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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

5.ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
 
 

Realizada em 11 de março de 2015 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

VOTOS DE SAUDAÇÃO 
 

 
 

“NELSON ÉVORA – CAMPEÃO EUROPEU DO TRIPLO SALTO 
 

“Após um longo interregno das competições devido a 
lesão, Nelson Évora conquistou o título de Campeão 
Europeu do Triplo Salto em Pista Coberta, ao conseguir a 
marca de 17,21 metros à sexta tentativa.  
 
O atleta português, de 30 anos, antigo campeão do mundo 
e olímpico, não conquistava qualquer medalha em grandes 
competições desde 2009. Esta é a 20.ª medalha portuguesa 
no historial dos Europeus de pista coberta e a primeira na 
edição de 2015, que se está a disputar em Praga. 
 
Na sequência dos Campeonatos do Mundo de Atletismo 
realizados entre 24 de agosto e 2 de setembro de 2007, em 
Osaka, no Japão, onde se sagrou campeão do mundo na 
especialidade do triplo salto, Nelson Évora foi, recorde-se, 
homenageado nesse mesmo ano pelo Município de 
Odivelas com a atribuição da Medalha Municipal de 
Mérito de Ouro pelo percurso e resultados desportivos 
conquistados que, aliados à sua ligação estreita com 
Odivelas, faz deste atleta mundial um exemplo para os 
jovens e atletas odivelenses. 
 
É, assim, com particular orgulho e satisfação que o 
Executivo Municipal, reunido a 11 de março de 2015, 
decide congratular Nelson Évora por mais um feito 
histórico para o Atletismo português e para o desporto 
mundial.” 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
Odivelas, 11 de março de 2015 
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
(Susana de Carvalho Amador)” 

 
(Aprovado por unanimidade) 

“JOANA CASTELÃO E JOÃO COSTA 
DUPLA CAMPEÃ EUROPEIA DE TIRO DE AR COMPRIMIDO 

 
“No âmbito dos Campeonatos da Europa de Tiro de Ar 
Comprimido que se disputaram, entre os passados dias 2 e 
8 de março, em Arnhem, na Holanda, a dupla portuguesa 
constituída pelos atletas Joana Castelão e João Costa, 
conquistou a medalha de ouro na prova de 10 metros Air 
50 Pistol. 
 
Considerando que foi a primeira vez na competição que as 
equipas mistas foram admitidas, o facto de Portugal ter 
conquistado a medalha de ouro constitui um feito 
histórico inédito no panorama do desporto nacional e 
europeu. 
 
O atleta João Costa aumenta, assim, o seu palmarés e 
conquista mais um título europeu na modalidade, à 
imagem do ouro conquistado em 2011. 
 
O Executivo Municipal congratula os atletas Joana 
Castelão e João Costa pelo título conquistado e saúda a 
Federação Portuguesa de Tiro pelo trabalho que tem 
vindo a desenvolver em prol da modalidade e do desporto 
nacional.” 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
Odivelas, 11 de março de 2015 
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
(Susana de Carvalho Amador)” 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

ATAS 
 

 
 

ATA DA 13.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2011 
 

Ata da 13.ª reunião ordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, realizada a 5 de julho de 2011. 

 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

ATA DA 14.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2014 
 

Ata da 14.ª reunião ordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, realizada a 16 de julho de 2014. 

 
(Aprovado por maioria) 
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ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 
 

 
 

3.ª MODIFICAÇÃO ORÇAMENTAL  
3.ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 2015 

 
3.ª Alteração Orçamental 2015, nos termos dos mapas 
anexos, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2015/2673, de 2015.03.06. 
 
“3.ª Alteração Orçamental 
 
A 3.ª Alteração Orçamental de 2015 encontra-se 
devidamente calendarizada e reproduz a necessidade de 
ajustamentos (reforços e anulações) de algumas rubricas 
dos serviços municipais, imprescindíveis ao seu normal 
funcionamento. 
 
De entre os vários movimentos de reforço, destaque para: 
 
-No Departamento Jurídico e de Gestão Financeira e 
Patrimonial: 
 
O valor de 50.000,00 € (cinquenta mil euros) na rubrica 
“Remuneração por doença e maternidade/paternidade”; 
 
Na rubrica “Eventualidade maternidade, paternidade e 
adoção”, o valor de 25.000,00 € (vinte e cinco mil euros); 
 
120.360,40 € (cento e vinte mil, trezentos e sessenta euros 
e quarenta cêntimos), para o projeto “Encargos Diversos 
de Estrutura – Limpeza e Higiene”; 
 
Uma verba de 59.703,51 € (cinquenta e nove mil, 
setecentos e três euros e cinquenta e um cêntimos), 
referente ao projeto “Encargos Diversos de Estrutura – 
Vigilância e Segurança”; 
 
No projeto “Encargos Diversos de Estrutura – Seguros”, 
o valor de 83.000,00 € (oitenta e três mil euros). 
 
 
-No Departamento de Obras Municipais, Habitação e 
Transportes: 
 
No projeto referente a “Construção, Reparação e 
Beneficiação de Equipamentos Escolares – Intervenções 
Diversas”, a inscrição de 70.000,00 € (setenta mil euros). 
 
 
-No Departamento de Gestão Educativa, Juventude, 
Cultura e Ambiente: 
 
16.500,00 € (dezasseis mil e quinhentos euros), referente 
ao projeto “INTERVENÇÃO SOCIAL – Fundo Social 
de Emergência” 
 
 

-No Departamento de Cultura, Turismo, Património 
Cultural e Bibliotecas: 
 
Projeto “Ações e Programas de Promoção Cultural – 
Promoção Cultural Lusófona”, com o valor total de 
40.000,00 € (quarenta mil euros); 
 
Uma verba de 67.500,00 (sessenta e sete mil e quinhentos 
euros), para “Eventos – Centro Cultural da Malaposta”. 
 
 
Deste modo, a Alteração Orçamental do lado da Despesa 
totaliza 819.083,96 Euros (oitocentos e dezanove mil, 
oitenta e três euros e noventa e seis cêntimos), 
verificando-se um aumento das despesas correntes no 
valor de 607.521,67 Euros (seiscentos e sete mil, 
quinhentos e vinte e um euros e sessenta e sete cêntimos), 
por contrapartida de um decréscimo de igual montante ao 
nível das despesas de capital, conforme quadro seguinte: 
 

MODIFICAÇÃO DESPESA 
 

Quadro Síntese 
 

 Inscrições / 
Reforços 

Diminuição / 
Anulação 

Total de Despesas 
Correntes 

815.483,96 207.962,29 

Total de Despesas 
Capital 

3.600,00 611.121,67 

Total Geral 819.083,96 819.083,96 

(un: euros)” 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

ESTRUTURA ORGÂNICA FLEXÍVEL  
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 

 
 

ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO ORGÂNICO 
 

Alterações ao Regulamento Orgânico da Estrutura 
Flexível da Câmara Municipal de Odivelas, de acordo com 
o proposto na Informação Interno/2015/2639, de 
201.03.05. No decorrer da presente reunião, foi ainda 
proposto acrescentar ao artigo 19.º a alínea v), com a 
seguinte redação: “Assegurar a gestão e a máxima 
rentabilização do Centro Cultural da Malaposta, através de 
uma adequada programação de atividades em articulação 
com agentes culturais e demais entidades e movimento 
associativo, otimizando a mesma, nomeadamente através 
de protocolos.”. As alterações são as seguintes, de acordo 
com a referida informação: 
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“PROPOSTAS DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS 
 

GABINETES 
 

Proposta n.º 1 
Gabinete do Observatório da Cidade e Gabinete de 

Saúde, Igualdade e Cidadania 
EDOC/2014/47833 (Anexo I) 

 
Na sequência de diversas reuniões de trabalho que ambos 
os Gabinetes desenvolveram, relativamente à deteção de 
sobreposições de competências, são apresentadas através 
do EDOC/2014/47833, duas propostas de alteração aos 
Artigos 25º e 27º do Regulamento da Estrutura Orgânica 
Flexível da Câmara Municipal de Odivelas. 
 
Apresenta-se de seguida os termos em que as propostas 
estão apresentadas: 

 
Gabinete do Observatório da Cidade 

010400-GOC 
 

1 - Relativamente ao GOC, as alterações ao Artigo 25º, 
encontram-se compendiadas na Informação 
Interno/2014/8443 — Etapa 1 (GOC) – Anexo II. 
 
2 - No que diz ainda respeito ao Gabinete do 
Observatório da Cidade (GOC), foi igualmente 
apresentada uma nova alteração, enviada a esta Direção 
Municipal no passado dia 30 de janeiro, por correio 
eletrónico proveniente do Gabinete do Sr.º Vereador 
Paulo César Teixeira – Anexo III, e diz respeito à 
substituição da alínea f), do n.º1 do Artigo 25º por uma 
nova redação, que a seguir se transcreve: 
 
“f) Elaborar estudos, planear e acompanhar a execução de projetos 
de equipamentos estratégicos para o município, no domínio da 
energia, através de uma agência regional de energia.” 
 
3 - Face às alterações atrás referidas, o Artigo 25º passa a 
ter a seguinte redação:  
Nota: são apenas transcritas as alíneas alteradas. 

 
«Artigo 25º 

Gabinete do Observatório da Cidade 
 

1 - São atribuições do Gabinete do Observatório da 
Cidade: 
 
a) (…) 
b) (…) 
c) (…) 
d) Dinamizar áreas de investigação através da 

elaboração de estudos que permitam o 
diagnóstico do Concelho de Odivelas, em 
colaboração com instituições de ensino superior; 

e) Desenvolver o projeto “Odivelas, Concelho 
Saudável”, em articulação direta com a Associação da 
Rede Portuguesa de Cidades Saudáveis e a 
Organização Mundial de Saúde, apoiando e 

promovendo a definição de estratégias locais 
suscetíveis de favorecer a obtenção de ganhos 
em saúde, baseadas nos princípios essenciais do 
projeto Cidades Saudáveis; 

f) Elaborar estudos, planear e acompanhar a 
execução de projetos de equipamentos 
estratégicos para o município, no domínio da 
energia, através de uma agência regional de 
energia; 

g) Acompanhar e participar na execução de 
projetos/programas a nível municipal em 
cumprimento as orientações e princípios 
decorrentes do Pacto dos Autarcas; 

h) Participar na elaboração do Plano Local de 
Saúde do ACES Loures-Odivelas em estreita 
articulação com o Conselho da Comunidade; 

i) Promover a inclusão do Município de Odivelas 
no movimento Smart Cities e fazer o respetivo 
acompanhamento técnico por forma a otimizar 
os recursos do Concelho de Odivelas. 

 
2 – O Gabinete do Observatório da Cidade prestará apoio 
à atividade do Conselho Consultivo da Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas, Conselheiros do 
Município, fornecendo a informação necessária para o 
efeito.  
 
3 - O Gabinete do Observatório da Cidade prestará 
apoio à atividade do Provedor do Munícipe, 
disponibilizando o acesso à informação necessária 
com vista à facilitação do processo de tomada de 
decisão no âmbito das funções que lhe estão 
atribuídas. 
 
4 – (…)» 

 
 

Gabinete de Saúde, Igualdade e Cidadania 
010600-GSIC 

EDOC/2014/47833 (Anexo I) 
 

1 – No EDOC em causa é informado pela Sr.ª 
Coordenadora do GSIC na etapa 8, que as novas 
atribuições que agora são propostas e que advêm das 
reuniões tidas com o GOC e pelo trabalho que aquele 
Gabinete se encontra a promover desde o início da sua 
criação, são igualmente necessárias face à passagem em 
2015 do Protocolo de Cooperação com a APAV do 
DISPE para o GSIC. 
 
2 - As alterações ao Artigo 27º encontram-se 
compendiadas na Informação Interno/ 2014/8695 — 
Etapa 13 (GSIC) – Anexo IV. 
 
3 - Face às alterações atrás referidas, o Artigo 27º passa a 
ter a seguinte redação:  
Nota: devido à complexidade das alterações, o artigo é apresentado 
na íntegra. 
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«Artigo 27º 
Gabinete de Saúde Igualdade e Cidadania 

 
São atribuições do Gabinete de Saúde Igualdade e 
Cidadania: 
 
a) Promover e acompanhar todas as situações e ações 

em matéria de Saúde, num quadro de articulação e 
parceria com as diferentes entidades com intervenção 
e atribuições neste domínio, tendo em vista contribuir 
para a melhoria das condições de saúde da população 
que reside, trabalha e estuda no concelho através da 
implementação de programas e projetos de educação 
para a saúde, dirigidos aos diferentes estratos 
populacionais e grupos profissionais; 

b) Promover a igualdade no acesso aos cuidados 
primários da saúde, participando no planeamento, 
conceção e acompanhamento da construção de 
equipamentos de saúde no concelho de Odivelas; 

c) Participar na definição de políticas e de ações de 
saúde pública levadas a cabo pelas delegações de 
saúde concelhias; 

d) Participar, nos termos da lei, nos órgãos consultivos 
dos estabelecimentos integrados e de 
acompanhamento/avaliação do Serviço Nacional 
de Saúde (SNS); 

e) Operacionalizar ações e atividades com ênfase na 
promoção da saúde e de estilos de vida saudáveis 
e de prevenção da doença, promovendo o 
envolvimento dos diferentes sectores do concelho de 
Odivelas numa participação mais ativa em defesa da 
saúde da população que reside, trabalha e estuda 
neste território; 

f) Apoiar e promover a definição de estratégias locais 
suscetíveis de favorecer a obtenção de ganhos em 
saúde, em articulação com as estruturas e as 
entidades com responsabilidades na área da 
promoção e educação para a saúde; 

g) Assegurar a implementação do Plano Estratégico 
Concelhio de Prevenção das Toxicodependências 
(PECPT) no concelho de Odivelas, assegurando as 
funções de gestão e coordenação da rede de parceria 
constituída neste âmbito e promovendo/apoiando a 
realização de ações, projetos e programas de 
intervenção enquadrados na área da Prevenção das 
Toxicodependências e Outros Comportamentos de 
Risco; 

h) Instituir e assinalar anualmente o Dia Municipal 
da Prevenção das (Toxico)dependências e 
Outros Comportamentos de Risco; 

i) Conceber, implementar e gerir o Plano Municipal 
para as Doenças Infeciosas (PMDI) no concelho de 
Odivelas, em articulação com as estruturas locais, 
regionais, intermunicipais, nacionais e internacionais 
que desenvolvam trabalho nesta matéria, assegurando 
as funções de coordenação do grupo técnico 
constituído; 

j) Conceber, implementar e gerir o Programa Municipal 
de Promoção de Sexualidade Saudável (PMPSS); 

k) Implementar e gerir o Programa Saúde Sénior “Saber 
Envelhecer para Melhor Viver”; 

l) Implementar e gerir o Programa Municipal de 
Prevenção das Doenças Oncológicas (PMPDO); 

m) Implementar e gerir o Programa de Alimentação 
Saudável em Odivelas (PASO); 

n) Conceber, implementar e gerir o Programa 
Municipal de Prevenção da Saúde Mental 
(PMPSM); 

o) Promover o intercâmbio de informação e 
colaboração técnica com outros serviços do 
município no âmbito da Promoção e Educação 
para a Saúde, incluindo a Área da Saúde 
Ocupacional, Higiene e Segurança dos/as 
trabalhadores/as municipais através da 
realização de campanhas/ações de 
sensibilização ou formação em contexto laboral; 

p) Promover ações de rastreio na população do 
concelho de Odivelas, através de parcerias e 
protocolos com instituições públicas ou privadas em 
áreas diversas no âmbito da prevenção da doença; 

q) Promover a formação/informação no âmbito da 
educação para a saúde junto dos diferentes estratos 
populacionais da comunidade; 

r) Elaborar documento com a identificação dos 
equipamentos e serviços de saúde do Concelho, e 
respetivos recursos, em colaboração com as entidades 
que os gerem; 

s) Criar e manter em funcionamento um espaço 
dedicado à saúde, no âmbito do qual se pretende 
assegurar a vigilância do estado de saúde da 
população autóctone e estrangeira do concelho de 
Odivelas nas diversas áreas de promoção e 
educação para a saúde; 

t) Promover os compromissos expressos na Carta 
Europeia para a Igualdade entre Homens e Mulheres 
na vida local; 

u) Assegurar a participação nos grupos de trabalho 
das autarquias e da igualdade de género da Rede 
Nacional de Responsabilidade Social das 
Organizações (RSO PT); 

v) Instituir e assinalar o Dia Municipal da Igualdade e 
Cidadania; 

w) Acompanhar a execução das medidas de política 
local na perspetiva da igualdade de género, 
cidadania e não – discriminação, promover 
formação dirigida aos/às trabalhadores/as, 
agentes da comunidade e população em geral e 
conceber programas/projetos/ações 
conducentes à promoção da igualdade de 
género, em colaboração com outras entidades de 
âmbito local, regional, intermunicipal, nacional 
e/ou internacional; 

x) Sensibilizar para a utilização da linguagem e imagens 
inclusivas em todos os processos de comunicação 
interna e externa do Município; 

y) Promover e gerir o Protocolo de Cooperação da 
Rede de Intervenção na Violência Doméstica e em 
Pessoas Vulneráveis do Concelho de Odivelas; 
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z) Assegurar a execução do Protocolo de 
Cooperação celebrada com a Associação 
Portuguesa de Apoio à Vítima; 

aa) Contribuir para a definição de políticas de 
prevenção e de combate a todas as formas de 
violência, conceber programas/projetos/ações 
em colaboração com outras entidades e 
acompanhar a execução das medidas de política 
local na prevenção de todas as formas de 
violência e de tráfico de seres humanos e 
promover formação dirigida aos/às 
trabalhadores/as, agentes da comunidade e 
população em geral; 

bb) Participar nas atividades/ações promovidas pela 
Rede de Municípios Amigos da Diversidade 
(RMAD); 

cc) Implementar projetos e atividades que promovam a 
integração, o respeito pela diversidade cultural e 
religiosa, a mediação e a educação interculturais, os 
direitos das minorias étnicas, das pessoas refugiadas e 
da população imigrante, divulgar junto da 
população imigrante as ações de formação em 
competências básicas e língua portuguesa 
lecionadas gratuitamente pelas escolas parceiras 
da autarquia e promover o acesso a um conjunto 
de conhecimentos indispensáveis a uma inserção 
de pleno direito na sociedade portuguesa; 

dd) Intervenção e acompanhamento de imigrantes 
em situação irregular e/ou situação de 
vulnerabilidade social e encaminhamento para as 
estruturas locais, regionais, nacionais e 
internacionais mais adequadas; 

ee) Assegurar a coordenação do Centro Local de Apoio à 
Integração de Imigrantes (CLAII) da Loja do 
Cidadão e a itinerância do CLAII pela Vertente Sul, 
pelas unidades territoriais e/ou estabelecimentos de 
ensino do concelho; 

ff) Dinamizar áreas de investigação através da 
elaboração e/ou participação em estudos 
enquadrados nas áreas de intervenção desta 
unidade orgânica, que se prendem com a 
Promoção da Saúde e Cidadania, e que 
contribuam para o retrato do concelho de 
Odivelas, em colaboração com diferentes agentes 
e entidades da comunidade com competência 
nestas matérias, incluindo instâncias de ensino 
superior, por via do Núcleo de Investigação e 
Diagnóstico (NID) constituído por elementos do 
GSIC; 

gg) Implementar protocolos de cooperação com 
entidades públicas e/ou privadas, no âmbito das 
áreas de intervenção desta unidade orgânica; 

hh) Promover e articular atividades conjuntas com as 
entidades sem fins lucrativos, legalmente 
constituídas, sedeadas e/ou a desenvolver 
atividades no âmbito das competências desta 
unidade orgânica no concelho de Odivelas e 
procurar apoiá-las a nível logístico.» 

 

Proposta n.º 2 
Serviço Municipal de Proteção Civil 

010200-SMPC 
EDOC/2014/64517 – Anexo V 

 
1 - O Serviço Municipal de Proteção Civil, vem através da 
Informação Interno/2014/11311 – (Etapa 1, do 
EDOC/2014/64517), propor a reorganização daquele 
serviço, através de uma nova redação do Artigo 23º, do 
Regulamento da Estrutura Flexível da CMO. 
 
2 - O enquadramento, termos e condições da proposta 
encontram-se explanados na documentação em suporte 
físico, que foi rececionada na Direção Municipal, e consta 
integralmente da presente informação e está identificada 
como Anexo VI. 
 
3 - Face às alterações atrás referidas, o Artigo 23º passa a 
ter a seguinte redação:  
Nota: devido à complexidade das alterações, o artigo é apresentado 
na íntegra. 

 
«Artigo 23º 

Serviço Municipal de Proteção Civil 
 

São atribuições do Serviço Municipal de Proteção Civil: 
 
a) Assegurar a articulação e colaboração com a 

Autoridade Nacional de Proteção Civil, bem 
como os demais agentes de proteção civil local;  

b) Assegurar o cumprimento das competências 
decorrentes da Lei de Bases da Proteção Civil, 
adaptada à escala Municipal, bem como de 
legislação complementar;  

c) Acompanhar e promover as ações relativas às 
Associações de Bombeiros Voluntários existentes na 
área do Município, nomeadamente no 
acompanhamento e apoio, financeiro ou outro;  

d) Inventariar e atualizar permanentemente as 
bases de dados de meios e recursos existentes no 
concelho na área da Proteção Civil;  

e) Identificar as situações de maior risco potencial na 
área do Município, promovendo a elaboração, revisão 
e atualização permanente dos diversos 
instrumentos de planeamento (Plano Municipal 
de Emergência, Planos de Emergência 
Específicos, Planos de Contingência e Planos de 
Coordenação de Eventos);  

f) Promover a execução de “exercícios” e 
simulacros de forma regular;  

g) Articular com o Comandante Operacional 
Municipal (COM) todas as ações de Proteção 
Civil, assegurando a comunicação com os Órgãos 
Municipais e outras entidades públicas;  

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

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

j) Requerer, em situação de emergência e sempre que se 
julgue de elevada pertinência, a colaboração de outros 
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serviços da Câmara Municipal, solicitando a sua 
intervenção imediata, garantindo a funcionalidade e a 
eficácia do sistema de proteção civil na resposta às 
situações de emergência;  

k) Apoiar os estabelecimentos de ensino, públicos ou 
particulares, e demais instituições ou entidades, na 
elaboração dos seus planos de segurança e 
respetivas medidas de autoproteção; 

l) Assegurar o alojamento e a assistência imediata e 
transitória das populações vítimas de acidentes graves 
ou catástrofes, decorrentes de fenómenos naturais 
ou antrópicos; 

m) Promover a realização, pelas entidades legalmente 
competentes, de vistorias a unidades económicas, 
instituições sociais e outras, no que respeita a 
condições de risco tendentes à catástrofe; 

n) Promover a adequada informação e sensibilização 
dos cidadãos relativamente às questões da Proteção 
Civil, através de campanhas gerais de prevenção e 
sensibilização;  

o) Indicar, na iminência de acidentes graves ou 
catástrofes, as orientações, medidas preventivas e 
procedimentos a ter pela população para fazer 
face à situação;  

p) Ministrar ações de sensibilização nas Escolas e em 
outras entidades públicas e privadas;  

q) Gerir a Escola Municipal de Proteção Civil.» 
 
 

DEPARTAMENTOS 
 

DEPARTAMENTO JURÍDICO E DE GESTÃO 
FINANCEIRA E PATRIMONIAL 

 
Proposta n.º 3 

Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
020100-DJGFP/DJFM 

Correio eletrónio recebido na Direção Municipal, em 
30/1/2015, via GVPCT – (Anexo III) 

 
1 – No referido correio eletrónico rececionado na Direção 
Municipal, é proposto ser acrescentada uma alínea ao n.º 1 
do Artigo 5º - Divisão Jurídica e de Fiscalização 
Municipal e que tem a seguinte redação: 
 
“q) Proceder à Gestão e Exploração do Estacionamento público 
tarifado” 
 
2 - Face às alterações propostas pelo GVPCT, o Artigo 
5º passa a ter a seguinte redação: 
Nota: é apenas transcrita a alínea alterada. 

 
«Artigo 5º 

Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
 

1 - São atribuições da Divisão Jurídica e de Fiscalização 
Municipal: 
(…) 
q) Proceder à Gestão e Exploração do 
Estacionamento público tarifado. 
(…)» 

DEPARTAMENTO DE GESTÃO E ORDENAMENTO 
URBANÍSTICO 

 
Proposta n.º 4 

Divisão de Planeamento Urbanístico e Projetos 
Estruturantes 

030300-DGOU/DPUPE 
(correio eletrónio recebido na Direção Municipal, em 

30/1/2015, via GVPCT, cópia anexa à presente 
informação - Anexo III) 

 
1 - É proposta a substituição da alínea a) do Artigo 12º, 
por uma nova redação: 
 
“a) Elaborar estudos, planear e acompanhar a execução de projetos 
de equipamentos estratégicos para o município.” 
 
2 - Face às alterações propostas pelo GVPCT, o Artigo 
12º passa a ter a seguinte redação: 
Nota: é apenas transcrita a alínea alterada. 

 
Artigo 12º 

Divisão de Planeamento Urbanístico e Projetos 
Estruturantes 

 
São atribuições da Divisão de Planeamento Urbanístico e 
Projetos Estruturantes: 
 
a) Elaborar estudos, planear e acompanhar a 

execução de projetos de equipamentos 
estratégicos para o município; 

(…)» 
 
 

DEPARTAMENTO DE GESTÃO EDUCATIVA, 
JUVENTUDE, CULTURA E AMBIENTE 

 
 

Proposta n.º 5 
Divisão de Desenvolvimento Desportivo 

050400-DGEJCA/DDD 
(correio eletrónio recebido na Direção Municipal, em 

30/1/2015, via GVPCT, cópia anexa à presente 
informação - Anexo III) 

 
1 - São apresentadas diversas alterações ao Artigo 20º que 
a seguir se transcrevem: 
 
- A alínea e) deve ser substituída pela seguinte redação: 
“Elaborar e manter atualizada a Carta Desportiva do Concelho de 
Odivelas (CDCO), como instrumento de planeamento e suporte à 
definição da política desportiva municipal” 
 
- A alínea j) deve ser substituída pela seguinte redação: 
“Promover a máxima rentabilização da utilização das instalações 
sob gestão desta unidade orgânica, instalações desportivas (incluindo 
o Pavilhão Multiusos e a Piscina Municipal) e Quinta das Águas 
Férreas, através de programação de atividades e otimização de 
protocolos.” 
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- A alínea f) deve ser retirada, sendo as restantes alíneas 
renomeadas. 
 
2 - Face às alterações propostas pelo GVPCT, o Artigo 
20º passa a ter a seguinte redação: 
Nota: são apenas transcritas as alíneas alteradas. 

 
«Artigo 20º 

Divisão de Desenvolvimento Desportivo 
 

São atribuições da Divisão de Desenvolvimento 
Desportivo: 
(…) 
e) Elaborar e manter atualizada a Carta Desportiva 

do Concelho de Odivelas (CDCO), como 
instrumento de planeamento e suporte à definição 
da política desportiva municipal; 

f) Criar um Sistema de Informação Desportiva (SID), 
como instrumento complementar de apoio à 
decisão; 

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

h) Desenvolver as ações necessárias que visem a 
qualificação dos equipamentos desportivos 
municipais, de modo a salvaguardar a sua 
qualidade, adequação para as diferentes práticas 
desportivas e segurança dos seus utilizadores; 

i) Promover a máxima rentabilização da utilização 
das instalações sob gestão desta unidade orgânica, 
instalações desportivas (incluindo o Pavilhão 
Multiusos e a Piscina Municipal) e Quinta das 
Águas Férreas, através de programação de 
atividades e otimização de protocolos.» 

 
 

Proposta n,º 6 
Divisão de Educação e Divisão de Inovação Social e 

Projetos Educativos 
(correio eletrónio e informação recebidos na Direção 

Municipal, em 06/02/2015, via GVFF, cópias anexas à 
presente informação - Anexo VII) 

 
1 - No passado dia 06/02/2015, a Direção Municipal 
rececionou os contributos do Gabinete da Sr.ª Vereadora 
Fernanda Franchi, identificados por Anexo VIII, 
referente à alteração das atribuições da Divisão de 
Educação (050100-DGEJCA/DE) e da Divisão de 
Inovação Social e Projetos Educativos (050200-
DGEJCA/DISPE), nomeadamente os artigos 17º e 18º 
respetivamente. 
 
2 - Face às alterações atrás referidas, o Artigo 17º que 
define as competências da Divisão de Educação, o mesmo 
passa a ter a seguinte redação:  
Nota: são apenas transcritas a alínea alteradas. 

 
«Artigo 17º 

Divisão de Educação 
 

São atribuições da Divisão de Educação: 

a) (…) 
b) Assegurar, nos termos da lei, a representação do 

Município, no Conselho Geral, órgão de direção 
estratégica, dos agrupamentos de escolas e escolas 
não agrupadas do Município de Odivelas, 
promovendo o desenvolvimento e consolidação da 
autonomia das escolas; 

c) (…) 
d) (…) 
e) (…) 
f) Executar ações no âmbito da ação social escolar, 

designadamente: a aquisição de manuais 
escolares e implementação de bolsa de 
empréstimo aos alunos do 1.º ciclo do ensino 
básico; a atribuição de verbas para material 
escolar aos alunos carenciados do 1.º ciclo do 
ensino básico; a atribuição de tecnologias de 
apoio aos alunos carenciados com necessidades 
educativas especiais do 1.º ciclo do ensino 
básico; a comparticipação no custo das refeições 
dos alunos do pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino 
básico; 

g) (…) 
h) (…) 
i) (…) 
j) Assegurar as Atividades de Enriquecimento 

Curricular nas escolas do 1º ciclo do ensino básico e 
as AAAF – Atividades de Animação e Apoio à 
Família nos jardins-de-infância; 

k) (…) 
l) (…) 
m) (…)» 
 
 
3 - Relativamente às alterações do Artigo 18º que define 
as competências da Divisão de Inovação Social e Projetos 
Educativos, o mesmo passa a ter a seguinte redação:  
Nota: devido à complexidade das alterações, o artigo é apresentado 
na íntegra. 

 
«Artigo 18º 

Divisão de Inovação Social e Projetos Educativos 
 

São atribuições da Divisão de Inovação Social e Projetos 
Educativos: 
 
a) Assegurar a participação do Município nas ações 

levadas a cabo pela Associação Internacional das 
Cidades Educadoras, dentro de um contexto mais 
vasto da implementação dos princípios da Carta das 
Cidades Educadoras no Concelho; 

b) Assegurar, nos termos da lei, a representação do 
Município, no Conselho Geral, órgão de direção 
estratégica, dos agrupamentos de escolas e escolas 
não agrupadas do Município de Odivelas, 
promovendo o desenvolvimento e consolidação da 
autonomia das escolas; 

c) Promover e acompanhar todas as situações e 
ações em matéria de Educação, num quadro de 
articulação e parceria com as diferentes 
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entidades com intervenção e atribuições nesta 
área; 

d) Contribuir para a melhoria qualitativa da 
Educação, através da implementação de 
programas, projetos e ações de formação e 
sensibilização no âmbito da prevenção e 
segurança, nomeadamente no domínio da 
educação rodoviária, destinados aos diferentes 
níveis de ensino; 

e) Promover o intercâmbio de informação e 
colaboração técnica com outros serviços do 
município e entidades exteriores, no âmbito da 
educação extracurricular, promovendo e 
dinamizando programas, projetos e ações 
complementares de ação educativa, com vista ao 
desenvolvimento pessoal, social, e cultural das 
crianças e jovens;  

f) Promover a sensibilização de crianças, jovens, 
famílias e comunidade, no âmbito da educação 
para a saúde, nomeadamente no domínio da 
alimentação saudável, através da gestão e 
implementação de programas, projetos e ações 
de promoção de hábitos alimentares saudáveis; 

g) Gestão e dinamização do Programa de Educação 
Física e Desportiva na Escola em colaboração 
com a Comunidade Educativa e com as 
entidades diretamente relacionadas, na 
promoção de projetos de desenvolvimento físico-
motor nos estabelecimentos educativos e em 
ações de divulgação lúdico e desportiva junto da 
comunidade educativa; 

h) Promover ações conducentes à difusão massiva das 
Tecnologias de Informação e Comunicação no 
processo educativo; 

i) Promover e apoiar programas e projetos de 
Educação Inclusiva, adequados às crianças e 
jovens com necessidades educativas especiais a 
frequentarem estabelecimentos de ensino do 
concelho; 

j) Coordenar, monitorizar e programar as 
atividades a desenvolver, que visa a reabilitação 
física e a integração social de alunos com 
Necessidades Educativas Especiais, 
nomeadamente no âmbito do Projeto de 
Hipoterapia; 

k) Fomentar a articulação entre os estabelecimentos de 
educação e ensino da rede pública, privada e solidária, 
com vista à complementaridade e sustentabilidade das 
ofertas educativas; 

l) Apoiar planos de atividades das escolas no 
âmbito de ações socioeducativas, projetos 
educacionais e de intercâmbio escolar, em 
articulação com as unidades orgânicas 
competentes; 

m) Promover em articulação com instituições, 
entidades da sociedade civil e comunidade 
educativa local, projetos e ações de 
formação/informação de complementaridade 
educativa, dirigidos aos alunos dos diferentes 

níveis de ensino, no âmbito da promoção da 
educação para a cidadania; 

n) Promover o contacto com o mundo rural, a 
valorização e preservação da natureza e do meio 
ambiente, nomeadamente através da gestão do 
Programa Do Urbano ao Rural; 

o) Prosseguir o apoio às crianças e suas famílias, 
desenvolvendo programas de apoio específicos 
para o efeito, nomeadamente através da gestão 
do Cartão OdiKid´s; 

p) Colaborar com a Comunidade Educativa em 
Projetos e iniciativas que potenciem a função 
sócio – educativa da Escola, a promoção da 
qualidade das aprendizagens e o combate ao 
abandono escolar precoce e à exclusão social; 

q) Dinamizar áreas de investigação/ação, mediante 
elaboração de estudos promovidos pelo 
Observatório da Qualidade e Sucesso Educativo 
no Município de Odivelas, em parceria com 
estabelecimentos de ensino públicos e privados, 
entidades sem fins lucrativos, universidades e 
tecido social, cultural e económico local; 

r) Apoiar as escolas, nomeadamente os serviços de 
apoio à aprendizagem, ao nível da articulação 
com a rede local, designadamente centros de 
saúde, hospitais, segurança social, CPCJ e outros 
que proporcionem respostas complementares às 
necessidades dos alunos e suas famílias; 

s) Proceder à avaliação diagnóstica dos alunos com 
fatores de risco escolar, emocional, social e 
vocacional, geradores de insucesso e abandono 
escolar e elaborar planos de intervenção, 
acompanhamento e encaminhamento dos 
mesmos; 

t) Promover e desenvolver competências parentais 
junto dos pais e encarregados de educação, 
através de intervenções individuais e/ou em 
grupo, tendo em vista uma participação ativa 
destes no processo educativo e consequente 
melhoria do rendimento escolar dos seus 
educandos; 

u) Identificar problemáticas e necessidades 
específicas em conjunto com a comunidade 
educativa, visando respostas mais qualificantes e 
inovadoras, estabelecendo interação com os 
domínios cientifico-pedagógicos na área da 
educação, através promoção e desenvolvimento 
de ações de formação, espaços de debate e de 
intercâmbio de experiências educativas, 
direcionados a toda a comunidade escolar, 
abordando problemáticas, como a indisciplina, a 
gestão de conflitos, o bullying, a gestão 
comportamental, o insucesso escolar, o 
abandono precoce da escola e métodos de 
estudo; 

v) Fomentar a articulação entre os 
estabelecimentos de ensino da rede pública, 
privada e solidária, com vista à 
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complementaridade e sustentabilidade das 
ofertas educativas e formativas; 

w) Promover e apoiar iniciativas dos Agentes 
Educativos Locais, conducentes ao 
desenvolvimento da ligação da Escola à 
Formação e Inserção Profissional e cooperar 
com outros serviços, organismos e entidades, 
públicas e privadas, tendo em vista a realização 
de ações conjuntas em matéria de educação e 
formação profissional, bem como da ligação da 
escola ao tecido económico e empresarial local; 

x) Promover medidas de reconhecimento de boas 
práticas sociopedagógicas desenvolvidas pelos 
estabelecimentos de educação e ensino e, 
valorizar o sucesso educativo dos alunos, 
mediante a atribuição de prémios de 
reconhecimento e mérito; 

y) Apoiar a conceção e implementação de 
estratégias, programas e iniciativas de 
intervenção precoce, com vista à prevenção de 
comportamentos de risco; 

z) Definir políticas, estratégias e iniciativas de 
qualificação dos tempos livres dos munícipes, 
numa ótica de desenvolvimento social e de 
prevenção de situações de risco, potenciando e 
articulando as dimensões psíco-emocional, 
familiar, social e cultural; 

aa) Criar condições para a implementação da 
educação formal e não formal ao longo da vida, 
em domínios como as línguas e literacia digital, 
entre outros, através da realização de parcerias 
com estabelecimentos de ensino e outras 
entidades e do apoio à dinamização da 
Universidade Sénior de Odivelas; 

bb) Elaborar e manter atualizada a carta social de 
equipamentos e serviços como instrumento de 
planeamento da intervenção municipal na área 
da Ação social; 

cc) Operacionalizar o Programa da Rede Social no 
Concelho e assegurar o respetivo 
acompanhamento técnico e administrativo, 
tendo em vista o cumprimento dos princípios e 
objetivos deste programa; 

dd) Participar na conceção, elaboração e 
monitorização do Diagnóstico Social; 

ee) Promover uma plataforma de participação de 
entidades públicas, privadas e de solidariedade, 
dinamizando e apoiando a criação e 
funcionamento de parcerias locais; 

ff) Promover e dinamizar o atendimento social aos 
munícipes com vista a uma intervenção 
integrada no âmbito das várias problemáticas 
sociais; 

gg) Assegurar a participação e integração do 
Município em redes locais, regionais, nacionais e 
transnacionais, comissões de acompanhamento, 
conselhos consultivos ou qualquer outra 
estrutura que permita captar recursos para a 
intervenção social; 

hh) Promover a qualidade de vida, inclusão e 
participação na sociedade civil das pessoas 
idosas de acordo com os princípios da Rede 
Mundial das Cidades Amigas das Pessoas 
Idosas; 

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

jj) Assegurar e dinamizar o Conselho Municipal da 
Pessoa Idosa; 

kk) Assegurar e dinamizar respostas sociais 
solidárias complementares à intervenção e 
emergência na área social, nomeadamente a 
“Loja Social”; 

ll) Promover políticas/projetos/iniciativas e apoiar 
programas integrados de ação social, em parceria 
com as entidades sociais, visando a inclusão 
social dos grupos sociais mais desfavorecidos; 

mm) Incentivar e promover a criação de estruturas 
e atividades de apoio aos grupos socialmente 
vulneráveis, com especial incidência nas zonas 
sujeitas a processos sociais mais complexos; 

nn) Apoiar as entidades sem fins lucrativos, 
legalmente constituídas, sedeadas e/ou a 
desenvolver atividades de intervenção social no 
Concelho de Odivelas, designadamente, 
Instituições Particulares de Solidariedade Social, 
Organizações Não Governamentais (ONG’s); 

oo) Executar medidas de política social destinadas a 
grupos sociais específicos, nomeadamente de 
prevenção e apoio à maternidade precoce, à 
infância, terceira idade, deficiência, sem-abrigo 
entre outros; 

pp) Prevenção, intervenção e acompanhamento de 
situações de pobreza e exclusão social, 
mobilizando recursos existentes na comunidade 
e/ou atribuindo o apoio pontual previsto no 
âmbito do Fundo de Emergência Social do 
Município de Odivelas; 

qq) Promover campanhas de sensibilização e realizar 
ações de formação e informação em temáticas 
específicas na área da intervenção social e do 
envelhecimento ativo de qualidade; 

rr) Articular/colaborar com as estruturas locais de 
apoio às crianças e jovens em situação de risco 
e/ou outros grupos em situação de 
vulnerabilidade, através da participação ativa na 
Comissão de Proteção de Crianças e Jovens e 
promover condições para a criação e 
funcionamento de um centro de emergência 
social; 

ss) Dinamizar o Banco Local de Voluntariado 
(BLV), promovendo a participação cívica dos 
indivíduos nas atividades das 
instituições/entidades do Concelho, com vista a 
uma sociedade mais justa e solidária; 

tt) Dinamizar a cidadania e a participação das 
pessoas com deficiência, nomeadamente através 
do apoio técnico no âmbito do Serviço de 
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Informação e Mediação para Pessoas com 
Deficiência (SIM-PD); 

uu) Prosseguir o apoio aos munícipes seniores, 
desenvolvendo programas de apoio específicos 
para o efeito, nomeadamente através da gestão 
do Cartão Sénior; 

vv) Dinamização de atividades e programas de 
combate ao isolamento e promoção do 
envelhecimento ativo, em colaboração com as 
IPSS e Centros de Dia do Concelho, com 
respostas sociais de apoio à população idosa, 
nomeadamente através da dinamização de 
atividades intergeracionais e do Programa Canta 
e Encanta; 

ww) Assegurar dinamização do Projeto “Banda 
Maior” e Teatro Sénior, como projetos 
inovadores na área da promoção do 
envelhecimento ativo; 

xx) Prosseguir o apoio social aos trabalhadores da 
autarquia e suas famílias, desenvolvendo 
programas de apoio específicos para o efeito, 
nomeadamente através da gestão do Cartão+; 

yy) Promover ações de natureza social e cultural para 
os trabalhadores do município em articulação 
com outras unidades orgânicas e/ou entidades 
externas.» 

