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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

1.ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
 
 

Realizada em 6 de novembro de 2013 
 

Mandato 2013/2017 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

VOTO DE CONGRATULAÇÃO 
 

 
 

“ATLETA VERA NUNES 
 
Realizou-se no passado domingo, dia 3 de novembro, a 
Maratona de Nova Iorque, umas das provas de atletismo 
mais afamadas do panorama desportivo mundial e desta 
modalidade em particular. 
São milhares e milhares de participantes nesta importante 
maratona que foi retomada este ano sob fortes medidas de 
segurança, devido aos atentados bombistas ocorridos em 
Boston, no mês de abril de 2012 e que causaram três 
vítimas mortais. 
 
Nesta que é uma prova extremamente disputada e de grau 
elevado de dificuldade, a atleta do Benfica e desde muito 
jovem munícipe do Concelho de Odivelas, Vera Nunes, 
terminou num muito honroso 17º lugar, tendo sido a 
corredora melhor classificada entre os 72 portugueses 
participantes, terminando os 42,195 quilómetros da 
corrida em 2:41,05 horas, mais 15.58 minutos do que a 
vencedora, a queniana Priscah Jeptoo. 
 
A Câmara Municipal de Odivelas congratula-se com o 
feito alcançado pela atleta Vera Nunes, realçando que o 
reconhecimento aqui manifestado pretende, acima de 
tudo, servir de incentivo e encorajamento para as 
próximas competições que contará com esta nossa 
brilhante atleta. Desejamos, por isso, que a dedicação e o 
esforço acrescidos que uma modalidade com estas 
características implica, possam ser determinantes para 
ultrapassar todas as barreiras e limites, e permitam 
alcançar novos feitos em prol do desporto local, nacional 
e mundial.” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 

 

RETIRADA DE PONTOS 
 

 
 

RETIRADA DE PONTO DA ORDEM DE TRABALHOS 
DA PRESENTE REUNIÃO 

 
Retirada, da ordem de trabalhos da presente reunião, do 
ponto referente à “Aprovação das atas da 16.ª e 21,ª 
Reuniões Ordinárias da Câmara Municipal de Odivelas, 
realizadas a 4 de agosto e 13 de outubro de 2010, 
respetivamente”. 
 
(Retirado por unanimidade) 
 
 
 

RETIRADA DE PONTO DA ORDEM DE TRABALHOS 
DA PRESENTE REUNIÃO 

 
Retirada, da ordem de trabalhos da presente reunião, do 
ponto referente à “Proposta de Criação do Cargo de 
Provedor do Munícipe de Odivelas”. 
 
(Retirado por unanimidade) 

 
 
 
 

ATA 
 

 
 

ATA DA 20.ª REUNIÃO ORDINÁRIA  
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS DE 2010 

 
Ata da 20.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, realizada a 29 de setembro de 2010. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 
 

 
 

13.ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL DE 2013 
15.ª MODIFICAÇÃO ORÇAMENTAL 

 
13.ª Alteração Orçamental de 2013, 15.ª Modificação 
Orçamental, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2013/9889, de 2013.11.01, nos termos dos mapas 
anexos à referida informação, que farão parte integrante 
da ata da presente reunião. 
 
“13.ª Alteração Orçamental 
 
A 13.ª Alteração Orçamental de 2013 encontra-se 
devidamente calendarizada e reproduz a necessidade de 
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ajustamentos (reforços e anulações) de algumas rubricas 
dos serviços municipais, imprescindíveis ao seu normal 
funcionamento. De entre os movimentos de reforço, 
destaque para o valor de 300,00 (trezentos euros), 
referente ao projeto 247/A/2013 do Consultório 
Veterinário Municipal. 
 
Deste modo, a Alteração Orçamental do lado da despesa 
totaliza 1.813,34 Euros (mil oitocentos e treze euros e 
trinta e quatro cêntimos), verificando-se um aumento das 
despesas correntes no valor de 1.513,34 Euros (mil 
quinhentos e treze euros e trinta e quatro cêntimos) por 
contrapartida de um decréscimo de igual montante ao 
nível das despesas de capital, conforme quadro seguinte: 
 

Modificação Despesa 
Quadro Síntese 

 
(un: euros) 

 

 
Inscrições/ 

Reforços 
Diminuições/ 

Anulações 

Total de Despesas 
Correntes  1.813,34 300,00 

Total de Despesas 
Capital  0,00 1.513,34 

Total Geral  1.813,34 1.813,34 

 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

DISPENSA DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA  
DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 

 
 

AUTORIZAÇÃO GENÉRICA PARA DISPENSA DE AUTORIZAÇÃO 
PRÉVIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 
Proposta de emissão de autorização prévia genérica 
favorável à assunção de compromissos plurianuais, nos 
seguintes casos: resultem projetos ou ações contantes das 
Grandes Opções do Plano, e os seus encargos não 
excedam o limite de 100.000,00€ (cem mil Euros) em cada 
um dos anos económicos seguintes ao da sua contração e 
o prazo de execução de três anos, de acordo com o 
proposto na informação n.º 2013/9743, de 2013.10.28. 
 
Este assunto carece de deliberação por parte da Assembleia Municipal 

 
(Aprovado por maioria) 
 
 
 
 
 
 
 

 

REGIMENTO DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 

 
 

ALTERAÇÃO AO REGIMENTO 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 
Alterações ao Regimento da Câmara Municipal de 
Odivelas, de acordo com proposta, datada de 2013.11.06, 
apresentada pelo Vereador da Câmara Municipal de 
Odivelas, Rui Francisco. 
 
(Rejeitado por maioria) 

 
 
 

ALTERAÇÃO AO REGIMENTO 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 
6.ª Alteração ao Regimento da Câmara Municipal de 
Odivelas (aprovado na 1.ª Reunião Ordinária da Câmara 
Municipal de Odivelas, de 10 de janeiro de 2012 - 
publicado no Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões n.º 1/2012, de 24 de janeiro, pág. 7), com as 
seguintes alterações, de acordo com proposta n.º 
15/PRES/2013, datada de 2013.10.31: 
 
I. Alteração da redação dos artigos 1.º, 2.º, 3.º, 4.º, 5.º, 6.º, 
7.º, 8.º, 9.º, 10.º, 11.º; 
 
II. Aditamento dos artigos 12.º, 13.º, 14.º, 15.º, 16.º. 
 
Há ainda a acrescentar as alterações incluídas no decorrer 
da presente Reunião: 
 
- No artigo 9.º retirar os n.ºs 7 e 8; 
- No artigo 15.º onde se lê “dois dias” deverá passar a ler-
se “dez dias”. 
 
(documento republicado, na íntegra, em anexo) 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

AMAGÁS 
 

 
 

REPRESENTANTE DO MUNICÍPIO DE ODIVELAS 
 

Designação do Vereador da Câmara Municipal de 
Odivelas Dr. Hugo Martins, como representante do 
Município de Odivelas, para o mandato 2013/2017, na 
Assembleia Intermunicipal da Amagás - Associação de 
Municípios para o Gás, em substituição da Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas, de acordo com a proposta 
n.º 16/PRES/2013, datada de 1 de novembro de 2013. 
 
(Aprovado por maioria) 
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INTERESSE PÚBLICO 
 

 
 

ACORDO DE CEDÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO 
 
Celebração do acordo de cedência de interesse público, 
com o trabalhador da Municipália E.M., João Luís 
Azeitona Lopes, Técnico de Comunicação, com efeitos a 
partir do dia 11 de novembro, pelo período de um ano, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2013/9865, de 2013.10.31. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

ACORDOS DE GESTÃO 
 

 
 

ADENDA AOS ACORDOS DE GESTÃO DO PAVILHÃO DESPORTIVO 
DAS ESCOLAS SECUNDÁRIAS DE CANEÇAS E 

PEDRO ALEXANDRINO 
 

“A Câmara Municipal de Odivelas estabeleceu Acordos de 
Gestão, relativamente à utilização dos pavilhões 
desportivos, com, entre outras, as Escolas Secundárias de 
Caneças e Pedro Alexandrino, aprovados na 13.ª Reunião 
Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas de 29 de 
junho de 2005. Com a integração destas escolas 
secundárias em agrupamentos, há a necessidade de 
proceder à atualização de alguns dados que constam nos 
Acordos de Gestão em questão. 
 
Neste sentido, e embora a denominação das escolas se 
mantenha, de acordo com o DL 137/2012, estas deixaram 
de ter autonomia como pessoa jurídica para passar a ser 
parte de um Agrupamento de Escolas, este sim, uma 
unidade orgânica com autonomia que deverá ser a 
outorgante do Acordo de Gestão. 
 
Assim: 
 
1. No Acordo de Gestão do Pavilhão Desportivo da 
Escola Secundária de Caneças onde consta Escola 
Secundária de Caneças, Pessoa Coletiva n.º 600 017 397, 
deverá constar Agrupamento de Escolas de Caneças, 
Pessoa Coletiva n.º 600 079 457, mantendo-se a redação 
de todas as restantes cláusulas. 
 
2. No Acordo de Gestão do Pavilhão Desportivo da 
Escola Secundária Pedro Alexandrino onde consta Escola 
Secundária Pedro Alexandrino, Pessoa Coletiva n.º 600 
025 772, deverá constar Agrupamento de Escolas n.º 2 de 
Odivelas, Pessoa Coletiva n.º 600 074 749, mantendo-se a 
redação de todas as restantes cláusulas. (…)” (Informação 
n.º Interno/2013/9347, de 2013-10-14) 
 

Adenda aos Acordos de Gestão do Pavilhão Desportivo 
da Escola Secundária Pedro Alexandrino, aprovado na 13ª 
reunião ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, 
realizada em de 29 de junho de 2005, (Boletim Municipal 
das Deliberações e Decisões n.º 13 de 2005, página 12) e 
Escola Secundária de Caneças, aprovado na 13ª reunião 
ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, realizada em 
de 29 de junho de 2005, (Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 13 de 2005, página 9) de 
acordo com o proposto na Informação n.º 
Interno/2013/9347, de 2013-10-14. 

 
 

“ADENDA 
 

Este documento é uma adenda ao Acordo de Gestão do 
Pavilhão Desportivo da Escola Pedro Alexandrino, 
aprovado na 13ª reunião ordinária da Câmara Municipal 
de Odivelas, de 29 de junho de 2005. 
 
Em virtude da integração da Escola Secundária Pedro 
Alexandrino, no Agrupamento de Escolas n.º 2 de 
Odivelas, há a necessidade de atualização de alguns dados 
que constam no documento supra citado. 
 
Neste sentido, e embora a sua denominação se mantenha, 
de acordo com o DL 137/2012, esta deixou de ter 
autonomia como pessoa jurídica para passar a ser parte de 
um Agrupamento de Escolas, esta sim, uma unidade 
orgânica com autonomia que deverá ser a outorgante do 
Acordo de Gestão. 
 
Assim, onde consta Escola Secundária Pedro Alexandrino, 
Pessoa Coletiva n.º 600 025 772, deverá constar 
Agrupamento de Escolas n.º 2 de Odivelas, Pessoa 
Coletiva n.º 600 074 749, mantendo-se a redação de todas 
as restantes cláusulas. 
 
Pelo 1º Outorgante 
____________________________________ 
(A Presidente da Câmara Municipal de Odivelas) 
 
Pelo 2º Outorgante 
___________________________________ 
(A Presidente da Comissão Administrativa Provisória)” 

 
 

“ADENDA 
 

Este documento é uma adenda ao Acordo de Gestão do 
Pavilhão Desportivo da Escola Secundária de Caneças, 
aprovado na 13ª reunião ordinária da Câmara Municipal 
de Odivelas, de 29 de junho de 2005. 
Em virtude da integração da Escola Secundária de 
Caneças, no Agrupamento de Escolas de Caneças, há a 
necessidade de atualização de alguns dados que constam 
no documento supra citado. 
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Neste sentido, e embora a sua denominação se mantenha, 
de acordo com o DL 137/2012, esta deixou de ter 
autonomia como pessoa jurídica para passar a ser parte de 
um Agrupamento de escolas, esta sim, uma unidade 
orgânica com autonomia que deverá ser a outorgante do 
Acordo de Gestão. 
 
Assim, onde consta Escola Secundária de Caneças, Pessoa 
Coletiva n.º 600 017 397, deverá constar Agrupamento de 
Escolas de Caneças, Pessoa Coletiva n.º 600 079 457, 
mantendo-se a redação de todas as restantes cláusulas. 
 
Pelo 1º Outorgante 
____________________________________ 
(A Presidente da Câmara Municipal de Odivelas) 
 
Pelo 2º Outorgante 
___________________________________ 
(O Presidente da Comissão Administrativa Provisória)” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

TURNOS DAS FARMÁCIAS 
 

 
 

MAPAS DE TURNOS DAS FARMÁCIAS PARA O ANO DE 2014 
 

Ratificação do despacho da Senhora Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, exarado na informação n.º 
Interno/2013/9903, de 2013-11-01, de autorização de 
emissão de parecer desfavorável relativamente à proposta 
de mapa de turnos das farmácias do concelho de Odivelas 
para 2014, enviada pela Administração Regional de Saúde 
de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT), sobre a proposta da 
Associação Nacional de Farmácias (ANF), nos termos do 
n.º2 do art.º 3.º da Portaria n.º 277/2012, de 12 de 
setembro) e de acordo com o que consta na informação 
n.º Interno/2013/09768, de 2013-10-29. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

PRÉMIOS DE MÉRITO RAINHA SANTA ISABEL 
ANO LETIVO 2012/2013 

 
Atribuição dos prémios de Mérito “Rainha Santa Isabel”, 
no ano letivo 2012/2013, para distinção dos melhores 
alunos do 12.º ano de escolaridade do ensino secundário 
regular e do ensino profissional do Concelho de Odivelas, 
na disciplina de Português, que são os seguintes, de 

acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2013/9771, de 2013.10.29: 
 
-Atribuição do prémio no valor pecuniário de €250,00 
(duzentos e cinquenta euros) a Diogo Loureiro Caetano 
da Escola Secundária Pedro Alexandrino, melhor aluno do 
12º ano, da disciplina de Português do Ensino Secundário 
Regular, do Concelho de Odivelas, por ter obtido a 
classificação de 18,8 valores na avaliação sumativa interna 
da disciplina; 
 
-Atribuição do prémio no valor pecuniário de €250,00 
(duzentos e cinquenta euros) a Rafael Alexandre Lopes 
Nunes da Escola Secundária Braamcamp Freire, melhor 
aluno da disciplina de Português do Ensino Secundário 
Profissional, do Concelho de Odivelas, por ter obtido a 
classificação de 16 valores na avaliação final da disciplina. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

PRÉMIO CIDADANIA 
ANO LETIVO 2012/2013 

 
Atribuição do Prémio Cidadania, referente ao ano letivo 
2012/2013, destinado à melhor aluna do Ensino 
Secundário do Instituto de Odivelas, Catarina Janeiro 
Ferreira, que se distinguiu pelo bom comportamento, 
lealdade, dedicação, envolvimento e promoção dos valores 
da cidadania, prémio no valor de €250,00 (duzentos e 
cinquenta euros), de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2013/9704, de 2013.10.25. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

PROCESSOS PARTICULARES 
 

 
 

ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO Nº 6/2007 
BAIRRO DOS CARRASCAIS, LOTE 94, CANEÇAS 

PROCESSO N.º 9942/LO/GI 
 

Alteração ao alvará de loteamento n.º 6/2007, do Bairro 
dos Carrascais, para o lote 94, freguesia de Caneças, de 
acordo com o proposto na informação constante no 
processo a folhas 1289, de 2013-10-29, e nas condições da 
informação técnica n.º 321/RD/DRRU/DGOU/13, de 
2013-09-20, constante no processo mencionado. 
 
 
“… 4.5. Parâmetros urbanísticos alterados 
4.5.1. Aos Parâmetros urbanísticos do lote 
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Lote Alvará n.º 6/2007 Alteração ao Alvará n.º 
6/207 

Diferença 

94 
180,00 m2 de 
área de lote 

222,00 m2 de 
área de lote 

+ 42,00 m2 

 
4.5.2 Aos parâmetros urbanísticos do bairro 
 

 
Alvará 

n.º 6/2007 

Alteração ao 
Alvará n.º 
6/2007 

Diferença 

ÁREA DE 
LOTES 27 483,00 m2 27 525, 00 m2 + 42,00 m2 

CEDÊNCIA AO 
DOMÍNIO 
PÚBLICO 

8 250,00 m2 8 208,00 m2 - 42,00 m2 

Os valores alterados foram representados a negrito 
 
4.6. Análise das alterações propostas 
Após a análise dos elementos apresentados para alteração 
ao alvará de loteamento, constatou-se o seguinte: 
 
• É proposta a alteração de área do lote 94, de acordo com 
o quadro apresentado no ponto 4.5.1, resultando num 
aumento de 42,00 m2 à área total de lotes e 
consequentemente numa diminuição de 42,00 m2 ao 
domínio público; 
 
• De acordo com o exposto na memória descritiva esta 
alteração vem no seguimento do pedido de legalização da 
construção, onde se constatou que a área de lote prevista 
no alvará de loteamento não correspondia com a 
realidade. (…)” (Informação técnica n.º 
321/RD/DRRU/DGOU/13, de 2013-09-20). 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO Nº 10/2002 
BAIRRO SETE QUINTAS, LOTES 3 E 5 (AUGI II), CANEÇAS 

PROCESSO N.º 1376/LO/GI 
 

Alteração ao alvará de loteamento n.º 10/2002, do Bairro 
Sete Quintas (AUGI II), para o lote 3 e 5, de acordo com 
o proposto na informação constante a folhas 1268, do 
processo n.º 1376/LO/GI, de 2013-10-29, e nas 
condições da informação técnica n.º 
266/TR/DRRU/DGOU/13, de 2013-09-18, constante 
do processo mencionado. 
 
