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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

6.ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
 
 

Realizada em 30 de março de 2015 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

VOTOS DE PESAR 
 

 
 

“DR. JOÃO MANUEL FERNANDES 
 

A Câmara Municipal de Odivelas e os seus recursos 
humanos ficaram mais pobres. Depois de uma longa 
batalha contra uma doença prolongada, o Dr. João 
Manuel Fernandes não resistiu aos complicados 
problemas de saúde com que se confrontava. 
 
Perdeu-se um homem bom que, apesar de todos os 
constrangimentos físicos, sempre procurou trabalhar e 
desempenhar com brio as suas funções públicas, enquanto 
Técnico Superior no Gabinete de Auditoria Interna e 
Avaliação de Desempenho desta Autarquia. 
 
Foi um importante quadro desta casa, onde iniciou as 
funções na então Comissão Instaladora a dia 1 de abril de 
1999, tendo sido posteriormente nomeado em cargo 
dirigente como Diretor do Departamento Administrativo 
e Financeiro, função que desempenhou entre o dia 1 de 
junho de 1999 e o dia 7de março de 2006.  
 
Não podemos, por isso, deixar de exprimir o nosso maior 
reconhecimento pelo serviço público prestado por este 
distinto funcionário do Município de Odivelas que em 
muito colaborou para o bom funcionamento desta 
instituição. 
 
É, portanto, com profundo pesar que a Câmara Municipal 
de Odivelas apresenta aos familiares e amigos mais 
próximos do Dr. João Manuel Fernandes as mais sentidas 
condolências.” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

“DR. CARLOS MANUEL CARVALHO CUNHA 
 

O passado dia 21 trouxe mais um momento triste para 
esta Câmara Municipal, com a notícia do falecimento do 
Dr. Carlos Manuel Cunha. 
 
Ficámos sem um homem genuinamente bom, um 
colaborador inexcedível com elevado sentido de 
responsabilidade, zelo, profissionalismo, competência e 
lealdade, que abraçava com todo o empenho, o exercício 
das suas funções enquanto Coordenador do Gabinete de 
Tecnologia, Informação e Conhecimento. 
 
O Dr. Carlos Cunha era licenciado em Sociologia e iniciou 
as suas funções na Câmara Municipal de Odivelas no dia 1 
de setembro de 2002, tendo estado nomeado em cargo 
dirigente de 1/9/2002 a 31/12/2012, como Coordenador 
do Gabinete de Informática (anterior GISC), 
manifestando sempre a sua disponibilidade e dedicação 
inegavelmente exemplares em todas as suas tarefas diárias. 
 
Não podemos, por isso, deixar de exprimir o nosso maior 
reconhecimento pelo serviço público prestado por este 
distinto funcionário do Município de Odivelas que em 
muito contribuiu para o bom funcionamento desta 
instituição, conseguindo sempre encontrar outras formas 
de tirar o maior proveito dos recursos informáticos ao 
dispor desta Autarquia. O seu trabalho na área informática 
foi determinante, nomeadamente na articulação com as 
demais Unidades Orgânicas da Câmara Municipal, visando 
a recuperação financeira da mesma, implementando um 
conjunto de medidas que conduziram à redução dos 
custos com as telecomunicações e com o papel, à 
eliminação de impressões com a digitalização dos 
documentos oficiais, implementação do despacho através 
do sistema “edoc-link”, bem como através da pioneira e 
facilitadora aplicação do Executivo Digital nas reuniões de 
Câmara. 
 
É, pois, com enorme pesar que a Câmara Municipal de 
Odivelas apresenta aos familiares e amigos mais próximos 
do Dr. Carlos Cunha as mais sentidas e profundas 
condolências.” 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 
 

 
 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NA 
SUA PRESIDENTE 

 
Delegação de Competências da Câmara Municipal na sua 
Presidente, com a faculdade de subdelegação, nos termos 
do documento que se encontra anexo à Proposta n.º 
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5/PRES/2015, datada de 20 de março de 2015, de acordo 
com a referida Proposta.  
(documentos abaixo publicados) 

 
 

“PROPOSTA N.º 05/PRES/2015 
 

Assunto: Delegação de Competências da Câmara 
Municipal na sua Presidente 
 
Considerando que: 
 
• A instalação da Câmara Municipal, referente ao 
quadriénio 2013/2017 ocorreu em 18 de outubro de 2013, 
em conformidade com o disposto no n.º 1 do artigo 60.º 
da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na sua atual 
redação; 
 
• A eficácia da gestão diária das atribuições municipais 
aconselha a que a Câmara Municipal delegue na sua 
Presidente um conjunto de competências, com a 
possibilidade de esta vir a subdelegá-las nos Senhores 
Vereadores; 
 
• A delegação de competências constitui um instrumento 
de desconcentração administrativa, a qual, destina-se a 
conferir maior celeridade e eficácia aos atos de gestão 
praticados nesse âmbito, sem prejuízo de reservar para a 
reunião do órgão Executivo a tomada de medidas de 
fundo e os atos de gestão do Município com maior 
relevância para o Concelho e para os cidadãos que nele 
residam e trabalhem; 
 
• O n.º 1 do artigo 34.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, diploma que estabelece o regime jurídico das 
autarquias locais, aprova o estatuto das entidades 
intermunicipais, estabelece o regime jurídico da 
transferência de competências do Estado para as 
autarquias locais e para as entidades intermunicipais e 
aprova o regime jurídico do associativismo autárquico, 
prevê a possibilidade de delegação das competências da 
Câmara Municipal na sua Presidente, com as exceções 
referidas nas alíneas a), b), c), e), i), j), k), m), n), o), p), s), 
u), z), aa), hh), oo), vv), aaa) e ccc) do n.º 1 do artigo 33.º e 
na alínea a) do artigo 39.º; 
 
• Entretanto, operou-se um conjunto de alterações 
legislativas, as quais implicam a consequente adequação da 
delegação de competências do Órgão Executivo na sua 
Presidente; 
 
Nestes termos, proponho que: 
 
▪ A Câmara Municipal de Odivelas delibere, ao abrigo do 
n.º 1 do artigo 34.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
conjugado com os artigos 35.º, 36.º e 37.º do Código de 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 442/91, de 15 de novembro, na redação atual, aprovar 
o documento anexo que consubstancia a Delegação de 

Competências da Câmara Municipal na sua Presidente, 
com a faculdade de subdelegação; 
 
▪ A delegação de competências, ora proposta, caso mereça 
aprovação por parte deste Executivo, seja publicada no 
Boletim Municipal das Deliberações e Decisões, conforme 
se estatui no artigo 56.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, conjugado com o n.º 2 do artigo 37.º do Código 
de Procedimento Administrativo.  
 
Odivelas, 20 de março de 2015 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Susana de Carvalho Amador)” 

 
 
 

“DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NA 
PRESIDENTE DE CÂMARA 

 
A Câmara Municipal de Odivelas na 6.ª Reunião Ordinária 
de 25 de março de 2015, delibera ao abrigo do artigo 34.º 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, delegar na sua 
Presidente, com possibilidade de subdelegação, à exceção 
das expressamente indicadas, as seguintes competências: 

 
I 
 

1. Executar as opções do plano e orçamento, assim com 
aprovar as suas alterações; 
 
2. Aprovar os projetos, programas de concurso, cadernos 
de encargos e a adjudicação de empreitadas e aquisição de 
bens e serviços, cuja autorização de despesa lhe caiba; 
 
3. Adquirir, alienar ou onerar bens imóveis de valor até 
1.000 vezes a RMMG; 
 
4. Alienar em hasta pública, independentemente de 
autorização da assembleia municipal, bens imóveis de 
valor superior ao referido na alínea anterior, desde que a 
alienação decorra da execução das opções do plano e a 
respetiva deliberação tenha sido aprovada por maioria de 
dois terços dos membros da assembleia municipal em 
efetividade de funções; 
 
5. Discutir e preparar com os departamentos 
governamentais e com as juntas de freguesia contratos de 
delegação de competências e acordos de execução, nos 
termos previstos na presente lei; 
 
6. Assegurar a integração da perspetiva de género em 
todos os domínios de ação do município, designadamente 
através da adoção de planos municipais para a igualdade; 
 
7. Colaborar no apoio a programas e projetos de interesse 
municipal, em parceria com entidades da administração 
central; 
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8. Assegurar, incluindo a possibilidade de constituição de 
parcerias, o levantamento, classificação, administração, 
manutenção, recuperação e divulgação do património 
natural, cultural, paisagístico e urbanístico do município, 
incluindo a construção de monumentos de interesse 
municipal; 
 
9. Participar na prestação de serviços e prestar apoio a 
pessoas em situação de vulnerabilidade, em parceria com 
as entidades competentes da administração central e com 
instituições particulares de solidariedade social, nas 
condições constantes de regulamento municipal; 
 
10. Ordenar, precedendo vistoria, a demolição total ou 
parcial ou a beneficiação de construções que ameacem 
ruína ou constituam perigo para a saúde ou segurança das 
pessoas; 
 
11. Emitir licenças, registos e fixação de contingentes 
relativamente a veículos, nos casos legalmente previstos; 
 
12. Exercer o controlo prévio, designadamente nos 
domínios da construção, reconstrução, conservação ou 
demolição de edifícios, assim como relativamente aos 
estabelecimentos insalubres, incómodos, perigosos ou 
tóxicos; 
 
13. Executar as obras, por administração direta ou 
empreitada; 
 
14. Alienar bens móveis; 
 
15. Proceder à aquisição e locação de bens e serviços; 
 
16. Criar, construir e gerir instalações, equipamentos, 
serviços, redes de circulação, de transportes, de energia, de 
distribuição de bens e recursos físicos integrados no 
património do município ou colocados, por lei, sob 
administração municipal; 
 
17. Promover e apoiar o desenvolvimento de atividades e 
a realização de eventos relacionados com a atividade 
económica de interesse municipal; 
 
18. Assegurar, organizar e gerir os transportes escolares; 
 
19. Proceder à captura, alojamento e abate de canídeos e 
gatídeos; 
 
20. Decidir sobre a deambulação e extinção de animais 
considerados nocivos; 
 
21. Declarar prescritos a favor do município, após 
publicação de avisos, os jazigos, mausoléus ou outras 
obras, assim como sepulturas perpétuas instaladas nos 
cemitérios propriedade municipal, quando não sejam 
conhecidos os seus proprietários ou relativamente aos 
quais se mostre que, após notificação judicial, se mantém 

desinteresse na sua conservação e manutenção, de forma 
inequívoca e duradoura; 
 
22. Participar em órgãos de gestão de entidades da 
administração central; 
 
23. Designar os representantes do município nos 
conselhos locais; 
 
24. Participar em órgãos consultivos de entidades da 
administração central; 
 
25. Administrar o domínio público municipal; 
 
26. Decidir sobre o estacionamento de veículos nas vias 
públicas e demais lugares públicos; 
 
27. Estabelecer a denominação das ruas e praças das 
localidades e das povoações, após parecer da 
correspondente junta de freguesia; 
 
28. Estabelecer as regras de numeração dos edifícios; 
 
29. Decidir sobre a administração dos recursos hídricos 
que integram o domínio público do município; 
 
30. Enviar ao Tribunal de Contas as contas do município; 
 
31. Dar cumprimento ao Estatuto do Direito de 
Oposição; 
 
32. Promover a publicação de documentos e registos, 
anais ou de qualquer outra natureza, que salvaguardem e 
perpetuem a história do município; 
 
33. Assegurar o apoio adequado ao exercício de 
competências por parte do Estado; 
 
34. Executar e velar pelo cumprimento das deliberações 
da assembleia municipal; 
 
35. Proceder à marcação e justificação das faltas dos seus 
membros. 

 
II 
 

No âmbito de legislação diversa: 
 
1. Os poderes conferidos pelos artigos 1.º e 3.º do 
Decreto-Lei n.º 343/75, de 3 de julho, na redação atual, 
o qual adota medidas para disciplinar certas atuações na 
utilização dos solos e da paisagem; 
 
2. As competências previstas nos n.ºs 2 e 5 do artigo 1.º, 
no n.º 2 do artigo 2.º, no n.º 1 do artigo 3.º, no n.º 2 do 
artigo 5.º, no n.º 2 do artigo 6.º, no artigo 7.º da Lei n.º 
97/88, de 17 de agosto, na redação atual, que aprova 
afixação e inscrição de mensagens de publicidade e 
propaganda; 
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3. Os poderes conferidos pelo Decreto-Lei n.º 163/93, 
de 7 de maio, que aprova o Regime Jurídico do Programa 
Especial de Realojamento nas Áreas Metropolitanas de 
Lisboa e Porto, na redação atual, relativo à demolição de 
barracas, registo e realojamento; 
 
4. A competência prevista no artigo 3.º do Decreto-Lei 
48/96, de 15 de maio, na redação atual, quanto ao regime 
de horários de funcionamento dos estabelecimentos 
comerciais, para restringir os seus períodos de 
funcionamento; 
 
5. As competências previstas nos n.ºs 1 e 2 do artigo 12.º, 
no n.º 1 do artigo 13.º, no n.º 1 do artigo 14.º, no n.º 2 do 
artigo 22.º, na primeira parte do n.º 2 e no n.º 3 do artigo 
27.º do Decreto-Lei n.º 251/98, de 12 de agosto, na sua 
redação atual, que se aplica aos transportes públicos de 
aluguer em veículos de automóveis ligeiros de passageiros, 
designados por transportes em táxi; 
 
6. Os poderes conferidos pelo n.º 3 do artigo 87.º, n.º 4 do 
artigo 189.º e artigo 202.º do Código do Procedimento e 
Processo Tributário, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
433/99, de 26 de outubro, na redação atual; 
 
7. As competências previstas no n.º 1 do artigo 5.º e 
demais competências ao exercício da mesma, do Decreto-
Lei n.º 267/2002, de 26 de novembro, na redação atual, 
o qual estabelece os procedimentos e define as 
competências de licenciamento e fiscalização de 
instalações de armazenamento de produtos de petróleo e 
de instalações de postos de abastecimento de 
combustíveis; 
 
8. As competências previstas no n.º 1 do artigo 23.º do 
Decreto-Lei n.º 309/2002, de 16 de dezembro, na 
redação atual, que regula a instalação e o funcionamento 
dos recintos de espetáculos e divertimentos públicos; 
 
9. As competências previstas no artigo 18.º, no n.º 2 do 
artigo 39.º, no n.º 1 do artigo 50.º e no artigo 52.º do 
Decreto-Lei n.º 310/2002, de 18 de dezembro, na sua 
redação atual, o qual regula o regime jurídico do 
licenciamento e fiscalização pelas câmaras municipais de 
atividades diversas anteriormente cometidas aos governos 
civis; 
 
10. As competências previstas no n.º 1 do artigo 7.º do 
Decreto-Lei n.º 320/2002, de 28 de dezembro, na 
redação atual, que estabelece as disposições aplicáveis à 
manutenção e inspeção de ascensores, monta-cargas, 
escadas mecânicas e tapetes rolantes, na redação atual; 
 
11. As competências previstas no n.º 2 do artigo 27.º, no 
n.º 2 do artigo 29.º, no n.º 1 do artigo 37.º e nos n.ºs 1 e 3 
do artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de 
junho, que estrutura o Sistema de Defesa da Floresta 
contra Incêndios, na redação atual; 
 

12. A competência prevista na alínea a) n.º 1 do artigo 4.º 
e todas as competências com ela conexionada, do 
Decreto-Lei n.º 146/2006, de 31 de julho, na redação 
atual, relativa à avaliação e gestão do ruido ambiente; 
 
13. A competência previstas no artigo 41.º-B, nos artigos 
66.º, 68.º e n.º 1 do artigo 70.º do Decreto-Lei n.º 
178/2006, de 5 de setembro, na redação atual, que 
estabelece o regime geral aplicável à prevenção, produção 
e gestão de resíduos; 
 
14. As competências previstas no n.º 2 do artigo 5.º, nos 
artigos 7.º e 8.º, no n.º 1 do artigo 15.º, nos artigos 26.º e 
27.º, no artigo 29.º e no n.º 2 do artigo 30.º do Decreto-
Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, na sua atual redação, 
que aprova o Regulamento Geral do Ruído; 
 
15. A competência prevista nos n.ºs 1 e 2 do artigo 17.º, 
no artigo 19.º e no n.º 1 do artigo 20.º, do Decreto-Lei 
n.º 46/2008, de 12 de março, na redação atual, o qual 
estabelece o regime das operações de gestão de resíduos 
resultantes de obras ou demolições de edifícios ou de 
derrocadas (RCD); 
 
16. As competências previstas no artigo 3.º do Decreto-
Lei n.º 268/2009, de 29 de setembro, que estabelece o 
regime do licenciamento dos recintos itinerantes e 
improvisados; 
 
17. As competências previstas no n.º 9 do artigo 12.º, no 
artigo 26.º e no n.º 4 do artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 
48/2011, de 1 de Abril, que simplifica o regime de 
ocupação do espaço público, da afixação e da inscrição de 
mensagens publicitárias de natureza comercial, no âmbito 
da iniciativa da iniciativa “Licenciamento Zero”, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 10/2015, de 
16 de janeiro; 
 
18. As competências previstas no n.º 1 do artigo 3.º, e 
primeira parte do n.º 1 do artigo 8.º, da Lei n.º 61/2013 
de 23 de agosto, que estabelece o regime aplicável aos 
grafitos, afixações, picotagem e outras formas de 
alteração, ainda que temporária, das caraterísticas originais 
de superfícies exteriores de edifícios, pavimentos, 
passeios, muros e outras infraestruturas; 
 
19. As competências previstas na alínea a) do artigo 6.º do 
Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, o qual 
estabelece o regime jurídico da avaliação de impacte 
ambiental (AIA) dos projetos públicos e privados 
suscetíveis de produzirem efeitos significativos no 
ambiente; 
 
20. As competências previstas no n.º 1 do artigo 146.º do 
Decreto-Lei n.º 10/2015, de 16 de janeiro, o qual 
aprova o regime de acesso e de exercício de diversas 
atividades de comércio, serviços e restauração e estabelece 
o regime contraordenacional respetivo; 
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21. A competência para a instrução dos processos de 
contraordenação e a aplicação das coimas e sanções 
acessórias prevista na legislação em vigor; 
 
22. Exercer as demais competências legalmente conferidas 
às Camaras Municipais, tendo em vista o prosseguimento 
normal das atribuições do Município. 

 
III 

 
Em matéria de despesa: 
 
1. Nos termos e para os efeitos do n.º 2 do artigo 29.º do 
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho e do n.º 1, do 
artigo 109.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado 
sob o anexo I do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de 
janeiro, na sua atual redação, autorizar despesas com a 
locação e aquisição de bens móveis e serviços, até ao valor 
de € 748.196,85 (setecentos e quarenta e oito mil, cento e 
noventa e seis euros e oitenta e cinco cêntimos), bem 
como a delegação de todas as competências do órgão 
competente para a decisão de contratar atribuídas pelo 
Código dos Contratos Públicos; 
 
2. Nos termos e para os efeitos do n.º 2 do artigo 29.º do 
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho e do n.º 1, do 
artigo 109.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado 
sob o anexo I do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de 
janeiro, na sua atual redação, autorizar despesas com 
empreitadas de obras públicas, até ao valor € 748.196,85 
(setecentos e quarenta e oito mil, cento e noventa e seis 
euros e oitenta e cinco cêntimos), bem como a delegação 
de todas as competências do órgão competente para a 
decisão de contratar atribuídas pelo Código dos Contratos 
Públicos; 
 
3. Nos termos e para os efeitos do n.º 3 do artigo 109.º do 
Código dos Contratos Públicos, aprovado sob o anexo I 
do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na sua atual 
redação, nas despesas com a locação e aquisição de bens 
móveis e serviços e com empreitadas de obras públicas de 
valor superior a € 748.196,85 (setecentos e quarenta e oito 
mil, cento e noventa e seis euros e oitenta e cinco 
cêntimos), com exceção da autorização de despesa 
inerente aos contratos a celebrar, todas as demais 
competências do órgão competente para a decisão de 
contratar atribuídas pelo Código dos Contratos Públicos; 
 
4. Nos termos e para os efeitos do n.º 2 do artigo 29.º do 
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho e do n.º 1 do artigo 
109.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado sob o 
anexo I do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na 
sua atual redação, no âmbito das concessões de obras 
públicas e de serviços públicos e independentemente do 
valor inerente aos contratos a celebrar, com exceção da 
autorização de despesa, todas as demais competências do 
órgão competente para a decisão de contratar atribuídas 
pelo Código dos Contratos Públicos, sem possibilidade de 
subdelegação. 

IV 
 

Em matéria de urbanismo: 
 
1. As competências previstas nos n.ºs 1 e 4 do artigo 5.º, 
no n.º 9 do artigo 6.º e no n.º 2 do artigo 7.º do Regime 
Jurídico da Urbanização e Edificação, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação 
atual; 
 
2. As competências previstas no n.º 12 do artigo 13.º, no 
n.º 4 do artigo 14.º, no n.º 1 do artigo 16.º, no n.º 3 do 
artigo 20.º, no n.º 1 do artigo 23.º, no n.º 6 do artigo 23.º e 
nos n.ºs 6 e 8 do artigo 27.º do Regime Jurídico da 
Urbanização e Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16 de dezembro, na redação atual; 
 
3. As competências previstas no n.º 3 do artigo 44.º, nos 
n.ºs 1, 2 e 3 do artigo 48.º, nos n.ºs 2 e 3 do artigo 49.º, no 
n.º 7 do artigo 53.º, nos n.ºs 3 e 4 do artigo 54.º, no n.º 1 
do artigo 57.º, no n.º 1 do artigo 58.º, no n.º 1 do artigo 
59.º e nos n.ºs 2 e 3 do artigo 65.º do Regime Jurídico da 
Urbanização e Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16 de dezembro, na redação atual; 
 
4. As competências previstas no n.º 5 do artigo 71.º, no 
n.º 2 do artigo 73.º, no n.º 2 do artigo 78.º e no n.º 4 do 
artigo 79.º do Regime Jurídico da Urbanização e 
Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 
de dezembro, na redação atual; 
 
5. As competências previstas nos n.ºs 1, 3, e 4 do artigo 
84.º, no n.º 9 do artigo 85.º, no artigo 86.º, nos n.ºs 1 e 4 
do artigo 87.º do Regime Jurídico da Urbanização e 
Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 
de dezembro, na redação atual; 
 
6. A competência prevista no artigo 88.º do Regime 
Jurídico da Urbanização e Edificação, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado e 
republicado pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de 
junho, Lei n.º 60/2007, de 4 de setembro e Decreto-Lei 
n.º 26/2010, de 30 de março; 
 
7. As competências previstas nos n.ºs 2 e 3 do artigo 89.º, 
no n.º 1 do artigo 90.º, no n.º 1 do artigo 91.º, no n.º 1 do 
artigo 92.º, no n.º 5 do artigo 94.º, do Regime Jurídico da 
Urbanização e Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16 de dezembro, na redação atual; 
 
8. As competências previstas nos artigos n.ºs 102.º, 102.º-
A, no n.º 3 do artigo 105.º, no n.º 2 do artigo 108.º e nos 
n.ºs 2 e 4 do artigo 109.º do Regime Jurídico da 
Urbanização e Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16 de dezembro, na redação atual, no que 
concerne às medidas de tutela da legalidade urbanística; 
 
9. As competências previstas no artigo 110.º do Regime 
Jurídico da Urbanização e Edificação, aprovado pelo 
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Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação 
atual; 
 
10. Autorizar o pagamento fracionado de taxas cujo 
montante global não exceda o valor de € 300.000, ao 
abrigo do n.º 2 do artigo 117.º do Regime Jurídico da 
Urbanização e Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16 de dezembro, na redação atual; 
 
11. As competências previstas no artigo 119.º, no n.º 1 do 
artigo 120.º e no n.º 1 do artigo 126.º do Regime Jurídico 
da Urbanização e Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação atual; 
 
12. Ordenar a execução de obras de reparação e fixar as 
condições gerais e especiais de salubridade, segurança e 
estética das edificações previstas no Regulamento Geral 
das Edificações Urbanas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
38.382, de 7 de agosto de 1951, na redação atual; 
 
13. As competências previstas na Lei n.º 91/95, de 2 de 
setembro, na redação atual, diploma sobre as Áreas 
Urbanas de Génese Ilegal, para: 
 
a) Nos termos do artigo 19.º, em sede de apreciação 
liminar, solicitar outras informações ou elementos 
imprescindíveis ao conhecimento do pedido de 
loteamento ou do pedido de aprovação dos projetos de 
obras de urbanização; 
 
b) Nos termos do artigo 20.º promover a consulta às 
entidades que, nos termos da legislação em vigor, devam 
emitir parecer, autorização ou aprovação para o 
licenciamento da operação de loteamento ou obras de 
urbanização; 
 
c) Nos termos do n.º 1 do artigo 22.º proceder à 
realização de vistoria com a finalidade de verificar a 
conformidade da planta referida na alínea d) do n.º 1 do 
artigo 18.º, com a realidade existente na AUGI; 
 
d) Nos termos do n.º 3 do artigo 22.º designar a comissão 
especial que realizará a vistoria; 
 
e) Nos termos do artigo 23.º para notificar o dono da obra 
que não se encontre em conformidade com a planta 
referida na alínea d) do n.º 1 do artigo 18.º, para proceder 
à reposição da situação anterior; 
 
f) Nos termos do n.º 1 do artigo 25.º para recolher o 
parecer das entidades gestoras das redes de infraestruturas 
sobre o pedido de loteamento; 
 
g) Nos termos do n.º 1 do artigo 28.º tornar pública a 
deliberação de aprovação do projeto de loteamento, por 
edital. 
 