 
 

Proposta n.º 7 
Sector da Juventude 

050002-DGEJCA/DISPE/SJ 
 

1 - Por via da redefinição das competências da Divisão de 
Inovação Social e Projetos Educativos explanadas no 
Artigo 18º, são extintas as competências do Sector de 
Juventude, havendo por isso a necessidade de realocar 
essas mesmas competências num outro artigo da 
Estrutura Orgânica Flexível, que defina as competências 
municipais que assegurem a observância das necessidades 
da população jovem do Concelho. 
 
2 – Propõe-se assim a alteração do Artigo 19º - Divisão 
de Cultura, Turismo, Património Cultural e 
Bibliotecas, reforçando-se assim as competências do 
Setor de Juventude, a saber: 
 
� Assegurar a execução da política e dos objetivos 

municipais definidos para a área da juventude, 
promovendo e apoiando projetos que visem uma 
maior diversidade e qualidade de atividades/serviços, 
em desejável articulação com outros serviços 
municipais e/ou instituições/associações que atuem 
na área, assegurando ainda a gestão da Casa da 
Juventude; 

� Implementar e dinamizar o Conselho Municipal da Juventude; 
� Implementar e apoiar projetos que contribuam, de forma 

inequívoca, para a prevenção de comportamentos de risco e de 
fatores de exclusão dos jovens, promovendo o empreendedorismo 

e inovação, fatores determinantes para a qualificação da vida 
profissional; 

� Promover e dinamizar o Associativismo Juvenil, formal e/ou 
informal, criando as condições para o exercício de uma 
cidadania ativa a nível social e cultural; 

� Assegurar diretamente os serviços de informação e apoio aos 
jovens, facilitando o acesso a oportunidades e mecanismos 
específicos de apoio, existentes em diversos âmbitos. 

 
3 - Assim, relativamente às alterações do Artigo 19º que 
define as competências da Divisão de Cultura, Turismo, 
Património Cultural e Bibliotecas, o mesmo passa a ter 
a seguinte redação: 
Nota: são apenas transcritas a alínea acrescentadas. 

 
«Artigo 19º 

Divisão de Cultura, Turismo, Património 
Cultural e Bibliotecas 

 
São atribuições da Divisão de Cultura, Turismo, 
Património Cultural e Bibliotecas: 
(…) 
 
q) Assegurar a execução da política e dos objetivos 

municipais definidos para a área da juventude, 
promovendo e apoiando projetos que visem uma 
maior diversidade e qualidade de 
atividades/serviços, em desejável articulação com 
outros serviços municipais e/ou 
instituições/associações que atuem na área, 
assegurando ainda a gestão da Casa da Juventude; 

r) Implementar e dinamizar o Conselho Municipal da 
Juventude; 

s) Implementar e apoiar projetos que contribuam, de 
forma inequívoca, para a prevenção de 
comportamentos de risco e de fatores de exclusão 
dos jovens, promovendo o empreendedorismo e 
inovação, fatores determinantes para a 
qualificação da vida profissional; 

t) Promover e dinamizar o Associativismo Juvenil, 
formal e/ou informal, criando as condições para o 
exercício de uma cidadania ativa a nível social e 
cultural; 

u) Assegurar diretamente os serviços de informação e 
apoio aos jovens, facilitando o acesso a 
oportunidades e mecanismos específicos de apoio, 
existentes em diversos âmbitos.»” 

 
(Regulamento Orgânico da Estrutura Flexível da Câmara 
Municipal de Odivelas publicado, na íntegra, em anexo) 
 
(Aprovado por maioria) 
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PROGRAMA DE RECISÕES 
POR MÚTUO ACORDO 

 

 
 

PROGRAMA DE RESCISÕES POR MÚTUO ACORDO 
NA ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

 
Autorização para celebração do acordo de cessação do 
contrato de trabalho tendo em vista a extinção do posto 
de trabalho do assistente operacional, Luís Filipe 
Lourenço Barros, do Mapa de Pessoal da Câmara 
Municipal de Odivelas, conforme Programa de Rescisões 
por Mútuo Acordo na Administração Local., de acordo 
com o proposto na informação n.º Interno/2015/2531, 
de 2015.03.03.  
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

PROGRAMA DE RESCISÕES POR MÚTUO ACORDO 
NA ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

 
Indeferimento do pedido de cessação do contrato de 
trabalho da trabalhadora Maria Judite Serrão Esteves 
Marques Loureiro, solicitado no âmbito do Programa de 
Rescisões por Mútuo Acordo na Administração Local, de 
acordo com o proposto na Informação n.º 
Interno/2015/2446, de 2015.03.02. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

PROGRAMA DE RESCISÕES POR MÚTUO ACORDO 
NA ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

 
Indeferimento do pedido de cessação do contrato de 
trabalho da trabalhadora Maria Luísa Ribeiro Pereira de 
Matos, solicitado no âmbito do Programa de Rescisões 
por Mútuo Acordo na Administração Local, de acordo 
com o proposto na Informação n.º Interno/2015/2469, 
de 2015.03.03. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

PROGRAMA DE RESCISÕES POR MÚTUO ACORDO 
NA ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

 
Indeferimento do pedido de cessação do contrato de 
trabalho da trabalhadora Almerinda Maria Martins 
Ricardo Pedroso, solicitado no âmbito do Programa de 
Rescisões por Mútuo Acordo na Administração Local, de 
acordo com o proposto na Informação n.º 
Interno/2015/2467, de 2015.03.03. 
 
(Aprovado por maioria) 

 

 

CEDÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO 
 

 
 

ACORDO DE CEDÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO 
 

Prorrogação do Acordo de Cedência de Interesse Público, 
até 31 de dezembro de 2015, da trabalhadora Paula 
Cristina dos Santos Fontes de Melo e Paço, de acordo 
com o proposto na Informação n.º Interno/2015/2375, 
de 2015.02.27. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS DE 
ÁGUAS E RESÍDUOS DE LOURES E ODIVELAS 

 

 
 

MINUTAS DE CONTRATO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 

CORRETIVA DE VIATURAS 
 

Minutas de Contrato relativas ao procedimento para a 
prestação de serviços de assistência técnica, manutenção 
preventiva e corretiva de viaturas ligeiras, pesadas, viaturas 
especiais e máquinas multimarca, no âmbito do Concurso 
público n.º 3/2014 dos SIMAR – Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos, Loures e 
Odivelas, de acordo com o proposto na Informação n.º 
Interno/2015/2575, de 2015-03-05. No âmbito da decisão 
de adjudicação do procedimento, aprovado na 24.ª 
reunião ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, 
realizada em 17 de dezembro de 2014, (Boletim Municipal 
das Deliberações e Decisões n.º 25 de 2014, página 8). 

 
 

“CONTRATO DE SERVIÇO Nº __ 
 

CP 3/2014  –  Prestação de Serviços de Assistência 
Técnica, Manutenção Preventiva e Corretiva de Viaturas 

Ligeiras, Pesadas, Viaturas Especiais e Máquinas 
Multimarca 

 
Lote 1 – Serviço Continuado de Reparação de Máquinas 

 
Aos _______ dias do mês de ______________ de dois 
mil e quinze, na Sede dos Serviços Intermunicipalizados 
de Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas, sita na Rua Ilha da Madeira nº 2, em Loures, 
encontrando-se presentes, em representação dos Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos Municípios 
de Loures e Odivelas, o Senhor António Manuel 
Pombinho da Costa Guilherme, Vogal do Conselho de 
Administração, a seguir designado como Primeiro 
Outorgante, no uso de competência delegada, conferida 
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por deliberação do Conselho de Administração dos 
Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas, de 08/10/2014 e em 
representação da empresa Ildefonso Velez – Indústria 
Metalomecânica, Lda, pessoa coletiva nº 502984082, a 
seguir designada por Segundo Outorgante o Senhor 
_________, portador do B.I./C.C. nº _______ com 
validade até __.__.____ emitido por ______, na qualidade 
de representante daquela Empresa, com poderes para por 
ela se obrigar, como foi verificado pela Certidão 
Permanente/Procuração subscrita em __.__.____ e válida 
até __.__.___, pessoa(s) cuja(s) identidade(s) foram 
legalmente reconhecida(s), lavra-se o presente contrato de 
serviço. ------------------------------------------------------------- 
 
O presente contrato foi precedido de Concurso Público, 
nos termos do disposto na alínea b) do nº 1 do artigo 20º, 
Decreto-Lei 18/2008 de 29 de Janeiro, conforme Aviso 
de Abertura publicado no Diário da República, II Série, n 
º 2471 de 08/05/2014 e é celebrado na sequência da 
adjudicação conferida por deliberação de adjudicação 
Conselho de Administração dos Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos Municípios 
de Loures e Odivelas, em 03/12/2014, registo 
I/22297/2014, em conjunto pela Câmara Municipal de 
Loures de 19/12/2014, registo E/48524/2014 e Câmara 
Municipal de Odivelas de 17/12/2014, registo nº 
E/57/2015 e da aprovação da minuta de contrato em 
___.___.____ pelo Conselho de Administração dos 
Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas, e conjuntamente pela 
Câmara Municipal de Loures em __.__.____, e pela  
Câmara Municipal de Odivelas em __.__.____, nos 
termos e condições das cláusulas seguintes: ----------------- 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA 

 
Os Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos 
dos Municípios de Loures e Odivelas, como Primeiro 
Outorgante e Ildefonso Velez – Indústria 
Metalomecânica, Lda, como Segundo Outorgante 
acordam entre si, por esta forma, a prestação de serviços 
nos termos e condições deste contrato.----------------------- 

 
CLÁUSULA SEGUNDA 

 
O presente contrato tem como objeto a Prestação de 
Serviço Continuado de Reparação de Máquinas, nos 
termos constantes do processo de concurso e proposta do 
Segundo Outorgante.--------------------------------------------- 

 
CLÁUSULA TERCEIRA 

 
O presente contrato produzirá efeitos a partir do 15º dia 
após notificação ao adjudicatário, do Visto ou Declaração 
de Conformidade do Tribunal de Contas.-------------------- 

 
 
 
 

CLÁUSULA QUARTA 
 

1-O encargo máximo do presente contrato é de 
€75.000,00 (setenta e cinco mil euros) a que acresce I.V.A. 
à taxa legal em vigor. -------------------------------------------- 
 
2-Para efeito de pagamento, o Segundo Outorgante deve 
apresentar ao Primeiro Outorgante a correspondente 
faturação, com uma antecedência de 60 dias, em relação à 
data do respetivo vencimento.---------------------------------- 

 
CLÁUSULA QUINTA 

 
Para exato e pontual cumprimento de todas as obrigações 
legais e contratuais advenientes do presente contrato, ao 
abrigo do artigo 89.º do CCP, foi entregue pelo Segundo 
outorgante, uma garantia bancária, emitida por Caixa de 
Crédito Agrícola Mútuo de Loures, Sintra e Litoral, CRL, 
com o nº 605, no montante de 3.750,00€ (três mil 
setecentos e cinquenta euros), correspondente a 5% do 
preço contratual de acordo com o estabelecido no 
programa de concurso e caderno de encargos.-------------- 

 
CLÁUSULA SEXTA 

 
1. Pelo incumprimento de obrigações emergentes do 
contrato, a entidade adjudicante, pode exigir do 
adjudicatário o pagamento de uma pena pecuniária, de 
montante a fixar em função da gravidade do 
incumprimento, nos seguintes termos: ----------------------- 
 
a) Pelo incumprimento dos prazos definidos nos pontos 8 
e 9 do n.º XXVIII, do caderno de encargos, para execução 
das prestações, até 5% do valor das faturas, por pagar; --- 
 
b) Pelo incumprimento da garantia técnica de boa 
execução dos serviços, até 7,5% do valor das faturas, por 
pagar; --------------------------------------------------------------- 
 
c) Pelo incumprimento das orientações dadas pela 
entidade adjudicante, no âmbito dos seus poderes de 
direção e fiscalização (técnica, financeira e jurídica) do 
modo execução do contrato, até 10% do valor das faturas, 
por pagar; ---------------------------------------------------------- 
 
d) Em caso de necessidade, para suprir os serviços em 
falta, poderá, a entidade adjudicante, adquirir a outro 
adjudicatário a prestação do serviço, ficando a diferença 
de preço, se houver, da responsabilidade do adjudicatário. 
----------------------------------------------------------------------- 
 
2. A acumulação das sanções pecuniárias, a que se referem 
os números anteriores não pode exceder 20% do preço 
contratual, sem prejuízo da resolução contrato nos termos 
legais. --------------------------------------------------------------- 
 
3. Nos casos em que seja atingido o limite previsto no 
número anterior e a entidade adjudicante decida não 
proceder a resolução do contrato, por dela resultar grave 
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dano para o interesse público, aquele limite é elevado para 
30% do valor das faturas, por pagar. ------------------------- 
 
4. Ao valor da pena pecuniária prevista no número 
anterior são deduzidas as importâncias pagas pelo 
adjudicatário ao abrigo da alínea a) do n.º 1, relativamente 
aos serviços objeto do contrato cujo atraso na execução 
tenha determinado a respetiva resolução. -------------------- 
 
5. Na determinação da gravidade do incumprimento, a 
entidade adjudicante tem em conta, nomeadamente, a 
duração da infração, a sua eventual reiteração, o grau de 
culpa do adjudicatário e as consequências do 
incumprimento. -------------------------------------------------- 
 
6. A entidade adjudicante pode compensar os pagamentos 
devidos ao abrigo do contrato com as penas pecuniárias 
devidas nos termos da presente cláusula. -------------------- 
 
7. As penas pecuniárias previstas não obstam a que a 
entidade adjudicante exija uma indemnização pelo dano 
excedente. --------------------------------------------------------- 
 
8. Para além destas penalidades, acima descritas, poderá 
ser aplicado o regime Contraordenacional previsto na 
Parte IV, artigos 455.º a 464.º, do Código de Contratos 
Públicos (CCP), caso o comportamento do adjudicatário 
seja considerado demasiado lesivo ou prejudique o regular 
funcionamento da Instituição, no limite, poder-se-á aplicar 
a exclusão em futuros procedimentos de aquisição.-------- 

 
CLÁUSULA SÉTIMA 

 
Fazem parte do presente contrato e a eles se recorrerá 
quando necessário o processo de concurso e a proposta 
que foi apresentada pelo Segundo Outorgante.------------- 

 
CLÁUSULA OITAVA 

 
Em tudo o omisso ou que suscite dúvidas no presente 
contrato, reger-se-á pela lei geral aplicável aos contratos 
administrativos, bem como pelo regime jurídico contido 
no Decreto-Lei nº 18/2008 de 29 de Janeiro.---------------- 

 
CLÁUSULA NONA 

 
Convencionou-se, por acordo entre as partes, que para a 
resolução de todos os litígios decorrentes do presente 
contrato será competente o Tribunal Administrativo de 
Círculo de Lisboa, com renúncia expressa a qualquer 
outro.----------------------------------------------------------------- 

 
CLÁUSULA DÉCIMA 

 
Classificação orçamental da dotação por onde será 
satisfeita a despesa inerente ao contrato. 
 
(uma página para a Divisão Financeira inscrever o 
compromisso) 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
 

O Primeiro e Segundo Outorgantes declaram aceitar o 
presente contrato nos termos e condições acordadas, de 
que têm total conhecimento e a cujo cumprimento se 
obrigam reciprocamente.----------------------------------------- 
 
O presente contrato é feito em duplicado, destinando-se 
um exemplar a cada Outorgante, sendo constituído por __ 
folhas, todas rubricadas pelos referidos Outorgantes, com 
exceção da última que por todos vai ser assinada, depois 
de a todos ser lido em voz alta.--------------------------------- 
 
O Primeiro Outorgante 
 
O Segundo Outorgante” 

 
 

“CONTRATO DE SERVIÇO Nº __ 
 

CP 3/2014  –  Prestação de Serviços de Assistência 
Técnica, Manutenção Preventiva e Corretiva de Viaturas 

Ligeiras, Pesadas, Viaturas Especiais e Máquinas 
Multimarca 

 
Lote 2 – Serviço Continuado de Reparação de Viaturas 

Ligeiras 
 

Aos _______ dias do mês de ______________ de dois 
mil e quinze, na Sede dos Serviços Intermunicipalizados 
de Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas, sita na Rua Ilha da Madeira nº 2, em Loures, 
encontrando-se presentes, em representação dos Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos Municípios 
de Loures e Odivelas, o Senhor António Manuel 
Pombinho da Costa Guilherme, Vogal do Conselho de 
Administração, a seguir designado como Primeiro 
Outorgante, no uso de competência delegada, conferida 
por deliberação do Conselho de Administração dos 
Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas, de 08/10/2014 e em 
representação da empresa Simopeças-Viaturas de Limpeza 
Urbana, Lda, pessoa coletiva nº 503193364, a seguir 
designada por Segundo Outorgante o Senhor _________, 
portador do B.I./C.C. nº _______ com validade até 
__.__.____ emitido por ______, na qualidade de 
representante daquela Empresa, com poderes para por ela 
se obrigar, como foi verificado pela Certidão 
Permanente/Procuração subscrita em __.__.____ e válida 
até __.__.___, pessoa(s) cuja(s) identidade(s) foram 
legalmente reconhecida(s), lavra-se o presente contrato de 
serviço. ------------------------------------------------------------- 
 
O presente contrato foi precedido de Concurso Público, 
nos termos do disposto na alínea b) do nº 1 do artigo 20º, 
Decreto-Lei 18/2008 de 29 de Janeiro, conforme Aviso 
de Abertura publicado no Diário da República, II Série, n 
º 2471 de 08/05/2014 e é celebrado na sequência da 
adjudicação conferida por deliberação de adjudicação 
Conselho de Administração dos Serviços 
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Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos Municípios 
de Loures e Odivelas, em 03/12/2014, registo 
I/22297/2014, em conjunto pela Câmara Municipal de 
Loures de 19/12/2014, registo E/48524/2014 e Câmara 
Municipal de Odivelas de 17/12/2014, registo nº 
E/57/2015 e da aprovação da minuta de contrato em 
___.___.____ pelo Conselho de Administração dos 
Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas, e conjuntamente pela 
Câmara Municipal de Loures em __.__.____, e pela  
Câmara Municipal de Odivelas em __.__.____, nos 
termos e condições das cláusulas seguintes: ----------------- 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA 

 
Os Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos 
dos Municípios de Loures e Odivelas, como Primeiro 
Outorgante e Simopeças - Viaturas de Limpeza Urbana, 
Lda, como Segundo Outorgante acordam entre si, por 
esta forma, a prestação de serviços nos termos e 
condições deste contrato.----------------------------------------- 

 
CLÁUSULA SEGUNDA 

 
O presente contrato tem como objeto a Prestação de 
Serviço Continuado de Reparação de Viaturas Ligeiras, 
nos termos constantes do processo de concurso e 
proposta do Segundo Outorgante.------------------------------ 

 
CLÁUSULA TERCEIRA 

 
O presente contrato produzirá efeitos a partir do 15º dia 
após notificação ao adjudicatário, do Visto ou Declaração 
de Conformidade do Tribunal de Contas.-------------------- 

 
CLÁUSULA QUARTA 

 
1-O encargo máximo do presente contrato é de € 
60.000,00 (sessenta mil euros) a que acresce I.V.A. à taxa 
legal em vigor. ----------------------------------------------------- 
 
2-Para efeito de pagamento, o Segundo Outorgante deve 
apresentar ao Primeiro Outorgante a correspondente 
faturação, com uma antecedência de 60 dias, em relação à 
data do respetivo vencimento.---------------------------------- 

 
CLÁUSULA QUINTA 

 
Para exato e pontual cumprimento de todas as obrigações 
legais e contratuais advenientes do presente contrato, ao 
abrigo do artigo 89.º do CCP, foi entregue pelo Segundo 
outorgante, uma Guia de Depósito, emitida por Caixa 
Geral de Depósitos, nº PT 0035 0253002457250, no 
montante de 3.000,00€ (três mil euros), correspondente a 
5% do preço contratual de acordo com o estabelecido no 
programa de concurso e caderno de encargos.-------------- 

 
 
 
 

CLÁUSULA SEXTA 
 

1. Pelo incumprimento de obrigações emergentes do 
contrato, a entidade adjudicante, pode exigir do 
adjudicatário o pagamento de uma pena pecuniária, de 
montante a fixar em função da gravidade do 
incumprimento, nos seguintes termos: ------------------------ 
 
a) Pelo incumprimento dos prazos definidos nos pontos 8 
e 9 do n.º XXVIII, do caderno de encargos, para execução 
das prestações, até 5% do valor das faturas, por pagar; --- 
 
b) Pelo incumprimento da garantia técnica de boa 
execução dos serviços, até 7,5% do valor das faturas, por 
pagar; ---------------------------------------------------------------- 
 
c) Pelo incumprimento das orientações dadas pela 
entidade adjudicante, no âmbito dos seus poderes de 
direção e fiscalização (técnica, financeira e jurídica) do 
modo execução do contrato, até 10% do valor das faturas, 
por pagar; ---------------------------------------------------------- 
 
d) Em caso de necessidade, para suprir os serviços em 
falta, poderá, a entidade adjudicante, adquirir a outro 
adjudicatário a prestação do serviço, ficando a diferença 
de preço, se houver, da responsabilidade do adjudicatário. 
 
2. A acumulação das sanções pecuniárias, a que se referem 
os números anteriores não pode exceder 20% do preço 
contratual, sem prejuízo da resolução contrato nos termos 
legais. --------------------------------------------------------------- 
 
3. Nos casos em que seja atingido o limite previsto no 
número anterior e a entidade adjudicante decida não 
proceder a resolução do contrato, por dela resultar grave 
dano para o interesse público, aquele limite é elevado para 
30% do valor das faturas, por pagar. -------------------------- 
 
4. Ao valor da pena pecuniária prevista no número 
anterior são deduzidas as importâncias pagas pelo 
adjudicatário ao abrigo da alínea a) do n.º 1, relativamente 
aos serviços objeto do contrato cujo atraso na execução 
tenha determinado a respetiva resolução. ------------------- 
 
5. Na determinação da gravidade do incumprimento, a 
entidade adjudicante tem em conta, nomeadamente, a 
duração da infração, a sua eventual reiteração, o grau de 
culpa do adjudicatário e as consequências do 
incumprimento. --------------------------------------------------- 
 
6. A entidade adjudicante pode compensar os pagamentos 
devidos ao abrigo do contrato com as penas pecuniárias 
devidas nos termos da presente cláusula. ------------------- 
 
7. As penas pecuniárias previstas não obstam a que a 
entidade adjudicante exija uma indemnização pelo dano 
excedente. --------------------------------------------------------- 
 
8. Para além destas penalidades, acima descritas, poderá 
ser aplicado o regime Contraordenacional previsto na 
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Parte IV, artigos 455.º a 464.º, do Código de Contratos 
Públicos (CCP), caso o comportamento do adjudicatário 
seja considerado demasiado lesivo ou prejudique o regular 
funcionamento da Instituição, no limite, poder-se-á aplicar 
a exclusão em futuros procedimentos de aquisição.-------- 

 
CLÁUSULA SÉTIMA 

 
Fazem parte do presente contrato e a eles se recorrerá 
quando necessário o processo de concurso e a proposta 
que foi apresentada pelo Segundo Outorgante.-------------- 

 
CLÁUSULA OITAVA 

 
Em tudo o omisso ou que suscite dúvidas no presente 
contrato, reger-se-á pela lei geral aplicável aos contratos 
administrativos, bem como pelo regime jurídico contido 
no Decreto-Lei nº 18/2008 de 29 de Janeiro.---------------- 

 
CLÁUSULA NONA 

 
Convencionou-se, por acordo entre as partes, que para a 
resolução de todos os litígios decorrentes do presente 
contrato será competente o Tribunal Administrativo de 
Círculo de Lisboa, com renúncia expressa a qualquer 
outro.---------------------------------------------------------------- 

 
CLÁUSULA DÉCIMA 

 
Classificação orçamental da dotação por onde será 
satisfeita a despesa inerente ao contrato. 

 
(uma página para a Divisão Financeira inscrever o 

compromisso) 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
 

O Primeiro e Segundo Outorgantes declaram aceitar o 
presente contrato nos termos e condições acordadas, de 
que têm total conhecimento e a cujo cumprimento se 
obrigam reciprocamente.----------------------------------------- 
 
O presente contrato é feito em duplicado, destinando-se 
um exemplar a cada Outorgante, sendo constituído por __ 
folhas, todas rubricadas pelos referidos Outorgantes, com 
exceção da última que por todos vai ser assinada, depois 
de a todos ser lido em voz alta.--------------------------------- 
 
O Primeiro Outorgante 
 
O Segundo Outorgante” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

“CONTRATO DE SERVIÇO Nº __ 
 

CP 3/2014  –  Prestação de Serviços de Assistência 
Técnica, Manutenção Preventiva e Corretiva de Viaturas 

Ligeiras, Pesadas, Viaturas Especiais e Máquinas 
Multimarca 

 
Lote 3 – Serviço Continuado de Reparação de Viaturas 

Pesadas de Mercadorias sem Grua 
 

Aos _______ dias do mês de ______________ de dois 
mil e quinze, na Sede dos Serviços Intermunicipalizados 
de Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas, sita na Rua Ilha da Madeira nº 2, em Loures, 
encontrando-se presentes, em representação dos Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos Municípios 
de Loures e Odivelas, o Senhor António Manuel 
Pombinho da Costa Guilherme, Vogal do Conselho de 
Administração, a seguir designado como Primeiro 
Outorgante, no uso de competência delegada, conferida 
por deliberação do Conselho de Administração dos 
Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas, de 08/10/2014 e em 
representação da empresa Simopeças-Viaturas de Limpeza 
Urbana, Lda, pessoa coletiva nº 503193364, a seguir 
designada por Segundo Outorgante o Senhor _________, 
portador do B.I./C.C. nº _______ com validade até 
__.__.____ emitido por ______, na qualidade de 
representante daquela Empresa, com poderes para por ela 
se obrigar, como foi verificado pela Certidão 
Permanente/Procuração subscrita em __.__.____ e válida 
até __.__.___, pessoa(s) cuja(s) identidade(s) foram 
legalmente reconhecida(s), lavra-se o presente contrato de 
serviço. ------------------------------------------------------------- 
 
O presente contrato foi precedido de Concurso Público, 
nos termos do disposto na alínea b) do nº 1 do artigo 20º, 
Decreto-Lei 18/2008 de 29 de Janeiro, conforme Aviso 
de Abertura publicado no Diário da República, II Série, n 
º 2471 de 08/05/2014 e é celebrado na sequência da 
adjudicação conferida por deliberação de adjudicação 
Conselho de Administração dos Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos Municípios 
de Loures e Odivelas, em 03/12/2014, registo 
I/22297/2014, em conjunto pela Câmara Municipal de 
Loures de 19/12/2014, registo E/48524/2014 e Câmara 
Municipal de Odivelas de 17/12/2014, registo nº 
E/57/2015 e da aprovação da minuta de contrato em 
___.___.____ pelo Conselho de Administração dos 
Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas, e conjuntamente pela 
Câmara Municipal de Loures em __.__.____, e pela  
Câmara Municipal de Odivelas em __.__.____, nos 
termos e condições das cláusulas seguintes: ----------------- 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA 

 
Os Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos 
dos Municípios de Loures e Odivelas, como Primeiro 
Outorgante e Simopeças - Viaturas de Limpeza Urbana, 
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Lda, como Segundo Outorgante acordam entre si, por 
esta forma, a prestação de serviços nos termos e 
condições deste contrato.---------------------------------------- 

 
CLÁUSULA SEGUNDA 

 
O presente contrato tem como objeto a Prestação de 
Serviço Continuado de Reparação de Viaturas Pesadas de 
Mercadorias sem Grua, nos termos constantes do 
processo de concurso e proposta do Segundo 
Outorgante.-------------------------------------------------------- 

 
CLÁUSULA TERCEIRA 

 
O presente contrato produzirá efeitos a partir do 15º dia 
após notificação ao adjudicatário, do Visto ou Declaração 
de Conformidade do Tribunal de Contas.-------------------- 

 
CLÁUSULA QUARTA 

 
1-O encargo máximo do presente contrato é de € 
30.000,00 (trinta mil euros) a que acresce I.V.A. à taxa 
legal em vigor.------------------------------------------------------ 
 
2-Para efeito de pagamento, o Segundo Outorgante deve 
apresentar ao Primeiro Outorgante a correspondente 
faturação, com uma antecedência de 60 dias, em relação à 
data do respetivo vencimento.---------------------------------- 

 
CLÁUSULA QUINTA 

 
Para exato e pontual cumprimento de todas as obrigações 
legais e contratuais advenientes do presente contrato, ao 
abrigo do artigo 89.º do CCP, foi entregue pelo Segundo 
outorgante, uma Guia de Depósito, emitida por Caixa 
Geral de Depósitos, nº PT 0035 0253002457250, no 
montante de 1.500,00€ (mil e quinhentos euros), 
correspondente a 5% do preço contratual de acordo com 
o estabelecido no programa de concurso e caderno de 
encargos.----------------------------------------------------------- 

 
CLÁUSULA SEXTA 

 
1. Pelo incumprimento de obrigações emergentes do 
contrato, a entidade adjudicante, pode exigir do 
adjudicatário o pagamento de uma pena pecuniária, de 
montante a fixar em função da gravidade do 
incumprimento, nos seguintes termos: ----------------------- 
 
a) Pelo incumprimento dos prazos definidos nos pontos 8 
e 9 do n.º XXVIII, do caderno de encargos, para execução 
das prestações, até 5% do valor das faturas, por pagar; --- 
 
b) Pelo incumprimento da garantia técnica de boa 
execução dos serviços, até 7,5% do valor das faturas, por 
pagar; --------------------------------------------------------------- 
 
c) Pelo incumprimento das orientações dadas pela 
entidade adjudicante, no âmbito dos seus poderes de 
direção e fiscalização (técnica, financeira e jurídica) do 

modo execução do contrato, até 10% do valor das faturas, 
por pagar; --------------------------------------------------------- 
 
d) Em caso de necessidade, para suprir os serviços em 
falta, poderá, a entidade adjudicante, adquirir a outro 
adjudicatário a prestação do serviço, ficando a diferença 
de preço, se houver, da responsabilidade do adjudicatário. 
----------------------------------------------------------------------- 
 
2. A acumulação das sanções pecuniárias, a que se referem 
os números anteriores não pode exceder 20% do preço 
contratual, sem prejuízo da resolução contrato nos termos 
legais. --------------------------------------------------------------- 
 
3. Nos casos em que seja atingido o limite previsto no 
número anterior e a entidade adjudicante decida não 
proceder a resolução do contrato, por dela resultar grave 
dano para o interesse público, aquele limite é elevado para 
30% do valor das faturas, por pagar. ------------------------- 
 
4. Ao valor da pena pecuniária prevista no número 
anterior são deduzidas as importâncias pagas pelo 
adjudicatário ao abrigo da alínea a) do n.º 1, relativamente 
aos serviços objeto do contrato cujo atraso na execução 
tenha determinado a respetiva resolução. ------------------- 
 
5. Na determinação da gravidade do incumprimento, a 
entidade adjudicante tem em conta, nomeadamente, a 
duração da infração, a sua eventual reiteração, o grau de 
culpa do adjudicatário e as consequências do 
incumprimento. --------------------------------------------------- 
 
6. A entidade adjudicante pode compensar os pagamentos 
devidos ao abrigo do contrato com as penas pecuniárias 
devidas nos termos da presente cláusula. -------------------- 
 
7. As penas pecuniárias previstas não obstam a que a 
entidade adjudicante exija uma indemnização pelo dano 
excedente. ---------------------------------------------------------- 
 
8. Para além destas penalidades, acima descritas, poderá 
ser aplicado o regime Contraordenacional previsto na 
Parte IV, artigos 455.º a 464.º, do Código de Contratos 
Públicos (CCP), caso o comportamento do adjudicatário 
seja considerado demasiado lesivo ou prejudique o regular 
funcionamento da Instituição, no limite, poder-se-á aplicar 
a exclusão em futuros procedimentos de aquisição.--------- 

 
CLÁUSULA SÉTIMA 

 
Fazem parte do presente contrato e a eles se recorrerá 
quando necessário o processo de concurso e a proposta 
que foi apresentada pelo Segundo Outorgante.-------------- 

 
CLÁUSULA OITAVA 

 
Em tudo o omisso ou que suscite dúvidas no presente 
contrato, reger-se-á pela lei geral aplicável aos contratos 
administrativos, bem como pelo regime jurídico contido 
no Decreto-Lei nº 18/2008 de 29 de Janeiro.---------------- 
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CLÁUSULA NONA 
 

Convencionou-se, por acordo entre as partes, que para a 
resolução de todos os litígios decorrentes do presente 
contrato será competente o Tribunal Administrativo de 
Círculo de Lisboa, com renúncia expressa a qualquer 
outro.---------------------------------------------------------------- 

 
CLÁUSULA DÉCIMA 

 
Classificação orçamental da dotação por onde será 
satisfeita a despesa inerente ao contrato. 

 
(uma página para a Divisão Financeira inscrever o 

compromisso) 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
 

O Primeiro e Segundo Outorgantes declaram aceitar o 
presente contrato nos termos e condições acordadas, de 
que têm total conhecimento e a cujo cumprimento se 
obrigam reciprocamente.----------------------------------------- 
 
O presente contrato é feito em duplicado, destinando-se 
um exemplar a cada Outorgante, sendo constituído por __ 
folhas, todas rubricadas pelos referidos Outorgantes, com 
exceção da última que por todos vai ser assinada, depois 
de a todos ser lido em voz alta.--------------------------------- 
 
O Primeiro Outorgante 
 
O Segundo Outorgante” 
 
 

“CONTRATO DE SERVIÇO Nº __ 
 

CP 3/2014  –  Prestação de Serviços de Assistência 
Técnica, Manutenção Preventiva e Corretiva de Viaturas 

Ligeiras, Pesadas, Viaturas Especiais e Máquinas 
Multimarca 

 
Lote 4 – Serviço Continuado de Reparação de Viaturas 

Pesadas de Mercadorias com Grua 
 

Aos _______ dias do mês de ______________ de dois 
mil e quinze, na Sede dos Serviços Intermunicipalizados 
de Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas, sita na Rua Ilha da Madeira nº 2, em Loures, 
encontrando-se presentes, em representação dos Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos Municípios 
de Loures e Odivelas, o Senhor António Manuel 
Pombinho da Costa Guilherme, Vogal do Conselho de 
Administração, a seguir designado como Primeiro 
Outorgante, no uso de competência delegada, conferida 
por deliberação do Conselho de Administração dos 
Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas, de 08/10/2014 e em 
representação da empresa Juncauto - Auto Reparadora de 
Mecânica Pesada, Lda, pessoa coletiva nº 503020842, a 
seguir designada por Segundo Outorgante o Senhor 

_________, portador do B.I./C.C. nº _______ com 
validade até __.__.____ emitido por ______, na qualidade 
de representante daquela Empresa, com poderes para por 
ela se obrigar, como foi verificado pela Certidão 
Permanente/Procuração subscrita em __.__.____ e válida 
até __.__.___, pessoa(s) cuja(s) identidade(s) foram 
legalmente reconhecida(s), lavra-se o presente contrato de 
serviço. ------------------------------------------------------------- 
 
O presente contrato foi precedido de Concurso Público, 
nos termos do disposto na alínea b) do nº 1 do artigo 20º, 
Decreto-Lei 18/2008 de 29 de Janeiro, conforme Aviso 
de Abertura publicado no Diário da República, II Série, n 
º 2471 de 08/05/2014 e é celebrado na sequência da 
adjudicação conferida por deliberação de adjudicação 
Conselho de Administração dos Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos Municípios 
de Loures e Odivelas, em 03/12/2014, registo 
I/22297/2014, em conjunto pela Câmara Municipal de 
Loures de 19/12/2014, registo E/48524/2014 e Câmara 
Municipal de Odivelas de 17/12/2014, registo nº 
E/57/2015 e da aprovação da minuta de contrato em 
___.___.____ pelo Conselho de Administração dos 
Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas, e conjuntamente pela 
Câmara Municipal de Loures em __.__.____, e pela  
Câmara Municipal de Odivelas em __.__.____, nos 
termos e condições das cláusulas seguintes: ----------------- 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA 

 
Os Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos 
dos Municípios de Loures e Odivelas, como Primeiro 
Outorgante e Juncauto - Auto Reparadora de Mecânica 
Pesada, Lda, como Segundo Outorgante acordam entre si, 
por esta forma, a prestação de serviços nos termos e 
condições deste contrato.----------------------------------------- 

 
CLÁUSULA SEGUNDA 

 
O presente contrato tem como objeto a Prestação de 
Serviço Continuado de Reparação de Viaturas Pesadas de 
Mercadorias com Grua, nos termos constantes do 
processo de concurso e proposta do Segundo 
Outorgante.--------------------------------------------------------- 

 
CLÁUSULA TERCEIRA 

 
O presente contrato produzirá efeitos a partir do 15º dia 
após notificação ao adjudicatário, do Visto ou Declaração 
de Conformidade do Tribunal de Contas.--------------------- 

 
CLÁUSULA QUARTA 

 
1-O encargo máximo do presente contrato é de 
€230.000,00 (duzentos e trinta mil euros) a que acresce 
I.V.A. à taxa legal em vigor. ------------------------------------- 
 
2-Para efeito de pagamento, o Segundo Outorgante deve 
apresentar ao Primeiro Outorgante a correspondente 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
Ano XVI - N.º 5 – 27 de março de 2015 

24 
 

faturação, com uma antecedência de 60 dias, em relação à 
data do respetivo vencimento.---------------------------------- 

 
CLÁUSULA QUINTA 

 
Para exato e pontual cumprimento de todas as obrigações 
legais e contratuais advenientes do presente contrato, ao 
abrigo do artigo 89.º do CCP, foi entregue pelo Segundo 
outorgante, uma garantia bancária, emitida por Banco 
BPI, SA, com o nº GAR/15300176, no montante de 
11.500,00€ (onze mil e quinhentos euros), correspondente 
a 5% do preço contratual de acordo com o estabelecido 
no programa de concurso e caderno de encargos.---------- 

 
CLÁUSULA SEXTA 

 
1. Pelo incumprimento de obrigações emergentes do 
contrato, a entidade adjudicante, pode exigir do 
adjudicatário o pagamento de uma pena pecuniária, de 
montante a fixar em função da gravidade do 
incumprimento, nos seguintes termos: ---------------------- 
 
a) Pelo incumprimento dos prazos definidos nos pontos 8 
e 9 do n.º XXVIII, do caderno de encargos, para execução 
das prestações, até 5% do valor das faturas, por pagar; -- 
 
b) Pelo incumprimento da garantia técnica de boa 
execução dos serviços, até 7,5% do valor das faturas, por 
pagar; -------------------------------------------------------------- 
 
c) Pelo incumprimento das orientações dadas pela 
entidade adjudicante, no âmbito dos seus poderes de 
direção e fiscalização (técnica, financeira e jurídica) do 
modo execução do contrato, até 10% do valor das faturas, 
por pagar; ---------------------------------------------------------- 
 
d) Em caso de necessidade, para suprir os serviços em 
falta, poderá, a entidade adjudicante, adquirir a outro 
adjudicatário a prestação do serviço, ficando a diferença 
de preço, se houver, da responsabilidade do adjudicatário. 
----------------------------------------------------------------------- 
2. A acumulação das sanções pecuniárias, a que se referem 
os números anteriores não pode exceder 20% do preço 
contratual, sem prejuízo da resolução contrato nos termos 
legais. --------------------------------------------------------------- 
 
3. Nos casos em que seja atingido o limite previsto no 
número anterior e a entidade adjudicante decida não 
proceder a resolução do contrato, por dela resultar grave 
dano para o interesse público, aquele limite é elevado para 
30% do valor das faturas, por pagar. -------------------------- 
 
4. Ao valor da pena pecuniária prevista no número 
anterior são deduzidas as importâncias pagas pelo 
adjudicatário ao abrigo da alínea a) do n.º 1, relativamente 
aos serviços objeto do contrato cujo atraso na execução 
tenha determinado a respetiva resolução. ------------------- 
 
5. Na determinação da gravidade do incumprimento, a 
entidade adjudicante tem em conta, nomeadamente, a 

duração da infração, a sua eventual reiteração, o grau de 
culpa do adjudicatário e as consequências do 
incumprimento. --------------------------------------------------- 
 
6. A entidade adjudicante pode compensar os pagamentos 
devidos ao abrigo do contrato com as penas pecuniárias 
devidas nos termos da presente cláusula. -------------------- 
 
7. As penas pecuniárias previstas não obstam a que a 
entidade adjudicante exija uma indemnização pelo dano 
excedente. ---------------------------------------------------------- 
 
8. Para além destas penalidades, acima descritas, poderá 
ser aplicado o regime Contraordenacional previsto na 
Parte IV, artigos 455.º a 464.º, do Código de Contratos 
Públicos (CCP), caso o comportamento do adjudicatário 
seja considerado demasiado lesivo ou prejudique o regular 
funcionamento da Instituição, no limite, poder-se-á aplicar 
a exclusão em futuros procedimentos de aquisição.-------- 

 
CLÁUSULA SÉTIMA 

 
Fazem parte do presente contrato e a eles se recorrerá 
quando necessário o processo de concurso e a proposta 
que foi apresentada pelo Segundo Outorgante.-------------- 

 
CLÁUSULA OITAVA 

 
Em tudo o omisso ou que suscite dúvidas no presente 
contrato, reger-se-á pela lei geral aplicável aos contratos 
administrativos, bem como pelo regime jurídico contido 
no Decreto-Lei nº 18/2008 de 29 de Janeiro.---------------- 

 
CLÁUSULA NONA 

 
Convencionou-se, por acordo entre as partes, que para a 
resolução de todos os litígios decorrentes do presente 
contrato será competente o Tribunal Administrativo de 
Círculo de Lisboa, com renúncia expressa a qualquer 
outro.---------------------------------------------------------------- 

 
CLÁUSULA DÉCIMA 

 
Classificação orçamental da dotação por onde será 
satisfeita a despesa inerente ao contrato. 