“… 4.5 Caraterização do projeto 
 
A proposta de alteração à licença de loteamento não altera 
os indicadores urbanísticos alvo de análise no âmbito do 
PDM, centrando-se na retificação das áreas dos lotes, a 
saber: 
 

Lote Alvará 10/2002 Proposta de Alteração 

 Área do 
lote [m2] 

Índice 
ocupação/ 
construção 

Área do 
lote [m2] 

Índice 
ocupação / 
construção 

3 362,66 0.40/0.80 411,00 0.35/0.71 

5 373,40 0.40/0.80 324,30 0.46/0.92 

Total 736,06 --- 735,30 --- 

 
Verifica-se ainda que com a presente pretensão, se 
mantém o ónus “Retira anexos” instituído para ambos os 
lotes, pelo que, ainda que se mantenha a representação 
dos referidos anexos, a sua demolição continua prevista 
em sede de ónus. 
 
4.6. Enquadramento urbanístico e informação prévia 
 
Considerando as alterações das áreas dos lotes propostas, 
conclui-se que este pedido de aditamento se enquadra no 
previsto pelo PDM para a classe de espaços em causa aos 
quais se aplicam as normas urbanísticas definidas no 
Artigo 47° do regulamento do PDM, a que correspondem 
os parâmetros urbanísticos definidos para “espaços 
habitacionais de baixa densidade” mencionados no Artigo 
56°, tendo em conta as características do tecido urbano 
preexistente: índice de construção até 0,70 (n.º 5 do Artigo 
47°); densidade habitacional = 35 fogos/ha; e n.º máx. 
pisos = 4.  
 
4.7. Dimensionamento de Estacionamento e Áreas de 
Cedência ao Domínio Público 
 
As alterações propostas não se repercutem no 
agravamento das necessidades de áreas de cedência para 
espaços verdes e equipamentos. 
 
4.8 Desenho urbano e legislação específica 
 
A presente pretensão em nada altera o desenho urbano, 
não contrariando qualquer legislação específica aplicável, 
dado que se mantém o ónus de retirar anexos. (…)” 
(Informação técnica n.º 266/TR/DRRU/DGOU/13, de 2013-09-18) 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

APLICAÇÃO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA O PAGAMENTO 
DAS TAXAS DEVIDAS PELA EMISSÃO DO ADITAMENTO AO 

ALVARÁ DE LOTEAMENTO Nº 3/2009 
PROCESSO N.º 47251/RC 

 
Aplicação de condições especiais para o pagamento das 
taxas devidas pela emissão do aditamento ao alvará de 
loteamento n.º 3/2009, do Bairro Novo de Santo Eloy, na 
freguesia da Pontinha, para os lotes 1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 
19, 20 e 50, num total de €161.356,17, de acordo com o 
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proposto na informação de 2013-10-29, constante a folhas 
2914 do processo 47251/RC, nas condições propostas na 
referida informação: 
 
“(…) Analisada a pretensão e considerando que a mesma 
tem enquadramento no n° 3 do art.º 159° do RMEU, sem 
prejuízo de que a taxa geral seja paga antes da emissão do 
aditamento ao alvará de loteamento, propõe-se que a 
TMU e a compensação pela área de cedência para 
equipamento de utilização coletiva em falta, imputáveis a 
cada lote, possam ser pagas individualmente pelos 
respetivos proprietários, no ato de emissão da admissão 
da comunicação prévia de construção ou legalização, num 
período de um ano a contar da data da emissão do 
aditamento, sem prejuízo da sua exigência, a qualquer 
momento, pela camara Municipal de Odivelas, nos casos 
em que aquela não tenha sido emitida por inércia na 
apresentação dos projetos ou elementos necessários à sua 
comunicação prévia. 
 
Esta condição, de acordo com o n° 3 do art.º 159° do 
Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais e 
Regulamento de Liquidação e Cobrança para o ano de 
2013, está sujeita também a deliberação da Assembleia 
Municipal. (…)” (Informação de 2013-10-29, constante a folhas 
2914 do processo 47251/RC) 
 
Este assunto carece de deliberação por parte da Assembleia Municipal 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

REDUÇÃO DA CAUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO DO 
ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 03/2011, RAMADA 

PROCESSO N.º 8971/LO 
 

Redução da caução prestada para garantia da adequada 
execução das obras de urbanização, relativas ao alvará de 
licença de Loteamento n.º 03/2011, Pedreira dos 
Pedernais, Ramada, reduzindo-se o valor da garantia 
bancária n.º 96200488004034 emitida pelo Banco 
Santander Totta no valor de €584.690,00 (quinhentos e 
oitenta e quatro mil e seiscentos e noventa euros) para o 
valor de € 398.229,34 (trezentos e noventa e oito mil 
duzentos e vinte e nove euros e trinta e quatro cêntimos), 
de acordo com o proposto na informação n.º 
47/APV/2013, de 2013-10-30, e nas condições da 
informação técnica n.º 155/OS/SAOU/2013, de 2013-
10-17, constante do processo n.º 8971/LO. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 
 
 
 
 

RECEÇÃO DEFINITIVA E CANCELAMENTO DA CAUÇÃO DAS 
OBRAS DE URBANIZAÇÃO DO ALVARÁ 02/2003, RAMADA 

PROCESSO N.º 12477/L/OC 
 

De acordo com o proposto na informação dos serviços 
com o n.º 48/APV/2013, de 2013-10-30, e na informação 
n.º 160/OS/SAOU/DLOP, de 2013-10-22, constantes no 
processo. Nos termos do previsto no artigo 50.º do 
Decreto-Lei n.º 448/91 de 29 de novembro, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 334/95 de 28 
de dezembro, propõe-se: 
 
Homologação do auto de vistoria, constante de folha 1062 
a folha 1066 do processo; 
 
A receção definitiva das obras de urbanização, relativas ao 
alvará de licença de loteamento n.º 02/2003; 
 
Cancelamento da caução prestada como garantia da 
adequada execução das obras de urbanização, através do 
distrate da hipoteca voluntária registada sobre o lote 4 da 
presente urbanização, constante no processo. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

RECEÇÃO PROVISÓRIA – ADITAMENTO DAS OBRAS DE 
URBANIZAÇÃO DA FASE A DO ALVARÁ 02/2012, FAMÕES 

PROCESSO N.º 8231/LO 
 

De acordo com o proposto na informação dos serviços 
com o n.º 49/APV/2013, de 2013-10-30, e na informação 
n.º 102/PC/DLOP/2013, de 2013-10-28, constante do 
processo. Nos termos e para os efeitos do previsto no 
artigo 87º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro, 
na sua atual redação, propõe-se: 
 
Homologação do auto de vistoria constante a folha 2284 
do processo; 
 
Receção provisória das obras de urbanização da fase A - 
aditamento, nas condições previstas no auto de vistoria e 
na informação n.º 102/PC/DLOP/2013, de 2013-10-28. 
 
(Aprovado por maioria) 
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UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 
 
 

DESPACHOS 
 

 
 
 

PRESIDÊNCIA 
 

 
 

DESPACHO N.º 150/PRES/2013 
 
Assunto: DESIGNAÇÃO DE OFICIAL PÚBLICO 
 
 
No exercício das minhas competências próprias, em 
conformidade com a alínea b) do n.º 2, do artigo 35º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, designo a 
licenciada em Administração Regional e Autárquica, Lina 
Maria Palma do Nascimento, Oficial Público do 
Município de Odivelas, a qual passará a lavrar todos os 
contratos em que a lei não preveja expressamente a 
celebração de escritura. 
 
O despacho produz efeitos a partir da presente data. 
 
Odivelas, 07 de Novembro de 2013 
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 

DESPACHO N.º 151/PRES/2013 
 
Assunto: Processos de Execução Fiscal 
 
 
Considerando: 
 
• Que o artigo 56º da Lei nº 2/2007, de 15 de janeiro, 
estabelece que compete aos órgãos executivos a cobrança 
coerciva das dívidas às autarquias locais provenientes de 
taxas, encargos de mais-valias e outras receitas de natureza 
tributaria que aquelas devam cobrar, aplicando-se o 
Código do Procedimento e Processo Tributário, aprovado 
pelo Decreto-Lei 433/99, de 26 de outubro, com as 
necessárias adaptações; 
• Que nos termos do nº 2 do artigo 12º da Lei nº 53 – 
E/2006, de 2 de dezembro, as dividas que não forem 
pagas voluntariamente serão objeto de cobrança coerciva 
através de processo de execução fiscal; 
• Que de acordo com o artigo 148º do Código do 
Procedimento e Processo Tributário a cobrança das 

dividas atras referidas efetua-se mediante processo de 
execução fiscal; 
• Que pelo nº 1 do artigo 7º do Decreto-Lei nº 433/99, de 
26 de outubro, as competências atribuídas aos órgãos 
periféricos locais serão exercidas, nos termos da Lei, no 
caso de tributos administrado por autarquias locais, pela 
respetiva autarquia; 
• Que nos termos do nº 2 do art.º 7º do Decreto-Lei nº 
433/99, de 26 de outubro, as competências atribuídas no 
CPPT ao dirigente máximo do serviço ou aos órgãos 
executivos da administração tributária serão exercidas pelo 
presidente da autarquia; 
• Que a alínea a) do nº 2 do artigo 35º da Lei 75/2013, de 
12 de setembro, atribui ao Presidente da Camara 
Municipal competência para decidir todos os assuntos 
relacionados com a gestão e direção dos recursos 
humanos afetos aos serviços municipais; 
 
Designo, ao abrigo do disposto no nº 3 do artigo 56º da 
Lei nº 2/2007, de 15 de janeiro, do nº 3 do artigo 1º da 
Lei Geral Tributaria, aprovada pelo Decreto-Lei nº 
398/98, de 12 de dezembro, dos artigos 148º a 150º do 
Código do Procedimento e Processo Tributário, aprovado 
pelo Decreto-Lei nº 433/99, de 26 de  
 
outubro e da alínea a) do nº 2 do artigo 35º da Lei nº 
75/2013, de 12 de setembro, o Dr. João Miguel de Melo 
Santos Taborda Serrano, como responsável pelo órgão de 
execução fiscal do Município de Odivelas e nas suas faltas 
e/ou impedimentos a Chefe da Divisão Jurídica e de 
Fiscalização Municipal, Dra. Elizabete Maria Campos 
Lucas.  
 
Designo ainda, nos termos do nº 3 do referido artigo, 
escrivães dos Processos de Execução Fiscal a Técnica 
Superior, Paula Cristina da Silva Tavares e nas suas faltas 
e/ou impedimentos o Técnico Superior, Luis Daniel 
Braga Gonçalves da Silva. 
 
Odivelas, 7 de novembro de 2013 
 
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 

DESPACHO N.º 152/PRES/2013 
 

Assunto: Designação de Carlos Miguel Januário da Costa 
como Coordenador do Setor de Instalações Desportivas - 
DDD/SID 
 
Considerando que: 
 
1. Os princípios que orientam a organização, a estrutura 

e o funcionamento dos serviços da administração 
autárquica, nomeadamente, da unidade e eficácia da 
ação, da aproximação dos serviços aos cidadãos, da 
desburocratização, da racionalização de meios e da 
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eficiência na afetação de recursos públicos, bem 
como da melhoria quantitativa e qualitativa do 
serviço prestado. 

 
2. A estrutura orgânica flexível da Câmara Municipal de 

Odivelas, publicada no Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões nº 23, de 11 de dezembro de 
2012, que prevê a Divisão de Desenvolvimento 
Desportivo. 

 
3. O despacho nº 55/PRES/2012, de 21 de dezembro 

de 2012, que constitui na unidade orgânica da Divisão 
de Desenvolvimento Desportivo, a subunidade 
orgânica denominada Setor de Instalações 
Desportivas. 

 
4. Que tem como atribuições, designadamente, a 

coordenação da elaboração da Carta Desportiva do 
Concelho de Odivelas, o desenvolvimento das ações 
necessárias que visem a qualificação dos 
equipamentos desportivos municipais e a promoção 
da máxima rentabilização das instalações desportivas 
municipais. 

 
5. Que o exercício de funções de coordenação da 

referida subunidade exige alguém que possua 
conhecimentos adequados e experiencia profissional 
consolidada. 

 
Designo ao abrigo da al. a), do nº 2, do artigo 35.º, do 
Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 
nº 75/2013, de 12 de setembro, o Dr. Carlos Miguel 
Januário da Costa, Técnico Superior do Mapa de Pessoal 
desta Câmara Municipal, como Coordenador do Setor de 
Instalações Desportivas. 
 
O presente despacho produz efeitos a partir da presente 
data. 
 
Odivelas, 11 de novembro de 2013 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 

DESPACHO N.º 154/PRES/2013 
 

Assunto: Constituição do Grupo de Trabalho para 
assegurar a participação e presidência do Município de 
Odivelas na CD – ARICD Rede Intermunicipal de 
Cooperação para o Desenvolvimento 
 
Considerando: 
 
1. O convite do Instituto Marquês Valle Flôr para que o 

Município de Odivelas participasse numa Associação 
Intermunicipal de Cooperação e Desenvolvimento; 

 

2. Que a Associação foi criada por Escritura Pública em 
15 de março de 2013, passando a designar-se por CD 
– ARICD Rede Intermunicipal de Cooperação para o 
Desenvolvimento; 

 
3. Que a sede da referida associação é nos Paços do 

Concelho do Município de Odivelas; 
 
4. Que o Município de Odivelas preside ao Conselho 

Executivo da Associação Intermunicipal. 
 
Afigura-se necessário: 
 
1. A criação de um grupo de trabalho que possa 

acompanhar a Presidente da CMO e fazer um 
intercâmbio entre os municípios associados; 

 
2. Que as diversas unidades orgânicas, quando 

solicitado, prestem o apoio necessário à prossecução 
dos objetivos da CD – ARICD Rede Intermunicipal 
de Cooperação para o Desenvolvimento. 

 
Assim, e tendo em vista a concretização destes objectivos, 
determino: 
 
I. A constituição de um grupo de trabalho, com a seguinte 
composição: 
 
João Manuel Cardoso Alcobia 
Rosa Maria da Silva Videira 
 
II. Que todas as unidades orgânicas disponibilizem a 
informação e a colaboração que venham a ser solicitadas 
pelo grupo de trabalho agora composto. 
 
Odivelas, 13 de novembro de 2013 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Susana de Carvalho Amador) 
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VEREAÇÃO 
 

 
 

DESPACHO N.º 05/VHM/2013 
 
Assunto: Subdelegação de Competências do Vereador 
Hugo Martins no Diretor de Departamento de Obras 
Municipais, Habitação e Transportes, Eng.º Luís Manuel 
da Conceição Jorge 
 
 
Face ao disposto no n.º 2 do artigo 267º da Constituição 
da República Portuguesa, que consagra o Princípio da 
Desconcentração Administrativa e tendo em vista uma 
administração mais célere, económica e eficaz, nos termos 
do artigo 38º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e 
considerando o disposto no artigo 35º e seguintes do 
Código do Procedimento Administrativo, pelo presente 
despacho subdelego, no Senhor Diretor de 
Departamento de Obras Municipais, Habitação e 
Transportes, Eng.º Luís Manuel da Conceição Jorge, 
o exercício das competências abaixo indicadas que me 
foram delegadas e subdelegadas pela Sr.ª Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas, através do Despacho n.º 
132/PRES/2013, de 23 de outubro, e que serão exercidas 
no âmbito da respetivo Departamento de Obras 
Municipais, com exceção das Divisões de Habitação e 
Transportes:  
 
1. Assinar documentos de mero expediente e 
correspondência, com exceção da dirigida às entidades 
referidas no Capítulo II ponto 4, alíneas a) e b) do 
Despacho n.º 132/PRES/2013; 
 
2. Autorizar deslocações em serviço no País, excetuando 
aquelas que hajam de ser feitas para representação oficial 
do Município e a realização de trabalho extraordinário e 
prestado em dias de descanso semanal e de descanso 
semanal complementar, dentro dos limites legalmente 
estabelecidos e sempre que assim o exija o funcionamento 
do serviço; 
 
3. Visar boletins de horas extraordinárias e de ajudas de 
custo, confirmando a informação neles constantes e a sua 
conformidade com os limites legalmente estabelecidos; 
 
4. A competência, prevista na alínea a) do n.º 2 do artigo 
38º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, para aprovar e 
alterar o mapa de férias e restantes decisões relativas a 
férias, sem prejuízo pelo regular funcionamento do 
serviço e da salvaguarda do interesse público; 
 
5. A competência, prevista na alínea b) do n.º 2 do artigo 
38º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, para justificar 
faltas no âmbito do serviço, com exceção das situações 
previstas no artigo 40º/nºs 3 e 4 do Estatuto Disciplinar 
dos Trabalhadores em Exercício de Funções Públicas. 
 

As competências agora subdelegadas poderão ser 
revogadas a todo o tempo desde que as circunstâncias o 
justifiquem e, bem assim, poderão ser revogados 
quaisquer atos praticados pelo subdelegado. 
 
