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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

11.ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
 
 

Realizada em 5 de junho de 2013 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

VOTO DE CONGRATULAÇÃO 
 

 
 

MIA COUTO  
PRÉMIO CAMÕES 

 
“O Prémio Camões foi criado em 1988 por Portugal e 
pelo Brasil para distinguir um autor de língua portuguesa 
que, «pelo valor intrínseco da sua obra, tenha contribuído 
para o enriquecimento do património literário e cultural 
da língua comum”. 
 
O Prémio Camões deste ano foi atribuído a Mia Couto, 
escritor moçambicano, vencedor portanto da 25.ª edição 
do prémio. 
 
O júri integrou os escritores José Eduardo Agualusa e 
João Paulo Borges Coelho, o jornalista José Carlos 
Vasconcelos, a Professora Catedrática Clara Crabbé 
Rocha, o crítico Alcir Pécora e o embaixador e membro 
da Academia Brasileira de Letras, Alberto da Costa e Silva. 
 
Mia Couto nasceu na Beira (Moçambique) onde foi 
escolarizado. Com catorze anos de idade, teve alguns 
poemas publicados no jornal Notícias da Beira e três anos 
depois, em 1971, mudou-se para a cidade capital, 
Lourenço Marques (agora Maputo). Iniciou os estudos 
universitários em medicina mas, abandonou esta área no 
princípio do terceiro ano, passando a exercer a profissão 
de jornalista depois do 25 de Abril de 1974. Trabalhou no 
jornal A Tribuna até à destruição das suas instalações em 
Setembro de 1975, por colonos que se opunham à 
independência. Foi nomeado diretor da Agência de 
Informação de Moçambique (AIM) e formou ligações de 
correspondentes, entre as províncias moçambicanas, 
durante o tempo da guerra de libertação. A seguir, 
trabalhou como diretor da revista Tempo, até 1981, e 
continuou a carreira no jornal Notícias até 1985. Em 1983, 
publicou o seu primeiro livro de poesia, Raiz de Orvalho, 
que inclui poemas contra a propaganda marxista militante. 

Dois anos depois, demitiu-se da posição de diretor para 
continuar os estudos universitários na área de biologia. 
 
Além de considerado um dos escritores mais importantes 
de Moçambique, é o escritor moçambicano mais 
traduzido. Em muitas das suas obras, Mia Couto tenta 
recriar a língua portuguesa com uma influência 
moçambicana, utilizando o léxico de várias regiões do país 
e produzindo um novo modelo de narrativa africana. 
Terra Sonâmbula, o seu primeiro romance, publicado em 
1992, ganhou o Prémio Nacional de Ficção da Associação 
dos Escritores Moçambicanos em 1995 e foi considerado 
um dos doze melhores livros africanos do século XX, por 
um júri criado pela Feira do Livro do Zimbabué. Em 
2007, foi entrevistado pela revista Isto É. Foi fundador de 
uma empresa de estudos ambientais da qual é 
colaborador. 
 
Mia Couto recebeu já vários prémios: em 1995, recebeu 
Prémio Nacional de Ficção da Associação dos Escritores 
Moçambicanos; em 1999 recebeu o Prémio Vergílio 
Ferreira; em 2001, o Prémio Mário António; em 2007, o 
Prémio União Latina de Literaturas Românicas e também 
Prêmio Passo Fundo Zaffari e Bourbon de Literatura; em 
2012 o Prémio Eduardo Lourenço. 
 
As obras de Mia Couto têm sido representadas em 
Odivelas, nomeadamente nas edições da III e IV Bienal de 
Culturas Lusófonas que a Câmara Municipal de Odivelas e 
a Municipália E.M. realizaram em parceria (em 2011 e 
2013). 
 
A Câmara Municipal de Odivelas congratula, assim, o 
escritor Mia Couto pelo reconhecimento e pela atribuição 
do Prémio Camões 2013.” 
 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

VOTO DE SOLIDARIEDADE 
 

 
 

CORONEL JOSÉ BERNARDINO SERRA 
DIRETOR DO INSTITUTO DE ODIVELAS 

 
“Como é do conhecimento público, o Coronel José 
Bernardino Serra, Diretor do Instituto de Odivelas, tem 
desenvolvido um intenso trabalho, da mais alta 
competência, com reflexos evidentes não só ao nível de 
reorganização e reestruturação do Instituto de Odivelas, 
como ao nível do desenvolvimento de um privilegiado e 
continuado relacionamento com a comunidade do 
concelho de Odivelas. 
 
A Câmara Municipal de Odivelas tem sido testemunha e 
beneficiária desta atitude de abertura, levando ao 
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estabelecimento de efetivas parcerias a bem de todos os 
munícipes. Tem também, aliás, o Coronel José Bernardino 
Serra desenvolvido um intenso trabalho de defesa do 
Instituto de Odivelas, perante a vontade daqueles que 
pretendem diluí-lo numa eventual junção à Academia 
Militar e aos Pupilos do Exercito ou simplesmente 
extingui-lo. 
 
A posição pública assumida pelo Coronel José Bernardino 
Serra tem-se revestido da maior coerência ao nível da 
substancia e do maior respeito por todas as instituições, 
nomeadamente aquelas a que responde em termos de 
hierarquia militar. 
 
Nas últimas semanas, foram conhecidos alguns rumores 
que configuram uma alegada pressão sobre o Coronel José 
Bernardino Serra e, por isso, entendemos que é chegado o 
momento da Câmara Municipal de Odivelas, sabendo que 
representa todos os seus munícipes e toda a comunidade 
do concelho, reiterar o seu voto de solidariedade para com 
o Coronel José Bernardino Serra, dada a excelência, 
insistência e substancia da sua intervenção pública em 
defesa de uma instituição centenária, com tantos e tão 
elevados serviços prestados à comunidade, como é o caso 
do Instituto de Odivelas.” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

VOTO DE CONGRATULAÇÃO 
 

 
 

ODIVELAS FUTEBOL SAD 
 
“O Odivelas Futebol SAD sagrou-se, nesta época, 
2012/2013, campeão distrital de Lisboa da II Divisão, de 
futebol. 
 
Este é um resultado extremamente positivo, revelador de 
uma época desportiva que foi marcada por um elevado 
empenho e determinação do clube, que, só com uma 
regularidade de vitórias, permitiu alcançar o primeiro 
lugar. 
 
A todos os atletas, do Odivelas Futebol SAD, aos quadros 
técnicos, dirigentes e associados do clube, o Executivo 
Municipal, reunido em reunião de Câmara, apresenta um 
voto de congratulação pelo resultado obtido, que honra o 
nosso Concelho.” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 

 

ATA 
 

 
 

ATA DA 5.ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE ODIVELAS DE 2010 

 
Ata da 5.ª Reunião Extraordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, realizada a 23 de junho de 2010. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 
 

 
 

7.ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 2013 
8.ª MODIFICAÇÃO ORÇAMENTAL 

 
7ª Alteração Orçamental, 8.ª Modificação Orçamental, nos 
termos dos mapas anexos à informação n.º 
Interno/2013/5484 de 2013-05-29, e de acordo com 
proposto na informação. 

 
 

“7. Alteração Orçamental 
 

A 7.ª Alteração Orçamental de 2013 encontra-se 
devidamente calendarizada e reproduz a necessidade de 
ajustamentos (reforços e anulações) de algumas rubricas 
dos serviços municipais, imprescindíveis ao seu normal 
funcionamento. 
 
