEFA. 

 
Cláusula 3ª 

 
A ANPEFA obriga-se a não transmitir o espaço a 
terceiros ou a utilizá-lo para o desenvolvimento de 
actividades estranhas aos seus fins, salvo autorização 
expressa e prévia do Município. 

 
Cláusula 4ª 

 
A ANPEFA compromete-se a respeitar as normas 
internas do Município relativas aos procedimentos 
internos de segurança. 
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Cláusula 5ª 
 

As despesas de funcionamento à excepção dos consumos 
de água e electricidade são da responsabilidade da 
ANPEFA. 

 
Cláusula 6ª 

 
O presente protocolo é celebrado pelo prazo de um ano 
automaticamente renovável, salvo se qualquer das partes o 
denunciar com aviso prévio de 90 dias relativamente à 
data do seu termo, através de comunicação escrita com 
aviso de recepção. 

 
Cláusula 7ª 

 
Não obstante o estipulado na cláusula anterior e uma vez 
que as instalações ora cedidas correspondem a um imóvel 
arrendado a eventual extinção do contrato de 
arrendamento determinará a consequente extinção da 
produção de efeitos do presente protocolo. 

 
Cláusula 8ª 

 
Findo o protocolo o gabinete cedido será restituído em 
bom estado de conservação ao Município, revertendo 
gratuitamente para este, sem direito a retenção ou 
indemnização, todas as obras ou benfeitorias realizadas 
naquele. 
 
O presente protocolo é feito em dois exemplares, ficando 
um exemplar em poder de cada uma das partes. 
 
Isento de Imposto de Selo 
 
Odivelas,          de                             de 2013 
 
A Presidente da Câmara Municipal de Odivelas 
 
(Susana de Carvalho Amador) 
 
O Presidente da Direção Nacional da Associação 
Nacional dos Profissionais de Educação e Formação de 
Adultos 
 
(Sérgio Alberto Gonçalves Rodrigues) 
 
O Tesoureiro da Associação Nacional dos Profissionais de 
Educação e Formação de Adultos 
 
(Vanda Alexandra Cardoso da Silva Páscoa Mineiro)” 
 
 

 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS 
REDE PORTUGUESA DE CIDADES SAUDÁVEIS 

 

 
 

NOMEAÇÃO DE COORDENADOR TÉCNICO E 
REPRESENTANTE TÉCNICO 

 
Nomeação da Arquiteta Manuela Henriques para 
Coordenadora Técnica do Projeto “Odivelas, Concelho 
Saudável” e para representantes Técnicos a Sra. Dra. 
Marta Pinto e o Arquiteto António Monteiro, para efeitos 
de integração da Comissão Técnica da Associação 
Intermunicipal da Rede Portuguesa das Cidades 
Saudáveis, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2013/2953, de 20-03-2013. 
 
(Deliberado por escrutínio secreto, por maioria, com seis 
votos a favor e duas abstenções) 
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RETIRADA DE PONTO 
 

 
 

RETIRADA DE PONTO DA ORDEM DE 
TRABALHOS DA PRESENTE REUNIÃO 

 
Retirada da ordem de trabalhos da presente reunião do 
ponto referente à “Proposta de Novas Iniciativas no 
Âmbito da 3.ª Edição do Prémio Municipal de Arquitetura 
e Espaço Público”. 
 
Retirada da ordem de trabalhos da presente reunião do 
ponto referente à “Proposta de Aceitação de Patrocínios e 
Apoios à 3.ª Edição do Prémio Municipal de Arquitetura e 
Espaço Público”. 
 
(Retirado por unanimidade) 

 
 
 
 

ACORDO DE COOPERAÇÃO 
 

 
 

ACORDO DE COOPERAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE ODIVELAS E 
A COOPERATIVA DE FORMAÇÃO E ANIMAÇÃO CULTURAL 

(COFAC) 
 

Acordo de Cooperação a celebrar entre o Município de 
Odivelas e a Cooperativa de Formação e Animação 
Cultural (COFAC). O presente acordo de cooperação tem 
como finalidade o estabelecimento de ações de 
colaboração entre o Município de Odivelas e a COFAC 
no âmbito de estudos ligados à área Social e da Cidadania 
no plano territorial do Município de Odivelas, que 
impliquem investigação científica de caráter operacional e 
técnico-científica do interesse de ambas as partes. A 
cooperação processar-se-á tendo por finalidade o 
estabelecimento e estreitamento de relações, para que, 
mediante a conjugação de esforços, se valorizem as ações 
de ambas as instituições. De acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2722, de 15-03-2013, conforme 
minuta de protocolo anexo à informação. 

 
 

“ACORDO DE COOPERAÇÃO ENTRE 
O MUNICÍPIO DE ODIVELAS E A 

COOPERATIVA DE FORMAÇÃO E ANIMAÇÃO 
CULTURAL, CRL (COFAC) 

 
Entre: 
 
O Município de Odivelas, com sede na Rua Guilherme 
Gomes Fernandes – Quinta da Memória 2675-372 
ODIVELAS, NIPC 504 293 125, neste ato representado 
pela Presidente da Câmara Municipal, Dra. Susana 
Carvalho Amador,  
 

E 
 
A Cooperativa de Formação e Animação Cultural, CRL, 
registada na Conservatória do registo Comercial de Lisboa 
sob o número único de matrícula e de identificação fiscal 
501 679529, com sede na Av. do Campo Grande, nº. 376, 
em Lisboa, entidade titular da Universidade Lusófona de 
Humanidades e Tecnologias onde funciona a unidade 
orgânica do Centro de Pesquisa e Estudos Sociais (CPES), 
neste ato representada pelo Senhor Professor Doutor 
Manuel de Almeida Damásio e pela Senhora Dra. Maria 
da Conceição Pereira Soeiro, na qualidade de Diretores, 
adiante abreviadamente designada por COFAC,  
 
É celebrado o presente Acordo de Cooperação, que se 
regerá pelas cláusulas seguintes:  

 
CLÁUSULA PRIMEIRA 

(Objecto) 
 

1. O presente acordo de cooperação tem como 
finalidade o estabelecimento de ações de colaboração 
entre o Município de Odivelas e a COFAC no âmbito 
de estudos ligados à área Social e da Cidadania no 
plano territorial do Município de Odivelas, que 
impliquem investigação científica de caráter 
operacional e técnico-científica do interesse de ambas 
as partes. 

 
2. A cooperação processar-se-á tendo por finalidade o 

estabelecimento e estreitamento de relações, para que, 
mediante a conjugação de esforços, se valorizem as 
ações de ambas as instituições. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA 
(Obrigações das partes) 

 
1. Compete ao Município de Odivelas:  
 
a) Assegurar entrevistas com representantes do Poder 

Local; 
b) Disponibilizar informação que contribua para a 

elaboração do diagnóstico social do concelho de 
Odivelas; 

c) Facultar informação sobre os projetos e iniciativas 
municipais enquadradas no exercício da Cidadania, 
Governança e Democracia Participativa; 

d) Partilhar com a COFAC informação de natureza 
estatística de que disponha, no âmbito do insucesso 
escolar existente no concelho. 

 
2. Compete à COFAC: 
 
a) Proceder à seleção das Autarquias objeto de 

investigação; 
b) Desenvolver trabalho de campo, com estudantes, 

monitorizados por docentes, onde se incluem as 
seguintes tarefas:  
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1) Realização de entrevistas com os representantes do 
Poder Local 
 
2) Mapeamento das iniciativas de Democracia 
Participativa existentes 
 
3) Realização de entrevistas com os atores das iniciativas 
indicadas pela Câmara Municipal de Odivelas no sentido 
de compreender o funcionamento, o âmbito de atuação, 
as esferas de legitimação, controle e/ou vigilância destas 
iniciativas por parte dos diversos atores e analisar a relação 
entre Democracia Participativa e Representativa; 
 
4) Concretização de Diagnóstico (Questionário) sobre as 
iniciativas com vista a apoiar a realização de uma análise 
SWOT e elaboração de um plano formativo para a 
capacitação dos atores das iniciativas; 
 
5) Promoção de um “Encontro de Partilha, Reflexão e 
Avaliação” da Atividade Curricular em Comunidade 
(ACC), definindo propostas de atuação e cooperação 
conjuntas, partilhando a experiência a outros órgãos 
autárquicos. 
 
c) Validação da informação produzida em trabalho de 

campo; 
d) Criação de uma “incubadora universitária” nas áreas 

de intervenção do exercício da Cidadania, 
Governança e Democracia Participativa. 

 
3. Complementarmente, o Município de Odivelas e a 

COFAC manifestam o seu interesse em desenvolver 
outras formas de cooperação, nomeadamente: 

 
a) Realizar estudos e projetos de investigação em áreas a 

definir casuisticamente; 
b) Organizar em conjunto seminários, conferências e 

colóquios, aulas abertas sobre temas de interesse 
comum, bem como assegurar a disponibilização de 
especialistas para a realização das mesmas ou de 
outro tipo de atividades; 

c) Promover o intercâmbio de informações estatísticas e 
de outra natureza, proveniente de levantamentos e 
investigações que possam resultar num 
aproveitamento de sinergias; 

d) Preparar e realizar ações de formação. 
 
4. Da concretização de qualquer dos pontos que fazem 

parte desta cláusula não decorrem custos diretos para 
o Município de Odivelas. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA 

(Avaliação) 
 

Ambas as Partes se comprometem a realizar uma 
avaliação conjunta trimestral da execução do presente 
Acordo, com vista a medir o grau de concretização dos 
objetivos neste definidos. 

 
 

CLÁUSULA QUARTA 
(Período de Vigência) 

 
1. O presente Acordo entra em vigor à data da sua 

assinatura, após publicação no Boletim Municipal, e 
tem a duração de um (1) ano, considerando-se 
automaticamente renovado se não existir denúncia de 
nenhuma das partes, com a antecedência mínima de 
noventa (90) dias, através de carta registada. 

 
2. O Acordo pode ser modificado por proposta de uma 

das partes, feita a qualquer momento desde que 
mereça o acordo do órgão decisor da outra. 

 
3. O presente Acordo é redigido em dois exemplares, 

cada um destinado a um dos outorgantes e vai ser 
assinado por ambos. 

 
Paços do Concelho de Odivelas, ___de ________de 
2013. 

 
PL´O MUNICÍPIO DE ODIVELAS 

____________________________________ 
SUSANA CARVALHO AMADOR 

Presidente da Câmara Municipal de Odivelas 
 

PL´A COOPERATIVA DE FORMAÇÃO E ANIMAÇÃO 
CULTURAL, CRL 

____________________________________ 
MANUEL DE ALMEIDA DAMÁSIO 

Diretor da COFAC 
_____________________________________ 

MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA SOEIRO 
Diretora da COFAC” 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

ATIVIDADE DESPORTIVA – MEDIDA 1 – PAADO 
APOIO FINANCEIRO 

 
Atribuição de um apoio financeiro, no âmbito do 
PAADO -Programa de Apoio ao Associativismo 
Desportivo de Odivelas-, aos clubes do Concelho de 
Odivelas, constantes na informação n.º 
Interno/2013/2885, de 2013.03.19, no valor total de 
€22.972,50 (vinte e dois mil e novecentos e setenta e dois 
euros e cinquenta cêntimos), com liquidação mediante 
celebração do Contrato Programa de Desenvolvimento 
Desportivo, de modo individualizado, cuja Minuta já foi 
aprovada na 10.ª Reunião da Câmara Municipal de 
Odivelas, de 20 de maio de 2008 (Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 10/2008, de 3 de junho, pág. 
12), de acordo com a já referida informação n.º 
Interno/2013/2885, de 2013.03.19, nos seguintes termos: 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
 Ano XIV - N.º 6 – 9 de abril de 2013  

17 
 

“- Apoio Financeiro 
 
O PAADO, contempla a atribuição de uma 
comparticipação financeira anual, através da Medida 1 – 
Apoio Financeiro à Atividade Desportiva, como forma de 
apoiar as associações desportivas a manter e promover 
atividades desportivas regulares, tendo como critério base 
o seguinte:  
 
-Modalidades Individuais - 7,50€ (sete euros e cinquenta 
cêntimos) por atleta; 
 
-Modalidades Coletivas - 10,00€ (dez euros) por atleta. 
 
As entidades que apresentem candidatura, ainda que o 
número de praticantes seja reduzido, têm direito a uma 
comparticipação global mínima no valor de 250,00€ 
(duzentos e cinquenta euros). No entanto, o valor máximo 
a conceder, terá como limite 2.500,00 € (dois mil e 
quinhentos euros).  
 
Após conclusão do processo de análise das candidaturas 
apresentadas, por parte dos serviços da Divisão de 
Desenvolvimento Desportivo, e em conformidade com os 
critérios de aplicação desta medida, resulta a elaboração de 
um quadro de apoio financeiro (em anexo), 
correspondendo a cada clube o seguinte valor: 
 

Clube 
Valor a 
Atribuir 

Associação Cultural Social Desportiva Arroja 650,00 € 

Associação Hum. Bombeiros Voluntários Caneças 375,00 € 

Associação Recreativa Cultural Indo-Portuguesa (ARCIP) 487,50 € 

Atlético Clube Odivelas 510,00 € 

BTT Chapim & Companhia 250,00 € 

Centro Escolar Republicano Tenente Valdez 2.500,00 € 

Centro Karaté-do Shotokan Odivelas 2.500,00 € 

Clube Atlético e Cultural 2.437,50 € 

Clube Atlético das Patameiras 1.702,50 € 

Clube Desportivo Jardim Amoreira 470,00 € 

Clube Desportivo Recreativo "Os Silveirenses" 250,00 € 

Clube Futebol Metodologia Tocof 460,00 € 

Famões Clube Atlético 250,00 € 

Ginásio Clube de Odivelas 2.475,00 € 

Grupo Desportivo Bons Dias 1.177,50 € 

Grupo Desportivo Quinta do Pinheiro 250,00 € 

Grupo Recreativo Cultural Presa  Casal do Rato 925,00 € 

Grupo Recreativo Olival Basto 500,00 € 

Judo Clube Odivelas 622,50 € 

Núcleo Sportinguista Caneças 330,00 € 

Póvoa Santo Adrião Atlético Clube 500,00 € 

Sociedade Musical Desportiva Caneças 2.395,00 € 

Ténis Clube Póvoa Santo Adrião 705,00 € 

União Desportiva Recreativa Santa Maria 250,00 € 

Total 22.972,50 € 

 

Globalmente, o apoio financeiro envolve um valor total 
de 22.972,50€ (vinte e dois mil novecentos e setenta e dois 
euros e cinquenta cêntimos), contemplando 24 
candidaturas. 
 
Este quadro síntese constitui a face visível de uma análise 
criteriosa a todos os clubes, como prova do seu 
funcionamento regular, mediante apresentação de um 
conjunto de documentos constantes no processo de 
candidatura, particularmente o cumprimento das 
obrigações legais junto das Finanças e Segurança Social e a 
listagem de praticantes inscritos nas associações ou 
federações respetivas, incluindo comprovativos de seguros 
desportivos.” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

BIBLIOTECA MUNICIPAL D. DINIS 
PROCEDIMENTO PARA ACEITAÇÃO DE DOAÇÕES 

 
Minuta de Declaração para a Receção de Ofertas na 
Biblioteca Municipal D. Dinis, no sentido de formalizar os 
critérios de seleção do destino das obras doadas a essa 
Biblioteca. Doações de livros e outros tipos de suportes 
documentais, novos ou usados, por pessoas singulares ou 
coletivas, públicas ou privadas, com o objetivo de que 
estes documentos venham a ser integrados no acervo 
desta Biblioteca. Antes de serem aceites, estas doações 
passam por um processo de seleção e as que não sejam 
selecionadas para integrar o acervo, serão encaminhadas 
aos serviços “Banco de Ofertas”, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2013/895, de 
2013.01.24. 
 

“RECEÇÃO DE OFERTAS 
Condições 

 
Os documentos destinados a oferta são sujeitos a seleção 
prévia e apenas serão aceites tendo em consideração, 
cumulativamente, os critérios que se seguem: 
 
-tenham sido publicados há menos de três anos, exceto 
em substituição de exemplares danificados, extraviados ou 
fora de prazo, bem como para completar obra existente; 
 
-estejam completos, em caso de obras publicadas em 
partes, volumes, tomos, etc.; 
 
-estejam em bom estado de conservação, uma vez que não 
existe câmara de expurgo ou serviço de restauro na 
BMDD; 
 
-não sejam enciclopédias, manuais escolares, catálogos, 
publicações periódicas (jornais, revistas, relatórios, etc.), 
brochuras, desdobráveis, vídeos (vhs), policopiados 
(fotocópias), ou publicações em língua estrangeira; 
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-sejam obras de caráter generalista, adequadas ao serviço 
municipal de leitura pública; e 
 
-não exista um exemplar nas coleções da BMDD. 
 
Os documentos que não integrem as coleções da BMDD 
serão oferecidos em atividades de promoção do livro e da 
leitura ou serão oferecidos aos leitores e demais utentes da 
BMDD, através do serviço «Banco de Ofertas», por meio 
da colocação destes documentos em estante existente no 
piso 3 da BMDD, junto à cafetaria, especialmente 
reservada para o efeito e em regime de livre acesso. 

 
DECLARAÇÃO 

 
Declaro ter tomado conhecimento das condições 
expressas acima e autorizo a BMDD a dar o destino que 
julgar mais conveniente a todos os documentos por mim 
oferecidos. 
 
Odivelas, ___/___/____ 
 

_______________________ 
(Assinatura) 

 
N.º de Leitor ou Nome Legível:_________________ 
E-mail ou Morada: __________________________” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PARQUE DOS BICHOS 
ACEITAÇÃO DE PATROCÍNIOS PARA INICIATIVA 

 
Aceitação dos patrocínios para a iniciativa “Venha 
Procurar os Ovos da Páscoa com o seu Cão”, das 
seguintes entidades, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2013/2938, de 2013.03.08: 
 
Loja Mini-Herói: 
-prémio para o vencedor; 
-vales no valor de 20€, para utilizar em qualquer compra 
na loja; 
 
Hospital dos Animais: 
-prémio para todos os participantes; 
-1 vale saúde no valor de 20€. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROJETO DE EXPRESSÕES ARTÍSTICAS 2012/2013 
ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS ESCOLAS PARTICIPANTES 

 
Continuidade do “Projeto de Expressões Artísticas 
2012/2013: Ofícios e Mesteres”, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2013/2737, de 
2013.03.15, com os estabelecimentos da rede pública e 
privada do Concelho de Odivelas, de todos os graus de 

ensino, que culminará com a realização de uma Mostra de 
Atividades das escolas participantes em abril de 2013. A 
Câmara Municipal de Odivelas, enquanto coordenadora 
do projeto, assumirá: 
 
-a divulgação institucional da Mostra;  
-o apoio técnico e logístico, nomeadamente na cedência 
de transporte para os alunos, em tempo letivo, poderem 
deslocar-se ao Mosteiro de S. Dinis e S. Bernardo, para 
realizar os ensaios gerais;  
-o papel de facilitador da interação e comunicação entre 
os agentes educativos envolvidos; 
-o papel de agente promotor e agregador de sinergias e 
recursos que possam potenciar aptidões e competências 
pedagógicas e educativas.  
 
No âmbito do referido projeto, existe ainda a atribuição 
de um subsídio às escolas participantes no valor de 
€100,00 (cem euros) a cada um dos onze estabelecimentos 
educativos participantes, o que permitirá uma cobertura 
parcial das despesas associadas ao projeto, 
especificamente aquisição de materiais e logística para 
execução das atividades, sendo o valor total a atribuir até 
€1.300,00.  
 
Os outros custos afetos à realização da Mostra são ainda: 
 
-a aquisição de serviço de carregadores para transporte de 
materiais e equipamentos, para 2 dias x 4 carregadores, 
estimando-se um custo de € 361,32 acrescido de IVA à 
taxa em vigor;  
-a aquisição de serviço de som, apoio técnico e respetiva 
montagem e desmontagem, estimando-se um custo de 
€500,00, acrescidos de IVA à taxa em vigor; 
-despesas com seguros de acidentes para o 
público/comunidade civil, estimando-se um custo de 
€30.00. A verba estimada para a realização da Mostra tem 
um custo previsível de €891,32, acrescidos de IVA à taxa 
legal em vigor.  
 
O custo global para a realização do referido projeto é de 
€2.191,32 (dois mil cento e noventa e um euros e trinta e 
dois cêntimos), de acordo com o proposto na informação 
n.º Interno/2013/2737, de 2013.03.15.  
 
 
As escolas participantes são as seguintes de acordo com a 
referida informação: 
 
 

Estabelecimento de 
Ensino 

Atividades Propostas 

Escola Secundária de 
Caneças 

Apoio ao Visitante  
(Curso Profissional Turismo e 
Organização de Eventos) 
Exposição dos ofícios 
Jogos Tradicionais/Lúdicos 

Escola Secundária de 
Odivelas 

Apresentação Multimédia; 
Marcadores 
Oficina de Iluminuras 

Escola Secundária Pedro 
Alexandrino 

Atividades de apoio ao visitante 
(Curso Profissional de Organização 
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de Eventos) 
Gigantones 
Banca de Olaria, com fabrico de 
Rosas de St.ª Isabel Loco das 
Bruxas 

Agrupamento de Escolas 
da Póvoa de Santo 
Adrião 

Quadros Vivos 
Dança 
Alquimistas – monges 
farmacêuticos 

Agrupamento de Escolas 
D. Dinis 

Malabaristas, Artes Circenses; 
Representação de ofícios (Ferreiro, 
Marceneiro, Agricultor, Monge, 
Menestréis, Leitura da Sina) 

Escola Profissional 
Agrícola D. Dinis – Paiã 

Passeios de Póneis 
Exposição de produtos 
provenientes dos cursos lecionados 
na escola; 
Exposição de trabalhos escolares 

Agrupamento de Escolas 
Avelar Brotero 

Dança Medieval 
Recital de Poesia 

Agrupamento de Escolas 
Vasco Santana 

Banca Medieval de Plantas e 
Gastronomia 
Opereta. 

Conservatório de Música 
D. Dinis 

Dança 
Música 

Instituto de Ciências 
Educativas (ICE) 

Stomp - Sons/Ritmos das 
profissões 
Música 
Exposição A luta pelo pão (Labore 
omnia vincit improbus) 
Distribuição de panfletos sobre 
receitas e marcadores sobre 
profissões 

Instituto de Odivelas 
 

Jogos medievais (matemática) 
Teares 
Amassar e fazer pão 
Olaria 
Jogos Tradicionais 

 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 

GRUPO CORAL DOS PEQUENOS CANTORES DA PONTINHA 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 

 
Atribuição de um apoio sob a forma de transporte 
municipal, ao Grupo Coral dos Pequenos Cantores da 
Pontinha, enquadrável na alínea b) do n.º 4, do artigo 64.º, 
da Lei n.º 169/99 de 18 de setembro, nos dias 13 e 14 de 
abril de 2013 (ida e volta, respetivamente), para deslocação 
a Vila Real de Trás-os-Montes, com um custo total 
estimado em €509,48, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2013/2649, de 2013.03.15. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

GRUPO DE DANÇAS E CANTARES DO CASAL DO RATO 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 

 
Atribuição de um apoio sob a forma de transporte 
municipal, ao Grupo de Danças e Cantares do Casal do 
Rato, enquadrável na alínea b) do n.º 4, do artigo 64.º, da 
Lei n.º 169/99 de 18 de setembro, no dia 12 de maio de 
2013, para deslocação a Cantanhede, com um custo total 

estimado em €525,68, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2013/2515, 2013.03.13. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PROCESSOS PARTICULARES 
 

 
 

CONCESSÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO E LIGAÇÃO DE 
RAMAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

 
Emissão de parecer favorável para execução e ligação de 
ramal de água para habitação própria e permanente, em 
nome de Albano Fernando Gaspar, com a instalação de 
um contador na fração r/c esq., na Rua de Portugal, Lote 
40, na Encosta da Luz, em Odivelas, sendo esta 
autorização a titulo precário, não constituindo este parecer 
quaisquer direitos adquiridos, nem para efeitos de 
legalização de qualquer construção no terreno, nem para 
continuação da ligação no caso de deliberação de corte de 
ligação, nos termos e de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2013/1922, de 2013.02.20. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

CONCESSÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO E LIGAÇÃO DE 
RAMAL DE ENERGIA ELÉTRICA 

 
Indeferimento da colocação de mais contadores para além 
do já existente, em nome de Mário Augusto Garcia, na rua 
D. João II, Lote nº 272, Bairro da Serra Da Luz na 
Pontinha, informando o proprietário de que, em caso de 
insuficiência na potência instalada, poderá solicitar o seu 
reforço à empresa com a qual celebrou contrato de 
fornecimento de energia elétrica, nos termos e de acordo 
com o proposto na informação n.º Interno/2013/2839, 
de 2013.03.19. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

RECEÇÃO DEFINITIVA DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO 
PROCESSO N.º 3153/RC 

 
Receção definitiva das obras de urbanização e libertação 
de caução referente ao Bairro Casal das Queimadas à 
Quinta das Dálias, Famões, nos termos constantes da 
informação técnica n.º 03/SM/DRRU/DGOU/13, e do 
Auto de Vistoria, constantes do processo n.º 3153/RC, de 
acordo com o proposto na informação constante da folha 
3042 do referido processo. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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ALTERAÇÕES AO PROJETO DE LOTEAMENTO 
PROCESSO N.º 5764/RC 

 
Alteração ao Projeto de loteamento do Bairro do Girassol, 
Ramada (reconversão urbanística) aprovado em 
deliberação na 15.ª Reunião Ordinária de Câmara 
Municipal, de 12 de agosto de 2009 (Boletim Municipal 
das Deliberações e Decisões n.º 15/2009, de 25 de agosto, 
pág. 14), e licenciamento das obras de urbanização, nos 
termos e condições mencionadas na informação do setor 
de engenharia n.º 18/SM/DRU/DGOU/13 e nas 
informações de arquitetura e jurídica nº 
6/MS/DGOU/DRRU/13 e nº 
14/IF/DRRU/DGOU/13, constantes do processo n.º 
5764/RC e de acordo com o proposto na informação a 
constante da folha 4155 do referido processo. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ALTERAÇÕES À LICENÇA DE LOTEAMENTO 
PROCESSO N.º 1758/LO 

 
Alteração à licença de loteamento da Quinta da Asneira, 
Caneças, nas condições mencionadas na informação 
técnica constante da folha 1040 a 1045 do processo n.º 
1758/LO e de acordo com o proposto na informação na 
folha 1047, constante do referido processo.  
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 
 
 

AVISOS 
 

 
 

AVISO 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 
Abertura de Período para Discussão Pública 

 
Susana de Carvalho Amador, Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, torna público nos termos e para 
efeitos do disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei nº 
555/99, de 16 de Dezembro, na sua redação atual, que 
terá início no 8.º dia útil após a publicação deste Aviso em 
Jornal Nacional, o período de discussão pública sobre a 
proposta de alteração ao alvará de loteamento n.º 7/1992- 
Bairro Moinho do Baeta – Caneças, para os lotes 2, 17, 28, 
29, 30, 32, 38, 42, 135, 136, 147, 170 e 185, pelo prazo de 
15 dias. Todos os interessados poderão, durante o período 
de discussão pública, consultar e/ou apresentar por 
escrito, quaisquer reclamações à proposta de alteração ao 
referido alvará. O processo estará disponível para consulta 
no Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico, 
sito na Av.ª Amália Rodrigues n.º 20 – Urbanização da 
Ribeirada 2675 Odivelas. 
 
Paços do Município, 13 de Março de 2013. 

 
A Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 

 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 

AVISO 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 
 

Alvará de Loteamento n.º 9/2001 – B.º Encosta do Mourigo – 
Famões 

 
1º 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 9/2001, que consiste na alteração dos 
parâmetros urbanísticos previstos para o lote 25, tendo 
merecido aprovação por unanimidade, determina que se 
emita o presente aditamento ao Alvará de Licença de 
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Loteamento identificado em epígrafe, em nome de 
António Lucas Rodrigues Lapa. 
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 n.º 9/2001 Alteração ao Alvará n.º 9/2001 

Lote 
Área 
Lote 
(m²) 

Fogos Pisos Uso 
Área 
Impl. 
(m²) 

Área 
Const. 
(m²) 

Área 
Lote 
(m²) 

Fogos Pisos Uso 
Área 
Impl. 
(m²) 

Área 
Const. 
(m²) 

25 820 1 2 + cv H 350 700 820 1 2 + cv H 350 400 

Os valores alterados foram representados a negrito. 
 
Todas as restantes especificações constantes do aludido 
alvará de loteamento não sofreram qualquer alteração. 
 
Paços do Concelho, 15 de Março de 2013 
 

A Presidente da Câmara Municipal, 
(Susana de Carvalho Amador) 
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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 01/PRES/2013, nos termos da informação n.º 
3418, 2013.04.04, referente ao período de 21 de março a 4 de 
abril de 2013: 
 
Despachos com Eficácia Externa 
Ao abrigo da Delegação de Competências  
(Despacho n.º 01/PRES/2013) 
 
EDOC/2012/12705 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 9923/OP entrega 
declaração previa para efeitos de instalação 
Despacho: 
À CDLAEPC, Dr.ª Sandra Neto, 
Reconhece-se que a Declaração Prévia entregue Como título 
válido e suficiente para a exploração de um estabelecimento com 
a atividade de Comércio a retalho de tintas vernizes e produtos 
similares em estabelecimentos especializados; 
Concorda-se com o pedido de horário de funcionamento 
solicitado; 
Ofício n.º saída/2013/4671 segue assinado. 
04-04-2013 
 
EDOC/2012/10632 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Entrega de 
Declaração PréviaPedido de Horário de Funcionamento: de 
Segunda a Sábado das 9H00 ás 19H00Não encerra á hora de 
almoçoDia de descanso semanal : Domingo 
Despacho: 
À CDLAEPC, Dr.ª Sandra Neto, 
Reconhece-se que a Declaração Prévia entregue serve de título 
válido e suficiente para a exploração de um estabelecimento com 
a atividade de Salão de cabeleireiro e com a atividade secundária 
Instituto de beleza; 
Concorda-se com o horário de funcionamento requerido; 
Ofício n.º 2013/4665 segue assinado 
01-04-2013 
 
EDOC/2012/43368 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / COM/2011/37 - 
entrega de Dec Prévia retificada e pedido de horário de 
funcionamento 
Despacho: 
À CDLAEPC, Dr.ª Sandra Neto, 
Ofício n.º 2013/4790 segue assinado. 
01-04-2013 
 
EDOC/2012/20386 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 1884/OP + 
COM/2010/17 - Dec Prév de Mudança de Entitade Titular da 
Exploração + Pedido de Horário de Funcionamento 
Despacho: 
À CDLAEPC, Dr.ª Sandra Neto, 

Reconhece-se que a Declaração Prévia entregue serve de título 
válido e suficiente para a exploração de um estabelecimento com 
a atividade de Salão de cabeleireiro e com a atividade secundária 
Instituto de beleza; 
Concorda-se com o horário de funcionamento requerido; 
Ofício n.º 2013/4723 segue assinado. 
01-04-2013 
 
EDOC/2012/35683 
 Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Procº 20349 
Instalação de Cabeleireiro HF Das 9.00 às 19.00 não encerra 
para almoço e dia de descanso semanal Domingo 
Despacho: 
À CDLAEPC, Dr.ª Sandra Neto, 
Reconhece-se que a Declaração Prévia entregue serve de título 
válido e suficiente para a exploração de um estabelecimento com 
a atividade de Salão de cabeleireiro e com a atividade secundária 
Instituto de beleza; 
Concorda-se com o horário de funcionamento requerido; 
Ofício n.º 2013/5699 segue assinado 
01-04-2013 
 
EDOC/2012/38344 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 444/OCP 
Comunicação de Instalação de instituto de beleza/entrega de 
DP/HF 08h ás 20h-sem período de almoço/descanso semanal 
Domingo 
Despacho: 
À CDLAEPC, Dr.ª Sandra Neto, 
Reconhece-se que a Declaração Prévia entregue serve de título 
válido e suficiente para a exploração de um estabelecimento com 
a atividade de Instituto de beleza; 
Concorda-se com o horário de funcionamento requerido; 
Ofício n.º 2013/5654 segue assinado. 
01-04-2013 
 
EDOC/2012/12104 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 3717/OCP/OC 
entrega de pedido de Apreciação declaração prévia pedido de 
horário de funcionamento 
Despacho: 
À CDLAEPC, Dr.ª Sandra Neto, 
Reconhece-se que a Declaração Prévia entregue serve de título 
válido e suficiente para a exploração de um estabelecimento com 
a atividade principal de Salão de cabeleireiro e com a atividade 
secundária de Instituto de Beleza; 
Concorda-se com o horário de funcionamento requerido; 
Ofício n.º 2013/471 segue assinado. 
01-04-2013 
 
EDOC/2012/47650 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Proc Urb 19395 - 
entrega de Dec Prévia e pedido de horário de funcionamento 
Despacho: 
À CDLAEPC, Dr.ª Sandra Neto, 
Reconhece-se que a Declaração Prévia entregue serve de título 
válido e suficiente para a exploração de um estabelecimento com 
a atividade de Instituto de Beleza; 
Concorda-se com o horário de funcionamento requerido; 
Ofício n.º 2013/47650 segue assinado. 
01-04-2013 
 
EDOC/2012/9240 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 4365/Antigo - 
Declaração Prévia de Instalação + Pedido de Horário de 
Funcionamento 
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Despacho: 
À CDLAEPC, Dr.ª Sandra Neto, 
Reconhece-se que a Declaração Prévia entregue serve de título 
válido e suficiente para a exploração de um estabelecimento com 
a atividade de Comércio a retalho em outros Estabelecimentos 
não Especializados, com Predominância de Produtos 
alimentares, Bebidas ou Tabaco; 
Concorda-se com o horário de funcionamento requerido; 
Ofício n.º 2013/4767 segue assinado.´ 
01-04-2013 
 
 
 
Despachos com Eficácia Externa 
Ao abrigo da Subdelegação de Competências  
(Despacho n.º 01/PRES/2013) 
 
EDOC/2013/14622 
Assunto: Procissões da Paróquia de Odivelas / 2013 
Despacho: 
Defere-se o pedido de UVPADFO requerido pela Fábrica da 
Igreja Paroquial Santíssimo Nome de Jesus -Odivelas, com 
efeitos a 23 de março de 2013; 
Alvará relativo á Licença n.º 04/UVPAFO/2013 segue assinado. 
À Sr.ª Presidente da CMO, 
Para efeito de decisão do pedido de isenção de taxas. 
03-04-2013 
 
EDOC/2012/41104 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 
Proc.1506/60Junaçao de element para cumprimento do 
oficio2012/9662 
Despacho: 
À CDLAEPC, Dr.ª Sandra Neto, 
Concordo. 
Alvará de Autorização de Utilização n.º 08/2013 segue assinado. 
03-04-2013 
 
EDOC/2013/14364 
Assunto: Pedido de parecer - Estabelecimento sito na Praça da 
República, n.º 7, Ramada 
Despacho: 
À CDLAEPC, Dr.ª Sandra Neto, 
Defere-se a concessão de autorização de utilização para 
estabelecimento de Restaurantes Tipo Tradicional;  
Determina-se a emissão do alvará de autorização de utilização, 
condicionado ao prévio pagamento das taxas devidas; 
Concorda-se com o pedido de horário de funcionamento; 
Reconhece-se a devida instrução da declaração prévia para 
efeitos de instalação do estabelecimento. 
03-04-2013 
 
EDOC/2012/31160 
Assunto: Pedido de Autorização para Estabelecimento 
Restauração e/ou de bebidas Requerente: A Princesinha do 
Cruzeiro. Lda. 
Despacho: 
À CDLAEPC, Dr.ª Sandra Neto, 
Concordo. 
Alvará de Autorização de Utilização n.º 06/2013 segue assinado. 
03-04-2013 
 
EDOC/2013/15192 
Assunto: Pedido de parecer - Estabelecimento sito na Rua do 
Poder Local, N.º 16, Centro Comercial do Falcão, loja 10, 
Pontinha 

Despacho: 
À CDLAEPC, Dr.ª Sandra Neto, 
Defere-se a concessão de autorização de utilização para o 
estabelecimento requerido; 
Determina-se a emissão de alvará de autorização de utilização, 
condicionado ao prévio pagamento das taxas devidas; 
Concorda-se com o pedido de horário de funcionamento; 
Reconhece-se a devida instrução da declaração prévia para 
efeitos de instalação do estabelecimento. 
03-04-2013 
 
EDOC/2010/32545 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 
27778/OCP/OC+156/ODV/02 - Junção de elementos 
(Projeto de Alterações de um Espaço Comercial (2 Conjuntos) 
Despacho: 
À CDLAEPC, Dr.ª Sandra Neto, 
Concordo. 
Arquive-se nos termos propostos. 
04-04-2013 
 
EDOC/2013/11629 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 
27778/OCP/OC+156/ODV/02 - Junção de elementos ( 
Projecto de Alterações de um Espaço Comercial ( 2 Conjuntos) 
Despacho: 
Deferem-se os  pedidos de licenciamento de UVPADFO, de 
LFRI, de LRIT, de LER e AESRB, com efeitos a 22 de março 
de 2013, nos termos solicitados pela requerente; 
Licenças respetivas seguiram por expediente. 
À Sr.ª Presidente da CMO, 
Com proposta de deferimento do pedido de isenção de taxas. 
04-04-2013 
 
 
 

 

HABITAÇÃO E INOVAÇÃO SOCIAL 
 

 
 
Decisões com eficácia externa tomadas pela Vereadora Maria 
Fernanda Marcelo Faria Duarte Franchi, ao abrigo do disposto 
no Despacho de delegação e subdelegação de competências da 
Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, n.º 
03/PRES/2013, de 2 de janeiro, no âmbito da Divisão de 
Habitação e Inovação Social, durante o mês de março de 2013, 
nos termos da informação n.º Interno/2013/3272, de 
2013.03.28: 
 
Divisão de Habitação e Inovação Social 
 
Setor de Intervenção Social 
 
EDOC/2013/9580 
Interno/2013/1702 de 2013/02/15 
Assunto: Cartão Municipal Sénior – Proposta de aquisição de 
consumíveis. 
Decisão da Sra. Vereadora: “À Sra. Presidente: Com proposta de 
autorização da aquisição urgente dos materiais indicados.” 
Data da decisão: 2013/03/14 
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Setor de Gestão do Parque Habitacional 
 
EDOC/2012/69120 
Interno/2013/2090 de 2013/03/26 
Assunto: Proposta de revogação a deliberação de Câmara relativa 
à comparticipação a Cipriano Ferreira Leitão Louro, 
Administrador do prédio sito na Rua Serpa Pinto, n.º 11, 
Odivelas, no âmbito do Programa RECRIPH. Diligência 
adicionais 
Decisão da Sra. Vereadora: “À Sra. Presidente: com proposta de 
assinatura do documento em anexo.” 
Data da decisão: 2013/03/01 
 
EDOC/2013/7218 
Interno/2013/1310 de 2013/02/05 
Assunto: Prohabita Acordo 328 - Requerimento para 
actualização de rendas - Anabela Pereira Gouveia - Rua dos 
Malmequeres, 4, 3º Dtº, Arroja - Edoc/2013/7218 
Decisão da Sra. Vereadora: “À Sra. Presidente: Com proposta de 
autorização do cabimento e compromisso da verba indicada.” 
Data da decisão: 2013/03/15 
 
EDOC/2013/7887 
Interno/2013/1725 de 2013/02/18 
Assunto: Prohabita Acordo 328 - Requerimento para 
actualização de rendas – Praceta Florbela Espanca, 2, 1º Esq. e 
1º Dt. – Paulo Jorge Vitorino Santos Silva – Edoc/2013/7887 
Decisão da Sra. Vereadora: “À Sra. Presidente: Com proposta de 
autorização do cabimento e compromisso da verba indicada.” 
Data da decisão: 2013/03/15 
 
EDOC/2013/9061 
Interno/2013/1726 de 2013/02/18 
Assunto: Prohabita II Acordo 574 - Requerimento para 
actualização de rendas – Rua Paiva de Andrade, 11, 3º Esq. – 
Luís Lima Antunes – Edoc/2013/9061 
Decisão da Sra. Vereadora: “À Sra. Presidente: Com proposta de 
autorização do cabimento e compromisso da verba indicada.” 
Data da decisão: 2013/03/15 
 
 
EDOC/2013/10812 
Interno/2013/2191 de 2013/03/01 
Assunto: Prohabita Acordo 328 - Requerimento para 
actualização de rendas – Vitor Manuel Lima Antunes – Alameda 
Fernando Namora, 10, 4º Esq. – Póvoa de Santo Adrião 
Decisão da Sra. Vereadora: “À Sra. Presidente: Com proposta de 
autorização do cabimento e compromisso da verba indicada.” 
Data da decisão: 2013/03/15 
 
EDOC/2013/10818 
Interno/2013/1957 de 2013/02/22 
Assunto: Prohabita Acordo 328 - Requerimento para 
actualização de rendas – Praceta 25 de Agosto, 7, R/C Esq. – 
Póvoa de Santo Adrião – Maria Luiza Leite Santana Paul 
Decisão da Sra. Vereadora: “À Sra. Presidente: Com proposta de 
autorização do cabimento e compromisso da verba indicada.” 
Data da decisão: 2013/03/15 
 
EDOC/2013/13114 
Interno/2013/2491 de 2013/03/11 
Assunto: Prohabita - Requerimento para actualização de rendas 
– Adelino Rechena – Alameda Infante D. Henrique, 5, 3º Esq. - 
Odivelas 
Decisão da Sra. Vereadora: “Á Sra. Presidente: Com proposta de 
autorização do cabimento e compromisso da verba indicada.” 

Data da decisão: 2013/03/15 
 
EDOC/2013/13124 
Interno/2013/2490 de 2013/03/11 
Assunto: Prohabita - Requerimento para actualização de rendas 
– Adelino Rechena – Alameda Infante D. Henrique, 5, 2º Dt - 
Odivelas 
Decisão da Sra. Vereadora: “À Sra. Presidente: Com proposta de 
autorização do cabimento e compromisso da verba indicada.” 
Data da decisão: 2013/03/15 
 
EDOC/2013/6570 
Interno/2013/2307 de 2013/03/05 
Assunto: Acordo de Cooperação com as Cooperativas “O Lar 
Ferroviário” e “NHC Social” - fevereiro 
Decisão da Sra. Vereadora: “À Sra. Presidente: Com proposta de 
autorização do pagamento, de acordo com a informação.” 
Data da decisão: 2013/03/25 
 
EDOC/2013/12931 
Interno/2013/2936 de 2013/03/20 
Assunto: Acordo de Cooperação com as Cooperativas “O Lar 
Ferroviário” e “NHC Social” - março 
Decisão da Sra. Vereadora: ”À Sra. Presidente: Com proposta de 
autorização do pagamento da verba indicada.” 
Data da decisão: 2013/03/25 
 
EDOC/2012/63391 
Interno/2012/11929 de 2012/12/12 
Assunto: Condomínio do Prédio sito na Av. dos Bombeiros 
Voluntários, n.º 15, em Pontinha 
Decisão da Sra. Vereadora: “À Sra. Presidente com proposta de 
autorização do pagamento da verba indicada.” 
Data da decisão: 2013/03/28 
 
 
Setor de Promoção, Construção e Reabilitação de 
Habitação 
 
EDOC/2012/16526 
Interno/2013/1008 de 2013/01/27 
Processo: 12.03/023-2012 
Assunto: Proposta de Adjudicação/Envio de Ofício de 
Notificação: 
Empreitada de reparação de emergência, em fogo municipal sito 
na Rua Vitorino Nemésio, n.º 9 – 2º Dt. Bairro Quinta da 
Quintinha – Póvoa de Santo Adrião. 
Decisão da Sra. Vereadora: “À Sra. Presidente: Com proposta 
de: 1 - Autorização da adjudicação da empreitada; 2 - Assinatura 
do documento em anexo." 
Data da decisão: 2013/03/06 
 
EDOC/2012/67484 
Interno/2013/1640 de 2013/02/14 
Processo: 12.03/16-2006 
Assunto: Libertação de caução (garantia de obra) “Empreitada 
de obras de remodelação/reabilitação em fogo municipal sito na 
Rua António Aleixo, n.º 1, 2º Esq. – Bº Quinta da Quintinha – 
Póvoa de Santo Adrião 
Decisão da Sra. Vereadora: “Ao DJGFP/DFA: Autorizo, face 
ao informado.” 
Data da decisão: 2013/03/15 
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ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

 
 

55..ªª  SSEESSSSÃÃOO  EEXXTTRRAAOORRDDIINNÁÁRRIIAA  
 

RReeaalliizzaaddaa  eemm  2277  ddee  mmaarrççoo  ddee  22001133  
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 
 

MOÇÃO 
 

 
 

Pela bancada da CDU foi apresentada uma Moção com o 
título “Em defesa dos Micro, Pequenos e Médios 
Empresários” 
 
(Rejeitada por maioria) 

 
 
 
 

VOTOS DE PESAR 
 

 
 

VOTO DE PESAR 
ANA MARIA PINTO SOARES HOEPPNER 

 
Pela forma como se entregou as suas causas e as suas 
atividades o que ajudou a projetar o nome do Instituto de 
Odivelas, da Associação das Antigas Alunas e por 
conseguinte o da nossa Terra, a Assembleia Municipal de 
Odivelas, reunida a 27 de Marco de 2013, aprovou um 
voto de pesar pelo seu falecimento. 
 
Odivelas, 27 de Marco de 2013 

 
O Presidente da Assembleia Municipal de Odivelas 

(Sérgio Paiva, Dr.) 
 

(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOTO DE PESAR 
ÓSCAR LOPES 

 
Faleceu na passada 6ª feira, dia 22 de março, no Porto, 
Óscar Lopes. 
 
Óscar Lopes, professor jubilado da Faculdade de Letras 
do Porto, onde só lecionou depois de 25 de abril, por 
razões políticas, foi também ensaísta, crítico literário, foi 
ele que trouxe para o conhecimento do grande público 
inúmeros nomes da literatura portuguesa, entre eles, 
Agustina Besa Luís. Tornou-se no entanto, mais 
conhecido por ser coautor de uma obra impar na cultura 
portuguesa; referimo-nos à Historia da Literatura 
Portuguesa que juntamente com António José Saraiva, foi 
publicada em 1959 e haveria de tornar-se uma obra de 
referência para milhares de portugueses que através da sua 
leitura entenderam melhor a relação da história com a 
literatura. 
 
Pelo homem de causas que foi e pelo legado cultural que 
nos deixa, a Assembleia Municipal de Odivelas, reunida a 
27 de março de 2914 aprovou um voto de pesar pelo seu 
falecimento. 
 
Odivelas, 27 de Março de 2013 

 
O Presidente da Assembleia Municipal de Odivelas 

(Sérgio Paiva, Dr.) 
 

(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

REGULAMENTOS 
 

 
 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO MUNICIPAL DE 
OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO E PUBLICIDADE 

 
Proposta de alteração aos Regulamentos Municipais, no 
âmbito do Licenciamento Zero, a fim de os adaptar aos 
novos procedimentos previstos no Decreto-Lei n.º 
48/2011, de 01 de abril. O Decreto-Lei n.º 48/2011 de 01 
de abril, simplifica o regime de exercício de diversas 
atividades económicas, destinada a reduzir encargos 
administrativos sobre os cidadãos e as empresas. Para o 
efeito, foi elaborado um novo Regulamento Municipal de 
Ocupação do Espaço Público e Publicidade, ao qual 
foram introduzidas alterações, conforme o deliberado na 
2.ª reunião extraordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, realizada em 28 de março de 2012, (Boletim 
Municipal das Deliberações e Decisões n.º 6/2012, de 3 de abril, 
página 10 e anexo), de acordo com o proposto na 
Informação nº 2012/Interno/3196, de 2012-03-16. 
 
A presente proposta de alteração foi submetida a 
apreciação pública pelo prazo de 30 dias, tendo sido 
publicada no Boletim Municipal das Deliberações e 
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Decisões acima mencionado, não se verificando a 
apresentação de quaisquer sugestões sobre a mesma, nos 
termos da Informação n.º 2013/Interno/1492, de 2013-
02-08. 
 
[Publica-se o referido Documento no final do presente Boletim] 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DOS HORÁRIOS 
DE FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS 

 
Proposta de alteração aos Regulamentos Municipais, no 
âmbito do Licenciamento Zero, a fim de os adaptar aos 
novos procedimentos previstos no Decreto-Lei n.º 
48/2011, de 01 de abril. O Decreto-Lei n.º 48/2011 de 01 
de abril, simplifica o regime de exercício de diversas 
atividades económicas, destinada a reduzir encargos 
administrativos sobre os cidadãos e as empresas. Para o 
efeito, foi elaborado um novo Regulamento dos Horários 
de Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais, 
conforme o deliberado na 2.ª reunião extraordinária da 
Câmara Municipal de Odivelas, realizada em 28 de março 
de 2012, (Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 
6/2012, de 3 de abril, página 10 e anexo), de acordo com 
o proposto na Informação nº 2012/Interno/3196, de 
2012-03-16. 
 
A presente proposta de alteração foi submetida a 
apreciação pública pelo prazo de 30 dias, tendo sido 
publicada no Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões acima mencionado, não se verificando a 
apresentação de quaisquer sugestões sobre a mesma, nos 
termos da Informação n.º 2013/Interno/1492, de 2013-
02-08. 
 
[Publica-se o referido Documento no final do presente Boletim] 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO DA 
BIBLIOTECA MUNICIPAL D. DINIS 

 
Proposta de alteração ao artigo 12.º do Capítulo III do 
Regulamento da Biblioteca Municipal D. Dinis. Para o 
efeito, foi elaborado um novo Regulamento conforme o 
deliberado na 22.ª reunião ordinária da Câmara Municipal 
de Odivelas, realizada em 15 de novembro de 2012, 
(Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 22/2012, de 
27 de novembro, página 8 e anexo), de acordo com o 
proposto na Informação n.º Interno/2012/7869, de 2012-
10-11. 
 
A presente proposta de alteração foi submetida a 
apreciação pública pelo prazo de 30 dias, tendo sido 
publicada no Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões acima mencionado, não se verificando a 

apresentação de quaisquer sugestões sobre a mesma, nos 
termos da Informação n.º Interno/2013/72, de 2013-01-
04. 
 
[Publica-se o referido Documento no final do presente Boletim] 

 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 
 

Revisão do Regulamento do Gabinete de Auditoria 
Interna e de Avaliação de Desempenho da Câmara 
Municipal de Odivelas (G.A.I.A.D.) e o seu anexo 
intitulado Manual de Procedimento de Auditoria Interna e 
de Avaliação de Desempenho, conforme o deliberado na 
11.ª reunião extraordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, realizada em 28 de dezembro de 2012, (Boletim 
Municipal das Deliberações e Decisões edição especial n.º 
1/2013, de 8 de janeiro, página 20 e anexo), de acordo 
com o proposto na informação n.º Interno/2012/12274, 
de 24.12.2012.  
 