14. A competência prevista nos n.ºs 1 e 2 do artigo 6.º do 
Decreto-Lei n.º 44/2005, de 23 de fevereiro, na redação 
atual, quanto à sinalização das vias públicas; 
 
15. A competência prevista no artigo 4.º do Decreto-Lei 
n.º 159/2006, de 8 de agosto, que aprova a definição do 
conceito fiscal de prédio devoluto; 
 
16. A competência prevista no artigo 3.º, no n.º 2 do 
artigo 6.º, na alínea c) do artigo 12.º e na alínea b) do 
artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de 
agosto, que aprova o regime da acessibilidade aos 
edifícios e estabelecimentos que recebem público, via 
pública e edifícios habitacionais; 
 
17. As competências previstas no artigo 13.º do Decreto-
Lei n.º 141/2009, de 16 de junho, na redação atual, que 
estabelece o regime jurídico das instalações desportivas de 
uso público. 

 
V 
 

No âmbito contraordenacional - Regulamentos 
Municipais: 
 
1. A competência prevista no n.º 3 do artigo 2.º e no n.º 2 
do artigo 6.º do Regulamento Municipal de Espaços 
Verdes, Parques e Jardins, publicado no Boletim 
Municipal das Deliberações e Decisões n.º 8, de 4 de Maio 
de 2010; 
 
2. A competência prevista na primeira parte do n.º 6 no 
artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 81/2006, de 20 de abril, que 
regula o regime relativo às condições de utilização dos 
parques e zonas de estacionamento, ex vi artigo 38.º, do 
Regulamento Municipal do Parque de Estacionamento 
Subterrâneo Egas Moniz, publicado no Boletim Municipal 
das Deliberações e Decisões n.º 13, de 13 de julho de 
2010; 
 
3. A competência prevista na primeira parte do n.º 2 do 
artigo 27.º, do Decreto-Lei n.º 251/98, de 12 de agosto, 
na redação atual, que se aplica aos transportes públicos de 
aluguer em veículos de automóveis ligeiros de passageiros, 
designados por transportes em táxi, ex vi artigo 36.º, do 
Regulamento Municipal para a Atividade do Transporte 
em Táxi, publicado no Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 4, de 8 de março de 2005. 
 
A delegação de competências agora feita bem como as 
eventuais subdelegações dela decorrentes poderão ser 
revogadas, total ou parcialmente, desde que as 
circunstâncias o justifiquem e os superiores interesses 
Municipais o aconselhem. 
 
Nas mesmas circunstâncias, e pelos mesmos motivos, 
poderão ser revogados quaisquer atos praticados pela 
delegada, bem como poderá ser deliberada a avocação de 
processo ou assunto. 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
 Ano XVI - N.º 6 – 7 de abril de 2015  

13 
 

Em tais casos e enquanto o processo ou assunto não for 
devolvido à delegada, abster-se-á esta de quaisquer ações 
ou iniciativas que, por qualquer forma, sejam suscetíveis 
de alterar a situação existente. 
 
Odivelas, 25 de março de 2015” 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 
 

 
 

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DE ODIVELAS 2015 
NORMAS 

 
Normas do Orçamento Participativo de Odivelas 2015, 
que se encontram anexas à Proposta n.º 03/PRES/2015, 
datada de 19 de março de 2015, de acordo com a referida 
Proposta.  
(Proposta n.º 03/PRES/2015 abaixo publicada, Normas publicadas em 
anexo) 
 

“PROPOSTA N.º 03/PRES/2015 
 
Assunto: ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DE ODIVELAS 
2015 - NORMAS 
 
O Orçamento Participativo (OP) constitui-se como uma 
nova forma de governação assente na participação direta 
dos cidadãos: 
- na identificação dos problemas e das necessidades locais,  
- na definição das prioridades,  
- na implementação dos projetos,  
- assim como na sua monitorização e avaliação. 
 
A definição das prioridades deve basear-se em critérios 
solidariedade, justiça e coesão social.  
 
O OP recorre ao princípio do interesse individual como 
uma alavanca para envolver os cidadãos na discussão de 
assuntos públicos mas dentro de espaços onde acabam 
por escutar os outros e absorver pontos de vista diferentes 
dos iniciais. 
 
O objetivo não é fazer um somatório de opções 
individuais mas favorecer um debate que produza 
soluções mais coletivas. 
 
Em Odivelas, a realização do Orçamento Participativo 
iniciou-se em 2008 e repetiu-se em 2009 e em 2012. O 
processo de caráter consultivo deu voz aos munícipes, 
permitindo-lhes participar na construção do plano de 
investimentos, com apresentação de propostas. 
 
Não obstante os esforços dos grupos de trabalho 
responsáveis pela gestão e a concretização do processo, 
detetamos que os munícipes não estavam mobilizados 

para participar e que o caráter consultivo do OP não 
respondia às suas expectativas. A fraca adesão ao OP 
levou a que fosse necessário repensar o modelo de 
participação. 
 
Nos últimos anos tem-se verificado uma mudança na 
aplicação dos OP’s Municipais. A maior parte das câmaras 
optou por estrear-se com um OP de caráter consultivo, 
mas a experiência levou a, alguns, a abandonar esta 
iniciativa e a outros a dar o salto para o modelo 
deliberativo. 
 
Como já referido anteriormente, o OP de Odivelas tem 
adotado uma abordagem de caráter consultivo e os três 
anos de experiência levou a perceber que era necessário 
estudar uma nova metodologia.  
 
Deste modo, vimos apresentar o novo OP de Odivelas 
que passa a adotar o modelo DELIBERATIVO. A 
aplicação desta nova tipologia permite tornar o processo 
do OP, num processo “co-decisional” e mais 
transparente, que convoca a população a participar e 
decidir sobre o plano de investimentos para o território. 
Esta nova abordagem, conjugada com uma divulgação 
eficaz, leva-nos a acreditar numa maior mobilização da 
população. 
 
A adoção deste modelo impõe mudanças na abordagem 
aos cidadãos, bem como nas metodologias de participação 
até aqui utilizadas. 
Neste novo OP, o envolvimento de toda a comunidade 
será o ponto-chave para o sucesso de todo o processo. 
Deverão ser convocados todos os grupos motores do 
concelho que possam dinamizar a participação no OP: 
Juntas de Freguesia; Escolas; Associações (Culturais, 
Desportivas, Recreativas, Juvenis, de Estudantes, de 
Moradores, de Pais); Centros Paroquiais; Centros de Dia, 
IPSS’s, entre outros. 
 
Face ao exposto, submete-se para deliberação da 
Câmara Municipal de Odivelas, a proposta das 
Normas do Orçamento Participativo de Odivelas de 
2015, que se anexa à presente informação. 
 
À SAOM, para incluir na OT da próxima reunião da Câmara 
Municipal. 
 
Odivelas 19 de março de 2015 
 

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

 
(Aprovado por maioria) 
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PROJETOS DE LEI 
 

 
 

JUNTAS DE FREGUESIA 
EMISSÃO DE PARECER 

 
Emissão de Parecer favorável relativamente aos Projetos 
de Lei n.º 586/XII, n.º 587/XII, n.º 706/XII, n.º 
707/XII, n.º 708/XII e n.º 709/XII que visam, 
respetivamente, a criação das Freguesias de Caneças, 
Ramada, Pontinha, Famões, Olival Basto e Póvoa de 
Santo Adrião, enviados a esta Câmara Municipal pela 
Assembleia da República, de acordo com a Proposta n.º 
04/PRES/2015, datada de 19 de março de 2015. 
 

“PROPOSTA N.º 04/PRES/2015 
 
Assunto: Emissão de Parecer sobre os Projetos de Lei nº 
586/XII, nº 587/XII, nº 706/XII, nº 707/XII, nº 
708/XII e nº 709/XII 
(criação das Freguesias Caneças, Ramada, Pontinha, 
Famões, Olival Basto e Póvoa de Santo Adrião, 
respetivamente) 
 
Considerando que:  
 

1.A Assembleia da República (Comissão Parlamentar 
de ambiente, Ordenamento do Território e Poder 
Local) oficiou à Câmara Municipal de Odivelas 
remetendo os Projetos de Lei nº 586/XII e nº 
587/XII, que visam, respetivamente, criar a 
Freguesia de Caneças e a Freguesia de Ramada, os 
Projetos de Lei nº 706/XII e nº 707/XII, que visam, 
respetivamente, criar a Freguesia da Pontinha e a 
Freguesia de Famões e os Projetos de Lei nº 
708/XII e nº 709/XII, que visam, respetivamente, 
criar a Freguesia de Olival Basto e a Freguesia de 
Póvoa de Santo Adrião, todos da autoria do Grupo 
Parlamentar do Partido Comunista Português e 
solicitando a pronúncia deste órgão; 

 
2.Entendi, a título prévio, solicitar que a União das 

Freguesias de Ramada e Caneças, a União das 
Freguesias de Pontinha e Famões e a União das 
Freguesias de Póvoa de Santo Adrião e Olival Basto 
se pronunciassem sobre os projetos de lei que mais 
diretamente lhes respeitam; 

 
3.Cada uma das respetivas juntas de freguesia emitiu 

pronúncia favorável àquelas iniciativas legislativas. 
 
Tenho a honra de propor que a Câmara Municipal de 
Odivelas se pronuncie favoravelmente sobre os Projetos 
de Lei nº 586/XII, nº 587/XII, nº 706/XII, nº 707/XII, 
nº 708/XII e nº 709/XII. 
 
À SAOM para inclusão na Ordem de Trabalhos da próxima 
reunião de Câmara. 

Odivelas, 19 de março de 2015 
 

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

 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

PROGRAMA DE RESCISÕES 
POR MÚTUO ACORDO 

 

 
 

PROGRAMA DE RESCISÕES POR MÚTUO ACORDO 
NA ADMISTRAÇÃO LOCAL 

 
Indeferimento do pedido de cessação do contrato de 
trabalho do trabalhador José Joaquim Arvelos Caneca, 
solicitado no âmbito do Programa de Rescisões por 
Mútuo Acordo na Administração Local, de acordo com o 
proposto na Informação Interno/2015/7217, de 
2015.03.10. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
 

 
 

PARECER PRÉVIO À CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

 
Emissão de Parecer Prévio Favorável à Celebração de 
Contrato de Prestação de Serviço, na modalidade de 
Avença, com Marcelo Xavier Oliveira, de acordo com o 
proposto na Informação Interno/2015/2973, de 
2015.03.13. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

TAXAS E OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS 
 

 
 

ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DE TAXAS E 
OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS E SEU REGULAMENTO 

DE LIQUIDAÇÃO E COBRANÇA DO MUNICÍPIO DE ODIVELAS 
 

Alterações ao Regulamento de Taxas e Outras Receitas 
Municipais e seu Regulamento de Liquidação e Cobrança 
do Município de Odivelas, nos termos e de acordo com o 
proposto na Informação n.º Interno/2015/2640, de 2015-
03-05: 
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«Na 19.ª reunião ordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, realizada em 8 de outubro de 2014, foi 
deliberado e aprovado a alteração ao “Regulamento de 
Taxas e Outras Receitas Municipais e seu Regulamento de 
Liquidação e Cobrança do Município de Odivelas”, 
publicado no Boletim Municipal n.º 20 de 21 de outubro 
de 2014. 
 
Foi dado cumprimento ao disposto no art.º 118º do 
Código de Procedimento Administrativo, tendo decorrido 
o período de apreciação pública, pelo período de 30 dias 
contados a partir da data da publicação da deliberação, no 
Boletim Municipal.  
 
No decurso desse período foram apresentadas as 
seguintes sugestões de melhoramento: 

 
Artigo 10.º-B 

Isenção e reduções de valores devidos pela 
utilização do complexo das piscinas 

 
(……) 
 
8 – Os inscritos no programa Clube do Movimento - 
Desporto Sénior, beneficiam: 
 
a) Da isenção do valor da inscrição renovação da 
inscrição, e aluguer mensal do cacifo; 
b) De uma redução no valor de 80% sobre o valor da 
mensalidade da hidroginástica 
 
9 – Os inscritos no programa Clube do Movimento - 
Desporto Sénior, de comprovada insuficiência económica 
nos termos da legislação geral, estão isentas de qualquer 
pagamento, até ao limite máximo de 15% dos 
participantes do Clube 
 
10 – (Anterior número 8). 
 
11 – (Anterior número 9). 

 
Artigo 10.º-E 

Isenções e reduções nas visitas guiadas 
 

(…………….) 
 
3 – Estudantes, desempregados, professores e portadores 
de cartões municipais beneficiam de uma redução de 35%. 

 
Artigo 29-A.º 

Execuções Fiscais 
 

Revogado. 
 

Artigo 117.º 
Regra Geral 

 
(….) 
 

4 – Excetuam-se do número um do presente artigo, 
por incluírem o IVA à taxa legal, os valores previstos 
nos artigos 140.º-C a 140.º-X e 140.º-AA a 140.º-AG. 

 
Artigo 118.º 

Atos de administração geral 
 

(………) 
 
5 - Fotocópias de peças desenhadas e de documentos 
de processos: 
 
a) Não excedendo oito páginas……….………......15,00 
b) Por cada página a mais, para além das oito 
páginas……..….….………………………………..0,56 
(………) 

 
Artigo 118º-A 

Execuções Fiscais 
 

1 - O reembolso com despesas de papel, fotocópias e 
outro expediente, bem como outros encargos, é calculado 
à razão de metade de 1 UC nas primeiras 50 folhas ou 
fração do processado e de um décimo de 1 UC por cada 
conjunto subsequente de 25 folhas ou fração do 
processado. 
 
2 - No processo de execução fiscal, o reembolso a que se 
refere o número anterior não pode exceder o montante 
das despesas efetivamente realizadas.  
 
3 - Pelo serviço de envio de documentação no âmbito de 
processo de execução fiscal, são devidos os seguintes 
valores: 
 
a) Por cada folha impressa………..………………..0,68 
b) Expedição em correio simples………….……….0,42 
c) Expedição em correio registado simples…….......1,70 
d) Expedição em correio registado com AR….…....2,00 
e) Registo pessoal………………………………….3,60 

 
Artigo 140.º- C 

Inscrição e outros serviços 
 

(…………..) 
 
6 – São devidos os seguintes valores pela aquisição de: 
 
a) Chinelos descartáveis.………………….………1,00 
b) Havaianas (vários modelos)...…....…….9,00 a 18,90 
c) Sapatos Aquafitness………………...………….9,90 
d) Fralda aquática…………………..…………….8,90 
e) Calções Menino: 
e.1 Bikini …………………...……………………7,90 
e.2 Com perna…………………………...……….8,50 
f) Calção Homem: 
f.1 Bikini………………………………………….9,00 
f.2 Com perna………………….……....…………9,90 
f.3 Com perna Municipália………...…………….15,00 
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f.4 com perna Municipália competição…………20,00 
g) Fato de banho Mulher: 
g.1 Menina…………………..…….……..……..14,90 
g.2 Senhora…………………………….…….…18,90 
g.3 Municipália………………………………….21,50 
g.4 Municipália competição…………..…………25,00 
h) Óculos: 
h.1 B-fish………………………………….….….6,50 
h.2 Super seal………………………..…….……..3,00 
h.3 Wind waterfly……………………..………….1,00 
h.4 Swin goggle……………………..…..………...6,00 
i) Pinças nariz……………………….……………2,50 
j) Sweat com capuz Municipália………………...23,00 
k) Tampões silicone putty………….…………….2,50 
l) Cadeados ……………………………………...5,00 
m) Toalha: 
m.1 Aluguer………...……………………….……1,00 
m.2 Venda……………………………...….……10,50 
n) Toucas: 
n.1 Silicone……………………………………….3,00 
n.2 Licra…………………………………..……...4,90 
n.3 Bandanas………………………….………….4,90 

 
Artigo 140.º- X 

Venda de produtos 
 

1 - São devidos os seguintes valores pela aquisição de: 
 
a) Pins……………………………………………0,50 
b) Cubo para fotografia - (cubo de marmelada)….3,00 
c) Blocos de notas………..….……….…..….....4,00 
d) Chapéu-de-chuva………….………...……....12,00 
e) Sacos…………………………..……..………0,50 
f) Marcador de livros (com íman) …….....……….2,50 
g) Postais……………………….…………….…..4,00 
h) Magnéticos de frigorífico…….………..………1,50 
i) Canetas……………………………………...…1,00 
j) Colher de pau……..……………………...….....1,50 
k) Avental..………….……………..……...…….5,10 
l) Baralho de cartas…………………..……...……2,50 
m) Leques……………………………….....……..4,00 
n) Pen USB (com molde) ……………….…...…..5,50 
o) Relógio…..………………….…………..…….8,00 
p) Caixa de lápis (criança)………………..………2,50 
q) Jogos………..………………………..………5,10 
r) Lápis……………………………..…………….1,00 
s) Caneca.……………....…………….…………5,10 
t) Chapéu de palha…….………………………3,60 
u) Sacos de compra…………….……………...2,60 
v) Livros - Património Histórico e Cultural….…..8,00 
w) Livros (CMO)……………….….………….10,00 
x) Emblemas estampados…………..…………5,10 
y) Emblemas bordados………………………..….7,00 
 
(………….) 
(….)» (Informação n.º Interno/2015/2640, de 2015-03-05) 
 
Este assunto carece da deliberação da Assembleia Municipal, 
com exceção dos artigos inseridos no Livro III do 

Regulamento, nos termos das alíneas b) e c), do número 1 
do artigo 25.º do mesmo diploma legal e da Lei n.º 
73/2013, de 03 de setembro, que estabelece o regime 
financeiro das autarquias locais e das entidades 
intermunicipais da Lei n.º 53-E/2006, de 29 de 
Dezembro, que aprovou o regime geral das taxas das 
autarquias locais da Lei Geral Tributária (aprovada pelo 
Decreto-Lei n.º 398/98, de 17 de Dezembro) e Código de 
Procedimento e de Processo Tributário (aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 433/99, de 26 de Outubro), todos nas 
suas atuais redações. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

ACORDO DE EXECUÇÃO 
 

 
 

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

 
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 Pontinha e Famões para a Manutenção dos Espaços 
Verdes Existentes na Praça de S. Bartolomeu, Jardim 
Torres do Falcão e Parque Poetas de Abril – Pontinha, 
nos termos e de acordo com o proposto na Informação 
Interno/2015/2730, de 2015-03-09. 

 
 

“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 PONTINHA E 

FAMÕES 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 PONTINHA E 
FAMÕES, pessoa coletiva de direito público n.º 510 838 
880, com sede na Av. 25 de Abril, n.º 22 A, na Pontinha, 
neste ato representada pelo Senhora Presidente da Junta, 
Senhora Dra. Corália Viçoso da Conceição Afonso 
Rodrigues, 
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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 Pontinha e Famões 
obriga-se a gerir e a assegurar a manutenção dos espaços 
verdes existentes na Praça de S. Bartolomeu, Jardim 
Torres do Falcão e Parque Poetas de Abril - Pontinha, 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 
Pontinha e Famões, os meios financeiros destinados ao 
exercício desta competência, no montante de € 14.980,68 
(catorze mil novecentos e oitenta euros e sessenta e oito 
cêntimos), sendo fixados em função dos encargos com 
recursos humanos, patrimoniais e financeiros necessários 
ao bom desempenho da competência 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. 
 
O valor a transferir correspondente ao ano económico de 
2014 será de sete meses, de junho a dezembro de 2014, no 
total de € 8.738,73 (oito mil setecentos e trinta e oito 
euros e setenta e três cêntimos). 
 

CLÁUSULA TERCEIRA 
 
A Junta da União das Freguesias de Pontinha e Famões 
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 Pontinha e Famões 
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 
 
A Presidente da Junta da União das Freguesias de 
Pontinha e Famões” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

REDE DE AUTARQUIAS PARTICIPATIVAS 
 

 
 

PROPOSTA DE ADESÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 
PARA INTEGRAR A REDE DE AUTARQUIAS PARTICIPATIVAS 

ASSINATURA DE CARTA DE COMPROMISSO 
 

Assinatura de Carta de Compromisso, no âmbito da 
Adesão da Câmara Municipal de Odivelas para integrar a 
Rede de Autarquias Participativas, nos termos e de acordo 
com a proposta n.º 02/PRES/2015, datada de 19 de 
março de 2015. 

 
 

«PROPOSTA N.º 02/PRES/2015 
 
Assunto: ADESÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
ODIVELAS À REDE DE AUTARQUIAS PARTICIPATIVAS 
(RAP) - ASSINATURA DE CARTA DE COMPROMISSO 
 
O Município de Odivelas organiza desde 2008 o 
Orçamento Participativo (OP). Uma iniciativa importante 
que promove o debate de ideias, da reflexão e da 
construção coletiva de consensos em torno de prioridades 
e dos projetos que mais interessam à comunidade e que 
vem reforçar as políticas de participação cívica, tendo por 
base os princípios da igualdade, representação e 
participação, junto de toda a população. 
 
Depois das edições realizadas em 2008, 2009 e 2013, nas 
quais foi adotado um modelo consultivo, estamos agora, 
em 2015, a preparar o Orçamento Participativo sustentado 
num modelo de caráter deliberativo. Neste modelo, os 
participantes formulam propostas e decidem, através de 
um processo de votação, sobre os projetos considerados 
prioritários, até ao limite orçamental estipulado pela 
autarquia. 
 
Perante esta nova realidade, o Município de Odivelas 
entra para um grupo restrito de câmaras municipais a nível 
nacional que implementam um processo OP mais 
complexo, composto por procedimentos que requerem a 
afetação de mais recursos, mas que por outro lado 
promove a discussão pública em torno de soluções mais 
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coletivas, traz mais transparência, mais rigor e 
consequentemente, mais confiança. 
 
No âmbito desta mudança, surge a oportunidade da 
Câmara Municipal de Odivelas (CMO) aderir à Rede de 
Autarquias Participativas (RAP). 
 
O convite para a adesão à RAP foi feito pela Associação 
In loco, entidade que há vários anos estuda e acompanha 
iniciativas no âmbito da democracia participativa, 
nomeadamente, a realização dos orçamentos 
participativos em Portugal e no mundo. 
 
A criação da RAP surgiu no âmbito do projeto “Portugal 
Participa – Caminhos para a Inovação Societal”, 
coordenado pela Associação In Loco. Trata-se de um 
projeto apoiado pelo Programa Cidadania Ativa, 
suportado pelo Mecanismo Financeiro do Espaço 
Económico Europeu (EEA Grants), cuja entidade gestora 
é a Fundação Calouste Gulbenkian. O projeto visa 
promover processos de democracia participativa no país, 
que produzam mudanças transformadoras na sociedade e 
reforcem os laços de confiança entre a população e as 
instituições. E é cumprindo este objetivo que nasce a ideia 
de criar esta rede. Pretende-se que seja uma estrutura 
colaborativa que congregue todas as autarquias 
portuguesas comprometidas com o desenvolvimento de 
mecanismos de democracia participativa a nível local. 
 