De entre os vários movimentos de reforço, destaque para 
os valores de 100.000,00 € (cem mil euros) e 30.000,00 € 
(trinta mil euros), nas rúbricas referentes a 
“Remunerações por Doença e Maternidade/Paternidade” 
e “Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adoção”, 
respetivamente. Realce ainda, para a inscrição de 
46.208,73 € (quarenta e seis mil, duzentos e oito euros e 
setenta e três cêntimos), no projeto denominado 
“Protocolo de Delegação de Competências”, relativo ao 
Protocolo Adicional de Delegação de Competências pelo 
Licenciamento de Ocupação de Via Pública e Publicidade. 
 
Deste modo, a Alteração Orçamental do lado da Despesa 
totaliza 236.033,73 € (duzentos e trinta e seis mil, trinta e 
três euros e setenta e três cêntimos), verificando-se uma 
diminuição das despesas de capital no valor de 26.130,26 
Euros (vinte e seis mil, cento e trinta euros e vinte e seis 
cêntimos) por contrapartida de um acréscimo de igual 
montante ao nível das despesas correntes, conforme 
quadro seguinte: 
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Modificação Despesa 
 

Quadro Síntese 
 

(un: euros) 
 

 
Inscrições/ 
Reforços 

Diminuições/ 
Anulações 

Total de Despesas 
Correntes  

201.963,73 175.833,47 

Total de Despesas Capital  34.070,00 60.200,26 

Total Geral  236.033,73 236.033,73” 

 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 
 

FUNDOS DISPONÍVEIS 
 

 
 

AUMENTO TEMPORÁRIO DE FUNDOS DISPONÍVEIS  
JUNHO 2013 

 
Aumento temporário dos fundos disponíveis, no valor de 
€3.700.000 (três milhões e setecentos mil euros), nos 
termos do artigo 4.º da Lei dos Compromissos e dos 
Pagamentos em Atraso (LCPA) e considerando o estrito 
cumprimento dos limites estabelecidos no n.º 2 do artigo 
6 do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, por 
antecipação da receita de Imposto Municipal sobre 
Imóveis (IMI) a arrecadar em novembro, nos termos e de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2013/5626, de 2013-06-03. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

DEFINIÇÃO DE PORTARIA A APLICAR 
 

 
 

DEFINIÇÃO DA PORTARIA A APLICAR PARA CÁLCULO DO VALOR 
EM NUMERÁRIO DA COMPENSAÇÃO A PAGAR AO MUNICÍPIO 

 
“Na sequência do «Programa Municipal Anticrise, Odivelas 
Apoia Mais» que se traduz num conjunto de medidas que 
numa altura de elevada crise financeira vão permitir que os 
proprietários possam cumprir com os deveres a que se 
encontram obrigados, foram dadas indicações para se 
reequacionar os valores da compensação por área de 
cedência em falta para equipamento de utilização coletiva, 
de forma a avaliar a possibilidade de se reduzirem os 
encargos dos particulares nas operações urbanísticas, em 
especial as de reconversão urbanística dos Bairros de 
Génese ilegal. (…)” Os valores em causa resultam da 

aplicação da fórmula determinada pelo Regulamento 
Municipal de Edificação e Urbanização (RMEU). O artigo 50º 
do RMEU estabelece a forma de cálculo do valor da 
compensação em numerário nos loteamentos, em edifícios 
com impacto semelhante a loteamento e obras com 
impacto relevante. 
 
A atual disposição no artigo 50º, referente à variável “V”, 
estabelece que o valor do custo por metro quadrado 
decorrente do preço da construção será definido por 
Portaria anualmente publicada. 
 
“Considerando que no ano de 2013 foi criado o referido 
«Programa Municipal Anticrise, Odivelas Apoia Mais» 
com a implementação de várias medidas de natureza 
fiscal, económica, educativa e social em resposta ao clima 
de adversidade económica e financeira sentido pela 
maioria dos munícipes de Odivelas, (…)”de acordo com o 
proposto na informação interno que consta no EDOC 
2013/31714, de 2013-05-29, propõe-se que a portaria a 
ser aplicada no que respeita à fórmula de cálculo da 
compensação pela área de cedência em falta e estabelecida 
no artigo 50º do atual RMEU, seja a Portaria nº 424/2012 
de 28 de dezembro, que fixa em €482,40 o valor médio de 
construção por metro quadrado (para efeitos do artigo 39º 
do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis, a vigorar 
para o ano de 2013), com a seguinte referência: “Que a 
presente alteração passe a vigorar para o futuro e não 
apenas enquanto vigorar o denominado «Programa 
Municipal Anticrise», previsto até final de 2014”. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PROTOCOLOS 
 

 
 

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO 
ENTRE O MUNICÍPIO DE ODIVELAS E O ISCAD  

- INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO 
 
Protocolo de colaboração a celebrar entre o Município de 
Odivelas e o ISCAD - Instituto Superior de Ciências da 
Administração, nos termos da minuta de protocolo 
(abaixo publicada) anexa à informação n.º 
Interno/2013/5232, de 2013.05.22, de acordo com o 
proposto na referida informação. 
 

“PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO 
entre 

O INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA 
ADMINISTRAÇÃO 

e 
O MUNICÍPIO DE ODIVELAS 

 
Considerando que: 
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1. A superação da «crise» pelo relançamento da economia 
e criação de emprego coloca sérios desafios à criatividade 
e à inovação da governação das instituições e à gestão das 
empresas e das organizações públicas e sociais, 
requerendo uma forte aposta na qualificação das pessoas; 
 
2. Tal contexto exige, com acuidade crescente, do ensino 
superior a implicação na investigação e produção de 
ciência, na capacitação de quadros altamente qualificados 
e na prestação de serviços à comunidade, trabalhando em 
parceria e estruturas em rede; 
 
3. O Município de Odivelas exerce o mandato que lhe foi 
conferido pelos cidadãos no quadro de uma estratégia 
global clara e coerente de qualificação do quadro de vida 
das pessoas e das condições de desempenho das empresas 
e dos atores económicos e sociais; 
 
4. O Município de Odivelas, no âmbito da missão que lhe 
cabe, e em função dela, se vem revelando organização 
muito atenta e empenhada na capacitação dos seus 
quadros e colaboradores – bem como das outras 
organizações que lhe compete servir –, promovendo e 
executando criteriosos planos de formação com vista à 
atualização e desenvolvimento de conhecimentos e 
competências; 
 
5. O Instituto Superior de Ciências da Administração é 
um instituto politécnico, votado à capacitação e ao 
desenvolvimento de quadros em competências de forte 
empregabilidade, com cursos de licenciatura, mestrado e 
pós-graduação, em diferentes domínios das Ciências da 
Gestão, particularmente nas áreas Jurídicas, 
Contabilísticas, da Hotelaria e da Administração Pública e 
Autárquica; 
 
6. O Instituto Superior de Ciências da Administração está 
também vocacionado para diferentes atividades de serviço 
à comunidade, designadamente de investigação e 
divulgação científica, formação profissional, consultoria e 
assistência técnica às organizações, e à cooperação 
internacional para o desenvolvimento; 
 
7. O Instituto Superior de Ciências da Administração 
dispõe de um vasto quadro de colaboradores, docentes, 
investigadores e especialistas que, no âmbito académico e 
de atividades profissionais adquiriram vastos 
conhecimentos em matérias de Ciências da Administração, 
particularmente em Solicitadoria, Administração e Gestão 
Pública, Autárquica e Comunitária: 
 
Resolvem: 
 
O Instituto Superior de Ciências da Administração, 
doravante designado por ISCAD, representado pelo 
Diretor, Professor Doutor Elias Quadros  
 

e o Município de Odivelas, doravante designado por MO, 
representado pela Presidente do Órgão Executivo, Dra. 
Susana de Carvalho Amador,  
 
pelo presente Protocolo, potenciar as respetivas 
sinergias, designadamente, para: 
 
• Promoção da qualificação dos quadros do MO e das 

outras organizações públicas por ela apoiadas;   
• Conceção e elaboração de projetos formativos para 

o mesmo setor; 
• Promoção e realização de cursos de formação 

profissional para trabalhadores e colaboradores do 
MO; 

• Permuta de publicações técnicas, científicas e 
informativas; 

• Apoio logístico à realização de ações de formação;  
• Publicitação dos respetivos serviços e atividades, 

 
nos termos das cláusulas seguintes: 
 

1ª 
Prioridade em análise e creditação de competências 

 
O ISCAD compromete-se a dar prioridade à análise, nos 
termos da lei, dos pedidos de creditação de competências 
académicas e profissionais apresentados por membros 
eleitos e trabalhadores do MO, bem como aos seus 
familiares, com vista ao prosseguimento de cursos 
graduados ou de pós-graduação que promove, 
conferindo-lhes igualmente prioridade na inscrição.  
 