Poderá ainda o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, o subdelegado 
abster-se da prática de quaisquer ações ou iniciativas que 
por qualquer forma sejam 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, 30 de outubro de 2013. 
 

O Vereador 
Por Delegação e Subdelegação de Competências da Sr.ª 

Presidente da Câmara 
(Despacho n.º 132/PRES/2013, de 23 de outubro) 

(Hugo Martins) 
 
 
 

DESPACHO N.º 06/VHM/2013 
 
Assunto: Subdelegação de Competências do Vereador 
Hugo Manuel dos Santos Martins na Chefe da Divisão de 
Gestão Ambiental, Regina Sofia de Brito e Silva dos Anjos 
Lopes Meneses 
 
 
Atento o Princípio da Desconcentração Administrativa, 
consagrado no n.º 2 do artigo 267º da Constituição da 
República Portuguesa e com vista a uma administração 
mais célere, económica e eficaz, nos termos do artigo 38º 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e atentos os 
artigos 35º a 40º do Código do Procedimento 
Administrativo, pelo presente despacho, subdelego, na 
Chefe da Divisão de Gestão Ambiental, Regina Sofia 
de Brito e Silva dos Anjos Lopes Meneses, o exercício 
das competências abaixo indicadas que me foram 
delegadas e subdelegadas pela Sr.ª Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, nos termos do Despacho n.º 
132/PRES/2013, de 23 de outubro, e que serão exercidas 
no âmbito da respetiva unidade orgânica: 
 
1. A competência, prevista na alínea a) do n.º 2 do artigo 
38º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, para aprovar e 
alterar o mapa de férias e restantes decisões relativas a 
férias, sem prejuízo pelo regular funcionamento do 
serviço e da salvaguarda do interesse público; 
 
2. A competência, prevista na alínea b) do n.º 2 do artigo 
38º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, para justificar 
faltas no âmbito do serviço, com exceção das situações 
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previstas no artigo 40º/nºs 3 e 4 do Estatuto Disciplinar 
dos Trabalhadores em Exercício de Funções Públicas; 
 
3. A competência de assinatura de correspondência ou do 
expediente necessário à mera instrução dos processos; 
 
4. Dentro da competência, prevista na alínea b) do n.º 1 
do artigo 35º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, para 
coordenar a atividade dos serviços sob a superintendência 
do signatário, a prática dos atos administrativos adequados 
à gestão corrente do Cemitério Municipal. 
 
As competências agora subdelegadas poderão ser 
revogadas a todo o tempo desde que as circunstâncias o 
justifiquem e, bem assim, poderão ser revogados 
quaisquer atos praticados pelo subdelegado. 
 
Poderá ainda o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, o subdelegado 
abster-se da prática de quaisquer acções ou iniciativas que 
por qualquer forma sejam susceptíveis de alterar a situação 
existente, enquanto o processo ou assunto não lhe for 
devolvido. 
 
Do exercício das competências subdelegadas, deverá o 
subdelegado prestar ao subdelegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
Odivelas, 30 de outubro de 2013 
 

O Vereador 
Por delegação e subdelegação de competências da Sra. 

Presidente Susana de Carvalho Amador, 
(Despacho n.º 132/PRES/2013, de 23 de outubro) 

(Hugo Martins) 
 
 
 

DESPACHO N.º 07/VHM/2013 
 
Assunto: Despacho de Subdelegação de Competências do 
Vereador Hugo Martins na Adjunta do respetivo Gabinete 
de Apoio Pessoal, Dr.ª Ana Susana Oliveira dos Santos 
 
Atento o Princípio da Desconcentração Administrativa, 
consagrado no n.º 2 do artigo 267º da Constituição da 
República Portuguesa e com vista a uma administração 
mais célere, económica e eficaz, nos termos do n.º 6 do 
artigo 42º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e 
atentos os artigos 35º a 40º do Código do Procedimento 
Administrativo, pelo presente despacho, subdelego, na 
Adjunta, Dr.ª Ana Susana Oliveira dos Santos, o 
exercício da competência abaixo indicada, que me foi 
delegada pela Sr.ª Presidente da Câmara Municipal de 
Odivelas, nos termos do Despacho n.º 132/PRES/2013, 
de 23 de outubro, nos seguintes termos e limites: 

• A prática dos atos de gestão ordinária inerentes 
ao exercício da competência prevista na alínea b) 
do n.º 1 do artigo 35º da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, para executar as deliberações da 
Câmara Municipal e coordenar a atividade dos 
serviços sob a minha superintendência.  

 
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 pela subdelegada. 
 
Poderá ainda o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, a subdelegada 
abster-se da prática de quaisquer ações ou iniciativas que 
por qualquer forma sejam suscetíveis de alterar a situação 
existente, enquanto o processo ou assunto não lhe for 
devolvido. 
 
Do exercício da competência subdelegada, deverá a 
subdelegada prestar ao subdelegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
Odivelas, 31 de outubro de 2013 
 

O Vereador 
Por Delegação e Subdelegação de Competências da Sra. 

Presidente 
(Despacho 132/PRES/2013, de 23 de Outubro) 

(Hugo Martins) 
 
 
 

DESPACHO N.º 15/VPCT/2013 
 
Assunto: Despacho de Subdelegação de Competências na 
Adjunta do Gabinete de Apoio do Vereador Paulo César 
Teixeira, Sra. Maria José Pereira Xavier 
 
Nos termos do nº 6 do artigo 42º do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 
de setembro, nos artigos 35.º e seguintes do Código de 
Procedimento Administrativo, bem como no Decreto-Lei 
nº 11/2012, de 20 de janeiro, aplicável por ex vi do art.º 
43º, nº 5, do Regime Jurídico das Autarquias Locais e ao 
abrigo do Despacho nº 133/PRES/2013, referente à 
Delegação e Subdelegação da Sr.ª Presidente da Câmara 
Municipal no signatário, subdelego na minha Adjunta, 
Sra. Maria José Pereira Xavier, as competências abaixo 
indicadas, que serão exercidas no âmbito do referido 
Gabinete nos seguintes termos e limites: 
 
1. Proceder à abertura, análise e distribuição de 
correspondência e demais expediente, dirigido ao 
Vereador Paulo César Teixeira, cabendo-lhe promover as 
diligências ou a prática de quaisquer atos destinados à 
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instrução, pelas unidades orgânicas competentes, dos 
procedimentos administrativos a que respeitem; 
 
2. Assinar documentos de mero expediente e 
correspondência, com exceção da dirigida a entidades 
referidas no Capítulo II, n.º 4, alíneas a) e b) do Despacho 
n.º 133/PRES/2013; 
 
3. Praticar atos e formalidades de caráter instrumental 
necessários ao exercício da minha competência decisória;  
 
4.Solicitar quaisquer informações destinadas a instruir os 
procedimentos administrativos, com o objetivo de 
preparar o exercício da minha competência decisória; 
 
5. Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes decisões 
relativas a férias; 
 
6. Autorizar ausências ao serviço por pequenos períodos; 
 
7. Controlar a assiduidade, visando informações, mapas e 
relatórios de assiduidade;  
8. Justificar faltas no âmbito do serviço, à exceção da 
situação prevista no artigo 40.°, n.º 3, do Estatuto 
Disciplinar dos Trabalhadores que Exercem Funções 
Públicas, aprovado pela Lei n.º 58/2008, de 9 de 
setembro, alterado pelo Decreto-Lei nº 47/2013, de 5 de 
abril; 
 
9. Autorizar a prestação de trabalho extraordinário; 
 
10. Visar boletins de horas extraordinárias e de ajudas de 
custo, confirmando a informação neles constante e a sua 
conformidade com os limites legalmente estabelecidos; 
 
11. Autorizar deslocações em serviço no País, excetuando 
aquelas que hajam de ser feitas para a representação oficial 
do Município;  
 
12. Propor a autorização do abono de vencimento de 
exercício perdido por motivo de doença, bem como o 
exercício de funções que dê lugar à reversão de 
vencimento de exercício. 
 
As competências agora subdelegadas poderão ser 
revogadas a todo o tempo desde que as circunstâncias o 
justifiquem e, bem assim, poderão ser revogados 
quaisquer atos praticados pela subdelegada. 
 
Poderá ainda o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, a subdelegada 
abster-se da prática de quaisquer ações ou iniciativas que 
por qualquer forma sejam suscetíveis de alterar a situação 
existente, enquanto o processo ou assunto não lhe for 
devolvido. 
 
Do exercício das competências subdelegadas, deverá a 
subdelegada prestar ao subdelegante todas as informações 

solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
O presente despacho produz efeitos a partir da presente 
data. 
 
Odivelas, 23 de outubro de 2013 
 

O Vereador 
No uso da competência que me foi delegada e 
subdelegada pela Sra. Presidente da Câmara 

Municipal, Susana de Carvalho Amador, através do 
Despacho n.º 133/PRES/2013, de 23/10/2013 

Paulo César Teixeira 
 
 
 

DESPACHO N.º 16/VPCT/2013 
 
Assunto: Despacho de Subdelegação de Competências do 
Vereador Paulo César Teixeira, do Diretor do 
Departamento Jurídico e de Gestão Financeira 
Patrimonial, Dr. João Miguel de Melo Santos Taborda 
Serrano 
 
Nos termos do artigo 35.º e seguintes do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 442/91, de 15 de novembro, do artigo 38º do Regime 
Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº 
75/2013, de 12 de setembro, do artigo 16º da Lei nº 
49/2012, de 29 de agosto e do Despacho nº 
133/PRES/2013, referente à Delegação e Subdelegação 
de Competências da Sr.ª Presidente da Câmara Municipal 
no signatário, subdelego, pelo presente despacho, no Sr. 
Diretor do Departamento Jurídico e de Gestão Financeira 
e Patrimonial, Dr. João Miguel de Melo Santos 
Taborda Serrano, as competências abaixo indicadas, que 
serão exercidas no âmbito das Subunidades respeitantes à 
Secção de Contraordenações e Execuções Fiscais, bem 
como ao Setor Técnico-Jurídico da Divisão Jurídica e de 
Fiscalização Municipal, nos seguintes termos e limites:  
 
1. Assinar documentos de mero expediente e 
correspondência, com exceção da dirigida a entidades 
referidas no Capítulo II, n.º 4, alíneas a) e b) do Despacho 
n.º 133/PRES/2013; 
 
2. Autorizar férias dos trabalhadores, mediante os 
respetivos mapas e requerimentos, e ausências ao serviço 
por pequenos períodos;  
 
3. Justificar faltas no âmbito do serviço, com exceção da 
prevista no artigo 40 º, n.º 3, do Estatuto Disciplinar dos 
Trabalhadores que Exercem Funções Públicas, aprovado 
pela Lei n.º 58/2008, de 9 de setembro; 
 
4. Autorizar deslocações em serviço no País, excetuando 
aquelas que hajam de ser feitas para representação oficial 
do Município; 
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5. Autorizar a prestação de trabalho extraordinário dentro 
dos limites legalmente estabelecidos e sempre que assim o 
exija o funcionamento do serviço; 
 
6. Visar boletins de horas extraordinárias e de ajudas de 
custo, confirmando a informação neles constante e a sua 
conformidade com os limites legalmente estabelecidos; 
 
7. Praticar atos e formalidades de carácter instrumental 
necessários ao exercício da minha competência decisória;  
 
8. Nos termos do artigo 38º, nº 3, al. l), do Regime 
Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, determinar a instrução de 
processos de contraordenação e designar o respetivo 
instrutor; 
 
9. As competências previstas no Decreto-Lei nº 310/2002, 
de 16 de dezembro, nomeadamente a prevista no artigo 
50.º, nº 2, relativamente à instauração de processos de 
contraordenação; 
 
10. As competências previstas no Decreto-Lei nº 
309/2002, de 16 de dezembro, que regula a instalação e 
funcionamento dos recintos de espetáculos e de 
divertimentos públicos, relativamente ao processamento 
das contraordenações; 
 
As competências agora subdelegadas poderão ser 
revogadas a todo o tempo desde que as circunstâncias o 
justifiquem e, bem assim, poderão ser revogados 
quaisquer atos praticados pelo subdelegado. 
 
Poderá ainda o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, o subdelegado 
abster-se da prática de quaisquer ações ou iniciativas que, 
por qualquer forma, sejam susceptíveis de alterar a 
situação existente, enquanto o processo ou assunto não 
lhe for devolvido. 
 
Do exercício das competências subdelegadas, deverá o 
subdelegado prestar ao subdelegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
O presente despacho produz efeitos a partir da presente 
data. 
 
Odivelas, 23 de outubro de 2013 
 

O Vereador 
No uso da competência que me foi delegada e 
subdelegada pela Sra. Presidente da Câmara 

Municipal, Susana de Carvalho Amador, através do 
Despacho n.º 133/PRES/2013, de 23/10/2013 

Paulo César Teixeira 
 
 

 

DESPACHO N.º 17/VPCT/2013 
 
Assunto: Subdelegação de Competências do Vereador 
Paulo César Prata Teixeira no Diretor do Departamento 
de Gestão e Ordenamento Urbanístico, Arq.º António 
Henrique Moreira Sousa 
 
Nos termos do artigo 35.º e seguintes do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 442/91, de 15 de novembro, do artigo 38º do Regime 
Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº 
75/2013, de 12 de setembro, do artigo 16º da Lei nº 
49/2012, de 29 de agosto, do Regime Jurídico da 
Urbanização e Edificação (RJUE), aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação 
atual e ao abrigo do Despacho n.º 133/PRES/2013, de 23 
de outubro de 2013, referente à Delegação e Subdelegação 
de competências da Sra. Presidente da Câmara Municipal 
de Odivelas no signatário, subdelego no Sr. Diretor do 
Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico, 
Arq. António Henrique Moreira Sousa, as 
competências abaixo indicadas, que serão exercidas no 
âmbito do respetivo Departamento: 
 
1. A competência para assinar documentos de mero 
expediente e correspondência, com exceção da dirigida a 
entidades referidas no Capítulo II, n.º 4, alíneas a) e b) do 
Despacho n.º 133/PRES/2013; 
 
2. A competência para autorizar férias dos trabalhadores, 
mediante os respetivos mapas e requerimentos 
apresentados e ausências ao serviço por pequenos 
períodos; 
 
3. A competência para justificar faltas no âmbito do 
serviço, à exceção da situação prevista no artigo 40º, n.º 3, 
do Estatuto Disciplinar dos Trabalhadores que Exercem 
Funções Públicas, aprovado pela Lei n.º 58/2008, de 9 de 
setembro; 
 
4. A competência para autorizar deslocações em serviço 
no País, excetuando aquelas que hajam de ser feitas para 
representação oficial do Município; 
 
5. A competência para autorizar a realização de trabalho 
extraordinário dentro dos limites legalmente estabelecidos 
e sempre que assim o exija o funcionamento do serviço; 
 
6. A competência para visar boletins de horas 
extraordinárias e de ajudas de custo, confirmando a 
informação neles constante e a sua conformidade com os 
limites legalmente estabelecidos; 
 
7. A competência para autorizar termos de abertura e de 
encerramento de livros sujeitos a esta formalidade; 
 
8. A competência para autorizar a restituição aos 
interessados de documentos juntos a processos, nos 
termos do disposto na alínea e) do n.º 3 do artigo 38.º do 
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Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro; 
 
9. A competência para autorizar a passagem de certidões 
ou fotocópias autenticadas aos interessados, relativas a 
processos ou documentos constantes de processos 
arquivados, e que careçam de despacho ou deliberação 
dos eleitos locais, com respeito pelas salvaguardas 
estabelecidas por lei, nos termos do disposto na alínea g), 
do n.º 3, do artigo 38.º, do Regime Jurídico das Autarquias 
Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; 
 
10. A competência para praticar atos e formalidades de 
caráter instrumental necessários ao exercício da minha 
competência decisória, nos termos do disposto na alínea 
m), do n.º 3, do artigo 38.º, do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro; 
 
11. A competência para praticar atos inerentes à actividade 
fiscalizadora, designadamente o acompanhamento de 
obra, verificando a conformidade das operações 
urbanísticas que tenham sido objeto de qualquer 
procedimento de controlo prévio com os projetos 
aprovados ou com as comunicações prévias admitidas, 
procedendo aos competentes registos em livro de obra, 
bem como efetuando as diligências conducentes à 
prorrogação do prazo de execução de alvarás ou 
comunicações prévias admitidas; 
 
12. Detetar e propor o embargo das obras de urbanização, 
de edificação ou demolição, bem como quaisquer 
trabalhos de remodelação de terrenos, quando estejam a 
ser executados em desconformidade com o respetivo 
projeto aprovado ou com as condições da licença ou da 
comunicação prévia admitida e/ou em violação das 
normas legais e regulamentares aplicáveis; 
 
13. A competência para participar a prática de ilícitos 
urbanísticos puníveis como contraordenação ou crime; 
 
14. A competência para propor a demolição total ou 
parcial das edificações que ameacem ruína ou constituam 
perigo para a saúde e segurança das pessoas; 
 
15. A competência para informar pedidos de ramal de 
água ou esgotos, ou baixada de eletricidade; 
 
16. A competência prevista no artigo 5.º n.º 2, do Regime 
Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado 
e republicado pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de 
junho, Lei n.º 60/2007 de 4 de setembro e Decreto-Lei n.º 
26/2010, de 30 de março, para a admissão ou rejeição da 
comunicação prévia referida no artigo 4º, nº 4, deste 
diploma legal; 
 