A presente proposta de alteração foi submetida a 
apreciação pública pelo prazo de 30 dias, tendo sido 
publicada no Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões acima mencionado, não se verificando a 
apresentação de quaisquer sugestões sobre a mesma, em 
cumprimento do disposto no artigo 118.º do Código do 
Procedimento Administrativo, de acordo com o proposto 
na informação n.º 2013/Interno/2038 de 2013.02.25. 
 
[Publica-se o referido Documento no final do presente Boletim] 

 
(Aprovado por maioria) 
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ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

 
 

66..ªª  SSEESSSSÃÃOO  EEXXTTRRAAOORRDDIINNÁÁRRIIAA  
 

RReeaalliizzaaddaa  eemm  44  ddee  aabbrriill  ddee  22001133  
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

VOTOS DE PROTESTO 
 

 
 

“VOTO DE PROTESTO CONTRA O ENCERRAMENTO DO IO 
 

Tendo tido conhecimento da decisão do Governo de 
encerrar o Instituto de Odivelas, a 
Assembleia Municipal de Odivelas, aprova que com base 
nos argumentos abaixo descritos, se aprove um voto de 
protesto contra esta medida. Argumentos: 
 
Porque o Instituto de Odivelas é uma referência de 
excelência ao nível local e nacional, o que é comprovado 
pelo número de alunas que ao longo dos tempos têm 
vindo ter um papel de relevo na sociedade portuguesa, 
pelos rankings nacionais de educação e pelas mais altas 
condecorações que lhe foram atribuídas pelo Estado 
Português; 
 
Porque o Instituto de Odivelas, pela sua tipologia, é uma 
instituição única no País; 
 
Porque o Instituto de Odivelas, tendo uma tipologia única 
no País e sendo de excelência, é mais opção de escolha 
para o modelo de educação que cada família pode 
escolher para educação das suas filhas; 
 
Porque os argumentos utilizados para a sua extinção, 
nomeadamente o das castas e o das alunas não optarem 
por ingressar nas escolas militares de ensino superior, não 
se podem considerar válido; 
 
Por o argumento “redução da despesa” não nos ter sido 
fornecida em detalhe e por essa razão não o podermos 
considerar; 
 
Porque anexado à educação, esta instituição tem tido 
também, ao longo dos 113 anos de história, relevância no 
apoio social; 
 

Porque o Instituto de Odivelas constitui em si próprio um 
símbolo importante e faz parte da identidade e da alma da 
Cidade e do Concelho; 
 
Porque agregado ao seu nome está Odivelas; 
 
Porque o Instituto de Odivelas é importante para a vida 
cultural e social de Odivelas; 
 
Porque o Instituto de Odivelas tem uma grande 
importância para o Comercio Local e para a difusão 
nacional e internacional do nome de Odivelas; 
 
Porque a saída do Instituto de Odivelas do local onde se 
encontra, Mosteiro de S. Dinis e S. Bernardo no qual se 
encontra o Túmulo de D. Dinis, ambos classificados 
como Património Nacional, pode colocar em causa o 
destino do edifício e a sua conservação; 
 
A Assembleia Municipal reunida rejeita a decisão do 
Governo, mais concretamente do Ministério da Defesa 
Nacional, de encerrar o Instituto de Odivelas e solicita que 
esta medida seja repensada. 

 
O Presidente da Assembleia Municipal de Odivelas 

(Sérgio Paiva, Dr.) 
 

Odivelas, 05 de Abril de 2013” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

“VOTO DE PROTESTO CONTRA A CRIAÇÃO DE MEGA-
AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS NO CONCELHO DE ODIVELAS 

 
No passado dia 1 de Abril, a DREL informou o 
Município de Odivelas que, no âmbito do disposto no 
despacho n 5634-F/2012, de 26 de Abril, e no contexto 
do processo de agregações que o governo visa concluir no 
ano letivo de 2012-2013, serão constituídos os seguintes 
mega agrupamentos: 
 
• Pontinha: Escola Secundária Braancamp Freire e 

Agrupamento de Escolas da Pontinha; 
 
• Póvoa de Santo Adrião e Olival Basto: Escola 

Secundária Pedro Alexandrino e Agrupamento 
• de Escolas da Póvoa de Santo Adrião; 
 
• Caneças: Escola Secundária de Caneças e 

Agrupamento de Escolas de Caneças; 
 
• Odivelas: Escola Secundária de Odivelas e 

Agrupamento de Escolas Avelar Brotero. 
 
Os órgãos municipais de Odivelas manifestaram-se 
sempre contra o processo de agregações proposto para o 
Concelho, acompanhando aliás o sentimento expresso dos 
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órgãos de gestão das Escolas, do Conselho Municipal de 
Educação e da comunidade educativa de Odivelas. 
 
É entendimento unânime que o Concelho de Odivelas, 
pelas caraterísticas do seu território, localização e 
densidade populacional e pelo perfil da sua população 
residente e população escolar será amplamente 
prejudicado neste processo, comprometendo todo o 
investimento que tem vindo a ser feito na Educação e na 
promoção do sucesso escolar. 
 
Não se vislumbra a mais-valia pedagógica para os alunos, 
já que o universo escolar é bastante complexo, o que por 
si só justificaria o reforço de uma gestão de proximidade e 
não o inverso. Acresce que continua a não ser apresentado 
qualquer estudo sério que indique as vantagens, 
desvantagens e efeitos da aplicação do modelo, para além 
de uma pura e simples redução de custos. 
 
Esta agregação de escolas vem colocar seriamente em 
causa a qualidade da prestação do serviço público de 
educação, pilar fundamental da equidade e da justiça 
social. Perdem os alunos, perdem as famílias e perde o 
futuro do Concelho e do País. 
 
Face ao exposto, a Assembleia Municipal de Odivelas, 
reunida na 6.ª Sessão Extraordinária, de 4 de Abril de 
2013 delibera votar um protesto veemente contra esta 
decisão unilateral do Governo de agregação de 
escolas em mega-agrupamentos no Concelho de 
Odivelas, exigindo ao Governo que recue nesta 
decisão lesiva para toda a comunidade escolar. 

 
O Presidente da Assembleia Municipal de Odivelas 

(Sérgio Paiva, Dr.) 
 

Odivelas, 05 de Abril de 2013” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

MUNICPÁLIA, E.M. 
 

 
 

ESTATUTOS DA MUNICIPÁLIA, E.M. 
 

Estatutos da Municipália – Gestão de Equipamentos e 
Património do Município de Odivelas, E.M., resultantes 
da adequação dos anteriores às disposições da Lei n.º 
50/2012, de 31 de agosto, de acordo com a Proposta nº 
2/PRES/2013, de 20 de fevereiro. Conforme o deliberado 
na 4.ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, 
realizada em 27 de fevereiro de 2013, (Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 4/2013, de 12 de março, página 7). 
 
[Publica-se o referido Documento no final do presente Boletim] 

 
(Aprovado por maioria) 

 

CENTRO OFICIAL DE RECOLHA ANIMAL DO 
CONCELHO DE ODIVELAS 

 

 
 

ALTERAÇÕES AO REGULAMENTO E MINUTAS 
 

Alterações ao Regulamento do CORACO – Centro 
Oficial de Recolha Animal do Concelho de Odivelas, bem 
como às Minutas (Modelos) 1, 6, 7, 8 e 9, de acordo com 
o proposto na informação n.º Interno/2013/306, de 
2013-01-10 e conforme o deliberado na 4.ª reunião 
ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, realizada em 
27 de fevereiro de 2013, (Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões n.º 4/2013, de 12 de março, página 9). 
 
[Publica-se o referido Documento no final do presente Boletim] 

 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

PROCEDIMENTOS CONCURSAIS 
PARA CARGOS DIRIGENTES 

 

 
 

ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA CARGO DE 
DIREÇÃO SUPERIOR DE 1.º GRAU 

 
Designação do Júri do Recrutamento referente ao 
procedimento concursal para cargo de Direção Superior 
de 1.º grau, nos termos da informação n.º 
Interno/2013/2352, de 2013.03.06, conforme o 
deliberado na 5.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal 
de Odivelas, de 13 de março de 2013 (Boletim Municipal 
das Deliberações e Decisões n.º 5/2013, de 26 de março, 
pág. 8). O Júri designado é o seguinte, de acordo com a 
referida informação: 
 
Presidente: Manuel Porfírio Varges; 
 
Vogal efetivo: Paula Cristina da Luz Martins da Cunha; 
 
Vogal efetivo: Paula Cristina Teixeira Gonçalves; 
 
Vogal suplente: Ricardo Manuel Viseu Ferreira; 
 
Vogal suplente: Rui Gonçalves Simões do Nascimento. 
 
(Aprovado por maioria) 
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ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA CARGOS DE 
DIREÇÃO INTERMÉDIA DE 
1.º GRAU E DE 2.º GRAU 

 
Designação do Júri do Recrutamento referente ao 
procedimento concursal para cargos de Direção 
Intermédia de 1.º grau e de 2.º grau, nos termos da 
informação n.º Interno/2013/2237, de 2013.03.01, 
conforme o deliberado na 5.ª Reunião Ordinária da 
Câmara Municipal de Odivelas, de 13 de março de 2013 
(Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 
5/2013, de 26 de março, pág. 8). O Júri designado é o 
seguinte, de acordo com a referida informação: 
 

Procedimento concursal para 
cargos de Direção Intermédia de 1.º grau: 

 
 

Departamento Jurídico e de Gestão Financeira e 
Patrimonial 

 
Presidente: Hernâni Silvino Vilela Boaventura; 
 
Vogal efetivo: Luís Manuel da Conceição Jorge; 
 
Vogal efetivo: António Henrique Moreira de Sousa; 
 
Vogal suplente: Rui Gonçalves Simões do Nascimento; 
 
Vogal suplente: Regina Sofia de Brito e Silva dos Anjos 
Lopes Meneses. 
 
 
 

Departamento de Gestão 
e Ordenamento Urbanístico 

 
Presidente: Hernâni Silvino Vilela Boaventura; 
 
Vogal efetivo: Luís Manuel da Conceição Jorge; 
 
Vogal efetivo: João Miguel de Melo Santos Taborda 
Serrano; 
 
Vogal suplente: Rui Gonçalves Simões do Nascimento; 
 
Vogal suplente: Regina Sofia de Brito e Silva dos Anjos 
Lopes Meneses. 

 
 
 

Departamento de Obras Municipais, Habitação e 
Transportes 

 
Presidente: Hernâni Silvino Vilela Boaventura; 
 
Vogal efetivo: António Henrique Moreira de Sousa; 
 
Vogal efetivo: João Miguel de Melo Santos Taborda 
Serrano; 

 
Vogal suplente: Regina Sofia de Brito e Silva dos Anjos 
Lopes Meneses; 
 
Vogal suplente: Rui Gonçalves Simões do Nascimento. 
 
 
 
Departamento de Gestão Educativa, Juventude, Cultura e 

Ambiente 
 

Presidente: Hernâni Silvino Vilela Boaventura; 
 
Vogal efetivo: João Miguel de Melo Santos Taborda 
Serrano; 
 
Vogal efetivo: Luís Manuel da Conceição Jorge; 
 
Vogal suplente: António Henrique Moreira de Sousa; 
 
Vogal suplente: Rui Gonçalves Simões do Nascimento. 
 
 
 

Procedimento concursal para 
cargos de Direção Intermédia de 2.º grau: 

 
 

Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
 

Presidente: Hernâni Silvino Vilela Boaventura; 
 
Vogal efetivo: João Miguel de Melo Santos Taborda 
Serrano; 
 
Vogal efetivo: David Abel Viegas Martins; 
 
Vogal suplente: Paula Susana do Nascimento Teixeira 
Gonçalves; 
 
Vogal suplente: Maria Cristina Machado Mira Laureano 
Forte. 
 
 
 

Divisão Financeira e de Aprovisionamento 
 

Presidente: Hernâni Silvino Vilela Boaventura; 
 
Vogal efetivo: João Miguel de Melo Santos Taborda 
Serrano; 
 
Vogal efetivo: António Manuel Delgado Carrilho; 
 
Vogal suplente: Sandra Maria Nogueira Neto; 
 
Vogal suplente: Maria Cristina Machado Mira Laureano 
Forte. 
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Divisão de Recursos Humanos e Formação 
 

Presidente: Hernâni Silvino Vilela Boaventura; 
 
Vogal efetivo: João Miguel de Melo Santos Taborda 
Serrano; 
 
Vogal efetivo: José António dos Remédios Janeiro; 
 
Vogal suplente: Elisabete Maria Campos Lucas; 
 
Vogal suplente: David Abel Viegas Martins. 
 
 
 

Divisão de Licenciamentos, Atividades Económicas e 
Projetos Comparticipados 

 
Presidente: João Miguel de Melo Santos Taborda Serrano; 
 
Vogal efetivo: Paula Susana do Nascimento Teixeira 
Gonçalves; 
 
Vogal efetivo: José António dos Remédios Janeiro; 
 
Vogal suplente: Ana Isabel Cosme Gomes; 
 
Vogal suplente: Maria Cristina Machado Mira Laureano 
Forte. 
 
 
 

Divisão de Licenciamento de Obras Particulares 
 

Presidente: António Henrique Moreira de Sousa; 
 
Vogal efetivo: João Miguel de Melo Santos Taborda 
Serrano; 
 
Vogal efetivo: Luís Manuel da Conceição Jorge; 
 
Vogal suplente: Florinda Rosa Pisco Lixa; 
 
Vogal suplente: Lizete da Conceição Brito Coelho Cunha. 
 
 
 

Divisão de Reabilitação e Reconversão Urbana 
 

Presidente: António Henrique Moreira de Sousa; 
 
Vogal efetivo: Luís Manuel da Conceição Jorge; 
 
Vogal efetivo: João Miguel de Melo Santos Taborda 
Serrano; 
 
Vogal suplente: Ana Paula Figueiredo Viegas Murgeiro; 
 
Vogal suplente: Florinda Rosa Pisco Lixa. 

Divisão de Planeamento Urbanístico 
e Projetos Estruturantes 

 
Presidente: António Henrique Moreira de Sousa; 
 
Vogal efetivo: João Miguel de Melo Santos Taborda 
Serrano; 
 
Vogal efetivo: Luís Manuel da Conceição Jorge; 
 
Vogal suplente: Ana Paula Figueiredo Viegas Murgeiro; 
 
Vogal suplente: Lizete da Conceição Brito Coelho Cunha. 
 
 
 

Divisão de Infraestruturas 
e Equipamentos Municipais 

 
Presidente: Luís Manuel da Conceição Jorge; 
 
Vogal efetivo: António Henrique Moreira de Sousa; 
 
Vogal efetivo: João Miguel de Melo Santos Taborda 
Serrano; 
 
Vogal suplente: José Manuel Cabral Mateus da Fonseca; 
 
Vogal suplente: Ana Paula Figueiredo Viegas Murgeiro. 
 
 
 

Divisão de Infraestruturas e Espaços Urbanos 
 

Presidente: Luís Manuel da Conceição Jorge; 
 
Vogal efetivo: António Henrique Moreira de Sousa; 
 
Vogal efetivo: João Miguel de Melo Santos Taborda 
Serrano; 
 
Vogal suplente: António Gomes Mendes Lopes; 
 
Vogal suplente: Ana Paula Figueiredo Viegas Murgeiro. 
 
 
 

Divisão de Habitação e Inovação Social 
 

Presidente: Luís Manuel da Conceição Jorge; 
 
Vogal efetivo: João Miguel de Melo Santos Taborda 
Serrano; 
 
Vogal efetivo: António Henrique Moreira de Sousa; 
 
Vogal suplente: Gabriel Davide Lopes Caetano; 
 
Vogal suplente: José António dos Remédios Janeiro. 
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Divisão de Transportes e Oficinas 
 

Presidente: Hernâni Silvino Vilela Boaventura; 
 
Vogal efetivo: João Miguel de Melo Santos Taborda 
Serrano; 
 
Vogal efetivo: Luís Manuel da Conceição Jorge; 
 
Vogal suplente: Maria Cristina Machado Mira Laureano 
Forte; 
 
Vogal suplente: António Gomes Mendes Lopes. 
 
 

Divisão de Planeamento 
e Intervenção Socioeducativa 

 
Presidente: João Miguel de Melo Santos Taborda Serrano; 
 
Vogal efetivo: Carla Maria Rodrigues Barra da Silva; 
 
Vogal efetivo: José António dos Remédios Janeiro; 
 
Vogal suplente: Maria Cristina Machado Mira Laureano 
Forte; 
 
Vogal suplente: Carlos Alexandre Bargado Lérias. 
 
 

Divisão de Juventude 
e Desenvolvimento Socioeducativo 

 
Presidente: João Miguel de Melo Santos Taborda Serrano; 
 
Vogal efetivo: Gabriel Davide Viegas Caetano; 
 
Vogal efetivo: Carlos Alexandre Bargado Lérias; 
 
Vogal suplente: Maria Cristina Machado Mira Laureano 
Forte; 
 
Vogal suplente: Carla Maria Rodrigues Barra da Silva. 
 
 

Divisão de Cultura, Turismo, Património Cultural e 
Bibliotecas 

 
Presidente: Hernâni Silvino Vilela Boaventura; 
 
Vogal efetivo: João Miguel de Melo Santos Taborda 
Serrano; 
 
Vogal efetivo: José António dos Remédios Janeiro; 
 
Vogal suplente: Carlos Alexandre Bargado Lérias; 
 
Vogal suplente: Gabriel Davide Lopes Caetano. 
 

Divisão de Desenvolvimento Desportivo 
 

Presidente: João Miguel de Melo Santos Taborda Serrano; 
 
Vogal efetivo: José António dos Remédios Janeiro; 
 
Vogal efetivo: Gabriel Davide Lopes Caetano; 
 
Vogal suplente: Maria Cristina Machado Mira Laureano 
Forte; 
 
Vogal suplente: Ana Isabel Cosme Gomes. 
 
 
 

Divisão de Gestão Ambiental 
 

Presidente: Regina Sofia de Brito e Silva dos Anjos Lopes 
Meneses; 
 
Vogal efetivo: João Miguel de Melo Santos Taborda 
Serrano; 
 
Vogal efetivo: Maria João Costa Baptista Nabais; 
 
Vogal suplente: Cláudia Susana Albuquerque da Costa 
Peixoto Beiró; 
 
Vogal suplente: Maria Cristina Machado Mira Laureano 
Forte. 
 
 
 

Serviço Municipal de Proteção Civil 
 

Presidente: António Henrique Moreira de Sousa; 
 
Vogal efetivo: João Miguel de Melo Santos Taborda 
Serrano; 
 
Vogal efetivo: David Abel Viegas Martins; 
 
Vogal suplente: Maria Cristina Machado Mira Laureano 
Forte; 
 
Vogal suplente: Elisabete Maria Campos Lucas. 
 
 
 

Gabinete de Veterinária Municipal 
 

Presidente: Regina Sofia de Brito e Silva dos Anjos Lopes 
Meneses; 
 
Vogal efetivo: Luís Miguel Pereira Galamba Guerra e 
Silva; 
 
Vogal efetivo: Sandra Maria Nogueira Neto; 
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Vogal suplente: Cláudia Susana Albuquerque da Costa 
Peixoto Beiró; 
 
Vogal suplente: Maria Cristina Machado Mira Laureano 
Forte. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA CARGOS DE 
DIREÇÃO INTERMÉDIA DE 3.º GRAU 

 
Designação do Júri do Recrutamento referente ao 
procedimento concursal para cargo de Direção Intermédia 
de 3.º grau, nos termos da informação n.º 
Interno/2013/2432, de 2013.03.07, conforme o 
deliberado na 5.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal 
de Odivelas, de 13 de março de 2013 (Boletim Municipal 
das Deliberações e Decisões n.º 5/2013, de 26 de março, 
pág. 8). O Júri designado é o seguinte, de acordo com a 
referida informação: 
 

Gabinete de Comunicação 
e Modernização Administrativa 

 
Presidente: Hernâni Silvino Vilela Boaventura; 
 
Vogal efetivo: João Miguel de Melo Santos Taborda 
Serrano; 
 
Vogal efetivo: Maria Cristina Machado Mira Laureano 
Forte; 
 
Vogal suplente: José António dos Remédios Janeiro; 
 
Vogal suplente: Ana Isabel Cosme Gomes. 
 
 

Gabinete de Auditoria Interna 
e de Avaliação de Desempenho 

 
Presidente: Hernâni Silvino Vilela Boaventura; 
 
Vogal efetivo: João Miguel de Melo Santos Taborda 
Serrano; 
 
Vogal efetivo: Paula Susana do Nascimento Teixeira 
Gonçalves; 
 
Vogal suplente: Maria Cristina Machado Mira Laureano 
Forte; 
 
Vogal suplente: Elisabete Maria Campos Lucas. 
 
 
Gabinete de Gestão Patrimonial e de Administração Geral 
 
Presidente: Hernâni Silvino Vilela Boaventura; 
 

Vogal efetivo: João Miguel de Melo Santos Taborda 
Serrano; 
 
Vogal efetivo: Paula Susana do Nascimento Teixeira 
Gonçalves; 
 
Vogal suplente: Ana Isabel Cosme Gomes; 
 
Vogal suplente: Maria Cristina Machado Mira Laureano 
Forte. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

CARTA EDUCATIVA 
 

 
 

REVISÃO DA CARTA EDUCATIVA DO CONCELHO DE ODIVELAS 
 

Revisão da Carta Educativa de Odivelas, “a Carta 
Educativa, é a nível municipal, o instrumento de 
planeamento e ordenamento prostetivo de edifícios e 
equipamentos a localizar no concelho, de acordo com as 
ofertas de educação e formação que seja necessário 
satisfazer, tendo em vista a melhor utilização dos recursos 
educativos, no quadro do desenvolvimento demográfico e 
socioeconómico de cada município”, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2013/2405, de 06-
03-2013, conforme o deliberado na 5.ª reunião ordinária 
da Câmara Municipal de Odivelas, realizada em 13 de 
março de 2013, (Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
n.º 5/2013, de 26 de março, página 8) e com base nos 
seguintes documentos: 
 
Volume I – Diagnóstico e Reordenamento da Rede 
Educativa. Volume que dá conta da caraterização geral do 
concelho com base nos Censos 2011. Documento que faz: 
a caraterização da evolução do sistema educativo local 
(rede pública e rede privada); o diagnóstico do 
funcionamento do sistema educativo; proposta de 
reordenamento da rede pública; inserção das escolas no 
território – caracterização da envolvente dos 
estabelecimentos de ensino e rede de transportes públicos; 
georreferenciação das moradas dos alunos do ensino 
básico; processo de monitorização; atualização do quadro 
legislativo e dos normativos em vigor. 
 
Volume II – Caraterização Funcional do Parque 
Escolar/Rede Pública. Volume que da conta da 
caraterização física e funcional do parque escolar/rede 
pública, com propostas genéricas de requalificação, no que 
respeita aos jardins-de-infância, e escolas do 1.º, 2.º e 3.º 
ciclo do ensino básico. 
 
(Aprovado por maioria) 
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ANEXOS 
 
 
 

ESTRUTURA ORGÂNICA FLEXÍVEL DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 
 

REGULAMENTO MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DO 

ESPAÇO PÚBLICO E PUBLICIDADE 

 
 

REGULAMENTO DOS HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DOS 

ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS 

 
 

REGULAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL D. DINIS 

 
 

REVISÃO DO REGULAMENTO DO GABINETE DE AUDITORIA 

INTERNA E DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 
 

ESTATUTOS DA MUNICIPÁLIA – GESTÃO DE 

EQUIPAMENTOS E PATRIMÓNIO DO MUNICÍPIO DE ODIVELAS, EM 

 
 

REGULAMENTO DO CENTRO OFICIAL DE RECOLHA 

ANIMAL DO CONCELHO DE ODIVELAS 
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Estrutura Orgânica Flexível 

da  

CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 

 

CAPÍTULO I  

Unidades Orgânicas Flexíveis  

 

Secção I  

Da Estrutura Flexível  

 

Artigo 1º  

Estrutura Flexível  

1. A estrutura flexível é composta por unidades orgânicas flexíveis e de 3º grau, as quais são 

criadas, alteradas e extintas por deliberação da Câmara Municipal, que define as respetivas 

competências, cabendo ao Presidente da Câmara Municipal a afetação ou reafectação do 

pessoal do respetivo mapa, de acordo com os limites previamente fixados. 

 

2. A criação, alteração ou extinção de unidades orgânicas no âmbito da estrutura flexível visa 

assegurar a permanente adequação do serviço às necessidades de funcionamento e de 
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otimização dos recursos, tendo em conta a programação e o controlo criterioso dos custos e 

resultados. 

Secção II  

Da organização  

 

Artigo 2º  

Distribuição das Unidades Orgânicas  

As Unidades Orgânicas Flexíveis e de 3º grau da Câmara Municipal de Odivelas integradas em 

Unidades Orgânicas Nucleares, cujo número máximo é definido em Assembleia Municipal, 

estão organizadas da seguinte forma: 

 

1. Departamento Jurídico e de Gestão Financeira e P atrimonial 

Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 

Divisão Financeira e de Aprovisionamento 

Divisão de Recursos Humanos 

Divisão de Licenciamentos, Atividades Económicas e Projetos Comparticipados 

Gabinete de Gestão Patrimonial e de Administração Geral - Unidade de 3ºgrau. 

 

2. Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico  

Divisão de Licenciamento de Obras Particulares 

Divisão de Reabilitação e Reconversão Urbana 

Divisão de Planeamento Urbanístico e Projetos Estruturantes 

  

3. Departamento de Obras Municipais, Habitação e Tr ansportes 

Divisão de Infraestruturas e Equipamentos Municipais 

Divisão de Infraestruturas e Espaços Urbanos 

Divisão de Habitação e Inovação Social 

Divisão de Transportes e Oficinas  

 

 4. Departamento de Gestão Educativa, Juventude, Cul tura e Ambiente 

  Divisão de Planeamento e Intervenção Socioeducativa 

  Divisão de Juventude e Desenvolvimento Socioeducativo 

  Divisão de Desenvolvimento Desportivo  

Divisão de Cultura, Turismo, Património Cultural e Bibliotecas 

  Divisão de Gestão Ambiental 
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Artigo 3º 

Gabinetes não integrados em Unidades Orgânicas Nucl eares 

1 - Os Gabinetes não integrados em unidades orgânicas nucleares, são os seguintes: 

 

a) Gabinete da Presidência  

b) Serviço Municipal de Proteção Civil  

c) Gabinete Veterinário Municipal  

d) Gabinete do Observatório da Cidade 

e) Gabinete de Auditoria Interna e de Avaliação de Desempenho 

f) Gabinete de Tecnologia, Informação e Conhecimento 

g) Gabinete de Comunicação e Modernização Administrativa 

h) Gabinete de Saúde e Igualdade 

 

2 – Os Gabinetes constantes nas alíneas b), c), d), f) e h) são equiparados a Divisões, de 

acordo com o limite definido em Assembleia Municipal; 

 

3 – Os Gabinetes constantes nas alíneas e) e g) são equiparados a Unidades Orgânicas de 3º 

grau. 

 

CAPÍTULO II  

Atribuições  

 

Secção I  

Das Atribuições das Unidades Orgânicas Flexíveis  

 

Artigo 4º  

Atribuições das Unidades Orgânicas Flexíveis  

As atribuições das Unidades Orgânicas Flexíveis e de 3º grau, são fixadas de acordo com a 

natureza específica de cada Unidade Orgânica, tendo em consideração o constante no 

presente Regulamento. 

 

Subsecção I  

Departamento Jurídico e de Gestão Financeira e Patr imonial  

 

Artigo 5º  

Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal  

1 - São atribuições da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal: 

a) Preparar a celebração de contratos, com exceção dos relativos a pessoal, em que o 

Município seja outorgante; 
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b) Instruir os processos de contraordenação, nos termos da lei, quando essa competência 

caiba aos órgãos do Município, em resultado de ações de fiscalização municipal, de 

participação policial ou particular, bem como assegurar o seu acompanhamento em 

juízo em caso de recurso; 

c) A preparação dos procedimentos ou decisões no âmbito da justiça fiscal que por lei 

corram pelos Municípios, bem como determinar a cobrança coerciva de dívidas que 

sigam este processo; 

d) A responsabilidade pelas execuções fiscais será atribuída a um responsável da Divisão 

Jurídica, a nomear pelo Presidente da Câmara Municipal; 

e) Velar pelo cumprimento das leis, regulamentos, deliberações e decisões dos órgãos do 

Município nos limites das suas atribuições, participar as infrações ocorridas cabendo-

lhe igualmente a execução de mandados; 

f) Desenvolver uma ação preventiva e pedagógica, esclarecendo, quando for caso disso, 

quais os modos mais adequados de dar cumprimento à lei, aos regulamentos e às 

decisões dos órgãos autárquicos; 

g) Colaborar com os diversos serviços municipais ou com entidades externas na área das 

suas atribuições ou na resolução de outros assuntos de interesse municipal; 

h) Informar o serviço de contraordenações do Município sobre o que estes reputem útil 

para a decisão em sede dos respetivos procedimentos e de que a Divisão disponha, 

relativamente à evolução dos procedimentos que nela corram os seus termos; 

i) Efetuar os demais procedimentos técnico-administrativos adequados ao exercício das 

competências da Divisão; 

j) Assegurar a remoção de viaturas 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; 

k) Participar e contribuir para a elaboração de estratégias com vista à elaboração do 

mapa de ruído concelhio; 

l) Proceder à fiscalização do ruído produzido por atividades ruidosas permanentes de 

licenciamento municipal, intervindo preventivamente, através da emissão de pareceres, 

no âmbito dos processos de licenciamento das referidas atividades; 

m) Emitir pareceres e relatórios técnicos no âmbito do licenciamento de atividades 

ruidosas temporárias; 

n)  Contribuir para a elaboração de planos de ação, incluindo planos de redução de ruído; 

o) Detetar e promover o embargo e participação da prática de ilícitos contraordenacionais 

das operações urbanísticas que, estando sujeitas a licenciamento ou autorização, dele 

não hajam sido objeto, promovendo os demais procedimentos previstos por lei ou 

regulamento, com vista às correspondentes cominações;  
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p) Proceder à apreciação dos processos decorrentes da atividade da sua área funcional 

específica, respeitantes a obras ilegais, pedidos de vistoria, diligências e denúncias 

diversas. 

 

2 - Compete ainda à Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal prestar informação técnico-

jurídica sobre quaisquer questões ou processos que lhe sejam submetidos pela Câmara 

Municipal ou pelo seu Presidente, designadamente: 

a) Dar parecer sobre as reclamações ou recursos graciosos bem como sobre petições ou 

exposições sobre atos e/ou omissões dos órgãos municipais ou procedimentos dos 

serviços; 

b) Intervir e instruir em matéria jurídica os processos graciosos; 

c) Encarregar-se dos inquéritos a que houver lugar por determinação da entidade 

competente; 

d) Apoiar a intervenção da Câmara Municipal na participação, a que esta for chamada, 

em processos legislativos e regulamentares; 

e) Assegurar o patrocínio jurídico das ações propostas pela Câmara Municipal ou contra 

ela, e garantir todo o apoio se o patrocínio for assegurado por mandatário externo. 

 

3 - Compete ao Laboratório de Acústica da Câmara Municipal de Odivelas (LACMO) executar 

medições de ruído por solicitação dos serviços da Câmara Municipal de Odivelas ou de 

entidades externas nacionais ou internacionais. 

 

Artigo 6º  

Divisão Financeira e de Aprovisionamento  

São atribuições da Divisão Financeira e de Aprovisionamento: 

a) Coordenar a elaboração das Grandes Opções do Plano (Plano Plurianual de 

Investimentos e Outras Atividades Relevantes) e do Orçamento do Município, 

promovendo o planeamento anual e plurianual de atividades, tanto na sua vertente 

operativa como orçamental; 

b) Assegurar os registos e procedimentos contabilísticos, de acordo com a legislação em 

vigor e com os requisitos do modelo de gestão estabelecido no Município; 

c) Proceder aos estudos prévios, e colaborar na execução de operações financeiras ao 

nível da aplicação de disponibilidades e da gestão da carteira de empréstimos; 

d) Proceder à liquidação das receitas municipais sempre que esta tarefa não esteja 

cometida a outros serviços; 

e) Colaborar com a Divisão de Licenciamentos, Atividades Económicas e Projetos 

Comparticipados na gestão financeira destes projetos, preparando os respetivos 

elementos contabilísticos; 

f) Assegurar a gestão e controlo das garantias bancárias prestadas, quer pelo Município, 

quer por terceiros a favor do Município, no quadro dos contratos estabelecidos; 
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g) Organizar a Conta de Gerência e elaborar o respetivo relatório; 

h) Elaborar estudos e propostas relativamente a receitas a cobrar pelo Município 

designadamente sobre o Regulamento de Taxas e outras Receitas Municipais; 

i) Assegurar a gestão e funcionamento da tesouraria do Município, designadamente no 

que respeita à elaboração de planos de tesouraria; 

j) Propor diretrizes, mediante análise económico-financeira, para o aumento das receitas 

municipais; 

k) Colaborar na elaboração de relatórios que sistematizem aspetos relevantes da gestão 

financeira do Município; 

l) Apoiar tecnicamente as ações relativas à empresarialização ou concessão externa de 

atividades ou serviços que o Município tenha decidido empreender; 

m) Acompanhar os contratos-programa, protocolos e acordos, na sua incidência 

financeira, em que o Município participe; 

n) Acompanhar e controlar a execução dos Planos e Orçamentos, elaborar relatórios de 

avaliação dessa execução e promover medidas de reajustamento, sempre que se 

verifique a ocorrência de desvios entre o programado e o executado; 

o) 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; 

p) Elaborar, em colaboração com os diversos serviços, o Plano Anual de 

Aprovisionamento, em consonância com as atividades previstas nos documentos 

previsionais; 

q) Proceder, ao lançamento de todos os concursos ou outros processos de aquisição, 

para fornecimento de bens e serviços, devidamente autorizados; 

r) Proceder à constituição e gestão racional de “stocks”, em consonância com critérios 

definidos, em articulação com os diversos serviços utilizadores; 

s) Proceder ao armazenamento e gestão material dos bens e ao seu fornecimento 

mediante requisição própria. 

 

Artigo 7º  

Divisão de Recursos Humanos e Formação  

São atribuições da Divisão de Recursos Humanos e Formação: 

a) Assegurar o expediente e as tarefas administrativas relativas à administração do 

pessoal, designadamente, concursos de admissão e de acesso, provimentos, 

contratações, aposentações, exonerações, assistência na doença, acidentes de 

trabalho, controlo de assiduidade e de trabalho extraordinário e suplementar, 

processamento de remunerações, subsídios e abonos diversos, manutenção do 

cadastro e do arquivo, entre outras atividades similares; 
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b) 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; 

c) Preparar o orçamento anual do pessoal e informação que fundamente as alterações ao 

quadro de pessoal que se verifiquem necessárias; 

d) Assegurar o atendimento dos trabalhadores em matéria de recursos humanos; 

e) Assegurar o acolhimento e integração dos trabalhadores nos serviços municipais. 

f) Assegurar a gestão dos seguros dos trabalhadores ao serviço do Município; 

g) Assegurar, de forma integrada, as atividades relativas à Saúde Ocupacional e à 

Higiene e Segurança dos trabalhadores municipais; 

h) Promover uma política de Saúde Ocupacional e assegurar a manutenção e 

desenvolvimento do Serviço de Saúde dos trabalhadores municipais; 

i) Proceder periodicamente ao levantamento das necessidades de formação; 

j) Elaborar e propor os Planos Anuais de Formação (interna e externa) e os respetivos 

orçamentos; 

k) Manter-se informada sobre os mecanismos centrais, e outros, de financiamento da 

formação profissional na Administração Pública e coordenar ações com as entidades 

gestoras desses programas; 

l) Organizar e acompanhar as atividades de formação planeadas e assegurar todos os 

procedimentos administrativos para a sua concretização e controlo pedagógico e 

financeiro; 

m) 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; 

n) Proceder à avaliação dos resultados práticos das ações de formação realizadas ao 

nível do desempenho dos trabalhadores e dos Serviços em que se integram; 

o) Elaborar o Relatório anual de formação; 

p) Gerir o Refeitório Municipal. 

 

Artigo 8º  

Divisão de Licenciamentos, Atividades Económicas e Projetos Comparticipados  

1 - São atribuições da Divisão de Licenciamentos, Atividades Económicas e Projetos 

Comparticipados: 

a) Instruir os processos e licenciar os estabelecimentos de restauração e bebidas, 

comerciais e industriais, que por lei estejam cometidos ao Município, designadamente 

quanto a horários, condições higio-sanitárias e condições técnico-funcionais, em 

articulação, nos casos em que tal se justifique, com outros serviços do Município; 

b) Emitir as licenças de ruído, de recintos improvisados e itinerantes, bem como as 

licenças de recinto para espetáculos de natureza não artística; 
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c) Emitir licenças de autorização para utilização de vias públicas para realização de 

atividades desportivas, festivas ou outras; 

d)  Emitir as licenças de autorização especial para serviços de restauração e/ou bebidas 

ocasionais ou esporádicas; 

e) Licenciamento da atividade de vendedor ambulante; 

f) Licenciamento da atividade de guarda-noturno; 

g) Proceder à emissão de alvarás de Táxi e outras atribuições que, nesta área, venham a 

ser atribuídas aos Municípios; 

h) Instruir e acompanhar os processos de certificação de ascensores, monta-cargas, 

escadas mecânicas e tapetes rolantes; 

i) Assegurar um conhecimento detalhado e atualizado de todos os programas e 

mecanismos de financiamento público, nacionais e comunitários, suscetíveis de serem 

acionados com vista ao financiamento de projetos de interesse municipal; 

j) Com base nos Planos de Atividades e na previsão de investimento municipal, 

promover, com o concurso dos serviços sectoriais, os processos de candidatura 

externa de projetos e a respetiva negociação financeira; 

k) Assegurar, em articulação com os serviços responsáveis pela execução dos projetos, 

designadamente a Divisão Financeira e de Aprovisionamento, o controlo de execução e 

a gestão financeira dos projetos com candidaturas aprovadas, bem como os respetivos 

procedimentos administrativos e de prestação de contas; 

l) Fomentar a criação de contactos entre responsáveis diretos pelos assuntos 

comunitários, a nível nacional e internacional, criando circuitos permanentes de 

informação; 

m) Apreciar, coordenar e submeter às entidades competentes todos os processos de 

candidatura a programas ou medidas comunitárias, depois de aprovados pelo 

Executivo Municipal ou pelo Presidente da Câmara; 

n) Coordenar a execução dos diferentes projetos com financiamento comunitário, 

permitindo a existência de informação permanentemente atualizada sobre o seu 

estádio e garantindo a sua transmissão às entidades competentes; 

o) Divulgar e informar sobre os mecanismos de financiamento e de apoio técnico, de 

âmbito comunitário, central e regional, junto dos agentes económicos potencialmente 

aptos a apresentar candidaturas; 

p) Programar e promover por iniciativa municipal, ou com a colaboração de entidades 

vocacionadas para o efeito, iniciativas de apoio às atividades económicas, 

nomeadamente Feiras e Exposições; 

q) Assegurar apoios e patrocínios para iniciativas municipais; 

r) Elaborar estudos que permitam o diagnóstico da atividade empresarial no Município de 

Odivelas e a relação com as associações representativas; 

s) Promover iniciativas em parceria com entidades públicas e privadas, no âmbito de 

formação; 
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t) Promover iniciativas que visem a integração de cidadãos na vida ativa, 

designadamente através da constituição de uma bolsa de emprego; 

u) Apoiar as iniciativas municipais e particulares tendentes à implantação no Município, de 

empresas de serviços contribuindo para uma estratégia global de desenvolvimento. 

 

2 - No âmbito das competências desta Divisão e face às obrigações de Programas Nacionais 

ou Comunitários compete-lhe ainda: 

a) Assegurar a coerência, a coordenação e a articulação das ações em curso, previstas 

ou a prever com os serviços responsáveis pela execução das mesmas; 

b) Assegurar a articulação com as entidades exteriores que direta ou indiretamente 

estejam envolvidas com a execução de Projetos; 

c) Organizar o sistema de informação de apoio à tomada de decisão, à apresentação de 

contas e à resolução de problemas; 

d) Monitorizar o funcionamento e os resultados dos projetos; 

e) Acompanhar a obra e análise de projetos de execução; 

f) Identificar oportunidades e a organização de ações e projetos; 

g) Promover a participação cívica através da mobilização dos cidadãos e das 

organizações locais. 

 

Artigo 9º  

Gabinete de Gestão Patrimonial e Administração Gera l  

São atribuições do Gabinete de Gestão Patrimonial e Administração Geral: 

1 - No âmbito do património imóvel municipal 

a) Organizar e manter atualizado o cadastro e inventário dos bens imóveis do Município e 

promover todos os registos relativos aos mesmos; 

b) Assegurar os procedimentos administrativos relativos à gestão do património imóvel, 

apoiando as negociações a efetuar e assegurar os procedimentos necessários à 

aquisição, oneração e alienação de bens imóveis; 

c) Assegurar as ações e procedimentos relativos a processos de expropriação, bem 

como instruir e acompanhar os processos de declaração de utilidade pública; 

d) Assegurar os procedimentos administrativos e a permanente atualização dos registos 

dos bens imóveis, bem como os procedimentos relativos à cedência, alienação ou 

aquisição dos referidos bens, excluindo os fogos municipais de habitação; 

e) Colaborar na preparação de Contratos e protocolos de transferência de património 

para a gestão de empresas municipais e controlar o respetivo cumprimento; 

f) Controlar o cumprimento, pelas partes envolvidas, de todos os Contratos, Acordos e 

Protocolos com incidência patrimonial celebrados pelo Município; 

g) Manter o chaveiro central das instalações municipais, promover e controlar os 

respetivos contratos de fornecimento de água e energia, e colaborar no 

estabelecimento de sistemas de guarda e segurança das instalações municipais; 
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h) Projetar a requalificação da Quinta das Águas Férreas. 

 

2 - No âmbito do património móvel 

a) Manter atualizado o inventário valorizado do património móvel existente e a sua 

afetação aos diversos serviços; 

b) Estabelecer e fiscalizar o sistema de responsabilização sectorial pelos bens 

patrimoniais afetos a cada serviço; 

c) Estabelecer os critérios de amortização de património afeto aos serviços, na perspetiva 

de imputação de custos a cada unidade orgânica; 

d) Assegurar a conservação e manutenção dos bens patrimoniais móveis do Município, 

salvo os que, pela sua especificidade, se encontram sob a responsabilidade de outros 

serviços; 

e) Manter registos que permitam a avaliação das condições económicas e de segurança 

de utilização de equipamentos e propor as medidas adequadas no sentido de 

economia, de segurança dos operadores e do aumento da produtividade; 

f) Proceder às operações de abate e alienação de bens patrimoniais, quando 

deteriorados ou inúteis; 

g) Assegurar a gestão da carteira de seguros à exceção dos seguros de pessoal e de 

proteção civil. 

 

3 – No âmbito da administração administrativa 

a) Assegurar o expediente, nomeadamente, as funções de distribuição e expedição de 

correspondência, a divulgação pelos serviços de ordens e diretivas internas, dos 

regulamentos emitidos pelos órgãos municipais competentes, bem como a 

organização do expediente e apoio administrativo necessários aos processos de 

recenseamento militar e eleitorais; 

b) Assegurar o arquivo, procedendo ao registo e arquivamento dos documentos entrados 

no Município, bem como à microfilmagem dos mesmos e ainda garantir um arquivo 

documental técnico e administrativo para consulta dos diferentes serviços; 

c) Garantir a coordenação dos serviços de portaria, auxiliares e telefonistas; 

d)  Assegurar o apoio técnico e administrativo aos Órgãos Municipais; 

e) Proceder à publicação dos despachos e deliberações através do respetivo Boletim 

Municipal. 

f) Assegurar o funcionamento do Arquivo Municipal, contemplando as vertentes de 

Arquivo Corrente, Intermédio e Histórico, promovendo a avaliação, descrição e seleção 

dos documentos, bem como proceder à microfilmagem e/ou digitalização da 

documentação; 

g) Garantir a disponibilização para consulta da documentação em depósito aos diferentes 

serviços e/ou cidadãos interessados. 
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Subsecção II  

Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico  

 

Artigo 10º  

Divisão de Licenciamento de Obras Particulares  

São atribuições da Divisão de Licenciamento de Obras Particulares, nas zonas localizadas fora 

das áreas urbanas de génese ilegal: 

a) Instruir e informar, em conformidade com o Plano Diretor Municipal, outros 

regulamentos e instrumentos de planeamento em vigor e demais legislação aplicável 

todos os procedimentos de controlo prévio de operações urbanísticas da competência 

dos órgãos municipais ou sobre os quais estes devam pronunciar-se; 

b) Gerir os procedimentos administrativos relativos a operações de loteamento, obras de 

urbanização, bem como obras particulares, até à receção definitiva e admissão de 

comunicações prévias e/ou autorizações de utilização, assegurando a conformidade 

das obras com os projetos aprovados e com as disposições legais e regulamentares 

aplicáveis; 

c) Assegurar os procedimentos administrativos relativos à prestação de cauções, 

cedências patrimoniais e o cumprimento de outras obrigações dos promotores no 

âmbito de operações urbanísticas; 

d) Elaborar alvarás de licença e de autorização de loteamento e de obras de urbanização; 

e) Emissão de parecer técnico sobre os pedidos de execução de obras por operadores de 

infraestruturas em espaço do domínio público; 

f) Acompanhar, a elaboração de estudos no âmbito do PDM e do Plano Estratégico do 

Município; 

g) Proceder à liquidação de taxas e outras receitas municipais em função das 

competências afetas ao Departamento. 

 

Artigo 11º 

Divisão de Reabilitação e Reconversão Urbana 

São atribuições da Divisão de Reabilitação e Reconversão Urbana assegurar todo o 

procedimento administrativo relativo à recuperação e legalização das áreas urbanas de génese 

ilegal, como tal formalmente delimitadas ou não, em conformidade com as normas legais e 

regulamentares, e ainda: 

a) Instruir e informar, em conformidade com o Plano Diretor Municipal, outros 

regulamentos e instrumentos de planeamento em vigor e demais legislação aplicável 

todos os procedimentos de controlo prévio de operações urbanísticas da competência 

dos órgãos municipais ou sobre os quais estes devam pronunciar-se; 

b) Gerir os procedimentos administrativos relativos a operações de loteamento, obras de 

urbanização, bem como obras particulares, até à receção definitiva e admissão de 
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comunicações prévias e/ou autorizações de utilização, assegurando a conformidade 

das obras com os projetos aprovados e com as disposições legais e regulamentares 

aplicáveis; 
c) Assegurar a articulação com as associações de proprietários, associações de 

moradores e administrações conjuntas e participar nas assembleias de administração 

conjunta, nos termos da Lei; 

d) Promover a elaboração de planos e estudos necessários à recuperação e legalização 

dos diversos aglomerados ilegais, nos termos da Lei, na modalidade de reconversão 

de iniciativa municipal; 

e) Assegurar, articuladamente com o Gabinete de Gestão Patrimonial e Administração 

Geral, toda a atividade relativa às operações de gestão patrimonial e de mobilização 

financeira, pública e particular, necessárias à viabilização dos planos aprovados e a 

uma adequada participação financeira dos proprietários no procedimento de 

urbanização e legalização das AUGI; 

f) Apoiar, por enquadramento e/ou atribuição de comparticipações financeiras, a 

execução de obras de urbanização nas AUGI ou áreas equivalentes, recorrendo a 

meios próprios ou às comissões de administração conjunta, e utilizando instrumentos 

municipais, nomeadamente os protocolos de delegação de competências e a 

atribuição de subsídios; 

g) Elaborar alvarás de licença de loteamento e de obras de urbanização; 

h) Emitir parecer técnico sobre os pedidos de execução de obras por operadores de 

infraestruturas em espaço de domínio público; 

i) Proceder à liquidação de taxas e outras receitas municipais em função das 

competências afetas ao Departamento; 

j) Programar e lançar as empreitadas necessárias à prossecução dos seus objetivos, 

fiscalizar as obras e garantir o respetivo controlo de qualidade. 

 

Artigo 12º 

Divisão de Planeamento Urbanístico e Projetos Estru turantes 

São atribuições da Divisão de Planeamento Urbanístico e Projetos Estruturantes: 

a) Elaborar estudos, planear e acompanhar a execução de projetos de equipamentos 

estratégicos para o município; 

b) Prestar apoio técnico em iniciativas ou projetos de parceria ou cooperação com 

objetivos de inovação e desenvolvimento económico; 

c) Elaborar estudos e planos municipais de ordenamento do território considerados 

necessários à boa condução da dinâmica de urbanização do Município, ao 

reordenamento e requalificação de zonas urbanas degradadas e aglomerados 

deficientemente inseridos na malha urbana, bem como a qualificação dos núcleos 

históricos das diversas localidades; 
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d) Elaborar os estudos e regulamentos necessários à melhoria das áreas urbanas 

existentes e ao estabelecimento da perspetiva funcional, técnica, estética e ambiental, 

integrando todas as componentes – espaços verdes, acessibilidades e equipamentos 

sociais; 

e)  Proceder aos estudos conducentes à elaboração/atualização do PDM e do Plano 

Estratégico de Município; 

f) Proceder á elaboração de regulamentos relativos ao espaço público, publicidade e 

ordenamento do território; 

g) Emitir parecer técnico sobre pedidos de instalação de publicidade e ocupação de 

espaço público, de forma a garantir padrões de estética, funcionalidade e qualificação 

urbana. 