2ª 
Redução de propinas 

 
1. O ISCAD assegura aos membros eleitos e trabalhadores 
do MO, bem como aos seus familiares, uma redução de 
10% nas propinas estabelecidas para qualquer dos seus 
cursos de Licenciatura, Mestrado e Pós-Graduação; 
 
2. A redução prevista no número anterior não se aplica a 
quaisquer outros pagamentos exigíveis aos alunos, 
designadamente a título de inscrição, matrícula, disciplinas 
em atraso, exames em época de recurso ou época especial, 
revisão de provas, certificados, diplomas e demais 
documentação; 
 
3. O pedido de redução prevista no número 1 da presente 
cláusula será acompanhado de declaração do MO, 
atestando a qualidade referida no mesmo número desta 
cláusula. 

 
3.ª 

Disponibilização de instalações 
 

O ISCAD disponibiliza, em termos a acordar caso a caso, 
as suas modernas instalações sitas em Lisboa, na Rua de 
São Paulo, 89, para a realização de atividades próprias de 
investigação, ensino e formação promovidas pelo MO. 
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4.ª 
Disponibilização de meios de formação 

 
O ISCAD põe à disposição do MO, com vista à expansão 
das respetivas atividades, a sua experiência em ensino e 
formação profissional em matérias de Ciências da 
Administração em geral e de Ciências da Administração e 
Gestão Pública e Autárquica, em particular, e 
designadamente em pesquisa de necessidades formativas, 
conceção de intervenções, programas, instrumentos e 
suportes formativos e organização, promoção e execução 
de ações de formação profissional. 
 

5.ª 
Colaboração nas áreas de investigação, ensino e 

formação 
 
O ISCAD e o MO comprometem-se a efetuar consultas 
recíprocas, sempre que o julguem conveniente, na 
conceção e execução de novos cursos de graduação, de 
pós-graduação e de formação profissional, bem como em 
projetos de investigação e divulgação científica, no sentido 
de otimizar recursos técnicos, didáticos e pedagógicos no 
âmbito de ambas as instituições. 
 

6.ª 
Realização de Cursos de Estudos Avançados 

 
O ISCAD patenteia disponibilidade para equacionar com 
o MO a pertinência e oportunidade de promoção e 
realização de cursos de Pós – Graduação, de Estudos 
Avançados e de Especialização em benefício do MO e de 
outras organizações públicas por ela apoiadas. 
 

7.ª 
Realização de Cursos de Formação Profissional 

 
1. O ISCAD pode ajustar com o MO, no domínio da 
formação profissional, a conceção, programação, 
promoção, execução e avaliação de planos, programas e 
ações de formação profissional, sobre temáticas de 
estratégia, gestão, auditoria, inspeção e administração 
pública e social, designadamente nas seguintes valências e 
modalidades: 
 
a) Formação de trabalhadores estagiários; 
b) Formação para concursos de provas; 
c) Formação obrigatória e, ou, relevante, no acesso e, 

ou, promoção nas carreiras; 
d) Formação habilitante para o desempenho de funções 

de direção intermédia e superior nas administrações 
públicas; 

e) Formação requerida para reclassificação e 
reconversão de trabalhadores; 

f) Formação de atualização, capacitação e 
especialização; 

g) Formação em sala, outdoor e e-learning; 
h) Formação inter-organizações e à medida das 

necessidades específicas de cada organização. 

2. O MO compromete-se a, quando para tal solicitada, 
colaborar com o ISCAD na realização de estágios para 
alunos do ISCAD, designadamente nos domínios de: 
 
a) Administração Financeira do Estado; 
b) Assessoria; 
c) Contabilidade; 
d) Contratação pública; 
e) Hotelaria e restauração; 
f) Impugnação e contencioso administrativos, 
g) Regime da função pública. 

 
2.1 - A aceitação dos estagiários depende sempre da 
disponibilidade dos serviços do MO, onde a sua 
integração se revelar adequada, situação que será 
verificada casuisticamente. 
 

8.ª 
Assessoria e consultoria 

 
O ISCAD pode ajustar colaborações com o MO, no 
domínio da prestação de serviços de assessoria e 
consultoria técnicas, designadamente nos campos 
seguintes: 
 
a) Diagnósticos globais e setoriais; 
b) Auditoria e avaliação do clima e cultura 

organizacionais bem como do sistema de 
comunicação interna; 

c) Conceção, planeamento, implementação, 
acompanhamento e avaliação de inovações; 

d) Planeamento, programação e avaliação de atividades 
e projetos; 

e) Sistemas integrados de gestão; 
f) Diagnóstico de necessidades formativas, conceção 

de planos de formação, de programas e de produtos 
formativos, bem como organização, execução e 
avaliação de ações de formação; 

g) Planeamento da força de trabalho e gestão 
previsional de efetivos;  

h) Gestão da comunicação e marketing público e social; 
i) Implementação e auditoria de sistemas de avaliação 

do desempenho organizacional e individual; 
j) Conceção, desenho, planeamento, programação e 

avaliação de políticas públicas, de programas e 
projetos. 

 
9.ª 

Promoção institucional recíproca 
 
O MO compromete-se a promover ligação do respetivo 
website aos cursos de graduação, pós-graduação e 
formação profissional ministrados pelo ISCAD que, por 
seu turno, se responsabiliza por assegurar um link no seu 
website de acesso direto ao site do MO enquanto entidade 
parceira em atividades formativas. 
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10.ª 
Publicitação de ações em colaboração 

 
Todas as realizações articuladas no âmbito da parceria 
instituída pelo presente Protocolo de iniciativa de 
qualquer das duas entidades publicitam, conforme os 
casos, tratar-se de “realização em parceria” ou “com a 
colaboração” ou “com o apoio”, conforme os casos, da 
contraparte. 
 

11.ª 
Permuta de publicações 

 
O MO e o ISCAD comprometem-se a permutar as suas 
publicações técnicas, científicas e informativas em termos 
de reciprocidade. 
 

12.ª 
Outros domínios de colaboração 

 
A parceria instituída pelo presente Protocolo pode ainda 
desenvolver-se em outros domínios, em Portugal e no 
estrangeiro, mediante intercâmbio de professores, 
monitores e outros técnicos e de utilização de outros 
meios de ambas as entidades. 
 

13.ª 
Adenda ao Protocolo 

 
Cada ação ou projeto concretos, que envolvam encargos 
financeiros para qualquer das partes, a desenvolver ao 
abrigo desta parceria, são objeto de instrumento 
autónomo aditado ao presente Protocolo. 
 

14.ª 
Seguimento e avaliação 

 
O desenvolvimento e seguimento do presente Protocolo 
são objeto de avaliação anual conjunta. 
 