 
(uma página para a Divisão Financeira inscrever o 

compromisso) 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
 

O Primeiro e Segundo Outorgantes declaram aceitar o 
presente contrato nos termos e condições acordadas, de 
que têm total conhecimento e a cujo cumprimento se 
obrigam reciprocamente.---------------------------------------- 
 
O presente contrato é feito em duplicado, destinando-se 
um exemplar a cada Outorgante, sendo constituído por __ 
folhas, todas rubricadas pelos referidos Outorgantes, com 
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exceção da última que por todos vai ser assinada, depois 
de a todos ser lido em voz alta.--------------------------------- 
 
O Primeiro Outorgante 
 
O Segundo Outorgante” 
 
 

“CONTRATO DE SERVIÇO Nº __ 
 

CP 3/2014  –  Prestação de Serviços de Assistência 
Técnica, Manutenção Preventiva e Corretiva de Viaturas 

Ligeiras, Pesadas, Viaturas Especiais e Máquinas 
Multimarca 

 
Lote 5 – Serviço Continuado de Reparação de Viaturas 

Pesadas de Recolha Posterior RSU 
 
Aos _______ dias do mês de ______________ de dois 
mil e quinze, na Sede dos Serviços Intermunicipalizados 
de Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas, sita na Rua Ilha da Madeira nº 2, em Loures, 
encontrando-se presentes, em representação dos Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos Municípios 
de Loures e Odivelas, o Senhor António Manuel 
Pombinho da Costa Guilherme, Vogal do Conselho de 
Administração, a seguir designado como Primeiro 
Outorgante, no uso de competência delegada, conferida 
por deliberação do Conselho de Administração dos 
Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas, de 08/10/2014 e em 
representação da empresa Juncauto - Auto Reparadora de 
Mecânica Pesada, Lda, pessoa coletiva nº 503020842, a 
seguir designada por Segundo Outorgante o Senhor 
_________, portador do B.I./C.C. nº _______ com 
validade até __.__.____ emitido por ______, na qualidade 
de representante daquela Empresa, com poderes para por 
ela se obrigar, como foi verificado pela Certidão 
Permanente/Procuração subscrita em __.__.____ e válida 
até __.__.___, pessoa(s) cuja(s) identidade(s) foram 
legalmente reconhecida(s), lavra-se o presente contrato de 
serviço. ------------------------------------------------------------- 
 
O presente contrato foi precedido de Concurso Público, 
nos termos do disposto na alínea b) do nº 1 do artigo 20º, 
Decreto-Lei 18/2008 de 29 de Janeiro, conforme Aviso 
de Abertura publicado no Diário da República, II Série, n 
º 2471 de 08/05/2014 e é celebrado na sequência da 
adjudicação conferida por deliberação de adjudicação 
Conselho de Administração dos Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos Municípios 
de Loures e Odivelas, em 03/12/2014, registo 
I/22297/2014, em conjunto pela Câmara Municipal de 
Loures de 19/12/2014, registo E/48524/2014 e Câmara 
Municipal de Odivelas de 17/12/2014, registo nº 
E/57/2015 e da aprovação da minuta de contrato em 
___.___.____ pelo Conselho de Administração dos 
Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas, e conjuntamente pela 

Câmara Municipal de Loures em __.__.____, e pela  
Câmara Municipal de Odivelas em __.__.____, nos 
termos e condições das cláusulas seguintes: ----------------- 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA 

 
Os Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos 
dos Municípios de Loures e Odivelas, como Primeiro 
Outorgante e Juncauto - Auto Reparadora de Mecânica 
Pesada, Lda, como Segundo Outorgante acordam entre si, 
por esta forma, a prestação de serviços nos termos e 
condições deste contrato.---------------------------------------- 

 
CLÁUSULA SEGUNDA 

 
O presente contrato tem como objeto a Prestação de 
Serviço Continuado de Reparação de Viaturas Pesadas de 
Recolha Posterior RSU, nos termos constantes do 
processo de concurso e proposta do Segundo 
Outorgante.--------------------------------------------------------- 

 
CLÁUSULA TERCEIRA 

 
O presente contrato produzirá efeitos a partir do 15º dia 
após notificação ao adjudicatário, do Visto ou Declaração 
de Conformidade do Tribunal de Contas.-------------------- 

 
CLÁUSULA QUARTA 

 
1-O encargo máximo do presente contrato é de 
€900.000,00 (novecentos mil euros) a que acresce I.V.A. à 
taxa legal em vigor. ---------------------------------------------- 
 
2-Para efeito de pagamento, o Segundo Outorgante deve 
apresentar ao Primeiro Outorgante a correspondente 
faturação, com uma antecedência de 60 dias, em relação à 
data do respetivo vencimento.----------------------------------- 

 
CLÁUSULA QUINTA 

 
Para exato e pontual cumprimento de todas as obrigações 
legais e contratuais advenientes do presente contrato, ao 
abrigo do artigo 89.º do CCP, foi entregue pelo Segundo 
outorgante, uma garantia bancária, emitida por Banco 
BPI, SA, com o nº GAR/15300178, no montante de 
45.000,00€ (quarenta e cinco mil euros), correspondente a 
5% do preço contratual de acordo com o estabelecido no 
programa de concurso e caderno de encargos.-------------- 

 
CLÁUSULA SEXTA 

 
1. Pelo incumprimento de obrigações emergentes do 
contrato, a entidade adjudicante, pode exigir do 
adjudicatário o pagamento de uma pena pecuniária, de 
montante a fixar em função da gravidade do 
incumprimento, nos seguintes termos: ----------------------- 
 
a) Pelo incumprimento dos prazos definidos nos pontos 8 
e 9 do n.º XXVIII, do caderno de encargos, para execução 
das prestações, até 5% do valor das faturas, por pagar; --- 
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b) Pelo incumprimento da garantia técnica de boa 
execução dos serviços, até 7,5% do valor das faturas, por 
pagar; ---------------------------------------------------------------- 
 
c) Pelo incumprimento das orientações dadas pela 
entidade adjudicante, no âmbito dos seus poderes de 
direção e fiscalização (técnica, financeira e jurídica) do 
modo execução do contrato, até 10% do valor das faturas, 
por pagar; ---------------------------------------------------------- 
 
d) Em caso de necessidade, para suprir os serviços em 
falta, poderá, a entidade adjudicante, adquirir a outro 
adjudicatário a prestação do serviço, ficando a diferença 
de preço, se houver, da responsabilidade do adjudicatário. 
 
2. A acumulação das sanções pecuniárias, a que se referem 
os números anteriores não pode exceder 20% do preço 
contratual, sem prejuízo da resolução contrato nos termos 
legais. ---------------------------------------------------------------- 
 
3. Nos casos em que seja atingido o limite previsto no 
número anterior e a entidade adjudicante decida não 
proceder a resolução do contrato, por dela resultar grave 
dano para o interesse público, aquele limite é elevado para 
30% do valor das faturas, por pagar. -------------------------- 
 
4. Ao valor da pena pecuniária prevista no número 
anterior são deduzidas as importâncias pagas pelo 
adjudicatário ao abrigo da alínea a) do n.º 1, relativamente 
aos serviços objeto do contrato cujo atraso na execução 
tenha determinado a respetiva resolução. ------------------- 
 
5. Na determinação da gravidade do incumprimento, a 
entidade adjudicante tem em conta, nomeadamente, a 
duração da infração, a sua eventual reiteração, o grau de 
culpa do adjudicatário e as consequências do 
incumprimento. -------------------------------------------------- 
 
6. A entidade adjudicante pode compensar os pagamentos 
devidos ao abrigo do contrato com as penas pecuniárias 
devidas nos termos da presente cláusula. --------------------- 
 
7. As penas pecuniárias previstas não obstam a que a 
entidade adjudicante exija uma indemnização pelo dano 
excedente. ---------------------------------------------------------- 
 
8. Para além destas penalidades, acima descritas, poderá 
ser aplicado o regime Contraordenacional previsto na 
Parte IV, artigos 455.º a 464.º, do Código de Contratos 
Públicos (CCP), caso o comportamento do adjudicatário 
seja considerado demasiado lesivo ou prejudique o regular 
funcionamento da Instituição, no limite, poder-se-á aplicar 
a exclusão em futuros procedimentos de aquisição.-------- 

 
CLÁUSULA SÉTIMA 

 
Fazem parte do presente contrato e a eles se recorrerá 
quando necessário o processo de concurso e a proposta 
que foi apresentada pelo Segundo Outorgante.-------------- 

 

CLÁUSULA OITAVA 
 

Em tudo o omisso ou que suscite dúvidas no presente 
contrato, reger-se-á pela lei geral aplicável aos contratos 
administrativos, bem como pelo regime jurídico contido 
no Decreto-Lei nº 18/2008 de 29 de Janeiro.---------------- 

 
CLÁUSULA NONA 

 
Convencionou-se, por acordo entre as partes, que para a 
resolução de todos os litígios decorrentes do presente 
contrato será competente o Tribunal Administrativo de 
Círculo de Lisboa, com renúncia expressa a qualquer 
outro.---------------------------------------------------------------- 

 
CLÁUSULA DÉCIMA 

 
Classificação orçamental da dotação por onde será 
satisfeita a despesa inerente ao contrato. 

 
(uma página para a Divisão Financeira inscrever o 

compromisso) 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
 

O Primeiro e Segundo Outorgantes declaram aceitar o 
presente contrato nos termos e condições acordadas, de 
que têm total conhecimento e a cujo cumprimento se 
obrigam reciprocamente.----------------------------------------- 
 
O presente contrato é feito em duplicado, destinando-se 
um exemplar a cada Outorgante, sendo constituído por __ 
folhas, todas rubricadas pelos referidos Outorgantes, com 
exceção da última que por todos vai ser assinada, depois 
de a todos ser lido em voz alta.--------------------------------- 
 
O Primeiro Outorgante 
 
O Segundo Outorgante” 
 
 

 “CONTRATO DE SERVIÇO Nº __ 
 

CP 3/2014  –  Prestação de Serviços de Assistência 
Técnica, Manutenção Preventiva e Corretiva de Viaturas 

Ligeiras, Pesadas, Viaturas Especiais e Máquinas 
Multimarca 

 
Lote 6 – Serviço Continuado de Reparação de Viaturas de 

Recolha Lateral de RSU 
 

Aos _______ dias do mês de ______________ de dois 
mil e quinze, na Sede dos Serviços Intermunicipalizados 
de Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas, sita na Rua Ilha da Madeira nº 2, em Loures, 
encontrando-se presentes, em representação dos Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos Municípios 
de Loures e Odivelas, o Senhor António Manuel 
Pombinho da Costa Guilherme, Vogal do Conselho de 
Administração, a seguir designado como Primeiro 
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Outorgante, no uso de competência delegada, conferida 
por deliberação do Conselho de Administração dos 
Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas, de 08/10/2014 e em 
representação da empresa DriveLine, Lda, pessoa coletiva 
nº 508553393, a seguir designada por Segundo 
Outorgante o Senhor _________, portador do B.I./C.C. 
nº _______ com validade até __.__.____ emitido por 
______, na qualidade de representante daquela Empresa, 
com poderes para por ela se obrigar, como foi verificado 
pela Certidão Permanente/Procuração subscrita em 
__.__.____ e válida até __.__.___, pessoa(s) cuja(s) 
identidade(s) foram legalmente reconhecida(s), lavra-se o 
presente contrato de serviço. ---------------------------------- 
 
O presente contrato foi precedido de Concurso Público, 
nos termos do disposto na alínea b) do nº 1 do artigo 20º, 
Decreto-Lei 18/2008 de 29 de Janeiro, conforme Aviso 
de Abertura publicado no Diário da República, II Série, n 
º 2471 de 08/05/2014 e é celebrado na sequência da 
adjudicação conferida por deliberação de adjudicação 
Conselho de Administração dos Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos Municípios 
de Loures e Odivelas, em 03/12/2014, registo 
I/22297/2014, em conjunto pela Câmara Municipal de 
Loures de 19/12/2014, registo E/48524/2014 e Câmara 
Municipal de Odivelas de 17/12/2014, registo nº 
E/57/2015 e da aprovação da minuta de contrato em 
___.___.____ pelo Conselho de Administração dos 
Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas, e conjuntamente pela 
Câmara Municipal de Loures em __.__.____, e pela  
Câmara Municipal de Odivelas em __.__.____, nos 
termos e condições das cláusulas seguintes: ---------------- 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA 

 
Os Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos 
dos Municípios de Loures e Odivelas, como Primeiro 
Outorgante e DriveLine, Lda, como Segundo Outorgante 
acordam entre si, por esta forma, a prestação de serviços 
nos termos e condições deste contrato.---------------------- 

 
CLÁUSULA SEGUNDA 

 
O presente contrato tem como objeto a Prestação de 
Serviço Continuado de Reparação de Viaturas de Recolha 
Lateral de RSU, nos termos constantes do processo de 
concurso e proposta do Segundo Outorgante.-------------- 

 
CLÁUSULA TERCEIRA 

 
O presente contrato produzirá efeitos a partir do 15º dia 
após notificação ao adjudicatário, do Visto ou Declaração 
de Conformidade do Tribunal de Contas.-- 

 
 
 
 
 

CLÁUSULA QUARTA 
 

1-O encargo máximo do presente contrato é de 
€75.000,00 (setenta e cinco mil euros) a que acresce I.V.A. 
à taxa legal em vigor. --------------------------------------------- 
 
2-Para efeito de pagamento, o Segundo Outorgante deve 
apresentar ao Primeiro Outorgante a correspondente 
faturação, com uma antecedência de 60 dias, em relação à 
data do respetivo vencimento.------- 

 
CLÁUSULA QUINTA 

 
Para exato e pontual cumprimento de todas as obrigações 
legais e contratuais advenientes do presente contrato, ao 
abrigo do artigo 89.º do CCP, foi entregue pelo Segundo 
outorgante, uma Guia de Depósito, emitida por Caixa 
Geral de Depósitos, nº PT 0035 0697639885450, no 
montante de 3.750,00€ (três mil, setecentos e cinquenta 
euros), correspondente a 5% do preço contratual de 
acordo com o estabelecido no programa de concurso e 
caderno de encargos.--------------------------------------------- 

 
CLÁUSULA SEXTA 

 
1. Pelo incumprimento de obrigações emergentes do 
contrato, a entidade adjudicante, pode exigir do 
adjudicatário o pagamento de uma pena pecuniária, de 
montante a fixar em função da gravidade do 
incumprimento, nos seguintes termos: ----------------------- 
 
a) Pelo incumprimento dos prazos definidos nos pontos 8 
e 9 do n.º XXVIII, do caderno de encargos, para execução 
das prestações, até 5% do valor das faturas, por pagar; --- 
 
b) Pelo incumprimento da garantia técnica de boa 
execução dos serviços, até 7,5% do valor das faturas, por 
pagar; ---------------------------------------------------------------- 
 
c) Pelo incumprimento das orientações dadas pela 
entidade adjudicante, no âmbito dos seus poderes de 
direção e fiscalização (técnica, financeira e jurídica) do 
modo execução do contrato, até 10% do valor das faturas, 
por pagar; ---------------------------------------------------------- 
 
d) Em caso de necessidade, para suprir os serviços em 
falta, poderá, a entidade adjudicante, adquirir a outro 
adjudicatário a prestação do serviço, ficando a diferença 
de preço, se houver, da responsabilidade do adjudicatário. 
 
2. A acumulação das sanções pecuniárias, a que se referem 
os números anteriores não pode exceder 20% do preço 
contratual, sem prejuízo da resolução contrato nos termos 
legais. ---------------------------------------------------------------- 
 
3. Nos casos em que seja atingido o limite previsto no 
número anterior e a entidade adjudicante decida não 
proceder a resolução do contrato, por dela resultar grave 
dano para o interesse público, aquele limite é elevado para 
30% do valor das faturas, por pagar. -------------------------- 
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4. Ao valor da pena pecuniária prevista no número 
anterior são deduzidas as importâncias pagas pelo 
adjudicatário ao abrigo da alínea a) do n.º 1, relativamente 
aos serviços objeto do contrato cujo atraso na execução 
tenha determinado a respetiva resolução. ------------------- 
 
5. Na determinação da gravidade do incumprimento, a 
entidade adjudicante tem em conta, nomeadamente, a 
duração da infração, a sua eventual reiteração, o grau de 
culpa do adjudicatário e as consequências do 
incumprimento. ------------------------------------------------- 
 
6. A entidade adjudicante pode compensar os pagamentos 
devidos ao abrigo do contrato com as penas pecuniárias 
devidas nos termos da presente cláusula. -------------------- 
 
7. As penas pecuniárias previstas não obstam a que a 
entidade adjudicante exija uma indemnização pelo dano 
excedente. ---------------------------------------------------------- 
 
8. Para além destas penalidades, acima descritas, poderá 
ser aplicado o regime Contraordenacional previsto na 
Parte IV, artigos 455.º a 464.º, do Código de Contratos 
Públicos (CCP), caso o comportamento do adjudicatário 
seja considerado demasiado lesivo ou prejudique o regular 
funcionamento da Instituição, no limite, poder-se-á aplicar 
a exclusão em futuros procedimentos de aquisição.-------- 

 
CLÁUSULA SÉTIMA 

 
Fazem parte do presente contrato e a eles se recorrerá 
quando necessário o processo de concurso e a proposta 
que foi apresentada pelo Segundo Outorgante.-------------- 

 
CLÁUSULA OITAVA 

 
Em tudo o omisso ou que suscite dúvidas no presente 
contrato, reger-se-á pela lei geral aplicável aos contratos 
administrativos, bem como pelo regime jurídico contido 
no Decreto-Lei nº 18/2008 de 29 de Janeiro.---------------- 

 
CLÁUSULA NONA 

 
Convencionou-se, por acordo entre as partes, que para a 
resolução de todos os litígios decorrentes do presente 
contrato será competente o Tribunal Administrativo de 
Círculo de Lisboa, com renúncia expressa a qualquer 
outro.---------------------------------------------------------------- 

 
CLÁUSULA DÉCIMA 

 
Classificação orçamental da dotação por onde será 
satisfeita a despesa inerente ao contrato. 

 
(uma página para a Divisão Financeira inscrever o 

compromisso) 
 
 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
 

O Primeiro e Segundo Outorgantes declaram aceitar o 
presente contrato nos termos e condições acordadas, de 
que têm total conhecimento e a cujo cumprimento se 
obrigam reciprocamente.------------------------------------- 
 
O presente contrato é feito em duplicado, destinando-se 
um exemplar a cada Outorgante, sendo constituído por __ 
folhas, todas rubricadas pelos referidos Outorgantes, com 
exceção da última que por todos vai ser assinada, depois 
de a todos ser lido em voz alta.---- 
 
O Primeiro Outorgante 
 
O Segundo Outorgante” 
 
 

 “CONTRATO DE SERVIÇO Nº __ 
 

CP 3/2014  –  Prestação de Serviços de Assistência 
Técnica, Manutenção Preventiva e Corretiva de Viaturas 

Ligeiras, Pesadas, Viaturas Especiais e Máquinas 
Multimarca 

 
Lote 7 – Serviço Continuado de Reparação de Viaturas de 

Lava Contentores de RSU 
 

Aos _______ dias do mês de ______________ de dois 
mil e quinze, na Sede dos Serviços Intermunicipalizados 
de Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas, sita na Rua Ilha da Madeira nº 2, em Loures, 
encontrando-se presentes, em representação dos Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos Municípios 
de Loures e Odivelas, o Senhor António Manuel 
Pombinho da Costa Guilherme, Vogal do Conselho de 
Administração, a seguir designado como Primeiro 
Outorgante, no uso de competência delegada, conferida 
por deliberação do Conselho de Administração dos 
Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas, de 08/10/2014 e em 
representação da empresa DriveLine, Lda, pessoa coletiva 
nº 508553393, a seguir designada por Segundo 
Outorgante o Senhor _________, portador do B.I./C.C. 
nº _______ com validade até __.__.____ emitido por 
______, na qualidade de representante daquela Empresa, 
com poderes para por ela se obrigar, como foi verificado 
pela Certidão Permanente/Procuração subscrita em 
__.__.____ e válida até __.__.___, pessoa(s) cuja(s) 
identidade(s) foram legalmente reconhecida(s), lavra-se o 
presente contrato de serviço. ---------------------------------- 
 
O presente contrato foi precedido de Concurso Público, 
nos termos do disposto na alínea b) do nº 1 do artigo 20º, 
Decreto-Lei 18/2008 de 29 de Janeiro, conforme Aviso 
de Abertura publicado no Diário da República, II Série, n 
º 2471 de 08/05/2014 e é celebrado na sequência da 
adjudicação conferida por deliberação de adjudicação 
Conselho de Administração dos Serviços 
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Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos Municípios 
de Loures e Odivelas, em 03/12/2014, registo 
I/22297/2014, em conjunto pela Câmara Municipal de 
Loures de 19/12/2014, registo E/48524/2014 e Câmara 
Municipal de Odivelas de 17/12/2014, registo nº 
E/57/2015 e da aprovação da minuta de contrato em 
___.___.____ pelo Conselho de Administração dos 
Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas, e conjuntamente pela 
Câmara Municipal de Loures em __.__.____, e pela  
Câmara Municipal de Odivelas em __.__.____, nos 
termos e condições das cláusulas seguintes: ----------------- 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA 

 
Os Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos 
dos Municípios de Loures e Odivelas, como Primeiro 
Outorgante e DriveLine, Lda, como Segundo Outorgante 
acordam entre si, por esta forma, a prestação de serviços 
nos termos e condições deste contrato.----------------------- 

 
CLÁUSULA SEGUNDA 

 
O presente contrato tem como objeto a Prestação de 
Serviço Continuado de Reparação de Viaturas Pesadas de 
Lava Contentores de RSU, nos termos constantes do 
processo de concurso e proposta do Segundo 
Outorgante.-------------------------------------------------------- 

 
CLÁUSULA TERCEIRA 

 
O presente contrato produzirá efeitos a partir do 15º dia 
após notificação ao adjudicatário, do Visto ou Declaração 
de Conformidade do Tribunal de Contas.-- 

 
CLÁUSULA QUARTA 

 
1-O encargo máximo do presente contrato é de € 
65.000,00 (sessenta e cinco mil euros) a que acresce I.V.A. 
à taxa legal em vigor. -------------------------------------------- 
 
2-Para efeito de pagamento, o Segundo Outorgante deve 
apresentar ao Primeiro Outorgante a correspondente 
faturação, com uma antecedência de 60 dias, em relação à 
data do respetivo vencimento.------- 

 
CLÁUSULA QUINTA 

 
Para exato e pontual cumprimento de todas as obrigações 
legais e contratuais advenientes do presente contrato, ao 
abrigo do artigo 89.º do CCP, foi entregue pelo Segundo 
outorgante, uma Guia de Depósito, emitida por Caixa 
Geral de Depósitos, nº PT 0035 0697639886250, no 
montante de 3.250,00€ (três mil, duzentos e cinquenta 
euros), correspondente a 5% do preço contratual de 
acordo com o estabelecido no programa de concurso e 
caderno de encargos.---------------------------------------------- 

 
 
 

CLÁUSULA SEXTA 
 

1. Pelo incumprimento de obrigações emergentes do 
contrato, a entidade adjudicante, pode exigir do 
adjudicatário o pagamento de uma pena pecuniária, de 
montante a fixar em função da gravidade do 
incumprimento, nos seguintes termos: ----------------------- 
 
a) Pelo incumprimento dos prazos definidos nos pontos 8 
e 9 do n.º XXVIII, do caderno de encargos, para execução 
das prestações, até 5% do valor das faturas, por pagar; -- 
 
b) Pelo incumprimento da garantia técnica de boa 
execução dos serviços, até 7,5% do valor das faturas, por 
pagar; --------------------------------------------------------------- 
 
c) Pelo incumprimento das orientações dadas pela 
entidade adjudicante, no âmbito dos seus poderes de 
direção e fiscalização (técnica, financeira e jurídica) do 
modo execução do contrato, até 10% do valor das faturas, 
por pagar; --------------------------------------------------------- 
 
d) Em caso de necessidade, para suprir os serviços em 
falta, poderá, a entidade adjudicante, adquirir a outro 
adjudicatário a prestação do serviço, ficando a diferença 
de preço, se houver, da responsabilidade do adjudicatário. 
 
2. A acumulação das sanções pecuniárias, a que se referem 
os números anteriores não pode exceder 20% do preço 
contratual, sem prejuízo da resolução contrato nos termos 
legais. --------------------------------------------------------------- 
 
3. Nos casos em que seja atingido o limite previsto no 
número anterior e a entidade adjudicante decida não 
proceder a resolução do contrato, por dela resultar grave 
dano para o interesse público, aquele limite é elevado para 
30% do valor das faturas, por pagar. -------------------------- 
 
4. Ao valor da pena pecuniária prevista no número 
anterior são deduzidas as importâncias pagas pelo 
adjudicatário ao abrigo da alínea a) do n.º 1, relativamente 
aos serviços objeto do contrato cujo atraso na execução 
tenha determinado a respetiva resolução. ------------------- 
 
5. Na determinação da gravidade do incumprimento, a 
entidade adjudicante tem em conta, nomeadamente, a 
duração da infração, a sua eventual reiteração, o grau de 
culpa do adjudicatário e as consequências do 
incumprimento. --------------------------------------------------- 
 
6. A entidade adjudicante pode compensar os pagamentos 
devidos ao abrigo do contrato com as penas pecuniárias 
devidas nos termos da presente cláusula. ------------------- 
 
7. As penas pecuniárias previstas não obstam a que a 
entidade adjudicante exija uma indemnização pelo dano 
excedente. --------------------------------------------------------- 
 
8. Para além destas penalidades, acima descritas, poderá 
ser aplicado o regime Contraordenacional previsto na 
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Parte IV, artigos 455.º a 464.º, do Código de Contratos 
Públicos (CCP), caso o comportamento do adjudicatário 
seja considerado demasiado lesivo ou prejudique o regular 
funcionamento da Instituição, no limite, poder-se-á aplicar 
a exclusão em futuros procedimentos de aquisição.-------- 

 
CLÁUSULA SÉTIMA 

 
Fazem parte do presente contrato e a eles se recorrerá 
quando necessário o processo de concurso e a proposta 
que foi apresentada pelo Segundo Outorgante.-------------- 

 
CLÁUSULA OITAVA 

 
Em tudo o omisso ou que suscite dúvidas no presente 
contrato, reger-se-á pela lei geral aplicável aos contratos 
administrativos, bem como pelo regime jurídico contido 
no Decreto-Lei nº 18/2008 de 29 de Janeiro.---------------- 

 
CLÁUSULA NONA 

 
Convencionou-se, por acordo entre as partes, que para a 
resolução de todos os litígios decorrentes do presente 
contrato será competente o Tribunal Administrativo de 
Círculo de Lisboa, com renúncia expressa a qualquer 
outro.---------------------------------------------------------------- 

 
CLÁUSULA DÉCIMA 

 
Classificação orçamental da dotação por onde será 
satisfeita a despesa inerente ao contrato. 

 
(uma página para a Divisão Financeira inscrever o 

compromisso) 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
 

O Primeiro e Segundo Outorgantes declaram aceitar o 
presente contrato nos termos e condições acordadas, de 
que têm total conhecimento e a cujo cumprimento se 
obrigam reciprocamente.----------------------------------------- 
 
O presente contrato é feito em duplicado, destinando-se 
um exemplar a cada Outorgante, sendo constituído por __ 
folhas, todas rubricadas pelos referidos Outorgantes, com 
exceção da última que por todos vai ser assinada, depois 
de a todos ser lido em voz alta.--------------------------------- 
 
O Primeiro Outorgante 
 
O Segundo Outorgante” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 “CONTRATO DE SERVIÇO Nº __ 
 

CP 3/2014  –  Prestação de Serviços de Assistência 
Técnica, Manutenção Preventiva e Corretiva de Viaturas 

Ligeiras, Pesadas, Viaturas Especiais e Máquinas 
Multimarca 

 
Lote 8 – Serviço Continuado de Reparação de Viaturas 

Pesadas do Saneamento 
 

Aos _______ dias do mês de ______________ de dois 
mil e quinze, na Sede dos Serviços Intermunicipalizados 
de Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas, sita na Rua Ilha da Madeira nº 2, em Loures, 
encontrando-se presentes, em representação dos Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos Municípios 
de Loures e Odivelas, o Senhor António Manuel 
Pombinho da Costa Guilherme, Vogal do Conselho de 
Administração, a seguir designado como Primeiro 
Outorgante, no uso de competência delegada, conferida 
por deliberação do Conselho de Administração dos 
Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas, de 08/10/2014 e em 
representação da empresa Juncauto - Auto Reparadora de 
Mecânica Pesada, Lda, pessoa coletiva nº 503020842, a 
seguir designada por Segundo Outorgante o Senhor 
_________, portador do B.I./C.C. nº _______ com 
validade até __.__.____ emitido por ______, na qualidade 
de representante daquela Empresa, com poderes para por 
ela se obrigar, como foi verificado pela Certidão 
Permanente/Procuração subscrita em __.__.____ e válida 
até __.__.___, pessoa(s) cuja(s) identidade(s) foram 
legalmente reconhecida(s), lavra-se o presente contrato de 
serviço. ------------------------------------------------------------- 
 
O presente contrato foi precedido de Concurso Público, 
nos termos do disposto na alínea b) do nº 1 do artigo 20º, 
Decreto-Lei 18/2008 de 29 de Janeiro, conforme Aviso 
de Abertura publicado no Diário da República, II Série, n 
º 2471 de 08/05/2014 e é celebrado na sequência da 
adjudicação conferida por deliberação de adjudicação 
Conselho de Administração dos Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos Municípios 
de Loures e Odivelas, em 03/12/2014, registo 
I/22297/2014, em conjunto pela Câmara Municipal de 
Loures de 19/12/2014, registo E/48524/2014 e Câmara 
Municipal de Odivelas de 17/12/2014, registo nº 
E/57/2015 e da aprovação da minuta de contrato em 
___.___.____ pelo Conselho de Administração dos 
Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas, e conjuntamente pela 
Câmara Municipal de Loures em __.__.____, e pela  
Câmara Municipal de Odivelas em __.__.____, nos 
termos e condições das cláusulas seguintes: ----------------- 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA 

 
Os Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos 
dos Municípios de Loures e Odivelas, como Primeiro 
Outorgante e Juncauto - Auto Reparadora de Mecânica 
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Pesada, Lda, como Segundo Outorgante acordam entre si, 
por esta forma, a prestação de serviços nos termos e 
condições deste contrato.---------------------------------------- 

 
CLÁUSULA SEGUNDA 

 
O presente contrato tem como objeto a Prestação de 
Serviço Continuado de Reparação de Viaturas Pesadas do 
Saneamento, nos termos constantes do processo de 
concurso e proposta do Segundo Outorgante.--------------- 

 
CLÁUSULA TERCEIRA 

 
O presente contrato produzirá efeitos a partir do 15º dia 
após notificação ao adjudicatário, do Visto ou Declaração 
de Conformidade do Tribunal de Contas.-------------------- 

 
CLÁUSULA QUARTA 

 
1-O encargo máximo do presente contrato é de € 
65.000,00 (sessenta e cinco mil euros) a que acresce I.V.A. 
à taxa legal em vigor. --------------------------------------------- 
 
2-Para efeito de pagamento, o Segundo Outorgante deve 
apresentar ao Primeiro Outorgante a correspondente 
faturação, com uma antecedência de 60 dias, em relação à 
data do respetivo vencimento.---------------------------------- 

 
CLÁUSULA QUINTA 

 
Para exato e pontual cumprimento de todas as obrigações 
legais e contratuais advenientes do presente contrato, ao 
abrigo do artigo 89.º do CCP, foi entregue pelo Segundo 
outorgante, uma garantia bancária, emitida por Banco 
BPI, SA, com o nº GAR/15300172, no montante de 
3.250,00€ (três mil, duzentos e cinquenta euros), 
correspondente a 5% do preço contratual de acordo com 
o estabelecido no programa de concurso e caderno de 
encargos.------------------------------------------------------------ 

 
CLÁUSULA SEXTA 

 
1. Pelo incumprimento de obrigações emergentes do 
contrato, a entidade adjudicante, pode exigir do 
adjudicatário o pagamento de uma pena pecuniária, de 
montante a fixar em função da gravidade do 
incumprimento, nos seguintes termos: ------------------------ 
 
a) Pelo incumprimento dos prazos definidos nos pontos 8 
e 9 do n.º XXVIII, do caderno de encargos, para execução 
das prestações, até 5% do valor das faturas, por pagar; --- 
 
b) Pelo incumprimento da garantia técnica de boa 
execução dos serviços, até 7,5% do valor das faturas, por 
pagar; ---------------------------------------------------------------- 
 
c) Pelo incumprimento das orientações dadas pela 
entidade adjudicante, no âmbito dos seus poderes de 
direção e fiscalização (técnica, financeira e jurídica) do 

modo execução do contrato, até 10% do valor das faturas, 
por pagar; ----------------------------------------------------------- 
 
d) Em caso de necessidade, para suprir os serviços em 
falta, poderá, a entidade adjudicante, adquirir a outro 
adjudicatário a prestação do serviço, ficando a diferença 
de preço, se houver, da responsabilidade do adjudicatário. 
------------------------------------------------------------------------ 
 
2. A acumulação das sanções pecuniárias, a que se referem 
os números anteriores não pode exceder 20% do preço 
contratual, sem prejuízo da resolução contrato nos termos 
legais. --------------------------------------------------------------- 
 
3. Nos casos em que seja atingido o limite previsto no 
número anterior e a entidade adjudicante decida não 
proceder a resolução do contrato, por dela resultar grave 
dano para o interesse público, aquele limite é elevado para 
30% do valor das faturas, por pagar. ------------------------- 
 
4. Ao valor da pena pecuniária prevista no número 
anterior são deduzidas as importâncias pagas pelo 
adjudicatário ao abrigo da alínea a) do n.º 1, relativamente 
aos serviços objeto do contrato cujo atraso na execução 
tenha determinado a respetiva resolução. -------------------- 
 
5. Na determinação da gravidade do incumprimento, a 
entidade adjudicante tem em conta, nomeadamente, a 
duração da infração, a sua eventual reiteração, o grau de 
culpa do adjudicatário e as consequências do 
incumprimento. --------------------------------------------------- 
 
6. A entidade adjudicante pode compensar os pagamentos 
devidos ao abrigo do contrato com as penas pecuniárias 
devidas nos termos da presente cláusula. -------------------- 
 
7. As penas pecuniárias previstas não obstam a que a 
entidade adjudicante exija uma indemnização pelo dano 
excedente. ---------------------------------------------------------- 
 
8. Para além destas penalidades, acima descritas, poderá 
ser aplicado o regime Contraordenacional previsto na 
Parte IV, artigos 455.º a 464.º, do Código de Contratos 
Públicos (CCP), caso o comportamento do adjudicatário 
seja considerado demasiado lesivo ou prejudique o regular 
funcionamento da Instituição, no limite, poder-se-á aplicar 
a exclusão em futuros procedimentos de aquisição.--------- 

 
CLÁUSULA SÉTIMA 

 
Fazem parte do presente contrato e a eles se recorrerá 
quando necessário o processo de concurso e a proposta 
que foi apresentada pelo Segundo Outorgante.-------------- 

 
CLÁUSULA OITAVA 

 
Em tudo o omisso ou que suscite dúvidas no presente 
contrato, reger-se-á pela lei geral aplicável aos contratos 
administrativos, bem como pelo regime jurídico contido 
no Decreto-Lei nº 18/2008 de 29 de Janeiro.---------------- 
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CLÁUSULA NONA 
 

Convencionou-se, por acordo entre as partes, que para a 
resolução de todos os litígios decorrentes do presente 
contrato será competente o Tribunal Administrativo de 
Círculo de Lisboa, com renúncia expressa a qualquer 
outro.---------------------------------------------------------------- 

 
CLÁUSULA DÉCIMA 

 
Classificação orçamental da dotação por onde será 
satisfeita a despesa inerente ao contrato. 