 

 

Subsecção III  

Departamento de Obras Municipais, Habitação e Trans portes  

 

Artigo 13º  

Divisão de Infraestruturas e Equipamentos Municipai s 

São atribuições da Divisão de Infraestruturas e Equipamentos Municipais: 

a)  Colaborar com o Gabinete de Gestão Patrimonial e Administração Geral nas medidas 

de gestão patrimonial para a execução de obras municipais, face às necessidades de 

expropriação de terrenos;  

b) Planear a execução das obras contempladas nos Planos de Investimento aprovados, 

calendarizando as diferentes fases de execução das mesmas, de acordo com os 

objetivos definidos superiormente; 

c) Planear as obras necessárias de manutenção em Equipamentos Coletivos e 

Instalações Municipais de responsabilidade da Câmara Municipal, em coordenação 

com as entidades encarregues da sua gestão e em observância do Plano de 

Investimentos aprovado; 

d) Promover e controlar os atos administrativos previstos na lei para os processos de 

empreitadas e fornecimentos de obras públicas, a partir do ato de celebração dos 

respetivos contratos iniciais; 

e) Assegurar o cumprimento, pelos adjudicatários, dos contratos de empreitadas e 

fornecimentos, em representação do dono de obra, desenvolvendo os necessários 

procedimentos administrativos e técnicos previstos nas atribuições da função de 

fiscalização; 

f) Assegurar por administração direta, a conservação e manutenção das instalações e 

equipamentos municipais, ou sob responsabilidade municipal; 
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g) Assegurar a gestão dos contratos de manutenção dos diversos equipamentos 

existentes nas instalações municipais, nomeadamente aparelhos de ar condicionado, 

elevadores;  

h) Programar e lançar empreitadas necessárias à prossecução dos seus objetivos, 

fiscalizar as obras e garantir o respetivo controlo de qualidade; 

i) Promover a aquisição de materiais equipamentos e ferramentas necessários para o 

desenvolvimento de trabalhos por Administração Direta; 

j) Acompanhamento das ações delegadas nas Juntas de Freguesia nas áreas de: 

1 – Manutenção e conservação de escolas e jardim-de-infância; 

2 – Manutenção, conservação e gestão de mercados; 

3 – Manutenção, conservação e gestão de recintos desportivos cobertos e 

descobertos e campos de ténis. 

 

Artigo 14º  

Divisão de Infraestruturas e Espaços Urbanos  

São atribuições da Divisão de Infraestruturas e Espaços Urbanos: 

a) Planear a execução das obras contempladas nos Planos de Investimento aprovados, 

calendarizando as diferentes fases de execução das mesmas, de acordo com os 

objetivos definidos superiormente; 

b) Promover e controlar os atos administrativos previstos na lei para os processos de 

empreitadas e fornecimentos de obras públicas que sejam da sua responsabilidade; 

c) Assegurar o cumprimento, pelos adjudicatários, dos contratos de empreitadas e 

fornecimentos, em representação do dono de obra, desenvolvendo os necessários 

procedimentos administrativos e técnicos previstos nas atribuições da função de 

fiscalização; 

d) Participar nas vistorias de receções provisórias e definitivas de obras de Urbanização. 

e) Assegurar a construção, manutenção e conservação da rede viária, nomeadamente: 

vias, estacionamentos, passeios, pontes e caminhos; 

f) Assegurar a construção, manutenção e conservação de espaços urbanos; 

g) Assegurar a colocação de mobiliário urbano; 

h) Emitir pareceres sobre a oportunidade das ligações das urbanizações à rede viária 

existente; 

i) Emitir parecer sobre os pedidos de licenciamento apresentados pelos operadores de 

subsolo em áreas urbanas consolidadas; 

j) Assegurar, diretamente ou através de terceiros, os trabalhos relativos a infraestruturas 

de iluminação pública; 

k) Emitir parecer sobre os projetos de iluminação pública e decorativa; 

l) Proceder à vistoria a instalações elétricas de iluminação pública; 

m) Controlar os trabalhos de iluminação pública realizados pela EDP; 
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n) Assegurar o planeamento, a programação e a coordenação de iniciativas e 

empreendimentos, municipais ou em parceria, de carácter imperativo ou estratégico 

para o desenvolvimento concelhio no domínio das acessibilidades; 

o) Assegurar o acompanhamento e a negociação, ao nível estratégico, das intervenções 

da administração central e de empresas concessionárias ou operadoras de transportes 

nos domínios das acessibilidades e das redes infraestruturais; 

p) Promover e acompanhar, em estreito contacto e articulação com os operadores 

públicos e privados, um adequado sistema de transportes, bem como definir as zonas 

de transporte de automóveis de aluguer de ligeiros de passageiros; 

q) Elaborar estudos e projetos relativos às acessibilidades municipais e intermunicipais, 

visando o desenvolvimento e consolidação da estrutura viária prevista no Plano Diretor 

de Acessibilidades Municipais (P.D.A.M./P.D.R.V.M.); 

r) Elaborar planos de circulação de apoio às acessibilidades municipais, às atividades de 

planeamento do Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico com vista, à 

permanente articulação e melhoria das condições de funcionalidade do meio face à 

dinâmica social económica; 

s) Promover a participação em estudos, projetos e negociações com entidades públicas e 

privadas relativamente ao desenvolvimento e exploração de uma adequada rede de 

infraestruturas de parqueamento automóvel, com prioridade para os núcleos urbanos 

sujeitos a maior congestionamento; 

t) Promover os estudos necessários à requalificação do território e desenvolver as 

iniciativas tendentes a uma acrescida mobilidade urbana; 

u) Elaborar e implementar estudos de trânsito e circulação; 

v) Efetuar o estudo, implementação, manutenção e conservação da sinalização 

semafórica e painéis dinâmicos; 

w) Assegurar a conservação e manutenção de sinalização vertical e horizontal; 

x) Analisar e implementar a sinalização necessária ao melhoramento das condições de 

circulação e estacionamento; 

y) Elaborar estudos e promover a implementação, manutenção e conservação da 

sinalização direcional; 

z) Assegurar a execução de obras de forma a criar condições de circulação e utilização 

dos transportes públicos; 

aa) Assegurar a cadastração da sinalização; 

bb) Emitir parecer e apoiar outros serviços municipais na sinalização e desvios provisórios 

de trânsito na rede viária municipal, aquando da realização de obras particulares e 

eventos; 

cc) Assegurar a aquisição de materiais e ferramentas para obras por administração direta. 
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Artigo 15º  

Divisão de Habitação e Inovação Social  

São atribuições da Divisão de Habitação e Inovação Social: 

a) Programar, executar e assegurar a execução de projetos de edifícios habitacionais de 

custos controlados, infraestruturas, equipamentos e arranjos exteriores no âmbito de 

empreendimentos de habitação social; 

b) Promover a cooperação técnica com entidades exteriores à Câmara com quem esta 

estabeleça parcerias no âmbito da promoção e requalificação de empreendimentos de 

habitação de custos controlados; 

c) Promover, em articulação com a Divisão de Planeamento Urbanístico e Projetos 

Estruturantes, com o Gabinete de Gestão Patrimonial e Administração Geral e de 

acordo com o previsto no Plano Diretor Municipal a constituição de uma bolsa de 

terrenos, com vista à promoção da construção de empreendimentos habitacionais de 

âmbito social; 

d) Desenvolver estudos urbanísticos com vista à promoção de habitação de custos 

controlados, em coordenação com os serviços municipais competentes e propor a 

implantação e volumetria, caracterização urbana e inserção na rede viária envolvente; 

e) Assegurar a execução das políticas municipais de habitação no âmbito da reabilitação, 

manutenção e conservação do parque habitacional municipal; 

f) Promover todas as diligências e procedimentos necessários à 

reabilitação/requalificação do parque habitacional degradado do concelho, com 

exceção dos procedimentos relativos às empreitadas, no âmbito de planos e 

programas de reabilitação existentes ou a criar; 

g) Determinar, no âmbito desses programas, a execução de obras de conservação 

necessárias à correção de más condições de segurança ou salubridade das 

habitações, precedidas de vistoria e desencadear e implementar o processo de obras 

coercivas nas mesmas, de acordo com o Regime Jurídico da Urbanização e 

Edificação; 

h) Assegurar a gestão social dos núcleos de alojamento provisório e das áreas 

abrangidas por programas de realojamento, promovendo a implementação de políticas, 

programas e projetos de intervenção comunitária; 

i) Assegurar o recenseamento das famílias residentes em alojamentos precários, 

incluídos em programas e/ou operações de realojamento; 

j) Promover a realização de estudos com vista à avaliação das condições sócio 

habitacionais das famílias residentes no parque habitacional municipal e nos núcleos 

de construções precárias sob a sua responsabilidade; 

k) Desenvolver as ações necessárias ao realojamento das famílias incluídas em 

programas com esse objetivo; 

l) Acompanhar e apoiar os agregados familiares recenseados no âmbito do PER nas 

fases pré e pós realojamento; 
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m) Assegurar a gestão do parque habitacional que lhe esteja confiado; 

n) Promover a participação e inserção social dos moradores dos bairros sob sua gestão; 

o)  Efetuar o atendimento e acompanhamento dos munícipes, no âmbito das carências 

habitacionais e propor medidas adequadas para a resolução dos problemas 

identificados; 

p) Promover o intercâmbio de informação e colaboração técnica com outros serviços do 

município e entidades exteriores à Câmara no contexto do acompanhamento de casos 

sociais específicos, cuja problemática inclua a habitação; 

q) Implementar os Protocolos de Cooperação que venham a ser celebrados pela Câmara 

com entidades públicas e/ou privadas no contexto da intervenção social e comunitária 

em bairros municipais e áreas de alojamento provisório sob a sua gestão; 

r) Coordenar o funcionamento dos Gabinetes de Intervenção Social já existentes e os 

que venham a ser criados, na ótica de descentralização dos serviços de atendimento e 

intervenção social no âmbito das suas competências; 

s) Assegurar a não proliferação de novas construções precárias para fins habitacionais 

bem como prevenir/impedir ocupações ilegais quer em núcleos de alojamentos 

precários quer no contexto do parque habitacional municipal; 

t) Elaborar a carta social de equipamentos e serviços como instrumento de planeamento 

da intervenção municipal na área da Ação social; 

u) Promover políticas/projetos/iniciativas e apoiar programas integrados de ação social, 

em parceria com as entidades sociais, visando a inclusão social dos grupos sociais 

mais desfavorecidos; 

v) Incentivar e promover a criação de estruturas e atividades de apoio aos grupos 

socialmente vulneráveis, com especial incidência nas zonas sujeitas a processos 

sociais mais complexos; 

w) Apoiar as entidades sem fins lucrativos, legalmente constituídas, sedeadas e/ou a 

desenvolver atividades de intervenção social no Concelho de Odivelas, 

designadamente as Instituições Particulares de Solidariedade Social, Organizações 

Não Governamentais (ONG`s), promovendo e articulando ações conjuntas; 

x) Executar medidas de política social destinadas a grupos sociais específicos 

nomeadamente de apoio à Infância, Terceira Idade, Deficiência, Sem-abrigo e demais 

população; 

y) Prevenção, intervenção e acompanhamento de situações de pobreza e exclusão 

social, através da mobilização de recursos existentes na comunidade e/ou atribuição 

de subsídios/apoios pontuais; 

z) Promover campanhas de sensibilização e ações de carácter formativo em temáticas 

específicas na área da intervenção social; 

aa) Articular/colaborar com as estruturas locais de apoio às crianças em situação de risco 

e/ou outros grupos em situação de vulnerabilidade; 
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bb) Operacionalizar o Programa da Rede Social no Concelho e assegurar o respetivo 

acompanhamento técnico e administrativo, tendo em vista o cumprimento dos 

princípios e objetivos deste programa;   

cc) Promover uma plataforma de participação de entidades públicas, privadas e de 

solidariedade, dinamizando e apoiando a criação e funcionamento de parcerias locais; 

dd) Promover a captação de recursos para servir e beneficiar os cidadãos residentes em 

Odivelas; 

ee) Assegurar a participação e integração do Município em redes locais, regionais, 

nacionais e transnacionais, comissões de acompanhamento, conselhos consultivos ou 

qualquer outra estrutura que permita captar recursos para a intervenção social;  

ff) Dinamizar o Banco de Voluntariado (BV) na área social vocacionado para colaborar 

com as diversas instituições/entidades do Concelho e/ou pessoas em situação de 

dependência, isolamento e solidão ou em qualquer outra situação de interesse social e 

comunitário que possa ser suscetível de voluntariado; 

gg) Dinamizar a cidadania e a participação das pessoas com deficiência, nomeadamente 

através do apoio técnico no âmbito do Serviço de Informação e Mediação para 

Pessoas com Deficiência (SIM-PD); 

hh) Assegurar o funcionamento do Serviço Municipal  de Transportes Especiais (SMTE) 

dirigido à população deficiente, desde que se encontrem a frequentar um 

estabelecimento de ensino e/ou uma Instituição de Deficiência; 

ii) Promover a construção e gestão de equipamentos sociais  em parceria com as 

entidades sociais. 

 

Artigo 16º  

 Divisão de Transportes e Oficinas  

São atribuições da Divisão de Transportes e Oficinas: 

a) Assegurar a gestão técnica e operacional do parque de viaturas e máquinas do 

Município; 

b) Manter o controlo técnico do equipamento mecânico afeto, em termos operacionais e 

patrimoniais, a outras unidades orgânicas; 

c) Assegurar as atividades de manutenção do parque de viaturas e máquinas do 

Município; 

d) Prestar apoio nas áreas técnicas para que esteja dotada, aos outros serviços 

municipais; 

e) Definição das cláusulas contratuais da carteira de seguros relativos a todas as viaturas 

e máquinas municipais; 

f) Acompanhar em caso de sinistro ou acidentes todos os procedimentos tendo em vista 

a defesa dos interesses municipais. 
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Subsecção IV  

Departamento de Gestão Educativa, Juventude, Cultur a e Ambiente  

 
Artigo 17º  

Divisão de Planeamento e Intervenção Socioeducativa  

São atribuições da Divisão de Planeamento e Intervenção Socioeducativa: 

a) Participar na conceção e planeamento do sistema educativo local, designadamente, na 

monitorização e revisão da Carta Educativa do Município em articulação com os 

serviços municipais, na dinamização do Conselho Municipal de Educação e na 

definição anual da rede educativa local em articulação com o serviço competente da 

Administração Central; 

b) Assegurar a representação do Município, no Conselho Geral, órgão de direção 

estratégica, dos agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas do Município de 

Odivelas, promovendo o desenvolvimento e consolidação da autonomia das escolas; 

c) Participar no planeamento e programação das novas construções escolares no que diz 

respeito às escolas de todos os níveis de ensino da rede pública, em articulação com 

os serviços municipais, com o serviço competente da Administração Central e com os 

agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas; 

d) Participar na monitorização e definição de prioridades de intervenção ao nível da 

requalificação, ampliação e manutenção, no que diz respeito às escolas do ensino 

básico e aos jardins-de-infância da rede pública, em articulação com os Órgãos de 

Gestão dos Agrupamentos de Escolas e o Departamento de Obras Municipais, 

Habitação e Transportes; 

e) Assegurar a gestão das escolas do ensino básico e dos jardins-de-infância da rede 

pública, designadamente quanto à renovação e requalificação, do mobiliário e 

equipamento escolar, assim como, a atribuição de verbas para adquirir material 

didático, e para fazer face a despesas de funcionamento corrente; 

f) Executar ações no âmbito da ação social escolar, designadamente, a aquisição de 

manuais escolares, a atribuição de verbas para material escolar aos alunos 

carenciados do ensino básico, e comparticipação no custo das refeições dos alunos do 

pré-escolar e do ensino básico; 

g) Assegurar a gestão dos refeitórios escolares dos jardins-de-infância e das escolas do 

ensino básico; 

h) Assegurar a colocação e a gestão do pessoal não docente do pré-escolar e do ensino 

básico em articulação com os serviços municipais e os órgãos de direção dos 

agrupamentos de escolas; 

i) Assegurar a gestão dos Transportes Escolares, de acordo com a legislação em vigor; 

j) Assegurar as Atividades de Enriquecimento Curricular nas escolas do 1º ciclo do 

ensino básico e a Componente de Apoio à Família nos jardins-de-infância; 
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k) Desenvolver ações conducentes à celebração de Acordos de Colaboração e 

Cooperação com diferentes Instituições Educativas e outras entidades consideradas 

de interesse para a promoção de um sistema educativo mais qualificado; 

l) Implementar e prestar apoio às bibliotecas escolares nos estabelecimentos do 1º ciclo 

do ensino básico do Concelho de Odivelas. 

 

Artigo 18º  

Divisão de Juventude e Desenvolvimento Socioeducati vo  

São atribuições da Divisão de Juventude e Desenvolvimento Socioeducativo: 

a) Assegurar a participação do Município nas ações levadas a cabo pela Associação 

Internacional das Cidades Educadoras, dentro de um contexto mais vasto da 

implementação dos princípios da Carta das Cidades Educadoras no Concelho; 

b) Assegurar a representação do Município, no Conselho Geral, órgão de direção 

estratégica, dos agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas do Município de 

Odivelas, promovendo o desenvolvimento e consolidação da autonomia das escolas; 

c) Promover a dinamização de Projetos próprios que visem o desenvolvimento pessoal, 

social, e cultural das crianças e jovens, inseridos no apoio à educação extracurricular e 

às atividades complementares de ação educativa; 

d) Colaborar com a Comunidade Educativa em Projetos e iniciativas que potenciem a 

função sócio - educativa da Escola, a promoção da qualidade das aprendizagens e o 

combate ao abandono escolar precoce e à exclusão social; 

e) Colaborar com entidades diversas na formação de pessoal docente e não docente, 

através do Centro de Recursos e Animação Pedagógica; 

f) Criar condições para a implementação de ações de educação ao longo da vida, 

através da criação de parcerias com diferentes Agentes Educativos, incluindo o apoio à 

dinamização da Universidade Sénior de Odivelas; 

g) Apoiar iniciativas dos Agentes Educativos Locais, conducentes ao desenvolvimento da 

ligação da Escola à Formação e Inserção Profissional e cooperar com outros serviços, 

organismos e entidades, públicas e privadas, tendo em vista a realização de ações 

conjuntas em matéria de educação e formação profissional; 

h) Colaborar com a Comunidade Educativa e com o serviço competente da Administração 

Central, na promoção de ações de desenvolvimento físico - motor nas escolas e nas 

iniciativas do Desporto Escolar; 

i) Promover ações conducentes à difusão massiva das Tecnologias de Informação e 

Comunicação no processo educativo; 

j) Promover e apoiar Programas e Projetos de Educação Inclusiva, adequados às 

necessidades educativas especiais das crianças e jovens; 

k) Implementar o Observatório da Qualidade e Sucesso Educativo no Município de 

Odivelas; 
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l) Assegurar a execução da política e dos objetivos municipais definidos para a área da 

juventude, promovendo e apoiando projetos que visem uma maior diversidade e 

qualidade de atividades/serviços, em desejável articulação com outros serviços 

municipais e/ou instituições/associações que atuem na área, assegurando ainda a 

gestão da Casa da Juventude; 

m) Implementar e dinamizar o Conselho Municipal da Juventude; 

n) Implementar e apoiar projetos que contribuam, de forma inequívoca, para a prevenção 

de comportamentos de risco e de fatores de exclusão dos jovens, promovendo o 

empreendedorismo e inovação, fatores determinantes para a qualificação da vida 

profissional. 

o) Promover e dinamizar o Associativismo Juvenil, formal e/ou informal, criando as 

condições para o exercício de uma cidadania ativa a nível social e cultural; 

p) Assegurar diretamente os serviços de informação e apoio aos jovens, facilitando o 

acesso a oportunidades e mecanismos específicos de apoio, existentes em diversos 

âmbitos. 

 
Artigo 19º  

Divisão de Cultura, Turismo, Património Cultural e Bibliotecas  
São atribuições da Divisão de Cultura, Turismo, Património Cultural e Bibliotecas: 

a) Promover projetos e programas para a criação de infraestruturas/equipamentos 

culturais, bem como, assegurar uma gestão dinâmica, responsável e flexível dos 

equipamentos que se encontram sob a sua responsabilidade, nomeadamente o Centro 

de Exposições e o Posto de Turismo; 

b) Despertar e desenvolver, junto da comunidade em geral, o gosto pelas diversas formas 

de manifestação artística; 

c) Colaborar e dar apoio próximo às organizações associativas e a outras estruturas da 

comunidade, com vista à concretização de projetos e programas culturais; 

d) Promover e incentivar o desenvolvimento dos recursos locais no sentido do 

enriquecimento e preservação do Património Artístico, Histórico, Arquitetónico e 

Arqueológico existente no Concelho; 

e) Incentivar a investigação e a elaboração de estudos de suporte e enriquecimento da 

cultura local; 

f) Promover projetos e ações de formação/sensibilização, que contribuam para o 

aumento dos níveis de literacia da população do concelho, e para o reforço das 

competências de utilização da língua materna; 

g) Disponibilizar livros e recursos documentais diversos, que contribuam para formar 

pensadores críticos, e utilizadores efetivos da informação, em todos os suportes e 

meios de comunicação; 

h) Promover diversas atividades de animação e divulgação cultural e outras iniciativas de 

promoção do livro e da leitura; 
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i) Dinamizar serviços inovadores e especiais, contribuindo para a descentralização do 

acesso à informação; 

j) Editar publicações de divulgação e promoção do Município 

k) Participar na definição das políticas de turismo que digam respeito ao concelho, 

prosseguidas pelos organismos ou instituições envolvidas, bem como participar nos 

órgãos das regiões de turismo; 

l) Assegurar a realização das atividades de iniciativa municipal, ou a que o Município se 

obrigue num quadro de cooperação institucional, visando a promoção do turismo 

designadamente como atividade económica e como prestação de serviços aos 

cidadãos; 

m) Estudar e promover medidas de estímulo aos operadores turísticos, hoteleiros e outros 

que se distingam pelo espírito de serviço, de iniciativa e de inovação em prol do 

turismo e prática da qualidade que prestigie o Município; 

n) Promover a divulgação do património cultural e paisagem de interesse patrimonial na 

perspetiva turística; 

o) Editar publicações de divulgação e promoção do Município; 

p) Promover, em geral, atividades de interesse turístico. 

 
Artigo 20º  

Divisão de Desenvolvimento Desportivo  
São atribuições da Divisão de Desenvolvimento Desportivo: 

a) Apoiar e colaborar com o associativismo desportivo, em especial os 

clubes/coletividades desportivas com estatuto de utilidade pública, no estrito 

cumprimento dos seus objetivos de promoção, generalização e desenvolvimento do 

Desporto; 

b) Implementar um programa de apoios financeiros ao associativismo desportivo, 

assente em normas e critérios objetivos, garantindo os princípios de rigor, 

transparência e imparcialidade; 

c) Apoiar e garantir a organização de eventos desportivos, quer da iniciativa do 

Município, quer de parcerias estabelecidas com o movimento associativo desportivo 

concelhio, quer ainda eventos resultantes de parcerias externas; 

d) Promover o desenvolvimento do Desporto, através da adoção de programas e 

projetos que visem a diversificação da oferta desportiva, o aumento do número de 

praticantes, a manutenção da sua saúde e condição física e a melhoria da qualidade 

das práticas, no âmbito das diversas vertentes do Desporto, designadamente na 

formação, recreação e lazer e rendimento: 

e) Coordenar a elaboração da Carta Desportiva do Concelho de Odivelas (CDCO), em 

estreita articulação com os demais sectores da Divisão de Desenvolvimento 

Desportivo, como instrumento de planeamento e suporte à definição da política 

desportiva municipal; 
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f) Assegurar a valorização da qualidade dos recursos humanos direta e indiretamente 

relacionados com o Desporto, considerando a criação de um Programa de 

Formação e de um Programa de Documentação no Desporto; 

g) Criar um Sistema de Informação Desportiva (SID), como instrumento complementar 

de apoio à decisão; 

h) Criar o Plano Municipal de «Mobilidade Sustentável»; 

i) Desenvolver as ações necessárias que visem a qualificação dos equipamentos 

desportivos municipais, de modo a salvaguardar a sua qualidade, adequação para 

as diferentes práticas desportivas e segurança dos seus utilizadores; 

j) Promover a máxima rentabilização da utilização das instalações desportivas 

municipais, através de programação de atividades e otimização de protocolos. 

 

Artigo 21º  

Divisão de Gestão Ambiental  

São atribuições da Divisão de Gestão Ambiental: 

a) Realizar inquéritos, estudos e ensaios de campo para avaliação das condições de 

qualidade de vida no Município de Odivelas; 

b) Estudar, planear, acompanhar e gerir linhas de água e rede hidrográfica em 

colaboração com as entidades oficiais competentes; 

c) Promover ações necessárias com vista à obtenção de um adequado ambiente urbano, 

que assegurem a qualidade de vida com referência às novas temáticas ambientais; 

d) Contribuir, no âmbito das suas competências para o controlo da poluição hídrica, dos 

solos, sonora e atmosférica; 

e) Proceder à limpeza e desassoreamento sistemático das linhas de água, 

designadamente das ribeiras; 

f) Colaborar na avaliação do impacte ambiental de projetos, planos, empreendimentos e 

outros, sejam municipais e ou intermunicipais, que pela natureza ou dimensão, venham 

a influenciar direta ou indiretamente a qualidade de vida dos munícipes; 

g) Colaborar na apreciação de projetos de sistemas de pré-tratamento e tratamento de 

efluentes líquidos e sólidos de estabelecimentos industriais, com o objetivo de 

assegurar a defesa dos meios recetores e o cumprimento da legislação em vigor; 

h) Propor medidas de controlo de qualidade do ar; 

i) Proceder à gestão ambiental do Parque de Deposição Temporário de Veículos em Fim 

de Vida; 

j) Elaborar o Relatório sobre o estado do Ambiente Acústico Municipal, os Mapas de 

Ruído e os Planos de Redução de Ruído no Município, em colaboração com o LACMO; 

k) Colaborar na definição das medidas de proteção do património cultural do concelho, 

nomeadamente as zonas de especial interesse ecológico e reserva ecológica; 

l) Estudar e planear formas de intervenção no tecido urbano, com o objetivo de acautelar 

a imagem urbana e a qualidade de vida; 
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m) Planear e implementar ações que visem uma gestão racional da energia numa 

perspetiva de conservação e aumento da qualidade de vida; 

n) Fomentar a elaboração de normas de isolamento térmico e ou acústico das novas 

construções bem como do melhoramento das já existentes; 

o) Executar e participar na elaboração ou acompanhamento de estudos de caracterização 

da qualidade do ambiente no Concelho; 

p) Colaborar na análise de propostas para a realização de contratos ou acordos de 

cooperação com outros organismos e instituições relacionadas com o ambiente, 

através da participação em reuniões e elaboração de pareceres técnicos sobre o tema; 

q) Conceber meios e promover medidas de proteção do ambiente e Saúde Pública, com 

vista à salvaguarda da qualidade de vida dos cidadãos e da prevenção de situações 

nefastas ao ambiente; 

r) Promover ações integradas conducentes à melhoria da qualidade das águas e medidas 

de prevenção à poluição das mesmas; 

s) Promover ações e campanhas de Educação e sensibilização ambiental em parceria e 

junto dos munícipes, das instituições locais e dos organismos oficiais; 

t) Estimular a utilização racional de fontes de energia renováveis; 

u) Gerir o Centro Ecológico de Odivelas; 

v) Gerir o Cemitério Municipal; 

w) Informar sobre o interesse público municipal na preservação de áreas cobertas de 

vegetação, ainda que privadas, em função do seu valor natural ou da sua localização 

em colaboração com o Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico; 

x) Gerir a estratégia de espaços verdes do concelho, no âmbito da estrutura verde 

definida em sede de plano diretor municipal e demais planos aprovados; 

y) Propor e executar os projetos de implantação de zonas verdes e zelar pela 

manutenção dos espaços verdes de uso público de enquadramento urbano, 

designadamente de lazer, prática desportiva, cemitério e afins; 

z) Gerir o património arbóreo, em meio urbano ou florestal, e as manchas de vegetação 

espontânea; 

aa) Recuperar, conservar e salvaguardar os recursos hídricos e geri-los no que respeita 

aos consumos para rega de espaços verdes e limpeza urbana; 

bb) Colaborar com o Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico na elaboração 

de regulamentos municipais para a definição dos critérios técnicos a que deverão 

obedecer os projetos de loteamento particulares no que respeita à criação e às 

condições de manutenção de espaços verdes e, na falta daqueles regulamentos, 

colaborar na apreciação desses projetos; 

cc) Proceder à fiscalização e acompanhamento das obras de infraestruturas gerais de 

intervenção urbana, na área respeitante aos espaços verdes, em articulação com 

outros serviços municipais; 
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dd) Participar na gestão do património cultural no que respeita aos jardins históricos, 

parques temáticos, quintas e espaços similares; 

ee) Colaborar na elaboração de planos gerais e de pormenor de arborização; 

ff) Gestão e manutenção do viveiro municipal, garantindo a continuidade das espécies da 

região e adquirindo as que não sejam possível ou aconselhável ali produzir e respetivo 

fornecimento das espécies vegetais requeridas pelos serviços e organizações; 

gg) Executar os projetos de implantação de zonas verdes. 

hh) Acompanhamento e fiscalização das construções dos novos espaços verdes 

executados pela Divisão ou adjudicadas ao exterior; 

ii) Dar parecer sobre os arranjos de espaços verdes em novas urbanizações; 

jj) Planear a conservação de todos os espaços verdes; 

kk) Assegurar a manutenção preventiva dos espaços verdes, impedindo a disseminação 

de espécies parasitas; 

ll) Acompanhar projetos de investigação científica no domínio florestal, em articulação 

com as instituições de ensino superior e com as estruturas representativas do sector; 

mm) Estudar, executar e avaliar os programas e medidas de política ambiental, de saúde 

pública e saúde ambiental e referentes aos espaços públicos municipais de acordo 

com as orientações dos órgãos autárquicos; 

nn) Colaborar com as autoridades de saúde pública e coordenar a intervenção sanitária em 

espaços municipais; 

oo) Promover ações de desinfestação e de controlo de pragas urbanas mantendo-as em 

valores que não venham a perigar a saúde pública; 

pp) Coordenar o sistema permanente de controlo do estado de higiene de ruas, espaços 

verdes ou qualquer outro espaço de uso público, cuja manutenção não se encontre 

delegada nas Juntas de Freguesia, através do serviço de varredura e lavagem; 

qq) Participar na definição de critérios técnicos e de medidas de sustentabilidade ambiental 

a cumprir na edificação e urbanização, bem como, a respeitante aos requisitos de 

higiene pública e de gestão dos resíduos sólidos; 

rr) Intervir em situações de degradação ambiental; 

ss) Assegurar o serviço de limpeza urbana, desmatação e recolha de entulhos e outros 

materiais; 

tt) Acompanhar e apoiar as atividades de limpeza urbana descentralizadas nas Juntas de 

Freguesia; 

uu) Coordenar em permanência o sistema de controlo do estado de higiene e de 

salubridade dos espaços públicos; 

vv) Emitir parecer sobre a construção ou a localização de instalações destinadas à 

deposição de resíduos, no âmbito de operações urbanísticas ou de obras públicas, em 

articulação com as unidades orgânicas competentes; 
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ww) Elaborar diagnósticos de situação sobre a prestação de serviços na sua área de 

competência, definindo, em cada momento, o grau de cobertura geográfica de cada 

serviço prestado e o seu grau de atendimento quantitativo e qualitativo; 

xx) Promover a atualização sistemática dos cadastros; 

yy) Proceder à elaboração de estudos e projetos de especialidade, no âmbito das suas 

atribuições, na área do município; 

zz) Planificar ações intermunicipais na área da limpeza urbana e resíduos sólidos; 

aaa) Colaborar, quando for caso disso, na apreciação de estudos prévios de loteamentos 

no âmbito das suas atribuições; 

bbb) Promover e desenvolver estratégias integradas de exploração do sistema de resíduos 

sólidos com o objetivo de minimizar os resíduos; 

ccc) Fomentar a adequada gestão de resíduos sólidos nas unidades industriais e 

comerciais como objetivo de efetuarem a recolha seletiva; 

ddd) Planear ações relativas à área da limpeza urbana, de forma a otimizar recursos 

humanos e equipamentos; 

eee) Recolher e sistematizar elementos sobre a localização de zonas de produção de 

resíduos, nomeadamente zonas comerciais, industriais e residenciais ou mistas, bem 

como zonas que incluam grandes centros produtores de resíduos – mercados, feiras e 

outros; 

fff) Realizar inquéritos e estudos para avaliação das condições de qualidade de vida no 

Concelho; 

 
Secção V 

Das Atribuições dos Gabinetes  
 

Artigo 22º  
Gabinete da Presidência  

Compete ao Gabinete da Presidência prestar assessoria técnica e administrativa ao Presidente 

da Câmara Municipal designadamente: 

a) Secretariado; 

b) Assessoria técnica dos domínios jurídicos, do desenvolvimento económico e social 

local e regional, da organização e gestão municipal, das relações institucionais e 

outros domínios julgados convenientes; 

c) Assessoria relativa à definição e prossecução das políticas municipais; 

d) Assegurar o desenvolvimento prático das relações institucionais do Município com os 

órgãos e estruturas dos poderes central e regional, com institutos públicos e 

instituições privadas com atividade relevante no Município, assim como outros 

Municípios e Associações de Municípios;  

e) Promover os contactos com os serviços do Município e organizar a agenda e outras 

tarefas que lhe sejam atribuídas pelo Presidente. 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
 

 
Ano XIV - N.º 6 – 9 de abril de 2013 - Anexo 

31 
 

 

Artigo 23º 

Serviço Municipal de Proteção Civil 

São atribuições do Serviço Municipal de Proteção Civil: 

a) Assegurar a articulação e colaboração com a autoridade de proteção civil existente a 

nível central, bem como demais agentes de Proteção Civil; 

b) Assegurar o cumprimento das competências decorrentes da Lei de Bases da Proteção 

Civil adaptada à escala Municipal;  

c) Acompanhar e promover as ações concernentes às Associações de Bombeiros 

Voluntários existentes na área do Município, nomeadamente no acompanhamento e 

apoio, financeiro ou outro;  

d) Identificar as situações de maior risco potencial na área do Município, promovendo a 

elaboração, revisão e atualização do Plano Municipal de Emergência e demais Planos 

de Emergência Específicos julgados convenientes; 

e) Coordenar o sistema operacional de intervenção de Proteção Civil, assegurando a 

comunicação com os Órgãos Municipais e outras entidades públicas;  

f) Colaborar, sempre que solicitado, na elaboração de planos de emergência externos; 

g) Implementar e coordenar a Rede Municipal de Voluntários de Proteção Civil; 

h) Requerer, em situação de emergência e sempre que se julgue de elevada pertinência, 

a colaboração de outros serviços da Câmara Municipal solicitando a sua intervenção 

imediata, garantindo a funcionalidade e a eficácia do sistema de proteção civil na 

resposta às situações de emergência; 

i) Apoiar os estabelecimentos de ensino, públicos ou particulares e demais instituições ou 

entidades, na elaboração dos seus Planos de Emergência; 

j) Assegurar o alojamento e a assistência imediata e transitória das populações vítimas 

de acidentes graves, catástrofes ou calamidades decorrentes de fenómenos naturais 

ou antrópicos; 

k) Promover a realização, pelas entidades legalmente competentes, de vistorias a 

unidades económicas, instituições sociais e outras, no que respeita a condições de 

risco propiciadoras de catástrofes; 

l) Promover a adequada informação e sensibilização dos cidadãos relativamente às 

questões da Proteção Civil, através de campanhas gerais de prevenção e 

sensibilização; 

m) Ministrar ações de sensibilização nas Escolas e em outras entidades públicas e 

privadas; 

n) Gerir a Escola Municipal de Proteção Civil. 
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Artigo 24º 

Gabinete Veterinário Municipal 

1 - São atribuições do Gabinete Veterinário Municipal: 

a) Colaborar na execução das tarefas de inspeção higio-sanitárias das instalações para 

alojamento de animais, dos produtos de origem animal e dos estabelecimentos 

comerciais ou industriais onde se abatam, preparem, produzam, transformem, 

fabriquem, conservem, armazenem ou comercializem animais ou produtos de origem 

animal e seus derivados;  

b) Efetuar vistorias a veículos de transporte de produtos alimentares;  

c) Emitir parecer, nos termos da legislação vigente, sobre as instalações, 

estabelecimentos e veículos referidos nas alíneas anteriores; 

d) Apoiar as brigadas de fiscalização da ASAE, bem como efetuar peritagens por 

nomeação do Ministério Público ou em ações de rotina; 

e) Elaborar e remeter, nos prazos fixados, a informação relativa ao movimento 

nosonecrológico dos animais; 

f) Notificar, de imediato, as doenças de declaração obrigatória e adotar prontamente as 

medidas de profilaxia determinadas pela autoridade sanitária veterinária nacional 

sempre que sejam detetados casos de doenças de carácter epizoótico; 

g) Emitir guias sanitárias de trânsito; 

h) Participar nas campanhas de saneamento ou de profilaxia determinadas pelas 

autoridades competentes; 

i) Colaborar na realização do recenseamento de animais, de inquéritos de interesse 

pecuário e ou económico e prestar informação técnica sobre abertura de novos 

estabelecimentos de comercialização, de preparação e de transformação de produtos 

de origem animal; 

j) Recolha e encaminhamento de animais errantes; 

k) Recolha e encaminhamento para destino final de cadáveres de animais; 

l) Apoio a munícipes de comprovada insuficiência económica e/ou física no transporte 

dos seus animais domésticos para atendimento no Consultório Veterinário Municipal; 

m) Promover o regular funcionamento do CORACO (Centro Oficial de Recolha de Animais 

do Concelho de Odivelas), em termos de higiene e bem-estar animal; 

n) Realizar cirurgias e outros tratamentos aos animais que deles necessitem;  

o) Promover uma rede de adoção, em colaboração com a população em geral e com 

associações de proteção animal; 

p) Realizar campanhas de sensibilização e informação da população, no âmbito das suas 

atribuições; 

q) Elaborar o regulamento do CORACO e assegurar o seu cumprimento; 

r) Gerir o efetivo animal do CORACO; 

s) Gerir o Consultório Veterinário Interativo; 

t) Desenvolver o Programa de Esterilização de Animais Errantes; 
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u) Implementar a Rede de Escolas Amigas dos Animais; 

v) Colaborar com as Câmaras Municipais da área metropolitana de Lisboa ou quaisquer 

outras entidades idóneas na realização de iniciativas que visem a promoção do bem-

estar animal. 

 

2 – As atribuições legais e regulamentares previstas no número anterior bem como outros 

procedimentos técnico-legais cuja competência esteja cometida à Autoridade Médica 

Veterinária Municipal, serão exercidas pelo Médico Veterinário Municipal. 

 

Artigo 25º 

Gabinete do Observatório da Cidade 

1 - São atribuições do Gabinete do Observatório da Cidade: 

a) Promover a articulação e a interação entre a comunidade local e as estruturas 

municipais no sentido de uma maior proximidade e de um diálogo construtivo e 

permanente na definição de políticas locais e na realização de projetos/ iniciativas de 

interesse da comunidade, que visem a identificação das necessidades efetivas, bem 

como a potencialização dos recursos com vista a uma maior amplitude e otimização 

dos mesmos;  

b) Apoiar o processo de decisão e de orientação estratégica no desenvolvimento 

sustentado do Município quer em matérias de dinâmica estrutural quer conjuntural;  

c) Promover a divulgação de métodos inovadores, criação de incentivos para a inovação 

(prémios de mérito), e partilha de informação, criando espaços de descentralização de 

conhecimento com vista a dotar a comunidade de competências potencializando uma 

atitude mais participativa e proactiva em torno do desenvolvimento estratégico do 

município. 

 

2 - O Gabinete do Observatório da Cidade prestará apoio à atividade do Provedor do 

Munícipe , disponibilizando o acesso à informação necessária com vista à facilitação do 

processo de tomada de decisão no âmbito das funções que lhe estão atribuídas.  

 

3 - Promover a criação de um espaço de informação e participação para munícipes com 

deficiência física, mental e psíquica.  

 

Artigo 26º 

Gabinete de Comunicação e Modernização Administrati va 

São atribuições do Gabinete de Comunicação e Modernização Administrativa: 

a) 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; 
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b) 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; 

c) Produzir e difundir informação escrita e audiovisual relativa à atividade dos Órgãos e 

Serviços Municipais; 

d) Assegurar uma adequada articulação com os órgãos de comunicação social nacionais, 

regionais e locais, com vista à difusão de informação municipal; 

e) Realizar, ou encomendar, estudos e sondagens de opinião pública relativos à vida 

local; 

f) Promover a imagem pública dos Serviços, dos edifícios municipais e do espaço 

público, solicitando, para o efeito, a intervenção dos competentes serviços municipais; 

g) Assegurar as funções de protocolo nas cerimónias e atos oficiais do Município; 

h) Organizar as deslocações oficiais do Presidente e Vereadores, no país e no 

estrangeiro, e a receção e estadia de convidados do Município; 

i) Apoiar a realização de iniciativas promocionais; 

j) Assegurar a atividades de produção gráfica e audiovisual e os suportes técnicos da 

sua difusão. 

k) 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; 

l) Melhorar as condições físicas dos locais de trabalho; 

m) Aumentar a produtividade dos serviços; 

n) Informar os munícipes acerca dos serviços, dos seus direitos e garantias;  

o) Promover a transparência e responsabilização dos serviços e dos colaboradores, 

facilitando a aproximação entre os cidadãos e os serviços municipais; 

p) Receber e encaminhar sugestões e reclamações para os diversos órgãos e serviços 

do Município; 

q) Articular com os restantes serviços municipais a informação necessária para uma 

adequada e célere resolução dos processos em tramitação na Câmara Municipal; 

r) Proporcionar um atendimento permanente e personalizado aos cidadãos no 

relacionamento entre estes e os Serviços Municipais. 

 

Artigo 27º 

Gabinete de Saúde e Igualdade 

São atribuições do Gabinete de Saúde e Igualdade: 

a) Promover e acompanhar todas as situações e ações em matéria de saúde, num quadro 

de articulações e parceria com as diferentes entidades com intervenção neste domínio; 

tendo em vista contribuir para a melhoria das condições de Saúde das populações 
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através de programas de educação e promoção de saúde, para os diferentes estratos 

populacionais; 

b) Promover a igualdade no acesso aos Cuidados Primários da Saúde, participando no 

planeamento, conceção e acompanhamento da construção de equipamentos de saúde 

no Concelho de Odivelas; 

c) Participar, nos termos da lei, nos órgãos consultivos dos estabelecimentos integrados 

no Serviço Nacional de Saúde; 

d) Participar na definição das políticas e das ações de saúde pública levadas a cabo pelas 

delegações de saúde concelhias; 

e) Participar, nos termos da lei, nos órgãos consultivos de acompanhamento e avaliação 

do Serviço Nacional de Saúde; 

f) Participar no plano da comunicação e de informação do cidadão e nas agências de 

acompanhamento dos serviços de saúde; 

g) Elaborar estudos, através do Observatório de Saúde, que permitam o diagnóstico da 

situação da saúde no Concelho de Odivelas, através de estratégias concertadas com 

os diferentes agentes da comunidade que desempenham atividade nos domínios da 

promoção e educação para a saúde;  

h) Operacionalizar atividades no Concelho de Odivelas com ênfase na promoção da 

saúde e prevenção da doença, promovendo o envolvimento dos diferentes sectores do 

Concelho de Odivelas numa participação mais ativa em defesa da sua própria saúde;  

i) Desenvolver o projeto “Odivelas, Concelho Saudável”, em articulação direta com a 

Associação da Rede Portuguesa de Cidades Saudáveis e a Organização Mundial de 

Saúde; 

j) Participar em atividades de educação para a saúde com estruturas locais, nacionais e 

internacionais que pretendam desenvolver projetos e/ou iniciativas para/ com os 

munícipes de Odivelas; 

k) Implementar um Plano Municipal de Prevenção das Toxicodependências e Doenças 

Infecto-Contagiosas no Concelho de Odivelas, em articulação com as estruturas locais, 

nacionais e internacionais que desenvolvem trabalho nesta matéria;  

l) Implementar Protocolos de Cooperação com entidades públicas e/ou privadas, no 

âmbito da Promoção e Educação para a Saúde;   

m) Promover o intercâmbio de informação e colaboração técnica com outros serviços do 

município e entidades exteriores à Câmara Municipal de Odivelas, no âmbito da 

Prevenção, da Educação e Promoção da Saúde;  

n) Promover ações de rastreio na população do Concelho de Odivelas, através de 

parcerias e protocolos com instituições públicas ou privadas em áreas diversas no 

âmbito da prevenção da doença;  

o) Promover a formação/ informação no âmbito da educação para a saúde junto dos 

diferentes estratos populacionais da comunidade, bem como de grupos socialmente 
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mais desfavorecidos, nomeadamente ao nível da Higiene Oral, Deficiência, 

Gerontologia, Sexualidade, Alimentação. 

p) Promover o Plano Municipal para a Igualdade com o objetivo de integração da 

perspetiva de género em todas os domínios da ação municipal; 

q) Conceber programas conducentes à promoção da igualdade de género, em 

colaboração com outras entidades sociais nos casos em que tal se justifique; 

r) Acompanhar a execução das medidas de política local na perspetiva do género; 

s) Promover ações de informação e, ou sensibilização, no âmbito das politicas de apoio 

às minorias étnicas e respetivos agregados, bem como às confissões religiosas 

incentivando e promovendo uma cidadania efetiva através da integração social e 

cultural; 

t) Acompanhar o desenvolvimento de medidas integradas num plano de ação municipal, 

de promoção da inclusão social e da igualdade, dirigida às minorias étnicas, de modo a 

facilitar a interação comunitária e a potenciar a diversidade social e cultural, bem como 

o reforço das competências de utilização da língua materna para população estrangeira 

e/ou imigrante; 

u) Assegurar pareceres, quando solicitados, planear e acompanhar diagnósticos, estudos 

e relatórios, respeitantes ao impacto das medidas a implementar pelo município no 

âmbito da igualdade e integração das minorias étnicas existentes no Município de 

modo a permitir adequadas respostas sociais. 

 

Artigo 28º 

Gabinete de Auditoria Interna e de Avaliação de Des empenho 

1 - O Gabinete de Auditoria Interna e de Avaliação de Desempenho é o serviço de fiscalização 

e controlo internos da atividade dos serviços camarários nos diversos domínios, cabendo-lhe 

em especial: 

a) Proceder às inspeções, sindicâncias, inquéritos ou processos de meras averiguações 

que forem determinadas pela Câmara Municipal ou pelo Presidente da Câmara; 

b) Auditar as contas da autarquia bem como a aplicação de fundos disponibilizados aos 

serviços para funcionamento corrente; 

c) Avaliar o grau de eficiência e economicidade das despesas municipais; 

d) 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; 

e) 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; 
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f) 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. 

 

2 - Os órgãos municipais asseguram ao Gabinete de Auditoria Interna e de Avaliação de 

Desempenho os meios materiais e humanos necessários ao desempenho das suas 

competências, as quais serão exercidas com plena autonomia. 

 

3 - Os funcionários e, em especial, os titulares dos lugares de direção e chefia têm o dever de 

colaborar com o Gabinete de Auditoria Interna e de Avaliação de Desempenho no âmbito das 

funções a este cometidas, disponibilizando a informação de que disponham e que lhes seja 

solicitada. 

 

Artigo 29º 

Gabinete de Tecnologia, Informação e Conhecimento 

São atribuições do Gabinete de Tecnologia, Informação e Conhecimento: 

a) Promover e orientar o processo de informatização municipal de forma a assegurar-lhe 

coerência, fiabilidade e eficácia e, de um modo geral, promover a utilização extensiva 

de tecnologias de informação e de comunicação adaptadas à atividade municipal; 

b) Analisar, de modo continuado, no quadro das medidas de organização estrutural e 

funcional dos serviços e de desburocratização e modernização administrativa, as 

necessidades e prioridades dos diversos serviços quanto a soluções informáticas; 

c) Propor e supervisionar tecnicamente todos os processos de aquisição de 

equipamentos e de suportes lógicos; 

d) Assegurar a administração, a manutenção e a adequada exploração dos sistemas 

informáticos e de comunicação instalados, incluindo os respetivos sistemas de 

proteção, segurança e controlo de acesso; 

e) Gerir e operar os sistemas municipais de comunicações, compreendendo as redes 

telefónica e de transmissão de dados. 

 

CAPÍTULO III 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Artigo 30º  

Notário Privativo do Município  

1. As funções de Notário Privativo do Município serão exercidas por jurista nomeado pelo 

Presidente da Câmara Municipal. 

2. O Notário Privativo, nos termos da Lei, responde directamente perante o Presidente da 

Câmara Municipal. 
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Artigo 31º  

Entrada em vigor  

A presente estrutura entra em vigor no dia seguinte à publicação no Diário da República, da 

estrutura orgânica nuclear e dos despachos previstos nos n.ºs 3 e 5 do artigo 10º do Decreto-

Lei n.º 305/2009, de 23 de Outubro. 

 

Artigo 32º 

Interpretação e Alterações  

 É da competência da Câmara Municipal decidir sobre eventuais dúvidas de interpretação ou 

omissões do presente Regulamento. 
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REGULAMENTO MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO  E PUBLICIDADE 
 

 

 

 

PREÂMBULO 

O município de Odivelas desde a data da sua criação tem procurado dotar o Concelho de Odivelas de 

mecanismos que regulem, por um lado, a ocupação do espaço público na sua área de circunscrição, 

disciplinando a intervenção de cada um dos intervenientes no mesmo e que, por outro lado, assegurem o 

cumprimento das regras técnicas para a instalação de equipamentos, mobiliário urbano e suportes publicitários. 

A estes objetivos há que acrescentar uma perspetiva de melhoramento da qualidade de vida no concelho, 

mediante um mais eficaz aproveitamento do espaço público, assim como da sua reorganização, de forma a que 

exista um normativo que compatibilize as diversas formas de ocupação do espaço público, o respetivo 

enquadramento urbano e paisagístico e a segurança dos cidadãos e rodoviária. 

Prosseguindo com uma filosofia de eficiência e abertura da atividade administrativa aos cidadãos, já 

incrementado no Regulamento de Ocupação do Espaço Público e do Mobiliário Urbano, publicado no Boletim 

Municipal das Deliberações e Decisões, Ano XI, Nº 11 – 15 de junho de 2010 – Anexo, que se revoga, as 

disposições constantes deste novo regulamento visam proceder a uma nova redefinição dos critérios de 

ocupação do espaço público de forma a regular os novos meios de acesso à ocupação destes espaços – mera 

declaração prévia e comunicação prévia com prazo – em sequência da publicação do Decreto-Lei nº 48/11 de 1 

de Abril e demais legislação complementar que, no âmbito do “Licenciamento Zero”, simplificou o regime da 

ocupação do espaço público para determinados fins habitualmente conexos com estabelecimentos de 

restauração ou de bebidas, de comércio de bens, de prestação de serviços ou de armazenagem, mediante a 

apresentação de uma comunicação no “Balcão do empreendedor”. 

Atentos os novos critérios de ocupação do espaço público e publicidade procedeu-se, de igual modo, à 

redefinição da forma de acesso ao licenciamento municipal para a ocupação destes espaços e da atividade 

publicitária assim como das novas normas técnicas a observar. 