A RAP tem como principais objetivos: 
 
•Promover a democracia participativa a nível local, 
assegurando o envolvimento dos eleitos, dos técnicos e 
dos cidadãos; 
 
•Facilitar a troca de experiências, fortalecendo as práticas 
em curso e ampliando a novos mecanismos de 
envolvimento dos cidadãos na gestão pública nas 
autarquias; 
 
•Promover a capacitação dos diversos atores envolvidos 
nos processos participativos;   
 
•Criar, alimentar e divulgar um sistema de informação 
atualizada sobre os mecanismos de democracia 
participativa no país; 
 
•Reforçar a gestão pública transparente, assegurando a 
produção de informação de fácil utilização e a 
compreensão por parte de todos os cidadãos; 
 
•Ampliar a Rede através da incorporação progressiva de 
novas autarquias comprometidas com a democracia 
participativa; 
 
•Estabelecer intercâmbio com organizações, tais como 
ONG, universidades e outras entidades comprometidas 
com estas matérias;  
 

•Promover relações de cooperação internacional com 
outras redes e estruturas, facilitando a incorporação de 
novos mecanismos e divulgando as práticas desenvolvidas 
em Portugal. 
 
A RAP assumir-se-á como uma plataforma de 
colaboração informal entre os seus membros, não se 
antevendo a criação de uma qualquer organização de 
âmbito mais formal e será alicerçada em três estruturas 
fundamentais: 
 
1.Uma plenária, composta por todos os membros 
aderentes; 
 
2.Uma diretiva, com uma presidência anual e rotativa 
entre os membros; 
 
3.Uma técnica, de dinamização assegurada pela 
Associação In Loco. 
 
Numa primeira fase os municípios são convidados a 
assinar uma Carta de Compromisso, que constitui um ato 
simbólico e que se traduz na implicação direta das 
autarquias no processo de criação da RAP. 
 
Segundo informação da Associação In Loco o ano de 2015 
deverá servir para a criação de um Protocolo de 
Colaboração que será assinado pelas autarquias que 
pretendem aderir formalmente à RAP. Não existe uma 
data definida para assinatura do protocolo, pois este será 
um processo permanentemente aberto à adesão de novos 
membros. 
 
Durante o ano de 2015, os custos de financiamento serão 
suportados pelo Projeto Portugal Participa. 
 
Pelo atrás exposto, entende-se que a adesão do Município 
de Odivelas a esta iniciativa será uma mais-valia para o 
enriquecimento dos projetos desenvolvidos no âmbito da 
democracia participativa e, ao mesmo tempo, projetará o 
Concelho de Odivelas no panorama nacional e 
internacional, como um exemplo a seguir, pelas boas 
práticas implementadas no uso de instrumentos que 
respeitam os princípios da igualdade, representação e 
participação. 
 
Deste modo, propõe-se que a Câmara Municipal de 
Odivelas delibere assinar a Carta de Compromisso, que se 
anexa à presente proposta. 
 
À SAOM, para incluir na OT da próxima reunião da Câmara 
Municipal 
 
Odivelas, 19 de Março de 2015 
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
(Susana de Carvalho Amador)» 
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«PortugalParticipa 
 

REDE DE AUTARQUIAS PARTICIPATIVAS 
CARTA DE COMPROMISSO 

 
Considerando 
 
O exposto no artigo 2º da Constituição, nomeadamente, 
“a República Portuguesa é um Estado de direito 
democrático, baseado na soberania popular, no pluralismo 
de expressão e organização política democráticas, no 
respeito e na garantia de efectivação dos direitos e 
liberdades fundamentais e na separação e 
interdependência de poderes, visando a realização da 
democracia económica, social e cultural e o 
aprofundamento da democracia participativa”; 
 
O potencial de inovação política e democrática do poder 
local, bem como os contributos que esse tem dado para o 
desenvolvimento do país; 
 
A complexidade crescente dos sistemas de gestão da 
Administração Local, o desconhecimento e por vezes 
incompreensão dos cidadãos relativamente ao quadro de 
actuação e às restrições do Poder Local; 
 
A constatação de um progressivo afastamento da 
sociedade portuguesa relativamente à vida política do país, 
tendo nas elevadas taxas de abstenção eleitoral um dos 
indicadores mais expressivos; 
 
A necessidade de combater esse afastamento e 
restabelecer a confiança entre eleitos, e cidadãos; 
O reconhecido sucesso de novas formas de envolvimento 
dos cidadãos na definição das políticas e na gestão 
autárquica,   
 
os signatários da presente Carta de Compromisso 
declaram-se empenhados em constituir a Rede de 
Autarquias Participativas (RAP), enquanto estrutura 
colaborativa entre os seus membros, que contribua para a 
sinalização, disseminação, qualificação e divulgação dos 
processos de democracia participativa no país. 
 
A RAP deve, assim, assumir como principais objectivos: 
 
Promover a democracia participativa a nível local, 
assegurando o envolvimento dos eleitos, dos técnicos e 
dos cidadãos; 
 
Facilitar a troca de experiências, fortalecendo as práticas 
em curso e ampliando a novos mecanismos de 
envolvimento dos cidadãos; 
 
Promover a capacitação dos diversos actores envolvidos 
nos processos participativos; 
 
Criar, alimentar e divulgar um sistema de informação 
actualizada sobre os mecanismos de democracia 
participativa no país;  

Reforçar a gestão pública transparente, assegurando a 
produção de informação de fácil utilização e a 
compreensão por parte de todos os cidadãos;  
 
Ampliar a Rede através da incorporação progressiva de 
novas autarquias comprometidas com a democracia 
participativa;  
 
Estabelecer intercâmbio com organizações, tais como 
ONG, universidades e outras entidades comprometidas 
com estas matérias; 
 
Promover relações de cooperação internacional com 
outras redes e estruturas, facilitando a incorporação de 
novos mecanismos e divulgando as práticas desenvolvidas 
em Portugal.  
 
Odivelas, ___ de Março de 2015 
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 
Susana de Carvalho Amador» 

 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

SERVIÇO DE REFEIÇÕES 
NOS REFEITÓRIOS ESCOLARES 

 

 
 

AQUISIÇÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE REFEIÇÕES 
NOS REFEITÓRIOS ESCOLARES DAS EB1 E JI DO CONCELHO 

DE ODIVELAS PARA OS ANOS LETIVOS 
2015/2016, 2016/2017 E 2017/2018 

 
Emissão de parecer prévio para procedimento de 
contratação de fornecimento do serviço de refeições 
(Pequeno-Almoço, Almoço e Lanche) nos Refeitórios 
Escolares das EB1 e JI do Concelho de Odivelas para os 
Anos Letivos 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018, com 
início a Setembro de 2015, de acordo com o proposto na 
informação n. Interno/2015/3371, de 2015-03-23, e na 
informação n.º Interno/2015/3346, de 2015-03-23. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

Abertura de procedimento bem como a autorização da 
despesa para a aquisição do Fornecimento do Serviço de 
Refeições (Pequeno-Almoço, Almoço e Lanche) nos 
Refeitórios Escolares das EB1 e JI do Concelho de 
Odivelas para os Anos Letivos 2015/2016, 2016/2017 e 
2017/2018, com início a Setembro de 2015, de acordo 
com o proposto na informação n.º Interno/2015/3204, 
de 2015-03-18. 
 
Carece da deliberação por parte da Assembleia Municipal. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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PROJETO SERSEGURO 
 

 
 

PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO A CELEBRAR ENTRE 
O MUNICÍPIO DE ODIVELAS E A ACA-M – ASSOCIAÇÃO 

DE CIDADÃOS AUTO-MOBILIZADOS 
 

Protocolo de Cooperação a celebrar entre o Município de 
Odivelas e a ACA-M – Associação de Cidadãos Auto-
Mobilizados), no âmbito do Projeto SerSeguro. O 
presente protocolo tem por objeto estabelecer os termos e 
as condições em que Associação de Cidadãos Auto-
Mobilizados, instituição particular de solidariedade social, 
doravante designada por ACA-M e o Município de 
Odivelas se comprometem a colaborar na implementação, 
promoção e disseminação da campanha A Serpente Papa-
Léguas – Jogo da Mobilidade, de acordo com o proposto na 
Informação Interno/2015/3061, de 2015-03-17, e 
conforme minuta de protocolo anexa à informação. 

 
 

«PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO - MINUTA 
 

Considerando que: 
 
1. A Associação de Cidadãos Auto-Mobilizados é o ponto 
focal nacional da Rede Europeia da campanha A Serpente 
Papa-Léguas – Jogo da Mobilidade (The Traffic Snake 
Game Network, no original); 
 
2. A campanha tem âmbito nacional e europeu, através da 
Rede da Serpente Papa-Léguas que é constituída por 
pontos focais em 18 países europeus, e por um núcleo 
gestor/ core constituído por três dessas instituições; 
 
3. A campanha tem como objetivo a partilha de 
conhecimentos e experiências, e a formação e capacitação 
dos pontos focais nacionais para disseminação e 
implementação da campanha nos seus respetivos países; 
 
4. Esta rede europeia e a campanha beneficiam do 
patrocínio parcial do Programa Europeu Energia 
Inteligente, durante os próximos três anos (até Janeiro de 
2017, inclusive); 
 
5. A campanha consiste essencialmente na implementação 
de um jogo nas escolas, que tem uma versão básica e uma 
versão deluxe que passa pela realização de atividades extra 
no contexto escolar, relacionadas com as temáticas de 
mobilidade sustentável e segurança rodoviária; 
 
6. É uma premissa base da campanha a nível europeu que 
esta seja sempre gratuita para as escolas; 
 
7. A campanha Serpente Papa-Léguas promove a 
utilização de meios de transporte sustentáveis nas 
deslocações casa-escola, tendo como público-alvo crianças 
das escolas do 1º ciclo do ensino básico, os seus pais / 

encarregados de educação, professores e, num plano mais 
alargado, toda a comunidade escolar e local; 
 
8. A campanha tem sucesso comprovado noutros países 
europeus, e visa melhorar o ambiente, a qualidade do 
espaço público e a segurança rodoviária nas envolventes 
escolares, e também promover hábitos saudáveis e 
ambientalmente sustentáveis junto das crianças e suas 
famílias, constituindo-se como um complemento ao 
currículo escolar, e como uma ferramenta que traz mais-
valias à comunidade local; 
 
9. O Projeto SerSeguro representa uma experiência 
educativa global, assente numa relação comprometida 
entre o Município, as estruturas educativas 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. 
Assim, o Projeto incide em três grandes áreas: formação 
do aluno; implementação de uma ação concertada local 
entre as entidades e sensibilização da comunidade 
educativa.  
 
Assim, o seu objetivo é sensibilizar e formar cidadãos 
conscientes e responsáveis, promover o desenvolvimento 
e aquisição de comportamentos rodoviários seguros e 
contribuir para uma mudança de comportamentos e 
atitudes face ao ambiente rodoviário. Desde 2003 até ao 
presente, o projeto envolveu aproximadamente 12000 
alunos 1º Ciclo do Ensino Básico, 4400 alunos do Pré-
Escolar e 200 alunos do Ensino Secundário, 
consolidando-se quer ao nível metodológico, quer ao nível 
organizacional e operacional, com resultados bastante 
positivos derivados, principalmente, de uma intervenção 
concertada da rede de parceiros, bem como da 
comunidade educativa, sociedade civil, professores, alunos 
e associações de pais e encarregados de educação. 
 
10. O Município de Odivelas, através da Divisão de 
Inovação Social e Projetos Educativos, tem competências 
ao nível da implementação de projetos educativos nas 
escolas do Concelho; 
 
11. O Município de Odivelas, através da Divisão de 
Inovação Social e Projetos Educativos pretende 
implementar nas escolas do seu município esta campanha 
e os objetivos desta inscrevem-se nos objetivos da Câmara 
Municipal de Odivelas. 
 
Entre: 
 
A ASSOCIAÇÃO DE CIDADÃOS AUTO-MOBILIZADOS, 
com sede na Avenida 5 de Outubro, 142 – 1º direito – 
1050-061 Lisboa, pessoa colectiva n.º 504 426 010, neste 
ato representada pelo seu Presidente, MANUEL JOÃO 
MENDES DA SILVA RAMOS, adiante designada como 
PRIMEIRO OUTORGANTE; 
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e 
 
O MUNICÍPIO DE ODIVELAS, com sede na Rua 
Guilherme Gomes Fernandes, na Quinta da Memória, em 
Odivelas, pessoa coletiva com o número 504 293 125, 
neste ato representado pela Senhora Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, SUSANA DE CARVALHO 
AMADOR adiante designado como SEGUNDO 
OUTORGANTE 
 
É de livre vontade e de boa fé celebrado o presente 
PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO, que se rege pelas 
cláusulas seguintes, que as partes aceitam e, 
reciprocamente se obrigam a cumprir e a fazer cumprir. 

 
Cláusula Primeira 

(Objeto) 
 

O presente protocolo tem por objeto estabelecer os 
termos e as condições em que Associação de Cidadãos 
Auto-Mobilizados, instituição particular de solidariedade 
social, doravante designada por ACA-M e o Município de 
Odivelas se comprometem a colaborar na implementação, 
promoção e disseminação da campanha A Serpente Papa-
Léguas – Jogo da Mobilidade.  

 
Cláusula Segunda 

(Obrigações dos OUTORGANTES) 
 

1. No âmbito do presente protocolo o PRIMEIRO 
OUTORGANTE compromete-se a: 
 
a) Fornecer gratuitamente todas as ferramentas e materiais 
necessários à implementação da campanha, na versão 
básica do jogo, nomeadamente os materiais necessários 
para jogar o jogo, dentro e até aos limites e quantidades 
disponíveis pelo financiamento conseguido para a 
campanha; 
 
b) Procurar financiamento extra para a campanha, de 
modo a suprir novas necessidades que poderão advir do 
sucesso e crescimento da mesma para além dos limites do 
financiamento já disponível; 
 
c) Apoiar o SEGUNDO OUTORGANTE na 
implementação da campanha a nível local, nomeadamente 
na obtenção de parcerias e patrocínios pertinentes a nível 
local; 
 
d) Fornecer ao SEGUNDO OUTORGANTE a devida 
formação e informação para implementação da campanha, 
esclarecendo e ajudando a resolver todas as dúvidas e 
dificuldades que possam surgir no decorrer da mesma; 
 
e) Apoiar na organização e promoção de actividades extra 
para realização da versão Deluxe da campanha; 
 
f) Definir em conjunto com o SEGUNDO 
OUTORGANTE os prémios a oferecer aos participantes 

na campanha e vencedores do jogo, e procurar patrocínios 
para a obtenção e atribuição desses prémios; 
 
g) Divulgar a campanha e os seus resultados a nível 
nacional e europeu, inclusive nos meios de comunicação 
social, através de comunicados de imprensa ou outros; 
 
h) Apoiar o SEGUNDO OUTORGANTE na organização e 
promoção de outras ações no âmbito da campanha, como 
sejam debates, conferências, colóquios, e ações de 
formação, que permitirão a apresentação e divulgação da 
campanha, bem como dos seus resultados; 
 
i) Procurar parcerias e patrocínios para obtenção do 
financiamento necessário para o contínuo 
desenvolvimento e manutenção da campanha para lá dos 
três anos de financiamento pelo Programa Europeu 
Energia Inteligente (para lá de Janeiro de 2017); 
 
2. No âmbito do presente protocolo o SEGUNDO 
OUTORGANTE compromete-se a: 
 
a) Enquanto implementador local, constituir-se como elo 
de ligação e mediador entre o PRIMEIRO OUTORGANTE 
e as escolas do seu município; 
 
b) Promover a campanha nas escolas do 1º ciclo do 
ensino básico do Concelho e implementá-la em todas as 
escolas que pretendam aderir, fazendo esforços para que o 
maior número de escolas adira; 
 
c) Fazer chegar atempadamente às escolas toda a 
informação, ferramentas e materiais necessários para a 
implementação da campanha, que lhe são fornecidos pelo 
PRIMEIRO OUTORGANTE, promovendo a correta 
utilização e manutenção dos materiais não perecíveis, 
permitindo a sua reutilização nas escolas, ou eventual 
rotatividade e empréstimo entre elas; 
 
d) Fazer o controlo de qualidade da implementação da 
campanha, garantindo que as regras do jogo e da 
campanha são cumpridas pelas escolas, e que é realizado e 
submetido o devido levantamento de dados – pré-
avaliação, medição durante o jogo e avaliação final – que 
permitem medir o impacto efetivo da campanha, 
apoiando as escolas a fazê-lo se necessário; 
 
e) Reportar ao PRIMEIRO OUTORGANTE os passos 
essenciais realizados no âmbito da implementação da 
campanha, informando acerca das novidades, e solicitando 
auxílio à primeira outorgante na resolução de eventuais 
problemas detetados; 
 
f) Apoiar na organização e promoção de actividades extra 
para realização da versão Deluxe da campanha; 
 
g) Aproveitar sinergias de outros projetos educativos e 
atividades relacionadas com o tema da campanha que já 
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sejam implementados no seu Concelho, potenciando a sua 
complementaridade e disseminação; 
 
h) Definir em conjunto com o PRIMEIRO 
OUTORGANTE os prémios a oferecer aos participantes 
na campanha e vencedores do jogo, e procurar patrocínios 
para a obtenção e atribuição desses prémios; 
 
i) Divulgar a campanha e os seus resultados a nível local e 
nacional, inclusive nos meios de comunicação social, 
através de comunicados de imprensa ou outros meios 
disponíveis; 
 
j) Apoiar o PRIMEIRO OUTORGANTE na organização e 
promoção de outras acções no âmbito da campanha, 
como sejam debates, conferências, colóquios, e acções de 
formação, que permitirão a apresentação e divulgação da 
campanha, bem como dos seus resultados; 
 
k) Procurar o estabelecimento de parcerias e a obtenção 
de patrocínios a nível local, com o apoio e aval do 
PRIMEIRO OUTORGANTE, que sejam úteis à 
implementação da campanha, sobretudo através do 
estabelecimento de parcerias que possam ter um carácter 
duradouro permitindo a continuação da campanha para lá 
dos três anos de financiamento pelo Programa Europeu 
Energia Inteligente (para lá de Janeiro de 2017). 

 
Cláusula Terceira 

(Vigência) 
 

O presente protocolo entra em vigor no dia seguinte ao da 
sua assinatura e vigora por um período de 3 (três) anos, 
renovando-se por iguais e sucessivos períodos, se nenhum 
dos OUTORGANTES o denunciar, por carta registada 
com aviso de receção, com a antecedência mínima de 30 
(trinta) dias relativamente ao termo do prazo da sua 
vigência. 

 
Cláusula Quarta 

(Disposições Finais) 
 

O presente Protocolo constitui um instrumento de 
coordenação de esforços, no respeito pela autonomia e 
características próprias dos respetivos intervenientes, pelo 
que a adequação ou alteração do estipulado, será sempre 
apreciada e decidida por acordo entre os 
OUTORGANTES. 
 
O presente protocolo foi feito em dois exemplares, que 
vão ser assinados pelos representantes das partes, 
destinando-se um exemplar a cada. 
 
Odivelas,___ de ____________ de 2015 
 
Pelo Primeiro Outorgante Pelo Segundo Outorgante 

(Manuel João Mendes da 
Silva Ramos 

(Susana de Carvalho 
Amador)» 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 

PROGRAMA ECO-ESCOLAS 2014/2015 
 

 
 

PROTOCOLO DE PARCERIA A CELEBRAR COM A ABAE/Fee 
ASSOCIAÇÃO BANDEIRA AZUL DA EUROPA/ 
FUNDAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 
Protocolo de Parceria a celebrar entre o Município de 
Odivelas e a ABAE/Fee (Associação Bandeira Azul da 
Europa / Fundação para a Educação Ambiental), para 
implementação do Programa Eco-Escolas 2014/2015, que 
pretende estimular e apoiar os estabelecimentos de ensino, 
bem como toda a comunidade escolar na melhoria do seu 
desempenho ambiental, através da promoção de 
comportamentos ambientalmente corretos, e respetiva 
comparticipação, de acordo com o proposto na 
Informação Interno/2015/2305, de 2015-02-26. 

 
 

«PARCERIA 2014/2015 
ABAE Eco-Escolas / Município de ODIVELAS 

 
O presente protocolo de parceria, válido depois de 
assinado por ambas as partes, visa o compromisso de 
colaboração entre a ABAE e o município na 
implementação e desenvolvimento do Programa Eco-
Escolas no concelho. Poderá por sugestão do município 
vir a incluir outras alíneas. 
 
A sua existência é fundamental ao desenvolvimento 
integral do Programa Eco-Escolas nas escolas inscritas. 

 
Termos da Parceria 

 
1- A Autarquia compromete-se a: 
 
-Colaborar com a ABAE nos termos acordados por 
ambas as partes; 
 
-Reconhecer a importância do desenvolvimento do 
Programa ECO-ESCOLAS nas escolas inscritas; 
 
-Apoiar, dentro das possibilidades do Município, as 
iniciativas que as escolas se propõem desenvolver 
nomeadamente através da participação no Conselho Eco-
Escolas;  
 
-Pagar o valor de inscrição de cada escola no Programa 
Eco-Escolas que tem desde 2012/13 o valor único de 70€ 
(setenta euros). Este valor da inscrição inclui todo o ano 
letivo e refere-se à comparticipação nos seguintes custos: 
taxa a pagar à FEE internacional por cada Eco-Escola 
inscrita, produção e distribuição e envio de materiais, 
possibilidade de participação nos subprojectos, formação 
creditada e não creditada, apoio técnico-pedagógico, 
comunicação; e ainda custos inerentes à atribuição do 
Galardão: produção das bandeiras e certificados, 
organização do Dia Bandeiras Verdes, etc.  
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2- A ABAE compromete-se a: 
 
-Colaborar com o Município nos termos acordados por 
ambas as partes; 
 
-Atribuir ao município, acesso com login, à plataforma 
Eco-Escolas em www.abae.pt/EcoEscolas para consulta 
de toda a documentação das suas escolas (fichas de 
acompanhamento, relatórios de candidatura ao galardão, 
ações, etc); 
 
-Privilegiar o desenvolvimento de acções com as 
autarquias parceiras; 
 
-Colaborar ou participar com o Município Parceiro na 
realização de ações ou eventos de educação ambiental 
para a sustentabilidade promovidos pelo Município, que 
envolvam as escolas; 
 
-Acompanhar em termos de formação e informação, 
todas as escolas inscritas no Programa ECO-ESCOLAS; 
 
-Listar no site da ABAE (www.abae.pt) todas as 
autarquias parceiras com linking para a respectiva página 
municipal; 
 
-Incluir página pública on-line de cada escola do concelho 
menção à parceria do município na implementação do 
Programa e breve descrição do concelho; 
 
-Fazer constar nos certificados Eco-Escolas entregues a 
cada escola Galardoada, a declaração do apoio do 
respectivo Município. Todas as escolas dos concelhos 
com os quais se estabelece a parceria terão o seu 
Certificado Eco-Escola chancelado com o logotipo do 
Município; 
 
-Emissão de um Certificado para o Município 
mencionando o número e nome das Eco-Escolas 
galardoadas no concelho; 
 
-Entregar uma Bandeira de Secretária para o Município, 
identificada com o ano da Parceria;  
 
-Disponibilizar a Exposição Eco-Códigos de forma 
gratuita (desde que levantada e entregue nas nossas 
instalações) para os Municípios Parceiros e respetivas 
escolas; 
 
-Difundir e publicar nos órgãos de comunicação social e 
no Boletim da ABAE – “TerrAzul notícias” - do "MAPA 
BANDEIRAS VERDES" - Eco-Escolas e respectivos 
municípios. 
 