 
(uma página para a Divisão Financeira inscrever o 

compromisso) 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
 

O Primeiro e Segundo Outorgantes declaram aceitar o 
presente contrato nos termos e condições acordadas, de 
que têm total conhecimento e a cujo cumprimento se 
obrigam reciprocamente.---------------------------------------- 
 
O presente contrato é feito em duplicado, destinando-se 
um exemplar a cada Outorgante, sendo constituído por __ 
folhas, todas rubricadas pelos referidos Outorgantes, com 
exceção da última que por todos vai ser assinada, depois 
de a todos ser lido em voz alta.-------------------------------- 
 
O Primeiro Outorgante 
 
O Segundo Outorgante” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS 
 

 
 

ADENDA AO ACORDO DE EXECUÇÃO PARA A CONCRETIZAÇÃO 
DE DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS COM A JUNTA DA 

UNIÃO DE FREGUESIAS DE RAMADA E CANEÇAS 
 

Adenda ao Acordo de Execução para a Concretização de 
Delegação Legal de Competências da Câmara Municipal 
de Odivelas a celebrar com a Junta da União de Freguesias 
de Ramada e Caneças para a manutenção dos espaços 
verdes da Urbanização Jardins da Amoreira, Zonas C, E e 
F – Carochia II, Bons Dias, Ramada, (Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 1 de 2014, página 42 e anexo), de 
modo a regularizar a situação e a transferência do valor 
referente à manutenção no ano económico de 2014, 
correspondentes aos meses de julho a dezembro de 2014, 
cujo valor total é de €2.783,88 (dois mil setecentos e 
oitenta e três euros e oitenta e oito cêntimos) de acordo 
com o proposto na Informação Interno/2015/2386, de 
2015-03-05. 

 

“MINUTA 
 

ADENDA AO ACORDO DE EXECUÇÃO PARA A 
CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE 

COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 
NA JUNTA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE 

RAMADA E CANEÇAS PARA A GESTÃO E 
MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES 

 
AO ABRIGO DOS N.ºs 4 E 5 DA CLÁUSULA 2.ª 

DO ACORDO DE EXECUÇÃO 
 

Entre: 
 
O MUNICÍPIO DE ODIVELAS, pessoa coletiva de direito 
público n.º 504 293 125, com sede nos Paços do 
Concelho, Quinta da Memória, na Rua Guilherme Gomes 
Fernandes, em Odivelas, neste ato representada pela Sra. 
Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, Senhora 
Dra. Susana Carvalho Amador, e 
 
A JUNTA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RAMADA E 
CANEÇAS, pessoa coletiva de direito público n.º 510 839 
088, com sede na Rua Vasco Santana 1-C, na Ramada, 
neste ato representada pelo Senhor Presidente da Junta, 
Senhor Ilídio de Magalhães Ferreira, 
 
é celebrado o presente acordo adicional de execução para 
concretização da delegação legal de competências da 
Câmara Municipal, nos termos e ao abrigo do disposto 
nos n.ºs 4 e 5 da Cláusula 2.ª do respetivo Acordo de 
Execução. 
E após aprovação dos respetivos órgãos deliberativos, nos 
termos da Deliberação da Câmara Municipal tomada na 
sua …..ª Reunião Ordinária de ….. de ………….. de 
2015, é subscrito e reciprocamente aceite o presente 
acordo adicional, o qual se rege pelos termos e cláusulas 
seguintes: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA 

 
A Junta da União das Freguesias de Ramada e Caneças 
obriga-se a gerir e a assegurar a manutenção dos espaços 
verdes da Urbanização Jardim da Amoreira, Zonas C, 
E e F – Carochia II – Bons Dias - Ramada, nos termos 
estabelecidos no Regulamento de Espaços Verdes Parques 
e Jardins da Câmara Municipal de Odivelas, sendo 
expressamente proibido efetuar alterações às zonas 
verdes, sem prévia autorização da Divisão de Gestão 
Ambiental/ Setor de Construção e Conservação de 
Espaços Verdes e de Jardins. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA 

 
O Município de Odivelas obriga-se a transferir 
anualmente para a Junta da União das Freguesias de 
Ramada e Caneças, os meios financeiros destinados ao 
exercício desta competência, no montante de € 5.567,76 
(cinco mil quinhentos e sessenta e sete euros e setenta e 
seis cêntimos), sendo fixados em função dos encargos 
com recursos humanos, patrimoniais e financeiros 
necessários ao bom desempenho da competência 
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delegada, até ao final do mandato de 2013/2017, e 
levando em conta os custos inerentes a cada m2 de área 
verde a gerir e manter. 
No ano económico de 2014, o valor a transferir será o 
correspondente a seis meses, de julho a dezembro de 
2014, no total de € 2.783,88 (dois mil setecentos e oitenta 
e três euros e oitenta e oito cêntimos). 

 
CLÁUSULA TERCEIRA 

 
A Junta da União das Freguesias de Ramada e Caneças 
obriga-se a manter a integridade das árvores existentes na 
zona em causa, mantendo a sua forma e crescimento 
natural, sendo expressamente proibido a poda sem o 
acompanhamento técnico dos serviços competentes da 
Câmara Municipal. 

 
CLÁUSULA QUARTA 

 
A Junta da União das Freguesias de Ramada e Caneças 
obriga-se a permitir que a manutenção da zona objeto do 
presente Acordo Adicional seja acompanhada pelos 
técnicos municipais bem como a cumprir todas as 
orientações técnicas fornecidas extraordinariamente por 
aqueles com o objetivo de assegurar a melhor manutenção 
da zona verde em causa. 
 
Odivelas, …. de …………………………. de 2015 
 
A Presidente da Câmara Municipal 
 
O Presidente da Junta da União das Freguesias de Ramada 
e Caneças” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO 
 

 
 

A CELEBRAR ENTRE O MUNICIPIO DE ODIVELAS E O 
CENTRO DE INFORMAÇÃO EUROPEIA JACQUES DELORS 

NO ÂMBITO DO “PROJETO SEI!” ODIVELAS 
 

Protocolo de cooperação a celebrar entre o Município de 
Odivelas (MO) e o Centro de Informação Europeia 
Jacques Delors (CIEJD), no âmbito do “Projeto SEI!” 
Odivelas. Nos termos do presente protocolo e no 
exercício das respetivas competências institucionais, as 
partes propõem-se colaborar na realização de ações de 
interesse institucional nas vertentes da divulgação e 
sensibilização nos domínios da cidadania europeia e em 
diferentes temas europeus, na promoção de iniciativas que 
promovam a partilha e divulgação de informação sobre 
temas europeus, na comunidade escolar do Concelho de 
Odivelas. De acordo com o proposto na Informação 
Interno/2015/ 2179, de 2015-02-24, e nos termos da 
minuta que se encontra anexa à informação. 

“PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO ENTRE 
O MUNICÍPIO DE ODIVELAS E O CENTRO DE 
INFORMAÇÃO EUROPEIA JACQUES DELORS 

 
I. CONSIDERANDO QUE: 
 
- A Educação constitui uma prioridade para a Câmara 
Municipal de Odivelas (CMO) que tem como missão 
contribuir para uma educação de qualidade para todos, 
garantindo não só o acesso e a permanência de crianças e 
jovens na escola, mas também a promoção da equidade e 
da igualdade de oportunidades. A promoção do sucesso e 
o combate ao abandono escolares são premissas 
fundamentais na prossecução dessa missão e são 
colocadas em prática através do desenvolvimento de ações 
e programas municipais específicos, entre os quais o 
Projeto SEI! Odivelas (Projeto para o Sucesso Educativo 
e Integração).  
 
- A Lei nº.159/99, no seu artigo 19º, ponto 3, alínea e), 
determina que é competência dos Municípios “ (…) 
apoiar o desenvolvimento de atividades complementares 
de ação educativa na educação pré-escolar e no ensino 
básico (…)”, sendo que qualquer ação que se estabeleça 
deve estar centrada na escola, em colaboração e parceria 
com outras instituições da comunidade, promovendo para 
o efeito estratégias de intervenção multidisciplinares ao 
nível dos alunos, famílias e comunidade educativa. 
 
- O Centro de Informação Europeia Jacques Delors 
(CIEJD), Direção – Geral dos Assuntos Europeus, 
Ministério dos Negócios Estrangeiros, tem como um dos 
eixos fundamentais da sua missão estimular a participação 
dos cidadãos na vida e na construção europeias, 
disponibilizando informação e formação sobre os temas 
mais pertinentes da União Europeia.  
 
- Um dos objetivos do CIEJD é corresponder às 
necessidades de públicos diversificados, criando espaços 
de encontro, formação e de animação, possibilitando aos 
cidadãos, especialmente aos mais jovens, a vivência de 
uma cidadania europeia plena.  
 
- Cabe, assim, ao CIEJD, designadamente a promoção do 
conhecimento sobre a Europa e a divulgação de 
oportunidades de emprego e de estágio nas Instituições e 
organismos da União Europeia.  
 
É firmado o seguinte: 
 
II. PROTOCOLO 
 
ENTRE: 
 
O Município de Odivelas (MO), pessoa coletiva n.º 504 
293 125, com sede nos Paços do Concelho – Rua 
Guilherme Gomes Fernandes – Quinta da Memória, 
2675-372 Odivelas, neste ato representado pela sua 
Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, Dr.ª Susana 
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Carvalho Amador, doravante designado por Primeiro 
Outorgante ou MO, 
 
E 
 
O Centro de Informação Europeia Jacques Delors 
(CIEJD), Direção – Geral dos Assuntos Europeus, 
Ministério dos Negócios Estrangeiros, com sede no 
Palácio Cova da Moura, na Rua da Cova da Moura, 1, 
1350-115 Lisboa, com a identificação fiscal 600 014 576, 
representado pela Drª Clotilde Câmara Pestana, na 
qualidade de Diretora do CIEJD, doravante designado 
por Segundo Outorgante ou CIEJD, 
 
É de livre vontade e boa-fé, celebrado o presente 
PROTOCOLO que visa regular as relações de cooperação e 
colaboração entre as Partes, que se regerão pelas cláusulas 
seguintes: 

 
Cláusula 1ª 

Objeto 
 

1. Nos termos do presente protocolo e no exercício das 
respetivas competências institucionais, o Primeiro e o 
Segundo Outorgantes, propõem-se colaborar na realização 
de ações de interesse institucional nas vertentes da 
divulgação e sensibilização nos domínios da cidadania 
europeia e em diferentes temas europeus, na promoção de 
iniciativas que promovam a partilha e divulgação de 
informação sobre temas europeus, na comunidade escolar 
do Concelho de Odivelas. 
 
2. Este Protocolo estabelece uma intenção de colaboração 
entre as Partes, comprometendo-se cada uma delas a 
desenvolver esforços razoáveis para o seu cumprimento.  

 
Cláusula 2ª 
Objetivos 

 
São objetivos do presente protocolo: 
 
a) Contribuir para o aumento do conhecimento dos temas 
europeus em geral, com especial enfoque na erradicação 
da pobreza e combate à exclusão social; 
 
b) Contribuir para a divulgação das atividades das 
entidades europeias, com especial enfoque naquelas 
referentes à promoção da igualdade de oportunidades e 
desenvolvimento de um futuro sustentável; 
 
c) Sensibilizar a população infanto-juvenil do Concelho de 
Odivelas para a importância da participação plena na 
cidadania europeia; 
 
d) Contribuir para a promoção de práticas e dinamização 
de iniciativas que incidam sobre temas e objetivos 
europeus atuais; 
 

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

 
Cláusula 3ª 

Responsabilidades do Município de Odivelas 
 

O Primeiro Outorgante obriga-se a: 
 
a) Incluir o logótipo/referência do Segundo Outorgante 
em documentação e divulgação associada a projetos 
comuns; 
 
b) Divulgar atividades conjuntas no seu sítio da internet 
e/ou facebook institucional; 
 
c) Promover a divulgação do apoio prestado pelo Segundo 
Outorgante a projetos do MO nos órgãos de comunicação 
social; 
 
d) Preparar e elaborar atividades conjuntas com o 
Segundo Outorgante, como sejam reuniões, oficinas, 
seminários, formações, concursos e outros eventos 
socioeducativos, considerados relevantes por ambas as 
partes, destinadas à comunidade educativa do Concelho 
de Odivelas; 
 
e) Indicar os destinatários/participantes para as atividades 
promovidas pelo segundo outorgante no Concelho de 
Odivelas, no âmbito do presente protocolo; 
 
f) Manter as reuniões necessárias para a execução das 
atividades propostas no presente protocolo, convocadas 
por qualquer um dos Outorgantes e tendo em conta a 
disponibilidade de ambas as partes. 

 
Cláusula 4ª 

Responsabilidades do Centro de 
Informação Europeia Jacques Delors 

 
O Segundo Outorgante obriga-se a: 
 
a) Divulgar atividades conjuntas no seu sítio da internet 
institucional; 
 
b) Preparar e elaborar atividades conjuntas com o 
Primeiro Outorgante, como sejam reuniões, oficinas, 
seminários, formações e outros eventos socioeducativos, 
considerados relevantes por ambas as partes, destinadas à 
comunidade educativa do Concelho de Odivelas; 
 
c) Desenvolver conteúdos para ações de informação e 
sensibilização nas áreas dos assuntos europeus em geral, 
para utilização junto da comunidade educativa e 
população jovem do Concelho de Odivelas, no âmbito das 
comemorações do Ano Europeu para o Desenvolvimento 
e do Prémio Escolas de Sucesso, edição do ano 2015; 
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d) Promover e estabelecer a comunicação e a interligação 
entre o Primeiro Outorgante e instituições e/ou 
organismos com relevância e interesse na área da 
educação em geral e dos assuntos europeus em particular; 
 
e) Formar técnicos indicados pelo MO para atividades 
desenvolvidas pelo Segundo Outorgante no Município de 
Odivelas, no âmbito do objeto definido na cláusula 1ª; 
 
f) Participar, de acordo com a sua disponibilidade, em 
iniciativas desenvolvidas pelo Primeiro Outorgante no 
Concelho de Odivelas, na qualidade de parceiro, júri de 
concursos, palestrante, orador ou formador, no âmbito da 
cláusula 1ª; 
 
g) Manter as reuniões necessárias para a execução das 
atividades propostas no presente protocolo, convocadas 
por qualquer um dos Outorgantes e tendo em conta a 
disponibilidade de ambas as partes. 

 
Cláusula 5ª 

Gestão e acompanhamento do protocolo 
 

a) Todos os programas e projetos a prosseguir pelos 
Outorgantes, ao abrigo do presente Protocolo serão 
dirigidos por uma coordenação conjunta, constituída por 
um representante designado por cada Parte; 
 
b) O Primeiro e o Segundo Outorgantes realizarão no 
mínimo uma reunião, a cada ano de vigência do 
protocolo, de modo a definirem os objetivos a prosseguir, 
as iniciativas a implementar e a sua avaliação periódica, em 
função dos princípios exarados no presente Protocolo. 

 
Cláusula 6ª 

Recursos Abrangidos 
 

a) As atividades ao abrigo do Protocolo não envolverão 
custos diretos para os Outorgantes, salvo acordo entre as 
Partes;  
 
b) Os recursos logísticos e técnicos inerentes às atividades 
comuns previamente programadas, serão pontualmente 
acordados entre as Partes. 

 
Cláusula 7ª 
Vigência 

 
1. O presente Protocolo tem a duração de um ano e será 
prorrogado automática e sucessivamente por períodos de 
igual duração, se nenhuma das partes o denunciar por 
escrito com a antecedência mínima de 90 (noventa) dias 
relativamente ao termo da vigência ou renovação em 
curso; 
 
2. A qualquer momento que entendam oportuno e por 
acordo mútuo assinado pelas Partes, pode o presente 
protocolo ser revisto, mediante aprovação em Reunião de 

Câmara e respetiva posterior publicação no Boletim 
Municipal das Deliberações e Decisões. 
 
3. O Presente Protocolo entra em vigor após a data da sua 
assinatura e publicação no Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões. 
 
Odivelas, ______ de ___________ de 201__ 
 

Pelo MO Pelo CIEJD 
A Presidente da Câmara A Diretora 

_____________________ _____________________ 
(Susana Carvalho Amador, Dr.ª) (Clotilde Câmara Pestana, Dr.ª)” 

 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

"SERSEGURO" 
PROJETO DE EDUCAÇÃO RODOVIÁRIA 

 

 
 

CONCURSO "EM ODIVELAS…SEGURANÇA TOTAL!" E 
NORMAS DE PARTICIPAÇÃO 

 
Concurso "Em Odivelas…Segurança Total!", representa 
uma experiência educativa global, assente numa relação 
comprometida entre o Município de Odivelas, as 
estruturas oficiais, os agentes da comunidade local e da 
população em geral, com vista ao desenvolvimento de 
uma cultura de segurança e da apropriação do espaço 
cidade enquanto lugar e recurso de aprendizagem por 
parte da criança. O projeto incide em três grandes áreas: 
formação do aluno; implementação de uma ação 
concertada local entre as entidades e sensibilização da 
comunidade educativa. Destina-se a todas as turmas de 4.º 
ano do 1.º Ciclo do Ensino Básico participantes no 
projeto “Ser Seguro”, e tem como objetivo a elaboração 
de uma maqueta de autocarro decorada com uma pintura 
alusiva ao subtema “Transportes Públicos, 
Sustentabilidade e Cidadania”, de acordo com o proposto 
na Informação Interno/2015/2541, de 2015-03-04, e 
respetivas Normas de Participação, que se encontram 
anexas à informação. 

 
 

«Concurso “Em Odivelas, Segurança… Total!” 
Ano Letivo 2014/2015 

 
PREÂMBULO: 
 
No âmbito do Projeto SerSeguro – Educação Rodoviária 
no Pré-Escolar e Ensino Básico do Concelho de Odivelas, 
e tendo em vista: 
 
1. Permitir a reflexão de alunos e professores sobre as 
questões da segurança rodoviária com vista a promover 
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comportamentos e atitudes responsáveis pela cidadania 
ativa; 
 
2. Valorizar o trabalho desenvolvido pelas escolas do 1º 
ciclo do ensino básico do Concelho de Odivelas no 
âmbito da educação rodoviária junto da comunidade 
educativa; 
 
3. Proporcionar aos alunos práticas pedagógicas 
significativas mediante o desenvolvimento de trabalhos 
coletivos, que visam qualificar a ação de sensibilização 
junto da comunidade local; 
 
4. Promover a participação cívica das crianças, 
incentivando-as para o respeito da causa pública, através 
da valorização da prática artística urbana, enquanto 
plataforma de sociabilidade e colaboração na prevenção 
de atos de vandalismo do espaço e equipamentos 
públicos. 
 
Apresentam-se a deliberação da Câmara Municipal as 
seguintes normas de participação do: 

 
Concurso “Em Odivelas... Segurança Total!” 

 
1º (Finalidade) 

 
As presentes normas visam estabelecer as bases de 
funcionamento do Concurso “Em Odivelas, Segurança… 
Total!”, a realizar no âmbito do Projeto SerSeguro – 
Educação Rodoviária no Pré-Escolar e Ensino Básico do 
Concelho de Odivelas. 

 
2º (Objeto) 

 
O presente concurso destina-se a distinguir a maqueta de 
autocarro que servirá de modelo à decoração integral da 
traseira completa de um autocarro da Rodoviária de 
Lisboa, bem como à seleção das turmas que participarão 
na visita às instalações da Polícia de Segurança Pública e 
na campanha de educação rodoviária a realizar junto da 
comunidade local. 

 
3º (Organização) 

 
A organização desta iniciativa é da responsabilidade do 
Município de Odivelas (entidade promotora), através da 
Câmara Municipal de Odivelas, em parceria com a 
Rodoviária de Lisboa. 

 
4º (Destinatários) 

 
Este concurso é dirigido às turmas do 4º ano do 1º ciclo 
do ensino básico da rede pública do Município de 
Odivelas, inscritas no Projeto SerSeguro. 

 
5º (Condições de Participação) 

 

1. As turmas deverão apresentar um trabalho coletivo, sob 
a forma de maqueta de autocarro. Esta maqueta deve, 
obrigatoriamente, ser acompanhada de reprodução do 
mesmo trabalho em suporte de papel em formato A3, de 
forma a possibilitar a sua digitalização e posterior 
decoração no autocarro; 
 
2. As medidas da maqueta deverão ser: 50 cm de 
comprimento, 20 cm de altura e 20 cm de largura; 
 
3. Estes trabalhos deverão ser originais, subordinados ao 
tema “Transporte Público, Sustentabilidade e Cidadania”, 
apresentando abordagens criativas e inovadoras sobre a 
problemática da segurança, prevenção e educação 
rodoviárias de crianças, tanto na perspetiva dos peões, 
como dos utilizadores do transporte público; 
 
4. É imperativo que os concorrentes identifiquem 
claramente o seu trabalho com um slogan apelativo; 
 
5. A conceção é da responsabilidade exclusiva dos alunos, 
sob a orientação dos professores, e deverá recorrer à 
utilização de material de pintura (canetas de feltro, lápis, 
tintas, spray, etc….); 
 
6. Dos trabalhos deverão constar os elementos de 
identificação do estabelecimento de ensino, da turma e 
professor responsável; 
 
7. A entidade promotora reserva-se o direito de integrar, 
no trabalho selecionado, os logótipos do Município e da 
entidade patrocinadora do evento; 
 
8. Os concorrentes são responsáveis pela originalidade dos 
trabalhos apresentados, garantindo a sua autoria e 
assumindo toda a responsabilidade decorrente de 
reclamações de terceiros no que diz respeito a direitos de 
autor e direitos conexos. 

 
6º (Prazo de Entrega dos Trabalhos) 

 
Os trabalhos deverão ser entregues, durante o mês de 
Abril, em data a designar posteriormente, junto dos 
serviços da educação da Câmara Municipal de Odivelas, 
sita na Rua Laura Alves, nº 5 3º Andar – Urbanização da 
Ribeirada 2675-608 Odivelas, cujo horário de 
funcionamento é das 09h00 às 12h30 e das 14h00 às 
17h30. 

 
7º (Júri) 

 
1. O Júri, designado pela Câmara Municipal de Odivelas, 
será constituído por três personalidades provenientes de 
entidades parceiras deste projeto, nomeadamente, um 
representante da Câmara Municipal de Odivelas, um 
representante da Rodoviária de Lisboa e um representante 
da Polícia de Segurança Pública; 
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2. Ao Júri compete estabelecer os critérios de avaliação 
das candidaturas a concurso, tendo em consideração os 
objetivos estabelecidos, nomeadamente, no que se refere à 
qualidade estética, criatividade e impacto da mensagem; 
 
3. O Júri avaliará os projetos de acordo com os seguintes 
critérios e ponderação: 
 
a) Subordinação ao tema do concurso – 25%; 
b) Criatividade e originalidade na abordagem do tema – 
50%; 
c) Rigor e adequação dos conhecimentos demonstrados 
face ao tema proposto – 25%; 
 
4. Do universo dos trabalhos apresentados a Concurso, 
compete ao júri apurar a turma e o Agrupamento 
vencedor do Concurso a nível concelhio, bem como 
apurar as Menções Honrosas, uma por cada um dos 
restantes Agrupamentos de Escolas; 
 
5. O Júri reserva-se o direito de não distinguir nenhum 
dos trabalhos apreciados, caso nenhum reúna os requisitos 
de qualidade exigíveis; 
 
6. Os resultados do concurso serão divulgados através de 
ofício dirigido às escolas das turmas participantes, bem 
como no site da Câmara Municipal de Odivelas;  
 
7. Das decisões do Júri não haverá recurso. 

 
8º (Prémios) 

 
1. O Prémio Concelho a entregar à turma vencedora será 
a reprodução do seu trabalho na traseira de um autocarro 
da Rodoviária de Lisboa, a participação nas Ações de Rua 
em junho 2015, uma visita de estudo temática à Kidzania 
e uma visita de estudo à Unidade Especial de Polícia; 
 
2. O prémio a atribuir à turma que for distinguida com o 
segundo melhor trabalho será a participação nas Ações de 
Rua em junho 2015, uma ida ao Centro Cultural da 
Malaposta para assistir a uma peça de teatro, bem como a 
realização de uma visita de estudo temática à Kidzania e 
uma visita de estudo à Unidade Especial de Polícia; 
 
3. O prémio a atribuir à turma que for distinguida com o 
terceiro melhor trabalho será a participação nas Ações de 
Rua em junho 2015, bem como a realização de uma visita 
de estudo temática à Kidzania e uma visita de estudo à 
Unidade Especial de Polícia; 
 
4. A Menção Honrosa a atribuir às restantes turmas 
distinguidas, cinco no total, será a participação nas Ações 
de Rua em junho 2015 e uma visita de estudo à Unidade 
Especial de Polícia. 

 
 
 
 

9º (Direitos de Propriedade Intelectual) 
 

1. Ao participar no presente concurso, os concorrentes 
vencedores declaram, desde logo, ceder ao Município de 
Odivelas, em contrapartida dos prémios mencionados no 
artigo 8º, o direito de uso exclusivo do trabalho 
selecionado nos termos estabelecidos nos artigos 6º e 7º. 
 
2. O Município de Odivelas não permitirá a utilização do 
trabalho por terceiros, nos termos mencionados no ponto 
anterior, sem o consentimento expresso do(s) seu(s) 
autor(es). 

 
10º (Disposições Gerais) 

 
1. Ao participarem no concurso, os concorrentes aceitam 
as presentes normas de participação; 
 
2. As dúvidas e omissões resultantes da interpretação das 
presentes normas serão resolvidas por deliberação 
conjunta dos elementos do Júri e/ ou entidade promotora; 
 
3.Todo e qualquer esclarecimento acerca do presente 
concurso e respetivas normas de participação deverá ser 
solicitado por escrito junto da Câmara Municipal de 
Odivelas.» 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ACEITAÇÃO DOS PATROCÍNIOS DAS EMPRESAS 
RODOVIÁRIA DE LISBOA E KIDZANIA 

 
Aceitação dos patrocínios das empresas Rodoviária de 
Lisboa, que se traduz na decoração integral da traseira 
completa de um autocarro que faça carreira no Concelho 
de Odivelas, com o trabalho vencedor, no valor de 
€1000,00 (mil euros), e Kidzania Portugal, através do 
patrocínio de 75 bilhetes, no Valor de €900,00 
(novecentos euros), ao qual acresce a oferta de bilheteira 
de um bilhete de adulto por cada 10 crianças, para a 
realização de uma visita temática à Kidzania, das turmas 
distinguidas com o Prémio Concelho e segundo e terceiro 
melhores trabalhos, no âmbito da realização do projeto 
“SerSeguro” Educação Rodoviária no Pré-Escolar e 
Ensino Básico do Concelho de Odivelas, de acordo com o 
proposto na Informação Interno/2015/2541, de 2015-03-
04. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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ACORDO DE COLABORAÇÃO 
 

 
 

ALTERAÇÃO AO ACORDO DE COLABORAÇÃO ENTRE A CÂMARA 
MUNICIPAL DE ODIVELAS E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E 

ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA EB1/JI OLIVAL BASTO 
 

Alteração ao acordo de colaboração entre o Município de 
Odivelas e a Associação de Pais e Encarregados de 
Educação da EB1/JI Olival Basto (APEEOB) para o ano 
letivo 2014-2015. Alteração da cláusula terceira, do 
referido acordo: onde se lê “de acordo com a estimativa 
de 35 alunos”, deverá ler-se “de acordo com a estimativa 
de 50 alunos” e onde se lê “Em caso de igualdade será tida 
em conta a ordem de inscrição” deverá ler-se “Em caso de 
igualdade constituirá critério de seleção a data de 
nascimento, sendo integrado o candidato mais novo”, de 
acordo com o proposto na Informação 
Interno/2015/2189, de 2015-02-24, conforme minuta 
anexa à informação: 

 
 

“PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO 
ACORDO DE COLABORAÇÃO 

 
Minuta 

 
Considerando: 
 
- A legislação dos transportes escolares e as competências 
municipais nesse domínio, as medidas de apoio e 
complemento socioeducativo, destinadas à população 
escolar carenciada que se traduzem no objectivo central da 
intervenção municipal na área da Educação; 
 
- Serem os Bairros da Cassapia, da Quinta da Serra e da 
Quinta da Várzea, delimitados como Área Urbana de 
Génese Ilegal, localizados na Freguesia do Olival Basto, 
na fronteira com os Municípios de Lisboa e Loures e, 
tratando-se de um território periférico, considerado como 
área crítica, caracterizado por núcleos de construção 
precária, com graves condições de solidez, segurança e 
salubridade das edificações, às quais acrescem graves 
insuficiências em termos de infra-estruturas urbanísticas, 
de acessibilidades, equipamentos sociais e espaços verdes 
 
Entre: 
 
MUNICIPIO DE ODIVELAS, com sede na Rua Guilherme 
Gomes Fernandes, na Quinta da Memória, em Odivelas, 
pessoa colectiva com o número 504 293 125, neste acto 
representado pela Senhora Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, Susana de Carvalho Amador, 
adiante designado por PRIMEIRO OUTORGANTE; 
 
e, 
 

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE 
EDUCAÇÃO DA EB1/JI OLIVAL BASTO, com sede no 
Edifício da EB1/JI Olival Basto, na Rua da Guiné, 2620-
049 Olival Basto, pessoa colectiva nº. 504932110, neste 
ato representada pela Senhora Presidente da Direcção, 
Carla Sofia dos Santos Marques Ferreira, adiante 
designado por SEGUNDO OUTORGANTE. 
 
É de livre vontade e de boa fé celebrado o presente 
Acordo de Colaboração, que se rege pelas cláusulas 
seguintes, que as partes aceitam e, reciprocamente se 
obrigam a cumprir e a fazer cumprir. 

 
Cláusula Primeira 

(Objecto) 
 

1. O presente Acordo visa estabelecer uma parceria entre 
as Partes, cujo objectivo central é criar as condições 
necessárias ao transporte das crianças residentes na 
Quinta da Serra, na Quinta da Várzea e no Bº da Cassapia, 
na Freguesia do Olival Basto, que frequentam os 
Estabelecimentos de Ensino da Rede Pública do 
Concelho de Odivelas. 

 
Cláusula Segunda 

(Obrigações do Primeiro Outorgante) 
 

1. Proceder à transferência das verbas mensalmente, 
fixadas nos termos da cláusula quarta do presente Acordo, 
até ao dia 8 do mês seguinte, para o Segundo Outorgante. 
 
2. Efectuar o acompanhamento deste projecto em 
conjunto com o Segundo Outorgante, através de reuniões 
trimestrais, a realizar na sede da Associação de Pais e 
Encarregados de Educação da EB1/JI Olival Basto. 

 
Cláusula Terceira 

(Obrigações do Segundo Outorgante) 
 

1. O Segundo Outorgante responsabiliza-se por organizar 
o processo de inscrição dos alunos a beneficiarem do 
transporte, de acordo com a estimativa de 50 alunos. Após 
o início do serviço de transporte, todos os pedidos de 
apoio que venham a ser recepcionados, para beneficiar 
deste serviço, obedecem aos seguintes critérios de 
atribuição de transporte: Será dada prioridade aos alunos 
do 1º ciclo, seguido dos alunos do 2º e 3º ciclo do ensino 
básico e à idade dos alunos, sendo que os mais novos 
terão prioridade. Em caso de igualdade constituirá critério 
de seleção a data de nascimento, sendo integrado o 
candidato mais novo. 
 
2. Efectuar o transporte dos alunos, no trajecto 
casa/escola e vice-versa, cinco vezes por semana, duas 
vezes ao dia, no período da manhã e no período da tarde, 
antes do início das aulas e no final das mesmas. 
 
3. Garantir que, quer o transporte quer o motorista, 
possuam todas as certificações necessárias para o 
transporte de crianças, nomeadamente Alvará emitido 
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pelo IMTT, bem como a utilização de todas as condições 
de segurança legalmente exigidas; 
 
4. Garantir que todos os alunos que usufruem do serviço 
de transporte escolar, beneficiam de seguro de acidentes 
pessoais e responsabilidade civil. 
 
5. Garantir que as crianças são transportadas nos termos 
do disposto na Lei nº 13/2006 de 17 de Abril. 

 
Cláusula Quarta 

(Valor) 
 

1. O Primeiro e Segundo Outorgantes acordaram em fixar 
o valor mensal do transporte em 22.50€ (vinte e dois 
euros e cinquenta cêntimos) mensais, por criança, ficando 
os alunos abrangidos pelo presente acordo. 

 
Cláusula Quinta 

(Vigência) 
 

1. Sem prejuízo de eventual revisão, por acordo dos 
Outorgantes, o presente Acordo produz efeitos durante o 
ano letivo 2014-2015, mantendo-se em vigor até ao seu 
final, considerando-se automaticamente renovado por 
iguais e sucessivos períodos, se não for denunciado, por 
escrito, por qualquer uma das Partes, com antecedência 
mínima de 30 (trinta) dias em relação ao seu termo final 
ou a qualquer uma das suas posteriores renovações. 
 
O presente acordo foi feito em dois exemplares, que serão 
assinados pelos representantes das Partes, destinando-se 
um exemplar a cada uma delas. 
 
Odivelas, __ de __________ de 2015 
 
Pelo Primeiro Outorgante, 
_______________________ 
(Susana de Carvalho Amador) 
 
Pelo Segundo Outorgante, 
________________________________ 
(Carla Sofia dos Santos Marques Ferreira)” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

AUTORIZAÇÃO DA ATRIBUIÇÃO DO SUBSÍDIO DE 
TRANSPORTES ESCOLARES À ASSOCIAÇÃO DE 

PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA 
EB1/JI OLIVAL BASTO 

 
Autorização da atribuição do subsídio de transportes 
escolares à Associação de Pais e Encarregados de 
Educação da EB1/JI Olival Basto (APEEOB), relativa ao 
1º Período do Ano Letivo 2014/2015, no valor de 
€4.500,00 (quatro mil e quinhentos euros), de acordo com 
o proposto na Informação Interno/2015/2189, de 2015-
02-24. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 

TRANSPORTES ESCOLARES 
 

 
 

ATRIBUIÇÃO DE APOIO EM TRANSPORTES ESCOLARES 
PARA O ANO LETIVO 2014-2015 

 
Atribuição de apoio em transportes escolares para o Ano 
Letivo 2014-2015 destinado a alunos residentes no 
Concelho de Odivelas e que frequentam estabelecimentos 
de ensino dentro e fora da área geográfica do Município 
de Odivelas, com enquadramento no “Plano de Ação 
Social de Transportes Escolares” da Câmara Municipal de 
Odivelas (Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 13 de 
2014, página 13 e anexo), de acordo com o proposto na 
Informação n.º Interno/2015/2188, de 2015-02-24: 
 
“(…) 1. Proposta de atribuição de apoio em transportes 
escolares, para o Ano Letivo 2014-2015, destinado a 
alunos que frequentam estabelecimentos de ensino dentro 
e fora do Concelho. 
 
No universo da população escolar com direito a este tipo 
de apoio social, há a distinguir os alunos que frequentam 
estabelecimentos de ensino básico, secundário e/ou 
profissional, oficial ou particular e cooperativo com 
contrato e paralelismo pedagógico localizados dentro do 
concelho, e aqueles que por falta de vaga, área de estudo 
ou curso na escola mais próxima da área de residência são 
obrigados a deslocarem-se para estabelecimentos de 
ensino localizados fora do concelho. 
 
1.1. Alunos que frequentam estabelecimentos de ensino 
dentro do Concelho 
 
Atendendo ao alargamento do universo de alunos que 
integram a escolaridade obrigatória, e tendo em conta a 
conjuntura socioeconómica atual, constatou-se um 
aumento da procura do apoio em transportes escolares, 
relativamente ao ano letivo transato. 
 
Deste modo, com enquadramento no Plano de Ação 
Social e Transportes Escolares da CMO para o ano letivo 
2014-2015 (anexo IV), verifica-se que o número atual de 
alunos, cuja candidatura a apoio em transporte escolar foi 
deferida, é de 1014 alunos.  
 
Assim, para a aquisição de fornecimento de senhas de 
passe à Rodoviária de Lisboa, S.A., no ano letivo 2014-
2015, estima-se a despesa total no valor de €288.000,00 
(duzentos e oitenta e oito mil euros), com suporte 
orçamental no Projeto/20l5/A/l67 e COE: 2602/020210: 
 
1) 1º Período (setembro a dezembro de 2014) - despesa 
no valor de €84.853,15 (oitenta e quatro mil oitocentos e 
cinquenta e três euros e quinze cêntimos);  
 
2) 2° e 3° Períodos - despesa no valor de €203.146,85 
(duzentos e três mil cento e quarenta e seis euros e oitenta 
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e cinco cêntimos), respeitante ao valor remanescente da 
despesa total. 
 
(…) 
 
1.2. Alunos que frequentam estabelecimentos de ensino 
fora do Concelho  
 
No que diz respeito aos alunos que frequentam 
estabelecimentos de ensino fora do concelho, no corrente 
ano letivo, não se verificou uma alteração significativa no 
número de alunos a beneficiar deste apoio, tendo sido 
deferidas 54 candidaturas. 
 
Deste modo, no âmbito da transferência de verbas para as 
juntas de freguesia, destinadas a comparticipar os custos 
de transporte escolar, apresentamos a seguinte estimativa: 
 
- Ano Letivo 2014-2015 - despesa total no valor de valor 
de €22.000,00 (vinte e dois mil euros), com suporte 
orçamental Projeto/2015/A/167 e COE: 2602/040501 
0202: 
 
1) 1° Período (setembro a dezembro de 2014) - despesa 
no valor de €9.106,20 (nove mil cento e seis euros e vinte 
cêntimos); 
 
2) 2° e 3º Períodos - despesa no valor de €12.893,80 (doze 
mil oitocentos e noventa e três euros e oitenta cêntimos), 
respeitante ao valor remanescente da despesa total.(…)” 
(Informação n.º Interno/2015/2188, de 2015-02-24). 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

RATIFICAÇÃO DA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE SENHAS DE 
PASSE À RODOVIÁRIA DE LISBOA, S.A, RELATIVA AO 

1º PERÍODO DO ANO LETIVO 2014/2015 
 

Ratificação da despesa com a aquisição de senhas de passe 
à Rodoviária de Lisboa, S.A, relativa ao 1º Período do 
Ano Letivo 2014/2015, no valor de € 84.853,15 (oitenta e 
quatro mil, oitocentos e cinquenta e três euros e quinze 
cêntimos), de acordo com o proposto na Informação n.º 
Interno/2015/2188, de 2015-02-24. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONTRATO DE COMODATO 
 

 
 

A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE ODIVELAS E A 
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SAÚDE MENTAL DE ODIVELAS 

 
Contrato de comodato a celebrar entre o Município de 
Odivelas e a Associação Comunitária de Saúde Mental de 
Odivelas. Pelo presente contrato é comodatada a fração 
autónoma designada pela letra “A”, correspondente ao 
Rés-do-chão – Loja A, destinada a comércio e/ou 
serviços, do prédio urbano sito na Rua António Laureano, 
2675-501 Odivelas, descrita na Conservatória do Registo 
Predial de Odivelas sob a ficha 4668 - A, da freguesia de 
Odivelas, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 
12193 da mesma freguesia, e com o valor patrimonial de 
€162.680,00 (cento e sessenta e dois mil, seiscentos e 
oitenta euros), de acordo com o proposto na Informação 
Interno/2015/ 1852, de 2015-02-18, e nos termos da 
minuta que se encontra anexa à informação. 