15.ª 
Interlocutores permanentes 

 
Sem prejuízo da superior intervenção dos representantes 
das entidades signatárias sempre que se justifique, 
acordam o ISCAD e o MO em designar interlocutores 
permanentes, para o seguimento e desenvolvimento deste 
Protocolo, os seguintes colaboradores: 
 
a) Por parte do ISCAD: Prof. Doutor José da Cunha 

Barros; 
 

b) Por parte do MO: Dra. Maria Cristina Machado Mira 
Laureano Forte. 

 
 
 
 
 

16.ª 
Vigência 

 
Este Protocolo entra em vigor na presente data por um 
ano, renovando-se, automaticamente, por iguais períodos 
sucessivos, se uma das partes o não denunciar, por carta, 
com dois meses de antecedência em relação a cada prazo 
de vigência. 
 
Assinado em Odivelas, em dois exemplares de igual fé, 
aos 7 dias do mês de Junho do ano de 2013 
 
 

O DIRETOR DO ISCAD A PRESIDENTE DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE 

ODIVELAS 
Professor Doutor  

Elias Quadros 
Dra. Susana de Fátima 

Carvalho Amador 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO 
ENTRE O MUNICÍPIO DE ODIVELAS E O GORC 

- GRUPO OPERACIONAL DE RESGATE CINOTÉCNICO 
 
Protocolo de colaboração a celebrar entre o Município de 
Odivelas e o GORC – Grupo Operacional de Resgate 
Cinotécnico, nos termos da minuta de protocolo (abaixo 
publicada) anexa à informação n.º 4642/SMPC/2013, de 
2013.05.08, de acordo com o proposto na referida 
informação. 
 

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O 
MUNICIPIO DE ODIVELAS E O GORC – 

GRUPO OPERACIONAL DE RESGATE CINOTÉCNICO 
 
Considerando que são objetivos gerais do GORC – 
Grupo Operacional de Resgate Cinotécnico: 
 
1. Agrupar e organizar a participação solidária em ações de 
voluntariado cívico e humanitário dos associados e 
informar, formar, treinar e ainda coordenar cidadãos cujo 
interesse, formação e aptidão técnica se enquadre nos 
objetivos dos sistemas de Proteção Civil e do 
Planeamento Civil de Emergência, para ações a 
desenvolver no âmbito de situações de emergência e de 
urgência ao serviço dos indivíduos, das famílias e das 
comunidades; 
 
2. Formar e manter com capacidade de resposta equipas 
de binómios para atuação em terra e água (deteção de 
vitimas em escombros, grandes áreas e água); 
 
3. Promover atividades associativas de Proteção e Socorro 
de Pessoas e de Bens e de Radioamadorismo. 
 
4. Representar e zelar pelos interesses dos Voluntários de 
Proteção e Defesa Civil junto dos organismos oficiais. 
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No quadro de um esforço conjunto para promover o 
desenvolvimento do espirito de voluntariado e 
participação cívica, reconhecendo o mútuo interesse de 
cooperação, estabelece-se que: 
 
ENTRE: 
 
Município de Odivelas, entidade titular do NIPC 
504293125, com endereço na Rua Guilherme Gomes 
Fernandes – Quinta da Memória, 2675-372 Odivelas, 
neste ato legalmente representado pela Presidente da 
Câmara Municipal, Dra. Susana de Fátima Carvalho 
Amador, doravante designada por Primeiro Outorgante, 
 
E 
 
GORC – Grupo Operacional de Resgate Cinotécnico, 
entidade titular do NIPC 509280951, com sede na Rua 
Cidade da Horta, nº 133, no Montijo, neste ato legalmente 
representado pelo seu Presidente, ………. e pelo 
……………. , doravante designado por Segundo 
Outorgante, 
É ajustado e reciprocamente aceite o presente 
PROTOCOLO, que se regerá pelas cláusulas seguintes: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
(Objeto e âmbito) 

 
1. Constitui objeto do presente Protocolo a cooperação, 
entre o Município de Odivelas, através da Câmara 
Municipal de Odivelas, Serviço Municipal de Proteção 
Civil, e, o GORC - Grupo Operacional de Resgate 
Cinotécnico, em matéria de proteção civil, em 
conformidade com a Lei de Bases da Proteção Civil e 
demais legislação habilitante, sempre que ocorram 
situações de acidente grave, catástrofe ou desaparecimento 
de seres humanos, na área territorial do Município e que 
envolvam a necessidade de resgatar pessoas que se 
encontrem em perigo ou desaparecidas. 
 
2. O resgate referido no número anterior será efetuado de 
forma voluntária através da equipa canina de busca e 
salvamento do segundo outorgante. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA 
(Cooperação) 

 
A cooperação estabelecida na cláusula anterior será 
precedida de requisição dos meios do segundo outorgante, 
por parte do Serviço Municipal de Proteção Civil de 
Odivelas, que coordenará sempre a intervenção dos 
referidos meios nas operações a realizar. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA 
(Obrigações do Segundo Outorgante) 

 
São obrigações do segundo outorgante: 
1. Ministrar ações de formação/treino relativas a busca e 
salvamento/resgate canino. 
 

a) Os destinatários das ações de formação serão, 
preferencialmente, os trabalhadores do Serviço Municipal 
de Proteção Civil de Odivelas e, caso ainda haja vaga, os 
interessados que queiram aprender ou aprofundar os seus 
conhecimentos, indicados por qualquer das partes 
outorgantes do presente Protocolo; 
 
b) A periodicidade das ações de formação/treino será 
definida em conformidade com as necessidades das partes 
outorgantes; 
 
c) As ações de treino integram, sempre que solicitado pelo 
Serviço Municipal de Proteção Civil, um ou mais dos seus 
trabalhadores. 
 
2. Promover, quando solicitado pelo Veterinário 
Municipal do Município de Odivelas, a socialização de 
animais. 
 

CLÁUSULA QUARTA 
(Obrigações do Primeiro Outorgante) 

 
1. O Município de Odivelas, através do respectivo Serviço 
Municipal de Proteção Civil e enquanto durar a 
intervenção do segundo outorgante, colocará à disposição 
deste os meios de comunicação e logísticos que se revelem 
indispensáveis ao desempenho das missões de busca e 
salvamento; 
 
2. Colocará também à disposição do segundo outorgante 
instalações para que este possa realizar reuniões e/ou 
treinos no âmbito das suas competências. 
 
3. A cedência das instalações referida no número anterior 
será articulada entre os outorgantes, sem prejuízo do 
segundo outorgante comunicar ao Serviço de Proteção 
Civil de Odivelas, sempre que pretenda efetuar reuniões 
ou ações de formação/treinos, com a antecedência de 2 
(dois) ou 10 (dez) dias úteis em relação à data de início da 
sua realização, respetivamente. 
 
4. A comunicação referida no número anterior incluirá a 
duração previsível de qualquer das atividades a realizar. 
 

CLAÚSULA QUINTA 
(Período de vigência) 

 
1. O presente Protocolo tem a duração de um ano, 
renovando-se automática e sucessivamente, nas mesmas 
condições por iguais períodos, salvo se for denunciado 
por qualquer das partes. 
 
2. A denúncia prevista no número anterior deve ser 
comunicada à outra parte, por carta registada, com aviso 
de receção para os endereços indicados neste Protocolo, e, 
com uma antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. 
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CLÁUSULA SEXTA 
(Alteração e revisão do protocolo) 

 
Toda e qualquer alteração ou revisão ao presente 
Protocolo carecerá sempre do prévio acordo escrito de 
ambas as partes intervenientes. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA 
(Entrada em vigor) 

 
Este protocolo entra em vigor após publicação no 
Boletim Municipal, à data da sua assinatura.  
 