Procedeu-se, ainda, à alteração da denominação do regulamento que define o regime da ocupação do espaço 

público para fins conexos com estabelecimentos de restauração ou de bebidas, de comércio de bens, de 

prestação de serviços ou de armazenagem, assim como o regime a que fica sujeito o licenciamento da ocupação 

do espaço público com mobiliário urbano, outros meios e suportes publicitários, independentemente do suporte 

utilizado para a sua difusão, quando visível ou percetível do espaço público que passará, doravante, a designar-

se “Regulamento Municipal de Ocupação do Espaço Público e Publicidade” 

O presente Regulamento é aprovado ao abrigo do disposto alínea a) do n.º 6 do artigo 64.ºe nas alíneas a) e e) 

do n.º 2 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na sua atual redação. 
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CAPÍTULO I 

Disposições Gerais 

 

Artigo 1º 

Leis Habilitantes 

O presente Regulamento é elaborado nos termos da Lei n.º 2110/61, de 19 de agosto, Decreto-Lei n.º 105/98, de 

24 de abril, Lei n.º 2/2007, de 15 de janeiro, Lei n.º 53-E/2006, de 29 de dezembro, Código da Publicidade, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 330/90, de 23 de outubro, Lei n.º 97/88, de 17 de agosto, com a redação que lhe foi 

dada pelo Decreto-lei nº 48/11 de 1 de abril, Decreto-Lei nº 163/2006, de 8 de Agosto, e Decreto-Lei n.º 48/2011, 

de 1 de abril. 

 

Artigo 2º 

Objeto 

1. O presente regulamento estabelece o regime da ocupação do espaço público para fins conexos com 

estabelecimentos de restauração ou de bebidas, de comércio de bens, de prestação de serviços ou de 

armazenagem, assim como o regime a que fica sujeito o licenciamento da ocupação do espaço público com 

mobiliário urbano, outros meios e suportes publicitários, independentemente do suporte utilizado para a sua 

difusão, quando visível ou percetível do espaço público.  

2. Os critérios a observar para a ocupação do espaço público definidos no número anterior e os requisitos a 

observar na afixação, inscrição e difusão de mensagens publicitárias de natureza comercial, qualquer que seja 

o meio de instalação utilizado no solo, subsolo, ou espaço aéreo são os constantes dos Anexos I e II que 

fazem parte integrante do presente regulamento. 

 

Artigo 3º 

Âmbito de aplicação 

1. O presente regulamento aplica-se a todo o equipamento urbano, de propriedade privada ou pública, explorado 

diretamente ou por concessão, que ocupe espaço público do concelho, com a exceção da sinalização viária, 

semafórica e vertical. 

2. O regime do licenciamento da ocupação do espaço público com mobiliário urbano, outros meios e suportes 

publicitários não se aplica à propaganda política ou religiosa, sem prejuízo do dever de cumprimento, por parte 

dos respectivos interessados, dos critérios e normas técnicas constantes do presente regulamento.  

3. Salvo disposição legal em contrário, às entidades isentas do pagamento de taxas municipais, aplicam-se as 

disposições constantes do presente regulamento. 

 

Artigo 4º 

Definições 

Para efeitos deste Regulamento, entende-se por: 

a) Espaço Público – toda a área de livre acesso, afecta ao domínio público municipal; 

b) Ocupação do Espaço Público – qualquer implantação, utilização, difusão, instalação, afixação ou inscrição, 

promovida por equipamento urbano, mobiliário urbano ou suportes publicitários, no solo, espaço aéreo, 

fachadas, empenas e coberturas de edifícios; 

c) Equipamento Urbano – conjunto de elementos instalados no espaço público; 
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d) Mobiliário Urbano – as coisas instaladas, projetadas ou apoiadas no espaço público, destinadas a uso 

público, que prestam um serviço coletivo ou que complementam uma atividade, ainda que de modo sazonal 

ou precário; 

e) Corredor Pedonal – percurso linear para peões, tão rectilíneo quanto possível, de nível, livre de obstáculos 

ou de qualquer elemento urbano, preferencialmente salvaguardado na parcela interior dos passeios; 

f) Publicidade – qualquer forma de comunicação feita no âmbito de uma actividade económica, com o 

objectivo de promover a comercialização ou alienação de quaisquer bens ou serviços, bem como qualquer 

forma de comunicação que vise promover ideias, princípios, iniciativas ou instituições, que não tenham 

natureza política ou religiosa; 

g) Publicidade Exterior – todas as formas de comunicação publicitária previstas na alínea anterior quando 

visíveis ou perceptíveis do espaço público; 

h) Suporte Publicitário – meio utilizado para a transmissão da mensagem publicitária, nomeadamente, painéis, 

mupi’s, anúncios eletrónicos, colunas publicitárias, indicadores direccionais de âmbito comercial, letreiros, 

tabuletas e dispositivos afins; 

i) Equipamento de Concessionárias de serviço público – conjunto de elementos instalados no espaço público, 

pertencentes a concessionárias de serviço público, que têm como principal função servir o utente nas suas 

deslocações e necessidades, ao mesmo tempo que assegura a sua protecção enquanto utilizador destes 

serviços. São exemplos destes equipamentos as cabines telefónicas e os abrigos de transportes públicos.  

 

CAPÍTULO II 

COMUNICAÇÃO PRÉVIA E LICENCIAMENTO 

 

SECÇÃO I 

Mera comunicação prévia e comunicação prévia com pr azo  

 

Artigo 5º 

Elementos essenciais 

Sem prejuízo de outros elementos a definir em legislação própria a comunicação prévia contém: 

a) A identificação do titular da exploração do estabelecimento, com menção do nome ou firma e do número de 

identificação fiscal; 

b) O endereço da sede da pessoa colectiva ou do empresário em nome individual; 

c) O endereço do estabelecimento ou armazém e o respectivo nome ou insígnia; 

d) A indicação do fim pretendido com a ocupação do espaço público; 

e) A identificação das características e da localização do mobiliário urbano a colocar; 

f) A declaração do titular da exploração de que respeita integralmente as obrigações legais e regulamentares 

sobre a ocupação do espaço público. 

 

Artigo 6º 

Mera comunicação prévia 

1. O interessado na exploração de um estabelecimento pode declarar que pretende ocupar o espaço público, 

entendido como a área de acesso livre e de uso coletivo afeta ao domínio público municipal, para alguma ou 

algumas das seguintes finalidades: 

a) Instalação de toldo e respectiva sanefa; 

b) Instalação de esplanada aberta; 
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c) Instalação de estrado e guarda-ventos; 

d) Instalação de vitrina e expositor; 

e) Instalação de suporte publicitário, nos casos em que é dispensado o licenciamento da afixação ou da 

inscrição de mensagens publicitárias de natureza comercial; 

f) Instalação de arcas e máquinas de gelados; 

g) Instalação de brinquedos mecânicos e equipamentos similares; 

h) Instalação de contentor para resíduos. 

2. A declaração para a ocupação do espaço público nos termos do número anterior denomina-se mera 

comunicação prévia e é efetuada no “Balcão do empreendedor”. 

3. A mera comunicação prévia permite ao interessado proceder de imediato à ocupação do espaço público após 

o pagamento das taxas devidas. 

 

Artigo 7º 

Critérios de ocupação do espaço público 

1. Os critérios de ocupação do espaço público constam do Anexo I do presente regulamento e devem: 

a) Não provocar obstrução de perspetivas panorâmicas ou afetar a estética ou o ambiente dos lugares ou da 

paisagem; 

b) Não prejudicar a beleza ou o enquadramento de monumentos nacionais, de edifícios de interesse público 

ou outros suscetíveis de ser classificados pelas entidades públicas; 

c) Não causar prejuízos a terceiros; 

d) Não afetar a segurança das pessoas ou das coisas, nomeadamente na circulação rodoviária ou ferroviária; 

e) Não apresentar disposições, formatos ou cores que possam confundir-se com os da sinalização de tráfego; 

f) Não prejudicar a circulação dos peões, designadamente dos cidadãos portadores de deficiência. 

2. Sem prejuízo dos critérios estabelecidos no número anterior aplica-se o regime da mera comunicação prévia 

sempre que as características e localização do mobiliário urbano respeitem os seguintes limites: 

a) No caso dos toldos e das respetivas sanefas, das floreiras, das vitrinas, dos expositores, das arcas e 

máquinas de gelados, dos brinquedos mecânicos e dos contentores para resíduos, quando a sua 

instalação for efetuada junto à fachada do estabelecimento; 

b) No caso das esplanadas abertas, quando a sua instalação for efetuada em área contígua à fachada do 

estabelecimento e a ocupação transversal da esplanada não exceder a largura da fachada do respetivo 

estabelecimento; 

c) No caso dos guarda-ventos, quando a sua instalação for efetuada junto das esplanadas, 

perpendicularmente ao plano marginal da fachada e o seu avanço não ultrapassar o da esplanada; 

d) No caso dos estrados, quando a sua instalação for efetuada como apoio a uma esplanada e não exceder a 

sua dimensão; 

e) No caso dos suportes publicitários: 

i) Quando a sua instalação for efetuada na área contígua à fachada do estabelecimento e não exceder a 

largura da mesma; ou 

ii) Quando a mensagem publicitária for afixada ou inscrita na fachada ou em mobiliário urbano referido 

nas alíneas anteriores. 

3. O município poderá proibir a ocupação do espaço público para algum ou alguns fins previstos no artigo 

anterior em toda a sua área ou em parte dela. 
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Artigo 8º 

Comunicação prévia com prazo 

1. Quando as características e a localização do mobiliário urbano não respeitarem os limites fixados no n.º 2 do 

artigo 7º do presente regulamento aplica-se o regime da comunicação prévia com prazo.  

2. A comunicação prévia com prazo consiste numa declaração que permite ao interessado proceder à ocupação 

do espaço público quando o presidente da câmara emita despacho de deferimento ou quando este não se 

pronuncie após o decurso do prazo de 20 dias, contados a partir do momento do pagamento das taxas 

devidas. 

3. A comunicação prévia com prazo é efetuada no “Balcão do empreendedor” sendo a sua apreciação da 

competência do presidente da câmara municipal, com a faculdade de delegação nos vereadores e 

subdelegação nos dirigentes municipais. 

 

Artigo 9º 

Mensagens publicitárias sonoras 

Não é admitida no concelho de Odivelas a mera comunicação prévia ou comunicação prévia com prazo para a 

difusão de mensagens publicitárias sonoras dentro de estabelecimento e na via pública com o objetivo imediato 

de atrair ou reter a atenção do público. 

 

Artigo 10º 

Atualização de dados 

O titular da exploração do estabelecimento é obrigado a manter atualizados todos os dados comunicados, 

devendo proceder a essa atualização no prazo máximo de 60 dias após a ocorrência de qualquer modificação.  

 

SECÇÃO II 

LICENCIAMENTO 

 

Artigo 11º 

Obrigatoriedade do licenciamento 

1. A ocupação do espaço público, com equipamento, mobiliário urbano e publicidade que não seja suscetível de 

mera comunicação prévia ou comunicação prévia com prazo está sujeita a prévio licenciamento da Câmara 

Municipal nos termos do presente regulamento e demais legislação aplicável. 

2. A definição, caraterísticas, localização e condições de instalação do mobiliário urbano a instalar no município 

de Odivelas, constam do Anexo II que fazem parte integrante do presente regulamento. 

3. O licenciamento de ocupação do espaço público e publicidade cujo objeto não seja enquadrável no número 

anterior será instruído, com as necessárias adaptações, nos termos do presente regulamento e legislação 

conexa. 

 

Artigo 12º 

Procedimento Cumulativo 

Sempre que o licenciamento para ocupação do espaço público com equipamento urbano, mobiliário urbano ou 

suportes publicitários obrigue à realização de obras sujeitas a controlo prévio, no âmbito do Regime Jurídico da 

Urbanização e Edificação, os procedimentos deverão ser instruídos cumulativamente. 
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Artigo 13º 
Montagem e Instalação 

Nas operações de instalação e montagem de mobiliário urbano e publicidade no espaço público, devem os 

operadores fazer-se acompanhar do respetivo título de licenciamento.  

 

Artigo 14º 

Pedido de licenciamento 
1. O requerimento para o pedido de licenciamento é dirigido ao presidente da câmara municipal, e deverá conter 

os seguintes elementos: 

a) A identificação do requerente, com menção do nome ou firma e do número de identificação fiscal e 

qualidade em que intervém; 

b) A residência ou sede do requerente;  

c) O nome do estabelecimento comercial; 

d) O ramo de atividade exercido; 

e) A identificação do local onde se pretende efectuar a ocupação, pela indicação do nome ou do arruamento, 

lote ou número de polícia e freguesia, com precisão de áreas e ou volumetrias a utilizar e período de 

utilização. 

2. O requerimento deve ser acompanhado de projeto de arquitetura contendo: 

a) Planta de localização à escala de 1/1000 ou 1/2000, com exata identificação do local previsto para a 

ocupação; 

b) Peças desenhadas, e elementos gráficos, à escala adequada; 

c) Memória descritiva com a indicação dos materiais a utilizar e outras informações julgadas necessárias para 

uma melhor apreciação do requerido; 

d) Outros documentos que sejam exigidos conforme o caso em análise; 

e) Autorização do proprietário, usufrutuário, locatário ou titular de outros direitos, sempre que a ocupação seja 

em propriedade alheia, ou com regime de propriedade horizontal. 

3. Para o licenciamento de toldos acima do piso térreo, chapas, dispositivos publicitários nas fachadas e 

tabuletas ou dispositivos biface a instalar em galerias ou centros comerciais, deverá o requerente entregar um 

projecto tipo, com a respectiva autorização do condomínio, a fim de ser utilizado o mesmo modelo em toda a 

fachada do edifício. 

4. No caso de licenciamento do suporte publicitário o requerimento deverá ainda ser acompanhado dos seguintes 

elementos: 

a) Desenho do meio ou suporte, com indicação da forma, dimensões e balanço de afixação; 

b) Fotomontagem ou fotografia a cores, aposta em folha A4, indicando o local previsto para a colocação; 

c) Estudo de estabilidade e termo de responsabilidade da estrutura do anúncio. 

6. O pedido de licenciamento deverá ser requerido com a antecedência mínima de 30 dias em relação à data 

pretendida para o início da ocupação. 

 

Artigo 15º 
Menções Especiais 

1. O requerimento, atenta a natureza do licenciamento, deverá mencionar, quando for caso disso: 

a) As ligações às redes de água, saneamento, eletricidade ou outras, de acordo com as normas aplicáveis à 

atividade a desenvolver; 

b) Os dispositivos de armazenamento adequados; 

c) Os dispositivos necessários à recolha de lixos. 
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2. Compete ao requerente providenciar a obtenção das autorizações necessárias às ligações previstas na alínea 

a) do n.º 1 do presente artigo. 

 

Artigo 16º 

Pareceres  

1. O licenciamento está sujeito a parecer prévio obrigatório e vinculativo, sempre que o local da pretensão esteja 

sujeito a jurisdição de outras entidades, cabendo ao Município nos termos legais, promover a consulta. 

2. O licenciamento poderá também ficar condicionado, à emissão de parecer prévio consultivo, das entidades 

que operam ou possuam infra-estruturas no subsolo. 

3. A promoção da consulta ou consultas para emissão dos pareceres previstos no número anterior são da 

responsabilidade do requerente. 

 

Artigo 17º 

Procedimento e natureza do título 

1. O pedido de licenciamento da ocupação do espaço público será, nos termos legais aplicáveis, apreciado pelos 

serviços competentes do Município. 

2. Deferido o pedido será emitido o título de licença que conterá o prazo da sua duração. 

3. O título de licença é de natureza precária. 

4. A licença de ocupação do espaço público é intransmissível a qualquer título, sem prejuízo da sucessão “mortis 

causa” ou outras formas de transmissão legalmente admissíveis. 

5. A emissão do título de licença fica dependente do prévio pagamento das respetivas taxas. 

 

Artigo 18º 

Indeferimento 

O pedido de licenciamento será indeferido quando não respeitar os critérios, características e regras sobre a 

instalação de equipamento, mobiliário urbano e suportes publicitários, respetivas condições técnicas específicas, 

disposições complementares e proibições previstas nos Anexos II do presente regulamento. 

 

Artigo 19º 

Garantia 

1. Poderá constituir condição de licenciamento a prestação de caução destinada a assegurar o ressarcimento de 

eventuais danos causados ao Município. 

2. O valor da caução a prestar com a licença de ocupação será de valor equivalente ao dobro da taxa 

correspondente ao período de ocupação autorizado e prevalecerá até à cessação da ocupação. 

 

Artigo 20º 

Publicidade sonora 

A difusão de mensagens publicitárias sonoras carece de licenciamento municipal. 

 

Artigo 21º 

Licenciamento de contentores  

1. A ocupação de espaço público com contentores de resíduos de construção e demolição (RCD) só pode ser 

licenciada em lugar de estacionamento junto à respetiva obra, ou respetivas imediações, salvaguardados os 
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critérios de acessibilidade e mobilidade previstos no Decreto-lei nº 163/2006 de 8 de agosto e as condições de 

segurança e emergência. 

2. O licenciamento de ocupação de espaço público com contentores de RCD não pode exceder um período 

máximo de 15 dias, com possibilidade de uma renovação por idêntico período, mediante o pagamento da taxa 

devida. 

3. O pedido de licenciamento para ocupação do espaço público com RCD e respetiva renovação é da 

competência do proprietário do contentor a instalar. 

4. O contentor de RCD a instalar no espaço público nos termos do presente artigo deve conter os elementos 

identificativos e contato do proprietário. 

 

Artigo 22º 

Venda de viaturas 

Não é permitida a ocupação do espaço público com viaturas que exibam qualquer tipo de mensagens, sinais, 

meios ou indícios que suscitem a ideia de tentativa de transação comercial da viatura, e ainda, todas as que não 

decorram da sua normal utilização e circulação, e que se revelem para esse efeito dispensáveis, desde que não 

constituam situações de publicidade licenciada. 

 

SECÇÃO III 

Deveres do titular 

 

Artigo 23º 

Deveres em geral 

O titular da exploração do estabelecimento que comunicou a ocupação do espaço público ou da licença obriga-se 

a:  

a) Não proceder à adulteração dos elementos comunicados ou aprovados, ou à alteração da demarcação 

efectuada sem conhecimento ou autorização do município; 

b) Não proceder à transmissão do direito de ocupar o espaço público a outrem, salvo nos casos previstos no 

presente regulamento; 

c) Não proceder à cedência do direito à ocupação, mesmo que temporariamente; 

d) Retirar a mensagem e o respetivo suporte, equipamento e mobiliário urbano no final do prazo da ocupação 

comunicada ou licenciada; 

e) Repor, no final do prazo de licenciamento ou comunicação, o local tal como se encontrava à data da 

instalação do mobiliário urbano ou do suporte, da afixação ou inscrição da mensagem publicitária ou da 

utilização com o evento publicitário, sem prejuízo de outras condicionantes resultantes da licença; 

f) Permitir o acesso às infra-estruturas existentes no subsolo sempre que necessário, por parte da Câmara 

Municipal e operadores de subsolo que operem no concelho de Odivelas, sem direito a qualquer 

indemnização por motivo de suspensão da actividade pelo período da intervenção. 

g) Afixar em lugar visível a identificação do titular do equipamento, da licença emitida pela Câmara Municipal, 

data de início e termo da sua validade e sede ou domicílio do mesmo ou, quando materialmente impossível 

exibir tais elementos sempre que solicitados. 
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Artigo 24º 
Segurança e vigilância 

A segurança e vigilância dos elementos de mobiliário urbano, suportes publicitários e demais equipamentos de 

apoio licenciados ou objeto de comunicação são da competência do titular do direito de ocupação do espaço 

público. 

 

Artigo 25º 
Higiene e Apresentação 

1. O titular da exploração do estabelecimento que comunicou a ocupação do espaço público ou titular da licença 

deve conservar os elementos de mobiliário urbano, suportes publicitários e demais equipamentos de apoio que 

utiliza, nas melhores condições de apresentação, higiene e arrumação. 

2. Constitui igualmente obrigação do titular da exploração do estabelecimento que comunicou a ocupação do 

espaço público ou titular da licença manter a higiene do espaço circundante. 

 
Artigo 26º 

Conservação e manutenção 
1. O titular da exploração do estabelecimento que comunicou a ocupação do espaço público ou titular da licença 

deve proceder com a periodicidade e prontidão adequadas, à conservação e manutenção do mobiliário 

urbano, suportes publicitários e demais equipamentos de apoio. 

2. O titular da exploração do estabelecimento que comunicou a ocupação do espaço público ou titular da licença 

respondem civil e criminalmente por quaisquer danos provocados pelo mobiliário urbano, suportes publicitários 

e demais equipamentos de apoio de que são titulares. 

 

SECÇÃO IV 
Caducidade, revogação, cessação, suspensão e prazo da comunicação e licença 

 
Artigo 27º 

Caducidade do pedido de licenciamento 
O pedido de licenciamento caduca se o titular não requerer a emissão do título no prazo de 30 dias a contar da 

data do deferimento do mesmo. 

 

Artigo 28º 
Caducidade 

A comunicação ou licença de ocupação do espaço público caduca:  

a) No final do prazo comunicado ou autorizado;  

b) No final do prazo da concessão; 

c) Por morte do titular, salvo nos casos de transmissão sucessória; 

d) Por extinção da pessoa coletiva titular; 

e) Por cessação da atividade comunicada ou licenciada; 

f) Pela perda do direito ao exercício da atividade a que se reporta a licença ou comunicação; 

 
Artigo 29º 

Revogação e cessação 
1. A comunicação ou licença de ocupação do espaço público pode ser revogada, a todo o tempo, em caso de 

manifesto interesse público, devido a instrumento de gestão territorial ou violação dos termos e condições 

fixadas no presente regulamento. 
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2. A comunicação ou licença do espaço público cessa sempre que o titular não proceda à ocupação no prazo 

estabelecido; 

3. A revogação ou cessação da comunicação ou licença do espaço público não confere ao titular o direito a 

qualquer indemnização. 

 

Artigo 30º 

Suspensão 

1. A comunicação ou licença de ocupação do espaço público pode ser suspensa pela Câmara Municipal em 

casos fortuitos, de força maior ou de manifesto interesse público.  

2. A suspensão da comunicação ou licença do espaço público não confere ao titular o direito a qualquer 

indemnização 

 

Artigo 31º 

Prazo 

As comunicações e os pedidos de licenciamento de ocupação do espaço público constantes do presente 

regulamento não podem ser efetuadas por período superior a um ano. 

 

Artigo 32º 

Remoção 

1. Sem prejuízo das disposições legais que regulam a mera comunicação prévia e comunicação prévia com 

prazo, o presidente da câmara poderá ordenar a remoção do mobiliário urbano que ocupar o espaço público 

quando, por razões de interesse público devidamente fundamentadas, tal se afigure necessário. 

2. A caducidade e revogação da comunicação e licença de ocupação do espaço público obriga o respetivo titular 

a remover de imediato o mobiliário urbano, equipamento ou suporte publicitário. 

3. A Câmara Municipal reserva-se no direito de ordenar a remoção do mobiliário urbano, equipamento ou suporte 

publicitário que ocupar o espaço publico quando, por razões de interesse público devidamente fundamentadas 

ou por violação das normas aplicáveis, tal se afigure necessário. 

4. Notificado o proprietário e caso este não o faça voluntariamente, os serviços municipais podem remover ou por 

qualquer outra forma inutilizar os elementos que ocupem o espaço publico e embargar ou demolir obras que 

não estejam em conformidade com as disposições legais e regulamentares. 

5. A utilização abusiva do espaço público com viaturas que exibam qualquer tipo de mensagens, sinais, meios ou 

indícios que suscitem a ideia de tentativa de transação comercial da mesma e por viaturas que usem o espaço 

publico para fins que não decorram da sua normal utilização e circulação, é passível de remoção. 

6. A perda ou deterioração do mobiliário urbano, equipamento ou suporte publicitário urbano em sequência de 

remoção efetuada pela Câmara Municipal, não confere o direito a qualquer indemnização.  

7. A Câmara Municipal pode proceder à imediata remoção do mobiliário urbano, equipamento ou suporte 

publicitário não autorizado, designadamente quando esteja em causa a segurança de pessoas e bens e a 

circulação de veículos. 

8. No caso dos proprietários não procederam ao levantamento dos materiais no prazo de 30 dias, após 

notificação para o efeito, consideram-se os mesmos perdidos a favor da Autarquia. 

9. As remoções previstas no presente artigo implicam o ressarcimento dos custos e o pagamento de taxas à 

Câmara Municipal.  
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CAPÍTULO III 

Fiscalização e Sanções 

 

Artigo 33º 

Fiscalização 

A fiscalização das normas do presente regulamento e legislação conexa é da Câmara Municipal de Odivelas, 

através dos serviços de fiscalização, sem prejuízo das competências legalmente atribuídas a outras entidades.  

 

Artigo 34º 

Competência para a aplicação de coimas e sanções ac essórias 

Compete ao presidente da Câmara Municipal ou ao vereador com competência delegada, a instauração dos 

processos de contraordenação, a aplicação das coimas e sanções acessórias previstas no presente regulamento. 

 

Artigo 35º 

Ocupação ilícita do espaço público 

1. O presidente da Câmara Municipal ou o vereador com competência delegada podem, notificado o infrator, 

remover ou inutilizar os elementos que ocupem o espaço público em violação das regras do presente 

regulamento. 

2. O presidente da Câmara Municipal ou o vereador com competência delegada é competente para, notificado o 

infrator, mandar embargar ou demolir obras que contrariem o disposto no presente regulamento. 

3. Os encargos com a remoção de elementos que ocupem o espaço público, ainda que efectuados pelo 

município de Odivelas, são suportados pelo responsável pela ocupação ilícita. 

 

Artigo 36º 

Contraordenações 

1. Constitui contraordenação: 

a) A emissão de uma declaração a atestar o cumprimento das obrigações legais e regulamentares prevista na 

alínea f) do artigo 5º do presente regulamento, que não corresponda à verdade, punível com coima de € 

500 a € 3500 tratando-se de pessoa singular ou de € 1500 a € 25000 no caso de se tratar de pessoa 

coletiva; 

b) A não realização das comunicações previstas nos artigos 6º e 8º do presente regulamento, punível com 

coima de € 350 a € 2500 tratando-se de pessoa singular ou de € 1000 a € 7500 no caso de se tratar de 

pessoa coletiva; 

c) A falta, não suprida em 10 dias após notificação eletrónica, de algum elemento essencial na mera 

comunicação prévia prevista no artigo 6º do presente regulamento, punível com coima de € 200 a € 1000 

tratando-se de pessoa singular ou de € 500 a € 2500 no caso de se tratar de pessoa coletiva; 

d) A violação do disposto no artigo 10º do presente regulamento, punível com coima de € 150 a € 750 

tratando-se de pessoa singular ou de € 400 a € 2000 no caso de se tratar de pessoa coletiva; 

e) O cumprimento fora do prazo do disposto no artigo 10º do presente regulamento, punível com coima de € 

50 a € 250 tratando-se de pessoa singular ou de € 200 a € 1000 no caso de se tratar de pessoa coletiva; 

f) A ocupação do espaço público com mobiliário urbano ou outros objetos que, não possuindo natureza de 

mobiliário urbano, se encontrem instalados ou apoiados no espaço público, permitindo um uso, prestando 

um serviço ou apoiando uma atividade, sem licença municipal, punível com coima de € 500 a € 2500 

tratando-se de pessoa singular ou de € 1000 a € 4500 no caso de se tratar de pessoa coletiva; 
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g) A instalação de suportes publicitários, afixação ou inscrição de mensagens publicitárias, com ou sem 

difusão sonora, sem licença municipal punível com coima de € 500 a € 2500 tratando-se de pessoa singular 

ou de € 1000 a € 4500 no caso de se tratar de pessoa coletiva; 

h) As falsas declarações, ainda que por interposta pessoa, sobre projeto ou condições técnicas do mesmo, 

bem como sobre as disposições legais e regulamentares aplicáveis, visando a obtenção de licença, punível 

com coima de € 500 a € 2500 tratando-se de pessoa singular ou de € 1000 a € 4500 no caso de se tratar 

de pessoa coletiva; 

i) A transmissão da licença, bem como a cedência de utilização do espaço licenciado, ainda que 

temporariamente, em violação do presente regulamento, punível com coima de € 500 a € 4500 tratando-se 

de pessoa singular ou de € 1000 a € 4500 no caso de se tratar de pessoa coletiva; 

j) A alteração do uso ou atividade licenciada, sem autorização da Câmara Municipal, punível com coima de € 

500 a € 3500 tratando-se de pessoa singular ou de € 1500 a € 5000 no caso de se tratar de pessoa 

coletiva; 

k) A adulteração dos elementos, comunicados ou licenciados assim como a alteração da demarcação sem 

prévio conhecimento do município, punível com coima de € 250 a € 1500 tratando-se de pessoa singular ou 

de € 500 a € 3000 no caso de se tratar de pessoa coletiva; 

l) A ocupação de espaço público com contentores de resíduos de construção e demolição (RCD) sem licença 

municipal ou em violação das condições de instalação previstas no artigo 21º do presente regulamento, 

punível com coima de € 200 a € 1000 tratando-se de pessoa singular ou de € 500 a € 2000 no caso de se 

tratar de pessoa coletiva; 

m) A violação do dever de segurança e vigilância previsto no artigo 24º, punível com coima de € 200 a € 1000 

tratando-se de pessoa singular ou de € 500 a € 2000 no caso de se tratar de pessoa coletiva; 

n) A violação do dever de higiene e de apresentação previsto no artigo 25º, punível com coima de € 200 a € 

1000 tratando-se de pessoa singular ou de € 500 a € 2000 no caso de se tratar de pessoa coletiva; 

o) A violação do dever de conservação e manutenção previsto no artigo 26º, punível com coima de € 200 a € 

1000 tratando-se de pessoa singular ou de € 500 a € 2000 no caso de se tratar de pessoa coletiva; 

p) O não cumprimento de notificação para proceder à remoção voluntária dos elementos de mobiliário urbano 

e outros objetos instalados no espaço público em violação do presente regulamento, pelo respetivo 

responsável, punível com coima de € 250 a € 1500 tratando-se de pessoa singular ou de € 500 a € 3000 no 

caso de se tratar de pessoa coletiva; 

q) A instalação de suportes publicitários e a afixação ou inscrição de mensagens publicitárias que não 

respeitem os critérios constantes do presente regulamento, assim como as condições do respetivo 

licenciamento, punível com coima de € 250 a € 1500 tratando-se de pessoa singular ou de € 500 a € 3000 

no caso de se tratar de pessoa coletiva; 

r) A falta de afixação, ou não exibição quando solicitada, da identificação do titular do equipamento, da 

licença emitida pela Câmara Municipal, data de início e termo da sua validade e sede ou domicílio do 

mesmo, punível com coima de € 250 a € 1500 tratando-se de pessoa singular ou de € 500 a € 3000 no 

caso de se tratar de pessoa coletiva; 

s) A instalação de mobiliário urbano e de outros objetos que, não revestindo tal natureza, permita um uso, 

preste um serviço ou apoie uma atividade, sem respeitar as condições técnicas constantes dos Anexos I e 

II, bem como as condições do respetivo licenciamento, punível com coima de € 150 a € 750 tratando-se de 

pessoa singular ou de € 400 a € 200 no caso de se tratar de pessoa coletiva; 
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t) A não remoção, de forma voluntária, do mobiliário urbano e dos suportes publicitários previsto neste 

regulamento, punível com coima de € 200 a € 1000 tratando-se de pessoa singular ou de € 500 a € 2000 

no caso de se tratar de pessoa coletiva;  

u) A instalação de mobiliário urbano e suportes publicitários no espaço público por empresas prestadoras 

deste serviço, sem que tenha sido emitido o respetivo alvará de licença, punível com coima de € 500 a € 

2500 tratando-se de pessoa singular ou de € 1000 a € 4000 no caso de se tratar de pessoa coletiva; 

v) A ocupação da via pública com viaturas que exibam qualquer tipo de mensagens, sinais, meios ou indícios 

que suscitem a ideia de tentativa de transação comercial da viatura, e ainda, todas as que não decorram da 

sua normal utilização e circulação, e que se revelem para esse efeito dispensáveis, desde que não 

constituam situações de publicidade licenciada, punível com coima de € 500 a € 2000 tratando-se de 

pessoa singular ou de € 1000 a € 5000 no caso de se tratar de pessoa coletiva; 

2. A tentativa e a negligência são puníveis. 

 

Artigo 37º 

Sanções acessórias 

1. As contraordenações previstas no artigo anterior podem determinar, simultaneamente com a coima, quando a 

gravidade da infração e a culpa do agente assim o justifique, a aplicação das seguintes sanções acessórias: 

a) Perda de objetos pertencentes ao agente; 

b) Interdição de exercício de atividade cujo exercício dependa de título público ou de autorização ou 

homologação de autoridade pública; 

c) Encerramento de estabelecimento cujo funcionamento esteja sujeito a autorização ou licença da autoridade 

administrativa 

d) Suspensão de autorizações, licenças e alvarás; 

2. As sanções acessórias previstas nas alíneas b) a d) do número anterior têm a duração máxima de dois anos, 

contados a partir da decisão condenatória definitiva. 

 

CAPÍTULO IV 

Disposições Finais 

 

Artigo 38º  

Taxas 

1. Pela ocupação do espaço público são devidas taxas municipais nos termos do Regulamento de Taxas e 

Outras Receitas Municipais do Município de Odivelas. 

2. As taxas municipais previstas no número anterior são calculadas com base no período de tempo de ocupação 

do espaço público comunicado ou licenciado.  

 

Artigo 39º 

Planos Municipais de Ordenamento do Território e Pl anos de Ocupação do Espaço Público 

Os planos municipais de ordenamento do território e de ocupação do espaço público a vigorar na área do 

Município de Odivelas poderão estabelecer disposições específicas sobre a ocupação de espaço público com 

equipamento urbano, mobiliário urbano ou suportes publicitários, em complemento das disposições do presente 

Regulamento. 
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Artigo 40º 

Licenciamentos em vigor 

1. As licenças de ocupação do espaço público e publicidade existentes à data de entrada em vigor do presente 

Regulamento cessam no termo do respetivo prazo. 

2. Os titulares das licenças de ocupação do espaço público e publicidade cessantes devem proceder à 

elaboração de uma comunicação prévia ou um pedido de licenciamento, nos termos previstos no presente 

regulamento, até 30 dias do termo do prazo, caso mantenham interesse na manutenção do direito de 

ocupação do espaço público ou publicidade. 

 

Artigo 41º 

Norma revogatória 

É revogado o anterior Regulamento de Ocupação de Espaço Público e do Mobiliário Urbano. 

 

Artigo 42º 

Entrada em vigor 

O presente Regulamento entra em vigor após publicação em Diário da República. 
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ANEXO I 

Condições técnicas relativas à comunicação prévia d e ocupação de espaço público 

 

CAPÍTULO I 

Disposições gerais 

 

Artigo 1º 

Definições 

Para efeitos deste Regulamento, entende-se por: 

a) Anúncio eletrónico – o sistema computorizado de emissão de mensagens e imagens, com possibilidade de 

ligação a circuitos de TV e vídeo e similares; 

b) Anúncio iluminado – o suporte publicitário sobre o qual se faça incidir intencionalmente uma fonte de luz; 

c) Anúncio luminoso – o suporte publicitário que emita luz própria; 

d) Bandeirola – o suporte rígido que permaneça oscilante, afixado em poste ou estrutura idêntica; 

e) Chapa – o suporte não luminoso aplicado ou pintado em paramento visível e liso, cuja maior dimensão não 

excede 0,60 m e a máxima saliência não excede 0,05 m; 

f) Esplanada aberta – a instalação no espaço público de mesas, cadeiras, guarda-ventos, guarda-sóis, estrados, 

floreiras, tapetes, aquecedores verticais e outro mobiliário urbano, sem qualquer tipo de proteção fixa ao solo, 

destinada a apoiar estabelecimentos de restauração ou de bebidas e similares ou empreendimentos turísticos; 

g) Estrado – estrutura nivelada de pavimento para instalação de uma esplanada, que poderá ser fixa, ou 

amovível, consoante a característica e a duração prevista; 

h) Expositor – a estrutura própria para apresentação de produtos comercializados no interior do estabelecimento 

comercial, instalada no espaço público; 

i) Floreira – o vaso ou recetáculo para plantas destinado ao embelezamento, marcação ou proteção do espaço 

público; 

j) Guarda-vento – a armação que protege do vento o espaço ocupado por uma esplanada; 

k) Letras soltas ou símbolos – a mensagem publicitária não luminosa, diretamente aplicada nas fachadas dos 

edifícios, nas montras, nas portas ou janelas; 

l) Pendão – o suporte não rígido que permaneça oscilante, afixado em poste ou estrutura idêntica; 

m) Placa – o suporte não luminoso aplicado em paramento visível, com ou sem emolduramento, cuja maior 

dimensão não excede 1,50 m; 

n) Publicidade sonora – a atividade publicitária que utiliza o som como elemento de divulgação da mensagem 

publicitária; 

o) Rulote – equipamento de prestação de serviços de alimentação ou de bebidas com caráter não sedentário, em 

unidades móveis ou amovíveis, mediante remuneração;  

p) Sanefa – o elemento vertical de proteção contra agentes climatéricos, feito de lona ou material similar, 

colocado transversalmente na parte inferior dos toldos, no qual pode estar inserida uma mensagem 

publicitária; 

q) Suporte publicitário – o meio utilizado para a transmissão de uma mensagem publicitária; 

r) Tabuleta – o suporte não luminoso, afixado perpendicularmente às fachadas dos edifícios, que permite a 

afixação de mensagens publicitárias em ambas as faces; 

s) Toldo – o elemento de proteção contra agentes climatéricos, feito de lona ou material similar, rebatível, 

aplicável em qualquer tipo de vãos, como montras, janelas ou portas de estabelecimentos comerciais, no qual 

pode estar inserida uma mensagem publicitária; 
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t) Vitrina – o mostrador envidraçado ou transparente, embutido ou saliente, colocado na fachada dos 

estabelecimentos comerciais, onde se expõem objetos e produtos ou se afixam informações. 

 

Artigo 2.º 

Princípios gerais de ocupação do espaço público 

A ocupação do espaço público não pode prejudicar: 

a) A saúde e o bem-estar de pessoas, designadamente por ultrapassar níveis de ruído acima dos admissíveis por 

lei; 

b) O acesso a edifícios, jardins e praças; 

c) A circulação rodoviária e pedonal, designadamente de pessoas com mobilidade reduzida; 

d) A qualidade das áreas verdes, designadamente por contribuir para a sua degradação ou por dificultar a sua 

conservação; 

e) A eficácia da iluminação pública; 

f) A eficácia da sinalização de trânsito; 

g) A utilização de outro mobiliário urbano; 

h) A ação dos concessionários que operam à superfície ou no subsolo; 

i) O acesso ou a visibilidade de imóveis classificados ou em vias de classificação ou onde funcionem hospitais, 

estabelecimentos de saúde, de ensino ou outros serviços públicos, locais de culto, cemitérios, elementos de 

estatuária e arte pública, fontes, fontanários e chafarizes; 

j) Os direitos de terceiros. 

 

Artigo 3.º 

Princípios gerais de inscrição e afixação de public idade 

1. Salvo se a mensagem publicitária se circunscrever à identificação da atividade exercida no imóvel ou daquele que 

a exerce, não é permitida afixação ou inscrição de mensagens publicitárias em edifícios ou monumentos de 

interesse histórico, cultural, arquitetónico ou paisagístico, designadamente: 

a) Os imóveis classificados ou em vias de classificação, nomeadamente os de interesse público, nacional ou 

municipal; 

b) Os imóveis contemplados com prémios de arquitetura. 

2. A afixação ou inscrição de mensagens publicitárias não é permitida sempre que possa causar danos irreparáveis 

nos materiais de revestimento exterior dos edifícios e que os suportes utilizados prejudiquem o ambiente, 

afetem a estética ou a salubridade dos lugares ou causem danos a terceiros, nomeadamente quando se trate 

de: 

a) Faixas de pano, plástico, papel ou outro material semelhante; 

b) Pintura e colagem ou afixação de cartazes nas fachadas dos edifícios ou em qualquer outro mobiliário urbano; 

c) Suportes que excedam a frente do estabelecimento. 

3. A publicidade sonora deve respeitar os limites impostos pela legislação aplicável a atividades ruidosas. 

4. A afixação ou a inscrição de mensagens publicitárias não pode prejudicar a segurança de pessoas e bens, 

designadamente: 

a) Afetar a iluminação pública; 

b) Prejudicar a visibilidade de placas toponímicas, semáforos e sinais de trânsito; 

c) Afetar a circulação de peões, especialmente dos cidadãos com mobilidade reduzida. 

 

 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
 

 
Ano XIV - N.º 6 – 9 de abril de 2013 - Anexo 

17 
 

CAPÍTULO II 

Condições de instalação de mobiliário urbano  

 

Artigo 4.º 

Condições de instalação e manutenção de um toldo e da respetiva sanefa 

1. A instalação de um toldo e da respetiva sanefa deve respeitar as seguintes condições: 

a) Em passeio de largura superior a 2 m, deixar livre um espaço igual ou superior a 0,80 m em relação ao 

limite externo do passeio; 

b) Em passeio de largura inferior a 2 m, deixar livre um espaço igual ou superior a 0,40 m em relação ao limite 

externo do passeio; 

c) Observar uma distância do solo igual ou superior a 2,50 m, mas nunca acima do nível do teto do 

estabelecimento comercial a que pertença; 

d) Não exceder um avanço superior a 3 m; 

e) Não exceder os limites laterais das instalações pertencentes ao respetivo estabelecimento; 

f) O limite inferior de uma sanefa deve observar uma distância do solo igual ou superior a 2,50 m; 

g) Não se sobrepor a cunhais, pilastras, cornijas, emolduramentos de vãos de portas e janelas e outros 

elementos com interesse arquitetónico ou decorativo. 

2. O toldo e a respetiva sanefa não podem ser utilizados para pendurar ou afixar qualquer tipo de objetos. 

3. O titular do estabelecimento é responsável pelo bom estado de conservação e limpeza do toldo e da 

respetiva sanefa. 

 

Artigo 5.º 

Condições de instalação e manutenção de uma esplana da aberta 

1. Na instalação de uma esplanada aberta devem respeitar-se as seguintes condições: 

a) Ser contígua à fachada do respetivo estabelecimento; 

b) A ocupação transversal não pode exceder a largura da fachada do respetivo estabelecimento; 

c) Deixar um espaço igual ou superior a 0,90 m em toda a largura do vão de porta, para garantir o acesso 

livre e direto à entrada do estabelecimento; 

d) Não alterar a superfície do passeio onde é instalada, sem prejuízo do disposto no artigo 7.º; 

e) Não ocupar mais de 50 % da largura do passeio onde é instalada; 

f) Garantir um corredor para peões de largura igual ou superior a 2 m contados: 

i) A partir do limite externo do passeio, em passeio sem caldeiras; 

ii) A partir do limite interior ou balanço do respetivo elemento mais próximo da fachada do 

estabelecimento, em passeios com caldeiras ou outros elementos ou tipos de equipamento urbano. 

2. Os proprietários, os concessionários ou os exploradores de estabelecimentos são responsáveis pelo estado de 

limpeza dos passeios e das esplanadas abertas na parte ocupada e na faixa contígua de 3 m. 

3. Quando a fachada do estabelecimento for comum a outros estabelecimentos é indispensável a autorização 

escrita de todos. 

4. Excecionalmente poderão ser excedidos os limites previstos na legislação aplicável, quando não prejudique o 

acesso a estabelecimentos e/ou prédios contíguos devendo para tal o requerimento inicial ser acompanhado 

da necessária autorização escrita do proprietário ou proprietários em causa. 

5. O mobiliário a utilizar nas esplanadas abertas deve apresentar qualidade em termos de desenho, materiais e 

construção, aspetos que serão analisados com maior rigor sempre que se trate de esplanadas integradas em 
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áreas históricas e de imóveis classificados, em vias de classificação ou abrangidos por zonas de proteção dos 

mesmos. 

6. Fora do horário de funcionamento do estabelecimento de restauração e bebidas, o equipamento amovível da 

respetiva esplanada aberta deverá ser retirado do espaço público. 

 

Artigo 6.º 

Restrições de instalação de uma esplanada aberta 

1. O mobiliário urbano utilizado como componente de uma esplanada aberta deve cumprir os seguintes requisitos: 

a) Ser instalado exclusivamente na área comunicada de ocupação da esplanada; 

b) Ser próprio para uso no exterior e de uma cor adequada ao ambiente urbano em que a esplanada está 

inserida;  

c) Os guarda-sóis serem instalados exclusivamente durante o período de funcionamento da esplanada e 

suportados por uma base que garanta a segurança dos utentes; 

d) Os aquecedores verticais serem próprios para uso no exterior e respeitarem as condições de segurança. 

2. Nos passeios com paragens de veículos de transportes coletivos de passageiros não é permitida a instalação de 

esplanada aberta numa zona de 5 m para cada lado da paragem. 

 

Artigo 7.º 

Condições de instalação de estrados 

1. É permitida a instalação de estrados como apoio a uma esplanada, quando o desnível do pavimento ocupado 

pela esplanada for superior a 5 % de inclinação. 

2.  Os estrados devem ser amovíveis.  

3. Os estrados devem garantir a acessibilidade de pessoas com mobilidade reduzida, nos termos do Decreto-Lei 

n.º 163/2006, de 8 de Agosto. 

4. Os estrados não podem exceder a cota máxima da soleira da porta do estabelecimento respetivo ou 0,25 m de 

altura face ao pavimento. 

5. Sem prejuízo da observância das regras estipuladas no artigo 2.º do presente anexo, na instalação de estrados 

são salvaguardadas as condições de segurança da circulação pedonal, sobretudo a acessibilidade dos 

cidadãos com mobilidade reduzida, nos termos da legislação em vigor. 

 

Artigo 8.º 

Condições de instalação de um guarda-vento 

1. O guarda-vento deve ser amovível e instalado exclusivamente durante o horário de funcionamento do 

respetivo estabelecimento. 

2. A instalação de um guarda-vento deve ser feita nas seguintes condições: 

a) Junto de esplanadas, perpendicularmente ao plano marginal da fachada; 

b) Não ocultar referências de interesse público, nem prejudicar a segurança, salubridade e boa visibilidade local 

ou as árvores porventura existentes; 

c) Não exceder 2 m de altura contados a partir do solo; 

d) Sem exceder 3,50 m de avanço, nunca podendo exceder o avanço da esplanada junto da qual está 

instalado; 

e) Garantir no mínimo 0,05 m de distância do seu plano inferior ao pavimento, desde que não tenha ressaltos 

superiores a 0,02 m; 

f) Utilizar vidros inquebráveis, lisos e transparentes, que não excedam as seguintes dimensões: 
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i) Altura: 1,35 m; 

ii) Largura: 1 m; 

g) A parte opaca do guarda-vento, quando exista, não pode exceder 0,60 m contados a partir do solo. 

3. Na instalação de um guarda-vento deve ainda respeitar-se uma distância igual ou superior a: 

a) 0,80 m entre o guarda-vento e outros estabelecimentos, montras e acessos; 

b) 2 m entre o guarda-vento e outro mobiliário urbano. 

 

Artigo 9.º 

Condições de instalação de uma vitrina 

Na instalação de uma vitrina devem respeitar-se as seguintes condições: 

a) Não se sobrepor a cunhais, pilastras, cornijas, emolduramentos de vãos de portas e janelas ou a outros 

elementos com interesse arquitetónico e decorativo; 

b) A altura da vitrina em relação ao solo deve ser igual ou superior a 1,40 m; 

c) Não exceder 0,15 m de balanço em relação ao plano da fachada do edifício. 

 

Artigo 10.º 

Condições de instalação de um expositor 

1. Por cada estabelecimento é permitido apenas um expositor, instalado exclusivamente durante o seu horário de 

funcionamento. 

2. O expositor apenas pode ser instalado em passeios com largura igual ou superior a 2 m, devendo respeitar as 

seguintes condições de instalação: 

a) Ser contíguo ao respetivo estabelecimento; 

b) Reservar um corredor de circulação de peões igual ou superior a 1,50 m entre o limite exterior do passeio 

e o prédio; 

c) Não prejudicar o acesso aos edifícios contíguos; 

d) Não exceder 1,50 m de altura a partir do solo; 

e) Reservar uma altura mínima de 0,20 m contados a partir do plano inferior do expositor ao solo ou 0,40 m 

quando se trate de um expositor de produtos alimentares. 

 

Artigo 11.º 

Condições de instalação de uma arca ou máquina de g elados  

Na instalação de uma arca ou máquina de gelados devem respeitar-se as seguintes condições de instalação: 

a) Ser contígua à fachada do estabelecimento, preferencialmente junto à sua entrada; 

b) Não exceder 1 m de avanço, contado a partir do plano da fachada do edifício; 

c) Deixar livre um corredor no passeio com uma largura não inferior a 1,50 m. 

 

Artigo 12.º 

Condições de instalação de um brinquedo mecânico e equipamento similar 

1. Por cada estabelecimento é permitido apenas um brinquedo mecânico e equipamento similar, servindo 

exclusivamente como apoio ao estabelecimento. 

2. A instalação de um brinquedo mecânico ou de um equipamento similar deve ainda respeitar as seguintes 

condições: 

a) Ser contígua à fachada do estabelecimento, preferencialmente junto à sua entrada; 

b) Não exceder 1 m de avanço, contado a partir do plano da fachada do edifício; 
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c) Deixar livre um corredor no passeio com uma largura não inferior a 1,50 m. 

 

Artigo 13.º 

Condições de instalação e manutenção de uma floreir a 

1. A floreira deve ser instalada junto à fachada do respetivo estabelecimento. 

2. As plantas utilizadas nas floreiras não podem ter espinhos ou bagas venenosas. 

3. O titular do estabelecimento a que a floreira pertença deve proceder à sua limpeza, rega e substituição das 

plantas, sempre que necessário. 

 

Artigo 14.º 

Condições de instalação e manutenção de contentores  para resíduos 

1. O contentor para resíduos deve ser instalado contiguamente ao respetivo estabelecimento, servindo 

exclusivamente para seu apoio. 

2. Sempre que o contentor para resíduos se encontre cheio deve ser imediatamente limpo ou substituído. 

3. A instalação de um contentor para resíduos no espaço público não pode causar qualquer perigo para a 

higiene e limpeza do espaço. 

4. O contentor para resíduos deve estar sempre em bom estado de conservação, nomeadamente no que respeita 

a pintura, higiene e limpeza. 