 
 

“Contrato de Comodato …... Nº 00/GGPAG/2015 
 
ENTRE 
 
MUNICÍPIO DE ODIVELAS, com sede na Quinta da 
Memória, Rua Guilherme Gomes Fernandes, 2675-372 
Odivelas, pessoa coletiva com o n° 504 293 125, 
representado pela Presidente da Câmara Municipal, 
Susana de Fátima Carvalho Amador, casada, portadora do 
cartão de cidadão com o número de identificação civil 
07740330-4, válido até 24 de agosto de 2019, natural da 
Freguesia de Alagoa, Concelho de Portalegre, com 
domicílio profissional na Quinta da Memória, Rua 
Guilherme Gomes Fernandes, Odivelas, adiante 
designado por Comodante,  
 
E  
 
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SAÚDE MENTAL DE 
ODIVELAS, Instituição Particular de Solidariedade Social, 
com sede na Rua de Aquilino Ribeiro, Lote 9, 5° frente, 
em Odivelas, pessoa coletiva com o n° 503154784, 
representada por: Noélia Eunice dos Santos Canudo, 
portadora do Cartão de Cidadão com o número 
04910230, válido até 24 de fevereiro de 2019, com o 
contribuinte fiscal n.º 161868576, com domicílio 
profissional na Rua de Aquilino Ribeiro, Lote 9, 5° frente, 
em Odivelas; Susana Sofia Réu Pereira, portadora do 
Cartão de Cidadão com o número 09796345, válido até 18 
de setembro de 2019, com o contribuinte fiscal n.º 
213508010, com domicílio profissional na Rua de 
Aquilino Ribeiro, Lote 9, 5° frente, em Odivelas; Paula 
Cristina Pinto Vieira, portadora do Cartão de Cidadão 
com o número 11280664, válido até 5 de maio de 2018, 
com o contribuinte fiscal n.º 196959730, com domicílio 
profissional na Rua de Aquilino Ribeiro, Lote 9, 5° frente, 
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em Odivelas; Maria Rosa Martins, portadora do Cartão de 
Cidadão com o número 04091586, válido até 5 de janeiro 
de 2019, com o contribuinte fiscal n.º 141842148, com 
domicílio profissional na Rua de Aquilino Ribeiro, Lote 9, 
5° frente, em Odivelas e por Susana Sofia Abreu Alves 
dos Santos, portadora do Cartão de Cidadão com o 
número 10743998, válido até 8 de janeiro de 2018, com o 
contribuinte fiscal n.º 217032478, com domicílio 
profissional na Rua de Aquilino Ribeiro, Lote 9, 5° frente, 
em Odivelas, na qualidade de Presidente; Vogal; 
Secretária; Vice-Presidente e Tesoureira, respetivamente, e 
adiante designada por Comodatária,  
 
É celebrado e reciprocamente aceite o presente contrato 
de comodato, aprovado pela Câmara Municipal de 
Odivelas na sua ---- Reunião, e pela Direção da 
Associação Comunitária de Saúde Mental de Odivelas, 
reunião de 27 de janeiro de 2015, que se rege pelas 
cláusulas seguintes: 

 
Cláusula 1ª 

 
O Comodante é proprietário e legítimo possuidor da 
fração autónoma designada peia letra “A”, correspondente 
ao Rés-do-chão - Loja A, destinada a comércio e/ou 
serviços, do prédio urbano sito na Rua António Laureano, 
2675- 501 Odivelas, descrita na Conservatória do Registo 
Predial de Odivelas sob a ficha 4668 - A, da freguesia de 
Odivelas, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 
12193 da mesma freguesia, e com o valor patrimonial de 
€168.780,50 (cento e sessenta e oito mil1 setecentos e 
oitenta euros e cinquenta cêntimos). 

 
Cláusula 2ª 

 
Pelo presente contrato é comodatada a fração autónoma 
identificada na Cláusula 1ª, destinando-se esta única e 
exclusivamente à prossecução das atribuições da 
Comodatária.  

 
Cláusula 3ª 

 
O presente contrato é celebrado pelo prazo de cinco anos, 
renováveis, salvo se qualquer das partes o denunciar com 
aviso prévio de 90 (noventa dias) relativamente à data do 
seu termo. 

 
Cláusula 4ª 

 
A Comodatária não poderá ceder a terceiros o uso do 
imóvel objeto do presente contrato sem autorização 
expressa do Comodante. 

 
Cláusula 5ª 

 
1 - A Comodatária poderá proceder às obras que 
considere úteis e necessárias à prossecução dos fins a que 
se destina a fração comodatada, desde que, previamente, 
autorizadas, por escrito, pelo Comodante. 

2 - A Comodatária obriga-se a proceder às obras de 
reparação e conservação da fração comodatada.  

 
Cláusula 6ª 

 
As despesas de funcionamento, designadamente as 
referentes ao consumo de água, eletricidade, limpeza, 
eventuais seguros de recheio, contribuições condominiais, 
telefone e internet são da responsabilidade da 
Comodatária. 

 
Cláusula 7ª 

 
1 - Findo o contrato a fração comodatada será restituída 
em bom estado de conservação ao Comodante e sem 
direito a qualquer indemnização da Comodatária pelas 
obras por esta realizadas. 
 
2 - A Comodatária poderá levantar as benfeitorias, apenas 
no caso de não provocar detrimento do imóvel, não tendo 
direito a haver o valor delas no caso contrário. 

 
Cláusula 8ª 

 
1. O presente contrato cessa os seus efeitos nos termos 
gerais de direito, não obstante, o Comodante poderá 
resolver o contrato com fundamento em justa causa.  
 
2. Considera-se justa causa, designadamente, a utilização 
do imóvel comodatado para fins estranhos aos 
consagrados nos estatutos da Comodatária.  
 
3. É considerada condição resolutiva a cessação do uso do 
imóvel por parte da Comodatária.  
 
4. Para os efeitos estabelecidos no número anterior 
considera-se cessação do uso do imóvel a não utilização 
das instalações comodatadas nos termos estabelecidos no 
presente contrato por prazo superior a 90 dias.  

 
Cláusula 9ª 

 
Em tudo o que o presente contrato for omisso aplicam-se, 
subsidiariamente, as disposições legais em vigor, 
nomeadamente o estabelecido nos artigos 1129° a 1141° 
do Código Civil. 
 
Para resolução dos litígios emergentes do presente 
contrato será competente o Tribunal da Comarca de 
Loures, com expressa renúncia a qualquer outro. 
 
Odivelas, -------------------------- 2015. 
 
O presente contrato foi feito em duplicado, ficando um 
original devidamente assinado para cada um dos 
outorgantes. 
 
Por estarem de acordo lêem e assinam. 
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Isento de Imposto de Selo 
 

P’lo Comodante P’la Comodatária 
____________________ _____________________ 

(Susana de Fátima 
Carvalho Amador) 

(----------------------------)” 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

POVARTE 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 

 
Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte 
municipal, à POVARTE – Associação de Artes e 
Artesanato da Póvoa de Santo Adrião, no dia 7 de junho 
de 2015, para deslocação a Tomar e a Constância, com um 
custo total estimado em €203,06 (duzentos e três euros e 
seis cêntimos), de acordo com o proposto na informação 
n.º Interno/2015/2332, de 2015.02.26. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

RANCHO FOLCLÓRICO “OS CAMPONESES DE ODIVELAS” 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 

 
Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte 
municipal, ao Rancho Folclórico “Os Camponeses de 
Odivelas”, no dia 15 de março de 2015, para deslocação a 
Lisboa, com um custo total estimado em €84,74 (oitenta e 
quatro euros e setenta e quatro cêntimos), de acordo com 
o proposto na Informação n.º Interno/2015/2399, de 
2015.02.27. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

SOCIEDADE MUSICAL E DESPORTIVA DE CANEÇAS 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 

 
Ratificação do despacho da Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, com data de 2015.03.04, exarado 
na informação n.º Interno/2015/2422, de 2015.03.02, de 
atribuição de um apoio, sob a forma de transporte 
municipal, à Sociedade Musical e Desportiva de Caneças 
(grupo de canto e expressão cénica - “Vocálise”), realizado 
no dia 8 de março de 2015, para deslocação a Fernão 
Ferro, Seixal, com um custo total estimado em €92,54 
(noventa e dois euros e cinquenta e quatro cêntimos), de 
acordo com o proposto na Informação 
Interno/2015/2422, de 2015.03.02. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

ACEITAÇÃO DE DOAÇÃO 
 

Aceitação da doação do artista plástico João Nuno de um 
quadro seu intitulado “Ticket Line”, com as dimensões de 
120x70cm, no valor total de €2.500,00 (dois mil e 
quinhentos euros), a fim de o mesmo passar a pertencer 
ao acervo Municipal do Centro de Exposições de 
Odivelas, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2015/2145, de 2015.02.23. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PROCESSOS PARTICULARES 
 

 
 

SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO CAUÇÃO 
LOTE 451, BAIRRO DOS QUATRO 

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PONTINHA E FAMÕES 
 
Substituição de hipoteca legal, constituída sobre o lote 
451, inserido no Bairro dos Quatro, União das Freguesias 
de Pontinha e Famões, pelo depósito caução n.º 11571, do 
Banco Caixa Geral de Depósitos, no valor de €4.381,29 
(quatro mil, trezentos e oitenta e um euros e vinte e nove 
cêntimos), em nome de Eduarda Proença Caria 
Magalhães, a favor da Câmara Municipal de Odivelas, para 
garantir a boa execução das obras de urbanização 
referentes ao Alvará de Loteamento n.º 4/2011, de 13 de 
setembro, de acordo com o proposto na informação n.º 
10.2015, de 2015.03.03 e na informação técnica n.º 
24/RO/DRRU/DGOU/15, de 2015.02.26. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 
 
 

DESPACHOS 
 

 
 
 

PRESIDÊNCIA 
 

 
 

DESPACHO N.º 7/PRES/2015 
 

Assunto: Tolerância de ponto 
 
Considerando a tradição existente no sentido da 
concessão de tolerância de ponto nos serviços públicos na 
época da Páscoa, pela relevância que a mesma assume 
enquanto momento de reunião familiar, determino, nos 
termos da competência que me é atribuída pela al. a), do 
n.º 2, do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, a concessão de tolerância de ponto aos 
trabalhadores municipais ou no dia 2 de abril de 2015 ou 
no dia 6 de abril de 2015, sem prejuízo do normal 
funcionamento dos serviços, ficando a cargo dos 
respetivos dirigentes a gestão da forma como esta 
dispensa se poderá processar, em cada uma das referidas 
datas.  
 
Ficam excecionados do presente despacho, os 
trabalhadores municipais que exercem funções na 
Biblioteca Municipal D. Dinis e respetivos Polos, aos 
quais é concedida tolerância de ponto no dia 4 de abril de 
2015, sábado de Páscoa, atendendo a que se prevê uma 
menor afluência de utentes a estes equipamentos. 
 
Ficam excecionados do presente despacho, os 
trabalhadores da Loja do Cidadão que, pela especificidade 
desse espaço, usufruirão de tolerância de ponto, nos 
termos a acordar entre os trabalhadores e a coordenação 
da Loja, bem como os serviços que, atenta a 
imprescindibilidade do seu funcionamento, não possam 
dispensar os seus trabalhadores, caso em que os mesmos 
usufruirão da referida dispensa em momento posterior, a 
acordar com o respetivo superior hierárquico.  
 
Solicito, todavia, a divulgação deste despacho na 
Biblioteca Municipal D. Dinis e respetivos Polos, 
mediante afixação nas respetivas portas, para que o 
mesmo seja do conhecimento antecipado dos Munícipes. 
 
Odivelas, 20 de março de 2015  
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
(Susana de Carvalho Amador) 

DESPACHO N.º 9/PRES/2015 
 

Assunto: Cessação da designação de Coordenadora do 
Setor de Turismo 
 
A pedido da própria, autorizei, ao abrigo da alínea a) do 
n.º2 do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado 
pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro a cessação da 
designação de Coordenadora do Setor de Turismo, 
(designada pelo despacho n.º 42/PRES/2013, de 
3/1/2013), da Técnica Superior do Mapa de Pessoal da 
CMO, Maria de Fátima Brito Rosas Paixão Moreira 
Domingues, com efeitos desde o dia 25 de fevereiro de 
2015. 
 
Odivelas, 25 de março de 2015 
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 

DESPACHO N.º 10/PRES/2015 
 

Assunto: Revogação parcial do Despacho de Delegação e 
Subdelegação de Competências N.º 135/PRES/2013, de 
23 de outubro de 2013, conferido ao Senhor Vereador 
Edgar Luís Simões Valles, no que concerne às matérias 
relacionadas com a Cultura, Património Cultural e 
Bibliotecas. 
 
Pelo presente Despacho, e ao abrigo das disposições 
conjugadas dos artigos 40.º alínea a), 138.º e 143.º, todos 
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, revogo parcialmente o n.º 2 da Parte I do meu 
Despacho de Delegação e Subdelegação de 
Competências N.º 135/PRES/2013, de 23 de outubro 
de 2013, conferido ao Senhor Vereador EDGAR LUÍS 
SIMÕES VALLES, relativo às matérias atinentes à 
Divisão de Cultura, Turismo e Património Cultural e 
Bibliotecas, com exclusão do Setor do Turismo.   
 
O presente Despacho produz efeitos a partir desta data. 
 
Odivelas, 26 de março de 2015 
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
(Susana de Carvalho Amador) 
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DESPACHO N.º 11/PRES/2015 
 

Assunto: Delegação de competências no Vice-
Presidente da Câmara Municipal 
 
Susana de Fátima Carvalho Amador, Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas, ao abrigo do disposto 
no artigo 57.º n.º 3 da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 
com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 
11 de Janeiro, e nos termos do artigo 41.° do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 442/91, de 15 de Novembro, com a redacção dada 
pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro, encontrando-
me em Tróia durante o período de 27 a 28 de março de 
2015 no XXII Congresso da Associação Nacional de 
Municípios Portugueses, pelo presente despacho 
DESIGNO para me substituir durante o referido período 
o Vice-Presidente da Câmara Municipal, Sr. Vereador 
Hugo Manuel dos Santos Martins, o qual exercerá as 
minhas competências próprias e as que me foram 
delegadas pela Câmara Municipal. 
 
Odivelas, 26 de março de 2015 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 
 

VEREAÇÃO 
 

 
 

DESPACHO N.º 1/GVEV/2015 
 

Assunto: SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO 
ADJUNTO DO GABINETE DE APOIO AO SR. VEREADOR 
EDGAR VALLES, JOÃO PAULO DA CRUZ ANTÓNIO 

 
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 do Anexo I à 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, no Adjunto, João Paulo da Cruz António, 
o exercício, durante o meu período de férias, de 31 de 
março a 2 de abril de 2015, 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 135/PRES/2013, de 23 de 
outubro, nos seguintes termos e limites: 
 
1. A prática dos atos de gestão ordinária inerentes ao 
exercício da competência prevista na alínea b) do n.º 1 do 
artigo 35º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, de execução das deliberações da Câmara 

Municipal e de coordenação da atividade dos serviços sob 
a minha superintendência. 
 
Odivelas, 13 de março de 2015. 
 

Por Delegação e Subdelegação de Competências da  
Sr.ª Presidente da CMO, através do Despacho n.º 

135/PRES/2013, de 23 de Outubro 
O Vereador 

Edgar S. Valles 
 
 
 
 

OUTROS DESPACHOS 
 

 
 

DESPACHO N.º 1/DRHF/2015 
 
Assunto: Subdelegação de assinatura de correspondência e 
expediente no âmbito da Divisão de Recursos Humanos e 
Formação 
 
Nos termos do disposto no artigo 16.º, n.º 3, da Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto, diploma que procede à 
adaptação à Administração Local da Lei n.º 2/2004, de 15 
de janeiro, com as alterações subsequentes, subdelego, no 
período de 23 a 27 de março de 2015, na técnica superior, 
Piedade da Conceição Gageiro Lopes, a assinatura da 
correspondência e do expediente necessário à instrução 
dos processos no âmbito da Divisão de Recursos 
Humanos e Formação. 
 
Odivelas, 18 de março de 2015. 
 

Por subdelegação de competências do Diretor do  
Departamento Jurídico e de Gestão Financeira e Patrimonial 
A Chefe da Divisão de Recursos Humanos e Formação 

Cristina Mira 
 
 
 

DESPACHO N.º 1/DGOU/2015 
 

Assunto: Subdelegação de assinatura de 
correspondência e expediente no âmbito da Divisão 
de Reabilitação e Reconversão Urbana 
 
Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 5.º do Decreto-
Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, com as alterações 
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 104/2006, de 7 de 
Junho, e o Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de Outubro, 
diploma que aplica à Administração Local a Lei n.º 
2/2004, de 15 de Janeiro, com a redação em vigor, 
conjugado com o artigo 35.º e seguintes do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 442/91, de 15 de Novembro, com a redação que lhe 
foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 4/96, de 31 de Janeiro, 
subdelego na Técnica Superior, Arq.ª Rita Ribeiro 
Diogo, durante o período compreendido entre os dias 26 
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de março e 2 de abril de 2015, por ausência (férias) da 
respetiva Chefe de Divisão, a assinatura da 
correspondência e expediente necessários à instrução dos 
processos no âmbito da Divisão de Reabilitação e 
Reconversão Urbana. 
 
Odivelas, 23 de março de 2015 

 
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 17/VPCT/2013, António de Sousa, Arq.º 

 
 
 
 

EDITAIS 
 

 
 

EDITAL N.º 17/PRES/2015 
 

Susana de Carvalho Amador, Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, vem, nos termos do disposto no 
n.º 4 do artigo 40.º da Lei.º 75/2013, de 12 de setembro, 
tornar público que se desmarca a reunião ordinária 
pública da Câmara Municipal de Odivelas agendada 
para o dia 25 de março de 2015, e que a mesma se 
realizará no dia 30 de março de 2015, pelas 9h30, no 
Salão Nobre dos Paços de Concelho – Quinta da 
Memória, em Odivelas, com a Ordem de Trabalhos 
anteriormente disponibilizada no Portal Digital, mantendo 
esta igualmente caráter público. 
 
Odivelas, 23 de março de 2015 
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
(Susana de Carvalho Amador) 
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DECISÕES COM EFICÁCIA EXTERNA 
 

 
 
 

GESTÃO E ORDENAMENTO URBANÍSTICO 
 

 
 
Listagem dos despachos efetuados pela Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas em processos de operações 
urbanísticas, nos termos da Informação n.º 
Interno/2015/2586, de 2015.03.05, referente ao mês de 
fevereiro de 2015: 
 
Processo n.º 6416/OP/GI 
Nome: Carlos Dinis Monteiro Filipe 
Assunto: Vistoria ao abrigo do art.º 1415º do código civil, D.L. 
n.º 47344 de 25 de novembro de 1966, Constituição de 
Propriedade Horizontal   
Local: Rua Vasco da Gama, lote 1 e 1A, Bairro Casal Novo – 
União das Freguesias de Ramada e Caneças 
Data de despacho: 03.02.2015 
Teor do Despacho: Concordo. Homologo o Auto de Vistoria.  
 
Processo n.º 12791/D 
Nome: ONI Telecom – Infocomunicações, S.A. 
Assunto: Receção definitiva das obras de pavimentação das valas 
efetuadas para instalação de infraestruturas de telecomunicações, 
homologação do auto de vistoria e cancelamento de caução   
Local: Rua Almirante Gago Coutinho – União das Freguesias de 
Póvoa de Santo Adrião e Olival Basto 
Data de despacho: 03.02.2015 
Teor do Despacho: Concordo. Homologo o Auto de Receção   
 
Processo n.º 7481/D 
Nome: ONI Telecom – Infocomunicações, S.A. 
Assunto: Receção definitiva das obras de pavimentação das valas 
efetuadas para instalação de infraestruturas de telecomunicações, 
homologação do auto de vistoria e cancelamento de caução   
Local: Rua das Giestas, Rua Norberto Oliveira e Rua Heróis de 
Chaimite – União das Freguesias de Póvoa de Santo Adrião e 
Olival Basto 
Data de despacho: 03.02.2015 
Teor do Despacho: Concordo. Homologo o Auto de Receção   
 
Processo n.º 6091/OP 
Nome: Goneta – Gestão e Administração, S.A. 
Assunto: Determinação da execução coerciva das obras de 
infraestruturas envolventes ao edifício  
Local: Rua de Goa, Campos de Caneças, Vale Côvo – União das 
Freguesias de Ramada e Caneças 
Data de despacho: 05.02.2015 
Teor do Despacho: Determino a Execução Coerciva/Determino 
a Execução da Caução Existente    
 
Processo n.º 34/2015/D 
Nome: Alzira Maria Lopes 
Assunto: Determinação de vistoria nos termos do art.º 90º do 
DL n.º 555/99, de 16 de dezembro, na atual redação  
Local: Rua Marechal Gomes da Costa (Quinta do Alvito) –  
União das Freguesias de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 18.02.2015 

Teor do Despacho: Concordo/Determino a Realização de 
Vistoria ao Local    
 
Processo n.º 26777/Ant. 
Nome: Júlio Oliveira Calaim e outro 
Assunto: Vistoria ao abrigo do artigo 1415º do Código Civil – 
Constituição de Propriedade Horizontal  
Local: Rua Vítor Cordon, n.º 3, Quinta do Silvado – Freguesia 
de Odivelas 
Data de despacho: 20.02.2015 
Teor do Despacho: Concordo/Homologo ao Auto de Vistoria    
 
Processo n.º 28561/Ant. 
Nome: Italo Guilherme Fuentes Borrani Rocha Neves 
Assunto: Vistoria ao abrigo do artigo 1415º do Código Civil – 
Constituição de Propriedade Horizontal  
Local: Quinta Casal da Fonte, lote B, Porto da Paiã – União das 
Freguesias de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 24.02.2015 
Teor do Despacho: Concordo/Homologo ao Auto de Vistoria    
 
Processo n.º 28562/Ant. 
Nome: Maria Teresa Vereda Dias Rocha Neves 
Assunto: Vistoria ao abrigo do artigo 1415º do Código Civil – 
Constituição de Propriedade Horizontal  
Local: Quinta Casal da Fonte, lote C, Porto da Paiã – União das 
Freguesias de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 24.02.2015 
Teor do Despacho: Concordo/Homologo ao Auto de Vistoria    
 
Processo n.º 12273/CP/OP/GI 
Nome: Manuel Nunes da Cruz 
Assunto: Vistoria ao abrigo do artigo 1415º do Código Civil – 
Constituição de Propriedade Horizontal  
Local: Rua 24 de Junho, lote 132, Bairro Casal do Rato – União 
das Freguesias de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 25.02.2015 
Teor do Despacho: Concordo/Homologo ao Auto de Vistoria    
 
 
 
Listagem dos despachos efetuados pelo Vereador Paulo 
César Teixeira, no uso da competência 
delegada/subdelegada pela Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, através do despacho n.º 
133/PRES/2013, de 23 de outubro, nos termos da 
Informação n.º Interno/2015/2589, de 2015.03.05, referente 
ao mês de fevereiro de 2015: 
 
Processo n.º 3509/OP 
Nome: Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia do Santíssimo 
Assunto: Declaração de deserção de procedimento, nos termos 
do art.º 111º do CPA 
Local: Rua Doutor João Santos, Arroja – Freguesia de Odivelas 
Data de despacho: 03.02.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Declaro Deserto o 
Procedimento  
 
Processo n.º 3541/OP 
Nome: Manuel Balas de Matos 
Assunto: Declaração de extinção de procedimento por 
caducidade, nos termos do art.º 71º do RJUE 
Local: Courela dos Fornos, lote 22 – União das Freguesias de 
Ramada e Caneças 
Data de despacho: 10.02.2015 
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Teor do Despacho: Concordo /Declaro a Caducidade da 
Admissão da Comunicação Prévia  
 
Processo n.º 13019/CP/OP 
Nome: José António Pereira Esteves 
Assunto: Declaração de deserção de procedimento por 
caducidade, nos termos do art.º 71º do RJUE 
Local: Horta Grande e Cochos, Urb. Moinhos do Cruzeiro, lote 
12  – União das Freguesias de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 10.02.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Declaro a Caducidade da 
Admissão da Comunicação Prévia  
 
Processo n.º 18/D 
Nome: EDP Distribuição – Energia S.A. 
Assunto: Informação Prévia – art.º 14 do Dec. Lei n.º 555/99 
com a redação dada pelo Dec. Lei n.º 26/2010 de 30 de março 
Local: Rua Quinta da Silveira, Bairro Casal da Silveira – União 
das Freguesias de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 10.02.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Emite-se Parecer Favorável  
 
Processo n.º 14620/D 
Nome: Gigatensão – Infraestruturas Elétricas, Ldª 
Assunto: Pedido de libertação de caução 
Local: Rua do Bispo, lote 287, Bº Casal do Bispo – União de 
Freguesias de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 18.02.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Indeferida a Libertação da 
Caução  
 
Processo n.º 14680/D 
Nome: Basílio Dias Cipriano 
Assunto: Pedido de libertação de caução 
Local: Rua Sítio da Várzea, lote 7 – União de Freguesias de 
Ramada e Caneças 
Data de despacho: 18.02.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Indeferida a Libertação da 
Caução  
 
Processo n.º 2/D 
Nome: Francisco Fernandes Tavares 
Assunto: Pedido de libertação de caução 
Local: Rua de Belém, lote 111, Bº Moinho do Baeta – União de 
Freguesias de Ramada e Caneças 
Data de despacho: 18.02.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Indeferida a Libertação da 
Caução  
 
Processo n.º 14415/CP/OP/GI 
Nome: Cristina Isabel Farinha Relvacho Silva 
Assunto: Execução de obras de edificação em desacordo com a 
comunicação prévia 
Local: Rua Rafael Bordalo Pinheiro, lote 43, Bº Trigache Norte – 
União de Freguesias de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 18.02.2015 
Teor do Despacho: Embargo Parcial/Notifique-se  
 
Processo n.º 12461/CP/OP/GI 
Nome: Fernando Paulo Lisboa 
Assunto: Prorrogação da Admissão de Comunicação Prévia de 
Construção, nos termos do previsto no n.º 5 do Art.º 58º do DL 
n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação atual  
Local: Rua Stª Isabel, lote 267 B, Bº Vale Grande – União de 
Freguesias de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 20.02.2015 

Teor do Despacho: Concordo/Proceda-se à Prorrogação  
 
Processo n.º 6782/OP 
Nome: Lúcio Horácio da Silva Almeida 
Assunto: Declaração de deserção de procedimento, nos termos 
do art.º 111º do CPA 
Local: Av. João António de Carvalho, Ribeiradas – União de 
Freguesias de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 20.02.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Declaro Deserto o 
Procedimento   
 
Processo n.º 13768/OP 
Nome: Timena – Jardim de Infância, Ldª 
Assunto: Declaração de deserção de procedimento, nos termos 
do art.º 111º do CPA 
Local: Rua Torcato Jorge, n.º 10 – Freguesia de Odivelas 
Data de despacho: 20.02.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Declaro Deserto o 
Procedimento   
 
Processo n.º 14368/CP/OP/GI 
Nome: Maria Assunção Cardoso Machado Rodrigues 
Assunto: Embargo Parcial 
Local: Rua Columbano Bordalo Pinheiro, lote 168, Bº Casal dos 
Apréstimos – União de Freguesias de Ramada e Caneças 
Data de despacho: 24.02.2015 
Teor do Despacho: Embargo Parcial/Notifique-se   
 
Processo n.º 13974/CP/OP/GI 
Nome: Emília Rosa Martins Rodrigues Álvaro 
Assunto: Vistoria ao abrigo do art.º 64º do Dec. Lei n.º 555/99 
de 16 de dezembro 
Local: Rua Antónia Freitas, n.º 8, Pombais – Freguesia de 
Odivelas 
Data de despacho: 24.02.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Determino a Realização de 
Vistoria à Obra   
 
Processo n.º 14069/CP/OP/GI 
Nome: Manuel Joaquim da Costa Dantas 
Assunto: Declaração de caducidade – art.º 71º do DL n.º 555/99 
de 16/12 na sua atual redação 
Local: Lote 218, Bairro Sol Nascente – União de Freguesias de 
Pontinha e Famões 
Data de despacho: 24.02.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Declaro a Caducidade   
 
Processo n.º 11797/OP 
Nome: Cometna II – Fundição, S.A.  
Assunto: Caducidade – art.º 71 do Dec. Lei n.º 555/99 com a 
redação atual 
Local: Av. Marechal Gomes da Costa – União de Freguesias de 
Pontinha e Famões 
Data de despacho: 25.02.2015 
Teor do Despacho: Declaro a Caducidade/Notifique-se   
 
Processo n.º 9860/OP/GI 
Nome: J. Ferreira e Filhos  
Assunto: Prorrogação da Admissão de Comunicação Prévia de 
Construção 
Local: Rua Idade da Pedra, lote 58, Bairro Castelo Poente – 
União de Freguesias de Ramada e Caneças 
Data de despacho: 26.02.2015 
Teor do Despacho: Concordo/Proceda-se à Prorrogação   
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Listagem dos despachos emitidos pelo Diretor do 
Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico, 
referente a Autorizações de Utilização, Comunicações 
Prévias e Rejeições Liminares, no uso da competência 
subdelegada pelo Vereador Paulo César Teixeira, através 
do despacho n.º 17/VPCT/2013, de 23 de outubro, nos 
termos da Informação n.º Interno/2015/2593, 2015.03.05, 
referente ao mês de fevereiro de 2015:  
 
Processo n.º 14614/CP/OP/GI 
Nome: Fausto Pinto Rodrigues Mendonça 
Assunto: Autorização de utilização – art.º 62º do Dec. Lei n.º 
555/99 com a atual redação 
Local: Rua Almedina, lote 170, Bairro Casal do Bispo – União de 
Freguesias de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 03.02.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Deferida a Autorização de 
Utilização  
 
Processo n.º 13291/CP/OP/GI 
Nome: Luís Filipe dos Santos Mota 
Assunto: Autorização de utilização – art.º 62º do Dec. Lei n.º 
555/99 com a atual redação 
Local: Rua Amélia Rey Colaço, lote 791, Bairro Casal Novo – 
União de Freguesias de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 03.02.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Deferida a Autorização de 
Utilização  
 
Processo n.º 14828/CP/OP/GI 
Nome: João António Antunes Martins 
Assunto: Comunicação prévia – art.º 34º do Dec. Lei n.º 555/99 
de 16 de dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo 
Dec. Lei n.º 26/2010 de 30 de março 
Local: Rua do Girassol, lote 212, Bairro do Girassol – União de 
Freguesias de Ramada e Caneças 
Data de despacho: 03.02.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Admitida a Comunicação Prévia  
 
Processo n.º 14668/L/OC 
Nome: Josué Bernardo e outros 
Assunto: Audiência de interessados – art.º 100º e 101º do CPA 
Local: Famões – União de Freguesias de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 03.02.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Notifique-se  
 
Processo n.º 13291/CP/OP/GI 
Nome: Luís Filipe dos Santos Mota 
Assunto: Autorização de utilização – art.º 62º do Dec. Lei n.º 
555/99 com a atual redação 
Local: Rua Amélia Rey Colaço, lote 791, Bairro Casal Novo – 
União de Freguesias de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 03.02.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Deferida a Autorização de 
Utilização  
 
Processo n.º 14614/CP/OP/GI 
Nome: Fausto Pinto Rodrigues Mendonça 
Assunto: Autorização de utilização – art.º 62º do Dec. Lei n.º 
555/99 com a atual redação 
Local: Rua Almedina, lote 170, Bairro Casal do Bispo – União de 
Freguesias de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 03.02.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Deferida a Autorização de 
Utilização  
 

Processo n.º 68/2014/D/V 
Nome: Carlos Luís Pinto dos Santos 
Assunto: Anomalias na construção 
Local: Rua Pulido Valente, n.º 6, 7º A, Urb. Colinas do Cruzeiro, 
Freguesia de Odivelas 
Data de despacho: 04.02.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Notifique-se  
 
Processo n.º 14541/D/PUB 
Nome: Espaço Exterior – Publicidade, Ldª 
Assunto: Exposição de reclamação do valor de taxa liquidado 
Local: Estrada da Paiã – junto ao IC 17 – União de Freguesias de 
Pontinha e Famões 
Data de despacho: 04.02.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Notifique-se  
 
Processo n.º 35/2015/D/OVP 
Nome: EDP Distribuição – Energia, S.A. 
Assunto: Comunicação prévia – Dec. Lei n.º 555/99 de 16 de 
dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo Dec. Lei n.º 
26/2010 de 30 de março 
Local: Rua Oeste, lote 317, Bairro Casal do Rato – União de 
Freguesias de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 05.02.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Admitida a Comunicação Prévia  
 
Processo n.º 14709/D/V 
Nome: José Henriques Antunes 
Assunto: Audiência de interessados – art.º 100º e 101º do CPA 
Local: Praceta Francisco Alves Taborda, n.º 3, r/c dtº – União 
de Freguesias de Ramada e Caneças 
Data de despacho: 05.02.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Notifique-se  
 
Processo n.º 4446/OCP/OC 
Nome: José Augusto Paraíso Lopes 
Assunto: Autorização de utilização – art.º 62º do Dec. Lei n.º 
555/99 com a atual redação 
Local: Rua Afonso Lopes Vieira, lote 103, Bairro Novo das 
Queimadas – União de Freguesias de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 05.02.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Deferida a Autorização de 
Utilização  
 
Processo n.º 12414/CP/OP/GI 
Nome: Paulo Jorge Correia Cabrito 
Assunto: Autorização de utilização – art.º 62º do Dec. Lei n.º 
555/99 com a atual redação 
Local: Rua Cidade de Vendas Novas, lote 332, Bairro Vale 
Grande – União de Freguesias de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 05.02.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Deferida a Autorização de 
Utilização  
 
Processo n.º 11710/CP/OP/GI 
Nome: Elo Luís de Jesus Lima 
Assunto: Autorização de utilização – art.º 62º do Dec. Lei n.º 
555/99 com a atual redação 
Local: Rua General Norton de Matos, lote 108, Bairro Novo 
Santo Eloy – União de Freguesias de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 05.02.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Deferida a Autorização de 
Utilização  
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Processo n.º 8736/D 
Nome: Lisboagás – Galp Energia 
Assunto: Audiência de interessados – art.º 100 e 101º do CPA 
Local: Rua Capitão Salgueiro Maia e Outras – União de 
Freguesias de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 05.02.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Notifique-se  
 
Processo n.º 13253/D 
Nome: Zon TV Cabo 
Assunto: Audiência de interessados – art.º 100º e 101º do CPA 
Local: Av. São Pedro, nº 10 – União de Freguesias de Pontinha e 
Famões 
Data de despacho: 05.02.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Notifique-se  
 
Processo n.º 14660/CP/OP 
Nome: Fernando Henriques e Santos – Sociedade de Exploração 
de Restaurantes 
Assunto: Comunicação prévia – art.º 34º do Dec. Lei n.º 555/99 
de 16 de dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo 
Dec. Lei n.º 26/2010 de 30 de março 
Local: Rua Marechal Gomes da Costa, n.º 86 – União de 
Freguesias de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 06.02.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Rejeitada a Comunicação Prévia  
 
Processo n.º 27145/OCP 
Nome: Triniti – Soc. de Investimentos e Adm. de Propriedades, 
Ldª 
Assunto: Comunicação prévia – art.º 34º do Dec. Lei n.º 555/99 
de 16 de dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo 
Dec. Lei n.º 26/2010 de 30 de março 
Local: Rua José Duarte Lexim, lote 7l – Freguesia de Odivelas 
Data de despacho: 10.02.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Admitida a Comunicação Prévia  
 
Processo n.º 13410/D 
Nome: Vodafone Portugal – Comunicações Pessoais, S.A. 
Assunto: Audiência de interessados – art.º 100º e 101º do CPA 
Local: Ruas Miguel Simões Castelo, Cabo Verde, Ary dos Santos 
– União das Freguesias de Ramada e Caneças 
Data de despacho: 10.02.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Notifique-se  
 
Processo n.º 28805/OCP/OC 
Nome: Albertino Alves Marques 
Assunto: Autorização de utilização – art.º 62º do Dec. Lei n.º 
555/99 de 16 de dezembro,  com a redação atual  
Local: Rua Casal dos Cravos, lote 12, Bairro Casal dos Cravos – 
União de Freguesias de Ramada e Caneças 
Data de despacho: 10.02.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Indeferida a Autorização de 
Utilização  
 
Processo n.º 5458/OP 
Nome: Lidl & Cia, Lojas Alimentares 
Assunto: Comunicação prévia – art.º 34º do Dec. Lei n.º 555/99 
de 16 de dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo 
Dec. Lei n.º 26/2010 de 30 de março 
Local: Alfacinhas, Arroja – União das Freguesias de Pontinha e 
Famões 
Data de despacho: 13.02.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Admitida a Comunicação Prévia  
 
 

Processo n.º 76/D/OVP 
Nome: Fernando Rodrigues da Silva 
Assunto: Pedido de comunicação prévia  
Local: Rua Sousa Carvalho, lote 129, Bº Encosta do Mourigo – 
União das Freguesias de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 13.02.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Rejeitada Liminarmente  
 
Processo n.º 14881/D 
Nome: Tecnilopes – Manutenções Eléctricas, Ldª 
Assunto: Audiência de interessados – art.º 100º e 101º do CPA 
Local: Rua Capitão Renato Batista, lote 507, Bº Casal da Silveira 
– União das Freguesias de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 13.02.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Notifique-se  
 
Processo n.º 27663/U 
Nome: Joaquim Vicente Pereira e outros 
Assunto: Audiência de interessados – art.º 100º e 101º do CPA 
Local: Casal dos Pedrenais – União das Freguesias de Ramada e 
Caneças 
Data de despacho: 13.02.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Notifique-se  
 
Processo n.º 25/2015/D/OVP 
Nome: Lisboagás – GDL, S.A. 
Assunto: Outras operações urbanísticas – art.º 34º do Dec. Lei 
n.º 555/99 de 16 de dezembro, com a redação que lhe foi 
conferida pelo Dec. Lei n.º 136/2014 de 03 de setembro 
Local: Rua da Guiné – União das Freguesias de Ramada e 
Caneças 
Data de despacho: 13.02.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Autorizada a Operação 
Urbanística  
 
Processo n.º 13484/D/V 
Nome: Cláudia Filipa Matos Fernandes Manuel 
Assunto: Anomalias na construção 
Local: Rua Alfredo Roque Gameiro, n.º 5, 9º B – Freguesia de 
Odivelas 
Data de despacho: 13.02.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Notifique-se  
 
Processo n.º 13619/CP/OP/GI 
Nome: Vicente Martins Dias 
Assunto: Audiência de interessados – art.º 100º e 101º do CPA 
Local: Rua Mário de Sá Carneiro, lote 409, Bairro dos Quatro – 
União das Freguesias de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 13.02.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Notifique-se  
 
Processo n.º 13410/D 
Nome: Vodafone Portugal – Comunicações Pessoais, S.A. 
Assunto: Audiência de interessados – art.º 100º e 101º do CPA 
Local: Ruas Miguel Simões Castelo, Cabo Verde, Ary dos Santos 
– União das Freguesias de Ramada e Caneças 
Data de despacho: 10.02.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Notifique-se  
 