Pela Associação Bandeira 

Azul da Europa 
Pela Câmara Municipal de 

Odivelas 
O Presidente da 

ABAE/FEE Portugal 
O Presidente da Câmara/ O 

Vereador com Delegação 
DATA: ___ /___/ ___ DATA: ___ /___/ ___» 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 

PROJETO 
 

 
 

“MENTES QUE BRILHAM COMO O ARCO-ÍRIS.” 
 

Projeto “Mentes que Brilham como o Arco-Íris”. Projeto 
que tem como objetivo principal promover a saúde 
mental, em parceria com entidades /públicas e/ou 
privadas) locais, regionais e nacionais, que proporcione 
às/aos munícipes atividades diversas no âmbito da saúde 
mental, de acordo com o proposto na Informação 
Interno/2015/3044, de 2015-03-16. 
 
 
“(…) 
11 - Desenvolvimento 
 
Considera-se de extrema importância a continuação do 
desenvolvimento de ações de educação para a saúde, que 
tem sido desde há muito tempo, uma das prioridades de 
atuação desta autarquia, contribuindo para o aumento do 
conhecimento, da compreensão e da responsabilidade 
social perante o público-alvo. 
 
É com base nos pressupostos acima referidos que se 
considera pertinente a manutenção em 2015 da iniciativa 
municipal “Mentes que Brilham como o Arco-Íris …”, 
transformando-a num projeto de excelência, que 
proporcione às/aos munícipes atividades diversas no 
âmbito da saúde mental.  
 
O objetivo principal do projeto é promover a saúde 
mental, em parceria com entidades (públicas e/ou 
privadas) locais, regionais e nacionais, através de 
comemorações de efemérides relacionadas com a temática 
e da planificação/organização de ações, tais como: 
 
� Workshops;  
� Ações de Informação/Sensibilização;  
� Exposições Coletivas;  
� Celebração de Protocolos de Cooperação a estabelecer 

com várias entidades locais, nacionais e regionais. 
 
O público-alvo que se pretende beneficiar estas ações, são: 
 
� Técnicos/as e outros/as profissionais relacionados com 

a área de intervenção da saúde mental; 
� Crianças e Jovens das Escolas da Rede Pública do 

Concelho de Odivelas; 
� Utentes das Associações ligadas à saúde mental; 
� População em geral.  
 
Este projeto terá como entidade promotora a Câmara 
Municipal de Odivelas, através do seu Gabinete de Saúde, 
Igualdade e Cidadania, que tem estado a mobilizar a 
colaboração de outras unidades orgânicas da CMO, bem 
como, de entidades externas (públicas ou privadas), 
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consideradas de referência e de importância estratégica 
para o desenvolvimento e eficácia do projeto, e cuja 
atuação em matérias de promoção da saúde mental, seja 
convergente com os objetivos definidos na presente 
proposta. 
(…) 
 
Implementação e Vigência 
 
Pretende-se que este projeto tenha uma implementação 
progressiva, contínua e duradoura, com o intuito de 
intervir, alertando a sociedade para temas-chave 
relacionados com a saúde mental, através de ações de 
sensibilização, de criatividade e lúdicas, com vista à 
promoção e o bem-estar (físico, psicológico e emocional) 
da população.(…)” (Informação Interno/2015/3044, de 2015-
03-16) 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

VEÍCULOS ESTACIONADOS 
ABUSIVA E/OU INDEVIDAMENTE 

 

 
 

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS POR OCUPAÇÃO E DESTINO FINAL 
 

Aquisição de Veículos por Ocupação, removidos pelos 
serviços desta autarquia das vias públicas sob sua 
jurisdição, no âmbito do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou indevidamente na 
Via Pública (RMVEAIVP), cumpridas todas as 
formalidades legais, nos termos do n.º 4 do Art.º 10 do 
citado regulamento, e determinação do destino final por 
alienação por desmantelamento qualificado, nos termos 
do referido regulamento (RMVEAIVP), dos veículos 
melhor descriminados na tabela constante na informação 
n.º Interno/2015/2985, de 2015-03-13, nos termos e de 
acordo com o proposto na Informação. 

 
 

Destino Final 
Alienação por Desmantelamento Qualificado 

 

PROCESSO MARCA/ 
MODELO MATRÍCULA 

72/VIAT/OD/14 Nissan Trade 33-20-GN 

42/VIAT/RA/CA/14 Iveco 61-89-DC 

3/VIAT/RA/CA/15 Fiat Uno XS-05-40 

4/VIAT/RA/CA/15 Renault Clio XC-04-26 

30/VIAT/OD/15 Opel Astra 15-25-BZ 

22/VIAT/OD/15 Seat Ibiza 46-36-EB 

16/VIAT/PO/FA/15 Citroen Xantia 17-97-FA 

34/VIAT/OD/15 Opel Corsa TX-38-59 

13/VVIAT/PV/OL/15 Opel Astra 22-76-DL 

37/VIAT/OD/15 Seat Inca 58-66-MC 

12/VIAT/PO/FA/15 Renault Express 58-82-DV 

15/VIAT/OD/13 Audi 80 EX-09-27 

46/VIAT/OD/15 Opel Vectra 91-14-QD 

13/VIAT/OD/15 Renault Clio 07-98-UA 

17/VIAT/PO/FA/15 Renault Megane 99-52-GQ 

6/VIAT/OD/15 Citroen OT-76-55 

41/VIAT/OD/15 BMW SQ-56-18 

15/VIAT/OD/15 Ford Fiesta 07-15-CQ 

10/VIAT/OD/15 Mercedes 190D 35-78-KE 

16/VIAT/PV/OL/15 Rover 32-47-NF 

7/VIAT/RA/CA/15 Rover 23-71-LE 

50/VIAT/RA/CA/14 Renault Laguna 45-24-HL 

21/VIAT/PO/FA/15 Renault Express 27-55-DO 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

CORPO NACIONAL DE ESCUTAS - AGRUPAMENTO 1177 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 

 
Ratificação do despacho da Senhora Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, exarado na etapa n.º 29, do edoc 
/2015/10761, a 2015.03.11, autorizando a atribuição do 
apoio, sob a forma de transporte municipal, ao Corpo 
Nacional de Escutas – Agrupamento 1177 de Famões, no 
dia 15 de março de 2015, para deslocação a Fonte da 
Telha, com um custo total estimado em €87,30 (oitenta e 
sete euros e trinta cêntimos), de acordo com o proposto 
na Informação Interno/2015/3099, de 2015.03.17. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

IGREJA BAPTISTA DA RAMADA 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 

 
Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte 
municipal, à Igreja Baptista da Ramada, no dia 28 de 
junho, para deslocação a Mafra, e nos dias 3 e 8 de agosto 
de 2015, para deslocação à Ericeira, com o valor total 
estimado de €325,08 (trezentos e vinte cinco euros e oito 
cêntimos), de acordo com o proposto na Informação 
Interno/2015/2906, de 2015.03.12. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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ASSOCIAÇÃO GUIAS DE PORTUGAL 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 

 
Ratificação do despacho da Senhora Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, exarado na Informação 
Interno/2015/3110, de 2015.03.18, autorizando a 
atribuição de um apoio, sob a forma de transporte 
municipal, à Associação Guias de Portugal – 1.ª 
Companhia de Odivelas, no dia 28 de março de 2015, para 
deslocação a Santarém, com um custo total estimado em 
€131,76 (cento e trinta e um euros e setenta e seis 
cêntimos), de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2015/3110, de 2015.03.18. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PROCESSOS PARTICULARES 
 

 
 

RECEÇÃO DEFINITIVA DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO E 
CANCELAMENTO DE CAUÇÃO, TROVISCAL, LUGAR DA 

AMOREIRA, UNIÃO DE FREGUESIAS RAMADA E CANEÇAS 
ALVARÁ 04/2004 - PROCESSO 2297/LO 

 
Nos termos do previsto no artigo 50º do Decreto-Lei n.º 
448/91 de 29 de Novembro com as alterações 
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 334/95 de 28 de 
Dezembro, na sequência da informação constante a folhas 
2048 do processo 2297/LO, em nome de Induzin, - 
Sociedade Imobiliária Lda., e Ouriveste – Investimento 
Imobiliários Ourienses, Lda., e de acordo com a 
Informação n.º 11/APV/2015, de 04-03-2015, é 
proposto: 
 
• A homologação do auto de vistoria constante de folhas 
2044 a 2047 do processo 2297/LO; 
 
• A receção definitiva das obras de urbanização relativas 
ao alvará de licença de loteamento n.º 04/2004, em nome 
de Indusin – Soc. Imobiliária, Lda.; 
 
• O cancelamento da garantia bancária nº 
517.000313.682.0019 emitida pela Caixa Geral de 
Depósitos no valor de € 78.125,00 (setenta e oito mil e 
cento e vinte cinco mil euros), e o cancelamento da 
garantia bancária nº 04/163/15887 do Banco Português 
do Investimento no valor de € 78.125,00 (setenta e oito 
mil e cento e vinte cinco euros), prestadas como caução 
para a adequada execução das obras de urbanização, nos 
termos das informações constantes do processo 
mencionado. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL, POR DEPÓSITO CAUÇÃO 
RUA CAMACHO COSTA, LOTE 729, BAIRRO DOS QUATRO, UNIÃO 
DAS FREGUESIAS DE PONTINHA E FAMÕES, ALVARÁ Nº 4/2011 

 
Substituição de hipoteca legal, constituída sobre o lote 
729, da Rua Camacho Costa, no Bairro dos Quatro, União 
das Freguesias de Pontinha e Famões, pelo depósito 
caução n.º 10983, de 04-03-2015, em nome de Manuel 
Rosa de Brito, do Banco Caixa Geral de Depósitos, no 
valor de €9.191,21 (nove mil, cento e noventa e um euros 
e vinte e um cêntimos), 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 11.2015, de 09-03-2015, e na 
informação técnica n.º 27/RO/DRRU/DGOU/15, de 
09-03-2015. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PAGAMENTO POR DAÇÃO PELA EMISSÃO DE ALVARÁ 
PAGAMENTO PARCIAL DAS TAXAS DEVIDAS PELA 

EMISSÃO DO ADITAMENTO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO 
N.º 5/2009, BAIRRO VALE GRANDE 

 
Pagamento por Dação dos Lotes 577 e 578 do Bairro Vale 
Grande, no valor de €81.387,45 (oitenta e um mil, 
trezentos e oitenta e sete euros e quarente e cinco 
cêntimos), das Taxas em Dívida pela Emissão do Alvará 
de Loteamento n.º 5/2009, referentes aos lotes 237, 464, 
513, 574, 577 e 578, bem como Pagamento Parcial das 
Taxas Devidas pela Emissão do Aditamento do Referido 
Alvará do Bairro Vale Grande, ambos em nome da 
Comissão de Administração Conjunta do Bairro Vale 
Grande – União Freguesias Pontinha Famões, sendo o 
remanescente valor em dívida de € 3.397,74 (três mil, 
trezentos e noventa e sete euros, e setenta e quatro 
cêntimos) pago em numerário, na condição de serem 
entregues as atas das respetivas assembleias de cada uma 
das entidades envolvidas, atestando a sua legitimidade para 
efetuar a pretensão, de acordo com o proposto na 
Informação n.º 46996/RC, de 17-03-2015. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

PEDIDO DE AUMENTO DE NÚMERO DE COMPARTES 
BAIRRO DO POMARINHO, FREGUESIA DE ODIVELAS 

 
Emissão de parecer favorável ao aumento de número de 
compartes para a realização de escritura de 170/3305,5 m2 
do prédio urbano descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Odivelas sob a ficha n.º 2387/2009/04/08, 
localizada na AUGI do Bairro do Pomarinho, Freguesia 
de Odivelas, em nome de José Alberto Dias Santos, de 
acordo com o proposto na Informação n.º 
016/IF/DRRU/ DGOU/15, de 10-02-2015. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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PRESIDÊNCIA 
 

 
 

DESPACHO N.º 13/PRES/2015 
 

Assunto: Alteração da constituição das subunidades 
orgânicas municipais 
 
Considerando: 
 
a) Que a Câmara Municipal de Odivelas, na 5.ª Reunião 
Ordinária de 11 de março de 2015, aprovou a 2.ª 
Alteração do Regulamento Orgânico da Estrutura Flexível 
da Câmara Municipal de Odivelas, conforme deliberação 
publicada no Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões n.º 5/2015, de 24 de março;  
 
b) A superveniente necessidade de extinção e criação de 
subunidades orgânicas, bem como alteração da designação 
de outras, decorrente da reorganização operada ao nível 
das unidades flexíveis, por força da supracitada 
deliberação municipal;  
 
c) A minha competência em matéria de criação, alteração 
e extinção de subunidades orgânicas, em observância dos 
limites fixados pelo órgão deliberativo deste município na 
sua 5.ª Sessão Ordinária, realizada em 10 de dezembro de 
2012. 
 
DETERMINO 
 
Em cumprimento dos artigos 8.º e 10.º do Decreto- Lei 
n.º 305/2009, de 23 de outubro, alterar a constituição das 
subunidades da Câmara Municipal de Odivelas, publicada, 
sob o Despacho n.º 16632/2012, no Diário da República, 
2.ª série, n.º 252, de 31 de dezembro, nos seguintes termos 
e limites: 
 
I. A extinção das seguintes subunidades orgânicas:  
 
Setor do Observatório da Saúde “Odivelas Concelho 
Saudável” (SOSOCS), integrado no Gabinete de Saúde, 
Igualdade e Cidadania (GSIC); 
 
Setor de Inovação Social (SIS), integrado na Divisão de 
Inovação Social e Projetos Educativos (DISPE). 
 

II. A criação das seguintes subunidades orgânicas:  
 
Setor de Acompanhamento e Verificação de Obras 
(SAVO) no âmbito da Divisão de Licenciamento de 
Obras Particulares (DLOP); 
 
Setor de Informação Geográfica (SIG) no âmbito da 
Divisão de Planeamento Urbanístico e Projetos 
Estruturantes (DPUPE). 
 
III. A alteração da designação das seguintes 
subunidades orgânicas: 
 
Setor de Riscos e Planeamento (SRP), integrado no 
Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC), para 
Coordenador (C); 
 
Setor de Operações e Socorro (SOS), integrado no Serviço 
Municipal de Proteção Civil (SMPC), para Secção 
Administrativa e de Operações (SAO); 
 
Setor Pedagógico e de Informação (SPI), integrado no 
Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC), para Setor 
de Informação e Planeamento (SIP); 
 
Secção de Contraordenações e Execuções Fiscais 
(SCOEF), integrada na Divisão Jurídica e de Gestão 
Financeira e Patrimonial (DJGFP), para Setor de 
Contraordenações e Execuções Fiscais (SCOEF); 
 
Setor de Planeamento e Rede Social (SPRS), integrada na 
Divisão de Inovação Social e Projetos Educativos 
(DISPE), para Setor de Planeamento, Rede e 
Intervenção Social (SPRIS). 
 
IV. A mudança de integração das subunidades 
orgânicas às seguintes Divisões: 
 
Setor de Intervenção e Sucesso Educativo (SISE), 
anteriormente integrada na Divisão de Educação (DE), 
passa a integrar a Divisão de Inovação Social e 
Projetos Educativos (DISPE); 
 
Setor da Juventude (SJ), anteriormente integrado na 
Divisão de Inovação Social e Projetos Educativos 
(DISPE), passa a integrar a Divisão de Cultura, 
Turismo, Património Cultural e Bibliotecas 
(DCTPCB). 
 
V. Assim, republica-se, na íntegra, a constituição das 
subunidades orgânicas municipais:  
 
1. Direção Municipal 
 
Subunidade: 
 
Setor de Apoio Técnico e Administrativo 
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2. Departamento Jurídico e de Gestão Financeira e 
Patrimonial 
 
Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
 
Subunidades: 
 
Setor de Contraordenações e Execuções Fiscais  
Setor de Contratos Públicos  
Setor Técnico-Jurídico 
Setor Administrativo Geral 
Setor de Fiscalização 
Setor de Ruído 
Setor de Fiscalização de Estacionamento 
Laboratório de Acústica da Câmara Municipal de Odivelas 
 
Divisão Financeira e de Aprovisionamento 
 
Subunidades: 
 
Tesouraria  
Setor de Contabilidade 
Setor de Liquidação e Pagamentos 
Setor de Planeamento Orçamental e Controlo de Custos   
Setor de Aquisições e Gestão de Stocks 
Secção de Armazém 
 
Divisão de Recursos Humanos e Formação 
 
Subunidades: 
 
Refeitório Municipal 
Setor de Gestão de Pessoal 
Secção de Recrutamento e Seleção 
Setor de Saúde Ocupacional, Higiene e Segurança no 
Trabalho 
Setor de Formação 
 
Divisão de Licenciamentos, Atividades Económicas 
e Projetos Comparticipados 
 
Subunidades: 
 
Secção de Licenciamentos de Restauração e Bebidas 
Secção de Licenciamentos Gerais e Industriais 
Setor de Pesquisa, Análise, Informação e de 
Acompanhamento e Controlo de Projetos 
Setor Novas Oportunidades e de Apoio ao 
Desenvolvimento Económico 
 
Gabinete de Gestão Patrimonial e Administração 
Geral 
 
Subunidades: 
 
Setor de Património Municipal 
Setor Técnico e de Seguros 
Secção de Expediente e Apoio Logístico 
Secção de Apoio aos Órgãos Municipais 

Setor de Arquivo Municipal e Arquivo Histórico 
 
3. Departamento de Gestão e Ordenamento 
Urbanístico 
 
Subunidades: 
 
Setor Técnico-Jurídico 
Setor Secretaria Central 
 
Divisão de Licenciamento de Obras Particulares 
 
Subunidades: 
 
Setor de Apreciação de Estudos e Projetos de Obras 
Particulares 
Setor de Apreciação de Obras de Urbanização 
Setor de Apreciação Liminar 
Secção Técnica e Administrativa 
Setor de Acompanhamento e Verificação de Obras 
 
Divisão de Reabilitação e Reconversão Urbana 
 
Subunidades: 
 
Setor de Elaboração e Apreciação de Estudos e Projetos 
das AUGI’s 
Setor de Apreciação de Obras de Urbanização em AUGI’s 
Setor de Reconversão Urbana de Áreas Críticas 
Secção Técnica e Administrativa 
 
Divisão de Planeamento Urbanístico e Projetos 
Estruturantes 
 
Subunidades: 
 
Setor de Estudos e Planeamento Urbanístico e de Projetos 
Estruturantes 
Setor de Parques Urbanos e Requalificação Urbanística 
Setor de Topografia e de Toponímia 
Setor do Plano Diretor Municipal, Projetos Especiais e 
Energia 
Setor de Informação Geográfica 
 
4. Departamento de Obras Municipais, Habitação e 
Transportes 
 
Subunidades: 
 
Secção de Lançamento de Empreitadas 
Setor de Estudos e Projetos 
 
Divisão de Infraestruturas e Equipamentos 
Municipais 
 
Subunidades: 
 
Setor de Obras por Empreitada 
Setor de Obras por Administração Direta 
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Divisão de Infraestruturas e Espaços Urbanos 
 
Subunidades: 
 
Setor de Infraestruturas e Espaços Urbanos 
Setor de Iluminação Pública 
Setor de Planeamento, Controle e Programação da 
Mobilidade 
Setor de Sinalização e Trânsito 
Setor de Obras por Administração Direta 
 
Divisão de Habitação  
 
Subunidades: 
 
Setor de Gestão do Parque Habitacional 
Setor de Estudos, Planeamento e Controle 
Setor de Promoção, Construção e Reabilitação de 
Habitação 
Setor de Intervenção na Habitação Social 
 
Divisão de Transportes e Oficinas 
 
Subunidades: 
 
Setor de Oficinas 
Setor de Transportes 
 
5. Departamento de Gestão Educativa, Juventude, 
Cultura e Ambiente 
 
Divisão de Educação  
 
Subunidades: 
 
Setor de Gestão e Controle 
Setor de Planeamento e Gestão da Rede Educativa 
Setor de Ação Social Escolar 
 
Divisão de Inovação Social e Projetos Educativos 
 
Subunidades: 
 
Setor de Planeamento, Rede e Intervenção Social 
Setor de Envelhecimento Ativo 
Setor Educativo e Pedagógico 
Setor de Intervenção e Sucesso Educativo 
 
Divisão de Cultura, Turismo, Património Cultural e 
Bibliotecas 
 
Subunidades: 
 
Setor de Dinamização Cultural 
Setor de Turismo 
Setor de Património Cultural 
Setor de Bibliotecas 
Setor da Juventude 
 

Divisão de Desenvolvimento Desportivo 
 
Subunidades: 
 
Setor de Associativismo Desportivo 
Setor de Avaliação, Planeamento e Projetos Desportivos 
Setor de Instalações Desportivas 
 
Divisão de Gestão Ambiental 
 
Subunidades: 
 
Setor de Estudos, Projetos e Sensibilização Ambiental 
Setor Cemiterial 
Setor de Planeamento, Intervenção e Monitorização 
Ambiental 
Setor de Construção e Conservação de Espaços Verdes e 
de Jardins 
Setor de Viveiros Municipais 
Setor de Controlo e Planeamento 
Setor de Higiene Urbana 
 
6. Gabinetes 
 
Serviço Municipal de Proteção Civil 
 
Subunidades: 
 
Coordenador 
Secção Administrativa e de Operações 
Setor de Informação e Planeamento 
 
Gabinete Veterinário Municipal 
 
Subunidades: 
 
Setor Médico Veterinário Municipal  
Setor Consultório Médico Veterinário Municipal 
 
IV. Publique-se no Diário da República, conforme n.º 6 do 
artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de 
outubro, no Boletim Municipal das Deliberações Decisões 
e na página da internet em www.cm-odivelas.pt. 
 
Odivelas, 30 de março de 2015 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Susana de Carvalho Amador) 
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DESPACHO N.º 14/PRES/2015 
 

Assunto: Classificador Orgânico da Câmara Municipal de 
Odivelas - 4.ª alteração 
 
Na sequência do meu Despacho n.º 8/PRES/2014, de 10 
de janeiro, que procedeu à alteração da constituição das 
subunidades orgânicas municipais, determino a alteração 

do Classificador Orgânico da Câmara Municipal de 
Odivelas, nos moldes descritos no quadro anexo. 
 