Odivelas, de de 2013 

 
O PRIMEIRO OUTORGANTE 

 
___________________________________ 

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

 
 

O SEGUNDO OURORGANTE 
 

__________________________________ 
O Presidente do GORC 

 
 

___________________________________ 
O ……….” 

 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 

 

SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

SOCIEDADE MUSICAL ODIVELENSE 
ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO 

 
Apoio, sob a forma de atribuição de um subsídio no valor 
de €2.000,00 (dois mil euros), à Sociedade Musical 
Odivelense, no âmbito das comemorações do seu 150.º 
aniversário, enquadrado no disposto na alínea b) do n.º 4, 
do artigo 64.º, da Lei n,º 169/99 de 18 de setembro, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2013/5014, de 2013.05.16. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

RANCHO FOLCLÓRICO E ETNOGRÁFICO 
“OS MOLEIROS DO POMARINHO” 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO 
 
Atribuição de um apoio sob a forma de transporte 
municipal, ao Rancho Folclórico e Etnográfico “Os 

Moleiros do Pomarinho”, nos termos do disposto na 
alínea b) do n.º 4, do artigo 64.º, da Lei n.º 169/99 de 18 
de setembro, no dia 16 de junho de 2013, para deslocação 
a Corroios (Seixal), com a finalidade de participar num 
Festival de Folclore, com um custo total estimado em 
€110,96, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2013/5265, de 2013.05.23. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

RANCHO FOLCLÓRICO E ETNOGRÁFICO 
“OS MOLEIROS DO POMARINHO” 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO 
 
Atribuição de um apoio sob a forma de transporte 
municipal, ao Rancho Folclórico e Etnográfico “Os 
Moleiros do Pomarinho”, nos termos do disposto na 
alínea b) do n.º 4, do artigo 64.º, da Lei n.º 169/99 de 18 
de setembro, no dia 6 de julho de 2013, para deslocação a 
Lamarosa (Torres Novas), com a finalidade de participar 
no 19.º Festival Nacional de Folclore do Rancho da 
Lamarosa, com um custo total estimado em €184,42, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2013/5275, de 2013.05.23. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PROCESSOS PARTICULARES 
 

 
 

BAIRROS DE GÉNESE ILEGAL COM TÍTULO DE 
RECONVERSÃO URBANÍSTICA EMITIDOS 

ANTES DA LEI N.º 91/95, DE 2 DE SETEMBRO 
RECEÇÃO DEFINITIVA DAS INFRAESTRUTURAS 

 
Receção definitiva das infraestruturas do Bairro Casal da 
Silveira, Bairro Novo do Trigache, Bairro Casal do Bispo, 
Bairro Moinho do Baeta, Bairro Casal Novo dos Bons 
Dias e Bairro São José. “(…) A sua reconversão 
urbanística teve início e foi concluída antes da Lei n.º 
91/95, de 2 de setembro, com aprovações e emissões dos 
alvarás de loteamento ao abrigo de outros regimes 
jurídicos que se encontravam em vigor, antes da lei das 
AUGI, como o Decreto-Lei n.º 289/73 de 6 de junho e 
Decreto-Lei n.º 448/91 de 29 de Novembro. De acordo 
com o proposto na informação que consta no EDOC 
2013-31457, de 2013-05-18 e nos termos das condições 
expressas na informação referida. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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AUTORIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO E LIGAÇÃO DE RAMAL DE 
ELETRICIDADE E CONTADOR, RUA D. FERNANDO, LOTE N.º 522, 

BAIRRO SERRA DA LUZ, PONTINHA 
 

Emissão de parecer favorável para execução e ligação de 
ramal de eletricidade para a habitação própria e 
permanente do requerente Maria de Fátima Guedes Melo, 
sita na rua D. Fernando, no Lote n.º 522, no Bairro Serra 
da Luz, na Pontinha, com instalação de um contador na 
fração R/C, 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, de acordo com o proposto 
na informação n.º interno/2013/4833, de 2013-05-13. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO CAUÇÃO 
RUA JOSÉ AFONSO, LOTE D-25, BAIRRO DOS PEDRENAIS, 
RAMADA, ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 7/2001/DRLA, 

DE 7 DE SETEMBRO 
 

Substituição de hipoteca legal, constituída sobre o Lote D-
25, inserido no Bairro dos Pedrenais, Freguesia da 
Ramada, pelo depósito caução n.º 10441 de 10/05/13, em 
nome de Hermínia Diogo Cabaço Barata, efetuado no 
Banco Espirito Santo, no valor de € 789.43 (setecentos e 
oitenta e nove euros e quarenta e três cêntimos), a favor 
da Câmara Municipal de Odivelas, correspondente ao 
valor caucionado por hipoteca legal estabelecido no alvará 
de loteamento n.º 7/2001/DRLA, de 07 de setembro, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
139/TR/DRRU/DGOU/2013, de 2013-05-17. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

AUTORIZAÇÃO PRECÁRIA DE FUNCIONAMENTO PARA O 
EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DE COMÉRCIO E SERVIÇOS 

RUA DO MIRANTE, N.º 52, LOTE 207, 
BAIRRO DO VALE DO FORNO, ODIVELAS 

 
Deferimento do pedido de autorização precária de 
funcionamento para o exercício da atividade de comércio 
e serviços, para o estabelecimento “Carlos Manuel 
Teixeira dos Santos”, sito na Rua do Mirante, nº 52, Lote 
207, no Bairro do Vale do Forno, em Odivelas, Processo 
n.º COM/2011/4/ Distribuição EDOC/2011/5041 
requerido por Carlos Manuel Teixeira dos Santos, nos 
termos e de acordo com o proposto na informação 
Interno n.º 2013/5127, de 2013-05-20. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 

AUTORIZAÇÃO PRECÁRIA DE FUNCIONAMENTO PARA O 
EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DE COMÉRCIO E SERVIÇOS 

RUA PADRE AMÉRICO MONTEIRO DE AGUIAR, 
LOTE 31, LOJA C, SERRA DA LUZ, PONTINHA 

 
Deferimento do pedido de autorização precária de 
funcionamento para o exercício da atividade de comércio 
e serviços, para o estabelecimento “Mini Mercado – 
Cafetaria Água na Boca”, sito na Rua Padre Américo 
Monteiro de Aguiar, Lote 31 – Loja C, na Serra da Luz, na 
Pontinha, Processo n.º COM/2011/70/Distribuição 
EDOC/2011/72353, requerido por Mariana Ribas 
Carvalho, nos termos e de acordo com o proposto na 
informação Interno n.º 2013/5108, de 2013-05-20. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

AUTORIZAÇÃO PRECÁRIA DE FUNCIONAMENTO PARA O 
EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DE COMÉRCIO E SERVIÇOS 

RUA PADRE AMÉRICO MONTEIRO DE AGUIAR, 
LOTE 93, SERRA DA LUZ, PONTINHA 

 
Deferimento do pedido de autorização precária de 
funcionamento para o exercício da atividade de comércio 
e serviços, para o estabelecimento “Frutaria da Serra da 
Luz”, sito na Rua Padre Américo Monteiro de Aguiar, 
Lote 93, na Serra da Luz, na Pontinha, Processo n.º 
228/ODV/03/Distribuição EDOC/2011/30960, 
requerido por BEIROPOMAR – Sociedade de 
Comercialização de Frutas da Beira Alta, Lda., nos termos 
e de acordo com o proposto na informação Interno n.º 
2013/5135, de 2013-05-20. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

AUTORIZAÇÃO PRECÁRIA DE FUNCIONAMENTO PARA O 
EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DE RESTAURAÇÃO OU BEBIDAS 