Processo n.º 7472/OCP 
Nome: José Martins e outros 
Assunto: Autorização de utilização – art.º 62º do Dec. Lei n.º 
555/99 de 16 de dezembro, com a redação atual 
Local: Rua do Souto, n.º 13 A – Freguesia de Odivelas 
Data de despacho: 13.02.2015 
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Teor do Despacho: Concordo /Deferida a Autorização de 
Utilização  
 
Processo n.º 14506/CP/OP/GI 
Nome: Ana Sofia Fernandes Marques 
Assunto: Comunicação prévia – art.º 34º do Dec. Lei n.º 555/99 
de 16 de dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo 
Dec. Lei n.º 26/2010 de 30 de março 
Local: Lote 26, Bairro Serra Chã – União das Freguesias de 
Ramada e Caneças 
Data de despacho: 13.02.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Rejeitada a Comunicação Prévia  
 
Processo n.º 11590/CP/OP/GI 
Nome: José Nunes Saraiva 
Assunto: Audiência de interessados – art.º 100º e 101º do CPA 
Local: Lote 190, Bairro Casal do Bispo – União das Freguesias 
de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 13.02.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Notifique-se  
 
Processo n.º 12623/CP/OP/GI 
Nome: Ernesto Alves Domingues 
Assunto: Audiência de interessados – art.º 100º e 101º do CPA 
Local: Rua da Boavista, lote 58, Bairro dos Carrascais – União 
das Freguesias de Ramada e Caneças 
Data de despacho: 13.02.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Notifique-se  
 
Processo n.º 16122/OCP/OC 
Nome: Américo Jorge Fernandes 
Assunto: Comunicação prévia – art.º 34º do Dec. Lei n.º 555/99 
de 16 de dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo 
Dec. Lei n.º 26/2010 de 30 de março  
Local: Rua das Arroteias, lote 2A33, Bairro dos CTT, Campos de 
Caneças – União das Freguesias de Ramada e Caneças 
Data de despacho: 13.02.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Rejeitada a Comunicação Prévia  
 
Processo n.º 17/2015/OP/GI 
Nome: José Patrício Beirão 
Assunto: Comunicação Prévia de Obras de Edificação e 
Remodelação de Terrenos 
Local: Rua São Miguel, lote 150, Bairro Moinho do Baeta – 
União das Freguesias de Ramada e Caneças 
Data de despacho: 13.02.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Admitida a Comunicação Prévia  
 
Processo n.º 14594/CP/OP/GI 
Nome: Alberto Batista 
Assunto: Comunicação prévia – art.º 34º do Dec. Lei n.º 555/99 
de 16 de dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo 
Dec. Lei n.º 26/2010 de 30 de março  
Local: Rua de Stª Catarina, lote 17, Bº Girassol – União das 
Freguesias de Ramada e Caneças 
Data de despacho: 16.02.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Admitida a Comunicação Prévia  
 
Processo n.º 14879/CP/OP/GI 
Nome: José Francisco Matias 
Assunto: Comunicação prévia – art.º 34º do Dec. Lei n.º 555/99 
de 16 de dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo 
Dec. Lei n.º 26/2010 de 30 de março  
Local: Rua do Polo, lote 311, Bairro Casal da Silveira – União 
das Freguesias de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 16.02.2015 

Teor do Despacho: Concordo /Admitida a Comunicação Prévia  
 
Processo n.º 13453/CP/OP/GI 
Nome: João António Mendes 
Assunto: Audiência de interessados – art.º 100º e 101º do CPA  
Local: Rua Casal do Abadesso, lote 1076, Bairro Casal Novo – 
União das Freguesias de Ramada e Caneças 
Data de despacho: 16.02.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Notifique-se  
 
Processo n.º 13915/CP/OP/GI 
Nome: Ilídio Marcelina Varandas 
Assunto: Autorização de utilização – art.º 62º do Dec.. Lei n.º 
555/99 com a redação atual  
Local: Rua da Juventude, lote 406, Bairro Casal Novo – União 
das Freguesias de Ramada e Caneças 
Data de despacho: 16.02.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Deferida a Autorização de 
Utilização  
 
Processo n.º 13474/CP/OP/GI 
Nome: Joaquim Pinheiro da Costa 
Assunto: Autorização de utilização – art.º 62º do Dec.. Lei n.º 
555/99 com a redação atual  
Local: Rua de São José, lote 136, Bairro Vale Grande – União 
das Freguesias de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 16.02.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Deferida a Autorização de 
Utilização  
 
Processo n.º 5316/OP 
Nome: Fábrica da Igreja Paroquial da Sagrada Família da 
Pontinha 
Assunto: Audiência de interessados – art.º 100º e 101º do CPA  
Local: Rua de São Francisco Xavier, lote 181 Paiâ – União das 
Freguesias de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 19.02.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Notifique-se  
 
Processo n.º 14825/CP/OP/GI 
Nome: Elsa Pinto Teles Fernandes 
Assunto: Audiência de interessados – art.º 100º e 101º do CPA  
Local: Rua Dórdio Gomes, lote 308, Bairro do Girassol – União 
das Freguesias de Ramada e Caneças 
Data de despacho: 19.02.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Notifique-se  
 
Processo n.º 14573/CP/OP/GI 
Nome: Maria de Fátima Veiga 
Assunto: Autorização de utilização – art.º 62º do Dec.. Lei n.º 
555/99 com a redação atual  
Local: Rua Ferreira Borges, lote 17, Bairro Casal do Rato – 
União das Freguesias de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 20.02.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Deferida a Autorização de 
Utilização  
 
Processo n.º 13944/CP/OP/GI 
Nome: Adelino Ribeiro Sousa 
Assunto: Autorização de utilização – art.º 62º do Dec.. Lei n.º 
555/99 com a redação atual  
Local: Rua 8 de Março, lote C 23, Bairro dos Pedrenais – União 
das Freguesias de Ramada e Caneças 
Data de despacho: 20.02.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Deferida a Autorização de 
Utilização  
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Processo n.º 14884/CP/OP 
Nome: Publimpacto 
Assunto: Rejeição Liminar  
Local: Av. Francisco José Carneiro – União das Freguesias de 
Pontinha e Famões 
Data de despacho: 20.02.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Rejeite-se Liminarmente  
 
Processo n.º 20413/Ant. 
Nome: Gomes & pereira, Ldª 
Assunto: Audiência de interessados – n.º 1 do artigo 109 do 
RJUE 
Local: Av. D. Dinis, n.º 52 A – Freguesia de Odivelas 
Data de despacho: 20.02.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Notifique-se  
 
Processo n.º 13377/CP/OP/GI 
Nome: Vítor Manuel Lagos Domingues 
Assunto: Autorização de utilização – art.º 62º do Dec.. Lei n.º 
555/99 com a redação atual  
Local: Rua da Gaia, lote 1087 A, Bairro Casal Novo – União das 
Freguesias de Ramada e Caneças 
Data de despacho: 20.02.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Deferida a Autorização de 
Utilização  
 
Processo n.º 13185/CP/OP/GI 
Nome: Ernesto Teixeira Reina 
Assunto: Audiência de interessados – art.º 100º e 101º do CPA  
Local: Rua do Paço Real, lote 418 A, Bairro Casal Novo – União 
das Freguesias de Ramada e Caneças  
Data de despacho: 20.02.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Notifique-se  
 
Processo n.º 18785/OCP/OC 
Nome: Andreia Sofia Candeias Rosa 
Assunto: Audiência de interessados – art.º 100º e 101º do CPA  
Local: Rua Central, n.º 47, Bairro da Mimosa – Freguesia de 
Odivelas 
Data de despacho: 20.02.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Notifique-se  
 
Processo n.º 14776/CP/OP/GI 
Nome: Tiago Alexandre Ferreira Cavaleiro 
Assunto: Comunicação prévia – art.º 34 do DL n.º 555/99 de 16 
de dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo DL n.º 
26/2010 de 30 de março   
Local: Travessa da Bela Vista, lote 370, Bairro Casal do Bispo – 
União das Freguesias de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 20.02.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Admitida a Comunicação Prévia  
 
Processo n.º 14737/CP/OP/GI 
Nome: Maria do Carmo Silva Sampaio Soutelinho 
Assunto: Comunicação prévia – art.º 34 do DL n.º 555/99 de 16 
de dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo DL n.º 
26/2010 de 30 de março   
Local: Rua do Sol Nascente, lote 232, Bairro Sol Nascente – 
União das Freguesias de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 20.02.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Admitida a Comunicação Prévia  
 
 
 
 

Processo n.º 14732/CP/OP/GI 
Nome: José da Silva Ferreira e Silvino da Silva Ferreira 
Assunto: Comunicação prévia – art.º 34 do DL n.º 555/99 de 16 
de dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo DL n.º 
26/2010 de 30 de março   
Local: Rua São Sebastião, lote 810, Bairro Casal da Silveira – 
União das Freguesias de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 20.02.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Admitida a Comunicação Prévia  
 
Processo n.º 13957/CP/OP/GI 
Nome: Vítor Manuel Simões dos Santos 
Assunto: Audiência de interessados – art.º 100º e 101º do CPA   
Local: Lote 34, Bairro Encosta do Mourigo – União das 
Freguesias de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 20.02.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Notifique-se  
 
Processo n.º 14226/CP/OP/GI 
Nome: António Filipe Firmo 
Assunto: Audiência de interessados – art.º 100º e 101º do CPA   
Local: Lote 239, Bairro Vale Grande – União das Freguesias de 
Pontinha e Famões 
Data de despacho: 20.02.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Notifique-se  
 
Processo n.º 12227/CP/OP/GI 
Nome: Celestino Ferreira Tomaz e outros 
Assunto: Audiência de interessados – art.º 100º e 101º do CPA   
Local: Rua da Salvação, lote 23, Bairro das Sete Quintas – União 
das Freguesias de Ramada e Caneças 
Data de despacho: 20.02.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Notifique-se  
 
Processo n.º 13821/CP/OP/GI 
Nome: José Gomes Gonçalves 
Assunto: Autorização de utilização – art.º 62 do DL n.º 555/99 
de 16 de dezembro, com a redação atual   
Local: Rua António Freitas, lote 24, Bairro Quinta da Fonte – 
Freguesia de Odivelas 
Data de despacho: 20.02.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Deferida a Autorização de 
Utilização  
 
Processo n.º 14612/CP/OP/GI 
Nome: Filipe Cipriano Domingos Rosa 
Assunto: Comunicação prévia – art.º 34 do DL n.º 555/99 de 16 
de dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo DL n.º 
26/2010 de 30 de março   
Local: Rua Florbela Espanca, lote 42, Bairro Quinta das Pretas – 
União das Freguesias de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 20.02.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Admitida a Comunicação Prévia  
 
Processo n.º 13508/CP/OP/GI 
Nome: José Maria Ferreira de Frias 
Assunto: Autorização de Utilização – art.º 62 do DL n.º 555/99 
de 16 de dezembro, com a redação atual   
Local: Rua Elina Guimarães, lote 120, Bairro da Milharada – 
União das Freguesias de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 20.02.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Indeferida a Autorização de 
Utilização  
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Processo n.º 14216/CP/OP/GI 
Nome: Augusto de Jesus Pinto 
Assunto: Pedido de Prorrogação de Prazo – Regulamento n.º 
395/2012   
Local: Lote 8, Bairro Quinta das Canoas – União das Freguesias 
de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 20.02.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Deferido o Pedido de 
Prorrogação  
 
Processo n.º 14355/CP/OP/GI 
Nome: Maria de Fátima da Conceição Gonçalves Gomes 
Assunto: Comunicação prévia – art.º 34 do DL n.º 555/99 de 16 
de dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo DL n.º 
26/2010 de 30 de março   
Local: Rua da Quinta da Silveira, lote 573, Bairro Casal da 
Silveira – União das Freguesias de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 20.02.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Admitida a Comunicação Prévia  
 
Processo n.º 14643/CP/OP/GI 
Nome: Manuel Chaves Almeida 
Assunto: Comunicação prévia – art.º 34 do DL n.º 555/99 de 16 
de dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo DL n.º 
26/2010 de 30 de março   
Local: Rua 1º de Maio, lote 212, Bairro Casal da Silveira – União 
das Freguesias de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 20.02.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Admitida a Comunicação Prévia  
 
Processo n.º 13161/CP/OP/GI 
Nome: Arlindo Carvalho pereira 
Assunto: Audiência de Interessados – art.º 100º e 101º do CPA   
Local: Rua da Paz, lote 634, Bairro Casal Novo – União das 
Freguesias de Ramada e Caneças 
Data de despacho: 23.02.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Notifique-se  
 
Processo n.º 59/2014/D 
Nome: Carlos Alberto Fernandes Morgado 
Assunto: Audiência de Interessados – art.º 100º e 101º do CPA   
Local: Rua da Cruz, n.º 8 e 10 – União das Freguesias de 
Ramada e Caneças 
Data de despacho: 24.02.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Notifique-se  
 
Processo n.º 7/2015/OP/GI 
Nome: José Francisco Calisto Palminha 
Assunto: Comunicação prévia – art.º 34 do DL n.º 555/99 de 16 
de dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo DL n.º 
26/2010 de 30 de março   
Local: Rua António Aleixo, lote 311 A, Bairro Casal da Silveira – 
União das Freguesias de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 24.02.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Admitida a Comunicação Prévia  
 
Processo n.º 2/2015/OP/GI 
Nome: José Campos 
Assunto: Comunicação prévia – art.º 34 do DL n.º 555/99 de 16 
de dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo DL n.º 
26/2010 de 30 de março   
Local: Rua Elina Guimarães, lote 142, Bairro da Milharada – 
União das Freguesias de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 24.02.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Admitida a Comunicação Prévia  
 

Processo n.º @-77/2015 
Nome: Nélson Diogo os Santos 
Assunto: Autorização de Utilização   
Local: Rua 11 de Março, lote 489, Bairro Casal Novo – União 
das Freguesias de Ramada e Caneças 
Data de despacho: 24.02.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Deferida a Autorização de 
Utilização  
 
Processo n.º @-33/2015 
Nome: Eliseu Alegria Sanguinho 
Assunto: Autorização de Utilização   
Local: Rua D. Dinis, lote A 271, Bairro dos Pedrenais – União 
das Freguesias de Ramada e Caneças 
Data de despacho: 24.02.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Deferida a Autorização de 
Utilização  
 
Processo n.º @-31/2015 
Nome: Maria do Céu Nunes Casalinho 
Assunto: Autorização de Utilização   
Local: Rua José Gomes ferreira, lote 14, Bairro Trigache centro 
– União das Freguesias de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 24.02.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Deferida a Autorização de 
Utilização  
 
Processo n.º @-23/2015 
Nome: Leontina Maria Paulo Alberto 
Assunto: Autorização de Utilização   
Local: Rua da Boavista, lote 77, Bairro dos Carrascais – União 
das Freguesias de Ramada e Caneças 
Data de despacho: 24.02.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Deferida a Autorização de 
Utilização  
 
Processo n.º 11/2015/OP/GI 
Nome: Sara Alexandra Duarte Martins 
Assunto: Comunicação Prévia de Obras de Edificação e 
Remodelação de Terrenos 
Local: Rua Augusto Amaral, lote 85, Bairro Sol Nascente – 
União das Freguesias de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 24.02.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Rejeite-se Liminarmente  
 
Processo n.º 14722/CP/OP/GI 
Nome: Márcio André Ferreira Dionísio 
Assunto: Comunicação prévia – art.º 34 do DL n.º 555/99 de 16 
de dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo DL n.º 
26/2010 de 30 de março   
Local: Rua José Rodrigues Miguéis, lote 559, Bairro dos Quatro 
– União das Freguesias de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 27.02.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Admitida a Comunicação Prévia  
 
Processo n.º 14878/CP/OP/GI 
Nome: Júlio Capelo Esteves Grilo 
Assunto: Comunicação prévia – art.º 34 do DL n.º 555/99 de 16 
de dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo DL n.º 
26/2010 de 30 de março   
Local: Rua Aires da Silva Martiniano, lote 8, Bairro Novo do 
Trigache – União das Freguesias de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 27.02.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Admitida a Comunicação Prévia  
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Processo n.º 14619/CP/OP/GI 
Nome: Maria do Carmo Duarte Dias Marques 
Assunto: Comunicação prévia – art.º 34 do DL n.º 555/99 de 16 
de dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo DL n.º 
26/2010 de 30 de março   
Local: Rua da República, N.º 122 A, B e C – União das 
Freguesias de Ramada e Caneças 
Data de despacho: 27.02.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Admitida a Comunicação Prévia  
 
Processo n.º 13001/CP/OP/GI 
Nome: João Carlos Fonseca Gordinho 
Assunto: Autorização de Utilização – art.º 62 do DL n.º 555/99 
de 16 de dezembro, com a redação atual   
Local: Rua Cidade de Constância, lote 3, Bairro Casal de São 
Sebastião – União das Freguesias de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 27.02.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Deferida a Autorização de 
Utilização  
 
Processo n.º 13512/CP/OP/GI 
Nome: Manuel Ferreira Mendes 
Assunto: Autorização de Utilização – art.º 62 do DL n.º 555/99 
de 16 de dezembro, com a redação atual   
Local: Rua Bernardo Santareno, lote 396, Bairro dos Quatro – 
União das Freguesias de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 27.02.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Deferida a Autorização de 
Utilização  
 
Processo n.º 13391/CP/OP/GI 
Nome: António Pinto do Amaral 
Assunto: Autorização de Utilização – art.º 62 do DL n.º 555/99 
de 16 de dezembro, com a redação atual   
Local: Rua do Brasil, lote 254, Bairro Casal Novo – União das 
Freguesias de Ramada e Caneças 
Data de despacho: 27.02.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Deferida a Autorização de 
Utilização  
 
Processo n.º 6230/OP 
Nome: Lincorlar – Soc. de Construções e Imobiliária, Ldª 
Assunto: Autorização de Alteração de Utilização – art.º 62 do 
DL n.º 555/99 de 16 de dezembro, com a redação atual   
Local: Rua José Gomes Monteiro, Quinta da Barrosa – Freguesia 
de Odivelas 
Data de despacho: 27.02.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Indeferida a Autorização de 
Alteração de Utilização  
 
Processo n.º 13158/CP/OP/GI 
Nome: Albino Vasques 
Assunto: Audiência de Interessados – art.º 100º e 101º do CPA 
Local: Rua Maria Amália Vaz de Carvalho, lote 73, Bairro da 
Milharada – União das Freguesias de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 27.02.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Notifique-se  
 
Processo n.º 13785/CP/OP/GI 
Nome: Maria de Fátima da Silva Moedas 
Assunto: Audiência de Interessados – art.º 100º e 101º do CPA   
Local: Rua da Paz, lote 60, Bairro Casal Novo – União das 
Freguesias de Ramada e Caneças 
Data de despacho: 27.02.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Notifique-se  
 

Listagem dos Alvarás de Utilização e de Construção, 
emitidos pelo Diretor do Departamento de Gestão e 
Ordenamento Urbanístico, no uso da competência 
subdelegada pelo Vereador Paulo César Teixeira, através 
do despacho n.º 17/VPCT/13, de 23 de outubro, nos 
termos da Informação n.º Interno/2015/2591, referente ao 
mês de fevereiro de 2015:  
 
Alvarás de Utilização 
 
Processo n.º 13291/CP/OP/GI 
Nome: José Francisco 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua Maria Amália Vaz de Carvalho, lote 81, Bairro da 
Milharada – UF de Pontinha e Famões 
Data de emissão: 02.02.2015 
Alvará n.º 15/2015 
 
Processo n.º 13579/CP/OP/GI 
Nome: Beatriz Ribeiro Cardoso Esteves 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua Francisco de Holanda, n.º 7, Casal dos Apréstimos – 
UF de Ramada e Caneças 
Data de emissão: 02.02.2015 
Alvará n.º 16/2015 
 
Processo n.º 14589/CP/OP/GI 
Nome: Carolino Augusto Malhadas 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua da Vitória, n.º 10, Bairro Casal do Rato – UF de 
Pontinha e Famões 
Data de emissão: 03.02.2015 
Alvará n.º 17/2015 
 
Processo n.º 13729/CP/OP/GI 
Nome: Manuel José Alves 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua da Liberdade, lote 522, Bairro Casal Novo – UF de 
Ramada e Caneças 
Data de emissão: 03.02.2015 
Alvará n.º 18/2015 
 
Processo n.º 8617/OP/GI 
Nome: Ana Cristina Anjos dos Santos Joaquim 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua Almeida Garrett, lote 272, Bairro Vale Pequeno – UF 
de Pontinha e Famões 
Data de emissão: 03.02.2015 
Alvará n.º 19/2015 
 
Processo n.º 12123/CP/OP/GI 
Nome: Construções Rui Trindade, Ldª 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua do Comércio, lote 29, Bairro Novo do Trigache – UF 
de Pontinha e Famões 
Data de emissão: 04.02.2015 
Alvará n.º 20/2015 
 
Processo n.º 13760/CP/OP/GI 
Nome: Josefa Maria 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua 25 de Abril, lote 366, Bairro do Vale Pequeno – UF 
de Pontinha e Famões 
Data de emissão: 04.02.2015 
Alvará n.º 21/2015 
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Processo n.º 12952/CP/OP/GI 
Nome: Felismina Ribeiro Colaço de Almeida 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua Fernando Pessoa, lote 220, Bairro Casal Novo – UF 
de Ramada e Caneças 
Data de emissão: 10.02.2015 
Alvará n.º 22/2015 
 
Processo n.º 6791/OP/GI 
Nome: José Codeço 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua Craveiro Lopes, lote 772, Bairro Casal Novo – UF de 
Pontinha e Famões 
Data de emissão: 11.02.2015 
Alvará n.º 23/2015 
 
Processo n.º 13317/CP/OP/GI 
Nome: José Correia Morgado 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua Antero de Quental, lote 22, Bairro Novo das 
Queimadas – UF de Pontinha e Famões 
Data de emissão: 11.02.2015 
Alvará n.º 24/2015 
 
Processo n.º 28191/OCP/OC 
Nome: Leonel Antunes Fernandes 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Av.ª João António Carvalho, n.º 31, Bº Quinta das Pretas 
– UF de  
Pontinha e Famões 
Data de emissão: 13.02.2015 
Alvará n.º 25/2015 
 
Processo n.º 13830/CP/OP/GI 
Nome: Valter Pinto Loureiro 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua Carvalho Araújo, lote 916, Bairro Casal Novo – UF 
de Pontinha e Famões 
Data de emissão: 13.02.2015 
Alvará n.º 26/2015 
 
Processo n.º 13543/CP/OP/GI 
Nome: José Monteiro da Fonseca 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua das Flores, lote 55, Bairro Quinta das Canoas – UF 
de Pontinha e Famões 
Data de emissão: 20.02.2015 
Alvará n.º 27/2015 
 
Processo n.º 12695/CP/OP/GI 
Nome: Luís Filipe dos Santos Mota 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua Amélia Rey Colaço, lote 791, Bairro Casal Novo – 
UF de Pontinha e Famões 
Data de emissão: 20.02.2015 
Alvará n.º 28/2015 
 
Processo n.º 5827/ANT 
Nome: Esmeralda Rosa Dias e outro 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua Guilherme Gomes Fernandes, n.º 27 – Freguesia de 
Odivelas 
Data de emissão: 20.02.2015 
Alvará n.º 29/2015 
 
 

Processo n.º 14162/OP 
Nome: Modelo Continente Hipermercado, S.A. 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua Coronel João Brás de Oliveira, n.º 1 – UF de Ramada 
e Caneças 
Data de emissão: 20.02.2015 
Alvará n.º 30/2015 
 
Processo n.º 4796/OP 
Nome: Ricardo Alexandre e Antunes Construções, Ldª 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua Carlos Ramos, n.º 4, 4 A e 4 B, Urb. Jardim da 
Amoreira – UF de Ramada e Caneças 
Data de emissão: 26.02.2015 
Alvará n.º 31/2015 
 
 
 
Listagem dos Comprovativos de Admissão de 
Comunicação Prévia emitidos pelo Diretor do 
Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico, no 
uso da competência subdelegada pelo Vereador Paulo 
César Teixeira, através do despacho 17/VPCT/13, de 23 de 
outubro, nos termos da Informação n.º Interno/2015/2582, 
de 2015.03.05, referente ao mês de fevereiro de 2015: 
 
Processo n.º 14777/CP/OP/GI 
Nome: Américo de Oliveira 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua São Miguel, lote 177, Bairro Moinho do Baeta – UF 
de Ramada e Caneças 
Data de emissão: 04.02.2015 
Comprovativo n.º 39/2015 
 
Processo n.º 13198/CP/OP/GI 
Nome: Maria Fernanda Moitero dos Santos Manso 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Cidade de Sines, lote 198, Bairro Vale Grande – UF 
de Pontinha e Famões 
Data de emissão: 05.02.2015 
Comprovativo n.º 40/2015 
 
Processo n.º 13381/CP/OP/GI 
Nome: Vítor Manuel Ambrósio Pereira 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Amadeu Sousa Cardoso, lote 185, Bairro Trigache 
Norte – UF de Pontinha e Famões 
Data de emissão: 04.02.2015 
Comprovativo n.º 41/2015 
 
Processo n.º 12454/CP/OP/GI 
Nome: Maria de Lurdes Martins Lopes 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Padre Cruz, lote 2, Bairro Casal da Silveira – UF de 
Pontinha e Famões 
Data de emissão: 04.02.2015 
Comprovativo n.º 42/2015 
 
Processo n.º 14155/CP/OP/GI 
Nome: Ana Maria Sanarra Jácomo Grade 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
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Local: Rua das Flores, lote 41, Bairro Quinta das Canoas – UF 
de Pontinha e Famões 
Data de emissão: 06.02.2015 
Comprovativo n.º 43/2015 
 
Processo n.º 35/2014/D/OVP 
Nome: Tecnilopes – Manutenções Eléctricas, Ldª 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Casal da Granja, n.º 9001 VV – UF de Póvoa de 
Santo Adrião e Olival Basto 
Data de emissão: 06.02.2015 
Comprovativo n.º 44/2015 
 
Processo n.º 43/2014/D/OVP 
Nome: Tecnilopes – Manutenções Eléctricas, Ldª 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Santo Eloy – UF de Pontinha e Famões 
Data de emissão: 06.02.2015 
Comprovativo n.º 45/2015 
 
Processo n.º 13731/CP/OP/GI 
Nome: Silvestre Costa Franco 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Carlos Oliveira, lote 75, Bairro Alto de Famões – UF 
de Pontinha e Famões 
Data de emissão: 11.02.2015 
Comprovativo n.º 46/2015 
 
Processo n.º 14872/CP/OP/GI 
Nome: Manuel Joaquim Mourão 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Machado de Castro, lote 506, Bº Casal da Sileira – 
UF de Pontinha e Famões 
Data de emissão: 11.02.2015 
Comprovativo n.º 47/2015 
 
Processo n.º 14664 
Nome: Joaquim António Pereira Rijo 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Soldado Joaquim Manuel Lagarto, lote 223, Bº 
Girassol – UF de Ramada e Caneças 
Data de emissão: 11.02.2015 
Comprovativo n.º 48/2015 
 
Processo n.º 44/2014/D/OVP 
Nome: Lisboagás GDL – Sociedade Distribuidora de Gás 
Natural de Lisboa, S.A. 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua de São José – Freguesia de Odivelas 
Data de emissão: 11.02.2015 
Comprovativo n.º 49/2015 
 
Processo n.º 86/2014/D/OVP 
Nome: Proarba – Energia e Telecomunicações, Ldª 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Columbano Bordalo Pinheiro, lote 168, Bº Casal dos 
Apréstimos – UF de Ramada e Caneças 
Data de emissão: 11.02.2015 
Comprovativo n.º 50/2015 

 
Processo n.º 80/2014/D/OVP 
Nome: Proarba – Energia e Telecomunicações, Ldª 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua José Carlos Ary dos Santos, lote 72, Bº Flor do 
Minho – UF de Ramada e Caneças 
Data de emissão: 11.02.2015 
Comprovativo n.º 51/2015 
 
Processo n.º 52/2014/D/OVP 
Nome: José Gil dos Santos 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Travessa do Ribeiro, lote 127, Bº Casal do Rato – UF de 
Pontinha e Famões 
Data de emissão: 11.02.2015 
Comprovativo n.º 52/2015 
 
Processo n.º 6/2015/OP/GI 
Nome: Judite Marques Alves Gaspar 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua do Chafariz, lote 31, Bº Casal da Silveira – UF de 
Pontinha e Famões 
Data de emissão: 12.02.2015 
Comprovativo n.º 53/2015 
 
Processo n.º 14808/CP/OP/GI 
Nome: Hipólito Augusto Costa dos Santos 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Elina Guimarães, lote 134, Bº Milharada – UF de 
Pontinha e Famões 
Data de emissão: 11.02.2015 
Comprovativo n.º 54/2015 
 
Processo n.º 14622/CP/OP/GI 
Nome: Carlos Alberto Faustino dos Santos 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua da Associação, lote 134, Bº Girassol – UF de Ramada 
e Caneças 
Data de emissão: 11.02.2015 
Comprovativo n.º 55/2015 
 
Processo n.º 27/2014/OP/GI 
Nome: Isabel Pereira Caldeira Coelho 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua da Vitória, lote 49, Bº Casal do Rato – UF de 
Pontinha e Famões 
Data de emissão: 11.02.2015 
Comprovativo n.º 56/2015 
 
Processo n.º 26/2014/OP/GI 
Nome: Belarmino Lopes 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Santo Estevão, lote 378, Bº Casal da Silveira – UF de 
Pontinha e Famões 
Data de emissão: 16.02.2015 
Comprovativo n.º 57/2015 
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Processo n.º 22/2014/OP/GI 
Nome: Lúcio José Soares Andrezo 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Santo Estevão, lote 386, Bº Casal da Silveira – UF de 
Pontinha e Famões 
Data de emissão: 16.02.2015 
Comprovativo n.º 58/2015 
 
Processo n.º 14361/CP/OP/GI 
Nome: António José da Silva 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua da Vitória, lote 70, Bº Casal do Rato – UF de 
Pontinha e Famões 
Data de emissão: 16.02.2015 
Comprovativo n.º 59/2015 
 
Processo n.º 14860/CP/OP/GI 
Nome: José da Graça Dias 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua 2 de Abril, lote 326, Bº Casal da Silveira – UF de 
Pontinha e Famões 
Data de emissão: 16.02.2015 
Comprovativo n.º 60/2015 
 
Processo n.º 14391/CP/OP/GI 
Nome: Lucília Cardoso Gonçalves Rodrigues 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Serpa Pinto, lote 368, Bº Girassol – UF de Ramada e 
Caneças 
Data de emissão: 19.02.2015 
Comprovativo n.º 61/2015 
 
Processo n.º 11858/CP/OP/GI 
Nome: Fernando Rodrigues da Silva 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Sousa Carvalho, lote 129, Bº Encosta do Mourigo – 
UF de Pontinha e Famões 
Data de emissão: 19.02.2015 
Comprovativo n.º 62/2015 
 
Processo n.º 14487/CP/OP/GI 
Nome: Manuel António Dias 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Rafael Bordalo Pinheiro, lote 5, Bº Trigache Centro – 
UF de Pontinha e Famões 
Data de emissão: 23.02.2015 
Comprovativo n.º 63/2015 
 
Processo n.º 14488/CP/OP/GI 
Nome: António Pereira 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua José Gomes Ferreira, lote 18, Bº Trigache Centro – 
UF de Pontinha e Famões 
Data de emissão: 23.02.2015 
Comprovativo n.º 64/2015 
 
 
 
 

Processo n.º 53/2014/D/OVP 
Nome: Proarba – Energia e Telecomunicações, Ldª 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Columbano Bordalo Pinheiro, lote 174, Bº Casal dos 
Apréstimos – UF da Ramada e Caneças 
Data de emissão: 23.02.2015 
Comprovativo n.º 65/2015 
 
Processo n.º 14858/CP/OP/GI 
Nome: Aníbal Borges 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Eng.º Adelino Amaro da Costa, lote 134, Bº Casal da 
Silveira – UF de Pontinha e Famões 
Data de emissão: 19.02.2015 
Comprovativo n.º 66/2015 
 
Processo n.º 14714/CP/OP/GI 
Nome: Aníbal de Almeida Ferreira 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Júlio Verne, lote 843, Bº Casal da Silveira – UF de 
Pontinha e Famões 
Data de emissão: 24.02.2015 
Comprovativo n.º 67/2015 
 
Processo n.º 12409/CP/OP/GI 
Nome: António Pais Fernandes 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua do Campo da Bola, lote 49, Bº Quinta das Canoas – 
UF de Pontinha e Famões 
Data de emissão: 25.02.2015 
Comprovativo n.º 68/2015 
 
Processo n.º 42/2014/D/OVP 
Nome: Lidl & Companhia 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Heróis do Chaimite – Freguesia de Odivelas 
Data de emissão: 25.02.2015 
Comprovativo n.º 69/2015 
 
Processo n.º 34/2014/OP/GI 
Nome: Manuel António Andrezo Araújo 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Santo Estevão, lote 384, Bº Casal da Silveira – UF de 
Pontinha e Famões 
Data de emissão: 27.02.2015 
Comprovativo n.º 70/2015 
 
Processo n.º 5458/OP 
Nome: Lidl & Companhia 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Av. das Acácias, lote AE 1 – UF de Pontinha e Famões 
Data de emissão: 27.02.2015 
Comprovativo n.º 71/2015 
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FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL 
 

 
 
Atos com eficácia externa efetuados, no âmbito da Divisão 
Jurídica e de Fiscalização Municipal, no período compreendido 
entre 2 e 28 de fevereiro de 2015, nos termos da informação n.º 
Interno/2015/2577, de 2015.03.05: 
 
 
NOTIFICAÇÕES PARA LIMPEZA DE TERRENOS 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
dos Viveiros, lote 2 A 16, Bairro dos CTT, Caneças, nos termos 
do nº 1 do Artº 42º do Regulamento de Resíduos Higiene e 
Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Maria Nazaré do Céu Lobato) 
(Processo 112/DFM/12) 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data da notificação: 2015.02.06 
 
 
DESPACHO PARA REMOÇÃO DE VEICULOS DA VIA 
PÚBLICA 
 
Assunto: Remoção de um veículo Peugeot 106, com matrícula 
78-18-HN, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 2/VIAT/OD/15). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2014.11.26 
Data da remoção: 2015.01.08 
 
Assunto: Remoção de um veículo Opel Corsa, com matrícula 
XU-35-89, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
1/VIAT/PO/FA/15). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2014.12.05 
Data da remoção: 2015.01.08 
 
Assunto: Remoção de um veículo Renault Master, com matrícula 
34-62-DR, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 3/VIAT/OD/15). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2014.11.06 
Data da remoção: 2015.01.09 
 
 
 

Assunto: Remoção de um veículo Seat Ibiza, com matrícula VX-
86-12, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 1/VIAT/OD/15). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2014.12.11 
Data da remoção: 2015.01.09 
 
Assunto: Remoção de um veículo Citroen Xara, com matrícula 
98-BA-02, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
2/VIAT/PO/FA/15). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2015.01.09 
Data da remoção: 2015.01.09 
 
Assunto: Remoção de um veículo Volkswagen Golf, com 
matrícula 12-91-MB, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
3/VIAT/PO/FA/15). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2015.01.09 
Data da remoção: 2015.01.09 
 
Assunto: Remoção de um veículo Volkswagen Polo, com 
matrícula 38-22-EP, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
4/VIAT/PO/FA/15). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2015.01.09 
Data da remoção: 2015.01.09 
 
Assunto: Remoção de um veículo Citroen C2, com matrícula 41-
GI-15, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
5/VIAT/PO/FA/15). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2015.01.09 
Data da remoção: 2015.01.09 
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Assunto: Remoção de um veículo Renault Trafic, com matrícula 
46-24-VT, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 4/VIAT/OD/15). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2014.11.06 
Data da remoção: 2015.01.12 
 
Assunto: Remoção de um veículo Renault Clio, com matrícula 
83-27-GM, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
1/VIAT/PV/OL/15). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2014.11.06 
Data da remoção: 2015.01.12 
 
Assunto: Remoção de um veículo Fiat Punto, com matrícula 86-
25-RZ, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
2/VIAT/PV/OL/15). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2014.11.06 
Data da remoção: 2015.01.12 
 
Assunto: Remoção de um veículo Citroen 2.5 TD, sem 
matrícula, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 5/VIAT/OD/15). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2014.12.09 
Data da remoção: 2015.01.13 
 
Assunto: Remoção de um veículo Alfa Romeo, com matrícula 
96-19-CE, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
3/VIAT/PV/OL/15). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2014.09.29 
Data da remoção: 2015.01.13 
 
Assunto: Remoção de um veículo Fiat Brava, sem matrícula, nos 
termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento Municipal 

de Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na Via 
Pública (Processo nº 4/VIAT/PV/OL/15). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2015.01.08 
Data da remoção: 2015.01.15 
 
Assunto: Remoção de um veículo Volkswagen Polo, com 
matrícula 36-26-DB, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
5/VIAT/PV/OL/15). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2015.01.14 
Data da remoção: 2015.01.15 
 
Assunto: Remoção de um veículo Honda Civic, com matrícula 
82-94-KD, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
1/VIAT/RA/CA/15). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2015.01.14 
Data da remoção: 2015.01.15 
 
Assunto: Remoção de um veículo Opel Corsa, com matrícula 
18-32-EX, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
6/VIAT/PO/FA/15). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2015.01.14 
Data da remoção: 2015.01.15 
 
Assunto: Remoção de um veículo Rover 214, com matrícula 29-
98-FJ, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
6/VIAT/PV/OL/15). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2015.01.15 
Data da remoção: 2015.01.16 
 
Assunto: Remoção de um veículo Opel Corsa, com matrícula 
82-13-DN, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
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Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
7/VIAT/PO/FA/15). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2015.01.16 
Data da remoção: 2015.01.16 
 
Assunto: Remoção de um veículo Fiat Punto, com matrícula 93-
15-NG, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
7/VIAT/PV/OL/15). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2015.01.14 
Data da remoção: 2015.01.21 
 
Assunto: Remoção de um veículo Citroen Xantia, com matrícula 
09-06-IR, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
8/VIAT/PV/OL/15). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2015.01.14 
Data da remoção: 2015.01.21 
 
Assunto: Remoção de um veículo Ford Modeo, com matrícula 
40-15-GN, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
1/VIAT/RA/CA/15). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2015.01.20 
Data da remoção: 2015.01.22 
 
Assunto: Remoção de um veículo Opel Astra, com matrícula 57-
00-OP, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
8/VIAT/PO/FA/15). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2015.01.14 
Data da remoção: 2015.01.23 
 
Assunto: Remoção de um veículo Opel Kadett, com matrícula 
QE-51-41, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 8/VIAT/OD/15). 

Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2015.01.26 
Data da remoção: 2015.01.27 
 
Assunto: Remoção de um veículo Fiat Punto, com matrícula 67-
25-MF, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 7/VIAT/OD/15). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2015.01.26 
Data da remoção: 2015.01.27 
 
Assunto: Remoção de um veículo Citroen C 35, com matrícula 
OT-76-55, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 6/VIAT/OD/15). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2015.01.26 
Data da remoção: 2015.01.27 
 
Assunto: Remoção de um veículo Peugeot 106, com matrícula 
15-74-JX, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 9/VIAT/OD/15). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2015.01.26 
Data da remoção: 2015.01.28 
 
Assunto: Remoção de um veículo Mercedes 190 D, com 
matrícula 35-78-KE, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 10/VIAT/OD/15). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2015.01.26 
Data da remoção: 2015.01.28 
 
Assunto: Remoção de um veículo Toyota Hilux, com matrícula 
37-09-CG, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 11/VIAT/OD/15). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2015.01.26 
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Data da remoção: 2015.01.29 
 
Assunto: Remoção de um veículo Ford Escort, com matrícula 
XJ-88-38, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
9/VIAT/PV/OL/15). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2015.01.29 
Data da remoção: 2015.01.30 
 
Assunto: Remoção de um veículo Portaro, com matrícula DM-
99-81, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
10/VIAT/PV/OL/15). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2015.01.29 
Data da remoção: 2015.01.30 
 
Assunto: Remoção de um veículo Fiat Punto, com matrícula sem 
matrícula, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
9/VIAT/PO/FA/15). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2015.01.30 
Data da remoção: 2015.01.30 
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ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

 
 

3.ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
 

Realizada em 12 de março de 2015 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

MOÇÕES 
 

 
 

MOÇÃO 
 

“DIA INTERNACIONAL DA MULHER” 
 

Considerando que: 
 
1. No dia 8 de Março de 1857, as operárias de uma fábrica 
têxtil nova-iorquina começaram uma greve pela redução 
do horário de trabalho e pelo direito à maternidade. Com 
uma jornada de trabalho de dezasseis horas diárias, 
recebiam menos de um terço do salário dos homens. Mais 
de uma centena destas mulheres acabaria por perder a vida 
na sequência de um incêndio que deflagrou nas instalações 
fabris onde se encontravam.  
 
2. Por essa razão, o dia 8 de Março é, desde 1910, 
comemorado como Dia Internacional da Mulher. Uma 
homenagem às mulheres que perderam a vida nesse 
processo grevista, mas também a todas aquelas que, ao 
longo da história, chamaram à participação pública a luta 
pelos direitos, pela igualdade e pela dignidade.  
 
3. As mulheres constituem mais de metade dos pobres a 
nível mundial, das vítimas civis de guerras e conflitos, dos 
781 milhões de adultos e 126 milhões de jovens que não 
sabem ler nem escrever e dos 2,5 milhões de novos 
infetados do HIV. Além disso, todos os anos 300.000 
mulheres morrem de causas relacionadas com a gravidez e 
o parto; 
 
4. Portugal vive hoje uma das mais graves crises 
económicas e sociais da sua história. Esta crise, afetando 
uma parte muito significativa da população, escreve-se 
sobretudo no feminino. Sabemos hoje que, passados mais 
de cem anos da greve de 8 de Março, a desigualdade é 
ainda amplificada pela relação de género: as mulheres 
trabalham em média mais do que os homens (entre 
trabalho remunerado e não-remunerado); e ganham 

menos 13%, sendo o país europeu em que a desigualdade 
salarial mais aumentou. O próprio direito à maternidade, 
como outros, não está ainda hoje totalmente 
implementado.  
 
5. Há 15 anos a Assembleia da República, por proposta do 
Bloco de Esquerda, classificou o crime de violência 
doméstica como um crime público, deixando, assim, de 
depender de queixa da vítima. Apesar deste avanço, em 
2014 morreram 43 mulheres por femicidio; 
 
6. Igualmente por proposta do Bloco de Esquerda, a 
Assembleia da República, a 7 de março de 2014, 
classificou como crime público o crime de violação. 
 
Assim, a Assembleia Municipal de Odivelas, reunida 
em plenário no dia 12 de março de 2015, delibera:  
 
1. Saudar as comemorações do Dia Internacional da 
Mulher, saudando igualmente todas as conquistas 
históricas que foram feitas na luta pela igualdade; 
 
(Documento apresentado pela bancada do BE – Aprovado por 

Unanimidade). 
 

O Presidente da Assembleia Municipal de Odivelas 
 

(Miguel Cabrita) 
 

 
Odivelas, 12 de março de 2015 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

MOÇÃO 
 

“CONTRA A HOMOFOBIA” 
 

Considerando que: 
 
1. A liberdade de orientação sexual é um direito 
constitucionalmente protegido; 
 
2. Um militar de 23 anos, vítima de bullying pelos seus 
“maneirismos femininos” e por ser considerado 
homossexual foi encontrado morto no quarto onde 
dormia, na Base Aérea de Beja onde estava colocado há 
três meses; 
 
3. Segundo notícias publicadas na comunicação social, 
fontes militares citadas pelo jornal referiram que a alegada 
homossexualidade do jovem "era alvo de chacota 
constante dentro da Base Aérea" de Beja e terá atingido o 
seu limite na madrugada da passada quinta-feira, numa 
festa do clube de praças, quando a pressão psicológica terá 
sido levada "ao extremo; 
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4. Na manhã seguinte o corpo da vítima foi encontrado 
no alojamento masculino da base; 
 
5. O porta-voz da Força Aérea Portuguesa, coronel Rui 
Roque, disse esta segunda-feira à Agência Lusa que 
“mediante as conclusões a que esse inquérito chegue, a 
Força Aérea agirá em conformidade”; 
 
6. Segundo o jornal “i”, na página do Exército 
Português, associada ao gabinete de atendimento de 
Castelo Branco, até esta terça-feira podia ler-se: 
“contra-indicação [para a selecção]: fonação, 
obesidade, alcoolismo, homossexualidade, consumo 
de drogas”. Entretanto a informação foi removido, 
alegando, um porta-voz do exercito que a referência à 
homossexualidade era “um lapso isolado”; 
 
7. A cultura militar se funda em valores machistas, 
conservadores e opressores, que tendem apenas a aceitar a 
diferença individual imposta pela hierarquia.  
 
Assim, a Assembleia Municipal de Odivelas, reunida 
em plenário no dia 12 de março de 2015, delibera:  
 
1. Condenar veementemente todas as formas de 
discriminação fundadas na orientação sexual; 
 
2. Exigir total transparência no inquérito em curso e que a 
Força Aérea Portuguesa tome medidas que procurem 
evitar a repetição de acontecimentos deste tipo; 
 
3. Exigir às Forças Armadas e a todos os serviços do 
Estado que cumpram a Constituição da República 
Portuguesa, não discriminando cidadãs e cidadãos em 
função da orientação sexual; 
 
4. Solidarizar-se com a família, as e os amigos e com as e 
os colegas do jovem falecido. 
 
(Documento apresentado pela bancada do BE – Aprovado por 
Maioria com os votos a favor das bancadas do BE, CDU, PS, PSD 

e CDS e com a abstenção do Deputado Carlos Barreto). 
 

O Presidente da Assembleia Municipal de Odivelas 
 

(Miguel Cabrita) 
 

Odivelas, 12 de março de 2015 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOÇÃO DE CONDENAÇÃO 
 

“PASSOS COELHO – O IMPERFEITO 

DESCONHECIMENTO DA MEMÓRIA” 
 

A revelação sobre o incumprimento das obrigações 
contributivas por parte de Pedro Passos Coelho é, a todos 
os títulos, surpreendente. Desde logo, porque o atual 
primeiro-ministro não é um contribuinte qualquer, nem 
foi um normal trabalhador a recibos verdes. Depois, 
porque a sua dívida prescreveu, resistindo assim a um 
período em que a Administração revelou grande empenho 
na recuperação de verbas e vulgarizou o recurso a 
cobranças coercivas aos trabalhadores a recibos verdes. 
Mas, acima de tudo, porque Passos Coelho alega que 
“desconhecia” (1) a existência desta dívida. Ou seja, 
ultrapassando os jogos de palavras, o primeiro-ministro 
está a afirmar que não conhecia as regras que o obrigavam 
a contribuir para a Segurança Social (cujo incumprimento 
está na origem da dívida). 
 
Dadas as suas particulares responsabilidades, esta situação 
é totalmente inaceitável e revela, além do mais, tendo até 
em conta os níveis de rendimentos em causa, uma atitude 
de indiferença ou mesmo de hostilidade perante a 
Segurança Social – é também reveladora a escolha do 1º 
escalão, em que a base de incidência correspondia a um 
salário mínimo nacional, valor certamente bastante 
distante dos rendimentos de facto auferidos por Passos 
Coelho. (2) 
 
Além do mais, até ao momento, Passos Coelho 
também não esclareceu as dúvidas quanto à 
discrepância do valor voluntariamente pago à 
Segurança Social já depois de contactado pelo 
Público sobre o tema, ainda no decorrer de Janeiro 
deste ano. O primeiro-ministro revelou ter pago 2.880 
euros à Segurança Social, mas de acordo com o 
Público a dívida em 2004 era de  5.016 euros. A dívida 
global em Março e 2013 era de 7430,52. Com os juros 
relativos aos dois anos entretanto decorridos, essa dívida 
ultrapassaria agora, seguramente os 8.000,00 euros 
(“Público”, 3/3/2015). Pagou voluntariamente 3.914 
euros... 
 
Aquando do caso da Tecnofarma, Passos Coelho 
respondeu que não estaria disponível para fazer um 
striptease das suas contas... (3) 
 
Mas a justificação para o incumprimento torna esta 
revelação ainda mais grave. É inadmissível que o primeiro-
ministro declare desconhecimento de uma obrigação que 
resulta de uma legislação que foi aprovada num momento 
em que era deputado. Hoje Passos Coelho dirige um 
Governo totalmente implacável com os trabalhadores a 
recibos verdes, maioritariamente precários com baixos 
rendimentos, a quem impõe a cobrança coerciva como 
regra de atuação perante o grave problema das dívidas à 
Segurança Social de milhares de pessoas – dívidas que, na 
maioria dos casos, têm origem na injustiça dos falsos 
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recibos verdes e não responsabilizam as entidades 
patronais. Vemos agora que esta opção política de Passos 
Coelho e do seu ministro Pedro Mota Soares contrasta 
brutalmente com a sua conduta pessoal: o suposto rigor é 
apenas um argumento instrumental para aplicar uma 
política de seleção social. 
 
O regime de contribuições para os trabalhadores a recibos 
verdes é injusto, inadequado e incompreensível para quem 
nele está incluído. Muitos anos depois do incumprimento 
de Passos Coelho, as regras são, no essencial, as mesmas. 
Passos Coelho, que dirige um Governo que insiste em 
manter este regime e ainda o piorou nos últimos anos, 
confessa agora que também não o compreende. Ainda 
assim, exige que precários com baixos rendimentos façam 
tudo o que ele não fez: que entendam as regras e que as 
cumpram, sob pena de severas consequências. É esta a 
estranha moral de um primeiro-ministro, que decreta um 
suposto rigor para quem está em dificuldades, mas reserva 
para si todas as facilidades. 
 
A Assembleia Municipal de Odivelas, reunida a 12 de 
Março de 2015, e tendo em conta o que acima se afirma, 
decide: 
 
1 – Condenar veementemente esta situação; 
 
2 – Reiterar a necessidade de a Assembleia da República 
proceder a alterações neste regime contributivo para 
acabar com a injustiça que caiu sobre as e os trabalhadores 
a recibos verdes; 
 
3 – Que caso seja aprovado este voto, ele seja enviado 
para os partidos representados na Assembleia da 
República e aos órgãos de comunicação nacional e local. 
 
(1) Passos Coelho atestou ainda que não tem quaisquer 
dívidas ao Fisco e que fez questão de o verificar em 2010. 
"Reafirmo que não tenho qualquer contencioso fiscal ou 
dívida ao Fisco e quando assumi a liderança do meu 
partido em 2010 tive a preocupação de verificar que não 
tinha qualquer obrigação por cumprir”. ("Negócios" de 
6/3/2015) 
 
(2) - Marcelo Rebelo de Sousa: "Como é que é possível 
alguém assumir o cargo de primeiro-ministro e não haver 
uma investigação ao que pagaram e ao que não pagaram 
de impostos e segurança social?" (TVI, 1/3/2015) 
 

 
 

(3) – À medida que se destapa a panela, as coisas vão-se 
agravando. O “Público” de ontem afirma que poderá ter 
estado mais de 8 anos, entre 1996 e 2004, e não cinco, 
entre 1999 e 2004, sem pagar à Segurança Social. 
 
  “Se Passos Coelho cumpriu a lei, e pediu isenção de contribuição 
para a Segurança Social em 1996, não podia deixar de saber que 
esse pagamento era obrigatório por parte dos trabalhadores 
independentes. Se não a cumpriu, esteve sem pagar mais de 8 anos e 
não apenas os cinco que até agora eram conhecidos – dívida 
acumulada (sem juros), seria da ordem de 8000 euros, muito acima 
dos 5016que até à pouco constavam dos registos da Seg. Social” 
 
(Documento apresentado pela bancada do BE – Aprovado por 
Maioria com os votos a favor das bancadas do BE e CDU, com os 
votos contra da bancada do PSD e com as abstenções da bancada 

do PS e CDS). 
 

O Presidente da Assembleia Municipal de Odivelas 
 

(Miguel Cabrita) 
 

Odivelas, 12 de março de 2015 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

MOÇÃO 
 

“SUBCONCESSÃO DA EXPLORAÇÃO DAS EMPRESAS DE 
TRANSPORTES COLETIVOS CARRIS E 

METROPOLITANO DE LISBOA” 
 

A subconcessão a privados da gestão das empresas de 
transportes coletivos Carris (autocarros e elétricos) e 
Metropolitano de Lisboa tem sido um tema em foco no 
debate político. O Governo, mais uma vez, age contra a 
vontade dos Portugueses e sem dialogar com os 
Municípios da Grande Lisboa servidos pela rede de 
transportes públicos operadas pela Companhia Carris de 
Ferro de Lisboa, S.A. e pelo Metropolitano de Lisboa, 
E.P.E. decidiu avançar com o processo de subconcessão 
deste serviço - com a publicação em Diário da República, 
no dia 6 de Março, da Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 10/2015, é determinado o processo de 
abertura ao mercado da exploração dos serviços públicos 
de transporte de passageiros prestados por estas duas 
empresas públicas, através da subconcessão destes 
serviços por um período de 10 anos. 
 
No entanto, é do conhecimento geral que os utentes e os 
sindicatos que representam os trabalhadores discordam da 
solução anunciada pelo Governo PSD/CDS. Apesar dos 
protestos, o Governo continua a teimar nesta solução para 
resolver o problema financeiro das duas empresas, sem 
olhar para as consequências que podem advir de uma rede 
de transporte públicos mais cara, insuficiente e 
desarticulada, nomeadamente na exclusão dos menos 
favorecidos e no agravamento do tráfego automóvel, com 
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todos os impactos ambientais negativos que dai decorrem 
na poluição do ar, nas emissões de CO2 e no ruído. 
 
Na vigência do Governo PSD/CDS tem-se assistido a 
uma degradação da qualidade do serviço prestado tanto 
pela Carris como pelo Metropolitano de Lisboa, pelo que 
urge encontrar um modelo de gestão que permita 
assegurar um serviço de transporte público de qualidade, 
adequado à vivência quotidiana da cidade de Lisboa e da 
região metropolitana onde se insere. 
 
Face ao exposto, e tendo presente que diariamente 
milhares de munícipes de Odivelas utilizam a rede de 
transportes públicos do Metro e da Carris nas suas 
deslocações pendulares profissionais e pessoais para a 
cidade de Lisboa, que o direito à mobilidade é um direito 
fundamental dos cidadãos nas metrópoles urbanas e que 
existe um risco sério da subconcessão a privados deste 
serviço público de transporte coletivo prejudicar a 
mobilidade dos odivelenses, nomeadamente nas carreiras 
da Carris, a Assembleia Municipal de Odivelas, na reunião 
extraordinária de 12 de Março de 2015, delibera: 
 
1) Exigir ao Governo a suspensão imediata do 
procedimento concursal determinado pela Resolução do 
Conselho de Ministros n.º 10/2015, refutando a decisão 
governamental de proceder à subconcessão dos serviços 
públicos de transporte de passageiros prestados pelas 
empresas Companhia Carris de Ferro de Lisboa, S.A., e 
Metropolitano de Lisboa, E.P.E.. 
 
2) Solicitar ao Governo o diálogo com os Municípios da 
Grande Lisboa em sede do Conselho Metropolitano, na 
procura de uma solução intermunicipal para a criação de 
um sistema de transportes coletivos integrado que garanta 
a sua sustentabilidade financeira, ambiental e social, bem 
como a qualidade da prestação deste importante serviço 
público. Nessa perspetiva, deve ser considerada a 
proposta apresentada pela Câmara Municipal de Lisboa 
para uma partilha de responsabilidades e de riscos, num 
quadro mais amplo de um contrato interadministrativo de 
parceria pública a celebrar com o Estado. 
 
3) Instar o Governo na procura das soluções em parceria 
com os Municípios cujo modelo e objetivos visem 
melhorar a qualidade do serviço prestado e da cobertura 
das redes de transportes públicos. 
 
4) Incitar o Governo a promover junto dos cidadãos o 
uso dos sistemas públicos de transporte e a garantir a 
universalidade e igualdade no acesso aos serviços. 
 
(Documento apresentado pela bancada do PS – Aprovado por 
Maioria com os votos a favor das bancadas do PS, com os votos 
contra da bancada da CDU e BE e com as abstenções da bancada 

do CDS e PSD). 
 

O Presidente da Assembleia Municipal de Odivelas 
 

(Miguel Cabrita) 

 
Odivelas, 12 de março de 2015 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

VOTO DE CONGRATULAÇÃO 
 

 
 

VOTO DE CONGRATULAÇÃO 
 

Nelson Évora, nascido na Costa do Marfim, filho de pai 
Cabo-Verdiano e mãe Costa-Marfinense. 
 
Odivelense desde os 5 anos, Português aos 18 anos 
por se sentir mais Português que Cabo-Verdiano ou 
Marfinense. 
 
Munícipe de Odivelas, 1.º medalhado com a Medalha 
Municipal de Mérito Desportivo. 
 
Passa a sua infância em Odivelas onde faz a escolaridade 
obrigatória e dá os primeiros passos na atividade 
desportiva como benjamim no Odivelas Futebol Clube. 
 
João Ganço, antigo recordista nacional de salto em altura 
e seu vizinho, vê nele potencialidades que mais tarde o 
levarão ao Sport Lisboa e Benfica. 
 
Com outras condições de treino começa a revelar talento e 
condições físicas para a disciplina de saltos, desde o salto 
em altura, salto em comprimento e triplo salto, disciplinas 
onde conseguiu resultados de valia internacional. 
 
Optando em exclusivo pelo triplo salto consegue um 
conjunto de resultados de nível mundial de que 
destacamos: 
 
- Medalha de Ouro – Jogos Olímpicos de Pequim 
- Medalha de Ouro – Campeonato do Mundo de Osaka  
- Medalha de Prata – Campeonato do Mundo de Berlim 
 
Depois de um longo período afastado da alta competição 
por graves lesões, 
 
- Medalha de Ouro – Campeonato da Europa de 
Atletismo em Pista Coberta – 2015 - Praga. 
 
Também os portugueses João Costa e Joana Castelão 
sagraram-se campeões da Europa Tiro, na disciplina de Ar 
Comprimido a 10 metros, a “10m Air 50 Pistol”. Esta 
medalha de ouro foi conquistada na final que se disputou, 
in Arnhem na Holanda, no passado sábado, dia 7 de 
março de 2015. 
 
Os atiradores portugueses, ambos atletas olímpicos, 
conquistaram o “Europeu de equipas” ao vencerem na 
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final a primeira equipa da Rússia composta por Ekaterina 
Korshunova e Vladimir Isakov. 
 
João Costa, de 51 anos, militar, ocupa, presentemente, a 5ª 
posição do ‘ranking’ europeu na disciplina, tendo sido o 
atleta mais velho da Missão Olímpica Portuguesa aos 
Jogos Olímpicos de Londres, em 2012. O atirador, do 
Sporting Clube de Portugal, participou em quatro 
olimpíadas: Sydney 2000, Atenas 2004, Pequim 2008 e 
Londres 2012. 
 
Joana Castelão estreou-se nos Jogos Olímpicos de 
Londres, em 2012, com um 15º lugar, tem 31 anos, é 
natural de Carcavelos e atleta do Clube de Atiradores do 
Pessoal da Polícia de Segurança Pública. 
 
Por mais estes excelentes resultados desportivos, a 
Assembleia Municipal de Odivelas, reunida em 12 de 
março de 2015, congratula-se com a excelente prestação 
destes atletas portugueses, não deixando de realçar o fato 
de Nelson Évora e o seu treinador João Ganço estarem 
ligados a Odivelas desde sempre, o que é um orgulho para 
todos os odivelenses. Estes resultados contribuem para 
mais um momento alto do Desporto Nacional, elevando, 
assim, o prestígio de Portugal. 
 
(Documento apresentado pela bancada do PS – Aprovado por 
Maioria com os votos a favor das bancadas do PS, CDS, BE, PSD, 
CDU, com os votos contra do Deputado Ilídio Ferreira e com a 

abstenção do Deputado Joaquim Campos). 
 

O Presidente da Assembleia Municipal de Odivelas 
 

(Miguel Cabrita) 
 

Odivelas, 12 de março de 2015 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

VOTO DE SAUDAÇÃO 
 

 
 

VOTO DE SAUDAÇÃO 
 

“DIA INTERNACIONAL DA MULHER” 
 

Por proposta de Clara Zetkin, data de 1910 a aprovação 
na Dinamarca, da comemoração de um dia de luta 
internacional da Mulher, assinalando e homenageando a 
luta das trabalhadoras de uma fábrica têxtil de Nova 
Iorque, pela melhoria das suas condições laborais. 
Aconteceu em 1857. 
 
Entre nós a realidade pós 25 de abril, revela a conquista de 
liberdades, direitos e garantias fundamentais para as 
mulheres. Foram dados passos gigantescos a este nível, 

mas a evolução da sociedade portuguesa, das suas 
realidades e das suas circunstancias, deve obrigar-nos a 
todos, homens e mulheres a encarar o dia internacional da 
mulher, como uma missão inacabada e uma data que não 
deve ser esquecida, 
 
Falar do direito das mulheres é falar de direitos 
fundamentais e é falar de direitos humanos. É falar de 
violência doméstica, mutilação genital feminina, 
desigualdade de oportunidades entre géneros, falta de 
equiparação de vencimentos em altos cargos da esfera 
dirigente publica e privada. É falar de direitos à natalidade 
e ao mesmo tempo falar do direito a ter uma carreira. É 
falar de igualdade e de liberdade. 
 
Muito já se conquistou, muito já evoluímos em Portugal e 
na Europa. 
 
Se olharmos para nós próprios, para a nossa realidade 
local verificamos que muitas mulheres mostraram e 
mostram, mesmo com as dificuldades e entraves que 
conhecemos, o seu valor.  
 
Posso mencionar muitas que com o seu esforço assumem 
e/ou assumiram responsabilidades públicas e politicas de 
grande responsabilidade nos mais diferentes níveis de 
governação municipal, nacional e internacional. 
 
Cargos conseguidos fruto da sua capacidade, persistência e 
resiliência. 
 
São exemplos raros? Felizmente Não. São exemplos de 
mulheres bravas que não se resignaram. 
 
No entanto e por muito que tenhamos evoluído não 
podemos esmorecer e, todos juntos, temos de continuar a 
trabalhar em prol de uma maior igualdade entre géneros e 
combater a discriminação, seja ela positiva ou negativa. 
 
Combater a discriminação, porque enquanto houver uma 
mulher discriminada em face do seu género, em face de 
ser simplesmente mulher, esta luta justifica-se. 
 
Porque como diz o Papa Francisco: "Um mundo no qual 
as mulheres são marginalizadas é um mundo estéril, 
porque as mulheres não só dão a vida (...), mas têm a 
capacidade de entender o mundo com outros olhos e de 
sentir as coisas com coração mais criativo, mais paciente e 
mais dócil". 
 
A todas as mulheres, o nosso obrigado e a nossa 
saudação. 
 
 
(Documento apresentado pela bancada do PSD – Aprovado por 

Unanimidade). 
 

O Presidente da Assembleia Municipal de Odivelas 
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(Miguel Cabrita) 
 

Odivelas, 12 de março de 2015 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PROCEDIMENTOS CONCURSAIS 
 

 
 

PROCEDIMENTOS CONCURSAIS COMUNS PARA OCUPAÇÃO DE 
POSTOS DE TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO 

 
Autorização para se prosseguir com os recrutamentos 
referentes aos procedimentos concursais comuns para 
ocupação de vinte e nove postos de trabalho por tempo 
indeterminado, na categoria de assistente operacional, para 
diversas áreas da Câmara Municipal de Odivelas, 
publicados no Diário da República, 2ª Série n.º 97, de 21 
de maio de 2014, com vista à homologação das listas de 
classificação final dos mesmos, de acordo com a 
informação nº Interno/2015/2345, de 2015-02-26, 
remetida pela Senhora Presidente da Câmara, à 
Assembleia Municipal de Odivelas, aprovada na 1ª 
Reunião Extraordinária da Câmara Municipal de Odivelas, 
de 2015-03-03, (Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
n.º 4/2015, de 10 de março, página 9). 
 

Serviço 
Tipo de 

Procedimento 
Número 
de Postos Categoria 

1-Gabinete 
Médico 

Veterinário 

Procedimento 
Concursal Comum por 
tempo indeterminado 

3 

Assistente 
Operacional 
(Tratador-

Apanhador de 
animais) 

2-Divisão de 
Gestão 

Ambiental 

Procedimento 
Concursal Comum por 
tempo indeterminado 

3 

Assistente 
Operacional 
(Apoio ao 
cemitério) 

3-Divisão de 
Educação 

Procedimento 
Concursal Comum por 
tempo indeterminado 

19 

Assistente 
Operacional 
(Pessoal Não 

Docente) 

Procedimento 
Concursal Comum 

por tempo 
indeterminado 

3 

Assistente 
Operacional 

(serviço 
Municipal de 
Transportes 
Especiais) 

4-Divisão de 
Transportes e 

Oficinas 

Procedimento 
Concursal Comum 

por tempo 
indeterminado 

1 

Assistente 
Operacional 

(Condutor de 
Máquinas 
Pesadas e 
Veículos 

Especiais) 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 

 

MINUTO DE SILÊNCIO 
 

 
 

FALECIMENTO DE UM ANTIGO DIRIGENTE MUNICIPAL 
 

O Sr. Presidente da assembleia Municipal de Odivelas 
informou os presentes do falecimento de um antigo 
dirigente municipal, Dr. João Fernandes, tendo proposto 
um minuto de silêncio. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

RETIRADA DE PONTOS 
 

 
 

O Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Odivelas 
propôs que os pontos 3 – “Projeto de Regulamento do 
Conselho Municipal de Segurança”, ponto 4 – «Proposta 
de Recomendação n.º 01/AM/2015 – Conclusões da 
Conferência “Orçamentos participativos em contexto 
metropolitano: experiências e desafios”», ponto 5 – 
“Proposta de Delimitação da Área de Reabilitação Urbana 
do Bairro do Olival do Pancas – União de Freguesias 
Pontinha e Famões”, ponto 6 – Processo 1597/LO/GI – 
Comissão de Administração Conjunta do Bairro da 
Milharada – Bairro da Milharada – Junta da União das 
Freguesias de Pontinha e Famões – Proposta de Aplicação 
de Condições Especiais para o Pagamento das Taxas 
Devidas pela Emissão do Aditamento ao Alvará de 
Loteamento n.º 3/2006 para os lotes 27, 94, 98, 100, 119, 
127, 137, 181 3 229, fossem discutidos numa próxima 
sessão 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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Estrutura Orgânica Flexível 

da  

CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 

CAPÍTULO I  

Unidades Orgânicas Flexíveis  

 

Secção I  

Da Estrutura Flexível  

 

Artigo 1º  

Estrutura Flexível  

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

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

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

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

 

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

assegurar a permanente adequação do serviço às necessidades de funcionamento e de 

otimização dos recursos, tendo em conta a programação e o controlo criterioso dos custos e 

resultados. 

 

Secção II  

Da organização  

 

Artigo 2º  

Distribuição das Unidades Orgânicas  

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

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

estão organizadas da seguinte forma: 

 

1. Departamento Jurídico e de Gestão Financeira e P atrimonial 

Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 

Divisão Financeira e de Aprovisionamento 

Divisão de Recursos Humanos 

Divisão de Licenciamentos, Atividades Económicas e Projetos Comparticipados 

Gabinete de Gestão Patrimonial e de Administração Geral - Unidade de 3ºgrau. 
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2. Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico  

Divisão de Licenciamento de Obras Particulares 

Divisão de Reabilitação e Reconversão Urbana 

Divisão de Planeamento Urbanístico e Projetos Estruturantes 

  

3. Departamento de Obras Municipais, Habitação e Tr ansportes  

Divisão de Infraestruturas e Equipamentos Municipais 

Divisão de Infraestruturas e Espaços Urbanos 

Divisão de Habitação 

Divisão de Transportes e Oficinas  

 

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

  Divisão de Educação 

  Divisão de Inovação Social e Projetos Educativos 

  Divisão de Desenvolvimento Desportivo  

Divisão de Cultura, Turismo, Património Cultural e Bibliotecas 

Divisão de Gestão Ambiental 

 

Artigo 3º 

Gabinetes não integrados em Unidades Orgânicas Nucl eares 

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

    

a) Gabinete da Presidência  

b) Serviço Municipal de Proteção Civil  

c) Gabinete Veterinário Municipal  

d) Gabinete do Observatório da Cidade 

e) Gabinete de Auditoria Interna e de Avaliação de Desempenho 

f) Gabinete de Tecnologia, Informação e Conhecimento 

g) Gabinete de Comunicação e Modernização Administrativa 

h) Gabinete de Saúde, Igualdade e Cidadania 

 

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

acordo com o limite definido em Assembleia Municipal; 

 

3 – Os Gabinetes constante nas alíneas d) e e) são equiparados a Unidades Orgânicas de 3º 

grau. 
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CAPÍTULO II  

Atribuições  

 

Secção I  

Das Atribuições das Unidades Orgânicas Flexíveis  

 

Artigo 4º  

Atribuições das Unidades Orgânicas Flexíveis  

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

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

presente Regulamento. 

 

Subsecção I  

Departamento Jurídico e de Gestão Financeira e Patr imonial  

 

Artigo 5º  

Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal  

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

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

Município seja outorgante; 

b) Instruir os processos de contraordenação, nos termos da lei, quando essa competência 

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

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

juízo em caso de recurso; 

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

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

sigam este processo; 

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

Jurídica, a nomear pelo Presidente da Câmara Municipal; 

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

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

lhe igualmente a execução de mandados; 

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

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

decisões dos órgãos autárquicos; 

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

suas atribuições ou na resolução de outros assuntos de interesse municipal; 
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h) Informar o serviço de contraordenações do Município sobre o que estes reputem útil 

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

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

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

competências da Divisão; 

j) Assegurar a remoção de viaturas abandonadas e proceder à tramitação administrativa 

e destino final das mesmas, bem como desencadear, nos termos do disposto no 

Código da Estrada e nos Regulamentos Municipais as ações necessárias ao 

bloqueamento e remoção de veículos que se encontrem em estacionamento abusivo, 

indevido ou em transgressão, lavrar os respetivos Autos de Notícia, bem como 

proceder às intimações e notificações nos termos do previsto no Código da Estrada; 

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

mapa de ruído concelhio; 

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

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

no âmbito dos processos de licenciamento das referidas atividades; 

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

ruidosas temporárias; 

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

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

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

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

regulamento, com vista às correspondentes cominações;  

p) Proceder à apreciação dos processos decorrentes da atividade da sua área funcional 

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

diversas; 

q) Proceder à Gestão e Exploração do Estacionamento público tarifado. 

 

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

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

Municipal ou pelo seu Presidente, designadamente: 

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

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

serviços; 

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

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

competente; 

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

em processos legislativos e regulamentares; 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
 

 
Ano XVI - N.º 5 – 27 de março de 2015 – ANEXO-Estrutura Orgânica Flexível 

6 
 

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

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

 

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

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

entidades externas nacionais ou internacionais. 

 

Artigo 6º  

Divisão Financeira e de Aprovisionamento  

São atribuições da Divisão Financeira e de Aprovisionamento: 

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

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

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

operativa como orçamental; 

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

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

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

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

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

cometida a outros serviços; 

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

Comparticipados na gestão financeira destes projetos, preparando os respetivos 

elementos contabilísticos; 

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

quer por terceiros a favor do Município, no quadro dos contratos estabelecidos; 

g) Organizar a Conta de Gerência e elaborar o respetivo relatório; 

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

designadamente sobre o Regulamento de Taxas e outras Receitas Municipais; 

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

que respeita à elaboração de planos de tesouraria; 

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

municipais; 

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

financeira do Município; 

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

atividades ou serviços que o Município tenha decidido empreender; 

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

financeira, em que o Município participe; 
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n) Acompanhar e controlar a execução dos Planos e Orçamentos, elaborar relatórios de 

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

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

o) Assegurar as atividades de aprovisionamento municipal em bens e serviços 

necessários à execução eficiente e oportuna das atividades planeadas, respeitando os 

melhores critérios de gestão económica, financeira e de qualidade; 

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

Aprovisionamento, em consonância com as atividades previstas nos documentos 

previsionais; 

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

para fornecimento de bens e serviços, devidamente autorizados; 

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

definidos, em articulação com os diversos serviços utilizadores; 

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

mediante requisição própria. 

 
Artigo 7º  

Divisão de Recursos Humanos e Formação  
São atribuições da Divisão de Recursos Humanos e Formação: 
 

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

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

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

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

processamento de remunerações, subsídios e abonos diversos, manutenção do 

cadastro e do arquivo, entre outras atividades similares; 

b) Estudar, propor e regulamentar os horários de trabalho numa perspetiva de aumento 

da sua flexibilidade e da melhoria do atendimento dos munícipes e pôr em prática um 

adequado sistema de controlo de assiduidade; 

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

quadro de pessoal que se verifiquem necessárias; 

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

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

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

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

Higiene e Segurança dos trabalhadores municipais; 

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

desenvolvimento do Serviço de Saúde dos trabalhadores municipais; 

i) Proceder periodicamente ao levantamento das necessidades de formação; 

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

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

formação profissional na Administração Pública e coordenar ações com as entidades 

gestoras desses programas; 

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

procedimentos administrativos para a sua concretização e controlo pedagógico e 

financeiro; 

m) Informar da utilidade para o Município de propostas de frequência de ações de 

formação externa emitidas pelos diversos serviços e promover os correspondentes 

procedimentos administrativos; 

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

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

o) Elaborar o Relatório anual de formação; 

p) Gerir o Refeitório Municipal. 

 
Artigo 8º  

Divisão de Licenciamentos, Atividades Económicas e Projetos Comparticipados  

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

Comparticipados: 

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

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

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

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

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

licenças de recinto para espetáculos de natureza não artística; 

c) Emitir licenças de autorização para utilização de vias públicas para realização de 

atividades desportivas, festivas ou outras; 

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

ocasionais ou esporádicas; 

e) Licenciamento da atividade de vendedor ambulante; 

f) Licenciamento da atividade de guarda-noturno; 

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

ser atribuídas aos Municípios; 

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

escadas mecânicas e tapetes rolantes; 

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

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

acionados com vista ao financiamento de projetos de interesse municipal; 

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

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

externa de projetos e a respetiva negociação financeira; 
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k) Assegurar, em articulação com os serviços responsáveis pela execução dos projetos, 

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

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

procedimentos administrativos e de prestação de contas; 

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

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

informação; 

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

candidatura a programas ou medidas comunitárias, depois de aprovados pelo 

Executivo Municipal ou pelo Presidente da Câmara; 

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

permitindo a existência de informação permanentemente atualizada sobre o seu 

estádio e garantindo a sua transmissão às entidades competentes; 

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

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

aptos a apresentar candidaturas; 

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

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

nomeadamente Feiras e Exposições; 

q) Assegurar apoios e patrocínios para iniciativas municipais; 

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

Odivelas e a relação com as associações representativas; 

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

formação; 

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

designadamente através da constituição de uma bolsa de emprego; 

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

empresas de serviços contribuindo para uma estratégia global de desenvolvimento. 
 

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

ou Comunitários compete-lhe ainda: 

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

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

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

estejam envolvidas com a execução de Projetos; 

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

contas e à resolução de problemas; 

d) Monitorizar o funcionamento e os resultados dos projetos; 

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

f) Identificar oportunidades e a organização de ações e projetos; 
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g) Promover a participação cívica através da mobilização dos cidadãos e das 

organizações locais. 

 

Artigo 9º  

Gabinete de Gestão Patrimonial e Administração Gera l  

São atribuições do Gabinete de Gestão Patrimonial e Administração Geral: 

1 - No âmbito do património imóvel municipal 

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

promover todos os registos relativos aos mesmos; 

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

apoiando as negociações a efetuar e assegurar os procedimentos necessários à 

aquisição, oneração e alienação de bens imóveis; 

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

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

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

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

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

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

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

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

Protocolos com incidência patrimonial celebrados pelo Município; 

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

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

estabelecimento de sistemas de guarda e segurança das instalações municipais; 

h) Projetar a requalificação da Quinta das Águas Férreas. 

 

2 - No âmbito do património móvel 

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

afetação aos diversos serviços; 

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

patrimoniais afetos a cada serviço; 

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

de imputação de custos a cada unidade orgânica; 

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

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

serviços; 

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

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

economia, de segurança dos operadores e do aumento da produtividade; 
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f) Proceder às operações de abate e alienação de bens patrimoniais, quando 

deteriorados ou inúteis; 

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

proteção civil. 

 

3 – No âmbito da administração administrativa 

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

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

regulamentos emitidos pelos órgãos municipais competentes, bem como a 

organização do expediente e apoio administrativo necessários aos processos de 

recenseamento militar e eleitorais; 

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

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

documental técnico e administrativo para consulta dos diferentes serviços; 

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

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

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

Municipal. 

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

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

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

documentação; 

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

serviços e/ou cidadãos interessados. 

 

Subsecção II  

Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico  

 

Artigo 10º  

Divisão de Licenciamento de Obras Particulares  

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

das áreas urbanas de génese ilegal: 

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

regulamentos e instrumentos de planeamento em vigor e demais legislação aplicável 

todos os procedimentos de controlo prévio de operações urbanísticas da competência 

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

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

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

comunicações prévias e/ou autorizações de utilização, assegurando a conformidade 
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das obras com os projetos aprovados e com as disposições legais e regulamentares 

aplicáveis; 

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

cedências patrimoniais e o cumprimento de outras obrigações dos promotores no 

âmbito de operações urbanísticas; 

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

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

infraestruturas em espaço do domínio público; 

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

Município; 

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

competências afetas ao Departamento. 

 

Artigo 11º 

Divisão de Reabilitação e Reconversão Urbana 

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

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

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

regulamentares, e ainda: 

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

regulamentos e instrumentos de planeamento em vigor e demais legislação aplicável 

todos os procedimentos de controlo prévio de operações urbanísticas da competência 

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

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

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

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

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

aplicáveis; 

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

moradores e administrações conjuntas e participar nas assembleias de administração 

conjunta, nos termos da Lei; 

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

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

de iniciativa municipal; 

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

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

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

uma adequada participação financeira dos proprietários no procedimento de 

urbanização e legalização das AUGI; 
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f) Apoiar, por enquadramento e/ou atribuição de comparticipações financeiras, a 

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

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

municipais, nomeadamente os protocolos de delegação de competências e a 

atribuição de subsídios; 

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

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

infraestruturas em espaço de domínio público; 

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

competências afetas ao Departamento; 

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

fiscalizar as obras e garantir o respetivo controlo de qualidade. 