Odivelas, 30 de março de 2015 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 

CLASSIFICADOR ORGÂNICO - Município de Odivelas 

   

  
Código Abreviatura Unidade Orgânica 

010000 AM Assembleia Municipal 

010001 CMO Câmara Municipal de Odivelas 

010002 GP Gabinete da Presidência 

    Vereação 

010003 VMFM Vereadora Maria Fernanda dos Santos Mateus 

010004 VHM Vereador Hugo Manuel dos Santos Martins 

010005 VSP Vereadora Sandra Cristina de Sequeiros Pereira 

010006 VPCT Vereador Paulo César Prata Teixeira 

010007 VRF Vereador Rui Manuel Rodrigues Francisco 

010008 VMFF Vereadora Maria Fernanda Marcelo Faria Duarte Franchi 

010009 VCMB Vereador Carlos Manuel Maio Bodião 

010010 VELV Vereador Edgar Luís Simões Valles 

010011 VMLN Vereadora Maria da Luz Ribeiro Nogueira 

010012 VMLV Vereadora Mónica Lisa Gonçalves Vilarinho 

   

010100 DM Direção Municipal 

010101 DM/SATA Setor de Apoio Técnico e Administrativo 

   
Gabinetes 

010200 SMPC Serviço Municipal de Proteção Civil 

010201 SMPC/CRD Coordenador  

010202 SMPC/SAO Secção Administrativa e de Operações 

010203 SMPC/SIP Setor de Informação e Planeamento 

010300 GVM Gabinete Veterinário Municipal 

010301 GVM/SMVM Setor Médico Veterinário Municipal 

010302 GVM/SCMVM Setor Consultório Médico Veterinário Municipal 

010400 GOC Gabinete do Observatório da Cidade 

010500 GCMA Gabinete de Comunicação e Modernização Administrativa 

010600 GSIC Gabinete de Saúde, Igualdade e Cidadania 

010700 GAIAD Gabinete de Auditoria Interna e de Avaliação de Desempenho  

010800 GTIC Gabinete de Tecnologia, Informação e Conhecimento 
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    Departamentos 

020000 DJGFP Departamento Jurídico e de Gestão Financeira e Patrimonial 

020100 DJGFP/DJFM Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 

020101 DJGFP/DJFM/SCOEF Setor de Contraordenações e Execuções Fiscais 

020102 DJGFP/DJFM/SCP Setor de Contratos Públicos 

020103 DJGFP/DJFM/STJ Setor Técnico-Jurídico 

020104 DJGFP/DJFM/SAG Setor Administrativo Geral 

020105 DJGFP/DJFM/SF Setor de Fiscalização 

020106 DJGFP/DJFM/SR Setor de Ruído 

020107 DJGFP/DJFM/SFE Setor de Fiscalização de Estacionamento  

020108 DJGFP/DJFM/LACMO Laboratório de Acústica da Câmara Municipal de Odivelas 

020200 DJGFP/DFA Divisão Financeira e de Aprovisionamento  

020201 DJGFP/DFA/T Tesouraria 

020202 DJGFP/DFA/SC Setor de Contabilidade 

020203 DJGFP/DFA/SLP Setor de Liquidação e Pagamentos 

020204 DJGFP/DFA/SPOCC Setor de Planeamento Orçamental e Controlo de Custos   

020205 DJGFP/DFA/SAGS Setor de Aquisições e Gestão de Stocks 

020206 DJGFP/DFA/SA Secção de Armazém 

020300 DJGFP/DRHF Divisão de Recursos Humanos e Formação 

020301 DJGFP/DRHF/RM Refeitório Municipal 

020302 DJGFP/DRHF/SGP Setor de Gestão de Pessoal 

020303 DJGFP/DRHF/SRS Secção de Recrutamento e Seleção 

020304 DJGFP/DRHF/SSOHST Setor de Saúde Ocupacional, Higiene e Segurança no Trabalho 

020305 DJGFP/DRHF/SF Setor de Formação 

020400 DJGFP/DLAEPC Divisão de Licenciamentos, Atividades Económicas e Projetos Comparticipados 

020401 DJGFP/DLAEPC/SLRB Secção de Licenciamentos de Restauração e Bebidas 

020402 DJGFP/DLAEPC/SLGI Secção de Licenciamentos Gerais e Industriais 

020403 DJGFP/DLAEPC/SPAIACP 
Setor de Pesquisa, Análise, Informação e de Acompanhamento e Controlo de 
Projetos 

020404 DJGFP/DLAEPC/SNOADE Setor Novas Oportunidades e de Apoio ao Desenvolvimento Económico 

020500 DJGFP/GGPAG Gabinete de Gestão Patrimonial e Administração Geral 

020501 DJGFP/GGPAG/SPM Setor de Património Municipal 

020502 DJGFP/GGPAG/STS Setor Técnico e de Seguros  

020503 DJGFP/GGPAG/SEAL Secção de Expediente e Apoio Logístico 

020504 DJGFP/GGPAG/SAOM Secção de Apoio aos Órgãos Municipais 

020505 DJGFP/GGPAG/SAMAH Setor de Arquivo Municipal e Arquivo Histórico 

030000 DGOU Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico 

030001 DGOU/STJ Setor Técnico-Jurídico 

030002 DGOU/SSG Setor Secretaria Central 

030100 DGOU/DLOP Divisão de Licenciamento de Obras Particulares 

030101 DGOU/DLOP/SAEPOP Setor de Apreciação de Estudos e Projetos de Obras Particulares 

030102 DGOU/DLOP/SAOU Setor de Apreciação de Obras de Urbanização  

030103 DGOU/DLOP/SAL Setor de Apreciação Liminar 

030104 DGOU/DLOP/STA Secção Técnica e Administrativa 
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030105 DGOU/DLOP/SAVO Sector de Acompanhamento e Verificação de Obras 

030200 DGOU/DRRU Divisão de Reabilitação e Reconversão Urbana 

030201 DGOU/DRRU/SEAEPA Setor de Elaboração e Apreciação de Estudos e Projetos das AUGI’s 

030202 DGOU/DRRU/SAOUA Setor de Apreciação de Obras de Urbanização em AUGI’s 

030203 DGOU/DRRU/SRUAC Setor de Reconversão Urbana de Áreas Críticas 

030204 DGOU/DRRU/STA Secção Técnica e Administrativa 

030300 DGOU/DPUPE Divisão de Planeamento Urbanístico e Projetos Estruturantes 

030301 DGOU/DPUPE/SEPUPE Setor de Estudos e Planeamento Urbanístico e de Projetos Estruturantes 

030302 DGOU/DPUPE/SPURU Setor de Parques Urbanos e Requalificação Urbanística 

030303 DGOU/DPUPE/STT Setor de Topografia e de Toponímia 

030304 DGOU/DPUPE/SPDMPEE Setor do Plano Diretor Municipal, Projetos Especiais e Energia 

030305 DGOU/DPUPE/SIG Sector de Informação Geográfica 

040000 DOMHT Departamento de Obras Municipais, Habitação e Transportes 

040001 DOMHT/SLE Secção de Lançamento de Empreitadas 

040002 DOMHT/SEP Setor de Estudos e Projetos 

040100 DOMHT/DIEM Divisão de Infraestruturas e Equipamentos Municipais 

040101 DOMHT/DIEM/SOE Setor de Obras por Empreitada 

040102 DOMHT/DIEM/SOAD Setor de Obras por Administração Direta 

040200 DOMHT/DIEU Divisão de Infraestruturas e Espaços Urbanos 

040201 DOMHT/DIEU/SIEU Setor de Infraestruturas e Espaços Urbanos 

040202 DOMHT/DIEU/SIP Setor de Iluminação Pública 

040203 DOMHT/DIEU/SPCPM Setor de Planeamento, Controle e Programação da Mobilidade 

040204 DOMHT/DIEU/SST Setor de Sinalização e Trânsito 

040205 DOMHT/DIEU/SOAD Setor de Obras por Administração Direta 

040300 DOMHT/DH Divisão de Habitação 

040301 DOMHT/DH/SGPH Setor de Gestão do Parque Habitacional 

040302 DOMHT/DH/SEPC Setor de Estudos, Planeamento e Controle 

040303 DOMHT/DH/SPCRH Setor de Promoção, Construção e Reabilitação de Habitação 

040304 DOMHT/DH/SIHS Setor de Intervenção na Habitação Social 

040400 DOMHT/DTO Divisão de Transportes e Oficinas 

040401 DOMHT/DTO/SO Setor de Oficinas 

040402 DOMHTA/DTO/ST Setor de Transportes 

050000 DGEJCA Departamento de Gestão Educativa, Juventude, Cultura e Ambiente 

050100 DGEJCA/DE Divisão de Educação 

050101 DGEJCA/DE/SGC Setor de Gestão e Controle 

050102 DGEJCA/DE/SPGRE Setor de Planeamento e Gestão da Rede Educativa 

050103 DGEJCA/DE/SASE Setor de Ação Social Escolar 

050200 DGEJCA/DISPE Divisão de Inovação Social e Projetos Educativos 

050201 DGEJCA/DISPE/SPRIS Setor de Planeamento, Rede e Intervenção Social 

050202 DGEJCA/DISPE/SEA Setor do Envelhecimento Ativo 

050203 DGEJCA/DISPE/SEP Setor Educativo e Pedagógico 

050204 DGEJCA/DISPE/SISE Setor de Intervenção e Sucesso Educativo 
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050300 DGEJCA/DCTPCB Divisão de Cultura, Turismo, Património Cultural e Bibliotecas 

050301 DGEJCA/DCTPCB/SDC Setor de Dinamização Cultural 

050302 DGEJCA/DCTPCB/ST Setor de Turismo 

050303 DGEJCA/DCTPCB/SPC Setor de Património Cultural 

050304 DGEJCA/DCTPCB/SB Setor de Bibliotecas 

050305 DGEJCA/DCTPCB/SJ Setor de Juventude 

050400 DGEJCA/DDD Divisão de Desenvolvimento Desportivo 

050401 DGEJCA/DDD/SAD Setor de Associativismo Desportivo 

050402 DGEJCA/DDD/SAPPD Setor de Avaliação, Planeamento e Projetos Desportivos 

050403 DGEJCA/DDD/SID Setor de Instalações Desportivas 

050500 DGEJCA/DGA Divisão de Gestão Ambiental 

050501 DGEJCA/DGA/SEPSA Setor de Estudos, Projetos e Sensibilização Ambiental 

050502 DGEJCA/DGA/SC Setor Cemiterial 

050503 DGEJCA/DGA/SPIMA Setor de Planeamento, Intervenção e Monitorização Ambiental 

050504 DGEJCA/DGA/SCCEVJ Setor de Construção e Conservação de Espaços Verdes e de Jardins 

050505 DGEJCA/DGA/SVM Setor de Viveiros Municipais 

050506 DGEJCA/DGA/SCP Setor de Controlo e Planeamento 

050507 DGEJCA/DGA/SHU Setor de Higiene Urbana 

 
 
 

DESPACHO N.º 15/PRES/2015 
 

Assunto: Delegação e Subdelegação de 
Competências da Presidente da Câmara Municipal 
de Odivelas no Vereador Hugo Manuel dos Santos 
Martins 
 
Considerando que: 
 
A delegação e a subdelegação de competências, são o 
instrumento jurídico que tem como escopo promover a 
desconcentração administrativa, cujo princípio encontra 
consagração constitucional no artigo 267.º da CRP, o qual 
permite às Autoridades Administrativas conferir maior 
celeridade, economia e eficiência às suas decisões; 
 
Com a entrada em vigor da Lei n.º 49/2012, de 29 de 
agosto, foi necessário proceder à adaptação à 
Administração Local da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, 
que regula o Estatuto do Pessoal Dirigente dos Serviços e 
Organismos da Administração Central, Regional e Local 
do Estado e em consequência, procedeu-se à aprovação 
na 10.ª Reunião Extraordinária da Câmara Municipal, de 
27 de novembro de 2012, da Estrutura Flexível deste 
Órgão, a qual foi ulteriormente retificada na 6.ª Reunião 
Ordinária, ocorrida em 27 de março de 2013, bem como à 
aprovação da sua Estrutura Nuclear na 5.ª Sessão 
Ordinária da Assembleia Municipal, de 10 de dezembro de 
2012, nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 
305/2009, de 23 de outubro, que estabelece o Regime 
Jurídico da Organização dos Serviços das Autarquias 
Locais. 

Na 1.ª Reunião Extraordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, ocorrida no passado dia 23 de outubro de 2013, 
este órgão executivo procedeu à delegação na sua 
Presidente, mediante deliberação, de todas as 
competências elencadas no artigo 34.º, n.º 1 da Lei n º 
75/2013, de 12 de setembro, à exceção das nele previstas. 
 
Os presidentes de Câmara são nos termos do artigo 36.º 
n.º 1 do Anexo I da Lei n º 75/2013, de 12 de setembro, 
coadjuvados pelos vereadores no exercício das suas 
funções. 
 
Entretanto, e com o propósito de garantir, quer a 
salvaguarda da prossecução do interesse público, quer 
uma melhor e mais eficiente organização e funcionamento 
dos serviços, procedeu-se à atualização da Estrutura 
Orgânica Flexível da Câmara Municipal de Odivelas, 
verificada nas alterações ocorridas na 3ª Reunião 
Extraordinária da Câmara Municipal, de 27 de novembro 
de 2013 e, posteriormente, na 5ª Reunião Ordinária da 
Câmara Municipal, de 11 de março de 2015, as quais 
implicam a consequente atualização dos respetivos 
Despachos de Delegação e Subdelegação de 
Competências. 

 
 
I 
 

Nestes termos, ao abrigo dos artigos 34.º, n.º 1 e 36.º, n.º 
2, da Lei n º 75/2013, de 12 de setembro e em conjugação 
com os artigos 35.º, 36.º e 37.º, do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 
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n.º 442/91, de 15 de novembro, na redação conferida pelo 
Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de janeiro, delego as minhas 
competências próprias e subdelego as que me foram 
delegadas pela Câmara Municipal, na deliberação 
tomada na 6.ª Reunião Ordinária, realizada em 30 de 
março de 2015, com a faculdade de subdelegar, salvo 
disposição em contrário, no Senhor Vereador HUGO 
MANUEL DOS SANTOS MARTINS.  
 
As competências ora delegadas e subdelegadas abrangem a 
prática de todos os atos de natureza administrativa, 
incluindo a decisão final e a gestão de todos os assuntos 
que se encontram atribuídos, nomeadamente: 
 
1. DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS, 
HABITAÇÃO E TRANSPORTES (COM EXCLUSÂO DA 
DIVISÃO DE HABITAÇÃO E DIVISÃO DE 
TRANSPORTES E OFICINAS) 
 
1.1 – No âmbito 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. 
 
1.2- No âmbito 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; 
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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.); 
 
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. 
 
2. 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; 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
 Ano XVI - N.º 6 – 7 de abril de 2015  

35 
 

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; 
 
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; 
 
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 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
Ano XVI - N.º 6 – 7 de abril de 2015 

36 
 

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; 
 
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. 

 
II 
 

Assim, delego as competências que a seguir se 
enunciam: 
 
1. A competência prevista na alínea b) do n.º 1 do artigo 
35.º do Anexo I da Lei n º 75/2013, de 12 de setembro, 
para executar as deliberações da Câmara Municipal e 
coordenar a respetiva atividade nos serviços sob sua 
superintendência; 
 
2. A competência prevista na alínea g) do n.º 1 do referido 
artigo 35.º do Anexo I da Lei n º 75/2013, de 12 de 
setembro, para autorizar a realização das despesas 
orçamentadas com a locação e aquisição de bens e 
serviços até ao limite de € 2.500,00 (dois mil e quinhentos 
euros), bem como as demais competências para a decisão 
de contratar referidas no artigo 109.º, n.º 3, do Código dos 
Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
18/2008, de 29 de janeiro, na sua redação atual, sempre 
com respeito pela disciplina de execução orçamental 
estabelecida nas alíneas d), e) e f) do Ponto 2.3.4 do 
POCAL (Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias 
Locais), aprovado pela Lei n.º 54-A/99, de 22 de 
fevereiro, alterada pela Lei n.º 162/99, de 14 de setembro, 
pelo Decreto-Lei n.º 315/2000, de 2 de dezembro, pelo 
Decreto-Lei n.º 84-A/2002, de 5 de abril, e pela Lei n.º 
60-A/2005, de 30 de dezembro, e no cumprimento do 
disposto no artigo 16.º, do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 
de junho, que se mantém em vigor por força do artigo 
14.º, n.º 1, alínea f), do já referido Decreto-Lei n.º 
18/2008, de 29 de janeiro, que aprovou o Código dos 
Contratos Públicos; 
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3. A competência prevista na alínea h) do n.º 1 do artigo 
35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
para autorizar o pagamento de despesas realizadas, nas 
condições legais e até ao limite de € 2.500,00 (dois mil e 
quinhentos euros); 
 
4. A competência prevista na alínea k) do n.º 1 do artigo 
35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
para enviar ao Tribunal de Contas os documentos que 
devam ser submetidos à sua apreciação, sem prejuízo do 
disposto na alínea ww) do n.º 1 do artigo 33.º, no campo 
das matérias ora delegadas; 
 
5. A competência prevista na alínea l) do n.º 1 do artigo 
35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
para assinar ou visar a correspondência da Câmara 
Municipal com destino a quaisquer entidades, ou 
organismos públicos, exceto: 
 
a) A que for dirigida ao Presidente da República, ao 
Primeiro-ministro, Ministros, Secretários de Estado, 
Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, do Supremo 
Tribunal Administrativo e do Tribunal Constitucional, 
Presidente da Assembleia da República e Presidente da 
Associação Nacional dos Municípios Portugueses, 
Presidentes das Câmaras Municipais ou titulares de cargos 
públicos de estatuto equivalente ou superior;  
 
b) A que constituir, por si, informação, proposta ou 
decisão vinculativa para o Município ou constitutiva de 
direitos de terceiros ou que verse, de forma inovadora, 
matérias sobre as quais o Município se deva pronunciar. 
 
6. A competência prevista na alínea t) do n.º 1 do artigo 
35º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
para promover a publicação das decisões ou deliberações 
previstas no artigo 56.º do citado diploma; 
 
7. A competência prevista na alínea a) do n.º 2 do artigo 
35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
para decisão de todos os assuntos relacionados com a 
gestão e direcção dos recursos humanos afetos às 
unidades e subunidade orgânicas sob a sua 
responsabilidade, com excepção dos actos relativos à 
constituição, modificação ou extinção da respectiva 
relação jurídica de emprego, designadamente: 
 
a) Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes decisões 
relativas a férias, com respeito pela necessidade da 
consecução da prestação dos respectivos serviços 
públicos, que estão afectos à sua responsabilidade; 
 
b) Autorizar férias, mediante os respectivos mapas e 
requerimentos, e ausências ao serviço por pequenos 
períodos, dos trabalhadores da unidade orgânica; 
 
c) Controlar a assiduidade, visando informações, mapas e 
relatórios de assiduidade dos trabalhadores da unidade 
orgânica; 

d) Justificar as faltas verificadas no âmbito dos serviços; 
 
e) Autorizar deslocações em serviço no País, excetuando 
aquelas que hajam de ser feitas para representação oficial 
do Município, e a realização de trabalho suplementar e 
prestado em dias de descanso semanal e de descanso 
semanal complementar, dentro dos limites legalmente 
estabelecidos, e sempre que assim o exija o 
funcionamento do serviço, bem como autorizar os 
respetivos pagamentos; 
 
f) Instaurar processos disciplinares, considerando que a 
nomeação do instrutor do processo deverá recair, sempre 
que possível, em licenciado em Direito que seja 
trabalhador em funções públicas do Município; 
 
g) Emitir parecer sobre requerimentos de mobilidade 
interna. 
 
8. A possibilidade de subdelegação de competências 
quanto à gestão de recursos humanos restringe-se a: 
 
a) Autorizar férias, mediante os respectivos mapas e 
requerimentos, e ausências ao serviço por pequenos 
períodos; 
 
b) Controlar a assiduidade, visando informações, mapas e 
relatórios de assiduidade; 
 
c) Justificar faltas no âmbito do serviço, com exceção das 
referidas no n.º 3 do artigo 206.º da Lei Geral do Trabalho 
em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 
20 de junho, na sua redação atual; 
 
d) Autorizar deslocações em serviço no País, excetuando 
aquelas que hajam de ser feitas para representação oficial 
do Município, e a realização de trabalho suplementar e 
prestado em dias de descanso semanal e de descanso 
semanal complementar, dentro dos limites legalmente 
estabelecidos e sempre que assim o exija o funcionamento 
do serviço; 
 
e) Visar Boletins de trabalho suplementar e de ajudas de 
custo, confirmando a informação neles constante e a sua 
conformidade com os limites legalmente estabelecidos; 
 
9. A competência prevista na alínea c) do n.º 2 do artigo 
35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
para modificar ou revogar os atos praticados por 
trabalhadores afetos aos respetivos serviços da Camara 
Municipal; 
 
10. A competência prevista na alínea e) do n.º 2 do artigo 
35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
para promover a execução, por administração direta ou 
empreitada, das obras, assim como proceder à aquisição 
de bens e serviços, nos termos da lei; 
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11. A competência prevista na alínea h) do n.º 2 do artigo 
35.º do Anexo I da Lei n º 75/2013, de 12 de setembro 
para praticar os atos necessários à administração corrente 
do património do Município e à sua conservação; 
 
12. A competência prevista na alínea p) do n.º 2 do artigo 
35.º do Anexo I da Lei n º 75/2013, de 12 de setembro, 
para conceder terrenos, nos cemitérios propriedade do 
Município, para jazigos, mausoléus e sepulturas perpétuas. 

 
III 

 
E, subdelego as competências que me foram 
delegadas pela Câmara Municipal, e que a seguir se 
enunciam: 
 
1. A competência prevista na alínea d) do nº 1 do artigo 
33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
para executar as opções do plano e o orçamento 
aprovado, a exercer nas áreas funcionais sob a sua 
responsabilidade; 
 
2. A competência prevista na alínea r) do n.º 1 do artigo 
33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
para colaborar no apoio a programas e projectos de 
interesse municipal, em parceria com entidades da 
Administração Central, a exercer nas áreas funcionais sob 
sua responsabilidade, sob prévia consulta e coordenação 
da Presidente da Câmara Municipal; 
 
3. Autorizar a realização das despesas orçamentadas com 
empreitadas até ao limite de € 37.500,00 (trinta e sete 
mil e quinhentos euros), sempre com respeito pela 
disciplina de execução orçamental estabelecida nas alíneas 
d), e) e f) do Ponto 2.3.4 do POCAL (Plano Oficial de 
Contabilidade das Autarquias Locais), aprovado pela Lei 
n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, alterada pela Lei n.º 
162/99, de 14 de setembro e pelo Decreto-Lei n.º 
315/2000, de 2 de dezembro, nos termos do artigo 109.º, 
do Código dos contratos Públicos, publicado em Anexo 
ao Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na sua 
redação atual; bem como as demais competências para a 
decisão de contratar referidas no artigo 109.º, n.º 3, do 
Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-
Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, sempre com respeito 
pela disciplina de execução orçamental estabelecida nas 
alíneas d), e) e f) do Ponto 2.3.4 do POCAL (Plano Oficial 
de Contabilidade das Autarquias Locais), aprovado pela 
Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, alterada pela Lei n.º 
162/99, de 14 de setembro e pelo Decreto-Lei n.º 
315/2000, de 2 de dezembro e no cumprimento do 
disposto no artigo 16.º, do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 
de junho, que se mantém em vigor por força do artigo 
14.º, n.º 1, alínea f), do já referido Decreto-Lei n.º 
18/2008, de 29 de janeiro, que aprovou o Código dos 
Contratos Públicos; 
 
4. A competência prevista na alínea bb) do n.º 1 do artigo 
33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

para executar as obras, por administração direta ou 
empreitada; 
 
5. A competência prevista na alínea kk) do n.º 1 do artigo 
33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
para declarar prescritos a favor do Município, após 
publicações de avisos, os jazigos, mausoléus ou outras 
obras, assim como sepulturas perpétuas instaladas nos 
cemitérios propriedade municipal, quando não sejam 
conhecidos os seus proprietários, ou relativamente aos 
quais, se mostre que, após notificação judicial, se mantem 
desinteresse na sua conservação e manutenção, de forma 
inequívoca e duradoura; 
 
6. A competência prevista na alínea uu) do n.º 1 do artigo 
33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
para deliberar sobre a administração dos recursos hídricos 
que integram o domínio público do Município; 
 
7. A competência prevista na alínea b) do nº 1 do artigo 
39.º do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro, para 
executar e velar pelo cumprimento das deliberações da 
Assembleia Municipal; 
 
8. A competência prevista no n.º 1 do artigo 13.º do 
Decreto-Lei n.º 251/98, de 12 de agosto, na sua redação 
atual, que se aplica aos transportes públicos de aluguer em 
veículos de automóveis ligeiros de passageiros, designados 
por transportes em táxi;  
 
9. As competências previstas no Decreto-Lei n.º 
146/2006, de 31 de julho, na sua redação atual, relativa à 
avaliação e gestão do ruido ambiente; 
 
10. As competências previstas no Decreto-Lei n.º 
9/2007, de 17 de janeiro, na sua redação atual, que 
aprova o Regulamento Geral do Ruído; 
 
11. As competências previstas no nº 2 do artigo 27.º do 
Decreto-Lei nº 124/2006, de 28 de junho, na sua 
redação atual, que estrutura o Sistema de Defesa da 
Floresta contra incêndios; 
 
12. A competência prevista nos n.ºs 1 e 2 do artigo 6.º do 
Decreto-Lei n.º 44/2005, de 23 de fevereiro, na sua 
redação atual, quanto à sinalização das vias públicas. 

 
IV 

 
A delegação e a subdelegação de competências ora 
efetuada, bem como as eventuais subdelegações delas 
decorrentes poderão ser revogadas, total ou parcialmente, 
desde que as circunstâncias o justifiquem e os superiores 
interesses do Município o aconselhem. 
 