 

CAPÍTULO III 

Condições de instalação de suportes publicitários e  de afixação,  inscrição e difusão de mensagens 

publicitárias  

 

SECÇÃO I 

Disposições gerais  

 

Artigo 15.º 

Condições de instalação de um suporte publicitário 

1. A instalação de um suporte publicitário deve respeitar as seguintes condições: 

a) Em passeio de largura superior a 1,20 m, deixar livre um espaço igual ou superior a 0,80 m em relação ao 

limite externo do passeio; 

b) Em passeio de largura inferior a 1,20 m, deixar livre um espaço igual ou superior a 0,40 m em relação ao 

limite externo do passeio. 

2. Em passeios com largura igual ou inferior a 1 m não é permitida a afixação ou inscrição de mensagens 

publicitárias. 

 

Artigo 16.º 

Condições de afixação ou inscrição de mensagens pub licitárias de natureza comercial em mobiliário 

urbano 

1. É permitida a afixação ou inscrição de mensagens publicitárias de natureza comercial em mobiliário urbano. 

2. A afixação ou inscrição de mensagens publicitárias de natureza comercial numa esplanada deve limitar-se ao 

nome comercial do estabelecimento, a mensagem comercial relacionada com bens ou serviços comercializados 

no estabelecimento ou ao logótipo da marca comercial, desde que afixados ou inscritos nas costas das cadeiras e 
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nas abas pendentes dos guarda-sóis, com as dimensões máximas de 0,20 m × 0,10 m por cada nome ou 

logótipo. 

 

SECÇÃO II 

Regras específicas  

 

Artigo 17.º 

Condições e restrições de aplicação de chapas, plac as e tabuletas 

1. Em cada edifício, as chapas, placas ou tabuletas devem apresentar dimensão, cores, materiais e 

alinhamentos adequados à estética do edifício. 

2. A instalação das chapas deve fazer-se a uma distância do solo igual ou superior ao nível do piso do 1.º andar dos 

edifícios. 

3. A instalação de uma placa deve respeitar as seguintes condições: 

a) Não se sobrepor a gradeamentos ou zonas vazadas em varandas; 

b) Não ocultar elementos decorativos ou outros com interesse na composição arquitetónica das fachadas. 

4. As placas só podem ser instaladas ao nível do rés-do-chão dos edifícios. 

5. Não é permitida a instalação de mais de uma placa por cada fração autónoma ou fogo, não se considerando 

para o efeito as placas de proibição de afixação de publicidade. 

6. A instalação de uma tabuleta deve respeitar as seguintes condições: 

a) O limite inferior da tabuleta deve ficar a uma distância do solo igual ou superior a 2,60 m; 

b) Não exceder o balanço de 1,50 m em relação ao plano marginal do edifício, exceto no caso de ruas sem 

passeios, em que o balanço não excede 0,20 m; 

c) Deixar uma distância igual ou superior a 3 m entre tabuletas. 

 

Artigo 18.º 

Condições de instalação de bandeirolas 

1. As bandeirolas não podem ser afixadas em áreas de proteção das localidades. 

2. As bandeirolas devem permanecer oscilantes, só podendo ser colocadas em posição perpendicular à via mais 

próxima e afixadas do lado interior do poste. 

3. A dimensão máxima das bandeirolas deve ser de 0,60 m de comprimento e 1 m de altura. 

4. A distância entre a fachada do edifício mais próximo e a parte mais saliente da bandeirola deve ser igual ou 

superior a 2 m. 

5. A distância entre a parte inferior da bandeirola e o solo deve ser igual ou superior a 3 m. 

6. A distância entre bandeirolas afixadas ao longo das vias deve ser igual ou superior a 50 m. 

 

Artigo 19.º 

Condições de aplicação de letras soltas ou símbolos  

A aplicação de letras soltas ou símbolos deve respeitar as seguintes condições: 

a) Não exceder 0,50 m de altura e 0,15 m de saliência;  

b )  Não ocultar elementos decorativos ou outros com interesse na composição arquitetónica das fachadas, 

sendo aplicados diretamente sobre o paramento das paredes; 

c) Ter em atenção a forma e a escala, de modo a respeitar a integridade estética dos próprios edifícios. 
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Artigo 20.º 

Condições de instalação de anúncios luminosos, ilum inados, eletrónicos e semelhantes 

1. Os anúncios luminosos, iluminados, eletrónicos e semelhantes devem ser colocados sobre as saliências das 

fachadas e respeitar as seguintes condições: 

a) O balanço total não pode exceder 2 m; 

b) A distância entre o solo e a parte inferior do anúncio não pode ser menor do que 2,60 m nem superior 

a 4 m; 

c) Caso o balanço não exceda 0,15 m, a distância entre a parte inferior do anúncio e o solo não pode ser 

menor do que 2 m nem superior a 4 m. 

2. As estruturas dos anúncios luminosos, iluminados, sistemas eletrónicos ou semelhantes instalados nas fachadas 

de edifícios e em espaço público devem ficar, tanto quanto possível, encobertas e ser pintadas com a cor que 

lhes dê o menor destaque. 

 

Secção III 

Rulotes e outras unidades móveis ou amovíveis 

 

Artigo 21.º 

Limites 

1. A prestação de serviços de restauração ou de bebidas com caráter não sedentário é proibida em toda a área 

do município de Odivelas. 

2. Excetua-se do disposto no número anterior a prestação de serviços de restauração ou de bebidas com caráter 

não sedentário: 

a) Para apoio a atividades e iniciativas de caráter periódico ou ocasional; 

b) Os locais ou zonas previamente estabelecidos pela Câmara Municipal, através de plano de ocupação do 

espaço público. 

3. O espaço ocupado por Rulotes e outras unidades móveis ou amovíveis não pode ultrapassar os limites destes, 

exceto o necessário para a colocação do respetivo contentor para resíduos. 
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ANEXO II 

 

CAPÍTULO I 

Condições Gerais Relativas ao Licenciamento de Ocup ação de Espaço Público 

 

SECÇÃO I 

Critérios Gerais 

 

Artigo 1º 

Critérios Gerais 

O presente Regulamento visa definir os critérios de localização, instalação e adequação, formal e funcional do 

mobiliário urbano e suportes publicitários relativamente à envolvente urbana, numa perspetiva de qualificação do 

espaço público, de respeito pelos valores ambientais e paisagísticos e de melhoria da qualidade vida, regendo-se 

pelos seguintes valores e princípios fundamentais: 

a) Salvaguarda da segurança e integridade das pessoas e bens, nomeadamente nas condições de circulação e 

acessibilidade, pedonal e rodoviária; 

b) Preservação e valorização dos espaços públicos; 

c) Preservação e valorização do sistema de vistas; 

d) Preservação e valorização dos imóveis classificados e em vias de classificação, e dos núcleos antigos; 

e) Salvaguarda do equilíbrio ambiental e estético. 

 

SECÇÃO II 

Restrições Gerais 

 

Artigo 2º 

Segurança 

Não é permitida a ocupação do espaço público com equipamento urbano, mobiliário urbano ou suportes 

publicitários, sempre que: 

a) Prejudique a segurança de pessoas ou bens na circulação pedonal e rodoviária; 

b) Prejudique a saúde e o bem-estar de pessoas, designadamente por ultrapassar níveis de ruído acima dos 

admissíveis por lei; 

c) Prejudique a visibilidade dos automobilistas sobre, nomeadamente a sinalização de trânsito, as curvas, 

cruzamentos, entroncamentos, rotundas e placas separadoras e ilhéus direcionais e no acesso a edificações 

ou a outros espaços; 

d) Apresente mecanismos, disposições, formatos ou cores que possam confundir, distrair ou provocar o 

encadeamento dos peões ou automobilistas; 

e) Dificulte o acesso ou a visibilidade de imóveis classificados ou em vias de classificação ou onde funcionem 

hospitais, estabelecimentos de saúde, de ensino ou outros serviços públicos, locais de culto, cemitérios, 

elementos de estatuária e arte pública, fontes, fontanários e chafarizes e ainda a jardins, praças e restantes 

espaços públicos; 

f) Diminua a eficácia da iluminação pública; 

g) Dificulte a circulação a pessoas com mobilidade condicionada; 

h) Prejudique a permeabilidade do solo e o desenvolvimento de material vegetal; 

i) Prejudique os direitos de terceiros. 
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Artigo 3º 

Preservação e Conservação dos Espaços Públicos 

Não é permitida a ocupação do espaço público com equipamento urbano, mobiliário urbano ou suportes 

publicitários, sempre que: 

a) Prejudique ou possa contribuir, direta ou indiretamente, para a degradação da qualidade dos espaços 

públicos; 

b) Possa impedir, restringir ou interferir negativamente no funcionamento das atividades urbanas ou de outras 

ocupações do espaço público ou ainda quando dificulte aos utentes a fruição dessas mesmas atividades em 

condições de segurança e conforto; 

c) Contribua para o mau estado de conservação e salubridade dos espaços públicos; 

d) Contribua para a descaracterização da imagem e da identidade dos espaços e dos valores naturais ou 

construídos; 

e) Dificulte a ação das concessionárias que operam à superfície ou no subsolo, bem como a acessibilidade e a 

operacionalidade dos seus meios de manobra. 

 

Artigo 4º 

Sistemas de Vistas 

Não é permitida a ocupação do espaço público com equipamento urbano, mobiliário urbano ou suportes 

publicitários, sempre que: 

a) Prejudique as condições de privacidade e fruição de vistas dos ocupantes dos edifícios; 

b) Prejudique a visibilidade de placas toponímicas e números de polícia; 

c) Prejudique a visibilidade ou a leitura de cunhais, pilastras, cornijas, emolduramentos de vãos de portas e 

janelas, gradeamentos e outros elementos com interesse arquitetónico ou decorativo. 

 

Artigo 5º 

Valores Históricos e Patrimoniais 

1. Não é permitida a afixação ou inscrição de mensagens publicitárias e a ocupação do espaço público com 

suportes publicitários, em: 

a) Edifícios, monumentos ou locais, de interesse histórico, cultural, arquitetónico ou paisagístico; 

b) Locais em que se sobreponha a cunhais, pilastras, cornijas, desenhos, pinturas, painéis de azulejos, 

esculturas, emolduramentos de vãos de portas e janelas, gradeamentos e outros elementos com interesse 

arquitetónico ou decorativo; 

c) Imóveis classificados ou em vias de classificação; 

d) Templos ou cemitérios; 

e) Imóveis onde funcionem exclusivamente serviços públicos. 

2. As interdições previstas no número anterior, podem não ser aplicadas quando a mensagem publicitária se 

circunscreva à identificação da atividade exercida no imóvel ou daquele que a exerce, não sendo permitida 

afixação ou inscrição de mensagens publicitárias em edifícios ou monumentos de interesse histórico, cultural, 

arquitetónico ou paisagístico, designadamente: 

a) Os imóveis classificados ou em vias de classificação, nomeadamente os de interesse público, nacional ou 

municipal; 

b) Os imóveis contemplados com prémios de arquitetura. 
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Artigo 6º 

Áreas Verdes 

Não é permitida a ocupação do espaço público com equipamento urbano, mobiliário urbano ou suportes 

publicitários, sempre que: 

a) Prejudique ou possa contribuir, direta ou indiretamente, para a degradação da qualidade das áreas verdes; 

b) Implique a ocupação ou pisoteio de superfícies ajardinadas, zonas interiores dos canteiros, árvores, arbustos 

ou herbáceas; 

c) Impossibilite ou dificulte a conservação das áreas verdes; 

d) Restrinja o adequado desenvolvimento da vegetação e diminua significativamente a permeabilidade. 

e) Se pretenda a instalação em rotundas ajardinadas e zonas verdes envolventes às mesmas, desde que 

qualificadas e tratadas. 

 

Artigo 7º 

Ambiente 

1. Não é permitida a afixação ou inscrição de mensagens publicitárias e a ocupação do espaço público com 

suportes publicitários, quando estes, ou os seus suportes, afetem a estética e o ambiente dos lugares ou da 

paisagem, ou causem danos a terceiros. 

2. Não pode, igualmente, ser permitida a instalação, afixação ou inscrição de mensagens publicitárias sempre 

que se pretenda colocar: 

a) Em placas toponímicas e números de polícia; 

b) Em sinais de trânsito, semáforos e sinalização de carácter temporário de obras; 

c) Em equipamento destinado à recolha de resíduos sólidos urbanos. 

 

SECÇÃO III 

Condições e Características 

 

Artigo 8º 

Regras Gerais 

1. A implantação de elementos de mobiliário urbano e suportes publicitários será efetuada em locais de forma a 

não constituírem barreiras urbanísticas e arquitetónicas. 

2. O equipamento urbano, mobiliário urbano e os suportes publicitários devem apresentar características formais 

que não ponham em risco a integridade física dos utentes do espaço público, devendo na sua conceção optar-

se por um desenho, sem arestas vivas e elementos pontiagudos ou cortantes, e ainda utilizar-se materiais 

resistentes ao impacto, não comburentes, combustíveis ou corrosivos e quando for caso, um sistema de 

iluminação estanque e inacessível ao público. 

3. Qualquer ocupação do espaço público com equipamento urbano, mobiliário urbano ou suportes publicitários, 

não pode ultrapassar metade da largura do passeio. 

4. Excetuam-se da proibição anterior os elementos cuja instalação num determinado ponto seja exigido para 

satisfação, pelos concessionários, de necessidades públicas coletivas, bem como as ocupações aéreas de 

espaços públicos. 

5. A título excecional poderão ser autorizadas ocupações de espaço público que não respeitem o n.º 3, quando 

se trate de vias com tráfego pedonal reduzido, e cuja localização obtenha parecer técnico favorável, ou esteja 

em causa a satisfação do interesse público. 
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6. O equipamento urbano, mobiliário urbano ou suportes publicitários, devem ser instalados, na parte exterior do 

passeio, a pelo menos 0,50m do lancil e de modo a que a sua face maior seja paralela ao mesmo. 

7. Na implantação de equipamento urbano, mobiliário urbano e de suportes publicitários ao longo do mesmo eixo 

ou percurso urbano, devem procurar-se os alinhamentos definidos pelos elementos e equipamentos urbanos 

já existentes, tais como árvores e candeeiros, e tentar-se a equidistância relativamente a eles, de modo a que 

se torne percetível a noção de compasso e ritmo. 

8. A implantação de equipamento urbano, de mobiliário urbano e de suportes publicitários não deve ainda 

dificultar o acesso, a casas de espetáculo, pavilhões desportivos, edifícios, bem como a visibilidade das 

montras dos estabelecimentos comerciais. 

9. A implantação de equipamento urbano, de mobiliário urbano e de suporte publicitários deve respeitar as 

normas regulamentares em vigor e ajustar-se à distância de 5,00m desde a esquina mais próxima referida ao 

ombral do edifício, das paragens de veículos de serviços públicos, entradas de metropolitano, passagens de 

peões devidamente assinaladas, ou outros elementos semelhantes, quando possa dificultar a visibilidade ou a 

circulação. 

10. O disposto no número anterior não se aplica quando exista projeto específico de localização para 

determinados espaços públicos aprovado pela Câmara Municipal de Odivelas ou quando tal resulte de normas 

reguladoras da exploração da atividade a desenvolver ou da natureza do mobiliário. 

 

Artigo 9º 

Planos de Ocupação do Espaço Público 

1. Os particulares poderão solicitar a instalação de mobiliário urbano em locais que reúnam as condições 

previstas no presente Regulamento e que estejam de acordo com a legislação específica que regula a 

atividade que se pretende exercer. 

2. A Câmara Municipal poderá aprovar projetos de ocupação do espaço público, estabelecendo os locais onde se 

poderão instalar elementos de mobiliário urbano e de publicidade, bem como as características, formais e 

funcionais, a que deverão obedecer. 

3. Os planos serão vinculativos tanto para os novos licenciamentos ou comunicações, bem como para as 

renovações, independentemente da data de instalação. 

 

Artigo 10º 

Disposições Complementares 

As ocupações do espaço público com equipamento urbano, mobiliário urbano ou suportes publicitários, que se 

pretendam efetuar em áreas de intervenção que venham a ser definidas pela Câmara Municipal terão de 

obedecer cumulativamente ao disposto no presente Regulamento e às condições técnicas complementares, que 

se encontram definidas em normativas municipais especificas. 

 

CAPÍTULO II 

Condições Técnicas Relativas ao Licenciamento de Oc upação de Espaço Público 

 

Artigo 11º 

Definições 

Para efeitos do presente Regulamento, entende-se por: 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
 

 
Ano XIV - N.º 6 – 9 de abril de 2013 - Anexo 

27 
 

a) Abrigo de Transportes Públicos – equipamento de proteção, fixo ao passeio ou a placas centrais, que tem 

como função principal a proteção e o acolhimento do utente dos transportes de eventuais situações 

climatéricas; 

b) Alçado Lateral Cego – alçado lateral de um edifício que confina com o espaço público ou propriedade 

municipal, sem vãos; 

c) Anúncio eletrónico – o sistema computorizado de emissão de mensagens e imagens, com possibilidade de 

ligação a circuitos de TV e vídeo e similares; 

d) Anúncio iluminado – o suporte publicitário sobre o qual se faça incidir intencionalmente uma fonte de luz; 

e) Anúncio luminoso – o suporte publicitário que emita luz própria; 

f) Banca – estrutura amovível, que não possa ser englobada na noção de Quiosque, a partir da qual é prestado 

um serviço ou são expostos artigos para comércio, manufaturados ou não pelo vendedor; 

g) Bandeirola – o suporte rígido que permaneça oscilante, afixado em poste ou estrutura idêntica; 

h) Cartaz, Dístico Colante ou Outros Semelhantes – todo o meio publicitário temporário, constituído por papel 

ou tela, colocado ou por outro meio afixado diretamente em local que confine com o espaço público; 

i) Coluna Publicitária – peça de mobiliário urbano de forma predominantemente cilíndrica, dotada de 

iluminação interior, apresentando por vezes uma estrutura dinâmica que permite a rotação das mensagens 

publicitárias; 

j) Contentor de resíduos de construção e demolição (RCD) – recipiente de grandes dimensões para receção e 

acomodação dos resíduos inertes gerados em obra de construção ou demolição, para posterior transporte 

para aterro específico; 

k) Chapa – o suporte não luminoso aplicado ou pintado em paramento visível e liso, cuja maior dimensão não 

excede 0,60 m e a máxima saliência não excede 0,05 m; 

l) Empena – parede lateral de um edifício, sem vãos, que confina com propriedade privada; 

m) Esplanada aberta – a instalação no espaço público de mesas, cadeiras, guarda-ventos, guarda-sóis, 

estrados, floreiras, tapetes, aquecedores verticais e outro mobiliário urbano, sem qualquer tipo de proteção 

fixa ao solo, destinada a apoiar atividades e/ou frações; 

n) Esplanada Fechada – espaço coberto e limitado por superfícies que lhe garantam uma relação de 

transparência interior/exterior, concebido como estrutura de carácter transitório no espaço público, e onde 

são instaladas mesas e cadeiras; 

o) Estrado – estrutura nivelada de pavimento para utilização no âmbito de uma atividade, que poderá ser fixa, 

ou amovível, consoante a característica e a duração prevista; 

p) Expositor – a estrutura própria para apresentação de produtos ou serviços, instalada no espaço público; 

q) Floreira – o vaso ou recetáculo para plantas destinado ao embelezamento, marcação ou proteção do espaço 

público; 

r) Guarda-vento – estrutura instalada com a intenção de proteger das condições atmosféricas; 

s) Letras soltas ou símbolos – a mensagem publicitária não luminosa, diretamente aplicada nas fachadas dos 

edifícios, nas montras, nas portas ou janelas; 

t) MUPI – peça de mobiliário urbano biface, dotada de iluminação interior, concebida para servir de suporte à 

afixação de cartazes publicitários; 

u) Ocupação Ocasional – aquela que se pretenda efetuar ocasionalmente no espaço público ou em áreas 

expectantes e destinada ao exercício de atividades promocionais de natureza didática e/ou cultural, 

campanhas de sensibilização ou qualquer outro evento, recorrendo à utilização de estruturas de exposição 

de natureza diversa, nomeadamente tendas, pavilhões, estrados; 
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v) Ocupação Periódica – aquela que se efetua no espaço público, em épocas do ano determinadas, 

nomeadamente durante períodos festivos, com atividades de carácter diverso, como acontece com circos, 

carrosséis e outras similares; 

w) Painel (Outdoor) – dispositivo estático ou rotativo, constituído por uma superfície para afixação de 

mensagens publicitárias, de dimensão superior a 4m², envolvida por uma moldura, e estrutura de suporte 

fixada diretamente ao solo; 

x) Pendão – o suporte não rígido que permaneça oscilante, afixado em poste ou estrutura idêntica; 

y) Pilarete – elemento de proteção, fixo ao passeio, que tem como função a delimitação de espaços; 

z) Placa – o suporte não luminoso aplicado em paramento visível, ou em estrutura de suporte fixada 

diretamente ao solo, com ou sem emolduramento, cuja maior dimensão não pode exceder 1,50 m; 

aa) Publicidade sonora - a atividade publicitária que utiliza o som como elemento de divulgação da mensagem 

publicitária; 

bb) Quiosque – equipamento urbano de construção aligeirada composto, de um modo geral, pelas seguintes 

componentes: base, balcão, corpo e proteção; 

cc) Sanefa – o elemento vertical de proteção contra agentes climatéricos, feito de lona ou material similar, 

colocado transversalmente na parte inferior dos toldos, no qual pode estar inserida uma mensagem 

publicitária; 

dd) Suporte publicitário – o meio utilizado para a transmissão de uma mensagem publicitária; 

ee) Tabuleta – o suporte não luminoso, afixado perpendicularmente às fachadas dos edifícios, que permite a 

afixação de mensagens publicitárias em ambas as faces; 

ff) Toldo – o elemento de proteção contra agentes climatéricos, feito de lona ou material similar, rebatível, 

aplicável em qualquer tipo de vãos, como montras, janelas ou portas de estabelecimentos comerciais, no 

qual pode estar inserida uma mensagem publicitária; 

gg) Vitrina – o mostrador envidraçado ou transparente, embutido ou saliente, colocado na fachada dos 

estabelecimentos comerciais, onde se expõem objetos e produtos ou se afixam informações. 

 

CAPÍTULO III 

Condições Técnicas Específicas Relativas à Ocupação  de Espaço Público com Mobiliário Urbano 

 

SECÇÃO I 

Equipamentos Urbanos 

 

Artigo 12º 

Limites de um quiosque 

A instalação de quiosques deve respeitar uma distância não inferior a 1,20m do lancil do passeio respetivo, 

devendo em qualquer dos casos ficar assegurado um corredor desimpedido de largura não inferior a 2,25m. 

 

Artigo 13º 

Utilização de um quiosque 

1. Nos quiosques só é autorizado o exercício da atividade para os seguintes fins: 

a) Jornais, revistas, tabaco e lotarias; 

b) Venda de flores; 

c) Conserto de calçado e outras pequenas reparações; 

d) Artesanato; 
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e) Capelista. 

2. O período de funcionamento dos quiosques só é permitido das 7h00 às 20h00.  

3. Não é permitida a ocupação do espaço com caixotes, embalagens, e qualquer equipamento ou elementos de 

apoio a quiosques (expositores e outros), fora das instalações dos mesmos. 

 

Artigo 14º 

Publicidade em quiosques 

1. São permitidas mensagens publicitárias em quiosques quando na sua conceção e desenho originais tiverem 

sido previstos dispositivos ou painéis para este fim ou a solução apresentada produza uma mais-valia do ponto 

de vista estético. 

2. Quando os quiosques tiverem toldos, os mesmos poderão ostentar publicidade na respetiva aba. 

 

Artigo 15º 

Limites de uma esplanada fechada 

1. A instalação de esplanadas fechadas deve deixar livre um corredor pedonal nunca inferior a 2,25m contado: 

a) A partir do rebordo exterior do lancil do passeio, em passeio sem caldeiras; 

b) A partir da caldeira até ao limite da esplanada, em passeios com caldeiras. 

2. Em caso algum será autorizada esplanada fechada que ocupe mais de metade da largura do passeio, com o 

limite de 3,50m. 

 

Artigo 16º 

Características de forma e construção de uma esplan ada fechada 

1. No fecho de esplanadas dá-se preferência às estruturas metálicas, podendo admitir-se a introdução de 

elementos valorizadores do projeto noutros materiais, sem prejuízo da ressalva do carácter sempre precário 

dessas construções. 

2. Os materiais a aplicar deverão ser de boa qualidade, principalmente no que se refere a perfis, vãos de 

abertura e de correr, pintura e termo lacagem, devendo a nível do sistema de cobertura salvaguardar o correto 

e necessário isolamento acústico na esplanada e no piso confinante do edifício. 

3. O pavimento da esplanada fechada deverá preferencialmente manter o pavimento existente. 

4. A estrutura principal de suporte da esplanada deverá ser desmontável, devendo prever-se a sua aplicação 

com um sistema de fácil remoção nomeadamente módulos amovíveis, devido à eventual necessidade de 

acesso às infraestruturas existentes no subsolo, por parte da Câmara Municipal e dos operadores. 

5. É interdita a afixação de toldos ou sanefas nas esplanadas fechadas. 

6. Não são permitidas alterações às fachadas dos edifícios, em si representadas no projeto da esplanada 

fechada. 

 

SECÇÃO II 

Mobiliário Urbano 

 

Artigo 17º 

Localização de uma esplanada aberta 

Pode ser autorizada a instalação de esplanadas afastadas das fachadas dos respetivos estabelecimentos, desde 

que fique assegurado de ambos os lados das mesmas, um corredor para a circulação de peões de largura não 

inferior a 2,25m. 
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Artigo 18º 

Condições de instalação de uma esplanada aberta 

1. Na instalação de uma esplanada aberta devem respeitar-se as seguintes condições: 

a) Deixar um espaço igual ou superior a 0,90 m em toda a largura do vão de porta, para garantir o acesso 

livre e direto à entrada do estabelecimento; 

b) Não alterar a superfície do passeio onde é instalada, sem prejuízo do disposto no artigo 20º, do presente 

anexo; 

c) Não ocupar mais de 50 % da largura do passeio onde é instalada, com o limite de 3,50m; 

d) Garantir um corredor pedonal nunca inferior a 2,25m contado: 

i. A partir do rebordo exterior do lancil do passeio, em passeio sem caldeiras; 

ii. A partir da caldeira até ao limite da esplanada, em passeios com caldeiras. 

2. Os proprietários, os concessionários ou os exploradores das esplanadas são responsáveis pelo estado de 

limpeza dos passeios e das esplanadas abertas na parte ocupada e na faixa contígua de 3 m. 

3. A definição da implantação da esplanada aberta e os seus limites, não pode prejudicar o acesso a 

estabelecimentos e/ou prédios contíguos devendo para tal o requerimento inicial ser acompanhado da 

necessária autorização escrita do proprietário ou proprietários em causa. 

4. O mobiliário a utilizar nas esplanadas abertas deve apresentar qualidade em termos de desenho, materiais e 

construção, aspetos que serão analisados com maior rigor sempre que se trate de esplanadas integradas em 

áreas históricas e de imóveis classificados, em vias de classificação ou abrangidos por zonas de proteção dos 

mesmos. 

5. Fora do horário de funcionamento do estabelecimento de restauração e bebidas, o equipamento amovível da 

respetiva esplanada aberta deverá ser retirado do espaço público. 

 

Artigo 19.º 

Restrições de instalação de uma esplanada aberta 

1. O mobiliário urbano utilizado como componente de uma esplanada aberta deve cumprir os seguintes requisitos: 

a) Ser instalado exclusivamente na área de ocupação da esplanada; 

b) Ser próprio para uso no exterior e de uma cor adequada ao ambiente urbano em que a esplanada está 

inserida;  

c) Os guarda-sóis serem instalados exclusivamente durante o período de funcionamento da esplanada e 

suportados por uma base que garanta a segurança dos utentes; 

d) Os aquecedores verticais serem próprios para uso no exterior e respeitarem as condições de segurança. 

2. Nos passeios com paragens de veículos de transportes coletivos de passageiros não é permitida a instalação de 

esplanada aberta numa zona de 5 m para cada lado da paragem. 

 

Artigo 20.º 

Condições de instalação de estrados 

1. É permitida a instalação de estrados como apoio a uma esplanada, quando o desnível do pavimento ocupado 

pela esplanada for superior a 5 % de inclinação. 

2. Os estrados devem ser amovíveis.  

3. Os estrados devem garantir a acessibilidade de pessoas com mobilidade reduzida, nos termos do Decreto-Lei 

n.º 163/2006, de 8 de Agosto. 

4. Os estrados não podem exceder a cota máxima da soleira da porta do estabelecimento respetivo ou 0,25 m de 
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altura face ao pavimento. 

5. Sem prejuízo da observância das regras estipuladas no artigo 8.º do presente anexo, na instalação de estrados 

são salvaguardadas as condições de segurança da circulação pedonal, sobretudo a acessibilidade dos 

cidadãos com mobilidade reduzida, nos termos da legislação em vigor. 

 

Artigo 21.º 

Condições de instalação de um guarda-vento 

1. O guarda-vento deve ser amovível e instalado exclusivamente durante o horário de funcionamento do 

respetivo estabelecimento. 

2. A instalação de um guarda-vento deve ser feita nas seguintes condições: 

a) Não ocultar referências de interesse público, nem prejudicar a segurança, salubridade e boa visibilidade local 

ou as árvores porventura existentes; 

b) Não exceder 2 m de altura contados a partir do solo; 

c) Sem exceder 3,50 m de avanço, nunca podendo exceder o avanço da esplanada junto da qual está 

instalado; d) Garantir no mínimo 0,05 m de distância do seu plano inferior ao pavimento, desde que não tenha 

ressaltos superiores a 0,02 m; 

d) Utilizar vidros inquebráveis, lisos e transparentes, que não excedam as seguintes dimensões: 

i) Altura: 1,35 m; 

ii) Largura: 1 m; 

e) A parte opaca do guarda-vento, quando exista, não pode exceder 0,60 m contados a partir do solo. 

3. Na instalação de um guarda-vento deve ainda respeitar-se uma distância igual ou superior a: 

a) 1,20 m entre o guarda-vento e outros estabelecimentos, montras e acessos; 

b) 2 m entre o guarda-vento e outro mobiliário urbano. 

 

Artigo 22.º 

Condições de instalação de uma vitrina 

Na instalação de uma vitrina devem respeitar-se as seguintes condições: 

a) Não se sobrepor a cunhais, pilastras, cornijas, emolduramentos de vãos de portas e janelas ou a outros 

elementos com interesse arquitetónico e decorativo; 

b) A altura da vitrina em relação ao solo deve ser igual ou superior a 1,40 m; 

c) Não exceder 0,15 m de balanço em relação ao plano da fachada do edifício. 

 

Artigo 23.º 

Condições de instalação e manutenção de um toldo e da respetiva sanefa 

1. A instalação de um toldo e da respetiva sanefa deve respeitar as seguintes condições: 

a) Em passeio de largura superior a 2 m, deixar livre um espaço igual ou superior a 0,80 m em relação ao 

limite externo do passeio; 

b) Em passeio de largura inferior a 2 m, deixar livre um espaço igual ou superior a 0,40 m em relação ao limite 

externo do passeio; 

c) Observar uma distância do solo igual ou superior a 2,50 m, mas nunca acima do nível do teto do 

estabelecimento ou fração a que pertença; 

d) Não exceder um avanço superior a 3 m; 
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e) Quando a instalação vá para além dos limites laterais do estabelecimento ou fração respetiva, deve o 

requerimento inicial ser acompanhado da necessária autorização escrita do proprietário ou proprietários 

dos estabelecimentos e/ou prédios contíguos; 

f) O limite inferior de uma sanefa deve observar uma distância do solo igual ou superior a 2,50 m; 

g) Não se sobrepor a cunhais, pilastras, cornijas, emolduramentos de vãos de portas e janelas e outros 

elementos com interesse arquitetónico ou decorativo. 

2. O toldo e a respetiva sanefa não podem ser utilizados para pendurar ou afixar qualquer tipo de objetos. 

3. O titular do estabelecimento é responsável pelo bom estado de conservação e limpeza do toldo e da 

respetiva sanefa. 

 

Artigo 24.º 

Condições de instalação e manutenção de uma floreir a 

1. A floreira deve ser instalada no espaço público adjacente ao respetivo estabelecimento e/ou fração. 

2. As plantas utilizadas nas floreiras não podem ter espinhos ou bagas venenosas. 

3. O titular do direito de ocupação de espaço público deve proceder à limpeza, rega e substituição das plantas da 

floreira, sempre que necessário. 

 

Artigo 25.º 

Condições de instalação de pilaretes 

1. A implantação de pilaretes, deve obedecer a um estudo prévio da zona, de modo a abranger áreas contínuas 

de características semelhantes, salvaguardando as condições de circulação e acessibilidade pedonal e 

rodoviária. 

2. O modelo a instalar deverá ser aprovado pela Câmara Municipal de Odivelas. 

 

SECÇÃO III 

Equipamentos das Concessionárias de Serviços Públic os 

 

Artigo 26.º 

Condições de instalação de abrigos de transportes p úblicos 

A instalação de abrigos de transportes públicos só pode ser autorizada nas seguintes condições: 

a) Devem ser colocados paralelamente ao lancil do passeio e a uma distância não inferior a 0,40m deste; 

b) Devem ser instalados em passeios ou placas centrais de dimensão igual ou superior a 2,50m, deixando um 

corredor pedonal mínimo de 1,20 m; 

c) Caso o passeio onde se pretenda instalar tenha dimensões inferiores ao disposto no número anterior, a 

paragem de transportes públicos deverá ser simplesmente assinalada por uma placa; 

d) São permitidas mensagens publicitárias em abrigos de transportes públicos quando na sua conceção e 

desenho originais tiverem sido previstos dispositivos ou painéis para este fim. 

 

Artigo 27.º 

Condições de instalação de cabinas telefónicas e ma rcos do correio 

A instalação de cabinas telefónicas e marcos de correio só pode ser autorizada nas seguintes condições: 

a) Devem ser instalados em passeios de dimensão igual ou superior a 2,50m, deixando um corredor pedonal 

mínimo de 1,20m; 
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b) É permitida a afixação ou inscrição de publicidade em cabinas telefónicas, desde de que não prejudique ou 

obstrua a visibilidade de e para o interior, devendo manter-se ao máximo a sua transparência. 

 

SECÇÃO IV 

Equipamentos Urbanos de Infraestruturas 

 

Artigo 28.º 

Condições de instalação de armários técnicos  

A instalação de armários técnicos deve ser contígua ao edifício que serve e paralela ao plano da fachada, e 

deixar um corredor pedonal mínimo de 1,20m. 

 

Artigo 29.º 

Condições de instalação de bocas-de-incêndio e marc os de água 

A instalação de bocas-de-incêndio e marcos de água deve ser contígua ao edificado, e deixar um corredor 

pedonal mínimo de 1,20m. 

 

SECÇÃO V 

Ocupações Temporárias 

 

Artigo 30.º 

Condições de instalação de ocupações periódicas e o casionais 

1. A ocupação ocasional ou periódica do espaço público deverá obedecer, ao disposto nos artigos 1º a 8º do 

presente anexo. 

2. Toda a zona marginal do espaço público deverá ser protegida em relação à área ocupada, sempre que as 

estruturas ou o equipamento utilizado possam, pelas suas características, afetar direta ou indiretamente a 

envolvente. 

3. Findo o evento e após retirar todas as estruturas e equipamentos de apoio, será avaliado pela Câmara 

Municipal de Odivelas se o espaço público se encontra em condições idênticas às existentes no início do 

evento. 

Artigo 31.º 

Condições de instalação de grandes exposições 

1. As ocupações do espaço público ou em áreas expectantes com estruturas de exposição destinadas à 

promoção de marcas, campanhas de sensibilização ou qualquer outro evento, podem ser autorizadas desde 

que obedeçam às seguintes condições: 

a) As estruturas de apoio ou quaisquer dos elementos expostos não poderão exceder a altura de 5,00m; 

b) Toda a zona marginal do espaço público deverá ser protegida da área de exposição sempre que as 

estruturas ou o equipamento exposto possam, pelas suas características, afetar direta ou indiretamente a 

envolvente. 

2. As autorizações referidas no número anterior não deverão exceder o prazo de 60 dias, acrescido do período 

necessário à montagem e desmontagem que será fixado caso a caso, não excedendo na sua globalidade 10 

dias. 
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SECÇÃO VI 
Mobiliário Urbano Diverso 

 

Artigo 32º 
Limites e características de mobiliário urbano dive rso 

1. O licenciamento para ocupação de espaço público com mobiliário urbano não referido nas secções anteriores 

obedece ao disposto nos artigos 1º a 8º do presente anexo, com as necessárias adaptações. 

2. Os limites e restrições à colocação serão fixados de acordo com os casos análogos. 

 

CAPÍTULO IV 
Condições Técnicas Específicas Relativas à Ocupação  de Espaço Público com Suportes Publicitários 

 

SECÇÃO I 
Regras Gerais 

 

Artigo 33º 
Condições de instalação de um suporte publicitário 

1. A instalação de um suporte publicitário deve respeitar as seguintes condições: 

a) Em passeio de largura superior a 1,20 m, deixar livre um espaço igual ou superior a 0,80 m em relação ao 

limite externo do passeio; 

b) Em passeio de largura inferior a 1,20 m, deixar livre um espaço igual ou superior a 0,40 m em relação ao 

limite externo do passeio. 

2. Em passeios com largura igual ou inferior a 1 m não é permitida a afixação ou inscrição de mensagens 

publicitárias. 

 

Artigo 34º 

Condições de afixação ou inscrição de mensagens pub licitárias de natureza comercial em mobiliário 
urbano 

1. É permitida a afixação ou inscrição de mensagens publicitárias de natureza comercial em mobiliário urbano. 

2. A afixação ou inscrição de mensagens publicitárias de natureza comercial numa esplanada aberta deve limitar-

se ao nome comercial do estabelecimento, a mensagem comercial relacionada com bens ou serviços 

comercializados no estabelecimento ou ao logótipo da marca comercial, desde que afixados ou inscritos nas 

costas das cadeiras e nas abas pendentes dos guarda-sóis, com as dimensões máximas de 0,20 m × 0,10 m por 

cada nome ou logótipo. 
 

Artigo 35º 
Condições e restrições de difusão de mensagens publ icitárias sonoras 

É permitida a difusão sonora de mensagens publicitárias de natureza comercial desde que cumpram as 

seguintes condições: 

a) Só pode ser efetuada em dias uteis, no período compreendido entre as 9 e as 20 horas, devendo ser 

difundidas espaçadamente, de modo não contínuo, ao longo do tempo.  

b) A uma distância mínima de 300 m de edifícios escolares, durante o seu horário de funcionamento, de hospitais, 

cemitérios e locais de culto; 

c) O ruído resultante de cada atividade, com integração das emissões resultantes da publicidade sonora, terá 

que respeitar os limites sonoros fixados no n.º 1 do artigo 13.º do Regulamento Geral do Ruído (RGR), 
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aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 278/2007, de 1 de agosto 

e com a retificação efetuada pela Declaração de Retificação n.º 18/2007, de 16 de março. 

 

SECÇÃO II 

Publicidade Afeta a Mobiliário Urbano 

 

Artigo 36º 

Condições de instalação de painéis 

1. Não podem ser afixados painéis em edifícios nem serem colocados em frente de vãos dos mesmos. 

2. A estrutura de suporte deve ser metálica e na cor mais adequada ao ambiente e estética do local. 

3. O painel conterá, obrigatoriamente, no canto inferior direito uma placa identificativa da identidade do 

requerente. 

4. Após o deferimento do pedido, o levantamento do respetivo alvará de licença fica condicionado à entrega de 

cópia do contrato de seguro de responsabilidade civil, sendo o titular da licença responsável por todos os 

danos resultantes da instalação e pela manutenção destes suportes publicitários. 

5. É obrigatória a colocação, em local visível, da identificação do titular da respetiva licença, não podendo esta 

exceder as dimensões de 0,40X0,20m. 

 

Artigo 37º 

Dimensão dos painéis 

1. Os painéis devem ter a altura máxima de 3,00m, devendo ser assegurado o correto dimensionamento de 

modo a que não seja posto em causa o ambiente e a estética dos locais pretendidos. 

2. A distância entre a moldura dos painéis e o solo não pode ser inferior a 2,50m. 

3. Os painéis podem ter saliências, desde que: 

a) Não ultrapassem na sua totalidade 0,50m para o exterior na área central e 1m² de superfície; 

b) Não ultrapassem 0,50m de balanço em relação ao seu plano; 

c) A distância entre a parte inferior da saliência e o solo não seja inferior a 3,00m. 

 

Artigo 38º 

Condições de utilização dos painéis 

Os suportes publicitários não poderão manter-se no local sem publicidade por mais de 30 dias, devendo o 

respetivo titular proceder à sua remoção no prazo de 8 dias a contar da notificação, sob pena da Câmara 

Municipal proceder à mesma, debitando-lhe todos os custos. 

 

Artigo 39º 

Condições de instalação de painéis em tapumes, veda ções, ou elementos congéneres 

1. É interdita a instalação de painéis em tapumes nas áreas de imóveis classificados, em vias de classificação ou 

abrangidas por zonas de proteção dos mesmos e nos núcleos antigos. 

2. Só é autorizada a instalação de painéis em tapumes, enquanto no local decorrerem obras. 

3. As obras a que se refere o número anterior, deverão ter um desenvolvimento vertical, acima do solo, com pelo 

menos 5,00m de altura. 

4. Na instalação dos painéis, a sua estrutura de fixação ao solo terá que ficar colocada no interior do tapume, 

vedação ou elemento congénere, e deverão ser sempre nivelados. 

 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
 

 
Ano XIV - N.º 6 – 9 de abril de 2013 - Anexo 

36 
 

Artigo 40º 

Condições de instalação de MUPI’s 

 

1. A instalação de MUPI’s deve obedecer ao disposto nos artigos 1º a 8º do presente anexo. 

2. Devem ser instalados em passeios de dimensão igual ou superior a 2,50m, deixando um corredor pedonal 

mínimo de 1,20m. 

 

Artigo 41º 

Condições de instalação de colunas publicitárias 

1. A instalação de colunas publicitárias deve obedecer ao disposto nos artigos 1º a 8º do presente anexo. 

2. Devem ser instaladas em espaços amplos, sendo proibido a sua colocação em passeios de largura inferior a 

5,00m, e garantindo um corredor pedonal mínimo de 1,20m. 

 

Artigo 42º 

Condições de instalação de bandeirolas 

1. As bandeirolas não podem ser afixadas em áreas de proteção das localidades. 

2. As bandeirolas devem permanecer oscilantes, só podendo ser colocadas em posição perpendicular à via mais 

próxima e afixadas do lado interior do poste. 

3. A dimensão máxima das bandeirolas deve ser de 0,60 m de comprimento e 1 m de altura. 

4. A distância entre a fachada do edifício mais próximo e a parte mais saliente da bandeirola deve ser igual ou 

superior a 2 m. 

5. A distância entre a parte inferior da bandeirola e o solo deve ser igual ou superior a 3 m. 

6. A distância entre bandeirolas afixadas ao longo das vias deve ser igual ou superior a 50 m. 

7. A título excecional devidamente fundamentado, as bandeirolas poderão ter outras dimensões, desde que não 

fique posta em causa a visibilidade da sinalização de trânsito, nem o ambiente e a estética dos locais 

pretendidos. 

 

Artigo 43º 

Condições de instalação de pendões 

A colocação de pendões e outros semelhantes não pode constituir perigo para a circulação pedonal e rodoviária, 

devendo a distância entre a parte inferior e o solo, ser no mínimo de 3,00m. 

 

Artigo 44º 

Condições de instalação de cartazes, dísticos colan tes ou outros semelhantes 

Não é permitida a afixação de cartazes, dísticos colantes ou outros semelhantes, para além dos locais 

previamente definidos para o efeito. 

 

SECÇÃO III 

Publicidade Instalada em Edifícios 

 

Artigo 45º 

Noção 

Para efeitos do presente Regulamento, a publicidade a instalar em edifícios, deve obedecer a regras específicas 

de acordo com as seguintes categorias: 
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a) Anúncios luminosos, iluminados, eletrónicos e semelhantes; 

b) Chapas, placas, tabuletas e letreiros; 

c) Publicidade instalada em empenas ou alçados laterais cegos. 

 

Artigo 46º 

Princípios Reguladores 

A instalação de publicidade em edifícios só poderá ocorrer quando se integrar harmoniosamente na arquitetura do 

imóvel, e constituir um elemento valorizador do edifício e da paisagem envolvente, considerando-se como 

aspetos essenciais a ter em atenção, para este efeito, a composição, a escala, a forma e as cores da mensagem. 

 

Artigo 47º 

Condições de instalação de anúncios luminosos, ilum inados, eletrónicos e semelhantes 

1. Os anúncios luminosos, iluminados, eletrónicos e semelhantes devem ser colocados sobre as saliências das 

fachadas e respeitar as seguintes condições: 

a) O balanço total não pode exceder 2 m; 

b) A distância entre o solo e a parte inferior do anúncio não pode ser menor do que 2,60 m nem superior 

a 4 m; 

c) Caso o balanço não exceda 0,15 m, a distância entre a parte inferior do anúncio e o solo não pode ser 

menor do que 2 m nem superior a 4 m. 

2. As estruturas dos anúncios luminosos, iluminados, sistemas eletrónicos ou semelhantes instalados nas fachadas 

de edifícios e em espaço público devem ficar, tanto quanto possível, encobertas e ser pintadas com a cor que 

lhes dê o menor destaque. 

 

Artigo 48º 

Condições e restrições de aplicação de chapas, plac as e tabuletas 

1. Em cada edifício, as chapas, placas ou tabuletas devem apresentar dimensão, cores, materiais e 

alinhamentos adequados à estética do edifício. 

2. A instalação das chapas deve fazer-se a uma distância do solo igual ou superior ao nível do piso do 1.º andar dos 

edifícios. 

3. A instalação de uma placa deve respeitar as seguintes condições: 

d) Não se sobrepor a gradeamentos ou zonas vazadas em varandas; 

e) Não ocultar elementos decorativos ou outros com interesse na composição arquitetónica das fachadas. 

4. As placas só podem ser instaladas ao nível do rés-do-chão dos edifícios. 

5. Não é permitida a instalação de mais de uma placa por cada fração autónoma ou fogo, não se considerando 

para o efeito as placas de proibição de afixação de publicidade. 

6. A instalação de uma tabuleta deve respeitar as seguintes condições: 

a) O limite inferior da tabuleta deve ficar a uma distância do solo igual ou superior a 2,60 m; 

b) Não exceder o balanço de 1,50 m em relação ao plano marginal do edifício, exceto no caso de ruas sem 

passeios, em que o balanço não excede 0,20 m; 

c) Deixar uma distância igual ou superior a 3 m entre tabuletas. 

 

Artigo 49º 

Condições de aplicação de letras soltas ou símbolos  

A aplicação de letras soltas ou símbolos deve respeitar as seguintes condições: 
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a) Não exceder 0,50 m de altura e 0,15 m de saliência;  

b) Não ocultar elementos decorativos ou outros com interesse na composição arquitetónica das fachadas, 

sendo aplicados diretamente sobre o paramento das paredes; 

c) Ter em atenção a forma e a escala, de modo a respeitar a integridade estética dos próprios edifícios. 

 

Artigo 50º 

Condições de instalação publicidade instalada em em penas ou alçados laterais cegos 

1. A instalação de publicidade em empenas ou alçados laterais cegos, deve obedecer cumulativamente, às 

seguintes condições: 

a) Os dispositivos, formas ou suportes, coincidam ou se justaponham, total ou parcialmente, aos contornos 

das paredes exteriores dos edifícios; 

b) O motivo publicitário a instalar seja constituído por uma única composição, não sendo por isso admitida, 

mais do que uma licença por local ou empena; 

c) As mensagens publicitárias e os suportes respetivos não excederem os limites físicos das empenas que 

lhes servem de suporte; 

d) Seja autorizada a sua colocação pelo proprietário confinante, no caso de empenas. 

2. A instalação de telas e lonas publicitárias, em prédios com obras em curso, serão recuadas em relação ao 

tapume de proteção e só poderão permanecer no local enquanto decorrerem os trabalhos que, se 

interrompidos por período superior a 30 dias, deverão ser removidas. 

3. Na pintura de mensagens publicitárias em empenas ou alçados laterais cegos, só serão autorizados os 

pedidos, em que a inscrição publicitária, pela sua criatividade e originalidade, possa ser considerada como um 

benefício para o edifício e para o Município. 

4. Poderá ser exigida uma caução, de montante equivalente ao valor necessário para repor a situação original. 
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REGULAMENTO DOS HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO 

DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS 

 

Preâmbulo 

A fixação dos horários de funcionamento dos estabelecimentos comerciais sitos no Concelho 

de Odivelas exige, por imposição legal, que o Município aprove um regulamento específico 

sobre a matéria.  

Com efeito, só assim poderão ser complementadas as normas legais em vigor, alcançando-se 

um quadro legislativo que permite o normal funcionamento das actividades abrangidas pela 

regulamentação municipal. 

Nestes termos, o Município de Odivelas, no uso das atribuições e das competências que lhes 

estão cometidas e aos seus órgãos, pelo artigo 241º da Constituição da República Portuguesa, 

pela alínea a) do n.º 2 do artigo 53º e pela alínea a) do nº 6 do artigo 64º, ambos da Lei 169/99, 

de 18 de Setembro (com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/200 2, de 11 de 

Janeiro) , pelo artigo 3º e n.º 1 do artigo 4º do DL 48/96, de 15 de Maio (alterado pelos 

Decreto-Lei n.º 126/96, de 10/08, Decreto-Lei n.º 2 16/96, de 20/11, Decreto-Lei n.º 

111/2010, de 15/10, e Decreto-Lei n.º 48/2011, de 1 /04, e pela Portaria n.º 154/96, de 15/05 ), 

e no cumprimento do disposto no artigo 2.º do DL 111/2010, de 15 de Outubro, aprova as 

seguintes normas regulamentares: 

 

TÍTULO I 

Âmbito de aplicação 

Artigo 1º 

(Objecto) 

1. Os estabelecimentos a que se referem os n.os 1 a 4 do artigo 1º do Decreto-Lei n.º 48/96, de 

15 de Maio, localizados no Concelho de Odivelas e cuja actividade seja a de venda ao público 

e/ou prestação de serviços, regem-se, na fixação dos períodos de abertura, func ionamento 

e encerramento, pelo presente Regulamento . 

2. Regem-se também pelo presente Regulamento as esplanadas dos estabelecimentos adiante 

enunciados. 