 

Artigo 12º   

Divisão de Planeamento Urbanístico e Projetos Estru turantes 

São atribuições da Divisão de Planeamento Urbanístico e Projetos Estruturantes: 

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

estratégicos para o município; 

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

objetivos de inovação e desenvolvimento económico; 

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

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

reordenamento e requalificação de zonas urbanas degradadas e aglomerados 

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

históricos das diversas localidades; 

d) Elaborar os estudos e regulamentos necessários à melhoria das áreas urbanas 

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

integrando todas as componentes – espaços verdes, acessibilidades e equipamentos 

sociais; 

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

Estratégico de Município; 

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

ordenamento do território; 

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

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

urbana. 
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Subsecção III  

Departamento de Obras Municipais, Habitação e Trans portes  

 

Artigo 13º  

Divisão de Infraestruturas e Equipamentos Municipai s 

São atribuições da Divisão de Infraestruturas e Equipamentos Municipais: 

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

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

expropriação de terrenos;  

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

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

objetivos definidos superiormente; 

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

Instalações Municipais de responsabilidade da Câmara Municipal, em coordenação 

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

Investimentos aprovado; 

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

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

respetivos contratos iniciais; 

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

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

procedimentos administrativos e técnicos previstos nas atribuições da função de 

fiscalização; 

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

equipamentos municipais, ou sob responsabilidade municipal; 

g) Assegurar a gestão dos contratos de manutenção dos diversos equipamentos 

existentes nas instalações municipais, nomeadamente aparelhos de ar condicionado, 

elevadores;  

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

fiscalizar as obras e garantir o respetivo controlo de qualidade; 

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

desenvolvimento de trabalhos por Administração Direta; 

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

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

2 – Manutenção, conservação e gestão de mercados; 

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

descobertos e campos de ténis. 
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Artigo 14º  

Divisão de Infraestruturas e Espaços Urbanos  

São atribuições da Divisão de Infraestruturas e Espaços Urbanos: 

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

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

objetivos definidos superiormente; 

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

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

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

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

procedimentos administrativos e técnicos previstos nas atribuições da função de 

fiscalização; 

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

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

vias, estacionamentos, passeios, pontes e caminhos; 

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

g) Assegurar a colocação de mobiliário urbano; 

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

existente; 

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

subsolo em áreas urbanas consolidadas; 

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

de iluminação pública; 

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

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

m) Controlar os trabalhos de iluminação pública realizados pela EDP; 

n) Assegurar o planeamento, a programação e a coordenação de iniciativas e 

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

para o desenvolvimento concelhio no domínio das acessibilidades; 

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

da administração central e de empresas concessionárias ou operadoras de transportes 

nos domínios das acessibilidades e das redes infraestruturais; 

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

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

de transporte de automóveis de aluguer de ligeiros de passageiros; 

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

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

de Acessibilidades Municipais (P.D.A.M./P.D.R.V.M.); 
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r) Elaborar planos de circulação de apoio às acessibilidades municipais, às atividades de 

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

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

dinâmica social económica; 

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

privadas relativamente ao desenvolvimento e exploração de uma adequada rede de 

infraestruturas de parqueamento automóvel, com prioridade para os núcleos urbanos 

sujeitos a maior congestionamento; 

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

iniciativas tendentes a uma acrescida mobilidade urbana; 

u) Elaborar e implementar estudos de trânsito e circulação; 

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

semafórica e painéis dinâmicos; 

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

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

circulação e estacionamento; 

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

sinalização direcional; 

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

dos transportes públicos; 

aa) Assegurar a cadastração da sinalização; 

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

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

eventos; 

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

Artigo 15º  

Divisão de Habitação  

São atribuições da Divisão de Habitação: 

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

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

empreendimentos de habitação social; 

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

estabeleça parcerias no âmbito da promoção e requalificação de empreendimentos de 

habitação de custos controlados; 

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

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

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

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

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

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

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

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

manutenção e conservação do parque habitacional municipal; 

f) Promover todas as diligências e procedimentos necessários à 

reabilitação/requalificação do parque habitacional degradado do concelho, com 

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

programas de reabilitação existentes ou a criar; 

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

necessárias à correção de más condições de segurança ou salubridade das 

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

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

Edificação; 

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

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

programas e projetos de intervenção comunitária; 

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

incluídos em programas e/ou operações de realojamento; 

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

habitacionais das famílias residentes no parque habitacional municipal e nos núcleos 

de construções precárias sob a sua responsabilidade; 

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

programas com esse objetivo; 

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

fases pré e pós realojamento; 

m) Assegurar a gestão do parque habitacional que lhe esteja confiado; 

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

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

habitacionais e propor medidas adequadas para a resolução dos problemas 

identificados; 

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

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

sociais específicos, cuja problemática inclua a habitação; 

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

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

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

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

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

intervenção social no âmbito das suas competências; 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
 

 
Ano XVI - N.º 5 – 27 de março de 2015 – ANEXO-Estrutura Orgânica Flexível 

18 
 

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

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

precários quer no contexto do parque habitacional municipal. 

 

Artigo 16º  

 Divisão de Transportes e Oficinas  

São atribuições da Divisão de Transportes e Oficinas: 

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

Município; 

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

patrimoniais, a outras unidades orgânicas; 

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

Município; 

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

municipais; 

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

e máquinas municipais; 

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

a defesa dos interesses municipais. 

 

Subsecção IV  

Departamento de Gestão Educativa, Juventude, Cultur a e Ambiente  

 

Artigo 17º  

Divisão de Educação  

São atribuições da Divisão de Educação: 

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

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

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

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

Administração Central; 

b) Assegurar, nos termos da lei, a representação do Município, no Conselho Geral, órgão 

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

Município de Odivelas, promovendo o desenvolvimento e consolidação da autonomia 

das escolas; 

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

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

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

agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas; 
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d) Participar na monitorização e definição de prioridades de intervenção ao nível da 

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

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

municipais competentes; 

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

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

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

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

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

manuais escolares e implementação de bolsa de empréstimo aos alunos do 1.º ciclo do 

ensino básico; a atribuição de verbas para material escolar aos alunos carenciados do 

1.º ciclo do ensino básico; a atribuição de tecnologias de apoio aos alunos carenciados 

com necessidades educativas especiais do 1.º ciclo do ensino básico; a 

comparticipação no custo das refeições dos alunos do pré-escolar e do 1.º ciclo do 

ensino básico; 

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

ensino básico; 

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

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

agrupamentos de escolas; 

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

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

ensino básico e as AAAF – Atividades de Animação e Apoio à Família nos jardins-de-

infância; 

k) Desenvolver ações conducentes à celebração de Acordos de Colaboração e 

Cooperação com diferentes Instituições Educativas e outras entidades consideradas 

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

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

do ensino básico do Concelho de Odivelas. 

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

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

estabelecimento de ensino e/ou uma Instituição de Deficiência. 

 

Artigo 18º  

Divisão de Inovação Social e Projetos Educativos  

São atribuições da Divisão de Inovação Social e Projetos Educativos: 

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

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

implementação dos princípios da Carta das Cidades Educadoras no Concelho; 
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b) Assegurar, nos termos da lei, a representação do Município, no Conselho Geral, órgão 

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

Município de Odivelas, promovendo o desenvolvimento e consolidação da autonomia 

das escolas; 

c) Promover e acompanhar todas as situações e ações em matéria de Educação, num 

quadro de articulação e parceria com as diferentes entidades com intervenção e 

atribuições nesta área; 

d) Contribuir para a melhoria qualitativa da Educação, através da implementação de 

programas, projetos e ações de formação e sensibilização no âmbito da prevenção e 

segurança, nomeadamente no domínio da educação rodoviária, destinados aos 

diferentes níveis de ensino; 

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

município e entidades exteriores, no âmbito da educação extracurricular, promovendo 

e dinamizando programas, projetos e ações complementares de ação educativa, com 

vista ao desenvolvimento pessoal, social, e cultural das crianças e jovens;  

f) Promover a sensibilização de crianças, jovens, famílias e comunidade, no âmbito da 

educação para a saúde, nomeadamente no domínio da alimentação saudável, através 

da gestão e implementação de programas, projetos e ações de promoção de hábitos 

alimentares saudáveis; 

g) Gestão e dinamização do Programa de Educação Física e Desportiva na Escola em 

colaboração com a Comunidade Educativa e com as entidades diretamente 

relacionadas, na promoção de projetos de desenvolvimento físico-motor nos 

estabelecimentos educativos e em ações de divulgação lúdico e desportiva junto da 

comunidade educativa; 

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

Comunicação no processo educativo; 

i) Promover e apoiar programas e projetos de Educação Inclusiva, adequados às 

crianças e jovens com necessidades educativas especiais a frequentarem 

estabelecimentos de ensino do concelho; 

j) Coordenar, monitorizar e programar as atividades a desenvolver, que visa a 

reabilitação física e a integração social de alunos com Necessidades Educativas 

Especiais, nomeadamente no âmbito do Projeto de Hipoterapia; 

k) Fomentar a articulação entre os estabelecimentos de educação e ensino da rede 

pública, privada e solidária, com vista à complementaridade e sustentabilidade das 

ofertas educativas; 

l) Apoiar planos de atividades das escolas no âmbito de ações socioeducativas, projetos 

educacionais e de intercâmbio escolar, em articulação com as unidades orgânicas 

competentes; 

m) Promover em articulação com instituições, entidades da sociedade civil e comunidade 

educativa local, projetos e ações de formação/informação de complementaridade 
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educativa, dirigidos aos alunos dos diferentes níveis de ensino, no âmbito da promoção 

da educação para a cidadania; 

n) Promover o contacto com o mundo rural, a valorização e preservação da natureza e do 

meio ambiente, nomeadamente através da gestão do Programa Do Urbano ao Rural; 

o) Prosseguir o apoio às crianças e suas famílias, desenvolvendo programas de apoio 

específicos para o efeito, nomeadamente através da gestão do Cartão OdiKid´s; 

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

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

combate ao abandono escolar precoce e à exclusão social; 

q) Dinamizar áreas de investigação/ação, mediante elaboração de estudos promovidos 

pelo Observatório da Qualidade e Sucesso Educativo no Município de Odivelas, em 

parceria com estabelecimentos de ensino públicos e privados, entidades sem fins 

lucrativos, universidades e tecido social, cultural e económico local; 

r) Apoiar as escolas, nomeadamente os serviços de apoio à aprendizagem, ao nível da 

articulação com a rede local, designadamente centros de saúde, hospitais, segurança 

social, CPCJ e outros que proporcionem respostas complementares às necessidades 

dos alunos e suas famílias; 

s) Proceder à avaliação diagnóstica dos alunos com fatores de risco escolar, emocional, 

social e vocacional, geradores de insucesso e abandono escolar e elaborar planos de 

intervenção, acompanhamento e encaminhamento dos mesmos; 

t) Promover e desenvolver competências parentais junto dos pais e encarregados de 

educação, através de intervenções individuais e/ou em grupo, tendo em vista uma 

participação ativa destes no processo educativo e consequente melhoria do 

rendimento escolar dos seus educandos; 

u) Identificar problemáticas e necessidades específicas em conjunto com a comunidade 

educativa, visando respostas mais qualificantes e inovadoras, estabelecendo interação 

com os domínios cientifico-pedagógicos na área da educação, através promoção e 

desenvolvimento de ações de formação, espaços de debate e de intercâmbio de 

experiências educativas, direcionados a toda a comunidade escolar, abordando 

problemáticas, como a indisciplina, a gestão de conflitos, o bullying, a gestão 

comportamental, o insucesso escolar, o abandono precoce da escola e métodos de 

estudo; 

v) Fomentar a articulação entre os estabelecimentos de ensino da rede pública, privada e 

solidária, com vista à complementaridade e sustentabilidade das ofertas educativas e 

formativas; 

w) Promover e apoiar iniciativas dos Agentes Educativos Locais, conducentes ao 

desenvolvimento da ligação da Escola à Formação e Inserção Profissional e cooperar 

com outros serviços, organismos e entidades, públicas e privadas, tendo em vista a 

realização de ações conjuntas em matéria de educação e formação profissional, bem 

como da ligação da escola ao tecido económico e empresarial local; 
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x) Promover medidas de reconhecimento de boas práticas sociopedagógicas 

desenvolvidas pelos estabelecimentos de educação e ensino e, valorizar o sucesso 

educativo dos alunos, mediante a atribuição de prémios de reconhecimento e mérito; 

y) Apoiar a conceção e implementação de estratégias, programas e iniciativas de 

intervenção precoce, com vista à prevenção de comportamentos de risco; 

z) Definir políticas, estratégias e iniciativas de qualificação dos tempos livres dos 

munícipes, numa ótica de desenvolvimento social e de prevenção de situações de 

risco, potenciando e articulando as dimensões psíco-emocional, familiar, social e 

cultural; 

aa) Criar condições para a implementação da educação formal e não formal ao longo da 

vida, em domínios como as línguas e literacia digital, entre outros, através da 

realização de parcerias com estabelecimentos de ensino e outras entidades e do apoio 

à dinamização da Universidade Sénior de Odivelas; 

bb) Elaborar e manter atualizada a carta social de equipamentos e serviços como 

instrumento de planeamento da intervenção municipal na área da Ação social; 

cc) Operacionalizar o Programa da Rede Social no Concelho e assegurar o respetivo 

acompanhamento técnico e administrativo, tendo em vista o cumprimento dos 

princípios e objetivos deste programa; 

dd) Participar na conceção, elaboração e monitorização do Diagnóstico Social; 

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

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

ff) Promover e dinamizar o atendimento social aos munícipes com vista a uma 

intervenção integrada no âmbito das várias problemáticas sociais; 

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

nacionais e transnacionais, comissões de acompanhamento, conselhos consultivos ou 

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

hh) Promover a qualidade de vida, inclusão e participação na sociedade civil das pessoas 

idosas de acordo com os princípios da Rede Mundial das Cidades Amigas das 

Pessoas Idosas; 

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

entidades sociais. 

jj) Assegurar e dinamizar o Conselho Municipal da Pessoa Idosa; 

kk) Assegurar e dinamizar respostas sociais solidárias complementares à intervenção e 

emergência na área social, nomeadamente a “Loja Social”; 

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

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

mais desfavorecidos; 

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

socialmente vulneráveis, com especial incidência nas zonas sujeitas a processos 

sociais mais complexos; 
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nn) Apoiar as entidades sem fins lucrativos, legalmente constituídas, sedeadas e/ou a 

desenvolver atividades de intervenção social no Concelho de Odivelas, 

designadamente, Instituições Particulares de Solidariedade Social, Organizações Não 

Governamentais (ONG’s); 

oo) Executar medidas de política social destinadas a grupos sociais específicos, 

nomeadamente de prevenção e apoio à maternidade precoce, à infância, terceira 

idade, deficiência, sem-abrigo entre outros; 

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

social, mobilizando recursos existentes na comunidade e/ou atribuindo o apoio pontual 

previsto no âmbito do Fundo de Emergência Social do Município de Odivelas; 

qq) Promover campanhas de sensibilização e realizar ações de formação e informação em 

temáticas específicas na área da intervenção social e do envelhecimento ativo de 

qualidade; 

rr) Articular/colaborar com as estruturas locais de apoio às crianças e jovens em situação 

de risco e/ou outros grupos em situação de vulnerabilidade, através da participação 

ativa na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens e promover condições para a 

criação e funcionamento de um centro de emergência social; 

ss) Dinamizar o Banco Local de Voluntariado (BLV), promovendo a participação cívica dos 

indivíduos nas atividades das instituições/entidades do Concelho, com vista a uma 

sociedade mais justa e solidária; 

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

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

Pessoas com Deficiência (SIM-PD); 

uu) Prosseguir o apoio aos munícipes seniores, desenvolvendo programas de apoio 

específicos para o efeito, nomeadamente através da gestão do Cartão Sénior; 

vv) Dinamização de atividades e programas de combate ao isolamento e promoção do 

envelhecimento ativo, em colaboração com as IPSS e Centros de Dia do Concelho, 

com respostas sociais de apoio à população idosa, nomeadamente através da 

dinamização de atividades intergeracionais e do Programa Canta e Encanta; 

ww)   Assegurar dinamização do Projeto “Banda Maior” e Teatro Sénior, como projetos 

inovadores na área da promoção do envelhecimento ativo; 

xx) Prosseguir o apoio social aos trabalhadores da autarquia e suas famílias, 

desenvolvendo programas de apoio específicos para o efeito, nomeadamente através 

da gestão do Cartão+; 

yy) Promover ações de natureza social e cultural para os trabalhadores do município em 

articulação com outras unidades orgânicas e/ou entidades externas. 
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Artigo 19º  

Divisão de Cultura, Turismo, Património Cultural e Bibliotecas  

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

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

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

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

de Exposições e o Posto de Turismo; 

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

de manifestação artística; 

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

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

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

enriquecimento e preservação do Património Artístico, Histórico, Arquitetónico e 

Arqueológico existente no Concelho; 

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

cultura local; 

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

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

competências de utilização da língua materna; 

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

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

meios de comunicação; 

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

promoção do livro e da leitura; 

i) Dinamizar serviços inovadores e especiais, contribuindo para a descentralização do 

acesso à informação; 

j) Editar publicações de divulgação e promoção do Município 

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

prosseguidas pelos organismos ou instituições envolvidas, bem como participar nos 

órgãos das regiões de turismo; 

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

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

designadamente como atividade económica e como prestação de serviços aos 

cidadãos; 

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

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

turismo e prática da qualidade que prestigie o Município; 

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

perspetiva turística; 

o) Editar publicações de divulgação e promoção do Município; 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
 

 
Ano XVI - N.º 5 – 27 de março de 2015 – ANEXO-Estrutura Orgânica Flexível 

25 
 

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

q) Assegurar a execução da política e dos objetivos municipais definidos para a área da 

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

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

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

gestão da Casa da Juventude 

r) Implementar e dinamizar o Conselho Municipal da Juventude; 

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

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

empreendedorismo e inovação, fatores determinantes para a qualificação da vida 

profissional; 

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

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

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

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

âmbitos; 

v) Assegurar a gestão e a máxima rentabilização do Centro Cultural da Malaposta, 

através de uma adequada programação de atividades em articulação com agentes 

culturais e demais entidades e movimento associativo, otimizando a mesma, 

nomeadamente através de protocolos. 
 

Artigo 20º  

Divisão de Desenvolvimento Desportivo  

São atribuições da Divisão de Desenvolvimento Desportivo: 

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

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

cumprimento dos seus objetivos de promoção, generalização e desenvolvimento do 

Desporto; 

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

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

transparência e imparcialidade; 

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

Município, quer de parcerias estabelecidas com o movimento associativo desportivo 

concelhio, quer ainda eventos resultantes de parcerias externas; 

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

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

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

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

formação, recreação e lazer e rendimento: 

e) Elaborar e manter atualizada a Carta Desportiva do Concelho de Odivelas (CDCO), 

como instrumento de planeamento e suporte à definição da política desportiva 

municipal; 

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

de apoio à decisão; 
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g) Criar o Plano Municipal de «Mobilidade Sustentável»; 

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

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

as diferentes práticas desportivas e segurança dos seus utilizadores; 

i) Promover a máxima rentabilização da utilização das instalações sob gestão desta 

unidade orgânica, instalações desportivas (incluindo o Pavilhão Multiusos e a 

Piscina Municipal) e Quinta das Águas Férreas, através de programação de 

atividades e otimização de protocolos. 

 

Artigo 21º 

Divisão de Gestão Ambiental  

São atribuições da Divisão de Gestão Ambiental: 

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

qualidade de vida no Município de Odivelas; 

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

colaboração com as entidades oficiais competentes; 

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

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

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

solos, sonora e atmosférica; 

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

designadamente das ribeiras; 

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

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

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

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

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

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

h) Propor medidas de controlo de qualidade do ar; 

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

de Vida; 

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

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

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

nomeadamente as zonas de especial interesse ecológico e reserva ecológica; 

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

a imagem urbana e a qualidade de vida; 

m) Planear e implementar ações que visem uma gestão racional da energia numa 

perspetiva de conservação e aumento da qualidade de vida; 
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n) Fomentar a elaboração de normas de isolamento térmico e ou acústico das novas 

construções bem como do melhoramento das já existentes; 

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

da qualidade do ambiente no Concelho; 

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

cooperação com outros organismos e instituições relacionadas com o ambiente, 

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

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

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

nefastas ao ambiente; 

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

de prevenção à poluição das mesmas; 

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

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

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

u) Gerir o Centro Ecológico de Odivelas; 

v) Gerir o Cemitério Municipal; 

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

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

em colaboração com o Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico; 

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

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

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

manutenção dos espaços verdes de uso público de enquadramento urbano, 

designadamente de lazer, prática desportiva, cemitério e afins; 

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

espontânea; 

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

aos consumos para rega de espaços verdes e limpeza urbana; 

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

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

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

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

colaborar na apreciação desses projetos; 

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

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

outros serviços municipais; 

dd) Participar na gestão do património cultural no que respeita aos jardins históricos, 

parques temáticos, quintas e espaços similares; 

ee) Colaborar na elaboração de planos gerais e de pormenor de arborização; 
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ff) Gestão e manutenção do viveiro municipal, garantindo a continuidade das espécies da 

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

fornecimento das espécies vegetais requeridas pelos serviços e organizações; 

gg) Executar os projetos de implantação de zonas verdes. 

hh) Acompanhamento e fiscalização das construções dos novos espaços verdes 

executados pela Divisão ou adjudicadas ao exterior; 

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

jj) Planear a conservação de todos os espaços verdes; 

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

de espécies parasitas; 

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

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

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

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

com as orientações dos órgãos autárquicos; 

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

espaços municipais; 

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

valores que não venham a perigar a saúde pública; 

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

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

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

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

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

higiene pública e de gestão dos resíduos sólidos; 

rr) Intervir em situações de degradação ambiental; 

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

materiais; 

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

Freguesia; 

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

salubridade dos espaços públicos; 

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

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

articulação com as unidades orgânicas competentes; 

ww) Elaborar diagnósticos de situação sobre a prestação de serviços na sua área de 

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

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

xx) Promover a atualização sistemática dos cadastros; 
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yy) Proceder à elaboração de estudos e projetos de especialidade, no âmbito das suas 

atribuições, na área do município; 

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

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

no âmbito das suas atribuições; 

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

sólidos com o objetivo de minimizar os resíduos; 

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

comerciais como objetivo de efetuarem a recolha seletiva; 

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

humanos e equipamentos; 

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

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

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

outros; 

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

Concelho. 

 

Secção V 

Das Atribuições dos Gabinetes  

 

Artigo 22º  

Gabinete da Presidência  

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

da Câmara Municipal designadamente: 

a) Secretariado; 

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

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

outros domínios julgados convenientes; 

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

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

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

instituições privadas com atividade relevante no Município, assim como outros 

Municípios e Associações de Municípios;  

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

tarefas que lhe sejam atribuídas pelo Presidente. 
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Artigo 23º 

Serviço Municipal de Proteção Civil 

São atribuições do Serviço Municipal de Proteção Civil: 

a) Assegurar a articulação e colaboração com a Autoridade Nacional de Proteção Civil, 

bem como os demais agentes de proteção civil local;  

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

Civil, adaptada à escala Municipal, bem como de legislação complementar;  

c) Acompanhar e promover as ações relativas às Associações de Bombeiros Voluntários 

existentes na área do Município, nomeadamente no acompanhamento e apoio, 

financeiro ou outro;  

d) Inventariar e atualizar permanentemente as bases de dados de meios e recursos 

existentes no concelho na área da Proteção Civil;  

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

elaboração, revisão e atualização permanente dos diversos instrumentos de 

planeamento (Plano Municipal de Emergência, Planos de Emergência Específicos, 

Planos de Contingência e Planos de Coordenação de Eventos);  

f) Promover a execução de “exercícios” e simulacros de forma regular;  

g) Articular com o Comandante Operacional Municipal (COM) todas as ações de Proteção 

Civil, assegurando a comunicação com os Órgãos Municipais e outras entidades 

públicas;  

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

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

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

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

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

resposta às situações de emergência;  

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

ou entidades, na elaboração dos seus planos de segurança e respetivas medidas de 

autoproteção; 

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

de acidentes graves ou catástrofes, decorrentes de fenómenos naturais ou antrópicos; 

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

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

risco tendentes à catástrofe; 

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

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

sensibilização;  

o) Indicar, na iminência de acidentes graves ou catástrofes, as orientações, medidas 

preventivas e procedimentos a ter pela população para fazer face à situação;  
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p) Ministrar ações de sensibilização nas Escolas e em outras entidades públicas e 

privadas;  

q) Gerir a Escola Municipal de Proteção Civil.  
 

Artigo 24º 

Gabinete Veterinário Municipal 

1 - São atribuições do Gabinete Veterinário Municipal: 

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

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

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

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

animal e seus derivados;  

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

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

estabelecimentos e veículos referidos nas alíneas anteriores; 

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

nomeação do Ministério Público ou em ações de rotina; 

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

nosonecrológico dos animais; 

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

medidas de profilaxia determinadas pela autoridade sanitária veterinária nacional 

sempre que sejam detetados casos de doenças de carácter epizoótico; 

g) Emitir guias sanitárias de trânsito; 

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

autoridades competentes; 

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

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

estabelecimentos de comercialização, de preparação e de transformação de produtos 

de origem animal; 

j) Recolha e encaminhamento de animais errantes; 

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

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

dos seus animais domésticos para atendimento no Consultório Veterinário Municipal; 

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

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

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

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

associações de proteção animal; 

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

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

r) Gerir o efetivo animal do CORACO; 

s) Gerir o Consultório Veterinário Interativo; 

t) Desenvolver o Programa de Esterilização de Animais Errantes; 

u) Implementar a Rede de Escolas Amigas dos Animais; 

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

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

estar animal. 

 

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

procedimentos técnico-legais cuja competência esteja cometida à Autoridade Médica 

Veterinária Municipal, serão exercidas pelo Médico Veterinário Municipal. 

 

Artigo 25º  

Gabinete do Observatório da Cidade  

1 - São atribuições do Gabinete do Observatório da Cidade: 

 

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

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

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

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

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

dos mesmos; 

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

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

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

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

conhecimento com vista a dotar a comunidade de competências potencializando uma 

atitude mais participativa e proactiva em torno do desenvolvimento estratégico do 

município; 

d) Dinamizar áreas de investigação através da elaboração de estudos que permitam o 

diagnóstico do Concelho de Odivelas, em colaboração com instituições de ensino 

superior;  

e) Desenvolver o projeto “Odivelas, Concelho Saudável”, em articulação direta com a 

Associação da Rede Portuguesa de Cidades Saudáveis e a Organização Mundial de 

Saúde, apoiando e promovendo a definição de estratégias locais suscetíveis de 

favorecer a obtenção de ganhos em saúde, baseadas nos princípios essenciais do 

projeto Cidades Saudáveis;  
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f) Elaborar estudos, planear e acompanhar a execução de projetos de equipamentos 

estratégicos para o município, no domínio da energia, através de uma agência regional 

de energia; 

g) Acompanhar e participar na execução de projetos/programas a nível municipal em 

cumprimento as orientações e princípios decorrentes do Pacto dos Autarcas; 

h) Participar na elaboração do Plano Local de Saúde do ACES Loures-Odivelas em 

estreita articulação com o Conselho da Comunidade; 

i) Promover a inclusão do Município de Odivelas no movimento Smart Cities e fazer o 

respetivo acompanhamento técnico por forma a otimizar os recursos do Concelho de 

Odivelas 

 
2 – O Gabinete do Observatório da Cidade prestará apoio à atividade do Conselho Consultivo 

da Sr.ª Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, Conselheiros do Município, fornecendo a 

informação necessária para o efeito.  

 
3 - O Gabinete do Observatório da Cidade prestará apoio à atividade do Provedor do Munícipe, 

disponibilizando o acesso à informação necessária com vista à facilitação do processo de 

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

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

deficiência física, mental e psíquica.  

 
Artigo 26º 

Gabinete de Comunicação e Modernização Administrati va 

São atribuições do Gabinete de Comunicação e Modernização Administrativa: 

a) Promover junto da população, especialmente da do Município, e demais instituições, a 

imagem do Município enquanto instituição aberta e eficiente ao serviço exclusivo da 

comunidade; 

b) Promover a comunicação eficiente e útil entre os munícipes e o Município, estimulando 

o diálogo permanente, a responsabilização coletiva e a melhoria da qualidade dos 

serviços prestados; 

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

Serviços Municipais; 

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

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

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

local; 

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

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

g) Assegurar as funções de protocolo nas cerimónias e atos oficiais do Município; 
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h) Organizar as deslocações oficiais do Presidente e Vereadores, no país e no 

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

i) Apoiar a realização de iniciativas promocionais; 

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

sua difusão. 

k) Promover a melhoria da qualidade dos serviços produzidos, desburocratizando 

procedimentos e eliminando formalidades não essenciais, com redução dos tempos de 

espera, no âmbito de uma gradual certificação dos serviços municipais no quadro da 

CAF; 

l) Melhorar as condições físicas dos locais de trabalho; 

m) Aumentar a produtividade dos serviços; 

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

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

facilitando a aproximação entre os cidadãos e os serviços municipais; 

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

do Município; 

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

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

r) Proporcionar um atendimento permanente e personalizado aos cidadãos no 

relacionamento entre estes e os Serviços Municipais. 

 

Artigo 27º  

Gabinete de Saúde Igualdade e Cidadania  

São atribuições do Gabinete de Saúde Igualdade e Cidadania: 

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

quadro de articulação e parceria com as diferentes entidades com intervenção e 

atribuições neste domínio, tendo em vista contribuir para a melhoria das condições de 

saúde da população que reside, trabalha e estuda no concelho através da 

implementação de programas e projetos de educação para a saúde, dirigidos aos 

diferentes estratos populacionais e grupos profissionais; 

b) Promover a igualdade no acesso aos cuidados primários da saúde, participando no 

planeamento, conceção e acompanhamento da construção de equipamentos de saúde 

no concelho de Odivelas; 

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

delegações de saúde concelhias; 

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

de acompanhamento/avaliação do Serviço Nacional de Saúde (SNS); 

e) Operacionalizar ações e atividades com ênfase na promoção da saúde e de estilos de 

vida saudáveis e de prevenção da doença, promovendo o envolvimento dos diferentes 
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sectores do concelho de Odivelas numa participação mais ativa em defesa da saúde 

da população que reside, trabalha e estuda neste território; 

f) Apoiar e promover a definição de estratégias locais suscetíveis de favorecer a 

obtenção de ganhos em saúde, em articulação com as estruturas e as entidades com 

responsabilidades na área da promoção e educação para a saúde; 

g) Assegurar a implementação do Plano Estratégico Concelhio de Prevenção das 

Toxicodependências (PECPT) no concelho de Odivelas, assegurando as funções de 

gestão e coordenação da rede de parceria constituída neste âmbito e 

promovendo/apoiando a realização de ações, projetos e programas de intervenção 

enquadrados na área da Prevenção das Toxicodependências e Outros 

Comportamentos de Risco; 

h) Instituir e assinalar anualmente o Dia Municipal da Prevenção das 

(Toxico)dependências e Outros Comportamentos de Risco; 

i) Conceber, implementar e gerir o Plano Municipal para as Doenças Infeciosas (PMDI) 

no concelho de Odivelas, em articulação com as estruturas locais, regionais, 

intermunicipais, nacionais e internacionais que desenvolvam trabalho nesta matéria, 

assegurando as funções de coordenação do grupo técnico constituído; 

j) Conceber, implementar e gerir o Programa Municipal de Promoção de Sexualidade 

Saudável (PMPSS); 

k) Implementar e gerir o Programa Saúde Sénior “Saber Envelhecer para Melhor Viver”; 

l) Implementar e gerir o Programa Municipal de Prevenção das Doenças Oncológicas 

(PMPDO); 

m) Implementar e gerir o Programa de Alimentação Saudável em Odivelas (PASO); 

n) Conceber, implementar e gerir o Programa Municipal de Prevenção da Saúde Mental 

(PMPSM); 

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

município no âmbito da Promoção e Educação para a Saúde, incluindo a Área da 

Saúde Ocupacional, Higiene e Segurança dos/as trabalhadores/as municipais através 

da realização de campanhas/ações de sensibilização ou formação em contexto laboral; 

p) Promover ações de rastreio na população do concelho de Odivelas, através de 

parcerias e protocolos com instituições públicas ou privadas em áreas diversas no 

âmbito da prevenção da doença; 

q) Promover a formação/informação no âmbito da educação para a saúde junto dos 

diferentes estratos populacionais da comunidade; 

r) Elaborar documento com a identificação dos equipamentos e serviços de saúde do 

Concelho, e respetivos recursos, em colaboração com as entidades que os gerem; 

s) Criar e manter em funcionamento um espaço dedicado à saúde, no âmbito do qual se 

pretende assegurar a vigilância do estado de saúde da população autóctone e 

estrangeira do concelho de Odivelas nas diversas áreas de promoção e educação para 

a saúde; 
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t) Promover os compromissos expressos na Carta Europeia para a Igualdade entre 

Homens e Mulheres na vida local; 

u) Assegurar a participação nos grupos de trabalho das autarquias e da igualdade de 

género da Rede Nacional de Responsabilidade Social das Organizações (RSO PT); 

v) Instituir e assinalar o Dia Municipal da Igualdade e Cidadania; 

w) Acompanhar a execução das medidas de política local na perspetiva da igualdade de 

género, cidadania e não – discriminação, promover formação dirigida aos/às 

trabalhadores/as, agentes da comunidade e população em geral e conceber 

programas/projetos/ações conducentes à promoção da igualdade de género, em 

colaboração com outras entidades de âmbito local, regional, intermunicipal, nacional 

e/ou internacional; 

x) Sensibilizar para a utilização da linguagem e imagens inclusivas em todos os 

processos de comunicação interna e externa do Município; 

y) Promover e gerir o Protocolo de Cooperação da Rede de Intervenção na Violência 

Doméstica e em Pessoas Vulneráveis do Concelho de Odivelas; 

z) Assegurar a execução do Protocolo de Cooperação celebrada com a Associação 

Portuguesa de Apoio à Vítima; 

aa) Contribuir para a definição de políticas de prevenção e de combate a todas as formas 

de violência, conceber programas/projetos/ações em colaboração com outras 

entidades e acompanhar a execução das medidas de política local na prevenção de 

todas as formas de violência e de tráfico de seres humanos e promover formação 

dirigida aos/às trabalhadores/as, agentes da comunidade e população em geral; 

bb) Participar nas atividades/ações promovidas pela Rede de Municípios Amigos da 

Diversidade (RMAD); 

cc) Implementar projetos e atividades que promovam a integração, o respeito pela 

diversidade cultural e religiosa, a mediação e a educação interculturais, os direitos das 

minorias étnicas, das pessoas refugiadas e da população imigrante, divulgar junto da 

população imigrante as ações de formação em competências básicas e língua 

portuguesa lecionadas gratuitamente pelas escolas parceiras da autarquia e promover 

o acesso a um conjunto de conhecimentos indispensáveis a uma inserção de pleno 

direito na sociedade portuguesa; 

dd) Intervenção e acompanhamento de imigrantes em situação irregular e/ou situação de 

vulnerabilidade social e encaminhamento para as estruturas locais, regionais, nacionais 

e internacionais mais adequadas; 

ee) Assegurar a coordenação do Centro Local de Apoio à Integração de Imigrantes (CLAII) 

da Loja do Cidadão e a itinerância do CLAII pela Vertente Sul, pelas unidades 

territoriais e/ou estabelecimentos de ensino do concelho; 

ff) Dinamizar áreas de investigação através da elaboração e/ou participação em estudos 

enquadrados nas áreas de intervenção desta unidade orgânica, que se prendem com a 

Promoção da Saúde e Cidadania, e que contribuam para o retrato do concelho de 
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Odivelas, em colaboração com diferentes agentes e entidades da comunidade com 

competência nestas matérias, incluindo instâncias de ensino superior, por via do 

Núcleo de Investigação e Diagnóstico (NID) constituído por elementos do GSIC; 
gg) Implementar protocolos de cooperação com entidades públicas e/ou privadas, no 

âmbito das áreas de intervenção desta unidade orgânica; 

hh) Promover e articular atividades conjuntas com as entidades sem fins lucrativos, 

legalmente constituídas, sedeadas e/ou a desenvolver atividades no âmbito das 

competências desta unidade orgânica no concelho de Odivelas e procurar apoiá-las a 

nível logístico 

 

Artigo 28º 

Gabinete de Auditoria Interna e de Avaliação de Des empenho 

1 - O Gabinete de Auditoria Interna e de Avaliação de Desempenho é o serviço de fiscalização 

e controlo internos da atividade dos serviços camarários nos diversos domínios, cabendo-lhe 

em especial: 

a) Proceder às inspeções, sindicâncias, inquéritos ou processos de meras averiguações 

que forem determinadas pela Câmara Municipal ou pelo Presidente da Câmara; 

b) Auditar as contas da autarquia bem como a aplicação de fundos disponibilizados aos 

serviços para funcionamento corrente; 

c) Avaliar o grau de eficiência e economicidade das despesas municipais; 

d) Elaborar o seu parecer sobre medidas tendentes a melhorar a eficiência dos serviços e 

a modernização do seu funcionamento, dirigindo o seu parecer aos órgãos da 

autarquia; 

e) Averiguar os fundamentos de queixas, reclamações ou petições de munícipes sobre o 

funcionamento dos serviços municipais, propondo, sempre que for caso disso, medidas 

destinadas a corrigir procedimentos julgados incorretos, ineficazes, ilegais ou 

violadores dos direitos ou interesses legalmente protegidos; 

f) Assegurar os procedimentos relativos à avaliação do desempenho dos trabalhadores 

do Município, em conformidade com o previsto no sistema integrado de gestão e 

avaliação do desempenho na Administração Pública. 

 

2 - Os órgãos municipais asseguram ao Gabinete de Auditoria Interna e de Avaliação de 

Desempenho os meios materiais e humanos necessários ao desempenho das suas 

competências, as quais serão exercidas com plena autonomia. 

 

3 - Os funcionários e, em especial, os titulares dos lugares de direção e chefia têm o dever de 

colaborar com o Gabinete de Auditoria Interna e de Avaliação de Desempenho no âmbito das 

funções a este cometidas, disponibilizando a informação de que disponham e que lhes seja 

solicitada. 
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Artigo 29º 

Gabinete de Tecnologia, Informação e Conhecimento 

São atribuições do Gabinete de Tecnologia, Informação e Conhecimento: 

a) Promover e orientar o processo de informatização municipal de forma a assegurar-lhe 

coerência, fiabilidade e eficácia e, de um modo geral, promover a utilização extensiva 

de tecnologias de informação e de comunicação adaptadas à atividade municipal; 

b) Analisar, de modo continuado, no quadro das medidas de organização estrutural e 

funcional dos serviços e de desburocratização e modernização administrativa, as 

necessidades e prioridades dos diversos serviços quanto a soluções informáticas; 

c) Propor e supervisionar tecnicamente todos os processos de aquisição de 

equipamentos e de suportes lógicos; 

d) Assegurar a administração, a manutenção e a adequada exploração dos sistemas 

informáticos e de comunicação instalados, incluindo os respetivos sistemas de 

proteção, segurança e controlo de acesso; 

e) Gerir e operar os sistemas municipais de comunicações, compreendendo as redes 

telefónica e de transmissão de dados. 

 

CAPÍTULO III 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Artigo 30º  

Entrada em vigor  

A presente estrutura entra em vigor no dia seguinte à publicação no Diário da República, da 

estrutura orgânica nuclear e dos despachos previstos nos n.ºs 3 e 5 do artigo 10º do Decreto-

Lei n.º 305/2009, de 23 de Outubro. 

 

Artigo 31º 

Interpretação e Alterações  

 É da competência da Câmara Municipal decidir sobre eventuais dúvidas de interpretação ou 

omissões do presente Regulamento. 