Nas mesmas circunstâncias e pelos mesmos motivos, 
poderão ser revogados quaisquer atos praticados pelo 
delegado, bem como poderá ser decidida a avocação de 
algum processo ou assunto. 
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Em tais casos, e enquanto o processo ou assunto não for 
devolvido à delegante, o delegado/subdelegado abster-se-
á de praticar quaisquer ações ou iniciativas que, por 
qualquer forma, sejam suscetíveis de alterar a situação 
existente. 
 
Pelo presente Despacho, e ao abrigo do disposto nos 
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 o meu 
Despacho de Delegação e Subdelegação de 
Competências n.º 132/PRES/2013, de 23 de outubro 
de 2013, conferido ao Senhor Vereador Hugo Manuel 
dos Santos Martins e, consequentemente, o meu 
Despacho n.º 58/PRES/2014, de 6 de novembro de 
2014. 
 
O presente despacho produz efeitos a partir desta data. 
 
Odivelas, 30 de março de 2015 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 

DESPACHO N.º 16/PRES/2015 
 

Assunto: Delegação e Subdelegação de 
Competências da Presidente da Câmara Municipal 
de Odivelas no Vereador Paulo César Prata Teixeira 
 
Considerando: 
 
A delegação e a subdelegação de competências são o 
instrumento jurídico que tem como escopo promover a 
desconcentração administrativa, cujo princípio encontra 
consagração constitucional no artigo 267.º da CRP, o qual 
permite às Autoridades Administrativas conferir maior 
celeridade, economia e eficiência às suas decisões; 
 
Com a entrada em vigor da Lei n.º 49/2012, de 29 de 
agosto, foi necessário proceder à adaptação à 
Administração Local da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, 
que regula o Estatuto do Pessoal Dirigente dos Serviços e 
Organismos da Administração Central, Regional e Local 
do Estado e em consequência, procedeu-se à aprovação 
na 10.ª Reunião Extraordinária da Câmara Municipal, de 
27 de novembro de 2012, da Estrutura Flexível deste 
Órgão, a qual foi ulteriormente retificada na 6.ª Reunião 
Ordinária, ocorrida em 27 de março de 2013, bem como à 
aprovação da sua Estrutura Nuclear na 5.ª Sessão 
Ordinária da Assembleia Municipal, de 10 de dezembro de 
2012, nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 
305/2009, de 23 de outubro, que estabelece o Regime 
Jurídico da Organização dos Serviços das Autarquias 
Locais. 

Na 1.ª Reunião Extraordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, ocorrida no dia 23 de outubro de 2013, este 
órgão executivo procedeu à delegação na sua Presidente, 
mediante deliberação, de todas as competências elencadas 
no n.º 1 do artigo 34.º do Anexo I da Lei n º 75/2013, de 
12 de setembro, à exceção das nele previstas. 
 
Os presidentes de Câmara são nos termos do n.º 1 do 
artigo 36.º do Anexo I da Lei n º 75/2013, de 12 de 
setembro, coadjuvados pelos vereadores no exercício das 
suas funções. 
 
Entretanto, e com o propósito de garantir, quer a 
salvaguarda da prossecução do interesse público, quer 
uma melhor e mais eficiente organização e funcionamento 
dos serviços, procedeu-se à atualização da Estrutura 
Orgânica Flexível da Câmara Municipal de Odivelas, 
verificada nas alterações ocorridas na 3ª Reunião 
Extraordinária da Câmara Municipal, de 27 de novembro 
de 2013 e, posteriormente, na 5ª Reunião Ordinária da 
Câmara Municipal, de 11 de março de 2015, as quais 
implicam a consequente atualização dos respetivos 
Despachos de Delegação e Subdelegação de 
Competências. 

 
I 
 

Nestes termos, ao abrigo no n.º 1 do artigo 34.º e n.º 2 do 
artigo 36.º do Anexo I da Lei n º 75/2013, de 12 de 
setembro e em conjugação com os artigos 35.º, 36.º e 37.º 
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, delego as minhas competências próprias e 
subdelego as que me foram delegadas pela Câmara 
Municipal, na deliberação tomada na 6.ª Reunião 
Ordinária, realizada em 30 de março de 2015, com a 
faculdade de subdelegar, salvo disposição em contrário, 
no Senhor Vereador PAULO CÉSAR PRATA 
TEIXEIRA. 
 
As competências ora delegadas e subdelegadas abrangem a 
prática de todos os atos de natureza administrativa, 
incluindo a decisão final e a gestão de todos os assuntos 
que se encontram atribuídos, nomeadamente: 
 
1. DEPARTAMENTO JURIDICO E DE GESTÃO 
FINANCEIRA E PATRIMONIAL 
 
Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal, com 
exclusão do Setor de Contratos Públicos 
 
a) 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; 
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b) 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; 
 
c) A responsabilidade pelas execuções fiscais será atribuída 
a um responsável da Divisão Jurídica, a nomear pelo 
Presidente da Câmara Municipal; 
 
d) 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; 
 
e) 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; 
 
f) Colaborar com os diversos serviços municipais ou com 
entidades externas na área das suas atribuições ou na 
resolução de outros assuntos de interesse municipal; 
 
g) 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; 
 
h) Efetuar os demais procedimentos técnico-
administrativos adequados ao exercício das competências 
da Divisão; 
 
i) 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; 
 
j) Participar e contribuir para a elaboração de estratégias 
com vista à elaboração do mapa de ruído concelhio; 
 
k) 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; 
 
l) Emitir pareceres e relatórios técnicos no âmbito do 
licenciamento de atividades ruidosas temporárias; 
 
m) Contribuir para a elaboração de planos de ação, 
incluindo planos de redução de ruído; 
 

n) 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;  
 
o) Proceder à apreciação dos processos decorrentes da 
atividade da sua área funcional específica, respeitantes a 
obras ilegais, pedidos de vistoria, diligências e denúncias 
diversas; 
 
p) Proceder à Gestão e Exploração do Estacionamento 
público tarifado; 
 
q) Prestar informação técnico-jurídica sobre quaisquer 
questões ou processos que lhe sejam submetidos pela 
Câmara Municipal ou pelo seu Presidente; 
 
r) 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; 
 
s) Intervir e instruir em matéria jurídica os processos 
graciosos; 
 
t) Encarregar-se dos inquéritos a que houver lugar por 
determinação da entidade competente; 
 
u) Apoiar a intervenção da Câmara Municipal na 
participação, a que esta for chamada, em processos 
legislativos e regulamentares; 
 
v) 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. 
 
2. DEPARTAMENTO DE GESTÃO E 
ORDENAMENTO URBANÍSTICO: 
 
a) Assegurar a instrução dos procedimentos relativos ao 
licenciamento e autorização de operações urbanísticas e 
elaborar os adequados instrumentos de planeamento, 
gestão urbanística na perspetiva de transformação física e 
do uso do solo; 
 
b) Acompanhar o processo de recuperação de Áreas 
Urbanas de Génese Ilegal localizadas em áreas críticas do 
Município de Odivelas;  
 
c) Assegurar o processo de elaboração/revisão, 
implementação do PDM de Odivelas, em articulação com 
o PROT; 
 
d) Assegurar os procedimentos e mecanismos que 
operacionalizem as orientações estratégicas definidas pelo 
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executivo municipal, com articulação com as diferentes 
unidades orgânicas municipais; 
 
e) Instruir e informar, em conformidade com o Plano 
Diretor Municipal e outros regulamentos e instrumentos 
de planeamento em vigor, e demais legislação aplicável, 
todos os procedimentos de licenciamento e autorização de 
operações urbanísticas, da competência dos órgãos 
municipais ou sobre que estes devam pronunciar-se, 
quando apresentados por entidades exteriores ao 
Município; 
 
f) Gerir os procedimentos relativos a operações de 
loteamento, bem como a obras particulares, até à vistoria 
final e à emissão do alvará de licença de construção, 
respetivamente, assegurando a conformidade das obras 
com os projetos e regulamentos aprovados; 
 
g) Assegurar os procedimentos administrativos relativos à 
prestação de cauções, cedências patrimoniais e ao 
cumprimento de outras obrigações dos promotores, no 
quadro dos respetivos financiamentos; 
 
h) Elaborar alvarás de licença e de autorização de 
loteamento e de obras de urbanização; 
 
i) 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; 
 
j) Assegurar as atividades de medição de projetos, 
liquidação de taxas e outras receitas municipais das 
AUGI’s e áreas equivalentes, nos termos da lei e dos 
regulamentos municipais, normativo para as AUGI’s e do 
Regulamento de Taxas e outras Receitas; 
 
k) 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; 
 
l) 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; 
 
m) Instruir os procedimentos relativos a projetos de 
loteamento e de construção localizados nos aglomerados 
ilegais e promover a legalização das edificações existentes, 
no quadro dos planos ou parâmetros urbanísticos 
aprovados; 
 
n) Verificar a conformidade da execução das operações 
urbanísticas superiormente determinadas com os projetos 
aprovados e as condições do licenciamento ou 
autorização, promovendo o embargo e participação de 
ilícitos contraordenacionais, e os demais procedimentos 
previstos por lei ou regulamento; 

o) Efetuar os demais procedimentos, necessários à 
prevenção e contenção de infrações de âmbito urbanístico 
após a emissão das autorizações ou dos licenciamentos 
previamente aprovados de forma a contribuir para a 
fluidez e a boa regularidade dos processos de obras 
particulares; 
 
p) Elaborar os estudos e planos municipais de 
ordenamento do território considerados necessários a uma 
adequada 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; 
 
q) Coordenar iniciativas e projetos especiais, que assumam 
uma importância estratégica no desenvolvimento e 
qualificação do território; 
 
r) Acompanhar o processo de recuperação de Áreas 
Urbanas de Génese Ilegal localizadas em áreas críticas do 
Município de Odivelas; 
 
s) Assegurar os procedimentos e mecanismos que 
operacionalizem as orientações estratégicas definidas pelo 
executivo municipal, com articulação com as diferentes 
unidades orgânicas municipais; 
 
t) Assegurar todo o procedimento administrativo relativo 
à recuperação e legalização das áreas críticas de génese 
ilegal, como tal formalmente delimitadas ou não, em 
conformidade com as normas legais e regulamentares; 
 
u) 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; 
 
v) Promover a elaboração de planos e estudos necessários 
à recuperação e legalização dos diversos aglomerados 
ilegais, em áreas criticas. 
 
3. 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 
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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; 
 
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. 
 
4. 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;  
 
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; 
 
j) Prestar 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; 
 
k) Prestar 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;  
 
l) Promover a criação de um espaço de informação e 
participação para munícipes com deficiência física, mental 
e psíquica; 
 
m) Prestar 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; 
 
n) Promover a criação de um espaço de informação e 
participação para munícipes com deficiência física, mental 
e psíquica. 
 
5. 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 
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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. 

 
II 
 

Assim, delego as competências que a seguir se 
enunciam: 
 
1. A competência prevista na alínea b) do n.º 1 do artigo 
35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
para execução das deliberações da Câmara Municipal e de 
coordenação da atividade dos serviços sob sua 
superintendência; 
 
2. A competência prevista na alínea g) do n.º 1 do referido 
artigo 35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, para autorizar a realização das despesas 
orçamentadas com a locação e aquisição de bens e 
serviços até ao limite de € 2.500,00 (dois mil e quinhentos 
euros), bem como as demais competências para a decisão 
de contratar referidas no n.º 3 do artigo 109.º do Código 
dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
18/2008, de 29 de janeiro, sempre com respeito pela 
disciplina de execução orçamental estabelecida nas alíneas 
d), e) e f) do Ponto 2.3.4 do POCAL (Plano Oficial de 
Contabilidade das Autarquias Locais), aprovado pela Lei 
n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, alterada pela Lei n.º 
162/99, de 14 de setembro e pelo Decreto-Lei n.º 
315/2000, de 2 de dezembro e no cumprimento do 
disposto no artigo 16.º, do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 
de junho, que se mantém em vigor por força da alínea f) 
do n.º 1 do artigo 14.º do já referido Decreto-Lei n.º 
18/2008, de 29 de janeiro, que aprovou o Código dos 
Contratos Públicos; 
 
3. A competência prevista na alínea h) do n.º 1 do artigo 
35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
para autorizar o pagamento de despesas realizadas, nas 
condições legais e até ao limite de € 2.500,00 (dois mil e 
quinhentos euros); 

4. A competência prevista na alínea k) do n.º 1 do artigo 
35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
para enviar ao Tribunal de Contas os documentos que 
devam ser submetidos à sua apreciação, sem prejuízo do 
disposto na alínea ww) do n.º 1 do artigo 33.º; 
 
5. A competência prevista na alínea l) do n.º 1 do artigo 
35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
para assinar ou visar a correspondência da Câmara 
Municipal com destino a quaisquer entidades ou 
organismos públicos, exceto: 
 
a) A que for dirigida ao Presidente da República, ao 
Primeiro-ministro, Ministros, Secretários de Estado, 
Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, do Supremo 
Tribunal Administrativo e do Tribunal Constitucional, 
Presidente da Assembleia da República e Presidente da 
Associação Nacional dos Municípios Portugueses, 
Presidentes das Câmaras Municipais ou titulares de cargos 
públicos de estatuto equivalente ou superior; 
 
b) A que constituir, por si, informação, proposta ou 
decisão vinculativa para o Município ou constitutiva de 
direitos de terceiros ou que verse, de forma inovadora, 
matérias sobre as quais o Município se deva pronunciar. 
 
6. A competência prevista na alínea n) do n.º 2 do artigo 
35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
para determinar a instrução dos processos de 
contraordenação e aplicar as coimas, sem faculdade de 
subdelegação no que concerne à aplicação de coimas; 
 
7. A competência prevista na alínea t) do n.º 1 do artigo 
35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
para promover a publicação das decisões ou deliberações 
previstas no artigo 56.º, do citado diploma; 
 
8. A competência prevista na alínea k) do n.º 2 do artigo 
35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
embargar e ordenar a demolição de quaisquer obras, 
construções ou edificações, efetuadas por particulares ou 
pessoas coletivas, nos casos mencionados nas alíneas i) e 
ii) do citado preceito; 
 
9. A competência prevista na alínea l) no n.º 2 do artigo 
35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
ordenar o despejo sumário dos prédios cuja expropriação 
por utilidade pública tenha sido declarada; 
 
10. A competência prevista na alínea a) do n.º 2 do artigo 
35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
para decisão de todos os assuntos relacionados com a 
gestão e direção dos recursos humanos afetos às unidades 
e subunidade orgânicas sob a sua responsabilidade, com 
exceção dos atos relativos à constituição, modificação ou 
extinção da respetiva relação jurídica de emprego, 
designadamente: 
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a) Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes decisões 
relativas a férias, com respeito pela necessidade da 
consecução da prestação dos respetivos serviços públicos, 
que estão afetos à sua responsabilidade; 
 
b) Autorizar férias, mediante os respetivos mapas e 
requerimentos, e ausências ao serviço por pequenos 
períodos, dos trabalhadores da unidade orgânica; 
 
c) Controlar a assiduidade, visando informações, mapas e 
relatórios de assiduidade dos trabalhadores da unidade 
orgânica; 
 
d) Justificar as faltas verificadas no âmbito dos serviços; 
 
e) Autorizar deslocações em serviço no País, excetuando 
aquelas que hajam de ser feitas para representação oficial 
do Município, e a realização de trabalho suplementar e 
prestado em dias de descanso semanal e de descanso 
semanal complementar, dentro dos limites legalmente 
estabelecidos e sempre que assim o exija o funcionamento 
do serviço, bem como autorizar os respetivos 
pagamentos; 
 
f) Instaurar processos disciplinares, considerando que a 
nomeação do instrutor do processo deverá recair, sempre 
que possível, em licenciado em Direito que seja 
trabalhador em funções públicas do Município; 
 
g) Emitir parecer sobre requerimentos de mobilidade 
interna. 
 
11. A possibilidade de subdelegação de competências 
quanto à gestão de recursos humanos restringe-se a: 
 
a) Autorizar férias, mediante os respetivos mapas e 
requerimentos, e ausências ao serviço por pequenos 
períodos; 
 
b) Controlar a assiduidade, visando informações, mapas e 
relatórios de assiduidade; 
 
c) Justificar faltas no âmbito do serviço, com exceção das 
referidas no n.º 3 do artigo 206.º da Lei Geral do Trabalho 
em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 
20 de junho, na sua redação atual; 
 
d) Autorizar deslocações em serviço no País, excetuando 
aquelas que hajam de ser feitas para representação oficial 
do Município, e a realização de trabalho suplementar e 
prestado em dias de descanso semanal e de descanso 
semanal complementar, dentro dos limites legalmente 
estabelecidos e sempre que assim o exija o funcionamento 
do serviço; 
 
e) Visar boletins de trabalho suplementar e de ajudas de 
custo, confirmando a informação neles constante e a sua 
conformidade com os limites legalmente estabelecidos; 
 

12. A competência prevista na alínea c) do n.º 2 do artigo 
35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
para modificar ou revogar os atos praticados por 
trabalhadores afetos aos respetivos serviços da câmara 
municipal; 
 
13. A competência prevista na alínea j) do n.º 2 do artigo 
35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
para conceder, nos casos e nos termos previstos na lei, 
autorizações de utilização de edifícios; 
 
14. A competência prevista na alínea m) do n.º 2 do artigo 
35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
para conceder licenças policiais ou fiscais, de harmonia 
com o disposto nas leis, regulamentos e posturas; 
 
15. A competência prevista no n.º 2 do artigo 5.º do 
Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado 
e republicado pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de 
junho, Lei n.º 60/2007, de 4 de setembro e Decreto-Lei 
n.º 26/2010, de 30 de março, para a admissão ou rejeição 
da comunicação prévia referida no n.º 4 do artigo 4.º deste 
diploma legal, quando aplicável;  
 
16. A competência prevista no n.º 3 do artigo 5.º do 
Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na 
redação atual, para a concessão da Autorização de 
utilização referida no n.º 5 do artigo 4.º deste diploma 
legal;  
 
17. A competência prevista no n.º 2 do artigo 8.º do 
Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na 
redação atual, para a direção da instrução do 
procedimento referente ao controlo prévio das operações 
urbanísticas; 
 
18. A competência prevista no n.º 1 do artigo 11.º do 
Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na 
redação atual, para, ao abrigo do n.º 10 desta disposição, 
decidir as questões de ordem formal e processual que 
possam obstar ao conhecimento de qualquer pedido ou 
comunicação apresentados no âmbito deste diploma; 
 
19. A competência prevista no n.º 2 do artigo 11.º do 
Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado 
e republicado pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de 
junho, Lei n.º 60/2007, de 4 de setembro e Decreto-Lei 
n.º 26/2010, de 30 de março, para, ao abrigo do n.º 10 
desta disposição, proferir despacho de aperfeiçoamento 
do pedido, quando aplicável; 
 
20. A competência prevista no n.º 2 do artigo 11.º do 
Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, aprovado 
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pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na 
redação; 
 
21. A competência prevista no n.º 3 do artigo 11.º do 
Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na 
redação atual, para proferir despacho de rejeição liminar, 
caso o requerente ou o comunicante não corrijam ou 
completem o pedido; 
 
22. A competência prevista no n.º 4 do artigo 11.º do 
Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado 
e republicado pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de 
junho, Lei n.º 60/2007, de 4 de setembro e Decreto-Lei 
n.º 26/2010, de 30 de março, para, ao abrigo do n.º 10 
desta disposição, no prazo de 10 dias a contar da 
apresentação do requerimento ou comunicação, proferir 
despacho de rejeição liminar, oficiosamente ou por 
indicação do gestor do procedimento, quando da análise 
dos elementos instrutórios resultar que o pedido seja 
manifestamente contrário às normas legais ou 
regulamentares aplicáveis, quando aplicável; 
 
23. A competência prevista no n.º 11 do artigo 11.º do 
Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado 
e republicado pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de 
junho, Lei n.º 60/2007, de 4 de setembro e Decreto-Lei 
n.º 26/2010, de 30 de março, quando aplicável; 
 
24. A competência prevista no n.º 3 do artigo 17.º do 
Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado 
e republicado pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de 
junho, Lei n.º 60/2007, de 4 de setembro e Decreto-Lei 
n.º 26/2010, de 30 de março, para declarar que se mantêm 
os pressupostos de facto e de direito que levaram à 
anterior declaração prévia favorável, quando aplicável; 
 
25. A competência prevista no n.º 4 do artigo 17.º do 
Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na 
redação atual; 
 
26. A competência prevista no n.º 5 do artigo 20.º do 
Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, na redação atual; 
 
27. A competência prevista no n.º 1 do artigo 36.º do 
Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 
177/2001, de 4 de junho, Lei n.º 60/2007, de 4 de 
setembro e Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de março, para 
no prazo de 20 dias a contar da entrega da comunicação e 
demais elementos a que se refere o artigo 35.º, rejeitar a 
comunicação quando verifique que a obra viola as normas 

legais e regulamentares aplicáveis, designadamente as 
constantes de plano municipal de ordenamento do 
território, alvará de loteamento, normas técnicas de 
construção em vigor ou os termos de informação prévia 
existente, quando aplicável; 
 
28. A competência prevista nos n.ºs 5 a 7 do artigo 58.º do 
Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, na redação atual, para prorrogar o prazo de 
execução das obras;  
 
29. A competência prevista no n.º 2 do artigo 64.º do 
Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, na redação atual, para determinar a realização 
de vistoria;  
 
30. A competência prevista no artigo 75.º do Regime 
Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na 
redação atual, para emitir o alvará para a realização das 
operações urbanísticas; 
 
31. A competência prevista no n.º 2 do artigo 76.º do 
Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, na redação atual; 
 
32. A competência prevista no n.ºs 1 e 2 do artigo 79.º do 
Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 
177/2001, de 4 de junho, Lei n.º 60/2007, de 4 de 
setembro e Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de março, para 
proceder à cassação do alvará ou da admissão da 
comunicação prévia e para comunicá-la à conservatória do 
registo predial competente, para efeitos de anotação à 
descrição ou ao cancelamento do correspondente registo, 
quando aplicável;  
 
33. A competência prevista nos n.ºs 1, 2 e 3 do artigo 79.º 
do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, na redação atual; 
 
34. A competência prevista no artigo 81.º do Regime 
Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na 
redação atual, para permitir a execução de trabalhos de 
demolição ou de escavação e de contenção periférica, nos 
termos e nas condições estabelecidos; 
 
35. A competência prevista no n.º 4 do artigo 84.º do 
Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, na redação atual, relativamente à execução das 
obras pela Câmara Municipal; 
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36. A competência referida no n.º 1 do artigo 94.º do 
Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, na redação atual, para fiscalizar a realização de 
quaisquer operações urbanísticas previstas neste diploma 
legal; 
 
37. A competência prevista no n.º 3 do artigo 95.º do 
Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, na redação atual, para requerer ao juiz da 
comarca o mandado judicial para entrada no domicílio de 
qualquer pessoa sem o seu o consentimento; 
 
38. A competência prevista no artigo 96.º do Regime 
Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na 
redação atual, para ordenar a realização de vistorias aos 
imóveis em que estejam a ser executadas operações 
urbanísticas quando o exercício dos poderes de 
fiscalização dependa da prova de factos que, pela sua 
natureza ou especial complexidade, impliquem uma 
apreciação valorativa de carácter pericial; 
 
39. A competência prevista no n.º 10 do artigo 98.º do 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, que aprova o 
Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, na redação 
atual, para determinar a instauração dos processos de 
contraordenação, designar instrutor e aplicar as coimas; 
 
40. A competência prevista no n.º 1 do artigo 102.º do 
Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 
177/2001, de 4 de Junho, Lei n.º 60/2007, de 4 de 
setembro e Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de março, 
quando aplicável, para embargar obras de urbanização, de 
edificação ou de demolição, bem como quaisquer 
trabalhos de remodelação de terrenos que se encontrem a 
ser executadas em qualquer uma das condições descritas 
nas alíneas a) a c) do n.º 1 do citado artigo; 
 