 

TÍTULO II 

Disposições Comuns 

Artigo 2º 

(Regime geral de funcionamento) 

Sem prejuízo do disposto nos artigos seguintes, os estabelecimentos abrangidos pelo presente 

Regulamento podem estar abertos entre as 06H00 e as 24H00 todos os dias da semana. 
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Artigo 3º 

(Períodos de encerramento) 

1. Durante os períodos de funcionamento, fixados no presente Regulamento, poderão os 

estabelecimentos encerrar para almoço e/ou jantar. 

2. As disposições deste Regulamento não prejudicam as disposições  legais relativas à 

duração semanal e diária do trabalho, regime de turnos e horários de trabalho, descanso 

semanal e remuneração legalmente devidos, bem como todos os aspectos decorrentes dos 

contratos colectivos e individuais de trabalho. 

 

Artigo 4º 

(Mercados) 

Os estabelecimentos localizados nos mercados municipais com comunicação para o exterior, 

optarão pelo período de funcionamento do mercado ou do ramo de actividade ou ramos de 

actividades a que pertencem, estando este horário s ujeito ao regime de comunicação 

prévia com prazo no Balcão do Empreendedor . 

 

Artigo 5º 

(Estabelecimentos mistos) 

1. Os estabelecimentos mistos ficam sujeitos a um único horário de funcionamento, em função 

da actividade principal. 

2. A Câmara Municipal de Odivelas pode, perante situações especiais e ponderadas caso a 

caso, fixar o horário a praticar nos estabelecimentos com estas características, estando este 

horário sujeito ao regime de comunicação prévia com  prazo no Balcão do 

Empreendedor . 

 

Artigo 6º 

(Permanência e abastecimento) 

1. É proibida a permanência nos estabelecimentos de pessoas para além dos proprietários e 

empregados, depois da hora de encerramento, excepto as que se encontram à espera de 

serem atendidas na altura do encerramento. 

2. Deverão os comerciantes tomar as medidas necessárias e adequadas, no sentido de 

assegurar o encerramento do estabelecimento na hora estabelecida. 

3. É permitida a abertura antes ou depois do horário normal de funcionamento para fins 

exclusivos e comprovados de abastecimento do estabelecimento. 

 

Artigo 7º 

(Mapa de horário) 

1. O titular da exploração do estabelecimento, ou q uem o represente, deve proceder à 

mera comunicação prévia, no Balcão do Empreendedor,  do horário de funcionamento, 

bem como das suas alterações. 

2. Cada estabelecimento deve afixar o mapa de horár io de funcionamento em local bem 

visível do exterior. 
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3. Do mapa de horário de funcionamento devem consta r as condições fixadas pela 

autarquia, nomeadamente, a denominação do estabelec imento, identificação da entidade 

titular da exploração, natureza da actividade exerc ida, horários de abertura e de 

encerramento, bem como os dias de descanso semanal ou de períodos de 

encerramento, se a eles houver lugar.  

4. De forma alguma pode o estabelecimento funcionar  fora do horário publicitado nos 

termos dos números anteriores. 

 

TÍTULO III 

Do Funcionamento 

Artigo 8º 

(Períodos de funcionamento) 

1. Os períodos máximos de funcionamento referidos no artigo 2º do presente Regulamento são 

os previstos na legislação em vigor, nomeadamente: 

a) As grandes superfícies e os centros comerciais p oderão estar abertos entre as 06H00 

e as 24H00, todos os dias da semana, devendo-se tod avia manter abertos os corredores 

de acesso e as instalações sanitárias de apoio aos estabelecimentos referidos nas 

alíneas b) e c) deste artigo, que ali se encontrem instalados. 

b) Os cafés, cervejarias, casas de chá, restaurantes, snack-bares, self-services e ainda as lojas 

de conveniência poderão estar abertos entre as 06H00 e as 02H00 do dia seguinte , todos os 

dias da semana. 

c) Os clubes, cabarés, boîtes, dancings, casas de fado e estabelecimento análogos, poderão 

estar abertos entre as 09H00 e as 04H00 do dia seguinte , todos os dias da semana. 

d) Os restantes estabelecimentos de venda ao público e de prestação de serviços, incluindo os 

localizados em grandes superfícies e centros comerciais : todos os dias das 06H00 às 

24H00. 

2. As esplanadas dos estabelecimentos incluídos na alínea b) do número anterior só poderão 

funcionar entre as 08H00 e as 22H00, sem prejuízo da possibil idade de alargamento deste 

horário até às 02H00 a requerimento do interessado e após pareceres da autoridade 

policial com jurisdição na área e da Junta de Fregu esia, e nos termos do disposto no 

artigo 11º . 

3. São exceptuados dos limites fixados no número um  deste artigo os estabelecimentos 

situados em postos abastecedores de combustível, es tações de serviço e estações 

ferroviárias ou rodoviárias, que podem estar aberto s dentro do horário estipulado para 

estes postos ou estações. 

 

Artigo 9º 

(Funcionamento permanente) 

Podem funcionar permanentemente, sem prejuízo de le gislação especial aplicável: 

a) As farmácias; 
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b) Os postos abastecedores de combustível, estações  de serviço e estações ferroviárias 

e rodoviárias; 

c) Os estabelecimentos situados em estações ferrovi árias e rodoviárias; 

d) Os estabelecimentos de hospedagem; 

e) Os estabelecimentos hoteleiros e complementares de alojamento turístico; 

f) Os parques de campismo; 

g) Os parques de estacionamento; 

h) Os hospitais, centros médicos, de enfermagem e c línicos, com internamento; 

i) Os hospitais e clínicas veterinárias com interna mento; 

j) Os lares de idosos; 

k As agências Funerárias; 

l) Outros estabelecimentos afins ou equiparáveis ao s referidos nas alíneas anteriores. 

 

Artigo 10º 

(Alteração de horário) 

Podem os titulares da exploração dos estabeleciment os comerciais, alterar o respectivo 

horário, dentro dos limites fixados para o efeito, nos artigos 2º e 8º do presente 

Regulamento, estando, contudo, sujeitos ao procedim ento de mera comunicação prévia, 

a submeter através do Balcão do Empreendedor. 

 

Artigo 11º 

(Alargamento de horários) 

1. A Câmara Municipal de Odivelas tem competência para alargar os limites fixados nos 

artigos 2º e 8º , a vigorar em todas as épocas do ano ou apenas em épocas determinadas, em 

localidades em que os interesses de certas actividades profissionais, nomeadamente ligadas 

ao turismo, o justifiquem, a requerimento do interessado, devidamente fundamentado e desde 

que observem cumulativamente os requisitos seguintes: 

a) Situarem-se os estabelecimentos em locais em que os interesses de actividades 

profissionais nomeadamente ligadas ao Turismo o justifiquem; 

b) Não afectem a segurança, a tranquilidade e o repouso dos cidadãos residentes; 

c) Não desrespeitem as características socioculturais e ambientais da zona, assim como as 

condições de circulação e estacionamento; 

2. No caso das esplanadas, a Câmara Municipal de Od ivelas poderá autorizar o 

alargamento do horário entre as 08H00 e as 02H00 a vigorar em todas as épocas do ano 

ou apenas em épocas determinadas, em localidades em  que os interesses de certas 

actividades profissionais, nomeadamente ligadas ao turismo, o justifiquem, a 

requerimento do interessado, devidamente fundamenta do e desde que observem 

cumulativamente os requisitos constantes do número anterior. 

3. Nos casos referidos nos números anteriores, a Câmara Municipal de Odivelas deve apreciar 

a situação com base no princípio da proporcionalidade e adequação e de acordo com a 
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prossecução do interesse público, devendo sempre ouvir previamente os sindicatos, as 

associações patronais, as associações de consumidores e a junta de freguesia onde o 

estabelecimento se situe. 

4. O alargamento de horário concedido nos termos do s números anteriores não está 

sujeito a mera comunicação prévia no Balcão do Empr eendedor e pode ser revogado 

pela Câmara Municipal, a todo o tempo, quando se ve rifique a alteração de qualquer dos 

requisitos que o determinaram. 

 

Artigo 12º 

(Restrição de horários) 

1. A Câmara Municipal de Odivelas pode restringir os limites fixados nos artigos 2º e  8º, a 

vigorar em todas as épocas do ano ou apenas em épocas determinadas em casos 

devidamente justificados e que se prendam com razões de segurança ou protecção da 

qualidade de vida dos munícipes. 

2. Nos casos referidos no número anterior a Câmara Municipal de Odivelas deve apreciar a 

situação com base no princípio da proporcionalidade e adequação e de acordo com a 

prossecução do interesse público, devendo sempre ouvir previamente os sindicatos, as 

associações patronais, as associações de consumidores e a junta de freguesia onde o 

estabelecimento se situe. 

 

 

TÍTULO IV 

Penalidades 

Artigo 13º 

(Fiscalização) 

A fiscalização das normas do presente Regulamento e da legislação conexa, é da competência 

da Câmara Municipal de Odivelas, através dos serviços de fiscalização, sem prejuízo das 

competências legalmente atribuídas a outras entidades. 

 

Artigo 14º 

(Competência para aplicação das coimas e das sançõe s acessórias) 

Compete ao presidente da Câmara Municipal de Odivel as ou ao vereador com 

competência delegada, a instauração dos processos d e contraordenação, a aplicação 

das coimas e sanções acessórias previstas no presen te regulamento. 

 

Artigo 15º 

(Contra-ordenações) 

1. A falta de mera comunicação prévia do horário de  funcionamento, bem como das suas 

alterações e a falta de afixação do mapa de horário  de funcionamento dos 
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estabelecimentos nos termos fixados no artigo 7º do  presente regulamento constitui 

contraordenação punível com coima de € 150 a € 450 para pessoas singulares e de €450 

a € 1500 para as pessoas colectivas. 

2. O funcionamento do estabelecimento fora do horár io definido no presente 

regulamento constitui contraordenação punível com c oima de € 250 a € 3740 para as 

pessoas singulares e de € 2500 a € 25000 para as pe ssoas colectivas. 

3. A tentativa e a negligência são puníveis nos ter mos gerais. 

 

Artigo 16º 

(Sanções acessórias) 

Em caso de reincidência e quando a culpa do agente e a gravidade da infracção o justifique, 

para além das coimas previstas no artigo anterior, pode ser aplicada a sanção acessória de 

encerramento do estabelecimento durante um período não inferior a três meses e não superior 

a dois anos. 

 

Artigo 17º 

(Responsáveis) 

Pela prática das infracções aos regulamentos munici pais, podem ser responsabilizadas, 

conjuntamente ou não, pessoas singulares ou colecti vas, ainda que irregularmente 

constituídas, associações sem personalidade jurídic a e comissões especiais. 

 

Artigo 18º 

(Responsabilidade dos entes colectivos) 

1. As pessoas colectivas, ainda que irregularmente constituídas, as associações sem 

personalidade jurídica e as comissões especiais, são responsáveis pelas infracções cometidas 

pelos membros dos respectivos órgãos e pelos titulares de cargos de direcção, chefia ou 

gerência, no exercício das suas funções, bem como pelas infracções cometidas por 

representantes do ente colectivo em actos praticados em nome e no interesse deste. 

2. A invalidade e a ineficácia jurídicas dos actos em que se funde a relação entre o agente 

individual e o ente colectivo não obstam a que seja aplicado o disposto no número anterior. 

 

Artigo 19º 

(Desistência) 

1. A tentativa não é punível quando o agente voluntariamente desiste de prosseguir na 

execução da contra-ordenação, ou impede a consumação, ou, não obstante a consumação, 

impede a verificação do resultado não compreendido no tipo da contra-ordenação. 

2. Quando a consumação ou a verificação do resultado são impedidas por facto independente 

da conduta do desistente, a tentativa não é punível se este se esforçar por evitar uma ou outra. 
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TÍTULO V 

Disposições Finais 

Artigo 20º 

(Taxas) 

1. A apresentação da mera comunicação prévia do hor ário do estabelecimento ou da sua 

alteração, está sujeita ao pagamento de taxa nos te rmos do Regulamento de Taxas e 

Outras Receitas Municipais de Odivelas, o qual será  divulgado no Balcão do 

Empreendedor. 

2. A liquidação do valor da taxa é efectuada confor me instruções publicadas no Balcão 

do Empreendedor. 

 

Artigo 21º 

(Revogação) 

Com a entrada em vigor do presente Regulamento, consideram-se revogados todos os 

regulamentos municipais que versem sobre matérias aqui previstas. 

 

Artigo 22º 

(Entrada em vigor) 

O presente Regulamento, bem como as suas alterações e revogações, entram em vigor no dia 

seguinte ao da publicação no Boletim Municipal. 
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REGULAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL D. DINIS 

 
Nos termos da alínea a) do n.º 6 do artigo 64.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, nos termos do n.º 3 do artigo 118.º 

do Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, tendo o respectivo projecto sido objecto de 

apreciação pública, é estabelecido o Regulamento da Biblioteca Municipal D. Dinis: 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
ARTIGO 1.º 

Âmbito de Aplicação 

 
1. O presente Regulamento aplica-se ao funcionamento da Biblioteca Municipal D. Dinis e 

respectivos pólos que integram a rede municipal de bibliotecas de Odivelas. 

 

2. A Biblioteca Municipal D. Dinis e respectivos pólos prestam serviços de carácter informativo, 

educativo e cultural, tendo por finalidade a promoção do livro e da leitura, observando os princípios 

expressos no “Manifesto da UNESCO sobre Bibliotecas Públicas”. 

 
ARTIGO 2.º 

Objetivos 

 
A Biblioteca Municipal D. Dinis e respectivos pólos têm por objetivos: 

 
a) Proporcionar o livre acesso à cultura e à informação a todos os munícipes. 

 
b) Facilitar o acesso aos diversos suportes de informação (impressos, audiovisuais, multimédia e 

electrónicos), através da consulta local ou do empréstimo domiciliário. 

 
c) Adquirir, organizar e disponibilizar colecções de modo a dar resposta às necessidades de 

informação, educação e cultura, visando a descentralização dos serviços de leitura pública no 

espaço concelhio. 

 
d) Valorizar, divulgar e possibilitar o acesso da população ao património cultural da região, através 

da criação de um fundo bibliográfico local. 

 
e) Prestar apoio às bibliotecas escolares dos estabelecimentos de ensino do Concelho. 

 

f) Promover atividades de animação e divulgação cultural, contribuindo para a ocupação dos tempos 

livres da população. 
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ARTIGO 3.º 

Actividades 

 

1. Para prossecução dos objectivos referidos no artigo 2.º, a Biblioteca Municipal D. Dinis e 

respectivos pólos propõem-se implementar as seguintes actividades: 

 

a) Gestão do acervo bibliográfico, de modo a disponibilizar serviços eficientes e de qualidade. 

 

b) Atualização regular das coleções. 

 

c) Organização técnica dos documentos de modo adequado e permanente. 

 

d) Realização de atividades de animação e divulgação cultural e outras iniciativas de promoção do 

livro e da leitura. 

 

e) Promoção de autores locais, através de encontros, debates e outras iniciativas. 

 

f) Cooperação com outras bibliotecas, entidades e organismos que contemplem, nas suas 

actividades, a promoção cultural, educativa e informativa. 

 

g) Criação de serviços inovadores e especiais que visem disseminar o acesso à informação. 

 

2. Para além das iniciativas referidas no número anterior, a Biblioteca Municipal D. Dinis e 

respectivos pólos poderão desenvolver outras actividades e serviços que se enquadrem nos 

objectivos a que se propõem. 

 

3. As actividades da responsabilidade da Câmara Municipal de Odivelas ou de entidades externas 

não podem ter fins lucrativos, à excepção de lançamentos de livros, feiras do livro e iniciativas 

similares. 
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CAPÍTULO II 

SUJEITOS 

 

ARTIGO 4.º 

Condições de Admissão 

 

1. Pode ser utente da rede municipal de bibliotecas qualquer pessoa, estabelecimento de ensino ou 

instituição de carácter social, cultural ou desportivo. 

 

2. A admissão como leitor em qualquer biblioteca da rede municipal é gratuita e está dependente da 

apresentação de cartão de leitor. 

 

3. A obtenção do cartão de leitor está dependente da apresentação de: 

 

a) Documento de identificação (bilhete de identidade, cartão de cidadão, passaporte ou autorização 

de residência). 

 

b) Cartão de contribuinte fiscal. 

 

c) Documento comprovativo da morada actualizado (carta de condução ou factura de água, luz, gás, 

telefone, em nome próprio ou de ascendentes/descendentes diretos em 1.º grau, ou ainda atestado 

de residência emitido pela Junta de Freguesia da área da residência). 

 

d) Fotografia atualizada, tipo passe. 

 

4. A atribuição do cartão de leitor a menor de dezasseis anos depende da prévia autorização do 

respectivo responsável legal, mediante preenchimento de impresso próprio e a apresentação de: 

 

a) Documento de identificação do responsável legal. 

 

b) Cartão de contribuinte fiscal do responsável legal. 

 

c) Declaração de responsabilidade de todos os actos praticados pelo menor nas bibliotecas da rede 

municipal e decorrentes do presente Regulamento. 

 

5. A obtenção do cartão de leitor por estabelecimento de ensino ou instituição de carácter social, 

cultural ou desportivo está dependente da apresentação de: 
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a) Credencial da pessoa colectiva, em papel timbrado, a delegar a titularidade do cartão de leitor 

num seu representante. 

 

b) Documento de identificação do representante delegado. 

 

c) Cartão de contribuinte fiscal da pessoa colectiva. 

 

6. O cartão de leitor é válido pelo período de um ano, sendo renovável por idêntico período mediante 

a apresentação de documento comprovativo da morada conforme definido nos números anteriores. 

A revalidação do cartão de leitor dos estabelecimentos de ensino e instituições de carácter social, 

cultural ou desportivo está condicionada à apresentação da credencial prevista na alínea a) do n.º 5 

do presente artigo, devidamente actualizada. 

 

7. A perda, dano ou extravio do cartão de leitor obriga o titular a requerer um novo cartão e ao 

pagamento do preço para a respectiva emissão, de acordo com o “Regulamento de Taxas e Outras 

Receitas Municipais do Município de Odivelas”. 

 

ARTIGO 5.º 

Direito dos Utentes 

 

Aos utentes da rede municipal de bibliotecas é garantido o direito a: 

 

a) Serem tratados com civismo, equidade, imparcialidade e atenção. 

 

b) Confidencialidade dos dados pessoais fornecidos no acto de inscrição. 

 

c) Consultarem o catálogo bibliográfico informatizado.  

 

d) Consultarem as coleções existentes nas estantes. 

 

e) Solicitarem, mediante a apresentação do cartão de leitor, o empréstimo domiciliário dos 

documentos disponíveis para tal fim nos termos definidos no presente Regulamento.  

 

f) Utilizarem o computador uma vez por dia, para elaboração de trabalhos e leitura de suportes 

digitais das colecções, bem como para consulta de fontes remotas de informação, designadamente a 

Internet, mediante a exibição do cartão de leitor. 
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g) Efetuarem a reprodução de documentos, desde que não infrinjam as normas legalmente 

estabelecidas no “Código de Direitos de Autor e Direitos Conexos” e/ou não estejam assinalados 

com uma etiqueta quadrangular vermelha, através do cartão de fotocópias a adquirir para o efeito e 

cujo preço é anualmente fixado no “Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais do 

Município de Odivelas”.  

 

h) Requererem a impressão de trabalhos ou de pesquisas feitas em fontes remotas de informação, 

designadamente na Internet, mediante pagamento das folhas impressas, cujo preço é anualmente 

fixado no “Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais do Município de Odivelas”. 

 

i) Serem informados, com a antecedência mínima de 48 horas, excepto em situações imprevisíveis, 

de qualquer modificação que venha a ser efectuada em horários, serviços ou actividades. 

 

j) Apresentarem sugestões, reclamações e propostas, mediante o preenchimento de impresso 

próprio. 

 

ARTIGO 6.º 

Deveres dos Utentes 

 

1. Os utentes são obrigados a: 

 

a) Cumprir as normas estabelecidas no presente Regulamento. 

 

b) Respeitar e relacionar-se de forma cívica e cortês com os trabalhadores e restantes utentes, 

nomeadamente não emitindo ou produzindo ruídos. 

 

c) Colocar os documentos consultados nos locais indicados para o efeito, não os devendo arrumar 

nas estantes de onde foram retirados. 

 

d) Manter em bom estado de uso e conservação os documentos que lhes forem facultados, quer na 

consulta local quer na consulta domiciliária. 

 

e) Ressarcir o Município de Odivelas pelos danos que causem nas instalações da rede de bibliotecas 

municipais, em documentos, equipamentos ou perdas, através do pagamento integral dos mesmos 

ou da respectiva reposição. 

 

f) Cumprir os prazos estabelecidos para a devolução dos documentos requisitados. 
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g) Comunicar, de imediato, a perda ou extravio do cartão de leitor, sob pena de serem 

responsabilizados pela utilização fraudulenta efectuada por terceiros. 

 

h) Manter actualizados os dados pessoais registados na ficha de inscrição. 

 

2. Os utentes devem ainda colaborar no preenchimento de inquéritos e questionários que lhes forem 

apresentados para efeitos estatísticos e de gestão, tendo em vista a melhoria dos serviços 

prestados. 

 

ARTIGO 7.º 

Proibições 

 

É expressamente proibido ao utente: 

 

a) Consumir alimentos e bebidas nas instalações das bibliotecas da rede municipal, com excepção 

da cafetaria, onde esta exista. 

 

b) Utilizar objetos cortantes ou outros instrumentos que possam danificar os documentos. 

 

c) Escrever, sublinhar, rasgar, dobrar as folhas de qualquer documento, bem como marcá-los por 

qualquer outra forma. 

 

d) Transportar para o exterior das instalações das bibliotecas da rede municipal de Odivelas 

qualquer documento ou equipamento sem que para o efeito tenha sido autorizado pelos serviços e 

técnicos responsáveis. 

 

e) Fazer-se acompanhar por animais, excepto nas situações legalmente admitidas. 

 

f) Ligar computadores pessoais à rede informática do Município de Odivelas. 

 

g) Instalar e descarregar qualquer tipo de programas nos computadores disponíveis ao público, 

através de unidades de armazenamento ou da Internet. 

 

h) Consultar páginas eletrónicas com conteúdos violentos ou pornográficos, sob pena de lhe ser 

permanentemente vedado o acesso aos computadores. 

 

i) Utilizar equipamentos sonoros, excepto com auscultadores e desde que não emitam ruído. 
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j) Utilizar telemóvel ou outros aparelhos de comunicação. 

 

l) Fotografar espaços, trabalhadores e utentes sem autorização prévia da chefia da rede municipal 

de bibliotecas. 

 

ARTIGO 8.º 

Permanência de Menores 

 

O Município de Odivelas declina qualquer responsabilidade por acidentes e danos que se venham a 

verificar com menores nas instalações das bibliotecas da rede municipal, decorrentes da omissão do 

dever de vigilância dos respetivos responsáveis legais. 

 

CAPÍTULO III 

FUNCIONAMENTO 

 

ARTIGO 9.º 

Acesso 

 

1. O acesso dos utentes às estantes é livre, podendo ser consultados todos os documentos 

existentes nas salas de leitura. 

 

2. Qualquer cidadão pode circular livremente nos espaços destinados ao público e utilizar os 

serviços de livre acesso disponibilizados. 

 

3. Poderá ser negada a entrada aos utentes que se apresentem em condições de higiene e 

salubridade que ponham em causa o bem-estar dos trabalhadores e público em geral. 

 

4. O acesso de crianças deve ser sempre efectuado na companhia de pessoa adulta, não se 

responsabilizando as bibliotecas municipais de Odivelas por eventuais ocorrências. 

 

ARTIGO 10.º 

Espaços 

 

O utente poderá ter ao seu dispor os seguintes espaços, a determinar em função das características 

das instalações onde se insere cada biblioteca: 

 

a) Átrio, para a realização de exposições e outras actividades de animação cultural. 
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b) Bebeteca (dos 9 aos 36 meses) e salas de leitura infantil, juvenil/multimédia e de adultos. 

 

c) Sala do conto, para actividades de promoção do livro e da leitura. 

 

d) Áreas de leitura informal e de convívio. 

 

e) Sala polivalente, para realização de conferências, seminários, palestras, acções de formação e 

outros eventos similares, de acordo com o “Regulamento de Utilização da Sala Polivalente e Átrios 

da Biblioteca Municipal D. Dinis”. 

 

f) Cafetaria. 

 

g) Instalações sanitárias e fraldário. 

 

ARTIGO 11.º 

Serviços 

 

O utente poderá dispor dos seguintes serviços, a determinar em função das características das 

instalações onde se insere cada biblioteca: 

 

a) Serviço de acolhimento e empréstimo. 

 

b) Serviço de referência e informação à comunidade. 

 

c) Serviço de leitura especial. 

 

d) Fotocopiadora em regime de autogestão. 
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ARTIGO 12.º 

Horário 

 

1. O horário de funcionamento ao público da Biblioteca Municipal D. Dinis – Sede é o seguinte: 

 

INVERNO VERÃO 

16 de Setembro a 14 de Junho 15 de Junho a 15 de Setembro 

 

Serviço de Empréstimo 

Das 10:30 às 18:30 horas, de Terça a Sexta-

feira 

Das 10:30 às 18:30 horas, de Terça a Sexta-

feira 

Das 10:30 às 17:30 horas, aos Sábados Das 9:30 às 14:30 horas, aos Sábados 

 

Bebeteca, Salas de Leitura Infantil, Juvenil/Multimédia e de Adultos 

Das 10:30 às 18:45 horas, de Terça a Sexta-

feira 

Das 10:30 às 18:45 horas, de Terça a Sexta-

feira 

Das 10:30 às 17:45 horas, aos Sábados Das 9:30 às 14:45 horas, aos Sábados 

 

Biblioteca Fora de Hor@s 

Das 10:30 às 23:00 horas, de Segunda a 

Sábado 

Das 10:30 às 23:00 horas, de Segunda a 

Sexta-feira 

 Das 9:30 às 23:00 horas, aos Sábados 

 Mês de Agosto 

 Das 10:30 às 19:00 horas, de Segunda a 

Sexta-feira 

 Das 9:30 às 15:00 horas, aos Sábados 

 

2. O horário de funcionamento ao público do Pólo de Caneças é o seguinte: 

 

INVERNO VERÃO 

16 de Setembro a 14 de Junho 

 

Das 9:15 às 18:00 horas, de Terça a Sexta-

feira 

Das 10:15 às 18:00 horas, aos Sábados 

15 de Junho a 15 de Setembro 

 

Das 9:15 às 18:00 horas, de Terça a Sexta-feira 

Das 9:15 às 15:00 horas, aos Sábados 

 

3. O horário de funcionamento ao público do Pólo da Pontinha é o seguinte: 
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INVERNO VERÃO 

16 de Setembro a 14 de Junho 

 

Das 9:15 às 12:30 e das 13:30 às 18:00 

horas, de Terça a Sexta-feira 

Das 10:15 às 12:30 e das 13:30 às 18:00 

horas, aos Sábados 

15 de Junho a 15 de Setembro 

 

Das 9:15 às 12:30 e das 13:30 às 18:00 horas, 

de Terça a Sexta-feira 

Das 9:15 às 15:00 horas, aos Sábados 

 

4. As bibliotecas municipais de Odivelas encerram anualmente, na segunda quinzena do mês de 

Agosto, para manutenção e reorganização das salas e serviços. 

 

CAPÍTULO IV 

EMPRÉSTIMO DOMICILIÁRIO 

 

ARTIGO 13.º 

Admissibilidade de Empréstimo 

 

1. O empréstimo domiciliário de documentos está condicionado à apresentação do cartão de leitor. 

 

2. Cada utente poderá requisitar até sete (7) documentos: 3 livros, 2 cd, 1 cd-rom e 1 dvd por 

requisição. 

 

3. Os estabelecimentos de ensino e instituições de carácter social, cultural ou desportivo poderão 

requisitar até dez (10) documentos: 6 livros, 2 cd, 1 cd-rom e 1 dvd por requisição. 

 

ARTIGO 14.º 

Prazos 

 

1. Os prazos de empréstimo domiciliário dos documentos referenciados no artigo 13.º são os 

seguintes: 

 

a) Dez dias úteis para os livros. 

 

b) Cinco dias úteis para os documentos audiovisuais (cd, cd-rom, dvd). 
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2. Entende-se por dias úteis, os dias de funcionamento das bibliotecas municipais de Odivelas, 

excluindo segundas, domingos e feriados, ou outras situações que impliquem o encerramento dos 

serviços. 

 

3. O empréstimo domiciliário poderá ser prorrogado até duas vezes para os livros e uma vez para os 

documentos audiovisuais, devendo o pedido de prorrogação ser efectuado até à data limite do 

empréstimo, no balcão de acolhimento e empréstimo, através de fax, correio electrónico ou via 

telefone. 

 

4. É condição de renovação do empréstimo de documentos a não existência de qualquer reserva dos 

mesmos por outro utente para idêntico período, a não existência de suspensão activa e a não 

existência de documentos em atraso. 

 

5. Em caso de incumprimento do prazo de devolução dos documentos estabelecido no empréstimo, 

os serviços da rede municipal de bibliotecas notificarão o utente para, no prazo de 10 dias, proceder 

à devolução dos mesmos, sob pena da aplicação das sanções decorrentes do presente 

Regulamento. 

 

ARTIGO 15.º 

Restrições 

 

1. Não são susceptíveis de empréstimo domiciliário: 

 

a) Livros de referência e documentação pertencentes ao fundo local ou ao serviço de informação à 

comunidade, excepto quando exista mais do que um exemplar destes. 

 

b) Livros em mau estado de conservação ou danificados. 

 

c) Publicações periódicas (jornais e revistas). 

 

d) Cd-rom (enciclopédias e dicionários), com excepção de jogos. 

 

e) Documentos assinalados na lombada com etiquetas quadrangulares de cor vermelha ou amarela. 

 

2. Para efeito de esclarecimento da alínea a) do número anterior, consideram-se: 

 

a) Livros de referência, os editados sob a forma de enciclopédias, dicionários, guias, atlas ou outros. 
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b) Documentação pertencente ao fundo local, o conjunto de documentos que dizem respeito ao 

património cultural e à memória colectiva da região. 

 

c) Documentação pertencente ao serviço de informação à comunidade, o conjunto de documentos 

referentes aos serviços de utilidade pública existentes no Concelho. 

 

3. Excepcionalmente, mediante a apresentação de requerimento escrito, devidamente 

fundamentado, poderá proceder-se ao empréstimo domiciliário dos documentos referidos nas 

alíneas a), c), d) e e) do n.º 1 do presente artigo. 

 

CAPÍTULO V 

PENALIDADES 

 

ARTIGO 16.º 

Coimas 

 

1. A violação do estatuído no presente Regulamento constitui Contra-Ordenação, punida com coima 

indexada ao valor do Salário Mínimo Nacional (SMN), nos termos seguintes: 

 

a) A infracção ao disposto na alínea g) do n.º 1 do artigo 6.º, alíneas a), i), j) e l) do artigo 7.º, e n.º 1 

e 3 do artigo 14.º, com coima de 1/8 SMN a 1/4 SMN. 

 

b) A infração ao disposto nas alíneas d), f), g) e h) do artigo 7.º, e n.º 6 do artigo 19.º, com coima de 

1/6 SMN a 1/2 SMN. 

 

c) A infração ao disposto nas alíneas b) e c) do artigo 7.º, com coima de 1/2 SMN a 4,5 SMN. 

 

d) A infração ao disposto nas alíneas a), b), c), d), f) e h) do artigo 6.º, com coima de 1/8 SMN a 1/4 

SMN. 

 

2. A negligência é punível nos termos gerais. 
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ARTIGO 17.º 

Sanções Acessórias 

 

Sem prejuízo das coimas previstas no artigo anterior, poderão ser aplicadas as seguintes sanções 

acessórias: 

 

a) Sanção acessória de proibição de frequência das bibliotecas municipais de Odivelas relativamente 

às contra-ordenações previstas na alínea c) do n.º 1 do artigo 16.º do presente Regulamento. 

 

b) Sanção acessória de cassação do cartão de leitor para as contra-ordenações previstas nas 

alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 16.º do presente Regulamento. 

 

ARTIGO 18.º 

Competência para Aplicação das Coimas e das Sanções Acessórias 

 

A competência para ordenar a abertura de processo de contra-ordenação, para aplicação das 

coimas e das sanções acessórias previstas no presente Regulamento, pertence ao Presidente da 

Câmara Municipal de Odivelas ou ao Vereador com competência delegada. 

 

ARTIGO 19.º 

Outras Infracções 

 

1. O incumprimento do prazo de entrega de documento emprestado impede o utente de requerer a 

prorrogação de prazos bem como de requerer novos empréstimos por um número de dias igual ao 

do atraso, isto é, um dia de atraso implica um dia sem empréstimo e, assim, sucessivamente. 

 

2. Aos utentes responsáveis por posse prolongada, dano ou perda de documentos, a rede municipal 

de bibliotecas reserva o direito de limitar ou recusar o serviço de empréstimo domiciliário e o acesso 

aos equipamentos informáticos. 

 

3. O utente não poderá renovar o cartão de leitor em caso de prática de acto susceptível de ressarcir 

o Município de Odivelas pelos danos que tenha causado nas instalações e/ou equipamentos da rede 

municipal de bibliotecas, em documentos ou perdas destes e cujo pagamento integral ou respectiva 

reposição ainda não tenha efectuado. 

 

4. No caso da reposição não ser possível, o utente indemnizará o Município de Odivelas em quantia 

equivalente ao valor do documento no mercado editorial. 
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5. Caso o documento perdido ou danificado faça parte integrante de um conjunto constituído por 

mais de um volume, e não sendo possível a aquisição daquele, o valor da indemnização será igual 

ao valor actual do conjunto da obra no mercado editorial. 

 

6. A reposição ou pagamento do documento desaparecido ou danificado será efectuado no prazo de 

30 dias, a contar da data da notificação do Município de Odivelas. 

 

7. A prática de acto que provoque danos nas instalações e/ou equipamentos da rede municipal de 

bibliotecas, em documentos ou respectiva perda, não inibe o Município de Odivelas, 

independentemente do presente Regulamento, de accionar os meios legais existentes, 

nomeadamente os civis e criminais. 

 

CAPÍTULO VI 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

ARTIGO 20.º 

Entrada em Vigor 

 

Este Regulamento entra em vigor após publicação no “Boletim Municipal das Deliberações e 

Decisões” do Município de Odivelas. 

 

ARTIGO 21.º 

Revogação 

 

Com a entrada em vigor do presente Regulamento, consideram-se revogados todos os regulamentos 

municipais que versem sobre as matérias aqui previstas. 
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PREÂMBULO 
 

A Estrutura Flexível do Município de Odivelas consagra como uma das suas unidades orgânicas, o 

Gabinete de Auditoria Interna e de Avaliação de Desempenho, adiante designado por G.A.I.A.D.  

 

Na prossecução das suas atribuições, a gestão da autarquia precisa de conhecer a sua realidade e a suas 

perspetivas futuras.  

Com o exercício das atribuições do G.A.I.A.D., pretende-se atingir o desiderato e apoiar a modernização da 

gestão autárquica, ajudar a suportar e fundamentar opções de orientação e decisão estratégicas, bem 

como, prevenir e diminuir, os diferentes riscos que a atividade municipal comporta. 

 

No âmbito da gestão pública contemporânea, a Auditoria Interna é um instrumento de modernização e uma 

ferramenta de análise da situação real da Autarquia. O recurso às Auditorias Internas decorre também da 

necessidade de previsão de risco e consequentemente de apoio à tomada de decisão. Tem, portanto, uma 

função de apoio, preventiva e, corretiva, quanto às práticas utilizadas na prossecução das competências 

referidas. 

 

Pretende-se que as decisões tomadas primem pelos bons princípios da ética pública, zelem pela contenção 

de custos, através da simplificação de procedimentos e da obtenção de melhorias ao nível da gestão 

administrativa, financeira e patrimonial e promover a modernização da administração local autárquica. 

 

Em face do estabelecido, compete ao G.A.I.A.D., exercer e desenvolver as competências que possam 

contribuir para a modernização da gestão autárquica, que ajudem a suportar e fundamentar opções de 

orientação, de gestão e decisão estratégicas, bem como, prever e contribuir para a diminuição dos 

diferentes riscos que a atividade municipal comporta. 

 

Em suma, o resultado da atividade do G.A.I.A.D. deverá refletir um valor acrescentado para o Município. 

Compete ainda ao G.A.I.A.D., intervir na elaboração do plano de gestão de riscos de corrupção e infrações 

conexas nos termos da lei n. º 54/2008, de 4 de setembro, e Recomendação n. º1 de julho de 2009 e 

assegurar os procedimentos relativos ao Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na 

Administração Pública, no âmbito das unidades orgânicas (S.I.A.D.A.P. 1), dos dirigentes (S.I.A.D.A.P.  2) e 

dos trabalhadores (S.I.A.D.A.P.  3), de acordo com o disposto na Lei n. º 66-B/2007, de 28 de dezembro, 

adaptada à administração local pelo Decreto Regulamentar n. º 18/2009, de 4 de setembro e demais 

legislação habilitante. 

 

Assim, nos termos da alínea a) do numero 7 do artigo 64º da Lei n. º 169/99, de 18 de setembro, na sua 

atual redação, é aprovado o Regulamento de Auditoria Interna e de Avaliação de Desempenho do Município 

de Odivelas.  
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CAPÍTULO I  

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Artigo 1.º  

Objeto 

 

O presente Regulamento tem por objeto definir as normas e princípios gerais a observar na atividade do 

G.A.I.A.D., bem como as regras do seu funcionamento. 

 

Artigo 2.º  

Competências 

 
O G.A.I.A.D. é o serviço de fiscalização e controlo interno da atividade dos serviços da Câmara Municipal de 

Odivelas, competindo-lhe, designadamente: 

a) Proceder às auditorias internas, inspeções, sindicâncias, inquéritos ou processos de meras 

averiguações que forem determinados pela Câmara Municipal ou pelo Presidente da Câmara; 

b) Auditar as contas da autarquia bem como a aplicação de fundos disponibilizados aos serviços para 

funcionamento corrente; 

c) Proceder à implementação e monitorização da aplicação dos sistemas de avaliação do 

desempenho, em particular, no que diz respeito aos subsistemas do S.I.A.D.A.P.; 

d) Elaborar, monitorizar e avaliar a execução do plano de prevenção de riscos de gestão, corrupção e 

infrações conexas; 

e) Elaborar, monitorizar e avaliar o Código de conduta e de ética no desempenho de funções e 

prestação de serviços públicos na Câmara Municipal; 

f) Avaliar o grau de eficiência e eficácia da cobrança das receitas municipais e a eficiência, eficácia e 

economicidade das despesas municipais; 

g) Elaborar parecer sobre medidas tendentes a melhorar a eficiência dos serviços e a modernização 

do seu funcionamento, dirigindo-o aos órgãos da autarquia; 

h) Averiguar os fundamentos de queixas, reclamações ou petições de munícipes sobre o 

funcionamento dos serviços municipais, propondo, se for caso disso, medidas destinadas a corrigir 

procedimentos julgados incorretos, ineficazes, ilegais ou violadores dos direitos ou interesses 

legalmente protegidos; 

i) Elaborar relatórios das atividades desenvolvidas pelo Gabinete de Auditoria Interna e Avaliação de 

Desempenho, bem como Relatórios de acompanhamento de medidas corretivas e sua execução; 

j) Elaborar um Relatório Anual da Atividade desenvolvida.  
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Artigo 3.º  

Competências do Coordenador do Gabinete 

 

1. Compete ao Coordenador do G.A.I.A.D., designar o auditor ou a equipa de auditoria, com pelo menos 

cinco dias de antecedência em relação à data de início da auditoria. 

 

2. Compete ainda ao Coordenador do G.A.I.A.D.:  

a) Assegurar que as auditorias internas sejam programadas, planificadas, dirigidas e registadas de 

acordo com os procedimentos estabelecidos; 

b) Propor ao Presidente da Câmara Municipal a designação de técnicos ou peritos sempre que a 

natureza da auditoria, sindicância ou inquérito que venham a ser determinados pelos Órgãos 

Executivo e Deliberativo, o justifique. 

 

Artigo 4.º  

Definições 

 

Para efeitos do presente Regulamento entende-se por: 

a) Auditoria : Todas as atividades desenvolvidas no sentido de verificar, mediante exame e avaliação 

de evidência objetiva, se os processos e elementos aplicáveis à atividade dos serviços foram 

desenvolvidos, documentados, implementados e mantidos, em conformidade com o ordenamento 

jurídico vigente e as normas regulamentares emanadas dos Órgãos Executivo e Deliberativo do 

Município de Odivelas; 

b) Inquérito : Conjunto de atividades desenvolvidas com o intuito de apurar dados objetivos sobre um 

problema concreto, ou com o fim de apurar factos determinados; 

c) Sindicância : Conjunto de atividades destinadas a uma averiguação geral acerca do funcionamento 

dos serviços; 

d) Processo de Mera Averiguação : Processo de investigação sumária com o objetivo de apurar 

factos concretos sobre um determinado assunto ou acontecimento; 

e) Auditor / Equipa de Auditoria : Trabalhador afeto ao G.A.I.A.D., ou qualquer outra pessoa 

chamada a colaborar com o G.A.I.A.D., no desenvolvimento das suas competências; 

f) Auditado : Unidade Orgânica, atividade ou função que está a ser avaliada mediante a evidência 

objetiva dos procedimentos ou resultados; 

g) Documentos : Conjunto de elementos escritos, elaborados ou obtidos por um auditor ou equipa de 

auditoria, no decurso de uma auditoria, inspeção, sindicância, inquérito ou processos de meras 

averiguações, que constituem elementos de trabalho, e permitem o registo das verificações 

efetuadas, das informações recolhidas e das conclusões formuladas pelo auditor; 

h) Programas de trabalho : Planos de ação que indicam pormenorizadamente os procedimentos a 

adotar na realização de auditoria, inspeção, sindicância, inquérito ou processos de meras 
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averiguações, definindo com precisão os métodos e técnicas a aplicar, permitindo assim, o controlo 

da qualidade do trabalho realizado e do tempo despendido; 

i) Métodos: São os processos racionais e orientados de acordo com normas específicas que hão -de 

conduzir o auditor ao resultado pretendido; 

j) Técnicas : São os meios ou instrumentos que o auditor utiliza na realização do seu trabalho e que 

lhe possibilitam formar uma opinião; 

k) Erro : É falta profissional cometida por distração, negligência ou ignorância de determinados 

princípios, normas ou regras contabilísticas ou administrativas, que se traduza em incorreção 

aritmética ou de registo das operações e que afete a regularidade ou rigor da técnica contabilística; 

l) Irregularidade : Consiste na violação, intencional ou não, de uma lei ou de uma norma ou princípio 

contabilístico ou administrativo aplicável, que não seja causador de uma situação de fraude; 

m) Fraude : Implica a manipulação da lei, falsificação, alteração ou omissão voluntária de registos ou 

documentos de apoio com a intenção de obter uma representação incorreta da informação 

financeira ou uma apropriação ilícita de ativos ou desvio de fundos para fins diferentes daqueles 

para que foram atribuídos; 

n) Ação Corretiva : Operação proposta, tendente a eliminar as causas de não conformidade, ou de 

qualquer outra situação existente, não pretendida, de forma a prevenir quer a sua continuidade, 

quer a sua recorrência; 

o) Acompanhamento de Ação Corretiva : Seguimento de uma ação corretiva proposta pelo 

G.A.I.A.D., na continuidade de uma auditoria, inspeção, sindicância, inquérito ou processo de mera 

averiguação, com o intuito de verificar, se a mesma está a ser implementada e mantida. 

 
Artigo 5.º  

Dever de Colaboração 

 
1. Os órgãos municipais devem assegurar ao G.A.I.A.D., os meios materiais e humanos necessários ao 

desempenho das suas competências, que serão exercidas com plena autonomia. 

 

2. Os trabalhadores e os titulares dos lugares de direção e chefia dos serviços municipais, têm o dever de 

colaborar com o G.A.I.A.D., facultando toda a informação de que disponham e que lhes seja solicitada. 

 

3. A informação, a que se refere o número anterior, deve ser facultada dentro dos prazos determinados pelo 

Coordenador do Gabinete. 

 

4. Quem incumprir o disposto nos números anteriores, incorre em responsabilidade disciplinar. 
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 CAPÍTULO II  

PRINCÍPIOS DEONTOLÓGICOS 

 

Artigo 6.º  

Princípios gerais 

 

1. Os auditores deverão exercer a sua atividade com independência, competência, diligência, objetividade, 

imparcialidade, confidencialidade e responsabilidade. 

 

2. Os auditores devem empregar, no exercício da sua função, todos os seus conhecimentos técnicos e 

profissionais que a mesma requer e exercê-los com zelo profissional, bem como cumprir com rigor e 

oportunidade as suas funções. 

 

3. Os auditores, de igual modo, devem proceder nos contatos com os dirigentes e trabalhadores da Câmara 

Municipal, com urbanidade, correção e cortesia e não comprometer a sua independência e isenção. 

 

4. O disposto nos números anteriores é igualmente aplicável a qualquer outro trabalhador que, não estando 

afeto ao G.A.I.A.D. integre, a qualquer título, uma equipa de auditoria, inspeção, sindicância, inquérito ou 

processo de mera averiguação. 

 

5. Os auditores, bem como os trabalhadores a que se refere o número anterior, que violem o disposto no 

presente Capítulo, podem incorrer em responsabilidade disciplinar ou criminal. 

 

Artigo 7.º  

Independência 

 

O princípio da independência implica a verificação, relativamente aos auditores, dos seguintes 

pressupostos: 

a) Estarem libertos de impedimentos pessoais externos; 

b) Manterem uma atitude de autonomia nos assuntos que se relacionam com a realização da auditoria, 

inspeção, sindicância, inquérito ou processos de meras averiguações, de modo a poder garantir a 

imparcialidade e a objetividade das suas opiniões, conclusões, juízos e recomendações; 

c) Dispor de livre arbítrio e de capacidade para formular uma opinião justa e desinteressada. 
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Artigo 8.º  

Confidencialidade 

 
1. Os auditores devem respeitar a confidencialidade da informação obtida, não podendo retirar qualquer 

proveito pessoal ou benefício para terceiros, dos factos de que venham a tomar conhecimento no decorrer 

da sua atividade. 

 

2. A confidencialidade abrange não só a documentação, como as informações inerentes ao próprio 

Gabinete. 

 

3. O princípio da confidencialidade deve manter-se nos termos e condições legais vigentes. 

 

 

Artigo 9.º  

Objetividade 

 

1. O princípio da objetividade pressupõe a neutralidade e equilíbrio na forma de interpretar e expor os factos 

evidenciados mediante as provas obtidas e coligidas, de acordo com os princípios e os procedimentos 

aplicáveis. 

 

2. Os auditores devem ser profissionais e reger-se por padrões de comportamento, competência e 

integridade, na execução das suas tarefas. 

 

Artigo 10.º  

Diligência 

 

1. Os auditores devem ser criteriosos na determinação do objeto da auditoria, na seleção dos métodos e 

técnicas aplicáveis na sua execução. 

 

2. Os auditores devem ser criteriosos na identificação, obtenção e avaliação das provas e demais 

procedimentos aplicáveis. 

 

3. Os auditores deve estar atento às deficiências do controlo, às insuficiências em matéria de organização e 

execução da contabilidade, aos erros observados, às operações suscetíveis de indiciar irregularidades 

financeiras, às receitas indevidamente cobradas, às despesas injustificadas e inúteis. 
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Artigo 11.º  

Incompatibilidades 

 

1. Os auditores estão sujeitos ao regime de incompatibilidades previstos na lei. 

 

2. Não pode ser designado como auditor, o trabalhador que tenha exercido funções, no auditado, no ano 

imediatamente anterior à auditoria. 

 

3. Os auditores, para efeito de escusa, devem, através da via hierárquica, informar por escrito o Presidente 

da Câmara, da existência de qualquer das incompatibilidades legalmente previstas, no prazo de três dias 

uteis, a contar da data da receção da incumbência, ou do conhecimento da situação de incompatibilidade. 

 

 

CAPÍTULO III  

AUDITORIAS, SINDICÂNCIAS, INQUÉRITOS E PROCESSOS DE  MERAS AVERIGUAÇÕES 

 
SECÇÃO I  

Auditoria 

 

Subsecção I  

Tipos de Auditoria 

 

Artigo 12.º  

Tipos de Auditoria 

 

O G.A.I.A.D., pode proceder, nomeadamente, aos seguintes tipos de auditorias: 

a) Financeira; 

b) De gestão, operacional ou de resultados; 

c) Integrada; 

d) Prospetivas; 

e) Das aplicações informáticas em uso; 

f) De sistemas. 

 

Artigo 13.º  

Auditoria Financeira 

 

A auditoria financeira é o meio através do qual se procede a análise das contas e da situação financeira da 

Câmara Municipal de Odivelas, bem como da verificação da legalidade e regularidade dos procedimentos. 
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Artigo 14.º  

Auditoria de Gestão, operacional ou de resultados 

 

Mediante o recurso à auditoria de gestão, operacional ou de resultados, apura-se a economicidade, 

eficiência e eficácia dos meios e recursos utilizados na consecução dos objetivos da Câmara Municipal. 

 

Artigo 15.º  

Auditoria integrada 

 

1. Os auditores podem recorrer à auditoria integrada sempre que se torne necessário conjugar a auditoria 

financeira, a auditoria de gestão, operacional ou de resultados com outros setores de atividade da Câmara 

Municipal, com o objetivo de verificar a economia, eficiência e a eficácia do controlo interno e do seu 

processo de decisão, através da análise das contas, da situação financeira e da legalidade. 

 

2. A auditoria integrada pode ser direcionada para um setor,  projeto, área ou atividade particular ou um 

procedimento em concreto. 

 

3. O disposto no número anterior, aplica-se ainda à recolha de evidências que possam solucionar 

problemas, dúvidas, opiniões ou, fundamentar uma opinião ou um juízo numa área definida. 

4. A competência definida na alínea f) do número 1 do artigo 2º deverá ser exercida com recurso a uma 

auditoria integrada. 

 

Artigo 16.º  

Auditoria Prospetiva 

 

Os auditores devem recorrer à auditoria prospetiva quando tiverem por objeto obter informações 

previsionais contidas nos orçamentos e planos de atividades das várias unidades orgânicas da Câmara 

Municipal de Odivelas. 

 

Artigo 17.º  

Auditoria das Aplicações Informáticas em uso 

 

A auditoria das aplicações informáticas em uso, é o procedimento mediante o qual, os auditores, se 

certificam da correta utilização dos meios informáticos em uso, através da verificação do conteúdo dos 

ficheiros que integram as aplicações, da conformidade dos processamentos e dos resultados, bem como, a 

adequação dos procedimentos de controlo e segurança e da sua conformidade legal. 
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Artigo 18.º  

Auditoria de Sistemas 

 
Os auditores devem recorrer à auditoria de sistemas, sempre que tenham como finalidade o estudo dos 

sistemas estabelecidos e, em especial, o estudo dos sistemas de controlo interno e de decisão, tendente à 

identificação dos eventuais pontos fortes ou fracos desse controlo. 