RUA PADRE AMÉRICO MONTEIRO DE AGUIAR, LOTE 24, 
NA SERRA DA LUZ, NA PONTINHA 

 
Deferimento do pedido de autorização precária de 
funcionamento para o exercício da atividade de 
restauração ou bebidas, para o estabelecimento, 
Restaurante “ALAMUTA”, sito na Rua Padre Américo 
Monteiro de Aguiar, Lote 24, na Serra da Luz, na 
Pontinha, Processo N.º REST/2012/24 / Distribuição 
EDOC/2012/53997, requerido por Emília Carvalho de 
Almeida Barros, nos termos e de acordo com o proposto 
na informação Interno n.º 2013/5098, de 2013-05-20. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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AUTORIZAÇÃO PRECÁRIA DE FUNCIONAMENTO PARA O 
EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DE COMÉRCIO E SERVIÇOS 

RUA DA ESCOLA, N.º 289, R/C, VALE DO FORNO, ODIVELAS 
 

Deferimento do pedido de autorização precária de 
funcionamento para o exercício da atividade de comércio 
e serviços, para o estabelecimento “GASPAR ALVES & 
FERREIRA, LDA.”, sito na Rua da Escola, N.º 289, R/c, 
no Vale do Forno, em Odivelas, Processo N.º 
COM/2012/37, Distribuição EDOC/2013/20506, 
requerido por Gaspar Alves & Ferreira, Lda., nos termos e 
de acordo com o proposto na informação Interno n.º 
2013/5253, de 2013-05-21. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UNIDADES ORGANICAS 
 

 
 
 

DESPACHOS 
 

 
 

 

PRESIDÊNCIA 
 

 
 

DESPACHO N.º 87/PRES/2013 
 

Assunto: Realização de Iniciativas e outras atividades 
municipais 
 
Considerando: 
 
▪ A necessidade de garantir um acrescido rigor orçamental, 
com vista a assegurar uma utilização racional das dotações 
orçamentais e dos recursos municipais; 
 
▪ A necessidade de se proceder a uma contenção efetiva 
dos níveis de despesa face aos recursos financeiros 
disponíveis; 
 
▪ A necessidade de compatibilizar o nível de 
compromissos e obrigações já assumidos, com a 
diminuição dos recursos financeiros. 
 
E por forma a permitir uma gestão eficiente, tão rigorosa 
quanto possível, de todos os recursos financeiros 
disponíveis da C.M.O., determino: 
 
1. A assunção de novas responsabilidades, no que 

concerne à realização de iniciativas ou outras 
atividades, as quais impliquem encargos no 
orçamento da C.M.O., fica sujeita a autorização 
prévia da signatária. 

 
2. A contração de despesa urgente e inadiável, sujeita a 

posterior ratificação, deverá ser previamente 
submetida a autorização expressa da signatária, sob 
pena de o competente ressarcimento não ser 
efetuado. 

 
O despacho produz efeitos a partir da presente data. 
 
Odivelas, 4 de junho de 2013 

 
A Presidente da Câmara Municipal 

(Susana de Carvalho Amador) 
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DESPACHO N.º 88/PRES/2013 

 
Assunto: Substituição da Presidente da Câmara Municipal, 
por motivo de ausência 
 
Ao abrigo do disposto no artigo 57º, n.º 3, da Lei n.º 
169/99, de 18 de setembro, na sua atual redação, e no 
artigo 41º do Código do Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto- Lei n.º 442/91, de 15 novembro, 
com a redação dada pelo Decreto- Lei n.º 6/96, de 31 de 
janeiro, encontrando-me ausente do Concelho, em 
representação externa do Município de Odivelas, de 11 a 
14 de junho de 2013, pelo presente despacho DESIGNO 
para me substituir, durante o referido período, o Vice- 
Presidente da Câmara Municipal, Sr. Vereador Mário 
Máximo dos Santos, o qual exercerá as minhas 
competências próprias e as que me foram delegadas pela 
Câmara Municipal. 
 
Odivelas, 6 de junho de 2013 
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 (Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 

DESPACHO N.º 89/PRES/2013 
 
Assunto: Aditamento ao Despacho n.º 1/PRES/2013, de 
2 de janeiro 
 
Na sequência do meu despacho n.º 1/PRES/2013, de 2 
de janeiro, e ao abrigo do disposto no artigo 147.º, do 
Código de Procedimento Administrativo, procedo ao 
aditamento das competências delegadas e subdelegadas 
pelo referido Despacho, por força da entrada em vigor do 
“Licenciamento Zero”, o qual visa a simplificação do 
regime de exercício de diversas atividades económicas e a 
desmaterialização dos respetivos procedimentos 
administrativos no “Balcão do Empreendedor”, através 
do Decreto-Lei n.º 48/2011, de 1 de abril, alterado pelo 
Decreto-Lei n.º 141/2012, de 11 de julho, com 
possibilidade de subdelegação. 
 
Assim, importa aditar ao mencionado despacho as 
competências, a seguir indicadas, relativas aos 
licenciamentos previstos no Decreto-Lei n.º 48/2011, de 1 
de abril, com exceção dos licenciamentos de natureza 
exclusivamente urbanística. 
 
Aditamento dos n.ºs 20 e 21, na parte II,  
 
 20. A competência prevista no n.º 3, do artigo 8.º, do 
Regulamento Municipal de Ocupação do Espaço Público 
e Publicidade, publicado no Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões, Ano XIV, n.º 6, de 9 de abril de 
2013, e no Diário da República n.º 80, em 24 de abril de 
2013, conjugado com o n.º 6, do artigo 12.º, do Decreto-

Lei n.º 48/2011, de 1 de abril, no que concerne à 
apreciação da mera comunicação com prazo. 
21. A competência prevista no n.º 3, do artigo 5.º, no n.º 
3, do artigo 6.º, do Decreto-Lei n.º 48/2011, de 1 de abril, 
alterado pelo Decreto-Lei n.º 141/2012, de 11 de julho, 
 
Aditamento do n.º 21, na parte III,  
 
 21. A competência prevista no n.º 9, do I, da Delegação 
de Competências da Câmara Municipal de Odivelas na sua 
Presidente, publicada no Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões, Ano X, n.º 21, de 17 de 
novembro de 2009, referente às competências previstas 
no n.º 2, do artigo 1.º, no n.º 2, do artigo 2.º, no n.º 1, do 
artigo 3.º, no n.º 2, do artigo 5.º, no n.º 2, do artigo 6.º e 
no artigo 7.º, da Lei n.º 97/88, de 17 de agosto, alterada 
pela Lei n.º 23/2000, de 23 de agosto, e pelo Decreto-Lei 
n.º 48/2011, de 1 de abril. 
 
O despacho produz efeitos a partir da presente data. 
 
Odivelas, 6 de junho de 2013 
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 

DESPACHO N.º 90/PRES/2013 
 
Assunto: Alteração ao Despacho n.º 58/PRES/2010 
 
Considerando: 
 

1.O Despacho n.º 58/PRES/2010, de 17 de junho de 
2010, que constituiu o Grupo de Trabalho para 
Acompanhamento da Aplicação do Regulamento de 
Taxas e Outras Receitas do Município de Odivelas; 

 
2.O Despacho n.º 17/PRES/2013, de 2 de janeiro, que 

nomeou, em regime de substituição, a Dr.ª Sandra 
Maria Nogueira Neto, como Chefe da Divisão de 
Licenciamentos, Atividades Económicas e Projetos 
Comparticipados; 

 
3.O Despacho n.º 26/PRES2013, de 2 de janeiro, que 

nomeou, em regime de substituição, o Dr. José 
António dos Remédios Janeiro, como Chefe da 
Divisão de Juventude e Desenvolvimento 
Socioeducativo; 

 
4.O pedido de exoneração do Grupo de Trabalho 

referido em 1. apresentado pelo Dr. José António dos 
Remédios Janeiro; 

 
5.O facto do Regulamento de Taxas e Outras Receitas 

do Município de Odivelas ter uma aplicação 
substancial ao trabalho realizado na Divisão de 
Licenciamentos, Atividades Económicas e Projetos 
Comparticipados; 
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Determino a substituição do Dr. José António dos 
Remédios Janeiro, no Grupo de Trabalho para 
Acompanhamento da Aplicação do Regulamento de 
Taxas e Outras Receitas do Município de Odivelas, 
pela Dr.ª Sandra Maria Nogueira Neto. 
 