41. A competência prevista no n.º 8 do artigo 102.º do 
Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 
177/2001, de 4 de junho, Lei n.º 60/2007, de 4 de 
setembro e Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de março, 
quando aplicável, para efetuar o registo do embargo, assim 
como da sua cessação ou caducidade, na conservatória do 
registo predial competente, mediante comunicação do 
despacho que o determinou, procedendo-se aos 
necessários averbamentos; 
 
42. A competência prevista no n.º 1 do artigo 102.º-B do 
Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, na redação atual; 
 

43. A competência prevista no n.º 1 do artigo 105.º do 
Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, na redação atual, para ordenar a realização de 
trabalhos de correção ou alteração da obra, tendo em 
conta a sua natureza e o grau de complexidade dos 
mesmos; 
 
44. A competência prevista nos n.ºs 1 e 3 do artigo 106.º 
do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, na redação atual, para ordenar a demolição 
total ou parcial da obra ou a reposição do terreno nas 
condições em que se encontrava antes do início das obras 
ou trabalhos;  
 
45. A competência prevista no artigo 117.º do Regime 
Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na 
redação atual, para proceder à liquidação das taxas, em 
conformidade com o regulamento aprovado pela 
assembleia municipal; 
 
46. A competência prevista no artigo 6.º do Decreto-Lei 
n.º 343/75, de 3 de julho, na redação atual, o qual adota 
medidas para disciplinar certas atuações na utilização dos 
solos e da paisagem, no que respeita à determinação da 
instauração dos processos de contraordenação, para 
designar instrutor e para aplicar coimas; 
 
47. As competências previstas nos artigos 10.º e 10.º-A da 
Lei n.º 97/88, de 17 de agosto, na redação atual, que 
aprova afixação e inscrição de mensagens de publicidade e 
propaganda; 
 
48. A competência prevista no n.º 4 do artigo 5.º do 
Decreto-Lei n.º 48/96, de 15 de maio, alterado pelos 
Decretos-Leis n.º s 126/96, de 10 de agosto, 216/96, de 
20 de novembro e 111/2010, de 15 de outubro, no que 
respeita à aplicação de coimas por falta de afixação do 
mapa de horário de funcionamento dos estabelecimentos 
de venda ao público e de prestação de serviços, quando 
aplicável; 
 
49. A competência prevista no n.º 5 do artigo 5.º do 
Decreto-Lei n.º 48/96, de 15 de maio, na redação do 
artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 10/2015, de 16 de janeiro, no 
que concerne à instrução dos processos de 
contraordenação, aplicação de coimas e de sanções 
acessórias; 
 
50. A competência prevista na segunda parte do n.º 2 do 
artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 251/98, de 11 de agosto, no 
que diz respeito à aplicação de coimas no âmbito da 
atividade de transporte em táxi; 
 
51. A competência prevista no artigo 27.º do Decreto-Lei 
n.º 411/98, de 30 de dezembro, na redação atual, para a 
instrução de processos de contraordenação, aplicação de 
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coimas e sanções acessórias, no âmbito do Regime 
Jurídico da Remoção, Transporte, Inumação, Exumação, 
Transladação e Cremação de Cadáveres; 
 
52. A competência prevista no n.º 1 do artigo 5.º, 
conjugada com a alínea d) do n.º 1 do artigo 2.º do 
Decreto-Lei n.º 87/99, de 19 de março, para a instrução 
dos processos de contraordenação, aplicação de coimas e 
sanções acessórias, no âmbito da angariação de receitas 
para fins de beneficência; 
 
53. As competências previstas artigo 27.º do Decreto-Lei 
n.º 267/2002, de 26 de novembro, na redação atual, o 
qual estabelece os procedimentos e define as 
competências de licenciamento e fiscalização de 
instalações de armazenamento de produtos de petróleo e 
de instalações de postos de abastecimento de 
combustíveis; 
 
54. A competência prevista no artigo 12.º, no n.º 3 do 
artigo 22.º e no n.º 2 do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 
309/2002, de 16 de dezembro, na redação atual, diploma 
que regula a instalação e o funcionamento dos recintos de 
espetáculos e de divertimentos públicos; 
 
55. As competências previstas no Decreto-Lei n.º 
310/2002, de 18 de dezembro, nomeadamente a prevista 
no n.º 2 do artigo 50.º, relativamente à decisão de 
instauração de processos de contraordenação e à aplicação 
de coimas e das sanções acessórias, não sendo 
subdelegáveis as competências de aplicação de coimas e 
sanções acessórias; 
 
56. As competências previstas no artigo 14.º do Decreto-
Lei n.º 320/2002, de 28 de dezembro, na redação atual, 
que estabelece as disposições aplicáveis à manutenção e 
inspeção de ascensores, monta-cargas, escadas mecânicas 
e tapetes rolantes, na redação atual, no que concerne à 
instrução de processos de contraordenação, aplicação de 
coimas e sanções acessórias; 
 
57. A competência prevista no n.º 5 do artigo 14.º do 
Decreto-Lei n.º 11/2003, de 18 de janeiro, para a 
instauração de processos de contraordenação, designar 
instrutor e aplicar coimas, no âmbito da instalação e 
funcionamento das estações de radiocomunicações e 
respetivos acessórios; 
 
58. A competência prevista no n.º 1 do artigo 19.º do 
Decreto-Lei n.º 313/2003, de 17 de dezembro, no que 
concerne à aplicação de coimas por violação das normas 
aplicáveis à identificação de cães e gatos; 
 
59. A competência prevista no n.º 4 do artigo 40.º do 
Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, na redação 
conferida pelo Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de janeiro, 
para aplicar coimas, no âmbito do Sistema Nacional de 
Defesa da Floresta contra Incêndios, quando aplicável; 
 

60. A competência prevista no n.º 6 do artigo 5.º do 
Decreto-Lei n.º 160/2006, de 8 de agosto, na redação 
atual, que aprova os elementos do contrato de 
arrendamento e os requisitos a que obedece a sua 
celebração para aplicação de coima relativamente à 
inobservância do disposto nos n.ºs 1 e 4 da referida 
disposição legal por falta de licença de utilização; 
 
61. As competências previstas nos artigos 59.º e 60.º do 
Decreto-Lei n.º 209/2008, de 29 de outubro, retificado 
pelas Declarações de Retificação n.º 77-A/2008, de 26 
dezembro, e 15/2009, de 10 de fevereiro, relativamente à 
instrução de processos de contraordenação, aplicação de 
coimas e sanções acessórias no âmbito do Regime de 
Exercício da Atividade Industrial (REAI), quando 
aplicável; 
 
62. A competência prevista no n.º 3 do artigo 26.º do 
Decreto-Lei n.º 141/2009, de 16 de junho, na redação 
atual, que estabelece o regime jurídico das instalações 
desportivas de uso público; 
 
63. A competência prevista no artigo 88.º, do Código do 
Procedimento e Processo Tributário, atento o disposto no 
n.º 2 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 433/99, de 26 de 
outubro, que o aprova, para promover a extração e 
competente assinatura das certidões de divida referentes à 
cobrança coerciva de taxas ou de outras receitas 
municipais, suscetíveis de cobrança em sede de execução 
fiscal, com a faculdade de subdelegação, designadamente 
as despesas previstas no artigo 108.º do Regime Jurídico 
da Urbanização e Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação atual; 
 
64. As competências previstas no n.º 4 do artigo 28.º do 
Decreto-Lei n.º 48/2011, de 1 de Abril, que simplifica o 
regime de ocupação do espaço público, da afixação e da 
inscrição de mensagens publicitárias de natureza 
comercial, no âmbito da iniciativa da iniciativa 
“Licenciamento Zero”, com as alterações introduzidas 
pelo Decreto-Lei n.º 10/2015, de 16 de janeiro; 
 
65. As competências próprias previstas no Sistema de 
Industria Responsável, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
169/2012, de 1 de agosto, que regula o exercício da 
atividade industrial, a instalação e exploração de zonas 
empresariais responsáveis, bem como o processo de 
acreditação de entidades no âmbito deste Sistema, no que 
concerne às áreas sob a sua superintendência; 
 
66. As competências previstas no artigo 7.º, na segunda 
parte do n.º 1 do artigo 8.º, nos artigos 11.º e 12.º da Lei 
n.º 61/2013, de 23 de agosto, que estabelece o regime 
aplicável aos grafitos, afixações, picotagem e outras 
formas de alteração, ainda que temporária, das 
caraterísticas originais de superfícies exteriores de 
edifícios, pavimentos, passeios, muros e outras 
infraestrutura; 
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67. A competência prevista no n.º 2 do artigo 146.º do 
Decreto-Lei n.º 10/2015, de 16 de janeiro, o qual 
aprovou o Regime Jurídico de Acesso e Exercício de 
Atividades de Comércio, Serviços e Restauração, para 
aplicação de respetivas coimas e sanções acessórias; 
 
68. A competência para a instrução dos processos de 
contraordenação e a aplicação das coimas e sanções 
acessórias prevista na legislação em vigor, sem a faculdade 
de subdelegar no que concerne à aplicação das coimas e 
sanções acessórias. 

 
III 

 
E, subdelego as competências que me foram 
delegadas pela Câmara Municipal, e que a seguir se 
enunciam: 
 
1. A competência prevista na alínea d) do n.º 1 do artigo 
33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
para executar as opções do plano e o orçamento 
aprovado, a exercer nas áreas funcionais sob a sua 
responsabilidade; 
 
2. Colaborar no apoio a programas e projetos de interesse 
municipal, em parceria com entidades da administração 
central a exercer nas áreas funcionais sob sua 
responsabilidade, sob prévia consulta e coordenação da 
Presidente da Câmara Municipal, conforme alínea r) do n.º 
1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro; 
 
3. Ordenar, precedendo vistoria, a demolição total ou 
parcial ou a beneficiação de construções que ameacem 
ruína ou constituam perigo para a saúde ou segurança das 
pessoas, conforme alínea w) do n.º 1 do artigo 33.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; 
 
4. Exercer o controlo prévio, designadamente nos 
domínios da construção, reconstrução, conservação ou 
demolição de edifícios, assim como relativamente aos 
estabelecimentos insalubres, incómodos, perigosos ou 
tóxicos, conforme estipulado na alínea y) do n.º 1 do 
artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro; 
 
5. Decidir sobre o estacionamento de veículos nas vias 
públicas e demais lugares públicos, conforme alínea rr) do 
n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro; 
 
6. Estabelecer a denominação das ruas e praças das 
localidades e das povoações, após parecer da 
correspondente junta de freguesia, conforme alínea ss) do 
n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro; 
 

7. Estabelecer as regras de numeração dos edifícios, 
conforme alínea tt) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; 
 
8. Executar e velar pelo cumprimento das deliberações da 
assembleia municipal, nas áreas funcionais sob a sua 
responsabilidade, conforme alínea b) do artigo 39.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; 
 
9. Os poderes conferidos pelos artigos 1.º e 3.º do 
Decreto-Lei n.º 343/75, de 3 de julho, na redação atual, 
o qual adota medidas para disciplinar certas atuações na 
utilização dos solos e da paisagem; 
 
10. A competência prevista nos n.ºs 2 e 3 do artigo 27.º do 
Decreto-Lei n.º 251/98, de 11 de agosto, na redação 
atual, no que diz respeito aos veículos de transporte em 
táxi, para o processamento das contraordenações; 
 
11. A competência prevista no artigo 12.º, no n.º 3 do 
artigo 22.º e no n.º 2 do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 
309/2002, de 16 de dezembro, na redação atual, diploma 
que regula a instalação e o funcionamento dos recintos de 
espetáculos e de divertimentos públicos; 
 
12. As competências previstas no n.º 1 do artigo 50.º e no 
artigo 52.º do Decreto-Lei n.º 310/2002, de 18 de 
dezembro, na sua redação atual, o qual regula o regime 
jurídico do licenciamento e fiscalização pelas câmaras 
municipais de atividades diversas anteriormente cometidas 
aos governos civis; 
 
13. As competências previstas no n.º 1 do artigo 37.º e nos 
n.ºs 1 e 3 do artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 
28 de junho, que estrutura o Sistema de Defesa da 
Floresta contra Incêndios, na redação atual; 
 
14. A competência prevista na alínea a) n.º 1 do artigo 4.º 
e todas as competências com ela conexionada, do 
Decreto-Lei n.º 146/2006, de 31 de julho, na redação 
atual, relativa à avaliação e gestão do ruido ambiente; 
 
15. A competência previstas no artigo 41.º-B, nos artigos 
66.º, 68.º e n.º 1 do artigo 70.º do Decreto-Lei n.º 
178/2006, de 5 de setembro, na redação atual, que 
estabelece o regime geral aplicável à prevenção, produção 
e gestão de resíduos; 
 
16. As competências previstas no n.º 2 do artigo 5.º, nos 
artigos 7.º, 8.º, 26.º, 27.º, 29.º e no n.º 2 do artigo 30.º do 
Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, na sua atual 
redação, que aprova o Regulamento Geral do Ruído; 
 
17. A competência prevista nos n.ºs 1 e 2 do artigo 17.º, 
no artigo 19.º e no n.º 1 do artigo 20.º, do Decreto-Lei 
n.º 46/2008, de 12 de março, na redação atual, o qual 
estabelece o regime das operações de gestão de resíduos 
resultantes de obras ou demolições de edifícios ou de 
derrocadas (RCD); 
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18. As competências previstas no n.º 9 do artigo 12.º, no 
artigo 26.º e no n.º 4 do artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 
48/2011, de 1 de Abril, que simplifica o regime de 
ocupação do espaço público, da afixação e da inscrição de 
mensagens publicitárias de natureza comercial, no âmbito 
da iniciativa da iniciativa “Licenciamento Zero”, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 10/2015, de 
16 de janeiro; 
 
19. A competência para a instrução dos processos de 
contraordenação e a aplicação das coimas e sanções 
acessórias prevista na legislação em vigor, sem a faculdade 
de subdelegar no que concerne à aplicação das coimas e 
sanções acessórias; 
 
20. Exercer as demais competências legalmente conferidas 
às Camaras Municipais, nas áreas funcionais sob sua 
responsabilidade, tendo em vista o prosseguimento 
normal das atribuições do Município; 
 
21. As competências previstas nos n.ºs 1 e 4 do artigo 5.º, 
no n.º 9 do artigo 6.º e no n.º 2 do artigo 7.º do Regime 
Jurídico da Urbanização e Edificação, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação 
atual; 
 
22. As competências previstas no n.º 4 do artigo 13.º-B, 
no n.º 4 do artigo 14.º, no n.º 1 do artigo 16.º, no n.º 3 do 
artigo 20.º, no n.º 1 do artigo 23.º, no n.º 6 do artigo 23.º e 
nos n.ºs 6 e 8 do artigo 27.º do Regime Jurídico da 
Urbanização e Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16 de dezembro, na redação atual; 
 
23. As competências previstas no n.º 3 do artigo 44.º, nos 
n.ºs 1, 2 e 3 do artigo 48.º, nos n.ºs 2 e 3 do artigo 49.º, no 
n.º 7 do artigo 53.º, nos n.ºs 3 e 4 do artigo 54.º, no n.º 1 
do artigo 57.º, no n.º 1 do artigo 58.º, no n.º 1 do artigo 
59.º e nos n.ºs 2 e 3 do artigo 65.º do Regime Jurídico da 
Urbanização e Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16 de dezembro, na redação atual; 
 
24. As competências previstas no n.º 5 do artigo 71.º, no 
n.º 2 do artigo 73.º, no n.º 2 do artigo 78.º e no n.º 4 do 
artigo 79.º do Regime Jurídico da Urbanização e 
Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 
de dezembro, na redação atual; 
 
25. As competências previstas nos n.ºs 1 e 4 do artigo 5.º, 
no n.º 9 do artigo 6.º e no n.º 2 do artigo 7.º do Regime 
Jurídico da Urbanização e Edificação, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação 
atual; 
 
26. As competências previstas no n.º 12 do artigo 13.º, no 
n.º 4 do artigo 14.º, no n.º 1 do artigo 16.º, no n.º 3 do 
artigo 20.º, no n.º 1 do artigo 23.º, no n.º 6 do artigo 23.º e 
nos n.ºs 6 e 8 do artigo 27.º do Regime Jurídico da 
Urbanização e Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16 de dezembro, na redação atual; 

27. As competências previstas no n.º 3 do artigo 44.º, nos 
n.ºs 1, 2 e 3 do artigo 48.º, nos n.ºs 2 e 3 do artigo 49.º, no 
n.º 7 do artigo 53.º, nos n.ºs 3 e 4 do artigo 54.º, no n.º 1 
do artigo 57.º, no n.º 1 do artigo 58.º, no n.º 1 do artigo 
59.º e nos n.ºs 2 e 3 do artigo 65.º do Regime Jurídico da 
Urbanização e Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16 de dezembro, na redação atual; 
 
28. As competências previstas no n.º 5 do artigo 71.º, no 
n.º 2 do artigo 73.º, no n.º 2 do artigo 78.º e no n.º 4 do 
artigo 79.º do Regime Jurídico da Urbanização e 
Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 
de dezembro, na redação atual; 
 
29. As competências previstas nos n.ºs 1, 3, e 4 do artigo 
84.º, no n.º 9 do artigo 85.º, no artigo 86.º, nos n.ºs 1 e 4 
do artigo 87.º do Regime Jurídico da Urbanização e 
Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 
de dezembro, na redação atual; 
 
30. A competência prevista no artigo 88.º do Regime 
Jurídico da Urbanização e Edificação, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado e 
republicado pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de 
junho, Lei n.º 60/2007, de 4 de setembro e Decreto-Lei 
n.º 26/2010, de 30 de março; 
 
31. As competências previstas nos n.ºs 2 e 3 do artigo 
89.º, no n.º 1 do artigo 90.º, no n.º 1 do artigo 91.º, no n.º 
1 do artigo 92.º, no n.º 5 do artigo 94.º, do Regime 
Jurídico da Urbanização e Edificação, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação 
atual; 
 
32. As competências previstas nos artigos n.ºs 102.º, 
102.º-A, no n.º 3 do artigo 105.º, no n.º 2 do artigo 108.º e 
nos n.ºs 2 e 4 do artigo 109.º do Regime Jurídico da 
Urbanização e Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16 de dezembro, na redação atual, no que 
concerne às medidas de tutela da legalidade urbanística; 
 
33. As competências previstas no artigo 110.º do Regime 
Jurídico da Urbanização e Edificação, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação 
atual; 
 
34. Autorizar o pagamento fracionado de taxas cujo 
montante global não exceda o valor de € 300.000, ao 
abrigo do n.º 2 do artigo 117.º do Regime Jurídico da 
Urbanização e Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16 de dezembro, na redação atual; 
 
35. As competências previstas no artigo 119.º, no n.º 1 do 
artigo 120.º e no n.º 1 do artigo 126.º do Regime Jurídico 
da Urbanização e Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação atual; 
 
36. Ordenar a execução de obras de reparação e fixar as 
condições gerais e especiais de salubridade, segurança e 
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estética das edificações previstas no Regulamento Geral 
das Edificações Urbanas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
38.382, de 7 de agosto de 1951, na redação atual; 
 
37. As competências previstas na Lei n.º 91/95, de 2 de 
setembro, na redação atual, diploma sobre as Áreas 
Urbanas de Génese Ilegal, para: 
 
a) Nos termos do artigo 19.º, em sede de apreciação 
liminar, solicitar outras informações ou elementos 
imprescindíveis ao conhecimento do pedido de 
loteamento ou do pedido de aprovação dos projetos de 
obras de urbanização; 
 
b) Nos termos do artigo 20.º promover a consulta às 
entidades que, nos termos da legislação em vigor, devam 
emitir parecer, autorização ou aprovação para o 
licenciamento da operação de loteamento ou obras de 
urbanização; 
 
c) Nos termos do n.º 1 do artigo 22.º proceder à 
realização de vistoria com a finalidade de verificar a 
conformidade da planta referida na alínea d) do n.º 1 do 
artigo 18.º, com a realidade existente na AUGI; 
 
d) Nos termos do n.º 3 do artigo 22.º designar a comissão 
especial que realizará a vistoria; 
 
e) Nos termos do artigo 23.º para notificar o dono da obra 
que não se encontre em conformidade com a planta 
referida na alínea d) do n.º 1 do artigo 18.º, para proceder 
à reposição da situação anterior; 
 
f) Nos termos do n.º 1 do artigo 25.º para recolher o 
parecer das entidades gestoras das redes de infraestruturas 
sobre o pedido de loteamento; 
 
g) Nos termos do n.º 1 do artigo 28.º tornar pública a 
deliberação de aprovação do projeto de loteamento, por 
edital. 
 
38. As competências previstas no Decreto-Lei n.º 
267/2002, de 26 de novembro, na redação atual, o qual 
estabelece os procedimentos e define as competências de 
licenciamento e fiscalização de instalações de 
armazenamento de produtos de petróleo e de instalações 
de postos de abastecimento de combustíveis, à exceção 
das cometidas à Divisão de Licenciamentos, Atividades 
Económicas e Projetos Comparticipados; 
 
39. A competência prevista no artigo 4.º do Decreto-Lei 
n.º 159/2006, de 8 de agosto, que aprova a definição do 
conceito fiscal de prédio devoluto; 
 
40. A competência prevista no artigo 3.º, no n.º 2 do 
artigo 6.º, na alínea c) do artigo 12.º e na alínea b) do 
artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de 
agosto, que aprova o regime da acessibilidade aos 

edifícios e estabelecimentos que recebem público, via 
pública e edifícios habitacionais; 
 
41. As competências previstas no artigo 13.º do Decreto-
Lei n.º 141/2009, de 16 de junho, na redação atual, que 
estabelece o regime jurídico das instalações desportivas de 
uso público; 
 
42. As competências previstas no n.º 1 do artigo 3.º, e 
primeira parte do n.º 1 do artigo 8.º da Lei n.º 61/2013, 
de 23 de agosto, que estabelece o regime aplicável aos 
grafitos, afixações, picotagem e outras formas de 
alteração, ainda que temporária, das caraterísticas originais 
de superfícies exteriores de edifícios, pavimentos, 
passeios, muros e outras infraestrutura; 
 
43. A competência prevista no n.º 3 do artigo 2.º e no n.º 
2 do artigo 6.º do Regulamento Municipal de Espaços 
Verdes, Parques e Jardins, publicado no Boletim 
Municipal das Deliberações e Decisões n.º 8, de 4 de Maio 
de 2010; 
 
44. A competência prevista no artigo 38.º do Regulamento 
Municipal do Parque de Estacionamento Subterrâneo 
Egas Moniz, publicado no Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 13, de 13 de julho de 2010, ex 
vi primeira parte do n.º 6 no artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 
81/2006, de 20 de abril, que regula o regime relativo às 
condições de utilização dos parques e zonas de 
estacionamento; 
 
45. A competência prevista no artigo 36.º do Regulamento 
Municipal para a Atividade do Transporte em Táxi, 
publicado no Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões n.º 4, de 8 de março de 2005, ex vi primeira 
parte do n.º 2 do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 251/98, 
de 12 de agosto, na redação atual, que se aplica aos 
transportes públicos de aluguer em veículos de 
automóveis ligeiros de passageiros, designados por 
transportes em táxi.  

 
IV 

 
A delegação e a subdelegação de competências ora 
efetuada, bem como as eventuais subdelegações delas 
decorrentes poderão ser revogadas, total ou parcialmente, 
desde que as circunstâncias o justifiquem e os superiores 
interesses do Município o aconselhem. 
 
Nas mesmas circunstâncias e pelos mesmos motivos, 
poderão ser revogados quaisquer atos praticados pelo 
delegado, bem como poderá ser decidida a avocação de 
algum processo ou assunto. 
 
Em tais casos e enquanto o processo ou assunto não for 
devolvido à delegante, o delegado/subdelegado abster-se-
á de praticar quaisquer ações ou iniciativas, que por 
qualquer forma, sejam suscetíveis de alterar a situação 
existente. 
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Pelo presente Despacho, e ao abrigo do disposto na alínea 
a) do artigo 40.º, nos artigos n.ºs 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 o meu Despacho de Delegação e Subdelegação de 
Competências n.º 133/PRES/2013, de 23 de outubro de 
2013, conferido ao Vereador Paulo César Prata Teixeira e, 
consequentemente, o meu Despacho n.º 59/PRES/2014, 
de 6 de novembro de 2014. 
 