17. A competência prevista no artigo 5.º n.º 3, do Regime 
Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado 
e republicado pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de 
junho, Lei n.º 60/2007 de 4 de setembro e Decreto-Lei n.º 
26/2010, de 30 de março, para a concessão da autorização 
de utilização referida no artigo 4º, nº 5 deste diploma legal; 
 
18. A competência prevista no artigo 8.º n.º 2, do Regime 
Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado 
e republicado pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de 
junho, Lei n.º 60/2007 de 4 de setembro e Decreto-Lei n.º 
26/2010, de 30 de março, para a direção da instrução do 
procedimento referente ao controlo prévio das operações 
urbanísticas; 
 
19. A competência prevista no artigo 11.º n.º 1, do Regime 
Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado 
e republicado pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de 
junho, Lei n.º 60/2007, de 4 de setembro e Decreto-Lei 
n.º 26/2010, de 30 de março, para, ao abrigo do n.º 10 
desta disposição, decidir as questões de ordem formal e 
processual que possam obstar ao conhecimento de 
qualquer pedido ou comunicação apresentados no âmbito 
deste diploma; 
 
20. A competência prevista no artigo 11.º n.º 2, do Regime 
Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado 
e republicado pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de 
junho, Lei n.º 60/2007 de 4 de setembro e Decreto-Lei n.º 
26/2010, de 30 de março, para, ao abrigo do n.º 10 desta 
disposição, proferir despacho de aperfeiçoamento do 
pedido, no prazo de oito dias a contar da respetiva 
apresentação, sempre que o requerimento ou 
comunicação não contenham a identificação do 
requerente ou comunicante, do pedido ou da localização 
da operação urbanística a realizar, bem como no caso de 
faltar documento instrutório exigível que seja 
indispensável ao conhecimento da pretensão e cuja falta 
não possa ser oficiosamente suprida; 
 
21. A competência prevista no artigo 11.º n.º 3, do Regime 
Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado 
e republicado pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de 
junho, Lei n.º 60/2007, de 4 de setembro e Decreto-Lei 
n.º 26/2010, de 30 de março, para, ao abrigo do n.º 10 
desta disposição, proferir despacho de rejeição liminar, 
caso o requerente ou o comunicante não efetuem a 
correção do pedido ou o completem, no prazo de 15 dias 
a contar da sua notificação; 
 
22. A competência prevista no artigo 11.º n.º 4, do Regime 
Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado 
e republicado pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de 
junho, Lei n.º 60/2007 de 4 de setembro e Decreto-Lei n.º 
26/2010, de 30 de março, para, ao abrigo do n.º 10 desta 
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disposição, no prazo de 10 dias a contar da apresentação 
do requerimento ou comunicação, proferir despacho de 
rejeição liminar, oficiosamente ou por indicação do gestor 
do procedimento, quando da análise dos elementos 
instrutórios resultar que o pedido seja manifestamente 
contrário às normas legais ou regulamentares aplicáveis; 
 
23. A competência prevista no artigo 36.º, n.º 1, do 
Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), 
aprovado pelo Decreto- Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 
177/2001, de 4 de junho, Lei n.º 60/2007, de 4 de 
setembro e Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de março, para 
no prazo de 20 dias a contar da entrega da comunicação e 
demais elementos a que se refere o artigo 35.º, rejeitar a 
comunicação quando verifique que a obra viola as normas 
legais e regulamentares aplicáveis, designadamente as 
constantes do plano municipal de ordenamento do 
território, alvará de loteamento, normas técnicas de 
construção em vigor ou termos de informação prévia 
existente; 
 
24. A competência prevista no artigo 75.º do Regime 
Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado 
e republicado pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de 
junho, Lei n.º 60/2007 de 4 de setembro, e Decreto-Lei 
n.º 26/2010, de 30 de março, para emitir o alvará para a 
realização das operações urbanísticas; 
 
25. A competência prevista no artigo 102.º, nº 8, do 
Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 
177/2001, de 4 de junho, Lei n.º 60/2007 de 4 de 
setembro e Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de março, para 
efetuar o registo do embargo, assim como da sua cessação 
ou caducidade, na conservatória do registo predial 
competente, mediante comunicação do despacho que o 
determinou, procedendo-se aos necessários averbamentos; 
 
26. A competência para promover, no âmbito dos 
procedimentos em apreciação, as consultas às entidades 
que nos termos do Regime Jurídico da Urbanização e 
Edificação devam emitir parecer, autorização ou 
aprovação relativamente às operações urbanísticas sujeitas 
a informação prévia, licenciamento ou comunicação 
prévia; 
 
27. A competência prevista no art.º 88º, do Código do 
Procedimento e Processo Tributário para promover a 
extração e competente assinatura das certidões de divida 
referente à cobrança coerciva de taxas ou de outras 
receitas municipais, suscetíveis de cobrança em sede de 
execução fiscal, designadamente as despesas previstas no 
artigo 108º do Regime Jurídico da Urbanização e 
Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei nº 555/99, de 16 
de dezembro, na redação atual, que não sejam pagas pelos 

respetivos devedores nos prazos legais ou regulamentares 
estabelecidos. 
 
Do exercício das competências subdelegadas deverá o 
subdelegado prestar ao subdelegante informação escrita. 
 
As competências subdelegadas poderão ser revogadas a 
todo o tempo desde que as circunstâncias o justifiquem, 
bem como poderão ser revogados quaisquer atos 
praticados pelo subdelegado nos termos legalmente 
previstos. 
 
Poderá ainda o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
competência subdelegada relativa a determinado processo 
ou assunto, devendo, neste caso, o subdelegado abster-se 
da prática de quaisquer atos ou iniciativas suscetíveis de 
alterar a situação existente, enquanto o processo ou 
assunto não lhe for devolvido. 
 
As competências agora subdelegadas poderão ser objeto 
de subdelegação sempre que tal se justifique e com a 
prévia autorização do signatário. 
 
O presente despacho produz efeitos a partir da presente 
data. 
 
Odivelas, 23 de outubro de 2013 
 

O Vereador 
No uso da competência que me foi delegada e 
subdelegada pela Sra. Presidente da Câmara 

Municipal, Susana de Carvalho Amador, através do 
Despacho n.º 133/PRES/2013, de 23/10/2013 

Paulo César Teixeira 
 
 
 

DESPACHO N.º 18/VPCT/2013 
 
Assunto: Despacho de Subdelegação de Competências do 
Vereador Paulo César Teixeira, na Chefe da Divisão 
Jurídica e de Fiscalização Municipal, Dra. Elisabete Lucas 
 
Nos termos do artigo 35.º e seguintes do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 442/91, de 15 de novembro, do artigo 38º do Regime 
Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº 
75/2013, de 12 de setembro, do artigo 16º da Lei nº 
49/2012, de 29 de agosto e do Despacho nº 
133/PRES/2013, referente à Delegação e Subdelegação 
de Competências da Sr.ª Presidente da Câmara Municipal 
no signatário, subdelego, pelo presente despacho, na Sra. 
Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal, 
Dra. Elisabete Lucas, as competências abaixo indicadas, 
que serão exercidas no âmbito da Divisão Jurídica e de 
Fiscalização Municipal, com exclusão das subunidades 
respeitantes ao Setor de Notariado, à Secção de 
Contraordenações e Execuções Fiscais, bem como ao 
Setor Técnico-Jurídico, nos seguintes termos e limites:  
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1. A competência para assinar documentos de mero 
expediente e correspondência, com exceção da dirigida a 
entidades referidas no Capítulo II, n.º 4, alíneas a) e b) do 
Despacho n.º 133/PRES/2013; 
 
2. Receber e processar a correspondência dirigida à 
DJFM, com exclusão das subunidades respeitantes ao 
Setor de Notariado, à Secção de Contraordenações e 
Execuções Fiscais, bem como ao Setor Técnico-Jurídico e 
a que me for pessoalmente dirigida, incluindo decidir a 
respeito do seu arquivamento ou encaminhamento;  
 
3. Promover e assinar as notificações dos particulares, 
qualquer que seja a forma por que sejam efetuadas; 
 
4. A competência para autorizar férias dos trabalhadores, 
mediante os respetivos mapas e requerimentos 
apresentados; 
 
5. Autorizar ausências ao serviço por pequenos períodos;  
 
6. A competência para justificar e injustificar faltas no 
âmbito do serviço, com exceção da prevista no artigo 40 º, 
n.º 3, do Estatuto Disciplinar dos Trabalhadores que 
Exercem Funções Públicas, aprovado pela Lei n.º 
58/2008, de 9 de setembro; 
 
7. A competência para autorizar deslocações em serviço 
no País, excetuando aquelas que hajam de ser feitas para 
representação oficial do Município; 
 
8. A competência para autorizar a realização de trabalho 
extraordinário dentro dos limites legalmente estabelecidos 
e sempre que assim o exija o funcionamento do serviço; 
 
9. A competência para visar boletins de horas 
extraordinárias e de ajudas de custo, confirmando a 
informação neles constante e a sua conformidade com os 
limites legalmente estabelecidos; 
 
10. Praticar atos e formalidades de caráter instrumental 
necessários ao exercício da minha competência decisória, 
de acordo com o disposto na al. m), do nº 3, do art.º 38º, 
do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela 
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro;  
 
11. A competência genérica de gestão e instrução dos 
procedimentos e processos administrativos, devendo 
tomar as medidas que visem acelerar a respectiva 
conclusão e a execução das decisões;  
 
12. Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias 
autenticadas aos interessados, relativas a processos ou 
documentos constantes de processos arquivados e que 
careçam de despacho ou deliberação dos eleitos locais, de 
acordo com o disposto na al. g), do nº 3, do art.º 38º, do 
Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 
nº 75/2013, de 12 de setembro; 

13. Solicitar quaisquer informações destinadas a instruir os 
procedimentos administrativos, com o objectivo de 
preparar a minha competência decisória;  
 
14. A competência para ordenar a remoção de veículos 
estacionados indevida ou abusivamente na via pública; 
 
15. A competência prevista no art.º 88º, do Código do 
Procedimento e Processo Tributário para promover a 
extração e competente assinatura das certidões de divida 
referente à cobrança coerciva de taxas ou de outras 
receitas municipais, suscetíveis de cobrança em sede de 
execução fiscal, que não sejam pagas pelos respetivos 
devedores nos prazos legais ou regulamentares 
estabelecidos. 
 
16. A competência para, nos termos do disposto no 
Código da Estrada e nos Regulamentos Municipais, 
desencadear as ações necessárias ao bloqueamento e 
remoção de veículos que se encontrem em 
estacionamento abusivo, indevido ou em transgressão. 
 
As competências agora subdelegadas poderão ser 
revogadas a todo o tempo desde que as circunstâncias o 
justifiquem e, bem assim, poderão ser revogados 
quaisquer actos praticados pela subdelegada. 
 
Poderá ainda o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, a subdelegada 
abster-se da prática de quaisquer ações ou iniciativas que, 
por qualquer forma, sejam suscetíveis de alterar a situação 
existente, enquanto o processo ou assunto não lhe for 
devolvido. 
 
Do exercício das competências subdelegadas, deverá a 
subdelegada prestar ao subdelegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
O presente despacho produz efeitos a partir da presente 
data. 
 
Odivelas, 23 de outubro de 2013 
 
 

O Vereador 
No uso da competência que me foi delegada e 
subdelegada pela Sra. Presidente da Câmara 

Municipal, Susana de Carvalho Amador, através do 
Despacho n.º 133/PRES/2013, de 23/10/2013 

Paulo César Teixeira 
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DESPACHO N.º 19/VPCT/2013 
 
Assunto: Despacho de Subdelegação de Competências do 
Vereador Paulo César Teixeira, no Chefe da Divisão de 
Desenvolvimento Desportivo, Dr. Carlos Alexandre 
Bargado Lérias 
 
Nos termos do artigo 35.º e seguintes do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 442/91, de 15 de novembro, do artigo 38º do Regime 
Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº 
75/2013, de 12 de setembro, do artigo 16º da Lei nº 
49/2012, de 29 de agosto e do Despacho nº 
133/PRES/2013, de 23 de outubro de 2013, referente à 
Delegação e Subdelegação da Sr.ª Presidente da Câmara 
Municipal no signatário, subdelego, no Chefe da 
Divisão de Desenvolvimento Desportivo, Dr. Carlos 
Alexandre Bargado Lérias, as competências abaixo 
indicadas, que serão exercidas no âmbito da respetiva 
Divisão nos seguintes termos e limites: 
 
1. Assinar documentos de mero expediente e 
correspondência, com exceção da dirigida a entidades 
referidas no Capítulo II, n.º 4, alíneas a) e b) do Despacho 
n.º 133/PRES/2013; 
 
2. Autorizar férias dos trabalhadores mediante os 
respetivos mapas e requerimentos apresentados pelos 
trabalhadores; 
 
3. A competência para autorizar a realização de trabalho 
extraordinário dentro dos limites legalmente estabelecidos 
e sempre que assim o exija o funcionamento do serviço; 
 
4. Visar os boletins de horas extraordinárias e de ajudas de 
custo, confirmando as informações neles constantes e a 
sua conformidade com os limites legalmente 
estabelecidos;  
 
5. Justificar faltas no âmbito do serviço, à exceção da 
situação prevista no artigo 40.°, n.º 3,  do Estatuto 
Disciplinar dos Trabalhadores que Exercem Funções 
Públicas, aprovado pela Lei n.º 58/2008, de 9 de 
setembro; 
 
1. Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias 
autenticadas aos interessados, relativas a processos ou a 
documentos constantes de processos arquivados, e que 
careçam de despacho ou deliberação dos eleitos locais, 
com respeito pelas salvaguardas estabelecidas por lei, bem 
como a restrição de documentos aos interessados, de 
acordo com o disposto na al. g), do nº 3, do art.º 38º, do 
Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 
nº 75/2013, de 12 de setembro; 
 
6. Praticar atos e formalidades de caráter instrumental 
necessários ao exercício da competência decisória do ora 
subdelegante, de acordo com o disposto na al. m), do nº 3, 
do art.º 38º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro; 

7. Receber, processar e informar a respeito de 
correspondência dirigida à Divisão de Desenvolvimento 
Desportivo e a que me for pessoalmente dirigida que se 
refira a atividades desta unidade orgânica. 
 
8. A competência prevista no art.º 88º, do Código do 
Procedimento e Processo Tributário para promover a 
extração e competente assinatura das certidões de divida 
referente à cobrança coerciva de taxas ou de outras 
receitas municipais, suscetíveis de cobrança em sede de 
execução fiscal, que não sejam pagas pelos respetivos 
devedores nos prazos legais ou regulamentares 
estabelecidos. 
 
As competências agora subdelegadas poderão ser 
revogadas a todo o tempo desde que as circunstâncias o 
justifiquem e, bem assim, poderão ser revogados 
quaisquer atos praticados pelo subdelegado. 
 
Poderá ainda o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, o subdelegado 
abster-se da prática de quaisquer ações ou iniciativas que 
por qualquer forma sejam susceptíveis de alterar a situação 
existente, enquanto o processo ou assunto não lhe for 
devolvido. 
 
Do exercício das competências subdelegadas, deverá o 
subdelegado prestar ao subdelegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
O presente despacho produz efeitos a partir da presente 
data. 
 
Odivelas, 23 de outubro de 2013 
 

O Vereador 
No uso da competência que me foi delegada e 
subdelegada pela Sra. Presidente da Câmara 

Municipal, Susana de Carvalho Amador, através do 
Despacho n.º 133/PRES/2013, de 23/10/2013 

(Paulo César Teixeira) 
 
 
 

DESPACHO N.º 20/VPCT/2013 
 
Assunto: Delegação de assinatura no Coordenador do 
Gabinete de Tecnologia, Informação e Conhecimento, 
Dr. Carlos Manuel Carvalho da Cunha 
 
Nos termos dos artigos 35.º e seguintes do Código de 
Procedimento Administrativo e do art.º 16º, nº 3 da Lei nº 
49/2012, de 29 de agosto, delego no Coordenador do 
Gabinete de Tecnologia, Informação e 
Conhecimento, Dr. Carlos Manuel Carvalho da 
Cunha a competência para a assinatura da 
correspondência e do expediente necessário à mera 
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instrução dos processos integrados nas competências 
cometidas a essa unidade orgânica. 
 
Cumpra-se com o disposto no n.º 2.º, do art.º 37.º, do 
Código de Procedimento Administrativo, dando ao 
presente despacho a devida publicidade. 
 
O presente despacho produz efeitos a partir da presente 
data. 
 
Odivelas, 23 de outubro de 2013 
 

O Vereador 
Despacho n.º 133/PRES/2013, de 23/10/2013 

Paulo César Teixeira 
 
 
 

DESPACHO N.º 21/VPCT/2013 
 
Assunto: Delegação de assinatura na Coordenadora do 
Gabinete do Observatório da Cidade, Dra. Paula 
Alexandra da Silva Ganchinho 
 
Nos termos dos artigos 35.º e seguintes do Código de 
Procedimento Administrativo e do art.º 16º, nº 3 da Lei nº 
49/2012, de 29 de agosto, delego na Coordenadora do 
Gabinete do Observatório da Cidade, Dra. Paula 
Alexandra da Silva Ganchinho a competência para a 
assinatura da correspondência e do expediente necessário 
à mera instrução dos processos integrados nas 
competências cometidas a essa unidade orgânica. 
 
Cumpra-se com o disposto no n.º 2.º, do art.º 37.º, do 
Código de Procedimento Administrativo, dando ao 
presente despacho a devida publicidade. 
 