 
Subsecção II  

Procedimentos 

 
Artigo 19.º  

Disposição Geral 

 
O G.A.I.A.D., na realização das auditorias, deve observar, nomeadamente, os seguintes procedimentos: 

a) Designar os elementos da equipa da auditoria; 

b) Estabelecer um programa de auditoria; 

c) Preparar e conduzir a auditoria; 

d) Informar o auditado da realização da auditoria; 

e) Elaborar proposta de relatório final e relatório final de auditoria; 

f) Notificar o auditado para exercer o direito do contraditório; 

g) Apresentar o relatório final ao Presidente da Câmara Municipal; 

h) Acompanhar a aplicação das medidas corretivas; 

i) Publicar e arquivar o relatório. 

 
Artigo 20.º  

Planeamento ou Programa de Auditoria 

 
1. Na realização de qualquer auditoria deve ser estabelecido um planeamento ou programa da auditoria que 

contenha a definição do quadro geral a que deve subordinar-se a execução da auditoria, descrevendo os 

critérios que permitem ao auditor conduzir a sua execução e revisão de forma precisa, sistemática, eficiente 

e atempada. 

 

2. Para efeitos do número anterior, deve ser preparada uma lista de verificação e uma calendarização. 

 

Artigo 21.º  

Preparação e condução da Auditoria 

 

1. Determinada a abertura de um procedimento de auditoria, deve o auditado ser notificado do início da 

mesma, com uma antecedência mínima de dois dias. 
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2. Iniciado o procedimento a que se refere o número anterior, deve ser promovida uma reunião de 

apresentação do auditor ou equipa de auditoria com auditado, assim como a calendarização da auditoria, 

sempre que se justifique. 

 

3. Da reunião a que se refere o número anterior, deve ser lavrada a respetiva ata, que deverá ser assinada 

por todos os presentes. 

 

Artigo 22.º 

Princípios dos relatórios 

 

1. Os Relatórios de Auditoria devem respeitar o princípio da abrangência, da clareza, da concisão, da 

objetividade, da persuasão, da exatidão e da tempestividade ou oportunidade. 

 

2. Os relatórios devem ser: 

a) Abrangentes de modo a mencionar os objetivos da auditoria, definir o seu alcance e descrever a 

metodologia utilizada, bem como incluir, conclusões e expressar de forma inequívoca uma opinião 

sobre as constatações verificadas, quer sejam negativas ou positivas e mencionar os esforços 

desenvolvidos para corrigir quaisquer deficiências observadas; 

b) Suficientemente claros, facilmente inteligíveis, não conterem ambiguidades, redigidos de forma 

simples e os factos serem descritos de forma exata e lógica, para facilitar a sua compreensão; 

c) Concisos e ter a extensão necessária e suficiente para transmitir os factos verificados e os 

resultados a que o auditor chegou; 

d) Objetivos, elaborados com imparcialidade e os resultados serem apresentados de forma equilibrada 

e apropriada, devendo evitar qualquer tendência para adjetivar observações; 

e) Suficientemente persuasivos, devendo apresentar informação considerada suficiente para justificar 

a validade das constatações, a razoabilidade das conclusões e o interesse das recomendações; 

f) Exatos e apresentar informação fiável, devendo as suas constatações e conclusões, estar apoiadas 

em evidências relevantes, devidamente documentadas; 

g) Emitidos com prontidão para que a sua informação possa ser utilizada tempestivamente pelos 

Órgãos Autárquicos. 

 

Artigo 23.º  

Requisitos dos relatórios 

 

1. Os relatórios a que se refere o artigo anterior devem conter, nomeadamente, os seguintes elementos: 

a) O âmbito da auditoria; 

b) A designação dos auditados; 

c) O objeto da auditoria; 
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d) A metodologia, os documentos analisados e elaborados; 

e) O desenvolvimento das atividades incrementadas; 

f) As não conformidades detetadas; 

g) As conclusões; 

h) As recomendações; 

i) As medidas corretivas. 

 

2. Sempre que seja detetada infração ao ordenamento jurídico vigente, devem ser indicadas com precisão, 

no relatório a que se refere o número anterior, as normas violadas, suas consequências jurídicas, os 

responsáveis pela infração, dano, descrição das circunstâncias em que ocorreram e quaisquer outros 

elementos que permitam ao auditor ou equipa de auditoria, imputar responsabilidades. 

 

Artigo 24.º  

Audição do auditado 

 

1. A proposta do relatório final da auditoria a que se refere a alínea e) do artigo 19º, deve ser remetida ao 

auditado para que este, querendo, se pronuncie sobre o mesmo no prazo máximo de 15 dias. 

 

2. Concluída a auditoria, deve ser promovida uma reunião final com o auditado, a fim de apresentar as 

conclusões a que se chegou, definir e explicar-lhe eventuais medidas corretivas, a data limite de 

implementação ou quaisquer outras considerações consideradas pertinentes. 

 

3. Da reunião a que se refere o número anterior, deve ser lavrada a respetiva ata, que deverá ser assinada 

por todos os presentes. 

 

4. Findo o prazo definido no número anterior, deve o G.A.I.A.D., remeter o mesmo à consideração do 

Presidente da Câmara Municipal ou do Órgão Executivo, no prazo máximo de 10 dias. 

 
 

Artigo 25.º  

Medidas corretivas 

 

1. O G.A.I.A.D., deve acompanhar a aplicação das medidas corretivas, mediante audição do auditado, 

verificação de documentação e demais procedimentos complementares considerados necessários. 

 

2. Para efeitos do número anterior devem ser produzidos relatórios de acompanhamento, sobre a aplicação 

de medidas corretivas constantes em relatório final de auditoria. 
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3. O G.A.I.A.D., procederá à publicação e divulgação do relatório final da auditoria, bem como dos relatórios 

referentes às medidas corretivas, sempre que tal seja determinado pelo Presidente da Câmara Municipal ou 

pelo Órgão Executivo. 

 

Artigo 26.º  

Prova Documental 

 

Como prova que as auditorias foram executadas de acordo com os princípios básicos no que concerne à 

programação, às áreas verificadas, ao trabalho realizado e às constatações delas resultantes, o auditor ou a 

equipa de auditoria, devem documentar os factos que sejam relevantes e ainda: 

a) Confirmar e apoiar as opiniões e os relatos do auditor ou da equipa de auditoria; 

b) Tornar a auditoria mais transparente e eficaz; 

c) Provar que o auditor ou a equipa de auditoria aplicou os princípios e os procedimentos de auditoria; 

d) Facilitar a programação e a supervisão da auditoria; 

e) Conservar as provas do trabalho realizado. 

 

Secção II  

Da Sindicância, Inquérito e dos Processos de Meras Averiguações 

 

Artigo 27.º  

Sindicâncias e Inquéritos 

 

1. Aos processos de sindicância ou inquérito mandados instaurar pelo Presidente da Câmara Municipal ou 

pelo Órgão Executivo e que corra os seus termos no G.A.I.A.D., aplica-se o disposto no Estatuto disciplinar 

dos trabalhadores que exercem funções públicas. 

 

2. A instrução dos processos a que se refere o número anterior, é aplicável, com as necessárias 

adaptações, de acordo com o estabelecido no Estatuto disciplinar dos trabalhadores que exercem funções 

públicas. 

 

Artigo 28º 

Processos de Meras Averiguações 

 

Os processos de meras averiguações regem-se pelo disposto no Estatuto disciplinar dos trabalhadores que 

exercem funções públicas. 
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CAPÍTULO IV  

DA AVERIGUAÇÃO DE QUEIXAS, RECLAMAÇÕES OU PETIÇÕES DE MUNICÍPES 

 

Artigo 29.º  

Procedimento 

 

1. Para efeitos do disposto na alínea h), do artigo 2º, do presente Regulamento, os elementos são remetidos 

pelo Presidente da Câmara Municipal, Órgão Executivo ou por quem tiver competência delegada, para o 

G.A.I.A.D., os termos das disposições regulamentares vigentes na Câmara Municipal de Odivelas, 

relacionados com queixas, reclamações ou petições de munícipes sobre o funcionamento dos serviços 

municipais, e que tenha sido dirigida a qualquer serviço, será objeto de análise e emissão de parecer, cuja 

elaboração não deverá exceder, em regra, o prazo de 15 dias. 

 

2. Sempre que a complexidade da matéria o justifique, o prazo a que se refere o número anterior, poderá 

ser prorrogado por iguais períodos, não podendo exceder em caso algum, 60 dias. 

 

3. Se o prazo a que se refere o número 1 for excedido, o G.A.I.A.D., deve informar, por escrito, o 

interessado da previsão do tempo estimado para a conclusão do procedimento ou da fase de tratamento em 

que o assunto em análise se encontra. 

 

4. Concluído o procedimento, deve o parecer elaborado pelo G.A.I.A.D., ser remetido à consideração do 

Presidente da Câmara Municipal, acompanhado da resposta a enviar ao interessado. 

 

5. Sempre que necessário, deverão ser propostas medidas destinadas a corrigir procedimentos julgados 

incorretos, ineficazes, ilegais ou violadores dos direitos ou interesses legalmente protegidos. 

 

 

CAPÍTULO V  

IMPLEMENTAÇÃO E MONITORIZAÇÃO DA APLICAÇÃO DO S.I.A .D.A.P. 

 

Artigo 30.º  

Avaliação de Desempenho 

 

O G.A.I.A.D., procederá à implementação e monitorização da aplicação do S.I.A.D.A.P., de acordo com o 

seu ciclo anual de gestão, repartindo-se pelos seus três subsistemas: S.I.A.D.A.P. 1 – unidades orgânicas, 

S.I.A.D.A.P. 2 – dirigentes, S.I.A.D.A.P. 3 – trabalhadores, de acordo com a legislação em vigor, do 

“Regulamento do Conselho de Coordenação da Avaliação do Sistema Integrado de Avaliação do 

Desempenho da Câmara Municipal de Odivelas” e do “Procedimento Interno de aplicação do Sistema 
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Integrado de Avaliação do Desempenho (S.I.A.D.A.P.) na Câmara Municipal de Odivelas”, e demais 

deliberações tomadas pelo Conselho de Coordenação de Avaliação. 

 

Artigo 31.º  

S.I.A.D.A.P. 1 – Unidades Orgânicas 

 

Compete ao G.A.I.A.D., a monitorização: 

a) Da fixação dos objetivos pelo membro do órgão executivo de que depende e respetivas revisões; 

b) A consolidação dos relatórios trimestrais que refletem nos termos do n.º 2 do artigo 9º do Decreto 

Regulamentar n. º 18/2009, de 4 de setembro, a execução dos objetivos e que habilitam ao 

acompanhamento e à monitorização constante da respetiva execução;  

c) A consolidação dos relatórios de desempenho remetidos pelos dirigentes ao membro do órgão 

executivo de que dependem, até 15 de abril do ano seguinte a que se referem e submeterá o 

relatório deles resultante ao Presidente da Câmara Municipal. 

 

Artigo 32.º  

S.I.A.D.A.P. 2 – dirigentes 

 

O G.A.I.A.D., monitorizará: 

a) O Planeamento do processo de avaliação deste subsistema; 

b) Os prazos relativos aos processos de avaliação que deverão estar concluídos até 15 de fevereiro do 

ano seguinte a que se reportam; 

c) O prazo de homologação das notas que deverá ocorrer até 30 de março do ano seguinte a que se 

reportam; 

 

 

  Artigo 33.º - S.I.A.D.A.P. 3 

 trabalhadores 

 

O G.A.I.A.D., monitorizará: 

a) O planeamento do processo de avaliação deste subsistema; 

b) Os prazos relativos aos processos de avaliação que deverão estar concluídos até 15 de fevereiro do 

ano seguinte a que se reportam; 

c) O prazo de homologação das notas que deverá ocorrer até 30 de março do ano seguinte a que se 

reportam. 
 

 

 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
 

 
Ano XIV - N.º 6 – 9 de abril de 2013 - Anexo 

18/38 
 

CAPÍTULO VI  

DO PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO, CORRUPÇÃ O E Infrações CONEXAS E  

DO CÓDIGO DE CONDUTA E DE ÉTICA NO DESEMPENHO DE FUNÇÕES E PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS PÚBLICOS NA CÂMARA MUNICIPAL 

 
  Artigo 34.º  

Execução do Plano 

Compete ao G.A.I.A.D.: 

a) Providenciar que os serviços municipais elaborem os relatórios trimestrais de acompanhamento, 

indicando o grau de implementação e execução das medidas propostas; 

b) Consolidar os relatórios anuais a remetidos pelos serviços; 

c) Elaborar, com base nos elementos referidos no ponto 2., um projeto de relatório anual a submeter 

ao Presidente da Câmara Municipal. 

 

CAPÍTULO VII  

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Artigo 35.º  

Legislação Aplicável 

 

A atividade do G.A.I.A.D. rege-se pelas normas legais vigentes, pelas disposições do presente regulamento, 

pelas decisões e deliberações dos Órgãos Municipais e pelo “Manual de Procedimentos de Auditoria Interna 

e de Avaliação de Desempenho”, em anexo ao presente regulamento.  

 

Artigo 36.º  

Entrada em vigor 

 

O presente Regulamento entra em vigor no dia imediato ao da sua publicação em Boletim Municipal. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Regulamento do Gabinete de Auditoria Interna e de Avaliação de Desempenho, adiante designado por 

G.A.I.A.D. prevê, no seu artigo 35.º que seja complementado com um manual de procedimentos interno, 

com o intuito de estabelecer normas sobre os procedimentos de auditoria, doravante designado por Manual. 

 

A existência de normas orientadoras que garantam a qualidade técnica e a eficiência das auditorias 

realizadas constitui uma preocupação por parte da Câmara Municipal e do seu executivo 

 

Este Manual constitui uma das bases para o trabalho a realizar no âmbito da atividade do G.A.I.A.D. e visa 

o estabelecimento de normas sobre procedimentos gerais de auditoria dentro das competências que lhes 

estão atribuídas, para a realização das tarefas conexas e para que estas se desenvolvam de forma 

responsável, coordenada, sistemática e eficiente. 

 

As normas contidas no presente Manual, devem ser entendidas apenas e tão só, como princípios gerais 

destinados a orientar a atividade de controlo incumbido ao G.A.I.A.D., não constituindo, por isso, regras 

rígidas e inalteráveis. 

 

Um manual de auditoria não é pela sua natureza, definitivo, uma vez que a experiência que decorre da sua 

atividade, hão de necessariamente ditar ajustamentos, bem como, as mutações jurídicas, económicas e 

sociais que ocorram. 

 

As normas de auditoria constantes do Manual, devem ser seguidas como regra geral pelo auditor, não se 

dispensando, sempre que necessário, adequar os procedimentos à realidade a auditar. 

 

Foram fontes inspiradoras do presente Manual, os princípios gerais de auditoria nacional e 

internacionalmente consagrados e o “Manual de Auditoria do Tribunal de Contas” . 
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TÍTULO I  

Âmbito das auditorias e seus princípios  

 

CAPÍTULO I  

Funções, âmbito e natureza das auditorias 

 
O G.A.I.A.D., é o serviço de fiscalização e controlo interno da atividade dos serviços da Câmara Municipal 

de Odivelas. 

 

No âmbito da gestão pública o recurso à auditoria interna pretende ajudar a suportar e fundamentar opções 

de orientação e decisão estratégicas bem como prever e diminuir os diferentes riscos que da atividade 

municipal. Comporta, uma dupla função:  

a) Previsão do risco (preventiva) e; 

b) Apoio à tomada de decisão autárquica (corretiva). 

 

Pretende-se, em última análise, que as decisões tomadas primem pelos bons princípios de ética pública, 

zelem pela contenção de custos, através de simplificação de procedimentos e da obtenção de melhorias ao 

nível da gestão administrativa, financeira e patrimonial e reforcem o apoio à modernização da administração 

local. 

 

O seu âmbito de atuação abrange a área geográfica do Município de Odivelas e todos os órgãos 

autárquicos, eleitos, dirigentes, trabalhadores, bem como qualquer terceiro que de um modo geral tenha 

uma relação jurídica com a Câmara Municipal de Odivelas. 

 

 

O G.A.I.A.D., audita as contas da autarquia, bem como, a aplicação de fundos disponibilizados aos serviços 

para funcionamento corrente, aferindo o grau de eficiência e eficácia da cobrança de receitas municipais e a 

eficiência, eficácia e economicidade das despesas municipais. Elabora pareceres sobre medidas tendentes 

a melhorar a eficiência dos serviços e a modernização do seu funcionamento, dirigindo-o aos órgãos 

autárquicos. 

  

A natureza do controlo feita pelo G.A.I.A.D. foca-se na verificação, mediante exame e avaliação de 

evidência objetiva, se os processos e elementos aplicáveis à atividade dos serviços foram desenvolvidos, 

documentados, implementados e mantidos, em conformidade com o ordenamento jurídico vigente e as 

normas regulamentares emanadas dos Órgãos Executivo e Deliberativo do Município de Odivelas.  
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CAPÍTULO II 

Princípios Gerais 

 

SECÇÃO I  

Princípios Deontológicos e Orientadores da equipa d o G.A.I.A.D. 

 

Os princípios deontológicos do G.A.I.A.D. encontram-se expressos no Regulamento do Gabinete de 

Auditoria Interna e de Avaliação de Desempenho da Câmara Municipal de Odivelas, no Capítulo II sob a 

epígrafe, Princípios Deontológicos  

 

A equipa do G.A.I.A.D. deve exercer a sua atividade com independência, competência, diligência, 

objetividade, imparcialidade, confidencialidade e responsabilidade. 

 

Estes devem empregar, no exercício da sua função, todos os seus conhecimentos técnicos e profissionais 

que a mesma requer e exercê-los com zelo profissional, bem como cumprir com rigor e oportunidade as 

suas funções. 

 

Devem proceder em todos os contactos com os dirigentes, responsáveis e trabalhadores da Câmara 

Municipal (C.M.O.), com urbanidade, correção e cortesia, não comprometendo a sua independência e 

isenção. 

 

O trabalhador que não estando afeto ao G.A.I.A.D., mas que integre uma equipa de auditoria a qualquer 

título, deverá proceder de igual modo. 

 

Qualquer membro que faça parte da equipa do G.A.I.A.D., que viole estes princípios, incorre em 

responsabilidade disciplinar ou criminal. 

 

A competência profissional dos auditores afere-se designadamente, através de: 

 

1. Domínio das matérias relevantes ao exercício do controlo financeiro; 

2. Conhecimento da legislação aplicável aos serviços, programas, projetos e contratos; 

3. Conhecimento dos regulamentos, resoluções, despachos e instruções emanados dos órgãos 

autárquicos e seus dirigentes; 

4. Conhecimento do regulamento do G.A.I.A.D., e do Manual de Procedimentos de Auditoria Interna. 
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SECÇÃO II  

Princípios aplicáveis aos procedimentos de auditori as 

 
SUBSECÇÃO I  

Do planeamento  

 

O planeamento da auditoria consiste na elaboração de um programa que contenha o quadro geral a que se 

devem subordinar a realização e execução das auditorias, definindo com precisão as tarefas a executar, os 

critérios que permitirão ao auditor conduzir o seu desempenho e revisão de forma precisa, sistemática, 

eficiente e atempada, adaptando-se à realidade a auditar, de modo a permitir um controlo da qualidade do 

trabalho realizado e do tempo dispendido. 

 

Para que a auditoria seja corretamente executada e eficaz deve ser planeada em função do seu  

objeto, de modo a permitir estabelecer a natureza, a extensão e a profundidade dos procedimentos a adotar 

e a tempestividade da sua aplicação. 

 

O planeamento deve também espelhar a dimensão e complexidade do serviço ou ação a auditar, bem como 

o recurso à utilização de meios auxiliares. 

 

SUBSECÇÃO II  

Do acompanhamento 

 

A auditoria deve ser revista e objeto de reflexão à medida que são cumpridas as suas diferentes fases de 

desenvolvimento para que os seus objetivos sejam atingidos e o trabalho realizado seja profícuo, 

garantindo-se a sua qualidade, a sua economicidade, eficiência e utilidade. O acompanhamento da auditoria 

deve ser feito sistematicamente à medida que decorre e não apenas na fase final. 

 

Deve ser levado a cabo um controlo apropriado que permita avaliar as tarefas realizadas, certificando-se 

que:  

a) O plano de auditoria foi compreendido pelos membros da equipa e as respetivas etapas estão a ser 

adequadamente cumpridas; 

b) Os documentos de trabalho contêm provas ou evidências suficientes para suportarem as 

conclusões, opiniões e recomendações a emitir; 

c) Verificar se a auditoria está a ser corretamente executada. 
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SUBSECÇÃO III  

Da documentação 

 

O auditor deve documentar os assuntos que sejam importantes de forma a poder comprovar que a auditoria 

foi executada de acordo com os princípios básicos quanto à programação, às áreas verificadas, ao trabalho 

realizado e às constatações efetuadas. 

 

As provas documentais devem ser em número suficiente e permitir: 

a) Confirmar e apoiar as opiniões e os relatos do auditor; 

b) Tornar a auditoria mais eficaz e mais eficiente; 

c) Provar que o auditor aplicou os princípios e os procedimentos de auditoria; 

d) Facilitar a programação e a supervisão da auditoria; 

e) Conservar as amostras do trabalho realizado que possam servir de orientação para o futuro. 

 

SECÇÃO III  

Princípios de elaboração de relatórios 

 
1. Abrangência 

 

Os relatórios devem ser suficientemente abrangentes de modo a conter os objetivos da auditoria, definir o 

seu alcance, descrever a metodologia utilizada, bem como, incluir conclusões e expressar de forma 

inequívoca, opinião objetiva sobre as constatações verificadas, quer sejam negativas ou positivas e 

mencionar os esforços desenvolvidos para corrigir quaisquer deficiências observadas. 

 

2. Clareza 

 

Os relatórios devem ser suficientemente claros, facilmente inteligíveis, não conterem ambiguidades, 

redigidos de forma simples e os factos serem descritos de forma exata, de modo a facilitar a sua 

compreensão. 

 

3. Concisão 

 

Os relatórios devem limitar a sua extensão à que for necessária e suficiente para transmitir os factos 

verificados e os resultados a que o auditor chegou. 
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4. Objetividade 

 

Os relatórios devem ser objetivos, elaborados com imparcialidade e os resultados devem ser apresentados 

de forma ponderada e apropriada, evitando qualquer tendência para adjetivar observações.  

 

5. Persuasão 

 

Os relatórios devem ser suficientemente persuasivos devendo apresentar informação considerada suficiente 

para justificar a validade das constatações, a razoabilidade das conclusões e o interesse e importância das 

recomendações. 

 

6. Exatidão 

 

Os relatórios devem ser exatos e apresentar informação fiável, devendo as suas constatações e conclusões 

estar apoiadas em evidências relevantes, devidamente documentadas.  

Sempre que seja detetada infração ao ordenamento jurídico vigente, devem ser indicadas com precisão, as 

normas violadas, suas consequências jurídicas, os seus responsáveis, o dano, a descrição das 

circunstâncias em que ocorreu e quaisquer outros elementos que permitam ao auditor ou equipa de 

auditoria imputar, fundamentadamente, responsabilidades. 

 

7. Tempestividade (oportunidade) 

 

Os relatórios deveram ser emitidos, tempestivamente, com prontidão para que a sua informação possa ser 

utilizada pelos Órgãos Autárquicos. 
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TÍTULO II  

Da Auditoria 

 
CAPÍTULO I  

Tipos de auditoria 

SECÇÃO I  

Tipos de Auditoria 
 

1. Quanto ao objeto , as auditorias podem ser: 

a) Auditoria financeira; 

b) Auditoria de gestão, operacional ou de resultados; 

c) Auditoria integrada; 

d) Auditorias prospetivas; 

e) Auditorias das aplicações informáticas em uso; 

f) Auditoria de sistemas. 

 

2. Quanto à amplitude , as auditorias podem ser: 

a) Gerais; que têm por fim obter uma visão global da atividade da Câmara Municipal, a qual, sendo 

auditoria financeira, obriga a examinar todas as parcelas contabilísticas mas não exige um exame 

completo e integral de cada uma delas; 

b) Parciais; que têm por fim examinar um ou vários setores, áreas, atividades ou temas, podendo ser 

orientadas, horizontais, de projetos ou programas e de sistemas. 

 

3. Quanto à periodicidade, as auditorias podem ser: 

a) Permanentes; quando se realizam por diversas vezes ao longo dum período, de forma regular ou 

irregular; 

b) Ocasionais ou únicas; as que se efetuam quando ocorre algum acontecimento imprevisto ou é 

necessário dar solução ou resposta a alguma questão especial. 

 

SUBSECÇÃO I  

Auditoria financeira 

 

 A auditoria financeira constitui, o meio através do qual, se procede à análise do universo de gestão e dos 

registos contabilísticos das contas e da situação patrimonial e financeira da Câmara Municipal de Odivelas, 

bem como da verificação da legalidade e regularidade dos procedimentos, com vista a verificar, se: 

a) As operações foram corretamente autorizadas, liquidadas, ordenadas, pagas e registadas; 
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b) Foram tomadas medidas apropriadas de molde a registar com exatidão e a salvaguardar todos os 

ativos, tais como disponibilidades, existências, investimentos e demais valores imobilizados; 

c) As operações registadas estão em conformidade com a legislação geral e específica em vigor; 

d) As despesas e as receitas são, respetivamente, efetuadas e arrecadadas com observância dos 

limites financeiros e do período autorizado; 

e) Todos os direitos e obrigações são apurados e geridos segundo as normas aplicáveis. 

 

SUBSECÇÃO II 

Auditoria de Gestão, operacional ou de resultados 

 
 Mediante a auditoria de gestão, operacional ou de resultados, apura-se a economicidade, eficiência e 

eficácia dos meios e recursos utilizados na consecução dos objetivos da Câmara Municipal. Implica a 

apreciação da gestão dos recursos públicos segundo critérios de economia, eficiência e eficácia (os três 

E’s). 

 
A economia, também designada por “opção menos onerosa”, visa a minimização dos custos dos recursos 

adquiridos ou de utilização dos bens públicos afetos a uma atividade, aferida em função da qualidade, da 

quantidade, do preço e da oportunidade da sua aquisição, de acordo com práticas e princípios 

administrativos corretos e com as políticas de gestão.  

 
Da “economia” deve resultar a “boa gestão” ou evitar “desperdícios”, o que pode levar o auditor a examinar 

aspetos, tais como, a formulação de especificações relativas ao fornecimento de bens e serviços e outros 

aspetos da contratação pública, tais como os procedimentos de concurso público e os contratos. 

 

A eficiência afere a relação entre os resultados obtidos (outputs) e os recursos ou meios utilizados (inputs), 

tendo em vista a sua otimização, estando, por isso, intimamente relacionada com o conceito de 

produtividade. Inclui ainda a análise dos sistemas de informação, dos dispositivos de controlo e dos critérios 

definidos para obtenção de resultados. 

O núcleo essencial deste tipo de análises é o da relação custo-resultados, mas abrange outros aspetos, tais 

como os de índole temporal, ou seja, os que indagam, por exemplo, se a data de obtenção dos resultados é 

a que permite maximizar o impacto esperado dos instrumentos utilizados. 

 

A eficácia avalia o grau de realização dos objetivos e a relação entre os objetivos fixados e os resultados 

obtidos. A constatação da eficácia importa, na medida do possível, verificar de que modo os instrumentos 

utilizados contribuíram para a realização dos objetivos políticos fixados, destrinçando nestes, se for caso 

disso, os que são o resultado daqueles e os que são fruto de fatores externos. 

 

O auditor baseia a sua análise em critérios de qualidade e de medida que deverão servir de guia às ações 

dos responsáveis, de modo a permite concluir que: 
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a) Uma gestão é eficaz se o objetivo fixado foi atingido; 

b) É económica se tiverem sido escolhidos os meios menos onerosos para atingir um dado objetivo 

(análise das alternativas); 

c) É eficiente se os meios utilizados tiverem sido aplicados da maneira mais apropriada (análise do 

rendimento). 

 
SUBSECÇÃO III  

Auditoria integrada 

 

O recurso à auditoria integrada ocorre sempre que se torne necessário conjugar a auditoria financeira, a 

auditoria de gestão, operacional ou de resultados com outros setores de atividade da Câmara Municipal, 

com o objetivo de verificar a economia, eficiência e a eficácia do controlo interno e do seu processo de 

decisão, através da análise de contas, da situação financeira e da legalidade. 

 

A auditoria integrada pode ser direcionada a um setor, um projeto, área, atividade particular ou a um 

procedimento em concreto. 

 
SUBSECÇÃO IV  

Auditoria Prospetiva 

 

O recurso à auditoria prospetiva ocorre sempre que se tenha como objetivo obter informações previsionais 

contidas nos orçamentos e planos de atividades das várias unidades orgânicas. 

 

 

SUBSECÇÃO V  

Auditoria das Aplicações Informáticas em uso 

 

A auditoria das aplicações informáticas em uso, é o procedimento que tem como objetivo certificar-se da 

correta utilização dos meios informáticos em uso, através de verificação do conteúdo dos ficheiros que 

integram as aplicações, a conformidade dos processamentos e dos resultados, bem como, a adequação 

dos procedimentos de controlo e segurança e da sua conformidade legal. 

 

A utilização da informática apresenta alguns riscos, potenciados em particular pelo: 

1.  Utilização generalizada ; 

2. Crescente vulgarização dos conhecimentos necessários à operação dos sistemas; 

3. Maior imaterialidade das correspondentes operações. 

 

Ora, se por um lado o reconhecimento da existência daqueles riscos conduziu à necessidade de 

implantação de procedimentos de segurança com vista à respetiva minimização, não é menos certo que, 
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por outro veio criar a necessidade de uma forma de abordagem diversa, relativamente à análise do sistema 

de controlo interno existente. 

 

Na verdade, a mutação extremamente rápida das tecnologias de informação, com a transformação de 

suportes anteriormente físicos em suportes intangíveis, inviabiliza as formas tradicionais de levantamento 

do sistema de controlo interno. 

 

Tudo isto torna necessário o recurso à auditoria informática, como meio de verificar da fiabilidade dos 

sistemas de segurança instalados e como forma de obviar, em tempo útil, a eventuais quebras de sigilo ou 

alteração, fraudulenta ou não, de dados. 

 

Implica, portanto, o exame de dados registados em suporte informático, incluindo a avaliação do próprio 

sistema informático: aplicações, sistema de gestão e programas. 

 

Para tanto e, sem a preocupação de se ser exaustivo, o auditor terá de analisar, com particular atenção, 

questões como: 

1. Forma de organização e de gestão do sistema informático; 

2. Modo, distribuição e alocação dos meios informáticos na organização e os tipos de hardware e 

software existentes; 

3. Ligação do sistema a redes exteriores; 

4. Níveis de segurança informática ; 

5. Grau de confiança das aplicações informáticas em utilização; 

6. Auto controlo e outputs fornecidos pelo sistema; 

7. Grau de conhecimentos do pessoal que opera na área informática. 

 

 

SUBSECÇÃO VI 

Auditoria de sistemas 

 

O recurso à auditoria de sistemas ocorre sempre que tenha como finalidade o estudo dos sistemas 

estabelecidos e, em especial, o estudo dos sistemas de controlo interno e de decisão, tendente à 

identificação dos eventuais pontos fortes ou fracos desse controlo. 

As auditorias de sistemas devem ser realizadas com vista a assegurar uma avaliação completa do sistema, 

pelo menos uma vez por ano.   
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CAPÍTULO II 

Fases de Auditoria  

 

SECÇÃO I  

Considerações preliminares 

 

De uma forma geral, e independentemente dos seus objetivos, qualquer auditoria desenvolve-se sempre em 

três grandes fases sequenciais, cuja observância é determinante para o respetivo sucesso. 

 

Assim, temos: 

1. Planeamento; 

2. Execução; 

3. Avaliação e elaboração do relatório. 

 

FASES DE AUDITORIA 

 

 

 

• Recolha e análise de informação  

• Reunião com o auditado 

 

 

• Natureza e âmbito da auditoria  

• Objetivos e métodos  

• Calendarização 

• Equipa de auditoria  

 

          

 

• Áreas, operações, registos ou documentos 

a examinar 

• Objetivos específicos da auditoria 

• Procedimentos e técnicas de auditoria  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   PLANEAMENTO 

Elaboração e 
Aprovação do 

Plano de 
Trabalho de 

Auditoria  

 

 
EXECUÇÃO 

Avaliação do 
Controlo interno e 

de gestão 

 
AVALIAÇÃO E ELABORAÇÃO 

DO RELATÓRIO 

 

Estudo 
Preliminar 

Elaboração e 
Aprovação do 
Programa de 

trabalho  

Execução do 
Programa de 

Trabalho 
 

ACOMPANHAMENTO DAS MEDIDAS 
CORRETIVAS OU 

CONTROLO DO CUMPRIMENTO DAS 
RECOMENDAÇÕES E RELATÓRIO DE 

ACOMPANHAMENTO 
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Os princípios orientadores aplicáveis ao trabalho do auditor supra referidos, estabelecem que as auditorias 

devem ser adequadamente planeadas, corretamente executadas, convenientemente supervisionadas e 

devidamente documentadas. 

 

A auditoria tem as seguintes etapas definidas:  

a) Designar os elementos da equipa da auditoria; 

b) Estabelecer um programa de auditoria; 

c) Preparar e conduzir a auditoria; 

d) Informar o auditado da realização da auditoria; 

e) Elaborar proposta de relatório final e relatório final de auditoria; 

f) Notificar o auditado para exercer o direito do contraditório; 

g) Apresentar o relatório final ao Presidente da Câmara Municipal; 

h) Acompanhar a aplicação das medidas corretivas; 

i) Publicar e arquivar o relatório. 

 

Compete ao Coordenador do G.A.I.A.D., designar o auditor ou a equipa de auditoria, com pelo menos cinco 

dias de antecedência em relação à data de início da auditoria. Nesta fase deverá ter-se particularmente em 

atenção a combinação de competências específicas, de acordo com a natureza da auditoria a desenvolver. 

 

Devem ainda designar os trabalhadores externos ao G.A.I.A.D., se for necessário.  

 

A dimensão da equipa resultará da natureza e âmbito da auditoria, da combinação dos fatores acima 

indicados e bem assim do calendário para a sua realização. 

 
SECÇÃO II  

Do planeamento 

 
Depois de designados os membros da equipe de auditoria, segue-se a fase de planeamento. 

 
Os auditores devem ter em conta no planeamento: 

1. A definição dos objetivos da auditoria e o cumprimento das competências do G.A.I.A.D., ou as 

necessidades dos auditados que as justificam; 

2. A indicação da natureza e o âmbito da auditoria; 

3. A identificação da natureza dos auditados e dos seus objetivos bem como os tipos de operações 

mais relevantes e as áreas de maior risco;  

4. Recolha e análise de informação; 

5. Legislação relativa ao respetivo enquadramento legal; 

6. O conhecimento dos principais sistemas, práticas e controlos de gestão dos auditados e avaliação 

preliminar destinada a identificar os pontos fortes e fracos; 
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7. Os métodos e técnicas a utilizar; 

8. A calendarização dos trabalhos de auditoria; 

9. A quantificação de recursos humanos. 

 

O planeamento da auditoria é um processo dinâmico. À medida que a auditoria se desenvolve, pode ser 

necessário fazer alterações ao Plano de Auditoria, pelo que qualquer proposta de ajustamento, desde que 

pertinente e devidamente aprovada, deverá ser considerada. 

 

SECÇÃO III  

Da Execução da Auditoria 

 

Concluídos os estudos preliminares sobre a entidade a auditar e elaborado o programa de trabalho, segue-

se a fase de execução, que tem como objetivos a realização de testes e recolha de provas ou evidências de 

auditoria, concordantes com a estratégia definida na fase preliminar. 

 

Os auditores devem ter em conta no seu trabalho o seguinte: 

1. O exame e avaliação da eficácia do controlo interno a que o auditado esteja sujeito. A análise e a 

avaliação dos controlos de gestão deverão concluir se os controlos existentes funcionam ou não de 

forma satisfatória e quais os que deveriam existir; 

2. A verificação do cumprimento das leis e regulamentos. Os auditores devem selecionar e aplicar as 

provas e demais procedimentos que segundo o seu critério profissional sejam apropriados nas 

circunstâncias para cumprir os objetivos da auditoria; 

3. Exame e avaliação das documentos em analise e formulação de uma opinião sobre os mesmos; 

4. Obtenção de documentos de trabalho suficientes e adequados, através de inspeção ou análise, 

entrevistas ou inquéritos, observações físicas, confirmações e cálculos que permitam uma base 

razoável de suporte ao conteúdo do relatório e possam fundamentar os juízos, conclusões e 

recomendações a formular; 

5. Avaliação final da auditoria baseada na analise realizada e nas provas obtidas. 

 

Como prova de que as auditorias foram executadas de acordo com os princípios básicos no que concerne à 

programação, às áreas verificadas, ao trabalho realizado e às constatações delas resultantes, o auditor ou a 

equipa de auditoria, devem documentar os factos que sejam relevantes e ainda: 

a) Confirmar e apoiar as opiniões e os relatórios do auditor ou da equipa de auditoria; 

b) Tornar a auditoria mais transparente e eficaz; 

c) Provar que o auditor ou a equipa de auditoria aplicou os princípios e os procedimentos de 

auditoria; 

d) Facilitar a programação e a supervisão da auditoria; 

e) Conservar as provas do trabalho realizado. 
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SECÇÃO IV 

Reunião com os responsáveis 

 

Concluída a elaboração dos documentos de trabalho da auditoria deve ser promovida uma reunião final com 

o auditado a fim de apresentar as conclusões a que se chegou com a auditoria, definir e explicar ao mesmo 

eventuais medidas corretivas, a data limite de implementação ou quaisquer outras considerações 

pertinentes, sendo que será lavrada ata da respetiva reunião que será assinada por todos os presentes. 

 
SECÇÃO V  

Da elaboração dos Relatórios 

 
Ao elaborar a Proposta de Relatório Final de Auditoria notifica-se o auditado para exercer o direito do 

contraditório sendo que o Relatório Final de Auditoria deve obrigatoriamente referir-se à realização do 

contraditório e integrar, sempre que for caso disso, as alegações, respostas ou observações dos 

responsáveis, que podem ser transcritas ou sintetizadas. Em especial, o contraditório deve, na medida do 

possível, permitir o apuramento da verdade em matéria de facto. 

 

O relatório final de auditoria é elaborado com base na Proposta de Relatório Final e traduz a forma como foi 

desenvolvido o trabalho e exprime uma opinião sobre os resultados a que se chegou, tendo em conta as 

alegações, respostas ou observações que o auditado fez à Proposta de Relatório Final. 

 

O Relatório Final de Auditoria ligado como está ao processo de auditoria, deve constituir o espelho do 

trabalho realizado e refletir todos os aspetos que se consideram importantes. 

 

O seu conteúdo deve ser de fácil compreensão, sem ser vago nem ambíguo, e as informações nele 

contidas devem estar sempre apoiadas em provas suficientes e pertinentes. 

 

A opinião do auditor deverá ser expressa de forma equitativa e construtiva e as recomendações serem 

pertinentes e objetivas, devendo ser formuladas não em termos de medidas e ou procedimentos impostos, 

mas surgirem como corolário lógico das conclusões. 

 
Considerando que o relatório de auditoria constitui, sempre que haja ilícitos evidenciados, uma peça 

instrutória fundamental para o exercício da função de apuramento de responsabilidades, o seu conteúdo 

deverá ser adequado às exigências de processo jurisdicional ou disciplinar. 

 

O relatório de auditoria obedece, em geral, à seguinte estrutura tipo: 

1. Índice; 

2. Glossário, se necessário; 

3. Listagem das siglas utilizadas e seu significado; 
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4. Ficha técnica, com identificação dos técnicos intervenientes; 

5. Síntese das observações e das recomendações; 

6. Parte introdutória 

6.1 - Fundamento, âmbito e objetivos de auditoria 

6.2 - Enquadramento normativo 

6.3 - Identificação dos responsáveis 

6.4 - Metodologia e técnicas de controlo 

6.5 - Condicionantes - dificuldades encontradas e grau de colaboração dos 

responsáveis 

                      7. Avaliação dos sistemas de controlo interno e de gestão; 

                      8. Desenvolvimento dos trabalhos de auditoria - observações de auditoria 

8.1 - Análise económico-financeira 

8.2 - Análise da legalidade e da regularidade 

8.3 - Apreciação da gestão (economia, eficiência e eficácia) 

8.4 - Avaliação de outros aspetos (ambientais, sociais, etc.) quando for caso disso. 

9. Assinatura; 

10. Anexos 

 

Os requisitos obrigatórios dos Relatórios de Auditoria são os seguintes:  

1. O âmbito da auditoria; 

2. A designação dos auditados; 

3. O objeto da auditoria; 

4. A metodologia, os documentos analisados e elaborados; 

5. O desenvolvimento das atividades incrementadas; 

6. As não conformidades detetadas; 

7. As conclusões; 

8. As recomendações; 

9. As medidas corretivas. 

 

Sempre que seja detetada infração do ordenamento jurídico vigente, devem ser indicadas com precisão, as 

normas violadas, suas consequências jurídicas, os responsáveis pela infração, dano, descrição das 

circunstâncias em que ocorreram a infração e quaisquer outros elementos que permitam ao auditor ou 

equipa de auditoria, imputar responsabilidades. 

 

O Relatório Final é apresentado ao Presidente da Câmara Municipal. 
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CAPÍTULO III  

Acompanhamento das Medidas corretivas ou controlo d o cumprimento das recomendações e 

relatório de acompanhamento 

 

O G.A.I.A.D. deve acompanhar a aplicação das medidas corretivas ou fazer o controlo do cumprimento das 

recomendações, ouvindo o auditado, verificando a documentação e demais procedimentos 

complementares, considerados necessários. 

 

Devem ser produzidos relatórios de acompanhamento, sobre a aplicação de medidas corretivas ou do 

controlo do cumprimento das recomendações, com prazos estabelecidos constantes em relatório final de 

auditoria.  

TÍTULO III  

Disposições finais 

 

O G.A.I.A.D. aplica o presente Manual, com as necessárias adaptações e, quando possível, sempre que 

esteja no exercício das suas competências legais e regulamentares.   
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ESTATUTOS  
da 

MUNICIPÁLIA – Gestão de Equipamentos e Património do Município de Odivelas, EM 
 

 

CAPÍTULO I 

Disposições Gerais 

 

Artigo 1º 

(Denominação e Natureza) 

1. A Municipália – Gestão de Equipamentos e Património do Município de Odivelas, E.M., adiante 

designada por Municipália EM, é uma empresa local, de âmbito municipal, que goza de 

personalidade jurídica e é dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial. 

2. A capacidade jurídica da Municipália EM abrange o universo dos direitos e obrigações 

necessários à prossecução do seu objeto. 

3. A Municipália EM rege-se pela Lei n.º 50/2012 de 31 de agosto, pela lei comercial, pelos 

presentes Estatutos e, subsidiariamente, pelo regime do setor empresarial do Estado.  

 
Artigo 2º 

(Sede) 

1. A Municipália EM tem a sua sede no Centro Cultural Malaposta, Rua Angola, 2620-492 Olival 

Basto. 

2. A sede da empresa pode ser alterada por deliberação da Assembleia-Geral. 

3. Por deliberação do Conselho de Administração, a Municipália EM pode proceder à abertura ou 

encerramento de delegações, agências, gabinetes ou qualquer outra forma de representação, 

dentro do território do Município de Odivelas. 

 
Artigo 3º 

(Objeto) 

1. A Municipália EM é uma empresa local de gestão de serviços de interesse geral, nos termos do 

previsto no artigo 45º da Lei n.º 50/2012 de 31 de agosto.  

2. A Municipália EM tem por objeto: 

a) A exploração e a gestão do Centro Cultural Malaposta, bem como de todos os equipamentos 

de âmbito cultural e artístico, cuja posse lhe seja transmitida pelo Município de Odivelas; 

b) A exploração e a gestão do Complexo Municipal das Piscinas de Odivelas, incluindo todas as 

valências inerentes, nomeadamente, lúdicas, desportivas, terapêuticas e de bem-estar, bem 

como de todos os equipamentos da mesma natureza, cuja posse lhe seja transmitida pelo 

Município de Odivelas; 
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c) A exploração e a gestão do Pavilhão Multiusos de Odivelas, incluindo todas as valências 

inerentes, nomeadamente, culturais e artísticas, lúdicas, desportivas, terapêuticas e de bem-    

-estar, bem como de todos os equipamentos da mesma natureza, cuja posse lhe seja 

transmitida pelo Município de Odivelas; 

d) A exploração e a gestão dos demais equipamentos municipais, independentemente da sua 

natureza, cuja posse venha a ser conferida pelo Município de Odivelas; 

e) Exercer acessoriamente outras atividades que sejam complementares ou relacionadas com o 

seu objeto e que não sejam excluídas por lei. 

3. A exploração e a gestão referidas nas alíneas constantes no número anterior poderão abranger a 

reparação, ampliação, renovação, operação e manutenção das instalações e equipamentos dos 

bens sob gestão da empresa, bem como a celebração de quaisquer tipos de contrato, 

nomeadamente de concessão, de serviços subsidiários que existam ou venham a existir nos 

referidos bens. 

4. A Municipália EM poderá proceder à locação dos bens móveis e imóveis que se encontrem sob a 

sua gestão. 

5. A Municipália EM poderá proceder à realização de obras e à construção de equipamentos que a 

prossecução do seu objeto implique, as quais não carecem de licenciamento, se os respetivos 

projetos tiverem sido aprovados pelo Município de Odivelas. 

6. O Município de Odivelas, através do seu órgão executivo, poderá delegar poderes à Municipália 

EM, nos termos do artigo 27º da Lei n.º 50/2012 de 31 de agosto. 

 
Artigo 4º 

(Atribuições) 

1. Constituem atribuições da Municipália EM: 

a) Programar, projetar e executar obras de construção, de reconstrução e de manutenção dos 

bens municipais que se encontrem sob a sua gestão; 

b) Gerir técnica e administrativamente os equipamentos que se encontrem sob a sua gestão; 

c) Programar, produzir ou coproduzir e realizar atividades formativas, culturais, recreativas, 

lúdicas, desportivas, terapêuticas e de bem-estar, que se desenvolvam nos equipamentos sob a 

sua gestão; 

d) Promover ações de formação e informação junto da população do Concelho de Odivelas, 

relativamente às atividades por si desenvolvidas; 

e) Proceder à aquisição, venda ou permuta de bens que o Município de Odivelas lhe cometa; 

f) Assegurar a correta gestão financeira dos seus recursos e património; 

g) Praticar os demais atos e contratos necessários à correta e cabal prossecução do seu objeto. 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
 

 
Ano XIV - N.º 6 – 9 de abril de 2013 - Anexo 

3 
 

2. A atuação da Municipália EM encontra-se sujeita às orientações estratégicas constantes no 

artigo 37º da Lei n.º 50/2012 de 31 de agosto, bem como aos princípios orientadores previstos no 

artigo 46º da mesma Lei. 

 

 

CAPÍTULO II 

Órgãos 

 
SECÇÃO I 

Disposições Gerais 

 
Artigo 5º 

(Órgãos da Empresa) 

1. São órgãos da Municipália EM: 

a) A Assembleia-Geral; 

b) O Conselho de Administração; 

c) O Fiscal Único. 

2. Os membros do Conselho de Administração são eleitos pela Assembleia-Geral. 

3. O Fiscal Único é designado pelo órgão deliberativo da entidade participante, sob proposta do 

órgão executivo. 

4. Compete ao órgão executivo da entidade participante designar o respetivo representante na 

Assembleia-Geral da empresa local. 

5. Os membros do Conselho de Administração tomam posse perante a Assembleia-Geral. 

6. Os mandatos dos titulares dos órgãos da Municipália EM coincidem com os dos titulares dos 

órgãos do Município de Odivelas, sem prejuízo daqueles continuarem em funções até à sua efetiva 

substituição. 

 
Artigo 6º 

(Substituição dos membros do Conselho de Administração) 

1. Em caso de vacatura do lugar de qualquer um dos membros do Conselho de Administração da 

Municipália EM, por morte, renúncia ou destituição dos respetivos titulares, ou ainda por termo 

das funções indispensáveis à representação que exercem, proceder-se-á à sua substituição pelo 

período de tempo que faltar até ao final do mandato em curso. 

2. Em caso de impossibilidade temporária, física ou legal, para o exercício das respetivas funções, 

os membros impedidos podem ser substituídos enquanto durar tal impedimento. 
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3. Nas faltas e impedimentos, o Presidente do Conselho de Administração será substituído pelo 

membro do Conselho de Administração por si designado, ou, na falta de designação, pelo membro 

do Conselho mais velho. 

SECÇÃO II 

Assembleia-Geral 

 
Artigo 7º 

(Composição) 

O Município de Odivelas enquanto detentor da totalidade do capital da Municipália EM exerce as 

competências da Assembleia-Geral, nos termos do disposto nos artigos 24º e 26º da Lei n.º 

50/2012 de 31 de agosto, em conjugação com os artigos 54º e 373º do Código das Sociedades 

Comerciais. 

 
Artigo 8º 

(Competências da Assembleia-Geral) 

1. A Assembleia-Geral delibera sobre todos os assuntos para os quais a lei e os estatutos lhe 

atribuam competência. 

2. Compete, especialmente, à Assembleia-Geral: 

a) Proceder à aprovação das orientações estratégicas da Municipália EM, com referência ao 

período de duração de cada mandato da administração, devendo aquelas conter os objetivos a 

prosseguir com vista à prossecução do desenvolvimento local e regional; 

b) Apreciar o relatório anual do Conselho de Administração, discutir e votar as contas que 

incluem o balanço, a demonstração de resultados, o anexo, a demonstração de fluxos de caixa, 

a relação dos financiamentos concedidos a médio e longo prazo, o relatório sobre a execução 

anual do plano plurianual de investimentos, o relatório do Conselho de Administração e 

proposta de aplicação de resultados, bem como o parecer do Revisor Oficial de Contas; 

c) Deliberar sobre a aplicação dos resultados do exercício; 

d) Eleger os membros do Conselho de Administração; 

e) Aprovar as alterações estatutárias, sob proposta do Conselho de Administração; 

f) Aprovar preços e tarifas, sob proposta do Conselho de Administração; 

g) Autorizar a contração de empréstimos de médio ou de longo prazo, sob proposta do Conselho 

de Administração, e parecer prévio do Fiscal Único, nos termos do artigo 25º, nº 6, alínea a), da 

Lei n.º 50/2012 de 31 de agosto; 

h) Autorizar a aquisição e construção de bens imóveis; 

i) Aprovar os contratos programa a celebrar entre o Município de Odivelas e a Municipália EM, 

de acordo com o previsto no artigo 47º da Lei n.º 50/2012 de 31 de agosto; 
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j) Definir o estatuto remuneratório dos Vogais do Conselho de Administração; 

k) Tratar de qualquer outro assunto para que tenha sido convocada, que não esteja 

compreendido nas atribuições de outro órgão da sociedade, salvo se, tratando-se de matéria 

de gestão, o Conselho de Administração lho solicitar. 