Odivelas, 6 de junho de 2013 
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 
 

VEREAÇÃO 
 

 
 

DESPACHO N.º 03/VHM/2013 
 
Assunto: Despacho de Subdelegação de Competências do 
Vereador Hugo Martins no Adjunto do seu Gabinete de 
Apoio Pessoal, Dr. Luís Gomes da Costa 
 
Dada a minha ausência em razão do gozo de férias, nos 
termos do n.º 4 do artigo 73º da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro, e retificada pelas Declarações de Retificação n.º 
4/2002, de 6 de Fevereiro, n.º 9/2002, de 5 de Março e 
alterada pela Lei n.º 67/2007, de 31 de Dezembro, para 
além das competências previstas no meu Despacho n.º 
02/VHM/2013, de 11 de janeiro, pelo presente despacho, 
subdelego, pelo período de 11 de junho a 14 de junho 
de 2013, no Dr. Luís Gomes da Costa, a competência 
abaixo indicada que será exercida no âmbito do meu 
gabinete de apoio pessoal: 
 
1. Assinatura de correspondência ou expediente 
necessário à mera instrução de processos que não 
implique a prática de atos decisórios. 
 
A competência agora subdelegada poderá ser revogada a 
todo o tempo desde que as circunstâncias o justifiquem e, 
bem assim, poderão ser revogados quaisquer atos 
praticados pelo subdelegado. 
 
Poderá ainda o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, o subdelegado 
abster-se da prática de quaisquer ações ou iniciativas que 
por qualquer forma sejam suscetíveis de alterar a situação 
existente, enquanto o processo ou assunto não lhe for 
devolvido. 
 
Do exercício das competências subdelegadas, deverá o 
subdelegado prestar ao subdelegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
 

Odivelas, 04 de junho de 2013. 
 

O Vereador 
Por Delegação e Subdelegação de Competências da Sra. 

Presidente 
(Despacho 02/PRES/2013, de 2 de Janeiro) 

(Hugo Martins) 
 
 
 

DESPACHO N.º 07/GVMM/2013 
 

Assunto: Subdelegação de competências 
 
Dado a minha ausência do município por motivo de gozo 
de férias, nos termos do n.º 4 do artigo 73.º da Lei n.º 
169/99, de 18 de setembro, à sua atual redação, pelo 
presente despacho, subdelego, pelo período de 17 a 29 de 
junho do corrente ano, no Sr. José Carolino Santos, o 
exercício das competências abaixo indicadas que me 
foram delegadas e subdelegadas pela Exma. Sra. 
Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, nos termos 
do Despacho n.º 01/PRES/2013, de 2 de Janeiro, 
publicado no Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões na sua edição especial n.º 1/2013, de 8 de 
janeiro, nos seguintes termos e limites: 
 
1. A competência prevista na alínea b) do artigo 68.º da 

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

 
2. A competência prevista na alínea m) do n.º 1 do 

artigo 68.º do já citado diploma legal para assinar ou 
visar correspondência da Câmara Municipal com 
destino a qualquer entidade, exceto as entidades 
referidas no número 5 do ponto II do Despacho n.º 
01/PRES/2013, de 2 de Janeiro, publicado no 
Boletim Municipal das Deliberações e Decisões na 
sua edição especial n.º 1/2013, de 8 de janeiro; 

 
3. Controlar a assiduidade do pessoal afeto ao meu 

Gabinete de Apoio Pessoal e ao Setor de 
Reconversão Urbana de Áreas Críticas (SRUAC); 

 
4. A competência prevista na alínea h) do n.º 2 do artigo 

68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na sua 
atual redação, de promoção de todas as ações 
necessárias à administração corrente do património 
municipal e à sua conservação; 

 
5. A competência prevista da alínea d) do n.º 2 do artigo 

64.º do citado diploma, para executar as opções do 
plano e orçamento aprovados, a exercer nas áreas 
funcionais sob a minha responsabilidade; 

 
6. A competência prevista na alínea h) do n.º 3 do artigo 

64.º do mesmo diploma, para colaborar no apoio a 
programas e projetos de interesse municipal em 
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parceria com outras entidades da Administração 
Central, a exercer nas áreas funcionais sob a minha 
responsabilidade, sob prévia consulta e coordenação 
da Sra. Presidente da Câmara Municipal; 

 
7. A competência prevista na alínea l) do n.º 2 do artigo 

64.º do diploma citado, para promover e apoiar a 
realização de eventos relacionados com atividades 
económicas de interesse municipal; 

 
8. A competência prevista na alínea m) do n.º 2 do 

artigo 64.º da já referida Lei n.º 169/99, de 18 de 
setembro, à sua atual redação, para assegurar em 
parceria ou não com outras entidades públicas ou 
privadas, nos termos da lei, o levantamento, 
classificação, administração, manutenção, 
recuperação e divulgação do património cultural e 
urbanístico do município, a exercer nas áreas 
funcionais sob minha responsabilidade; 

 
9. Receber os pedidos de instalação, modificação, 

comunicações de encerramento e demais 
documentação, no âmbito da instalação e 
modificação dos estabelecimentos de comércio ou 
armazenamento de produtos não alimentares e de 
prestação de serviços, cujo funcionamento possa 
envolver riscos para a saúde e segurança das pessoas, 
estabelecidos no Decreto-Lei n.º 259/2007, de 17 de 
julho, assim como encaminhar tais pedidos. 

 
No exercício das competências agora subdelegadas, o 
subdelegado praticará atos de administração ordinária e 
que, portanto, não impliquem o exercício de competências 
decisórias. 
 
Odivelas, 14 de junho de 2013. 
 

Por Delegação e Subdelegação de Competências da Exma. Sra. Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas, através do Despacho n.º 01/PRES/2013, de 

2 de Janeiro, publicado no Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões na sua edição especial n.º 1/2013, de 8 de janeiro 

 
O Vereador, 

(Mário Máximo) 
 
 
 
 

OUTROS DESPACHOS 
 

 
 

DESPACHO N.º 06/DGOU/2013 
 
Assunto: Subdelegação de assinatura de correspondência e 
expediente no âmbito da Divisão de Planeamento 
Urbanístico e Projetos Estruturantes 
 
Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 5.º do Decreto-
Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, com as alterações 
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 104/2006, de 7 de 

Junho, e o Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de Outubro, 
diploma que aplica à Administração Local a Lei n.º 
2/2004, de 15 de Janeiro, com a redação em vigor, 
conjugado com o artigo 35.º e seguintes do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 442/91, de 15 de Novembro, com a redação que lhe 
foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 4/96, de 31 de Janeiro, 
subdelego no Técnico Superior, Arq.º Telmo 
Figueiredo de Albuquerque Pina, durante o período 
compreendido entre os dias 11 e 14 de junho de 2013, por 
ausência (férias) da respetiva Chefe de Divisão, a 
assinatura da correspondência e expediente necessários à 
instrução dos processos no âmbito da Divisão de 
Planeamento Urbanístico e Projetos Estruturantes. 
 