O presente despacho produz efeitos a partir da presente 
data. 
 
Odivelas, 23 de outubro de 2013 
 

O Vereador 
Despacho n.º 133/PRES/2013, de 23/10/2013 

Paulo César Teixeira 
 
 
 

DESPACHO N.º 22/VPCT/2013 
 
Assunto: Nomeação da Dra. Ana Cristina das Neves 
Mousinho como Instrutora de Processos de 
Contraordenação 
 
No uso da competência prevista na alínea n), do nº 2, do 
artigo 35º, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, para 
determinar a instrução de processos de contraordenação, 
em mim delegada pelo Despacho nº 133/PRES/2013, de 
23 de outubro de 2013, pelo presente Despacho, 
NOMEIO a Sra. Dra. Ana Cristina das Neves 

Mousinho, Técnica Superior do Mapa de Pessoal da 
Câmara Municipal de Odivelas, como instrutora dos 
processos de contraordenação que corram termos na 
Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal da 
Câmara Municipal de Odivelas e que lhe forem 
atribuídos. 
 
Esta nomeação retroage a 23 de outubro de 2013. 
 
Odivelas, 29 de outubro de 2013 
 

O Vereador 
No uso da competência que me foi delegada pela Sra. 

Presidente da Câmara 
Municipal, Susana de Carvalho Amador, através do 

Despacho n.º 133PRES/2013, de 23/10/2013 
Paulo César Teixeira 

 
 
 

DESPACHO N.º 23/VPCT/2013 
 
Assunto: Nomeação do Dr. Luis Daniel Braga Gonçalves 
da Silva como Instrutor de Processos de Contraordenação 
 
No uso da competência prevista na alínea n), do nº 2, do 
artigo 35º, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, para 
determinar a instrução de processos de contraordenação, 
em mim delegada pelo Despacho nº 133/PRES/2013, de 
23 de outubro de 2013, pelo presente Despacho, 
NOMEIO o Sr. Dr. Luís Daniel Braga Gonçalves da 
Silva, Técnico Superior do Mapa de Pessoal da Câmara 
Municipal de Odivelas, como instrutor dos processos 
de contraordenação que corram termos na Divisão 
Jurídica e de Fiscalização Municipal da Câmara 
Municipal de Odivelas e que lhe forem atribuídos. 
 
Esta nomeação retroage a 23 de outubro de 2013. 
 
Odivelas, 29 de outubro de 2013 
 

O Vereador 
No uso da competência que me foi delegada pela Sra. 

Presidente da Câmara 
Municipal, Susana de Carvalho Amador, através do 

Despacho n.º 133/PRES/2013, de 23/10/2013 
Paulo César Teixeira 

 
 
 

DESPACHO N.º 24/VPCT/2013 
 
Assunto: Nomeação da Dra. Maria Helena Paulo da 
Cunha Freitas como Instrutor de Processos de 
Contraordenação 
 
No uso da competência prevista na alínea n), do nº 2, do 
artigo 35º, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, para 
determinar a instrução de processos de contraordenação, 
em mim delegada pelo Despacho nº 133/PRES/2013, de 
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23 de outubro, de 2013, pelo presente Despacho, 
NOMEIO a Sra. Dra. Maria Helena Paulo da Cunha 
Freitas, licenciada em Direito, como instrutora dos 
processos de contraordenação que corram termos na 
Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal da 
Câmara Municipal de Odivelas e que lhe forem 
atribuídos. 
 
Esta nomeação retroage a 23 de outubro de 2013. 
 
Odivelas, 29 de outubro de 2013 
 

O Vereador 
No uso da competência que me foi delegada pela Sra. 

Presidente da Câmara 
Municipal, Susana de Carvalho Amador, através do 

Despacho n.º 133/PRES/2013, de 23/10/2013 
Paulo César Teixeira 

 
 
 

DESPACHO N.º 25/VPCT/2013 
 
Assunto: Nomeação da Dra. Paula Cristina da Silva 
Tavares como Instrutora de Processos de 
Contraordenação 
 
No uso da competência prevista na alínea n), do nº 2, do 
artigo 35º, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, para 
determinar a instrução de processos de contraordenação, 
em mim delegada pelo Despacho nº 133/PRES/2013, de 
23 de outubro de 2013, pelo presente Despacho, 
NOMEIO a Sra. Dra. Paula Cristina da silva Tavares 
como instrutora dos processos de contraordenação 
que corram termos na Divisão Jurídica e de 
Fiscalização Municipal da Câmara Municipal de 
Odivelas e que lhe forem atribuídos. 
 
Esta nomeação retroage a 23 de outubro de 2013. 
 
Odivelas, 29 de outubro de 2013 
 

O Vereador 
No uso da competência que me foi delegada pela Sra. 

Presidente da Câmara 
Municipal, Susana de Carvalho Amador, através do 

Despacho n.º 133/PRES/2013, de 23/10/2013 
Paulo César Teixeira 

 
 
 

DESPACHO N.º 26/VPCT/2013 
 
Assunto: Nomeação da Dra. Teresa Alexandra Pereira 
Ramos como Instrutora de Processos de Contraordenação 
 
No uso da competência prevista na alínea n), do nº 2, do 
artigo 35º, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, para 
determinar a instrução de processos de contraordenação, 
em mim delegada pelo Despacho nº 133/PRES/2013, de 

23 de outubro de 2013, pelo presente Despacho, 
NOMEIO a Sra. Dra. Teresa Alexandra Pereira 
Ramos como instrutora dos processos de 
contraordenação que corram termos na Divisão 
Jurídica e de Fiscalização Municipal da Câmara 
Municipal de Odivelas e que lhe forem atribuídos. 
 
Esta nomeação retroage a 23 de outubro de 2013. 
 
Odivelas, 29 de outubro de 2013 
 

O Vereador 
No uso da competência que me foi delegada pela Sra. 

Presidente da Câmara 
Municipal, Susana de Carvalho Amador, através do 

Despacho n.º 133/PRES/2013, de 23/10/2013 
Paulo César Teixeira 

 
 
 

DESPACHO N.º 27/VPCT/2013 
 
Assunto: Nomeação da Dra. Maria Margarida das Neves 
Pinho como Instrutor de Processos de Contraordenação 
 
No uso da competência prevista na alínea n), do nº 2, do 
artigo 35º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, para 
determinar a instrução de processos de contraordenação, 
em mim delegada pelo Despacho nº 133/PRES/2013, de 
23 de outubro de 2013, pelo presente Despacho, 
NOMEIO a Sra. Dra. Maria Margarida das Neves 
Pinho, Técnica Superior do Mapa de Pessoal da Câmara 
Municipal de Odivelas, como Instrutora dos processos 
de contraordenação que corram termos na Divisão 
Jurídica e de Fiscalização Municipal da Câmara 
Municipal de Odivelas e que lhe forem atribuídos. 
 
Odivelas, 15 de novembro de 2013 
 

O Vereador 
No uso da competência que me foi delegada pela Sra. 

Presidente da Câmara 
Municipal, Susana de Carvalho Amador, através do 

Despacho n.º 133/PRES/2013, de 23/10/2013 
Paulo César Teixeira 

 
 
 

DESPACHO Nº 3/VSP/2013 
 

Assunto: Subdelegação de Competências da Vereadora 
Sandra Sequeiros Pereira na Senhora Chefe de Divisão de 
Habitação e Inovação Social, Dra. Carla Maria Rodrigues 
Barra 
 
Ao abrigo do disposto no artigo 38º do Anexo I da Lei nº 
75/2013, de 12 de setembro, que estabelece o Regime 
Jurídico das Autarquias Locais, em conjugação com os 
artigos 35º, 36º e 37º, do Código do Procedimento 
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Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei nº 442/91, de 
15 de novembro, na redação conferida pelo Decreto-Lei 
n.º6/96, de 31 de janeiro e ao abrigo do disposto no 
Despacho de Delegação de Competências da Senhora 
Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, nº 
137/PRES/2013, de 23 de outubro de 2013, pelo presente 
despacho subdelego na Senhora Chefe de Divisão de 
Habitação e Inovação Social (com exclusão da Inovação 
Social), as competências abaixo discriminadas que serão 
exercidas no âmbito da respetiva Divisão. 
 
1. Assinar documentos de mero expediente e 

correspondência, com exceção da dirigida a 
organismos ou entidades públicas, bem como a que 
constituir, por si, informação, proposta ou decisão 
vinculativa para o Município ou constitutiva de 
direitos de terceiros ou verse, de forma inovadora, 
matérias sobre as quais o Município se deva 
pronunciar; 

 
2. Autorizar o gozo de férias, mediante os respetivos 

mapas e requerimentos, e ausências ao serviço por 
pequenos períodos, sem prejuízo do regular 
funcionamento do serviço e da salvaguarda do 
interesse público; 

 
3. Justificar faltas no âmbito do serviço, com exceção 

das referidas no art.º 40º, n.º3 do Estatuto Disciplinar 
dos Trabalhadores que Exercem Funções Públicas, 
aprovado pela Lei n.º 58/2008, de 9 de setembro; 

 
4. Propor a instauração de processos disciplinares; 
 
5. A competência genérica de gestão e instrução dos 

processos e procedimentos administrativos a cargo 
dos respetivos serviços; 

 
6. Substituir-me nas minhas faltas e impedimentos, no 

que diz respeito às atribuições a cargo dos respetivos 
serviços. 

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

As competências agora subdelegadas poderão, por sua 
vez, ser objeto de subdelegação sempre que tal se 
justifique e com autorização prévia da signatária. 
 
Odivelas, 1 de Novembro de 2013. 

 
A Vereadora 

No uso da competência que me foi delegada pela Sra. Presidente da 
Câmara Municipal, Susana de Carvalho Amador, através do 
Despacho nº 137/PRES/2013, de 23 de Outubro de 2013 

 
(Sandra Pereira) 

 
 
 

DESPACHO N.º 4/VSP/2013 
 

Assunto: Subdelegação de Competências da Vereadora 
Sandra Sequeiros Pereira no Diretor Municipal, Dr. 
Hernâni Silvino Vilela Boaventura 
 
Ao abrigo do disposto no artigo 38º do Anexo I da Lei nº 
75/2013, de 12 de setembro, que estabelece o Regime 
Jurídico das Autarquias Locais, em conjugação com os 
artigos 35º, 36º e 37º, do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei nº 442/91, de 
15 de novembro, na redação conferida pelo Decreto-Lei 
n.º6/96, de 31 de janeiro e ao abrigo do disposto no 
Despacho de Delegação de Competências da Senhora 
Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, nº 
137/PRES/2013, de 23 de outubro de 2013, pelo presente 
despacho subdelego no Diretor Municipal, Dr. Hernâni 
Silvino Vilela Boaventura, as competências abaixo 
discriminadas que serão exercidas no âmbito do Setor de 
Património Municipal e Setor Técnico e de Seguros, 
incluídos no Gabinete de Gestão Patrimonial e 
Administração Geral. 
 
Assim, subdelego, com possibilidade de subdelegação em 
pessoal dirigente, as competências que me foram 
delegadas pela Senhora Presidente da Câmara Municipal: 
 
1. Assinar documentos de mero expediente e 

correspondência, com exceção da dirigida a 
organismos ou entidades públicas, bem como a que 
constituir, por si, informação, proposta ou decisão 
vinculativa para o Município ou constitutiva de 
direitos de terceiros ou verse, de forma inovadora, 
matérias sobre as quais o Município se deva 
pronunciar; 

 
2. Autorizar o gozo de férias, mediante os respetivos 

mapas e requerimentos, e ausências ao serviço por 
pequenos períodos, sem prejuízo do regular 
funcionamento do serviço e da salvaguarda do 
interesse público; 

 
3. Justificar faltas no âmbito do serviço, com exceção 

das referidas no art.º 40º, n.º3 do Estatuto Disciplinar 
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dos Trabalhadores que Exercem Funções Públicas, 
aprovado pela Lei n.º 58/2008, de 9 de Setembro; 

 
4. Propor a instauração de processos disciplinares; 
 
5. A competência prevista na alínea h) do nº2 do artigo 

35º da Lei n.º75/2013, de 12 de setembro, para 
promover todas as ações necessárias à administração 
corrente do Património Municipal e à sua 
conservação; 

 
6. A competência, prevista na alínea t) do n.º1 do artigo 

35º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, para 
promover a publicação das decisões ou deliberações 
previstas no artigo 56º do diploma legal citado. 

 
As competências agora subdelegadas poderão ser 
revogadas a todo o tempo desde que as circunstâncias o 
justifiquem e, bem assim, poderão ser revogados 
quaisquer 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 1 de novembro de 2013. 

 
A Vereadora 

No uso da competência que me foi delegada pela Sra. Presidente da 
Câmara Municipal, Susana de Carvalho Amador, através do 
Despacho nº 137/PRES/2013, de 23 de Outubro de 2013 

 
(Sandra Pereira) 

 
 
 

DESPACHO N.º 5/VSP/2013 
 

Assunto: Subdelegação de Competências da Vereadora 
Sandra Sequeiros Pereira no Diretor do Departamento 
Jurídico e de Gestão Financeira e Patrimonial, Dr. João 
Miguel de Melo Santos Taborda Serrano 
 
Ao abrigo do disposto no artigo 38º do Anexo I da Lei nº 
75/2013, de 12 de setembro, que estabelece o Regime 
Jurídico das Autarquias Locais, em conjugação com os 
artigos 35º, 36º e 37º, do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei nº 442/91, de 
15 de novembro, na redação conferida pelo Decreto-Lei 
n.º6/96, de 31 de janeiro e ao abrigo do disposto no 
Despacho de Delegação de Competências da Senhora 
Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, nº 

137/PRES/2013, de 23 de outubro de 2013, pelo presente 
despacho subdelego no Diretor do Departamento Jurídico 
e de Gestão Financeira e Patrimonial, Dr. João Miguel de 
Melo Santos Taborda Serrano, as competências abaixo 
discriminadas que serão exercidas no âmbito do Setor de 
Arquivo Municipal e Arquivo Histórico e da Secção de 
Expediente e Apoio Logístico, incluídos no Gabinete de 
Gestão Patrimonial e Administração Geral. 
 
Assim, subdelego, com possibilidade de subdelegação em 
pessoal dirigente, as competências que me foram 
delegadas pela Senhora Presidente da Câmara Municipal: 
 
1. Assinar documentos de mero expediente e 

correspondência, com exceção da dirigida a 
organismos ou entidades públicas, bem como a que 
constituir, por si, informação, proposta ou decisão 
vinculativa para o Município ou constitutiva de 
direitos de terceiros ou verse, de forma inovadora, 
matérias sobre as quais o Município se deva 
pronunciar; 

 
2. Autorizar o gozo de férias, mediante os respetivos 

mapas e requerimentos, e ausências ao serviço por 
pequenos períodos, sem prejuízo do regular 
funcionamento do serviço e da salvaguarda do 
interesse público; 

 
3. Justificar faltas no âmbito do serviço, com exceção 

das referidas no art.º 40º, n.º3 do Estatuto Disciplinar 
dos Trabalhadores que Exercem Funções Públicas, 
aprovado pela Lei n.º 58/2008, de 9 de setembro; 

 
4. Propor a instauração de processos disciplinares. 
 
As competências agora subdelegadas poderão ser 
revogadas a todo o tempo desde que as circunstâncias o 
justifiquem e, bem assim, poderão ser revogados 
quaisquer atos praticados pelo subdelegado. 
 
Poderá ainda o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, o subdelegado 
abster-se da prática de quaisquer ações ou iniciativas que 
por qualquer forma sejam suscetíveis de alterar a situação 
existente, enquanto o processo ou assunto não lhe for 
devolvido. 
 
Do exercício das competências subdelegadas, deverá o 
subdelegado prestar ao subdelegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
Odivelas 1 de novembro de 2013. 