 
Artigo 9º 

(Reuniões da Assembleia-Geral) 

As reuniões da Assembleia-Geral realizar-se-ão nos termos previstos no Código das Sociedades 

Comerciais. 

 
SECÇÃO II 

Conselho de Administração 

 
Artigo 10º 

(Composição) 

1. O Conselho de Administração é o órgão de gestão da empresa. 

2. O Conselho de Administração é composto pelo Presidente e dois Vogais. 

3. O Presidente do Conselho de Administração tem funções executivas e remuneradas. 

4. Os vogais exercem funções não executivas, sem prejuízo do disposto no artigo 25º n.º 4 da Lei 

n.º 50/2012 de 31 de agosto. 

5. Dos membros do Conselho de Administração apenas o seu Presidente exerce funções a tempo 

inteiro. 

6. Os membros do Conselho de Administração estão dispensados de caução. 

 
Artigo 11º 

(Competências do Conselho de Administração) 

1. Compete ao Conselho de Administração: 

a) Gerir a empresa, praticando todos os atos relativos à prossecução do seu objeto e tendo 

presente as orientações estratégicas constantes nos artigos 31º e 37º da Lei n.º 50/2012 de 31 

de agosto; 

b) Executar as deliberações da Assembleia-Geral; 

c) Administrar o património da Municipália EM; 

d) Adquirir, alienar e onerar direitos ou bens móveis e imóveis nos termos da lei e dos presentes 

Estatutos; 

e) Contrair empréstimos, precedidos, sempre que legalmente exigível, da necessária autorização 

da Assembleia-Geral, e parecer prévio do Fiscal Único, nos termos do artigo 25º, nº 6, alínea a), 
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da Lei n.º 50/2012 de 31 de agosto, bem como angariar outro tipo de financiamentos e realizar 

as demais operações que se revelem necessárias à prossecução das suas atribuições; 

f) Constituir mandatários com poderes necessários, incluindo os de substabelecer; 

g) Exercer as demais competências que lhe sejam cometidas pelos presentes Estatutos, pela Lei e 

pelo Município de Odivelas. 

2. O Conselho de Administração pode delegar no respetivo Presidente qualquer uma das suas 

competências. 

 
Artigo 12º 

(Competências do Presidente do Conselho de Administração) 

Compete em especial ao Presidente do Conselho de Administração: 

a) Coordenar as atividades de gestão da Municipália EM, no respeito pelas orientações da 

Assembleia-Geral; 

b) Representar a Municipália EM, em juízo e fora dele; 

c) Convocar e presidir às reuniões do Conselho de Administração; 

d) Assegurar a execução das deliberações tomadas em Conselho de Administração; 

e) Estabelecer a organização técnico-administrativa da Empresa e as normas do seu 

funcionamento interno, designadamente, em matéria de pessoal e da sua remuneração; 

f) Assegurar a gestão corrente da Municipália EM; 

g) Organizar e manter atualizado o cadastro de bens da Municipália EM; 

h) Exercer as demais competências que lhe sejam atribuídas pelos presentes Estatutos, pela Lei 

ou por deliberação do Conselho de Administração. 

 
Artigo 13º 

(Estatuto Remuneratório do Presidente do Conselho de Administração)  

A remuneração do Presidente do Conselho de Administração é equiparada ao valor da 

remuneração do vereador a tempo inteiro da Câmara Municipal de Odivelas. 

 
Artigo 14º 

(Reuniões e Deliberações do Conselho de Administração) 

1. O Conselho de Administração reúne ordinariamente uma vez por semana, e, 

extraordinariamente, por iniciativa do seu Presidente, ou a pedido de dois terços dos seus 

membros em efetividade de funções. 

2. O Conselho de Administração não pode funcionar sem a presença da maioria dos seus membros 

em efetividade de funções. 
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3. As deliberações serão tomadas por maioria de votos dos membros presentes, tendo o 

Presidente, ou o seu substituto, voto de qualidade, em caso de empate. 

4. Das reuniões lavrar-se-ão atas, que serão assinadas pelos membros presentes. 

 

Artigo 15º 

(Vinculação da Empresa) 

1. Sem prejuízo do disposto no número seguinte, a Municipália EM vincula-se pela assinatura de 

dois membros do Conselho de Administração, devendo um deles ser o Presidente ou o seu 

substituto. 

2. Nos atos de mero expediente é suficiente a assinatura do Presidente. 

 
SECÇÃO IV 

Fiscal Único 

 
Artigo 16º 

(Competências do Fiscal Único) 

A Fiscalização da Municipália EM é exercida por um revisor oficial de contas ou por uma sociedade 

de revisores oficiais de contas, que procederá à revisão legal e a quem compete, nomeadamente: 

a) Emitir parecer prévio relativamente ao financiamento e à assunção de quaisquer obrigações 

financeiras; 

b) Emitir parecer prévio sobre a necessidade da avaliação plurianual do equilíbrio de exploração 

da empresa local e, sendo caso disso, proceder ao exame do plano previsional previsto no n.º 5 

do artigo 40.º da Lei n.º 50/2012 de 31 de agosto; 

c) Emitir parecer prévio sobre a celebração dos contratos -programa previstos nos artigos 47.º e 

50.º da Lei n.º 50/2012 de 31 de agosto; 

d) Fiscalizar a ação do órgão de gestão ou de administração; 

e) Verificar a regularidade dos livros, registos contabilísticos e documentos que lhes servem de 

suporte; 

f) Participar aos órgãos e entidades competentes as irregularidades, bem como os factos que 

considere reveladores de graves dificuldades na prossecução do objeto da empresa local; 

g) Proceder à verificação dos valores patrimoniais da empresa local ou por ela recebidos em 

garantia, depósito ou outro título; 

h) Remeter semestralmente ao órgão executivo da entidade pública participante informação 

sobre a situação económico -financeira da empresa local; 

i) Pronunciar -se sobre qualquer assunto de interesse para a empresa local, a solicitação do 

órgão de gestão ou de administração; 
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j) Emitir parecer sobre os instrumentos de gestão previsional, bem como sobre o relatório do 

órgão de gestão ou de administração e contas do exercício; 

k) Emitir a certificação legal das contas. 

 

Artigo 17º 

(Remuneração do Fiscal Único) 

Ao Fiscal Único será atribuída uma contrapartida monetária pelos serviços prestados a fixar pela 

entidade pública participante, nos termos do artigo 26.º n.º 3 da Lei n.º 50/2012 de 31 de agosto. 

 

 
CAPÍTULO III 

Entidade Participante – Município de Odivelas 

 
Artigo 18º 

(Dever de informação da empresa) 

Sem prejuízo do disposto na lei comercial quanto à prestação de informações aos sócios, as 

empresas locais devem facultar, de forma completa e atempadamente, os seguintes elementos aos 

órgãos executivos das respetivas entidades públicas participantes, tendo em vista o 

acompanhamento e controlo: 

a) Projetos dos planos de atividades anuais e plurianuais; 

b) Projetos dos orçamentos anuais, incluindo estimativa das operações financeiras com o Estado 

e as autarquias locais; 

c) Planos de investimento anuais e plurianuais e respetivas fontes de financiamento; 

d) Documentos de prestação anual de contas; 

e) Relatórios trimestrais de execução orçamental; 

f) Quaisquer outras informações e documentos solicitados para o acompanhamento sistemático 

da situação da empresa local e da sua atividade, com vista, designadamente, a assegurarem a 

boa gestão dos fundos públicos a evolução institucional e económico-financeira. 

 

Artigo 19º 

(Contrato Programa) 

A Municipália EM celebrará com o Município de Odivelas, para cada ano de exercício, um contrato 

programa referente às atividades desenvolvidas, nos termos e para os efeitos do artigo 47º da Lei 

n.º 50/2012 de 31 de agosto. 
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CAPÍTULO IV 

Capital e Património 

 
 

Artigo 20º 

(Capital Social) 

1. O capital social da Municipália EM é de 649.639,37€ (seiscentos e quarenta e nove mil seiscentos 

e trinta e nove euros e trinta e sete cêntimos) e encontra-se integralmente realizado. 

2. O Município de Odivelas detém a totalidade do capital social da empresa local. 

3. As alterações ao capital carecem de aprovação da Assembleia-Geral. 

 
 

Artigo 21º 

(Património) 

1. O património da Municipália EM é constituído pelo universo de bens, direitos e obrigações que 

lhe forem transferidos pelo Município de Odivelas, e pelos que a empresa venha a adquirir, a 

qualquer título, no desenvolvimento da sua atividade. 

2. A Empresa pode dispor dos bens que integram o seu património, nos termos da lei e dos 

presentes estatutos. 

 
 

Artigo 22º 

(Equilíbrio Financeiro) 

1. Nos termos do disposto no artigo 40º da Lei n.º 50/2012 de 31 de agosto, no caso de o resultado 

líquido antes de impostos se apresentar negativo, é obrigatória a realização de uma transferência 

financeira a cargo da entidade participante, na proporção da respetiva participação social, com 

vista a equilibrar os resultados do exercício em causa. 

2. Para o efeito do número anterior, a entidade participante prevê no respetivo orçamento anual o 

montante previsional necessário à cobertura de resultados líquidos antes de impostos, na 

proporção da respetiva participação social. 

3. Caso o orçamento anual não contenha verba suficiente para a cobertura dos prejuízos nos 

termos dos números anteriores, a entidade participante deverá proceder à alteração ou revisão do 

mesmo, de forma a contemplar o montante necessário, e proceder à sua transferência no mês 

seguinte à apreciação das contas da empresa local, nos termos e nos prazos da lei comercial. 
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CAPÍTULO V 

Gestão Financeira e Patrimonial 

 
Artigo 23º 

(Receitas) 

Constituem receitas da Municipália EM: 

a) As receitas provenientes da sua atividade; 

b) As receitas provenientes da prestação de outros serviços no âmbito da sua atividade; 

c) O rendimento dos bens próprios; 

d) Os subsídios e outros valores que venham a ser atribuídos pelo Município de Odivelas de 

acordo com o constante nos contratos programa a celebrar com a Municipália EM; 

e) As comparticipações, dotações, subsídios, doações, heranças ou legados que lhe sejam 

atribuídos ou deixados por qualquer pessoa individual ou coletiva, pública ou privada; 

f) Os rendimentos dos bens próprios e dos que, não sendo, lhe estejam afetos; 

g) O produto da alienação de bens próprios; 

h) O produto dos empréstimos contraídos; 

i) Quaisquer outras receitas ou valores que lhe venham a ser atribuídos por lei ou contrato. 

 
Artigo 24º 

(Instrumentos de Gestão Previsional) 

A gestão económica da Municipália EM é disciplinada pelos seguintes instrumentos de gestão 

previsional: 

a) Planos plurianuais e anuais de atividades, de investimento e financeiros; 

b) Orçamento anual de investimento; 

c) Orçamento anual de exploração, desdobrado em orçamento de Rendimentos e orçamento de 

Gastos; 

d) Orçamento anual de tesouraria; 

e) Balanço previsional. 

 

Artigo 25º 

(Contabilidade) 

1. A contabilidade da Municipália EM respeitará o Sistema de Normalização Contabilística (SNC) e 

deverá responder às necessidades da gestão empresarial e permitir um controlo orçamental 

permanente. 
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2. Sem prejuízo do referido no número anterior a Municipália EM está sujeita a um sistema de 

contabilidade analítica, nos termos e para os efeitos do artigo 47º da Lei n.º 50/2012 de 31 de 

agosto, em conjugação com o disposto no artigo 34º do referido diploma. 

 

Artigo 26º 

(Reservas) 

1. A Municipália EM deverá constituir as provisões e reservas julgadas necessárias, sendo 

obrigatória a constituição da reserva legal imposta no Código das Sociedades Comerciais. 

2. A dotação anual para reforço da reserva legal não poderá ser inferior a dez por cento do 

resultado líquido do exercício, deduzido da quantia necessária à cobertura dos prejuízos 

transitados. 

3. A reserva legal só pode ser utilizada para incorporação no capital ou para cobertura de prejuízos 

transitados. 

 

Artigo 27º 

(Aplicação de Resultados) 

Os resultados positivos apurados em cada exercício terão a seguinte aplicação: 

a) Um mínimo de dez por cento para reforço da reserva legal, nos termos do disposto no número 

dois do artigo anterior; 

b) Um montante, a fixar pela Assembleia-Geral, até 50% do respetivo valor, a entregar ao 

Município de Odivelas a título de participação nos lucros; 

c) O remanescente conforme for deliberado pela Assembleia-Geral. 

 
Artigo 28º 

(Prestação e Aprovação de Contas) 

1. A Municipália EM deverá aprovar, com referência a 31 de dezembro de cada ano de exercício, os 

seguintes documentos: 

a) Balanço; 

b) Demonstração de Resultados; 

c) Anexo; 

d) Demonstração de fluxos de caixa; 

e) Relação das participações no capital de sociedades e dos financiamentos concedidos a médio e 

longo prazo; 

f) Relatório sobre a execução anual do plano plurianual de investimentos; 

g) Relatório do Conselho de Administração e proposta de aplicação de resultados; 

h) Parecer do Revisor Oficial de Contas. 
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2. O relatório anual do Conselho de Administração, o balanço, a demonstração de resultados e o 

parecer do Fiscal Único serão publicados no Boletim Municipal e constarão no sítio da Internet que 

a empresa mantém nos termos do artigo 43º n.º 2 alínea i) da Lei n.º 50/2012 de 31 de agosto. 

3. O registo da prestação de contas da empresa é efetuado nos termos previstos na legislação 

respetiva. 

 

Artigo 29º 

(Amortizações, Reintegrações e Reavaliações) 

A amortização, a reintegração de bens e a reavaliação do ativo imobilizado, bem como a 

constituição de provisões, serão efetivadas pelo Conselho de Administração. 

 
 
 

CAPÍTULO VI 

Regime do Pessoal 

 
 

Artigo 30º 

(Estatuto do Pessoal) 

O estatuto do pessoal da Municipália EM é o do regime do contrato do trabalho, legislação 

complementar, instrumentos de regulamentação coletiva aplicáveis e pelas normas e regulamentos 

internos. 

 
Artigo 31º 

(Pessoal com relação jurídica de emprego público) 

1. O pessoal com relação jurídica de emprego público pode exercer funções na Municipália EM 

mediante acordo de cedência de interesse público, nos termos da legislação aplicável. 

2. Podem ainda exercer funções na Municipália EM os trabalhadores de quaisquer empresas 

públicas, em regime de cedência ocasional, nos termos previstos no Código do Trabalho. 

 

Artigo 32º 

(Retribuição dos Colaboradores) 

1. A retribuição dos colaboradores da empresa terá como limite máximo o montante equivalente a 

80% da remuneração auferida pelo Presidente do Conselho de Administração da Municipália EM. 

2. O previsto no número anterior não prejudica os contratos atualmente em vigor. 
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Artigo 33º 

(Regime de Segurança Social) 

1. O pessoal da Municipália EM está sujeito ao regime geral da Segurança Social. 

2. O pessoal da Municipália EM que exerça funções nos termos do Artigo 31º rege-se pelo regime 

de proteção social do serviço de origem. 

 

Artigo 34º 

 (Estatuto de Gestor Local) 

1. Aos membros do Conselho de Administração da empresa é aplicável o disposto no artigo 30º da 

Lei n.º 50/2012de 31 de agosto. 

2. É subsidiariamente aplicável o Estatuto do Gestor Público. 

 
 
 

CAPÍTULO VII 

Regime Fiscal 

 
Artigo 35º 

(Regime Fiscal) 

A Municipália EM está sujeita a tributação direta e indireta, nos termos gerais. 

 
 
 

CAPÍTULO VIII 

Disposições Finais 

 
 

Artigo 36º 

(Interpretação e Integração de Lacunas) 

As omissões e lacunas dos presentes Estatutos serão analisadas e resolvidas pela Assembleia-Geral. 
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Preâmbulo 
 
 
 
 
 
 

1. Os Decretos-Lei n.º 312/2003, 313/2003, 314/2003 e 315/2003, de 17 de dezembro, o 
Decreto-Lei n.º 315/2009, de 20 de outubro, e a Portaria n.º 81/2002, de 24 de janeiro, 
instituem às câmaras municipais importantes competências na área do controlo de zoonoses, 
bem-estar animal, na luta contra o abandono de animais e na proteção da saúde pública.  
 
2. Por sua vez, a Convenção Europeia para a Proteção dos Animais de Companhia, aprovada 
pelo Decreto-Lei n.º 13/93, de 13 de abril, e as respetivas medidas complementares 
estabelecidas pelo Decreto-Lei n.º 276/2001, de 17 de outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 
315/2003, de 17 de dezembro, disciplinaram a detenção, o alojamento, a captura e o abate de 
animais de companhia. Por outro lado, a Portaria n.º 421/2004, de 24 de abril, que aprovou o 
Regulamento de Classificação, Identificação e Registo de Carnívoros Domésticos, artigo 3.º do 
Decreto-Lei n.º 315/2003, de 17 de dezembro, que regulou o licenciamento de canis e gatis e o 
n.º 1 do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 314/2003, de 17 de dezembro, dispõem que os 
municípios devem possuir instalações destinadas a canis e gatis, de acordo com as 
necessidades municipais e postos adequados à execução de campanhas de profilaxia médica 
e sanitária.  
 
3. O Decreto-Lei n.º 313/2003, de 17 de dezembro, estabelece o “Sistema de Identificação de 
Caninos e Felinos”, que determina a obrigatoriedade da identificação eletrónica a todos os 
canídeos nascidos após 1 de julho de 2008. 
 
4. O presente Regulamento acolhe também as disposições constantes da Portaria n.º 81/2002, 
de 24 de janeiro, alterada pela Portaria n.º 899/2003, de 28 de agosto, e do Decreto-Lei n.º 
314/2003, de 17 de dezembro, que instituíram e aprovaram o “Programa Nacional de Luta e 
Vigilância Epidemiológica da Raiva Animal e Outras Zoonoses”. 
 
5. Assim, nos termos do disposto no artigo 241.º da Constituição e na alínea a) do n.º 2 do 
artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, com a redação dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 
11 de janeiro, e tendo em conta as normas legais e regulamentares supracitadas, o Município 
de Odivelas delibera submeter à Assembleia Municipal de Odivelas, para aprovação, o 
presente Regulamento, precedida, nos termos dos artigos 117.º e 118.º do Código de 
Procedimento Administrativo, de apreciação pública pelo período de 30 (trinta) dias para 
recolha de sugestões, discussão e análise.  
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Regulamento do Centro Oficial de Recolha Animal do Concelho de Odivelas 
 

CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Artigo 1.º 
Definições 

Sem prejuízo do disposto na Lei, entende-se por: 
 
a) Dono ou  Detentor  - qualquer pessoa, singular ou coletiva, responsável por um animal ou 
que dele se ocupe, mesmo que a título temporário, para efeitos de reprodução, criação, 
manutenção, acomodação ou utilização, com ou sem fins comerciais, garantindo-lhe os 
necessários cuidados sanitários e de bem-estar animal, bem como a aplicação das medidas de 
profilaxia emanadas pelas autoridades competentes; 
 
b) Animal de companhia  - qualquer animal detido ou destinado a ser detido pelo homem, 
designadamente no seu lar, para seu entretenimento e companhia;  
 
c) Cão ou gato vadio ou errante - qualquer cão ou gato que seja encontrado na via pública ou 
em quaisquer lugares públicos, fora do controlo ou da vigilância direta do respetivo dono ou 
detentor, sem qualquer identificação ou que não tenha lar;  
 
d) Animal potencialmente perigoso  – qualquer animal que, devido à sua especificidade 
fisiológica, tipologia racial, comportamento agressivo, tamanho ou potência de mandíbula, 
possa causar lesão ou morte a pessoas ou outros animais; 
 
e) Animal perigoso  – qualquer animal que se encontre numa das seguintes condições:  
 1. Tenha mordido, atacado ou ofendido o corpo ou a saúde de uma pessoa; 
 2. Tenha ferido gravemente ou morto um outro animal fora da propriedade do seu dono 

ou detentor; 
 3. Tenha sido declarado, voluntariamente, pelo seu dono ou detentor, à junta de 

freguesia da sua área de residência, que tem um caráter e comportamento agressivo; 
 4. Tenha sido considerado, pela autoridade competente, como um risco para a 

segurança de pessoas e animais devido ao seu comportamento agressivo ou 
especificidade fisiológica.  

 
f) Cão ou gato abandonado  – qualquer cão ou gato relativamente ao qual existam fortes 
indícios de que não tem detentor, de que este não esteja identificado ou que foi removido, 
pelos respetivos donos, para fora do seu domicílio ou dos locais onde costumava estar 
confinado, com vista a pôr termo à propriedade, prestação de cuidados, posse ou detenção 
que sobre aquele se exercia, sem transmissão do mesmo para a guarda e responsabilidade de 
outras pessoas, da autarquia local ou das associações zoófilas legalmente constituídas.  
 
g) Médico Veterinário Municipal  – autoridade sanitária veterinária concelhia, nomeado 
responsável pela direção e coordenação do CORACO, bem como pela execução das medidas 
de profilaxia médica e sanitária determinadas pelas autoridades competentes, nacionais e 
regionais, promovendo a preservação da saúde pública e a proteção do bem-estar animal; 
 
h) Centro Oficial de Recolha Animal de Odivelas  – o alojamento municipal onde os animais 
de companhia são hospedados por um período determinado pela autoridade competente, não 
sendo utilizado como local de reprodução, criação, venda ou hospitalização. A principal função 
é o controlo da população canina e felina do Município, na salvaguarda da saúde pública. 
 
 

Artigo 2.º 
Direitos dos Animais 

O Município de Odivelas reconhece a importância dos Direitos dos Animais consagrados na 
Declaração Universal dos Direitos dos Animais, proclamada pela UNESCO em sessão 
realizada em Bruxelas, em 27 de janeiro de 1978, e que os mesmos devem constituir um 
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acervo de princípios inspiradores da sua atividade nesse âmbito, sem prejuízo do estrito 
cumprimento da legislação vigente. 
 
 

Artigo 3.º 
Objeto 

O presente regulamento estabelece as normas a que obedece o funcionamento e a atividade 
do Centro Oficial de Recolha Animal de Odivelas ou CORACO. 
 
 

Artigo 4.º 
Identificação do Animal e Registo 

1. Todos os animais que dão entrada no CORACO são registados individualmente através da 
atribuição de um número de ordem sequencial correspondente ao que seja automaticamente 
emitido por uma Base de Dados, acompanhado da identificação completa e fotografia do 
animal, respetiva origem e proveniência, bem como a identificação do apresentante, caso 
exista. (ANEXO 1) 
 
2. No caso dos canídeos, é afixada uma placa identificativa na respetiva jaula. 
 
3. Aos gatos são colocadas coleiras com número e cor diferentes consoante o sexo e 
temperamento. 
 
4. Os serviços mantêm atualizado o movimento diário dos animais através da Base de Dados 
referida no número 1. 
 
5. Até ao dia 5 de cada mês, a secretaria elabora, por espécies, um mapa relativo ao 
movimento mensal dos animais, no qual constam os seguintes elementos: 
a) Data de entrada 
b) Óbitos 
c) Data de saída 
d) Destinos dos animais. 
 
6. Estes registos são arquivados pelo Gabinete Médico Veterinário Municipal durante um 
período mínimo de três anos. 
 
 

Artigo 5.º 
Identificação do Dono ou Detentor 

1. O CORACO dispõe do respetivo leitor eletrónico para efeitos de controlo da identificação 
eletrónica dos canídeos. 
 
2. Os animais encontrados na via pública são objeto de uma observação pelos serviços de 
forma a determinar a identificação do seu dono ou detentor. 
 
3. No caso de ser identificado o dono ou detentor, este será notificado para, no prazo 
legalmente determinado, proceder ao levantamento do animal, sendo punido, nos termos da 
legislação em vigor, pelo abandono do mesmo.  
 
 

Artigo 6.º 
Grupos de Animais Alojados 

1. Os animais alojados formam três grupos distintos: 
a) Animais em sequestro, designadamente: 

i) os animais suspeitos de raiva; 
ii) os cães e os gatos agredidos por animais diagnosticados como atacados de raiva, que 
tenham sido vacinados contra a raiva há mais de 21 dias e há menos de 12 meses, 
devendo, no entanto, ser sujeitos a duas vacinações antirrábicas consecutivas com 
intervalo de 180 dias e a um período mínimo de sequestro de 6 meses; 
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iii) os animais agressores de pessoas ou de outros animais que estejam vacinados contra a 
raiva e dentro do prazo de imunidade da vacina, salvo se a vigilância clínica for domiciliária, 
sempre que haja garantias para o efeito. Neste caso, o detentor do animal deve entregar 
no CORACO um termo de responsabilidade, passado por médico veterinário, no qual o 
clínico se responsabiliza pela vigilância sanitária, por um prazo mínimo de 15 dias, 
comunicando, no fim do período, o estado do animal vigiado; 
iv) Animais agressores e agredidos cuja comprovação de vacina da raiva não seja possível 
e independentemente do seu estado de saúde. 

b) Animais em quarentena: grupo constituído pelos animais em recuperação e/ou provenientes 
do estrangeiro. 

c) Animais em qualquer outra situação, nomeadamente para adoção. 
 
2. Caso necessário, poderão coabitar machos e fêmeas adultos da mesma espécie, desde que 
a reprodução não seja possível.  
 
 

Artigo 7.º 
Localização e Composição 

1. O CORACO está localizado na Estrada da Paiã, na Pontinha. 
 
2. É composto por dezoito celas para cães, três celas semicirculares para cães potencialmente 
perigosos, três celas de quarentena e um compartimento à parte para gatos.  
 
3. As instalações de apoio são constituídas por: 
a) Sala de apoio do Médico Veterinário Municipal; 
b) Sala de receção do público; 
c) Sala de armazenagem de rações e outros materiais destinados aos animais alojados; 
d) Secretaria; 
e) Vestiários para ambos os sexos; 
f) Cozinha e copa; 
g) Instalações sanitárias; 
h) Armazém de arcas para cadáveres e de equipamentos de captura de animais. 
 
 

Artigo 8.º 
Orgânica  

1. A gestão compete ao Município de Odivelas, nomeadamente no que concerne à cobrança 
de tarifas constantes no Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais vigente do 
Município de Odivelas. 
 
2. A direção e coordenação técnica é da responsabilidade do Médico Veterinário Municipal.  
 
 

Artigo 9.º 
Acesso ao CORACO 

1. As pessoas estranhas ao Gabinete Médico Veterinário Municipal só podem ter acesso ao 
CORACO quando devidamente autorizadas pelo Médico Veterinário Municipal e 
acompanhadas por um funcionário afeto ao mesmo, sendo obrigatório o cumprimento das 
disposições de segurança aplicáveis; 
 
2. Por questões de segurança física e de ordem sanitária está expressamente interdito o 
acesso à zona de sequestro a pessoas estranhas ao CORACO, sem prévia autorização do 
Médico Veterinário Municipal; 
 
3. A autorização referida no número anterior não dispensa o acompanhamento por um 
funcionário do CORACO. 
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Artigo 10.º 
Horário de Funcionamento 

1. O CORACO presta atendimento ao público de segunda a sexta-feira, das 9H00 às 12H00 e 
das 14H00 às 16H30, e aos Sábados, das 9H00 às 13H00. 
 
2. Em datas a anunciar, mediante o pagamento das tarifas constantes no despacho vigente dos 
Ministérios das Finanças e da Administração Pública e da Agricultura, do Desenvolvimento 
Rural e das Pescas, o MVM procede ao serviço de vacinação e colocação de dispositivo de 
identificação por microchip.  
 
 

Artigo 11.º 
Impedimentos 

O Médico Veterinário Municipal será substituído, na sua ausência ou impedimentos, pelo 
Médico Veterinário Municipal de um dos concelhos limítrofes, a designar pela autoridade 
sanitária veterinária nacional.  
 
 

Artigo 12.º 
Maneio, alimentação e cuidados de saúde animal 

1. A alimentação dos animais alojados deve ser realizada à base de alimentos compostos, 
devidamente balanceada e equilibrada, segundo instruções do MVM, exceto nos casos 
particulares, em que o mesmo determine a confeção de outro tipo de alimentos para satisfação 
de necessidades específicas dos animais. 
 
2. Todos os animais devem dispor de bebedouros com água potável e sem qualquer restrição, 
salvo por razões médico-veterinárias, os quais devem ser mantidos em bom estado de asseio e 
higiene.  
 
3. Todos os animais são submetidos a controlo sanitário e terapêutico pelo MVM. 
 
4. Os tratadores de animais, ou pessoas designadas pelo MVM, devem proceder à observação 
diária de todos os animais alojados no CORACO, informando o MVM sempre que haja 
qualquer indício de alterações de comportamento e fisiológico, tais como: 
a) Alteração de comportamento ou perda do apetite; 
b) Diarreia ou obstipação, com modificação do aspeto das fezes; 
c) Vómitos, tosse, corrimentos oculares ou nasais, claudicações; 
d) Alterações cutâneas visíveis, alopécias e feridas; 
e) Presença de parasitas gastrointestinais e externos. 
 
5. Mediante supervisão do MVM, todos os tratadores de animais, ou pessoas para tal 
designadas, devem proceder aos tratamentos ou ações de profilaxia médico-sanitária dos 
animais alojados determinados pelo MVM. 
 
6. O manuseamento de animais deve ser feito de forma a não lhes causar qualquer dor, 
sofrimento ou distúrbios desnecessários. 
 
7. Quando houver necessidade de recorrer a meios de contenção, não devem estes causar 
ferimentos, dor ou angústia desnecessários aos animais. 
 
 

Artigo 13.º 
Higiene do Pessoal e das Instalações 

1. Devem ser cumpridos adequados padrões de higiene, nomeadamente no que concerne à 
higiene pessoal dos tratadores e demais pessoal em contacto com os animais, bem como a 
todas as estruturas de apoio ao maneio e tratamento dos animais. 
 
2. As instalações, equipamentos e áreas adjacentes, nomeadamente as áreas de acesso ao 
público, devem ser permanentemente mantidas em bom estado de asseio e higiene. 
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3. Para cumprimento do referido no n.º 1, todas as instalações destinadas ao alojamento de 
animais devem ser limpas, lavadas e/ou desinfetadas, diariamente, com água sob pressão com 
detergentes e desinfetantes que não sejam tóxicos para os animais. 
 
4. Todas as instalações, materiais e equipamentos que entraram em contacto com animais 
doentes ou suspeitos, ou com cadáveres, devem ser convenientemente lavados e desinfetados 
após cada utilização. 
 
5. Todo o material não reutilizável e de elevado risco biológico deve ser sempre colocado nos 
contentores adequados e exclusivos para esse efeito. 
 
 
CAPÍTULO II – COMPETÊNCIAS 
SECÇÃO I – Âmbito de Atuação 
 
 

Artigo 14.º 
Competências 

1. O CORACO tem como missão: 
a) Execução das medidas de profilaxia médica e sanitária determinadas pela legislação em 
vigor; 
b) Recolha, receção e eliminação de cadáveres de animais; 
c) Adoção; 
d) Controlo da população canina e felina no Concelho; 
e) Promoção do bem-estar animal e salvaguarda da saúde pública; 
f) A esterilização cirúrgica de todos os animais para adoção;  
g) Atividades de sensibilização e pedagogia. 
 
2. As ações de profilaxia médica e sanitária englobam: 
a) A vacinação antirrábica; 
b) A colocação de dispositivos de identificação; 
c) A captura de animais; 
d) O alojamento de animais; 
e) O sequestro de animais; 
f) A observação clínica; 
g) A occisão. 
 
 
SECÇÃO II – Ações de Captura, Profilaxia Médica e S anitária, e Destino dos Cães e Gatos 
 
 

Artigo 15.º 
Captura de Animais 

1. São capturados: 
a) os animais com raiva; 
b) os animais suspeitos de raiva; 
c) os animais agredidos por outros que estejam raivosos ou sejam suspeitos de raiva; 
d) os animais encontrados na via pública em desrespeito pelas normas em vigor; 
e) os animais alvo de ações de recolha compulsiva determinadas pela autoridade competente. 
 
2. A captura de animais é realizada em conformidade com a legislação em vigor, sendo 
utilizado o método de captura mais adequado ao caso concreto. 
 
3. Os animais capturados recolhem ao CORACO. 
 
4. A brigada de captura é acompanhada, sempre que necessário, pela autoridade policial. 
 
5. Os animais referidos na alínea d) só serão capturados caso exista denúncia de que (ANEXO 
2): 
a) Estão acidentados e em visível agonia e sofrimento;  
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b) Estão abandonados, traumatizados, paralisados ou debilitados; 
c) Ameacem a segurança de pessoas, animais ou bens. 
 
6. A captura de animais em propriedade privada, de acordo com o acima descrito, será 
efetuada após análise e aprovação do Médico Veterinário Municipal.  
 
 

Artigo 16.º 
Abandono 

Os animais deixados nas imediações ou ao portão do CORACO, sem que sejam previamente 
aceites pelo Médico Veterinário Municipal ou por quem este designar, são considerados 
abandonados, sendo os infratores, sempre que possível, punidos, nos termos da legislação em 
vigor. 
 
 

Artigo 17.º 
Alojamento 

1. São alojados os animais: 
a) vadios ou errantes, por um período mínimo de 8 dias; 
b) que recolhem ao CORACO no âmbito de ações de despejo, pelo período legalmente 

estabelecido; 
c) destinados a adoção; 
d) que recolhem ao CORACO, como resultado de ações de recolha compulsiva determinadas 

pelas autoridades competentes, até ao término do prazo de recurso, nos termos da lei geral, 
designadamente: 

 i) Alojamento de um número de animais superior ao estabelecido nas normas legais em 
vigor; 

 ii) Razões de bem-estar animal, saúde pública, segurança e tranquilidade das pessoas, 
outros animais e bens. 

 
2. Todos os animais recolhidos são submetidos a exame clínico pelo Médico Veterinário 
Municipal, que elabora um relatório e decide o seu ulterior destino. 
 
3. O tratador responsável pela higienização dos animais elabora diariamente um mapa de 
sinais e sintomas de doença nos animais, designadamente presença de parasitas ou sangue, 
tosse ou anorexia, antes de proceder à lavagem das jaulas ou parques. 
 
 

Artigo 18.º 
Restituição aos Detentores 

1. Os animais referidos nas alíneas a), b) e c) do artigo anterior podem ser entregues aos seus 
detentores, desde que cumpridas as normas de profilaxia médico-sanitária em vigor e pagas as 
respetivas taxas. (ANEXO 3) 
 
2. Os animais referidos na alínea d) do número 1 do artigo anterior e aqueles considerados em 
sequestro, só são restituídos uma vez cumpridas as formalidades previstas no número 1 e 
após prova de que a irregularidade cessou.  
 
3. No caso de serem cães perigosos ou potencialmente perigosos, o detentor terá de 
apresentar um comprovativo de esterilização cirúrgica no prazo de seis meses, após a 
restituição.  
 
 

Artigo 19.º 
Sequestro e Destino de Animal Agressor 

A avaliação de entrega será feita caso a caso e após satisfeitas as imposições legais para a 
detenção e posse deste tipo de cães, expressas no Decreto-Lei n.º 315/2009, de 29 de 
outubro. (ANEXO 4, 5 e 6) 
 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
 

 
Ano XIV - N.º 6 – 9 de abril de 2013 - Anexo 

11 
 

Artigo 20.º 
Observação Clínica 

A observação clínica dos animais é da competência do MVM e obedece às normas 
estabelecidas na legislação em vigor. 
 
 
SECÇÃO III – Occisão e Eliminação de Cadáveres 
 
 

Artigo 21.º 
Occisão e Eliminação de Cadáveres 

1. A occisão é determinada pelo Médico Veterinário Municipal, mediante critérios de bem-estar 
animal e de saúde pública, e é efetuada de acordo com a legislação em vigor. 
 
2. Sempre que esteja em causa a segurança e saúde públicas e o bem-estar o justifique, 
nomeadamente para pôr fim ao sofrimento ou dor desnecessária, o Médico Veterinário 
Municipal pode proceder à occisão antes do prazo estabelecido legalmente, exceto nos casos 
de animais sujeitos a sequestro obrigatório para diagnóstico diferencial da raiva animal. 
 
3. A occisão de animais identificados eletronicamente deve ser averbada pelo Gabinete Medico 
Veterinário Municipal na base de dados onde se encontra o animal. 
 
4. Os cadáveres dos animais são eliminados, de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1774/02, 
do Parlamento Europeu e do Conselho de 23 de outubro. 
 
5. O CORACO só poderá aceitar animais para occisão, provenientes de particulares ou 
pessoas coletivas, mediante o pagamento da respetiva taxa e após o preenchimento, pelo 
dono ou detentor, de um termo de responsabilidade e uma declaração do médico veterinário 
assistente, onde constem os fundamentos clínicos e comportamentais justificativos da occisão 
imediata do animal. (ANEXO 7) 
 
 

Artigo 21.º - A 
Impedimento para Assistir à Occisão 

À occisão não podem assistir pessoas estranhas aos serviços do CORACO, sem prévia 
autorização do MVM. 
 
 
SECÇÃO IV – Recolha e Receção de Cadáveres 

 
 

Artigo 22.º 
Recolha de Cadáveres na Via Pública 

1. Sempre que sejam encontrados ou for participada a existência de cadáveres de animais na 
via pública, estes são recolhidos pelos serviços competentes da Autarquia em viaturas 
adequadas para o efeito. 
 
2. Constitui um dever cívico de todos os cidadãos avisar o Gabinete Médico Veterinário 
Municipal da existência de cadáveres de animais na via ou no espaço público, designadamente 
em virtude de atropelamento. 
 
3. Para o efeito referido no número anterior, o Município criará oportunamente um número 
verde e disponibilizará os procedimentos necessários para o efeito. 
 
 

Artigo 23.º 
Recolha de Cadáveres em Residências e em Centros de  Atendimento Veterinário 

1. Sempre que solicitado, os serviços do CORACO recolhem cadáveres de animais em 
residências e em centros de atendimento veterinário na área do Município.  
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2. Os cadáveres devem ser entregues de acordo com as normas constantes no artigo 14.º e 
mediante o pagamento das tarifas constantes no Regulamento de Taxas e Outras Receitas 
Municipais vigente do Município de Odivelas. 
 
3. Aquando da solicitação da recolha de cadáveres, é obrigatória a comunicação da 
quantidade, espécie e porte dos mesmos. 
 
 

Artigo 24.º 
Receção de Cadáveres no CORACO 

O CORACO recebe cadáveres de animais aplicando-se, com as necessárias adaptações, o 
estabelecido no artigo anterior. 
 
 

Artigo 25.º 
Acondicionamento de Cadáveres de Animais 

1. Os cadáveres de animais provenientes de centros de atendimento veterinário devem ser, 
sempre que possível, congelados e acondicionados em sacos de plástico, com espessura 
mínima de 100 microns, devidamente fechados de forma a evitar qualquer contaminação 
exterior. 
 
2. Os cadáveres de animais provenientes de detentores particulares devem ser acondicionados 
em sacos de plástico devidamente fechados, de forma a prevenir qualquer contaminação.  
 
 

Artigo 26.º 
Proibição 

Está interdita a colocação de objetos cortantes ou perfurantes, bem como de qualquer material 
clínico ou outro junto aos cadáveres. 
 
 
SECÇÃO V –Recolha e Transporte de Animais 
 
 

Artigo 27.º 
Recolha de Animais em Residências 

Quando for legitimada a intervenção da Autarquia pelas entidades judiciais competentes. 
(ANEXO 2) 
 
 

Artigo 28.º 
Transporte de Animais 

O Município de Odivelas disponibiliza veículo de transporte, adequado para o efeito, aos donos 
ou detentores que pretendam ver o seu animal assistido por um médico veterinário e estejam 
impossibilitados de o fazer (pessoas doentes, idosas, etc.), mediante o pagamento de uma 
taxa, nos termos do Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais vigente do Município 
de Odivelas.  
 
SECÇÃO VI – Adoção de Animais 
 
 

Artigo 29.º 
Adoção 

1. Os animais alojados no CORACO que não sejam reclamados, podem ser cedidos pela 
Autarquia após parecer favorável do Médico Veterinário Municipal. 
 
2. Os animais destinados à adoção são anunciados em campanhas publicitárias, meios de 
comunicação social e internet, designadamente através do “Consultório Veterinário Interativo”, 
no endereço www.cm-odivelas.pt. Promove-se também o desenvolvimento de contactos com 
canis, abrigos e associações na procura de donos para animais em busca de um novo lar.  



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
 

 
Ano XIV - N.º 6 – 9 de abril de 2013 - Anexo 

13 
 

 

3. A adoção dos animais realiza-se sempre na presença do Médico Veterinário Municipal ou 
perante quem este designar. 
 
4. Sempre que possível, o animal adotado é identificado eletronicamente e sujeito às ações de 
profilaxia obrigatórias, mediante o pagamento das tarifas constantes no despacho vigente dos 
Ministérios das Finanças e da Administração Pública e da Agricultura, do Desenvolvimento 
Rural e das Pescas.  
 
5. Após o ato da adoção, o novo detentor compromete-se a submeter o animal a esterilização 
cirúrgica, no prazo máximo de dezoito meses, salvo qualquer impedimento de ordem clínica 
verificado pelo médico veterinário assistente, podendo fazê-lo, sem qualquer custo, no 
Consultório Veterinário Municipal durante esse prazo. 
 
 

Artigo 30.º 
Termo de Responsabilidade 

O animal é entregue ao futuro dono mediante a assinatura de um termo de responsabilidade. 
(ANEXO 8 e 9) 
 
 

Artigo 31.º 
Acompanhamento dos Animais Adotados 

O Município reserva-se o direito de acompanhar o processo de adaptação do animal ao novo 
dono e de verificar o cumprimento da legislação relativa ao bem-estar animal e saúde pública 
em vigor.  
 
 
SECÇÃO VII – Controlo da População Canina e Felina 
 
 

Artigo 32.º 
Controlo da População Canina e Felina 

1. As iniciativas necessárias para o controlo da população canina e felina no Concelho são da 
competência do Médico Veterinário Municipal, de acordo com o estabelecido na legislação em 
vigor. 
 
2. O Município de Odivelas defende a esterilização como meio privilegiado de controlo da 
natalidade canina e felina. 
 
 
SECÇÃO VIII – Promoção do Bem-estar Animal 
 
 

Artigo 33.º 
Promoção do Bem-Estar Animal 

A Câmara Municipal de Odivelas, sob orientação técnica do Médico Veterinário Municipal, 
promove e coopera em ações de preservação e promoção do bem-estar animal. 
 
 

Artigo 34.º 
Informação sobre o CORACO e Respetivas Ações 

1. As iniciativas de promoção e desenvolvimento de programas de informação e educação, 
relativos a animais de companhia, são desenvolvidos sob orientação técnica do Médico 
Veterinário Municipal. 
 
2. Os serviços do Gabinete Médico Veterinário Municipal promovem o esclarecimento dos 
munícipes relativamente ao seu funcionamento e ações desenvolvidas.  
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SECÇÃO IX – Atividades com Munícipes e Voluntariado  
 
 

Artigo 35.º 
Atividades com Munícipes 

O CORACO encontra-se disponível, mediante pré-marcação, para a realização de atividades 
de sensibilização sobre a proteção e bem-estar animal, com crianças, principalmente das 
escolas. É também possível a realização de atividades de terapia assistida por animais com 
deficientes e atividades de ocupação de tempos livres com os idosos.  
 
 

Artigo 36.º 
Voluntariado 

1. Mediante análise prévia das candidaturas e sua aprovação superior, será permitido o 
exercício de voluntariado às pessoas interessadas, sendo atribuído ao voluntário um cartão de 
acesso ao CORACO, possibilitando a realização das tarefas previamente determinadas pelo 
Médico Veterinário Municipal.  
 
2. Os voluntários terão de respeitar as normas internas do serviço, assim como cumprir as 
ordens do funcionário designado pelo Médico Veterinário Municipal, como coordenador de 
voluntários, sob pena de ficarem impossibilitados de aceder ao CORACO. 
 
 
CAPÍTULO III – COOPERAÇÃO COM ASSOCIAÇÕES ZOÓFILAS 
 
 

Artigo 37.º 
Cooperação 

1. Podem ser desenvolvidas formas de cooperação com associações zoófilas, legalmente 
constituídas, de forma a defender e promover o bem-estar animal e a saúde pública, sob 
supervisão do Médico Veterinário Municipal. 
 
2. A cooperação pode efetivar-se, de igual modo, com outras associações ou entidades, desde 
que o seu objeto seja compatível e exista interesse mútuo.  
 
3. Quando a cooperação envolva a realização de campanhas de adoção, as mesmas devem 
ser prévia e expressamente autorizadas pelo Gabinete Médico Veterinário Municipal, o qual 
estabelecerá as condições da sua realização, tendo em vista o bem-estar animal e a 
salvaguarda da saúde pública. 
 
 

Artigo 38.º 
Apoio Clínico 

1. A Autarquia, a título excecional e na sequência de parecer fundamentado do Médico 
Veterinário Municipal, pode solicitar a colaboração das associações zoófilas, legalmente 
constituídas, para prestar apoio clínico a animais alojados no CORACO, de forma a prevenir 
riscos ou aliviar a respetiva situação de saúde. 
 
2. A intervenção prevista no número anterior pode ser concretizada nas instalações das 
respetivas associações, devendo os seus representantes subscrever um termo de 
responsabilidade junto do Gabinete Médico Veterinário Municipal. 
 
 
CAPÍTULO IV – COLABORAÇÃO COM OUTRAS ENTIDADES 
 
 

Artigo 39.º 
Acordos de Cooperação 

1. A Câmara Municipal de Odivelas pode celebrar acordos de cooperação, sob parecer 
fundamentado do Médico Veterinário Municipal, com vista a promover o controlo da população 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
 

 
Ano XIV - N.º 6 – 9 de abril de 2013 - Anexo 

15 
 

animal do Município, o controlo e prevenção de zoonoses e a desenvolver projetos no âmbito 
do bem-estar animal e saúde pública. 
 
2. O Município pode estabelecer acordos com as autarquias vizinhas para a realização 
concertada de ações de sensibilização ou de adoção de animais. 
 
3. As ações de adoção desenvolvidas por outras autarquias na circunscrição territorial do 
Município de Odivelas dependem do prévio estabelecimento de acordos ou protocolos de 
reciprocidade. 
 
 

Artigo 40.º 
Colaboração com a Administração Central 

1. Sem prejuízo das obrigações decorrentes da lei, o Município de Odivelas pode promover, 
com a colaboração da Administração Central, ações de esclarecimento sobre saúde, sanidade 
animal e conservação da fauna.  
 
2. No âmbito das ações referidas no número anterior, deve ser privilegiada a interação com as 
escolas do Município, procurando incutir nos jovens o respeito e a estima pelos animais. 
 
 
CAPÍTULO V – FISCALIZAÇÃO 
 
 

Artigo 41.º 
Competência 

A atividade fiscalizadora é exercida pelo Médico Veterinário Municipal, pela Fiscalização 
Municipal, pela Direção-Geral de Veterinária, pela Autoridade Médico-Veterinária Regional, 
bem como pelas demais autoridades administrativas e policiais no âmbito das respetivas 
atribuições. 
 
 
CAPÍTULO VI – DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
 

Artigo 42.º 
Responsabilidade do CORACO 

1. O CORACO declina qualquer responsabilidade por doenças contraídas, mortes ou acidentes 
ocorridos durante a estadia dos animais, nomeadamente durante o período legal determinado à 
restituição dos animais aos legítimos donos ou detentores, bem como durante os períodos de 
sequestro e recolha compulsiva de animais previstos na legislação em vigor. 
 
2. Exclui-se do número anterior qualquer trauma resultante de maus-tratos ou negligência 
grosseira. 
 
 

Artigo 43.º 
Legislação Subsidiária 

Em tudo quanto não estiver expressamente regulado no presente Regulamento, são aplicáveis 
as disposições legais que especificamente regulam esta matéria, as normas do Código de 
Procedimento Administrativo, com as necessárias adaptações, e na falta delas, os princípios 
gerais do direito. 
 
 

Artigo 44.º 
Pagamento de Taxas e Outras Receitas 

1. O pagamento de taxas e outras receitas municipais previstas no presente Regulamento é 
efetuado diretamente na Tesouraria da Câmara Municipal de Odivelas, exceto as respeitantes 
a cadáveres que são efetuadas diretamente aos funcionários do CORACO. 
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2. As taxas a aplicar serão as constantes na tabela anexa e serão revistas anualmente, sob 
proposta a submeter à Câmara Municipal e Assembleia Municipal. 
 
 

Artigo 45.º 
Isenções 

Excecionalmente e mediante deliberação do executivo, devidamente fundamentado, em 
proposta dos Serviços, o Município de Odivelas pode autorizar a isenção do pagamento das 
tarifas constantes do presente Regulamento, tendo em conta os motivos apresentados.  
 
 

Artigo 46.º 
Entrada em Vigor 

O presente Regulamento entra em vigor 15 dias após a sua publicação. 
 
 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
 

 
Ano XIV - N.º 6 – 9 de abril de 2013 - Anexo 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
 

 
Ano XIV - N.º 6 – 9 de abril de 2013 - Anexo 

 
 

 

 

 

 
 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
 

 
Ano XIV - N.º 6 – 9 de abril de 2013 - Anexo 

 
 

 
 

 

 
 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
 

 
Ano XIV - N.º 6 – 9 de abril de 2013 - Anexo 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
 

 
Ano XIV - N.º 6 – 9 de abril de 2013 - Anexo 

 
 

 

 

 
 

 
 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
 

 
Ano XIV - N.º 6 – 9 de abril de 2013 - Anexo 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
 

 
Ano XIV - N.º 6 – 9 de abril de 2013 - Anexo 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
 

 
Ano XIV - N.º 6 – 9 de abril de 2013 - Anexo 

 
 

 

 
 

 
 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
 

 
Ano XIV - N.º 6 – 9 de abril de 2013 - Anexo 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
 

 
Ano XIV - N.º 6 – 9 de abril de 2013 - Anexo 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