Odivelas, 04 de junho de 2013 
 
 

O Diretor do Departamento de Gestão e Ordenamento 
Urbanístico 

No uso da competência que me foi subdelegada pelo Sr. Vereador Paulo César 
Prata Teixeira, 

através do Despacho n.º 3/VPCT/2013 

António de Sousa, Arq.º 
 
 
 

DESPACHO N.º 07/DGOU/2013 
 
Assunto: Subdelegação de assinatura de correspondência e 
expediente no âmbito da Divisão de Planeamento 
Urbanístico e Projetos Estruturantes 
 
Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 5.º do Decreto-
Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, com as alterações 
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 104/2006, de 7 de 
Junho, e o Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de Outubro, 
diploma que aplica à Administração Local a Lei n.º 
2/2004, de 15 de Janeiro, com a redação em vigor, 
conjugado com o artigo 35.º e seguintes do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 442/91, de 15 de Novembro, com a redação que lhe 
foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 4/96, de 31 de Janeiro, 
subdelego no Técnico Superior, Arq.º David Alves 
Monteiro Gil, durante o período compreendido entre os 
dias 1 e 12 de julho de 2013, por ausência (férias) da 
respetiva Chefe de Divisão, a assinatura da 
correspondência e expediente necessários à instrução dos 
processos no âmbito da Divisão de Planeamento 
Urbanístico e Projetos Estruturantes. 
 
Odivelas, 05 de junho de 2013 
 

O Diretor do Departamento de Gestão e Ordenamento 
Urbanístico 

No uso da competência que me foi subdelegada pelo Sr. Vereador Paulo César 
Prata Teixeira, 

através do Despacho n.º 3/VPCT/2013 

António de Sousa, Arq.º 
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DECISÕES COM EFICÁCIA EXTERNA 
 

 
 
 

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 maio de 2013, 
nos termos da informação n.º Interno/2013/5623, de 
2013.05.31: 
 
Divisão de Habitação e Inovação Social 
 
Setor de Intervenção Social 
 
EDOC/2013/25467 
Interno/2013/4857 de 2013/05/14 
Assunto: Passeio Sénior 2013 – Proposta de aquisição de 
serviços. 
Decisão da Sra. Vereadora: “Á Sra. Presidente: Com proposta de 
autorização do passeio Sénior conforme indicado na informação 
e posterior ratificação na próxima R.C., após prévia 
cabimentação” 
Data da decisão: 2013/05/02 
 
EDOC/2012/48596 
Interno/2013/3043 de 2013/03/22 
Assunto: Projeto Piloto ACIDI, IP – Mediadores Municipais – 
Cabimento, Compromisso e Pagamento – 2º ano - Retificação. 
Decisão da Sra. Vereadora: “Á Sra. Presidente: Com proposta de 
autorização do cabimento, compromisso e pagamento da verba 
indicada ao C. P. Famões, no âmbito do contrato de mediação 
inerente ao projeto piloto ACIDI,IP." 
Data da decisão: 2013/05/20 
 
 
Setor de Gestão do Parque Habitacional 
 
EDOC/2013/12232 
Interno/2013/2541 de 2013/03/12 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 13, Rua Alves Redol - 
Odivelas – Pagamento de quotas do ano de 2013. 
Decisão da Sra. Vereadora: “À Sra. Presidente: Propomos 
autorização para  o cabimento, compromisso e posterior 
pagamento, à respectiva Administração de Condomínio da verba 
indicada, face ao informado.” 
Data da decisão: 2013/05/02 
 
EDOC/2012/54014 
Interno/2013/3337 de 2013/04/02 
Assunto: Acordo com a Empresa Compreconcil – Denúncia 
Contrato de Arrendamento - Rua José Gomes Ferreira, 26, 4º 
Dtº, Odivelas – José Filipe Rodrigues Pereira e Maria Augusta de 
Jesus Silva Pereira – Declaração de Aceitação da Indemnização 
Proposta. 

Decisão da Sra. Vereadora: “Á Sra. Presidente: Com proposta de 
autorização do cabimento e compromisso, da verba indicada 
face à aceitação da mesma pelos proprietários do imóvel.” 
Data da decisão: 2013/05/02 
 
EDOC/2013/19366 
Interno/2013/3476 de 2013/04/05 
Assunto: Prohabita Acordo 328 – Requerimento para 
actualização de rendas – Luís Miguel Castro Sardinha – Rua Dr. 
João Santos, 13 – 5º F – Arroja - Odivelas 
Decisão da Sra. Vereadora: “À DJGFP/DFA: De Acordo face 
ao informado. Para cabimentação da verba indicada.” 
Data da decisão: 2013/05/15 
 
EDOC/2013/20331 
Interno/2013/3693 de 2013/04/11 
Assunto: Prohabita Acordo 328 – Requerimento para 
actualização de rendas – António Luís Pires – Alameda do Poder 
Local, 7, 1º Esq. – Ano de 2013 
Decisão da Sra. Vereadora: “Á DJGFP/DFA: De acordo face ao 
informado. Solicita-se a cabimentação indicada” 
Data da decisão: 2013/05/15 
 
 
Setor de Promoção, Construção e Reabilitação de 
Habitação 
 
EDOC/2012/67319 
Interno/2013/4518 de 2013/05/06 
Processo: 08.03/01-2011 
Assunto: Empreitada de Demolições e Intervenções em 
Construções Precárias no Concelho de Odivelas - Contrato nº 
02/2012 - Homologação dos Autos de Consignação Parcial e de 
Receção Parcial (Nº 14 a Nº 21). 
Decisão da Sra. Vereadora: “Á Sra. Presidente: Com proposta de 
homologação do Auto de Consignação Parcial.” 
Data da decisão: 2013/05/15 
 
EDOC/2013/13840 
Interno/2013/4566 de 2013/05/07 
Processo: 12.03/01-2007 
Assunto: Homologação de Auto de Receção Definitiva. 
Empreitada de obras de reabilitação em fogo municipal sito na 
Pta. 25 de Agosto, n.º 4, 2º Esq. – Bº Qta. das Pretas/Famões 
Decisão da Sra. Vereadora: “Á Sra. Presidente: Com proposta de 
homologação do Auto de Receção Definitiva.” 
Data da decisão: 2013/05/15 
 
EDOC/2013/17841 
Interno/2013/3424 de 2013/04/04 
Processo: 08.03/1-2010 
Assunto: Homologação de Auto de Receção Definitiva. 
Empreitada de “Demolições e Intervenções em Construções 
Precárias no Concelho de Odivelas” (Contrato n.º 51/10) 
Decisão da Sra. Vereadora: "Á Sra. Presidente: Com proposta de 
homologação do auto de receção definitiva." 
Data da decisão: 2013/05/15 
 
EDOC/2011/7942 
Interno/2013/2321 de 2013/03/05 
Processo: 12.03/005-2011 
Assunto: Abertura de Procedimento: “Fogo municipal sito na 
Pta. Alice Pestana, n.º 04, r/c – B – Bº da Arroja - Odivelas 
Decisão da Sra. Vereadora: “Á Sra. Presidente: 1 - Para 
autorização da cabimentação prévia da verba indicada. 2 - Após 
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cabimentação prévia, solicita-se assinatura do documento  em 
anexo." 
Data da decisão: 2013/05/20 
 
EDOC/2013/13008 
Interno/2013/4890 de 2013/05/14 
Processo: 12.03/02-2012 
Assunto: Conta final: Empreitada de Reparação de Emergência 
em Fogo Municipal sito na “Av. Prof. Dr. Augusto Abreu 
Lopes, n.º 52, R/C – Dt. - Bº Gulbenkian – Odivelas – (AD002-
12) 
Decisão da Sra. Vereadora: "Á Sra. Presidente: Com proposta de 
aprovação da conta final e assinatura do documento em anexo." 
Data da decisão: 2013/05/20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