 
A Vereadora 

No uso da competência que me foi delegada pela Sra. Presidente da 
Câmara Municipal, Susana de Carvalho Amador, através do 
Despacho nº 137/PRES/2013, de 23 de Outubro de 2013 

 
(Sandra Pereira) 
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DESPACHO N.º 5/GVMFF/2013 
 
Assunto: Subdelegação de Competências da Vereadora 
Maria Fernanda Franchi, no Senhor Diretor do 
Departamento de Gestão Educativa, Juventude, Cultura e 
Ambiente, Dr. Rui Gonçalves Simões Pereira do 
Nascimento 
 
Nos termos do disposto no artigo 38º da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, diploma que aprovou o novo Regime 
Jurídico das Autarquias Locais, de acordo com os artigos 
35º e seguintes do Código do Procedimento 
Administrativo e ao abrigo do disposto no despacho de 
delegação e subdelegação de competências da Senhora 
Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, n.º 
134/PRES/2013, de 23 de outubro, pelo presente 
despacho subdelego no Senhor Diretor do Departamento 
de Gestão Educativa, Juventude, Cultura e Ambiente, Dr. 
Rui Gonçalves Simões Pereira do Nascimento, as 
competências abaixo discriminadas que serão exercidas no 
âmbito da Divisão de Planeamento e Intervenção 
Socioeducativa, Divisão de Juventude e Desenvolvimento 
Socioeducativo, com exclusão da Juventude e da Divisão 
de Habitação e Inovação Social, com exclusão da 
Habitação: 
 
1. Assinar documentos de mero expediente e 
correspondência, com exceção da dirigida a organismos 
ou entidades públicas, bem como a que constituir, por si, 
informação, proposta ou decisão vinculativa para o 
Município ou constitutiva de direitos de terceiros ou que 
verse, de forma inovadora, matérias sobre as quais o 
Município se deva pronunciar; 
 
2. Autorizar o gozo de férias, mediante os respetivos 
mapas e requerimentos, e ausências ao serviço por 
pequenos períodos; 
 
3. Controlar a assiduidade, mediante informações, mapas e 
relatórios de assiduidade; 
 
4. Justificar e injustificar faltas no âmbito do serviço, com 
exceção das referidas no artigo 40º, n.º 3 do Estatuto 
Disciplinar dos Trabalhadores que Exercem Funções 
Públicas, aprovado pela Lei n.º 58/2008, de 9 de 
Setembro; 
 
5. Autorizar a realização de trabalho extraordinário nos 
termos e dentro dos limites legalmente estabelecidos e 
sempre que assim o exija o funcionamento do Serviço; 
 
6. Visar os boletins de horas extraordinárias e de ajudas de 
custo, confirmando as informações neles constantes e a 
sua conformidade com os limites legalmente 
estabelecidos; 
 
7. Propor a instauração de processos disciplinares; 
 
8. Praticar actos e formalidades de carácter instrumental 
necessários ao exercício da minha competência decisória; 

9. Autorizar a realização de despesas orçamentadas com a 
locação e aquisição de bens e serviços até ao limite de 
€1.000,00 (mil euros), sempre com respeito pela disciplina 
de execução orçamental estabelecida nas alíneas d), e) e f) 
do ponto 2.3.4 do POCAL (Plano Oficial de 
Contabilidade das Autarquias Locais), aprovado pela Lei 
n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, alterada pela Lei nº 
162/99, de 14 de Setembro, e pelo Decreto-Lei nº 
315/2000, de 2 de Dezembro, e o cumprimento do 
estabelecido no artigo 16º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 
de Junho, por aplicação do artigo 14º, n.º 1, al. f) do 
Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, e nos termos 
do artigo 109º do Código dos Contratos Públicos. 
 
As competências agora subdelegadas poderão ser 
revogadas a todo o tempo desde que as circunstâncias o 
justifiquem e, bem assim, poderão ser revogados 
quaisquer atos praticados pelo subdelegado. 
 
Poderá ainda o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, o subdelegado 
abster-se da prática de quaisquer ações ou iniciativas que 
por qualquer forma sejam suscetíveis de alterar a situação 
existente, enquanto o processo ou assunto não lhe for 
devolvido. 
 
Do exercício das competências subdelegadas, deverá o 
subdelegado prestar ao subdelegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
As competências agora subdelegadas poderão, por sua 
vez, ser objecto de subdelegação sempre que tal se 
justifique e com autorização prévia da signatária. 
 
Odivelas, 1 de novembro de 2013. 
 

A Vereadora 
No uso da competência que me foi delegada pela Sra. 

Presidente da Câmara Municipal,  
Susana de Carvalho Amador, através do Despacho n.º 

134/PRES/2013, de 23/10/2013 
Mª Fernanda Franchi 

 
 
 

DESPACHO N.º 6/GVMFF/2013 
 

Assunto: Subdelegação de Competências da Vereadora 
Maria Fernanda Franchi, na Senhora Adjunta, Dra. Célia 
de Fátima Croca de Sousa Antunes 
 
Nos termos do n.º 6 do artigo 42º da Lei 75/2013, de 12 
de setembro, diploma que aprovou o novo Regime 
Jurídico das Autarquias Locais, de acordo com os artigos 
35º e seguintes do Código do Procedimento 
Administrativo e ao abrigo do disposto no despacho de 
delegação e subdelegação de competências da Senhora 
Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, n.º 
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134/PRES/2013, de 23 de outubro de 2013, pelo presente 
despacho subdelego na Adjunta do meu Gabinete de 
Apoio, Senhora Dra. Célia de Fátima Croca de Sousa 
Antunes, as competências abaixo discriminadas que serão 
exercidas no âmbito do referido Gabinete: 
 
1. Assinar a correspondência e documentos de mero 

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

 
2. Praticar atos e formalidades de carácter instrumental 

necessários ao exercício da minha competência 
decisória; 

 
3. Solicitar quaisquer informações destinadas a instruir os 

procedimentos administrativos, com o objetivo de 
preparar o exercício da minha competência decisória;  

 
4. Proceder à coordenação de grupos de trabalho e 

assegurar a realização de reuniões internas e externas 
sempre que necessário; 

 
5. Elaborar análises e sínteses, e apresentar novas 

propostas e soluções de trabalho; 
 
6. Acompanhar a tramitação de processos e assegurar a 

comunicação com o exterior; 
 
7. Substituir-me nas minhas ausências e impedimentos; 
 
8. Aprovar notas de imprensa, conteúdos programáticos 

das iniciativas dos serviços da signatária em articulação 
com o GCMA. 

 
As competências agora subdelegadas poderão ser 
revogadas a todo o tempo desde que as circunstâncias o 
justifiquem e, bem assim, poderão ser revogados 
quaisquer atos praticados pela subdelegada. 
 
Poderá ainda a subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, a subdelegada 
abster-se da prática de quaisquer ações ou iniciativas que 
por qualquer forma sejam suscetíveis de alterar a situação 
existente, enquanto o processo ou assunto não lhe for 
devolvido. 
 
Do exercício das competências subdelegadas, deverá a 
subdelegada prestar à subdelegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
As competências agora subdelegadas poderão, por sua 
vez, ser objeto de subdelegação sempre que tal se 
justifique e com autorização prévia da signatária. 
 
Odivelas, 1 de novembro de 2013. 

 
A Vereadora 

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

Amador, através do  Despacho n.º 134/PRES/2013, de 
23/10/2013 

 
(Mª Fernanda Franchi) 

 
 
 

DESPACHO N.º 7/GVMFF/2013 
 

Assunto: Subdelegação de Competências da Vereadora 
Maria Fernanda Franchi, na Secretária, Dra. Sofia 
Alexandra Prudêncio dos Santos Mateus 
 
Nos termos do n.º 6 do artigo 42º da Lei 75/2013, de 12 
de setembro, diploma que aprovou o novo Regime 
Jurídico das Autarquias Locais, de acordo com os artigos 
35º e seguintes do Código do Procedimento 
Administrativo e ao abrigo do disposto no despacho de 
delegação e subdelegação de competências da Senhora 
Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, n.º 
134/PRES/2013, de 23 de outubro de 2013, pelo presente 
despacho subdelego na Secretária do meu Gabinete de 
Apoio, Senhora Dra. Sofia Alexandra Prudêncio dos 
Santos Mateus, as competências abaixo discriminadas que 
serão exercidas no âmbito do referido Gabinete: 
 
1. Controlar a assiduidade, mediante informações, 

mapas e relatórios de assiduidade do pessoal afeto ao 
meu gabinete de apoio pessoal; 

 
2. Justificar e injustificar faltas no âmbito do serviço, 

com exceção das referidas no art.º 40º, n.º 3 do 
Estatuto Disciplinar dos Trabalhadores que Exercem 
Funções Públicas, aprovado pela Lei nº 58/2008, de 
9 de Setembro; 

 
3. Compilar e organizar informação no âmbito da 

Educação (propostas e relatórios de atividade); 
 

4. Assegurar a preparação, organização e 
acompanhamento das reuniões com o exterior; 

 
5. Solicitar informação atualizada dos projetos, junto 

dos serviços destinada a apoiar a minha competência 
decisória. 

 
As competências agora subdelegadas poderão ser 
revogadas a todo o tempo desde que as circunstâncias o 
justifiquem e, bem assim, poderão ser revogados 
quaisquer atos praticados pela subdelegada. 
 
Poderá ainda a subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, a subdelegada 
abster-se da prática de quaisquer ações ou iniciativas que 
por qualquer forma sejam suscetíveis de alterar a situação 
existente, enquanto o processo ou assunto não lhe for 
devolvido. 
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Do exercício das competências subdelegadas, deverá a 
subdelegada prestar à subdelegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
As competências agora subdelegadas poderão, por sua 
vez, ser objeto de subdelegação sempre que tal se 
justifique e com autorização prévia da signatária. 
 
Odivelas, 1 de novembro de 2013. 

 
A Vereadora 

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

Amador, através do Despacho n.º 134/PRES/2013, de 
23/10/2013 

 
(Mª Fernanda Franchi) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OUTROS DESPACHOS 
 

 
 

DESPACHO N.º 1/DGEJCA/2013 
 
Assunto: Subdelegação de Competências do Senhor 
Diretor do Departamento de Gestão Educativa, 
Juventude, Cultura e Ambiente, Dr. Rui Gonçalves 
Simões Pereira do Nascimento, no Senhor Chefe de 
Divisão de Planeamento e Intervenção Socioeducativa, 
Dr. Gabriel Davide Lopes Caetano 
 
Nos termos do disposto no artigo 5º do Decreto-Lei n.º 
93/2004, de 20 de Abril com as alterações introduzidas 
pelo Decreto-Lei n.º 104/2006, de 7 de Junho e Decreto-
Lei n.º 305/2009, de 23 de Outubro, diploma que adaptou 
à Administração Local o Estatuto do Pessoal Dirigente, 
constante da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, com as 
alterações da Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto e Lei n.º 
64-A/2008, de 31 de Dezembro, no artigo 35º e seguintes 
do Código do Procedimento Administrativo, e ao abrigo 
do disposto no Despacho de delegação e subdelegação de 
competências da Senhora Presidente da Câmara Municipal 
de Odivelas, n.º 134/PRES/2013, de 23 de outubro de 
2013, pelo presente despacho subdelego no Senhor Chefe 
de Divisão de Planeamento e Intervenção Socioeducativa, 
Dr. Gabriel Davide Lopes Caetano, as competências 
que me foram delegadas e que serão exercidas no âmbito 
da respetiva Divisão, nos seguintes termos e limites: 
 
1. Assinar documentos de mero expediente e 
correspondência, com exceção da dirigida a organismos 
ou entidades públicas, bem como a que constituir, por si, 
informação, proposta ou decisão vinculativa para o 
Município ou constitutiva de direitos de terceiros ou que 
verse, de forma inovadora, matérias sobre as quais o 
Município se deva pronunciar; 
 
2. Autorizar o gozo de férias, mediante os respetivos 
mapas e requerimentos, e ausências ao serviço por 
pequenos períodos; 
3. Controlar a assiduidade, mediante informações, mapas e 
relatórios de assiduidade; 
 
4. Justificar e injustificar faltas no âmbito do serviço, com 
exceção das referidas no art.º 40º, n.º 3 do Estatuto 
Disciplinar dos Trabalhadores que Exercem Funções 
Públicas, aprovado pela Lei nº 58/2008, de 9 de 
Setembro; 
 
5. Propor a instauração de processos disciplinares; 
 
6. A competência genérica de gestão e instrução dos 
processos e procedimentos administrativos a cargo dos 
respetivos serviços; 
7. Substituir-me nas minhas faltas e impedimentos, no que 
diz respeito às atribuições a cargo a Divisão de 
Planeamento e Intervenção Socioeducativa. 
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As competências agora subdelegadas poderão ser 
revogadas a todo o tempo desde que as circunstâncias o 
justifiquem e, bem assim, poderão ser revogados 
quaisquer atos praticados pelo subdelegado. 
 
Poderá ainda o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, o subdelegado 
abster-se da prática de quaisquer ações ou iniciativas que 
por qualquer forma sejam suscetíveis de alterar a situação 
existente, enquanto o processo ou assunto não lhe for 
devolvido. 
 
Do exercício das competências subdelegadas, deverá o 
subdelegado prestar ao subdelegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
As competências agora subdelegadas poderão, por sua 
vez, ser objeto de subdelegação sempre que tal se 
justifique e com autorização prévia da signatária. 
 
Odivelas, 1 de novembro de 2013. 
 

O Diretor do Departamento de Gestão Educativa, 
Juventude, Cultura e Ambiente 

No uso da competência que me foi delegada pela Sra. 
Vereadora Maria Fernanda Franchi, através do Despacho 

n.º 5/GVMFF/2013 
(Rui Nascimento, Dr.) 

 
 
 

DESPACHO N.º 17/DGOU/2013 
 
Assunto: Subdelegação de competências do Director do 
Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico, 
Arq.º António Henrique Moreira de Sousa, na Sra. Chefe 
da Divisão de Licenciamento de Obras Particulares, Arq.ª 
Ana Paula Figueiredo Viegas Murgeiro 
 
Nos termos do artigo 35.º e seguintes do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 442/91, de 15 de novembro, na redação conferida pelo 
Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de janeiro, do artigo 38.º do 
Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, do artigo 16.º da Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto, do Regime Jurídico da 
Urbanização e Edificação (RJUE), aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação 
em vigor, e ao abrigo do Despacho n.º 17/VPCT/2013, 
referente à Subdelegação de competências do Sr. Vereador 
Paulo César Prata Teixeira no signatário, subdelego na Sra. 
Chefe da Divisão de Licenciamento de Obras Particulares, 
Arq.ª Ana Paula Figueiredo Viegas Murgeiro, as 
competências abaixo indicadas, que serão exercidas no 
âmbito da respectiva Divisão: 
1. A competência para assinar documentos de mero 
expediente e correspondência, com excepção dos dirigidos 

a entidades referidas no Capítulo II, n.º 4, alíneas a) e b) 
do Despacho n.º 133/PRES/2013; 
 
2. A competência para autorizar férias dos trabalhadores, 
em conformidade com os respetivos mapas e 
requerimentos apresentados, e ausências ao serviço por 
pequenos períodos; 
 
3. A competência para justificar faltas no âmbito do 
serviço, à exceção da situação prevista no artigo 40 º, n.º 3, 
do Estatuto Disciplinar dos Trabalhadores que Exercem 
Funções Públicas, aprovado pela Lei n.º 58/2008, de 9 de 
setembro; 
 
4. A competência para visar boletins de horas 
extraordinárias e de ajudas de custo, confirmando a 
informação neles constante e a sua conformidade com os 
limites legalmente estabelecidos; 
 
5. A competência para autorizar termos de abertura e de 
encerramento de livros sujeitos a esta formalidade; 
 
6. A competência para autorizar a restituição aos 
interessados de documentos juntos a processos, nos 
termos do disposto na alínea e) do n.º 3 do artigo 38.º do 
Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro; 
 
7. A competência para autorizar a passagem de certidões 
ou fotocópias autenticadas aos interessados, relativas a 
processos ou documentos constantes de processos 
arquivados, e que careçam de despacho ou deliberação 
dos eleitos locais, com respeito pelas salvaguardas 
estabelecidas por lei, nos termos do disposto na alínea g) 
do n.º 3 do artigo 38.º do Regime Jurídico das Autarquias 
Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; 
 
8. A competência para praticar atos e formalidades de 
carácter instrumental necessários ao exercício da minha 
competência decisória, nos termos do disposto na alínea 
m) do n.º 3 do artigo 38.º do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro; 
 
9. A competência para praticar atos inerentes à atividade 
fiscalizadora, designadamente, verificando a conformidade 
das operações urbanísticas que tenham sido objeto de 
qualquer procedimento de controlo prévio com os 
projetos aprovados ou com as comunicações prévias 
admitidas, procedendo aos competentes registos em livro 
de obra, bem como efetuando as diligências conducentes à 
prorrogação do prazo de execução de alvarás ou 
comunicações prévias admitidas; 
 
10. A competência para detetar e propor o embargo das 
obras de urbanização, de edificação ou demolição, bem 
como quaisquer trabalhos de remodelação de terrenos, 
quando estejam a ser executados em desconformidade 
com o respetivo projeto aprovado ou com as condições 
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da licença ou da comunicação prévia admitida e/ou em 
violação das normas legais e regulamentares aplicáveis; 
 
11. A competência prevista no artigo 8.º, n.º 2 do Regime 
Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na 
redação em vigor, para a direção da instrução do 
procedimento referente ao controlo prévio das operações 
urbanísticas; 
 
12. A competência para promover, no âmbito dos 
procedimentos em apreciação, as consultas às entidades 
que nos termos do Regime Jurídico da Urbanização e 
Edificação devam emitir parecer, autorização ou 
aprovação relativamente às operações urbanísticas sujeitas 
a informação prévia, licenciamento ou comunicação 
prévia. 
 
Do exercício das competências subdelegadas deverá a 
subdelegada prestar ao subdelegante informação escrita. 
 
As competências subdelegadas poderão ser revogadas a 
todo o tempo desde que as circunstâncias o justifiquem, 
bem como poderão ser revogados quaisquer atos 
praticados pela subdelegada nos termos legalmente 
previstos. 
 
Poderá ainda o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
competência subdelegada relativa a determinado processo 
ou assunto, devendo, neste caso, a subdelegada abster-se 
da prática de quaisquer atos ou iniciativas suscetíveis de 
alterar a situação existente, enquanto o processo ou 
assunto não lhe for devolvido. 
 
As competências agora subdelegadas poderão ser objeto 
de subdelegação sempre que tal se justifique e com a 
prévia autorização do signatário. 
 
O presente despacho produz efeitos a partir da presente 
data. 
 
Odivelas, 24 de outubro 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 17/VPCT/2013 

António de Sousa, Arq.º 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

DESPACHO N.º 18/DGOU/2013 
 
Assunto: Subdelegação de competências do Director do 
Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico, 
Arq.º António Henrique Moreira de Sousa, na Sra. Chefe 
da Divisão de Reabilitação e Reconversão Urbana, Arq.ª 
Lizete da Conceição Brito Coelho Cunha 
 
Nos termos do artigo 35. º e seguintes do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 442/91, de 15 de novembro, na redação conferida pelo 
Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de janeiro, do artigo 38.º do 
Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, do artigo 16.º da Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto, do Regime Jurídico da 
Urbanização e Edificação (RJUE), aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação 
em vigor, e ao abrigo do Despacho n.º 17/VPCT/2013, 
referente à Subdelegação de competências do Sr. Vereador 
Paulo César Prata Teixeira no signatário, subdelego na Sra. 
Chefe da Divisão de Reabilitação e Reconversão Urbana, 
Arq.ª Lizete da Conceição Brito Coelho Cunha, as 
competências abaixo indicadas, que serão exercidas no 
âmbito da respectiva Divisão: 
 
1. A competência para assinar documentos de mero 
expediente e correspondência, com excepção dos dirigidos 
a entidades referidas no Capítulo II, n.º 4, alíneas a) e b) 
do Despacho n.º 133/PRES/2013; 
 
2. A competência para autorizar férias dos trabalhadores, 
em conformidade com os respectivos mapas e 
requerimentos apresentados, e ausências ao serviço por 
pequenos períodos; 
 
3. A competência para justificar faltas no âmbito do 
serviço, à exceção da situação prevista no artigo 40 º, n.º 3, 
do Estatuto Disciplinar dos Trabalhadores que Exercem 
Funções Públicas, aprovado pela Lei n.º 58/2008, de 9 de 
setembro; 
 
4. A competência para visar boletins de horas 
extraordinárias e de ajudas de custo, confirmando a 
informação neles constante e a sua conformidade com os 
limites legalmente estabelecidos; 
 
5. A competência para autorizar termos de abertura e de 
encerramento de livros sujeitos a esta formalidade; 
 
6. A competência para autorizar a restituição aos 
interessados de documentos juntos a processos, nos 
termos do disposto na alínea e) do n.º 3 do artigo 38.º do 
Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro; 
 
7. A competência para autorizar a passagem de certidões 
ou fotocópias autenticadas aos interessados, relativas a 
processos ou documentos constantes de processos 
arquivados, e que careçam de despacho ou deliberação 
dos eleitos locais, com respeito pelas salvaguardas 
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estabelecidas por lei, nos termos do disposto na alínea g) 
do n.º 3 do artigo 38.º do Regime Jurídico das Autarquias 
Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; 
 
8. A competência para praticar atos e formalidades de 
carácter instrumental necessários ao exercício da minha 
competência decisória, nos termos do disposto na alínea 
m) do n.º 3 do artigo 38.º do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro; 
 
9. A competência para praticar atos inerentes à atividade 
fiscalizadora, designadamente, verificando a conformidade 
das operações urbanísticas que tenham sido objeto de 
qualquer procedimento de controlo prévio com os 
projetos aprovados ou com as comunicações prévias 
admitidas, procedendo aos competentes registos em livro 
de obra, bem como efetuando as diligências conducentes à 
prorrogação do prazo de execução de alvarás ou 
comunicações prévias admitidas; 
 
10. A competência prevista no artigo 8.º, n.º 2 do Regime 
Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na 
redação em vigor, para a direção da instrução do 
procedimento referente ao controlo prévio das operações 
urbanísticas; 
 
11. A competência para promover, no âmbito dos 
procedimentos em apreciação, as consultas às entidades 
que nos termos do Regime Jurídico da Urbanização e 
Edificação devam emitir parecer, autorização ou 
aprovação relativamente às operações urbanísticas sujeitas 
a informação prévia, licenciamento ou comunicação 
prévia. 
 
Do exercício das competências subdelegadas deverá a 
subdelegada prestar ao subdelegante informação escrita. 
 
As competências subdelegadas poderão ser revogadas a 
todo o tempo desde que as circunstâncias o justifiquem, 
bem como poderão ser revogados quaisquer atos 
praticados pela subdelegada nos termos legalmente 
previstos. 
 
Poderá ainda o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
competência subdelegada relativa a determinado processo 
ou assunto, devendo, neste caso, a subdelegada abster-se 
da prática de quaisquer atos ou iniciativas suscetíveis de 
alterar a situação existente, enquanto o processo ou 
assunto não lhe for devolvido. 
 
As competências agora subdelegadas poderão ser objeto 
de subdelegação sempre que tal se justifique e com a 
prévia autorização do signatário. 
 
O presente despacho produz efeitos a partir da presente 
data. 

Odivelas, 24 de outubro 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 17/VPCT/2013 

António de Sousa, Arq.º 
 
 
 

DESPACHO N.º 19/DGOU/2013 
 
Assunto: Subdelegação de competências do Director do 
Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico, 
Arq.º António Henrique Moreira de Sousa, na Sra. Chefe 
da Divisão de Planeamento Urbanístico e Projetos 
Estruturantes, Arq.ª Florinda Rosa Pisco Lixa 
 
Nos termos do artigo 35. º e seguintes do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 442/91, de 15 de novembro, na redação conferida pelo 
Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de janeiro, do artigo 38.º do 
Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, do artigo 16.º da Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto, e do Regime Jurídico da 
Urbanização e Edificação (RJUE), aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação 
atual, e ao abrigo do Despacho n.º 17/VPCT/2013, 
referente à Subdelegação de competências do Sr. Vereador 
Paulo César Prata Teixeira no signatário, subdelego na Sra. 
Chefe da Divisão de Planeamento Urbanístico e Projetos 
Estruturantes, Arq.ª Florinda Rosa Pisco Lixa, as 
competências abaixo indicadas, que serão exercidas no 
âmbito da respetiva Divisão: 
 
1. A competência para assinar documentos de mero 
expediente e correspondência, com excepção dos dirigidos 
a entidades referidas no Capítulo II, n.º 4, alíneas a) e b) 
do Despacho n.º 133/PRES/2013; 
 
2. A competência para autorizar férias dos trabalhadores, 
em conformidade com os respectivos mapas e 
requerimentos apresentados, e ausências ao serviço por 
pequenos períodos; 
 
3. A competência para justificar e injustificar faltas no 
âmbito do serviço, à exceção da situação prevista no artigo 
40 º, n.º 3, do Estatuto Disciplinar dos Trabalhadores que 
Exercem Funções Públicas, aprovado pela Lei n.º 
58/2008, de 9 de Setembro; 
 
4. A competência para visar boletins de horas 
extraordinárias e de ajudas de custo, confirmando a 
informação neles constante e a sua conformidade com os 
limites legalmente estabelecidos; 
 
5. A competência para autorizar termos de abertura e de 
encerramento de livros sujeitos a esta formalidade; 
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6. A competência para autorizar a restituição aos 
interessados de documentos juntos a processos, nos 
termos do disposto na alínea e) do n.º 3 do artigo 38.º do 
Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro; 
 
7. A competência para autorizar a passagem de certidões 
ou fotocópias autenticadas aos interessados, relativas a 
processos ou documentos constantes de processos 
arquivados, e que careçam de despacho ou deliberação 
dos eleitos locais, com respeito pelas salvaguardas 
estabelecidas por lei, nos termos do disposto na alínea g) 
do n.º 3 do artigo 38.º do Regime Jurídico das Autarquias 
Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; 
 
8. A competência para praticar atos e formalidades de 
carácter instrumental necessários ao exercício da minha 
competência decisória, nos termos do disposto na alínea 
n) do n.º 3 do artigo 38.º do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro. 
 
Do exercício das competências subdelegadas deverá a 
subdelegada prestar ao subdelegante informação escrita. 
As competências subdelegadas poderão ser revogadas a 
todo o tempo desde que as circunstâncias o justifiquem, 
bem como poderão ser revogados quaisquer atos 
praticados pela subdelegada nos termos legalmente 
previstos. 
Poderá ainda o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
competência subdelegada relativa a determinado processo 
ou assunto, devendo, neste caso, a subdelegada abster-se 
da prática de quaisquer atos ou iniciativas suscetíveis de 
alterar a situação existente, enquanto o processo ou 
assunto não lhe for devolvido. 
As competências agora subdelegadas poderão ser objeto 
de subdelegação sempre que tal se justifique e com a 
prévia autorização do signatário. 
 
O presente despacho produz efeitos a partir da presente 
data. 
 
Odivelas, 24 de outubro 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 17/VPCT/2013 

António de Sousa, Arq.º 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESPACHO N.º 20/DGOU/2013 
 

Assunto: Subdelegação de competências do Director do 
Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico, 
Arq.º António Henrique Moreira de Sousa, no Arq.º 
Nuno Alexandre António Neves, âmbito da coordenação 
do Setor de Reconversão Urbana de Áreas Criticas 
 
Nos termos do artigo 35.º e seguintes do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 442/91, de 15 de novembro, na redação conferida pelo 
Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de janeiro, do artigo 38.º do 
Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, do artigo 16.º da Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto, do Regime Jurídico da 
Urbanização e Edificação (RJUE), aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação 
em vigor, e ao abrigo do Despacho n.º 17/VPCT/2013, 
referente à Subdelegação de competências do Sr. Vereador 
Paulo César Prata Teixeira no signatário, subdelego no 
Arq.º Nuno Alexandre António Neves, as 
competências abaixo indicadas, que serão exercidas no 
âmbito da coordenação do Setor de Reconversão Urbana 
de Áreas Criticas: 
 
1. A competência para assinar documentos de mero 
expediente e correspondência, com excepção dos dirigidos 
a entidades referidas no Capítulo II, n.º 4, alíneas a) e b) 
do Despacho n.º 133/PRES/2013; 
 
2. A competência para autorizar a restituição aos 
interessados de documentos juntos a processos, nos 
termos do disposto na alínea e) do n.º 3 do artigo 38.º do 
Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro; 
 
3. A competência para autorizar a passagem de certidões 
ou fotocópias autenticadas aos interessados, relativas a 
processos ou documentos constantes de processos 
arquivados, e que careçam de despacho ou deliberação 
dos eleitos locais, com respeito pelas salvaguardas 
estabelecidas por lei, nos termos do disposto na alínea g) 
do n.º 3 do artigo 38.º do Regime Jurídico das Autarquias 
Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; 
 
4. A competência para praticar atos e formalidades de 
carácter instrumental necessários ao exercício da minha 
competência decisória, nos termos do disposto na alínea 
m) do n.º 3 do artigo 38.º do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro. 
 
Do exercício das competências subdelegadas deverá o 
subdelegado prestar ao subdelegante informação escrita. 
 
As competências subdelegadas poderão ser revogadas a 
todo o tempo desde que as circunstâncias o justifiquem, 
bem como poderão ser revogados quaisquer atos 
praticados pelo subdelegado nos termos legalmente 
previstos. 
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Poderá ainda o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
competência subdelegada relativa a determinado processo 
ou assunto, devendo, neste caso, o subdelegado abster-se 
da prática de quaisquer atos ou iniciativas suscetíveis de 
alterar a situação existente, enquanto o processo ou 
assunto não lhe for devolvido. 
 
O presente despacho produz efeitos a partir da presente 
data. 
 
Odivelas, 24 de outubro 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 17/VPCT/2013 
 

António de Sousa, Arq.º 
 
 
 

DESPACHO N.º 21/DGOU/2013 
 
Assunto: Subdelegação de competências do Director do 
Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico, 
Arq.º António Henrique Moreira de Sousa, na Dr.ª Isabel 
do Nascimento Pinto Lapa Garcez, no âmbito da 
coordenação do Setor de Secretaria Central,  
 
Nos termos do artigo 35.º e seguintes do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 442/91, de 15 de novembro, na redação conferida pelo 
Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de janeiro, do artigo 38.º do 
Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, do artigo 16.º da Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto, do Regime Jurídico da 
Urbanização e Edificação (RJUE), aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação 
em vigor, e ao abrigo do Despacho n.º 17/VPCT/2013, 
referente à Subdelegação de competências do Sr. Vereador 
Paulo César Prata Teixeira no signatário, subdelego na 
Dr.ª Isabel do Nascimento Pinto Lapa Garcez, as 
competências abaixo indicadas, que serão exercidas no 
âmbito da coordenação do Setor de Secretaria Central 
 
1. A competência para assinar documentos de mero 
expediente e correspondência, com excepção dos dirigidos 
a entidades referidas no Capítulo II, n.º 4, alíneas a) e b) 
do Despacho n.º 133/PRES/2013; 
 
2. A competência para autorizar a restituição aos 
interessados de documentos juntos a processos, nos 
termos do disposto na alínea e) do n.º 3 do artigo 38.º do 
Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro; 
 
3. A competência para praticar atos e formalidades de 
carácter instrumental necessários ao exercício da minha 
competência decisória, nos termos do disposto na alínea 

m) do n.º 3 do artigo 38.º do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro; 
 
Do exercício das competências subdelegadas deverá o 
subdelegado prestar ao subdelegante informação escrita. 
 
As competências subdelegadas poderão ser revogadas a 
todo o tempo desde que as circunstâncias o justifiquem, 
bem como poderão ser revogados quaisquer atos 
praticados pelo subdelegado nos termos legalmente 
previstos. 
 
Poderá ainda o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
competência subdelegada relativa a determinado processo 
ou assunto, devendo, neste caso, o subdelegado abster-se 
da prática de quaisquer atos ou iniciativas suscetíveis de 
alterar a situação existente, enquanto o processo ou 
assunto não lhe for devolvido. 
 
O presente despacho produz efeitos a partir da presente 
data. 
 
Odivelas, 24 de outubro 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 17/VPCT/2013 

António de Sousa, Arq.º 
 
 
 

DESPACHO N.º 01/DJGFP/2013 
 

Assunto: Subdelegação de Competências do Diretor do 
Departamento Jurídico e de Gestão Financeira e 
Patrimonial, Dr. João Miguel de Melo Santos Taborda 
Serrano, na Chefe da Divisão de Recursos Humanos e 
Formação, Dr.ª Maria Cristina Machado Mira Laureano 
Forte. 
 
Nos termos do disposto no artigo 16.º, n.º 2, da Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto, diploma que veio proceder à 
adaptação à Administração Local da Lei n.º 2/2004, de 15 
de janeiro, alterada pelas leis n.º 51/2005, de 30 de abril, 
64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril 
e 64/2011, de 22 de dezembro, que aprova o estatuto do 
pessoal dirigente dos serviços e organismos da 
administração central, regional e local do Estado, no 
artigo 35.º e seguintes do Código do Procedimento 
Administrativo aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 
15 de novembro, com as alterações introduzidas pelo 
Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de janeiro, Decreto-Lei n.º 
18/2008, de 29 de janeiro e Lei n.º 30/2008, de 10 de 
julho, e no Despacho n.º 142/PRES/2013, de 24 de 
outubro, referente à Delegação de Competências da 
Senhora Presidente da Câmara Municipal no Signatário, 
subdelego, na Chefe da Divisão de Recursos Humanos 
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e Formação, Dr.ª Maria Cristina Machado Mira 
Laureano Forte, as competências que me foram 
delegadas e que serão exercidas no âmbito da respetiva 
Divisão, nos seguintes termos e limites: 
 
1. Assinar documentos de mero expediente e 

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

 
2. Autorizar férias dos trabalhadores, em conformidade 

com os respetivos mapas e requerimentos 
apresentados pelos trabalhadores; 

 
3. Justificar e injustificar faltas no âmbito do serviço, 

com exceção das mencionadas no art.40.º, n.os 3 e 4, 
da Lei n.º 58/2008, de 9 de setembro, diploma que 
aprovou o Estatuto Disciplinar dos Trabalhadores 
que exercem Funções Públicas; 

 
4. Autorizar a prestação de trabalho extraordinário, 

dentro das condições e limites previstos nos art.s 
160.º e 161.º, da Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, 
que aprova o Regime do Contrato de Trabalho em 
Funções Públicas; 

 
5. Promover a publicação das decisões ou deliberações 

previstas no art. 56.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, diploma que aprovou o novo regime das 
autarquias locais; 

 
6. Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias 

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

 
Mais subdelego na Chefe da Divisão de Recursos 
Humanos e Formação, as competências que a seguir se 
enunciam, para serem exercidas em relação a todas as 
unidades orgânicas do Município: 
 
7. Propor a verificação domiciliária da doença nos 

termos do artigo 190.º da Lei n.º 59/2008, de 11 de 
setembro, que aprova o Regime do Contrato de 
Trabalho em Funções Públicas constante do Anexo I 
e artigos 116.º e 117.º, do Anexo II que o 
Regulamenta; 

 
8. Solicitar a verificação domiciliária da doença nos 

termos do artigo 33º do Decreto-Lei n.º 100/99, de 
31 de março, bem como mandar submeter os 
trabalhadores a juntas médicas; 

 
9. Praticar atos e formalidade de caráter instrumental 

necessário ao exercício da competência decisória 
quanto à gestão e direção dos recursos humanos 
afetos aos serviços municipais, designadamente: 

a) Instrução dos procedimentos administrativos 
tendentes à constituição da relação jurídica de 
emprego público, a qualquer título; 

b) Instrução dos procedimentos relativos à 
administração do pessoal, designadamente, 
aposentações, exonerações, licenças sem 
remuneração, acumulação de funções e estatuto de 
trabalhador-estudante. 

 
10. Preparar o orçamento anual do pessoal e informação 

que fundamente as alterações ao mapa de pessoal que 
se verifiquem necessárias; 

 
11. Assegurar o atendimento dos trabalhadores em 

matéria de recursos humanos; 
 
12. Assegurar o acolhimento e integração dos 

trabalhadores nos serviços municipais; 
 
13. Assegurar, de forma integrada, as atividades relativas 

à saúde ocupacional e à higiene e segurança dos 
trabalhadores municipais; 

 
14. Promover uma política de Saúde Ocupacional e 

assegurar a manutenção e desenvolvimento do 
Serviço de Saúde dos trabalhadores municipais; 

 
15. Proceder periodicamente ao levantamento das 

necessidades de formação; 
 
16. Elaborar e propor os Planos Anuais de Formação 

(interna e externa) e os respetivos orçamentos; 
 
17. Manter-se informado sobre os mecanismos centrais, e 

outros, de financiamento da formação profissional na 
Administração Pública e coordenar ações com as 
entidades gestoras desses programas; 

 
18. Organizar e acompanhar as atividades de formação 

planeadas e assegurar todos os procedimentos 
administrativos para a sua concretização e controlo 
pedagógico e financeiro; 

 
19. 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; 

 
20. Proceder à avaliação dos resultados práticos das ações 

de formação realizadas ao nível do desempenho dos 
trabalhadores e dos Serviços em que se integram; 

 
21. Elaborar o Relatório anual de formação; 
 
22. Autorizar os pedidos de autoformação, requerida nos 

termos do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 50/98, de 11 
de março, alterado pelos Decretos-Lei n.ºs 70-
A/2000, de 5 de maio e 174/2001, de 31 de maio; 
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23. Assegurar a gestão do Refeitório Municipal. 
 
As competências agora subdelegadas poderão ser 
revogadas a todo o tempo desde que as circunstâncias o 
justifiquem, bem como quaisquer atos praticados pela 
subdelegada no exercício da presente subdelegação. 
 
Poderá ainda o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, a subdelegada 
abster-se da prática de quaisquer ações ou iniciativas que, 
por qualquer forma, sejam suscetíveis de alterar a situação 
existente, enquanto o processo ou assunto não lhe for 
devolvido. 
 
Do exercício das competências subdelegadas, deverá a 
subdelegada prestar ao subdelegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
O despacho produz efeitos a partir da presente data. 
 
Odivelas, 4 de novembro de 2013 

 
Por delegação de Competências, 

O Diretor do Departamento Jurídico e de 
Gestão Financeira e Patrimonial 

 
(João Serrano) 

 
 
 
 

 

 

AVISO 
 

 
 

AVISO 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 
Alvará de Loteamento n.º 3/2009 – 

B.º Novo St.º Eloy – Pontinha 
 

2º 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 14.ª Reunião Ordinária da 
Câmara Municipal de Odivelas de 17 de Julho de 2013 – 
Proposta de aprovação da alteração ao Alvará de 
Loteamento n.º 3/2009, que consiste na alteração dos 
parâmetros urbanísticos previstos para o lote 38, tendo 
merecido aprovação por unanimidade, determina que se 
emita o presente aditamento ao Alvará de Licença de 
Loteamento identificado em epígrafe, em nome de João 
António Arsénio. 
 
As alterações às especificações do mencionado alvará 
constam na Planta de Síntese em anexo apenas como 
planta representativa das alterações pretendidas para os 
lotes em questão, e são as seguintes: 
 
1. Parâmetros urbanísticos alterados 

 
1.1. Aos parâmetros urbanísticos do lote: 

 
 

Alvará n.º 3/2009 Alteração ao Alvará n.º 3/2009 

Lote 
Área 
Lote 
(m²) 

Nº 
Pisos 

Nº 
Fogos 

Usos 

ÁREAS MÁXIMAS (m²) 
Área 
Lote 
(m²) 

Nº Pisos 
Nº 

Fogos 
Usos 

ÁREAS MÁXIMAS (m²) 

IMPL. CONSTR. AE IMPL. CONSTR. AE 

38 350 2+s+cv 2 H + AE 150 300 150 350 2+s+c v 2 H + AE 238 300 150 

Os valores alterados foram representados a negrito. 
 

1.2 Aos parâmetros urbanísticos do bairro: 
 

 
Alvará n.º 3/2009 

Alteração ao Alvará n.º 
3/2009 Diferença 

ÁREA MÁXIMA DE IMPLANTAÇÃO 14 774,00 m² 14 862,00 m² + 88,00m² 

3.2 DO REGULAMENTO 10 283,00 m² 10 239,00 m² - 44,00 m² 

Os valores alterados foram representados a negrito. 
 
Todas as restantes especificações constantes do aludido 
alvará de loteamento não sofreram qualquer alteração. 
 
Paços do Concelho, 26 de Setembro de 2013 

A Presidente da Câmara Municipal, 
(Susana de Carvalho Amador) 
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AASSSSEEMMBBLLEEIIAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  
DDEE  OODDIIVVEELLAASS  
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ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

 
 

11..ªª  SSEESSSSÃÃOO  EEXXTTRRAAOORRDDIINNÁÁRRIIAA  
 

Quadriénio 2013/2017 
 

RReeaalliizzaaddaa  eemm  1144  ddee  nnoovveemmbbrroo  ddee  22001133  
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

MOÇÕES 
 

 
 

PELA MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE ODIVELAS 
 

Texto da moção a publicar em próxima edição, assim que 
seja disponibilizado pelos respetivos serviços. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

PELA MANUTENÇÃO DO REGIMENTO DE 
ENGENHARIA N.º 1 NA PONTINHA 

 
Texto da moção a publicar em próxima edição, assim que 
seja disponibilizado pelos respetivos serviços. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

CONDECORAÇÕES MUNICIPAIS 
 

 
 

ATRIBUIÇÃO DE CONDECORAÇÕES MUNICIPAIS 
 

Atribuição das condecorações municipais por ocasião do 
15º aniversário do Município de Odivelas, conforme o 
deliberado na 2.ª reunião extraordinária da Câmara 
Municipal de Odivelas, realizada em 28 de outubro de 
2013, (Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 
21/2013, de 5 de novembro, página 16). De acordo com a 
Proposta n.º 13/PRES/2013, depois de obtido o 
correspondente parecer favorável do Conselho das 
Condecorações, submete-se a deliberação da Assembleia 
Municipal de Odivelas a seguinte proposta de atribuição 
de Medalhas de Honra do Município: 

Medalha de Honra do Município – A Título Póstumo: 
 
José Francisco Guerreiro 
 
(Aprovado por maioria através de escrutínio secreto) 

 
Medalha de Honra do Município: 
 
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa – CPLP 
 
(Aprovado por maioria através de escrutínio secreto) 

 
Comissão Nacional de Proteção das Crianças e Jovens em 
Risco – CNPCJR 
 
(Aprovado por unanimidade através de escrutínio secreto) 

 
Instituto Superior de Ciências Educativas – ISCE 
 
(Aprovado por maioria através de escrutínio secreto) 

 
 
 
 

DESAFETAÇÃO 
 

 
 

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

 
Desafetação do Domínio Público para o Domínio Privado 
do Município de Odivelas, da parcela de terreno com a 
área de 1.400m2, denominada por Parcela BF – Alvará de 
Loteamento n.º 1/2001, localizada na Rua Augusto Cunha 
Lamas, na Freguesia de Odivelas, com confrontações a 
Norte, Propriedade Municipal (Parcela BF), a Sul com a 
Rua Augusto Cunha Lamas, a Nascente, a Propriedade 
Municipal (Parcela BF) e a Poente a Rua Natércia Freire. 
Conforme o deliberado na 18.ª reunião ordinária da 
Câmara Municipal de Odivelas, realizada em 25 de 
setembro de 2013, (Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões n.º 19/2013, de 8 de outubro, página 8), nos 
termos e de acordo com o proposto na Informação n.º 
Interno/2013/8513, de 2013.09.16. 
 
(Aprovado por maioria) 
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Regimento da Câmara Municipal de Odivelas 
 

Artigo 1º 

Reuniões 

 

1. As reuniões da Câmara Municipal podem ser ordinárias ou extraordinárias.  

 

2. As reuniões ordinárias terão periodicidade quinzenal, realizando-se às quartas-feiras, 

passando para o primeiro dia útil imediato quando coincidam com feriado.  

 

3. As reuniões ordinárias terão início às 09:30 horas e final às 13:00 horas, podendo a Câmara 

Municipal deliberar o seu prolongamento pelo período que entender.  

 

4. As reuniões realizar-se-ão no local indicado na ordem do dia.  

 

5. A última reunião ordinária de cada mês é pública.  

 

6. Sem prejuízo do disposto no número anterior, pode a Câmara Municipal deliberar a 

realização de outras reuniões públicas.  

 

7. A deliberação referida no número anterior será publicada em edital afixado nos lugares de 

estilo durante os cinco dias anteriores à reunião.  

 

 

Artigo 2.º 

Períodos das reuniões 

 

1. Em cada reunião ordinária há um período de «Antes da Ordem do Dia», um período da 

«Ordem do Dia», e quando se tratar de reunião pública, também um período de «intervenção 

do público». 

  

 2. Nas reuniões extraordinárias há apenas lugar ao período da “Ordem do Dia”. 

 

 

 

Artigo 3º 

Direção dos trabalhos 

 

1. A direção dos trabalhos é da competência do Presidente da Câmara Municipal ou do seu 

substituto legal.  
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2. Das decisões sobre a direção dos trabalhos cabe recurso para o plenário, a apreciar 

imediatamente após a sua interposição.  

 

 

Artigo 4º 

Ordem do dia 

 

1. Para efeitos de inclusão na Ordem do Dia, devem os Vereadores indicar, por escrito, ao 

Presidente da Câmara Municipal os assuntos sobre os quais pretendem que a Câmara 

Municipal delibere, assim como enviar, em suporte informático, os documentos que instruem os 

assuntos, com a seguinte antecedência mínima: 

  

 a) Cinco dias úteis sobre a data da reunião ordinária; 

 b) Oito dias sobre a data da reunião extraordinária. 

 

2. A Ordem do Dia deverá ser enviada, por correio eletrónico, a todos os Vereadores com a 

antecedência mínima de dois dias úteis sobre a data da reunião.  

 

3. Os documentos que habilitem os membros do Executivo Municipal a participar na discussão 

das matérias constantes na Ordem do Dia, bem como outros elementos de interesse, estarão 

disponíveis no Serviço de Apoio aos Órgãos Municipais com a antecedência indicada no 

número anterior.  

 

4. A referida documentação será disponibilizada com a mesma antecedência a todos os 

membros do Executivo Municipal no portal eletrónico das Reuniões de Câmara.  

 

 

Artigo 5º 

Quórum 

 

1. A Câmara Municipal só pode reunir e deliberar quando esteja presente a maioria do número 

legal dos seus membros.  

 

2. As deliberações são tomadas à pluralidade de votos, tendo o presidente voto de qualidade 

em caso de empate, não contando as abstenções para o apuramento da maioria. 
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3. Se, uma hora após o previsto para o início da reunião, se verificar a inexistência de quórum, 

deve, desde logo, proceder-se ao registo das presenças, à marcação de faltas e à elaboração 

da ata.  

 

4. No caso previsto no número anterior, a nova reunião, com a mesma natureza da anterior, 

realizar-se-á em data e hora a designar pelo Presidente da Câmara Municipal e será 

convocada, com as necessárias adaptações, nos termos descritos no artigo 3.º.  

 

 

Artigo 6.º 

Faltas 

 

1. As faltas dadas numa reunião deverão ser justificadas antes ou na reunião seguinte àquela 

em que se verificarem. 

 

2. As faltas que não resultem de impossibilidade derivada de prestação de serviço municipal 

implicam a perda da respetiva senha de presença.  

 

 

Artigo 7º 

Período de antes da ordem do dia 

 

1. O período de Antes da Ordem do Dia terá a duração máxima de 60 minutos, para tratamento 

de assuntos gerais de interesse autárquico.  

 

2. No início do Período de Antes da Ordem do Dia, o Presidente da Câmara Municipal aceitará 

inscrições para intervenção em termos de poder repartir equitativamente o tempo por todos os 

interessados.  

 

 

Artigo 8º 

Período da ordem do dia 

 

1. O período da Ordem do Dia inclui um período de apreciação e votação das propostas nela 

constantes e das que forem apresentadas nos termos dos n.º 2 e 3 do presente artigo.  
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2. Antes do início do período da Ordem do Dia, o Presidente da Câmara Municipal dará 

conhecimento das propostas de deliberações urgentes que tenham sido apresentadas por 

escrito, para inclusão.  

 

3. Até à votação de cada Proposta, podem ser apresentadas, sobre o mesmo assunto, 

propostas devidamente fundamentadas de facto e de direito, que serão simultaneamente 

discutidas e votadas.  

 

4. Havendo alguma Proposta que careça de deliberação urgente, pode o Presidente, por sua 

iniciativa ou a solicitação de qualquer Vereador, suspender os trabalhos temporariamente.  

 

5. Reiniciada a reunião, proceder-se-á, de imediato, à votação da Proposta.  

 

6. Se o entender necessário, o Presidente da Câmara Municipal poderá estipular um tempo 

máximo para a discussão de cada ponto da Ordem de Trabalhos, repartindo-o equitativamente 

por todos os Vereadores interessados em intervir sobre a matéria.  

 

 

Artigo 9º 

Período de intervenção do público 

 

1. O período de intervenção do público iniciar-se-á quando estiver esgotado o Período de Antes 

da Ordem do Dia e terá a duração máxima de 30 minutos.  

 

2. A Câmara Municipal poderá deliberar o prolongamento do período de intervenção do público, 

pelo período que entender.  

 

3. Os munícipes interessados em intervir, para solicitar esclarecimentos, deverão inscrever-se 

antes do início da reunião, indicando nome, morada e assunto a tratar.  

 

4. O tempo referido no n.º 1 do presente artigo será distribuído pelos munícipes inscritos, não 

podendo, cada um, exceder 5 minutos na sua intervenção.  

 

5. Após cada intervenção ou no final do período de intervenção do público, o Presidente da 

Câmara Municipal responderá aos esclarecimentos solicitados ou indicará o Vereador ou o 

Dirigente Municipal a quem caiba responder.  
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6. Quando o entender útil, o Presidente da Câmara poderá fazer inscrever o período de 

intervenção do público logo no início da reunião, publicitando devidamente a alteração.  

 

Artigo 10º 

Exercício do direito de defesa 

 

1. Sempre que um membro da Câmara Municipal considere que foram proferidos expressões 

ofensivas da sua honra ou consideração, pode usar da palavra em sua defesa.  

 

2. O autor das expressões consideradas ofensivas pode dar explicações, querendo.  

 

 

Artigo 11º 

Protestos 

 

1. A cada Vereador, sobre a mesma matéria da Ordem do Dia, só é permitido um protesto.  

 

2. A apresentação do protesto não pode ser superior a 2 minutos.  

 

3. Não é permitido apresentar protestos sobre pedidos de esclarecimentos e sobre as 

respetivas respostas.  

 

4. Não são admitidos contraprotestos.  

 

 

Artigo 12º 

Votação 

 

1. A votação dos assuntos constantes da Ordem do Dia é feita por voto nominal. 

 

2. O Presidente vota em último lugar.   

 

3. Em caso de empate na votação, o Presidente tem voto de qualidade, exceto se a votação se 

tiver efetuado por escrutínio secreto.  

 

4. Sempre que estejam em causa juízos de valor sobre comportamentos ou qualidades de 

qualquer pessoa, as deliberações são tomadas por escrutínio secreto.  
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5. Havendo empate na votação por escrutínio secreto, procede-se imediatamente a nova 

votação e, caso o empate se mantenha, adia-se a deliberação para a reunião seguinte. 

 

6. No caso previsto na parte final do número anterior, se se mantiver o empate na primeira 

votação dessa reunião proceder-se-á a votação nominal.  

 

7. Quando exigida, a fundamentação das deliberações tomadas por escrutínio secreto é feita 

pelo Presidente após a votação, tendo em conta a discussão que a tiver precedido.  

 

 

Artigo 13º 

Declaração de voto 

 

1. Sem prejuízo do disposto no artigo 15.º, finda a votação de qualquer matéria incluída na 

Ordem do Dia e anunciado o seu resultado, poderá qualquer membro da Câmara Municipal 

apresentar a sua declaração de voto e as razões que o justifiquem. 

 

2. Quando se trate de pareceres a dar a outras entidades, as deliberações serão sempre 

acompanhadas das declarações de voto apresentadas.  

 

 

Artigo 14º 

Publicidade das deliberações 

 

A publicidade das deliberações será feita nos termos e para os efeitos do artigo 56.º do regime 

jurídico das autarquias locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, sob o seu 

Anexo I. 

 

 

Artigo 15º 

Atas  

 

1. Para efeitos de elaboração das atas, todas as intervenções dos membros da Câmara 

Municipal de Odivelas, designadamente, declarações políticas, declarações de voto, registos 

de votos vencidos e as respetivas fundamentações que devam ser feitas constar, devem ser 

apresentadas por escrito e em suporte informático não editável, no prazo de 10 dias úteis após 

a reunião. 
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2. Das reuniões é guardado suporte áudio digital, cuja cópia poderá ser requerida por qualquer 

Vereador ao Presidente da Câmara, no caso de pretender a audição/acesso integral ou parcial 

da reunião. 

 

 

Artigo 16º 

Entrada em vigor  

 

O presente Regimento entra em vigor no dia seguinte à aprovação da ata da reunião a que 

respeita ou, sendo o caso, da aprovação da respetiva minuta e ao mesmo será dada 

publicidade através da publicação no Boletim Municipal. 

 

 