O presente despacho produz efeitos a partir desta data. 
 
Odivelas, 30 de março de 2015 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 

DESPACHO N.º 17/PRES/2015 
 

Assunto: Delegação e Subdelegação de 
Competências da Presidente da Câmara Municipal 
de Odivelas na Vereadora Maria Fernanda Marcelo 
Faria Duarte Franchi 
 
Considerando que: 
 
A delegação e a subdelegação de competências são o 
instrumento jurídico que tem como escopo promover a 
desconcentração administrativa, cujo princípio encontra 
consagração constitucional no artigo 267.º da CRP, o qual 
permite às Autoridades Administrativas conferir maior 
celeridade, economia e eficiência às suas decisões. 
 
Com a entrada em vigor da Lei n.º 49/2012, de 29 de 
agosto, foi necessário proceder à adaptação à 
Administração Local da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, 
que regula o Estatuto do Pessoal Dirigente dos Serviços e 
Organismos da Administração Central, Regional e Local 
do Estado e, em consequência, procedeu-se à aprovação 
na 10.ª Reunião Extraordinária da Câmara Municipal, de 
27 de novembro de 2012, da Estrutura Flexível deste 
Órgão, a qual foi ulteriormente retificada na 6.ª Reunião 
Ordinária, ocorrida em 27 de março de 2013, bem como à 
aprovação da sua Estrutura Nuclear na 5.ª Sessão 
Ordinária da Assembleia Municipal, de 10 de dezembro de 
2012, nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 
305/2009, de 23 de outubro, que estabelece o Regime 
Jurídico da Organização dos Serviços das Autarquias 
Locais. 
 
Na 1.ª Reunião Extraordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, ocorrida no dia 23 de outubro de 2013, este 
órgão executivo procedeu à delegação na sua Presidente, 
mediante deliberação, de todas as competências elencadas 

no artigo 34.º, n.º 1 do Anexo I da Lei n º 75/2013, de 12 
de setembro, à exceção das nele previstas. 
 
Entretanto, e com o propósito de garantir, quer a 
salvaguarda da prossecução do interesse público, quer 
uma melhor e mais eficiente organização e funcionamento 
dos serviços, procedeu-se à atualização da Estrutura 
Orgânica Flexível da Câmara Municipal de Odivelas, 
verificada nas alterações ocorridas na 3ª Reunião 
Extraordinária da Câmara Municipal, de 27 de novembro 
de 2013 e, posteriormente, na 5ª Reunião Ordinária da 
Câmara Municipal, de 11 de março de 2015.   
 
Os presidentes de Câmara são, nos termos do artigo 36.º 
n.º 1 do Anexo I da Lei n º 75/2013, de 12 de setembro, 
coadjuvados pelos vereadores no exercício das suas 
funções. 

 
I 
 

Nestes termos, ao abrigo dos artigos 34.º, n.º 1 e 36.º, n.º 
2, do Anexo I da Lei n º 75/2013, de 12 de setembro, e 
em conjugação com os artigos 35.º, 36.º e 37.º 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, delego as 
minhas competências próprias e subdelego as que 
me foram delegadas pela Câmara Municipal, na 
deliberação tomada na 6.ª Reunião Ordinária, realizada em 
30 de março de 2015, com a faculdade de subdelegar, 
salvo disposição em contrário, na Senhora Vereadora 
MARIA FERNANDA MARCELO FARIA DUARTE 
FRANCHI. 
 
As competências ora delegadas e subdelegadas abrangem a 
prática de todos os atos de natureza administrativa, 
incluindo a decisão final e a gestão de todos os assuntos 
que se encontram atribuídos, nomeadamente: 
 
1. 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 entidades com intervenção e 
atribuições nesta área; 
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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 
complementaridade e sustentabilidade das ofertas 
educativas e formativas; 
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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; 
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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. 
 
2. DEPARTAMENTO DE GESTÃO EDUCATIVA, 
JUVENTUDE, CULTURA E AMBIENTE, COM 
EXCLUSÃO DA DIVISÃO DE CULTURA, 
TURISMO, PATRIMÓNIO CULTURAL E 
BIBLIOTECAS, DA DIVISÃO DE 
DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO E 
DIVISÃO DE GESTÃO AMBIENTAL 
 
2.1 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; 
 
d) Participar na monitorização e definição de prioridades 
de intervenção ao nível da requalificação, ampliação e 
manutenção, no que diz respeito às escolas do ensino 
básico e aos jardins-de-infância da rede pública, em 
articulação com os 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. 
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II 
 

Assim, delego as competências que a seguir se 
enunciam: 
 
1. A competência prevista na alínea b), do n.º 1, do artigo 
35.º, do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
para execução das deliberações da Câmara Municipal e de 
coordenação da atividade dos serviços sob sua 
superintendência; 
 
2. A competência prevista na alínea g), do n.º 1, do 
referido artigo 35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, para autorizar a realização das despesas 
orçamentadas com a locação e aquisição de bens e 
serviços até ao limite de € 2.500,00 (dois mil e quinhentos 
euros), bem como as demais competências para a decisão 
de contratar referidas no artigo 109.º, n.º 3, do Código dos 
Contratos Públicos, na sua redação atual, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, sempre com 
respeito pela disciplina de execução orçamental 
estabelecida nas alíneas d), e) e f) do Ponto 2.3.4 do 
POCAL (Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias 
Locais), aprovado pela Lei n.º 54-A/99, de 22 de 
fevereiro, alterada pela Lei n.º 162/99, de 14 de setembro, 
pelo Decreto-Lei n.º 315/2000, de 2 de dezembro, pelo 
Decreto-Lei n.º 84-A/2002, de 5 de abril e pela Lei n.º 60-
A/2005, de 30 de dezembro e, no cumprimento do 
disposto no artigo 16.º, do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 
de junho, que se mantém em vigor por força do artigo 
14.º, n.º 1, alínea f), do já referido Decreto-Lei n.º 
18/2008, de 29 de janeiro, que aprovou o Código dos 
Contratos Públicos; 
 
3. A competência prevista na alínea h), do n.º 1, do artigo 
35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
para autorizar o pagamento de despesas realizadas, nas 
condições legais e até ao limite de € 2.500,00 (dois mil e 
quinhentos euros); 
 
4. A competência prevista na alínea k) do n.º 1 do artigo 
35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
para enviar ao Tribunal de Contas os documentos que 
devam ser submetidos à sua apreciação, sem prejuízo do 
disposto na alínea ww) do n.º 1 do artigo 33.º. 
 
5. A competência prevista na alínea l), do n.º 1, do artigo 
35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
para assinar ou visar a correspondência da Câmara 
Municipal com destino a quaisquer entidades ou 
organismos públicos, exceto: 
 
a) A que for dirigida ao Presidente da República, ao 
Primeiro-ministro, Ministros, Secretários de Estado, 
Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, do Supremo 
Tribunal Administrativo e do Tribunal Constitucional, 
Presidente da Assembleia da República e Presidente da 
Associação Nacional dos Municípios Portugueses, 

Presidentes das Câmaras Municipais ou titulares de cargos 
públicos de estatuto equivalente ou superior; 
 
b) A que constituir, por si, informação, proposta ou 
decisão vinculativa para o Município ou constitutiva de 
direitos de terceiros ou que verse, de forma inovadora, 
matérias sobre as quais o Município se deva pronunciar. 
 
6. A competência prevista na alínea t), do n.º 1, do artigo 
35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
para promover a publicação das decisões ou deliberações 
previstas no artigo 56.º do citado diploma; 
 
7. A competência prevista na alínea a), do n.º 2, do artigo 
35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
para decisão de todos os assuntos relacionados com a 
gestão e direção dos recursos humanos afetos às unidades 
e subunidade orgânicas sob a sua responsabilidade, com 
exceção dos atos relativos à constituição, modificação ou 
extinção da respetiva relação jurídica de emprego, 
designadamente: 
 
a) Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes decisões 
relativas a férias, com respeito pela necessidade da 
consecução da prestação dos respetivos serviços públicos, 
que estão afetos à sua responsabilidade; 
 
b) Autorizar férias, mediante os respetivos mapas e 
requerimentos, e ausências ao serviço por pequenos 
períodos, dos trabalhadores da unidade orgânica; 
 
c) Controlar a assiduidade, visando informações, mapas e 
relatórios de assiduidade dos trabalhadores da unidade 
orgânica; 
 
d) Justificar as faltas verificadas no âmbito dos serviços; 
 
e) Autorizar deslocações em serviço no País, excetuando 
aquelas que hajam de ser feitas para representação oficial 
do Município, e a realização de trabalho suplementar e 
prestado em dias de descanso semanal e de descanso 
semanal complementar, dentro dos limites legalmente 
estabelecidos e sempre que assim o exija o funcionamento 
do serviço, bem como autorizar os respetivos 
pagamentos; 
 
f) Instaurar processos disciplinares, considerando que a 
nomeação do instrutor do processo deverá recair, sempre 
que possível, em licenciado em Direito que seja 
trabalhador em funções públicas do Município; 
 
g) Emitir parecer sobre requerimentos de mobilidade 
interna. 
 
8. A possibilidade de subdelegação de competências 
quanto à gestão de recursos humanos restringe-se a: 
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a) Autorizar férias, mediante os respetivos mapas e 
requerimentos, e ausências ao serviço por pequenos 
períodos; 
 
b) Controlar a assiduidade, visando informações, mapas e 
relatórios de assiduidade; 
 
c) Justificar faltas no âmbito do serviço, com exceção das 
referidas no n.º 3 do artigo 206.º, da Lei Geral do 
Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 
35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual; 
 
d) Autorizar deslocações em serviço no País, excetuando 
aquelas que hajam de ser feitas para representação oficial 
do Município, e a realização de trabalho suplementar e 
prestado em dias de descanso semanal e de descanso 
semanal complementar, dentro dos limites legalmente 
estabelecidos e sempre que assim o exija o funcionamento 
do serviço; 
 
e) Visar boletins de trabalho suplementar e de ajudas de 
custo, confirmando a informação neles constante e a sua 
conformidade com os limites legalmente estabelecidos. 
 
9. A competência prevista na alínea c), do n.º 2, do artigo 
35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
para modificar ou revogar os atos praticados por 
trabalhadores afetos aos respetivos serviços da Câmara 
Municipal; 
 
10. A competência prevista na alínea d), do n.º 2, do artigo 
35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
para gerir os recursos humanos dos estabelecimentos de 
educação; 
 
11. A competência prevista na alínea h), do n.º 2, do artigo 
35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
para praticar os atos necessários à administração corrente 
do Património do Município e à sua conservação. 

 
III 

 
E, subdelego as competências que me foram 
delegadas pela Câmara Municipal, e que a seguir se 
enunciam: 
 
1. A competência prevista na alínea d), do n.º 1, do artigo 
33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
para executar as opções do plano e orçamento, assim 
como aprovar as suas alterações, a exercer nas áreas 
funcionais sob a sua responsabilidade, sob prévia consulta 
e coordenação da presidente da Câmara Municipal; 
 
2. A competência prevista na alínea v), do n.º 1, do artigo 
33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
para participar na prestação de serviços e prestar apoio a 
pessoas em situação de vulnerabilidade, em parceria com 
as entidades competentes da administração central e com 

instituições particulares de solidariedade social, nas 
condições constantes de regulamento municipal; 
 
3. A competência prevista na alínea gg), do n.º 1, do artigo 
33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
para Assegurar, organizar e gerir os transportes escolares; 
 
4. A competência prevista na alínea b), do n.º 1, do Artigo 
39.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
para executar e velar pelo cumprimento das deliberações 
da Assembleia Municipal. 

 
IV 

 
A delegação e a subdelegação de competências ora 
efetuada, bem como as eventuais subdelegações delas 
decorrentes poderão ser revogadas, total ou parcialmente, 
desde que as circunstâncias o justifiquem e os superiores 
interesses do Município o aconselhem. 
 
Nas mesmas circunstâncias e pelos mesmos motivos, 
poderão ser revogados quaisquer atos praticados pela 
delegada, bem como poderá ser decidida a avocação de 
algum processo ou assunto. 
 
Em tais casos e enquanto o processo ou assunto não for 
devolvido à delegante, a delegada/subdelegada abster-se-á 
de praticar quaisquer ações ou iniciativas, que por 
qualquer forma, sejam suscetíveis de alterar a situação 
existente. 
 
Pelo presente Despacho, e ao abrigo do disposto nos 
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 o meu 
Despacho de Delegação e Subdelegação de Competências 
n.º 134/PRES/2013, de 23 de outubro de 2013, 
conferido à Senhora Vereadora Maria Fernanda Marcelo 
Faria Duarte Franchi e, consequentemente, o meu 
Despacho n.º 60/PRES/2014, de 6 de novembro de 
2014. 
 
O presente despacho produz efeitos a partir desta data. 
 
Odivelas, 30 de março de 2015 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Susana de Carvalho Amador) 
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DESPACHO N.º 18/PRES/2015 
 

Assunto: Delegação e Subdelegação de 
Competências da Presidente da Câmara Municipal 
de Odivelas no Vereador Edgar Luís Simões Valles 
 
Considerando que: 
 
A delegação e a subdelegação de competências são o 
instrumento jurídico que tem como escopo promover a 
desconcentração administrativa, cujo princípio encontra 
consagração constitucional no artigo 267.º da CRP, o qual 
permite às Autoridades Administrativas conferir maior 
celeridade, economia e eficiência às suas decisões. 
 
Com a entrada em vigor da Lei n.º 49/2012, de 29 de 
agosto, foi necessário proceder à adaptação à 
Administração Local da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, 
que regula o Estatuto do Pessoal Dirigente dos Serviços e 
Organismos da Administração Central, Regional e Local 
do Estado e, em consequência, procedeu-se à aprovação 
na 10.ª Reunião Extraordinária da Câmara Municipal, de 
27 de novembro de 2012, da Estrutura Flexível deste 
Órgão, a qual foi ulteriormente retificada na 6.ª Reunião 
Ordinária, ocorrida em 27 de março de 2013, bem como à 
aprovação da sua Estrutura Nuclear na 5.ª Sessão 
Ordinária da Assembleia Municipal, de 10 de dezembro de 
2012, nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 
305/2009, de 23 de outubro, que estabelece o Regime 
Jurídico da Organização dos Serviços das Autarquias 
Locais. 
 
Na 1.ª Reunião Extraordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, ocorrida no dia 23 de outubro de 2013, este 
órgão executivo procedeu à delegação na sua Presidente, 
mediante deliberação, de todas as competências elencadas 
no artigo 34.º, n.º 1 do Anexo I da Lei n º 75/2013, de 12 
de setembro, à exceção das nele previstas. 
 
Os presidentes de Câmara são, nos termos do artigo 36.º 
n.º 1 do Anexo I da Lei n º 75/2013, de 12 de setembro, 
coadjuvados pelos vereadores no exercício das suas 
funções. 
 
Entretanto, e com o propósito de garantir, quer a 
salvaguarda da prossecução do interesse público, quer 
uma melhor e mais eficiente organização e funcionamento 
dos serviços, procedeu-se à atualização da Estrutura 
Orgânica Flexível da Câmara Municipal de Odivelas, 
verificada nas alterações ocorridas na 3ª Reunião 
Extraordinária da Câmara Municipal, de 27 de novembro 
de 2013 e, posteriormente, na 5ª Reunião Ordinária da 
Câmara Municipal, de 11 de março de 2015, as quais 
implicam a consequente atualização dos respetivos 
Despachos de Delegação e Subdelegação de 
Competências. 

 
 
 

I 
 

Nestes termos, ao abrigo dos artigos 34.º, n.º 1 e 36.º, n.º 
2, do Anexo I da Lei n º 75/2013, de 12 de setembro, e 
em conjugação com os artigos 35.º, 36.º e 37.º, 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, delego as 
minhas competências próprias e subdelego as que 
me foram delegadas pela Câmara Municipal, na 
deliberação tomada na 6.ª Reunião Ordinária, realizada em 
30 de março de 2015, com a faculdade de subdelegar, 
salvo disposição em contrário, no Senhor Vereador 
EDGAR LUÍS SIMÕES VALLES.  
 
As competências ora delegadas e subdelegadas abrangem a 
prática de todos os atos de natureza administrativa, 
incluindo a decisão final e a gestão de todos os assuntos 
que se encontram atribuídos, nomeadamente: 
 
1. 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; 
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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; 
 
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; 
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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. 
 
2. 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;  
 
p) Ministrar ações de sensibilização nas Escolas e em 
outras entidades públicas e privadas;  
 
q) Gerir a Escola Municipal de Proteção Civil. 

 
 

II 
 

Assim, delego as competências que a seguir se 
enunciam: 
 
1. A competência prevista na alínea b), do n.º 1, do artigo 
35.º do Anexo I da Lei n º 75/2013, de 12 de setembro, 
para executar as deliberações da Câmara Municipal e 
coordenar a respetiva atividade nos serviços sob sua 
superintendência; 
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2. A competência prevista na alínea g) do n.º 1, do 
referido artigo 35.º do Anexo I da Lei n º 75/2013, de 12 
de setembro, para autorizar a realização das despesas 
orçamentadas com a locação e aquisição de bens e 
serviços até ao limite de € 2.500,00 (dois mil e quinhentos 
euros), bem como as demais competências para a decisão 
de contratar referidas no artigo 109.º, n.º 3, do Código dos 
Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
18/2008, de 29 de janeiro, na sua redação atual, sempre 
com respeito pela disciplina de execução orçamental 
estabelecida nas alíneas d), e) e f) do Ponto 2.3.4 do 
POCAL (Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias 
Locais), aprovado pela Lei n.º 54-A/99, de 22 de 
fevereiro, alterada pela Lei n.º 162/99, de 14 de setembro, 
pelo Decreto-Lei n.º 315/2000, de 2 de dezembro, pelo 
Decreto-Lei n.º 84-A/2002, de 5 de abril, e pela Lei n.º 
60-A/2005, de 30 de dezembro, e no cumprimento do 
disposto no artigo 16.º, do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 
de junho, que se mantém em vigor por força do artigo 
14.º, n.º 1, alínea f), do já referido Decreto-Lei n.º 
18/2008, de 29 de janeiro, que aprovou o Código dos 
Contratos Públicos. 
 
3. A competência prevista na alínea h) do n.º 1, do artigo 
35.º do Anexo I da Lei n º 75/2013, de 12 de setembro, 
para autorizar o pagamento de despesas realizadas, nas 
condições legais e até ao limite de € 2.500,00 (dois mil e 
quinhentos euros); 
 
4. A competência prevista na alínea k) do n.º 1 do artigo 
35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
para enviar ao Tribunal de Contas os documentos que 
devam ser submetidos à sua apreciação, sem prejuízo do 
disposto na alínea ww) do n.º 1 do artigo 33.º, no campo 
das matérias ora delegadas; 
 
5. A competência prevista na alínea l), do n.º 1, do artigo 
35.º do Anexo I da Lei n º 75/2013, de 12 de setembro, 
para assinar ou visar a correspondência da Câmara 
Municipal com destino a quaisquer entidades, exceto: 
 
a) A que for dirigida ao Presidente da República, ao 
Primeiro-ministro, Ministros, Secretários de Estado, 
Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, do Supremo 
Tribunal Administrativo e do Tribunal Constitucional, 
Presidente da Assembleia da República e Presidente da 
Associação Nacional dos Municípios Portugueses, 
Presidentes das Câmaras Municipais ou titulares de cargos 
públicos de estatuto equivalente ou superior; 
 
b) A que constituir, por si, informação, proposta ou 
decisão vinculativa para o Município ou constitutiva de 
direitos de terceiros ou que verse, de forma inovadora, 
matérias sobre as quais o Município se deva pronunciar. 
 
6. A competência prevista na alínea t), do n.º 1, do artigo 
35.º do Anexo I da Lei n º 75/2013, de 12 de setembro, 
para promover a publicação das decisões previstas no 
artigo 56.º do citado diploma. 

7. A competência prevista na alínea v), do n.º 1, do artigo 
35.º do Anexo I da Lei n º 75/2013, de 12 de setembro, 
para dirigir em articulação com os organismos da 
administração pública com competência no domínio da 
proteção civil, o serviço municipal de proteção civil, tendo 
em vista o cumprimento dos planos de emergência e 
programas estabelecidos e a coordenação das atividades a 
desenvolver naquele âmbito, designadamente em 
operações de socorro e assistência na iminência ou 
ocorrência de acidente grave ou catástrofe. 
 
8. A competência prevista na alínea a) do n.º 2, artigo 35.º 
do Anexo I da Lei n º 75/2013, de 12 de setembro, para 
decisão de todos os assuntos relacionados com a gestão e 
direção dos recursos humanos afetos às unidades 
orgânicas sob a sua responsabilidade, com exceção dos 
atos relativos à constituição, modificação ou extinção da 
respetiva relação jurídica de emprego, designadamente: 
 
a) Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes decisões 
relativas a férias, com respeito pela necessidade da 
consecução da prestação dos respetivos serviços públicos, 
que estão afetos à sua responsabilidade; 
 
b) Autorizar férias, mediante os respetivos mapas e 
requerimentos, e ausências ao serviço por pequenos 
períodos, dos trabalhadores da unidade orgânica; 
 
c) Controlar a assiduidade, visando informações, mapas e 
relatórios de assiduidade dos trabalhadores da unidade 
orgânica; 
 
d) Justificar as faltas verificadas no âmbito dos serviços; 
 
e) Autorizar deslocações em serviço no País, excetuando 
aquelas que hajam de ser feitas para representação oficial 
do Município, e a realização de trabalho suplementar e 
prestado em dias de descanso semanal e de descanso 
semanal complementar, dentro dos limites legalmente 
estabelecidos e sempre que assim o exija o funcionamento 
do serviço, bem como autorizar os respetivos 
pagamentos; 
 
f) Instaurar processos disciplinares, considerando que a 
nomeação do instrutor do processo deverá recair, sempre 
que possível, em licenciado em Direito que seja 
trabalhador em funções públicas do Município; 
 
g) Emitir parecer sobre requerimentos de mobilidade 
interna. 
 
9. A possibilidade de subdelegação de competências 
quanto à gestão de recursos humanos restringe-se a: 
 
a) Autorizar férias, mediante os respetivos mapas e 
requerimentos, e ausências ao serviço por pequenos 
períodos; 
 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
 Ano XVI - N.º 6 – 7 de abril de 2015  

61 
 

b) Controlar a assiduidade, visando informações, mapas e 
relatórios de assiduidade; 
 
c) Justificar faltas no âmbito do serviço, com exceção das 
referidas no n.º 3 do artigo 206.º da Lei Geral do Trabalho 
em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 
20 de junho, na sua redação atual; 
 
d) Autorizar deslocações em serviço no País, excetuando 
aquelas que hajam de ser feitas para representação oficial 
do Município, e a realização de trabalho suplementar e 
prestado em dias de descanso semanal e de descanso 
semanal complementar, dentro dos limites legalmente 
estabelecidos e sempre que assim o exija o funcionamento 
do serviço; 
 
e) Visar Boletins de trabalho suplementar e de ajudas de 
custo, confirmando a informação neles constante e a sua 
conformidade com os limites legalmente estabelecidos; 
 
10. A competência prevista na alínea c), do n.º 2, do artigo 
35.º do Anexo I da Lei n º 75/2013, de 12 de setembro, 
para modificar ou revogar os atos praticados por 
trabalhadores afetos aos respetivos serviços da Câmara 
Municipal; 
 
11. A competência prevista na alínea h), do n.º 2, do artigo 
35.º do Anexo I da Lei n º 75/2013, de 12 de setembro, 
para praticar os atos necessários à administração corrente 
do património do Município e à sua conservação; 

 
III 

 
E, subdelego as competências que me foram 
delegadas pela Câmara Municipal, e que a seguir se 
enunciam: 
 
1. A competência prevista na alínea d), do n.º 1 do artigo 
33.º do Anexo I da Lei n º 75/2013, de 12 de setembro, 
para executar as opções do plano e orçamento, assim 
como aprovar as suas alterações a exercer nas áreas 
funcionais sob a sua responsabilidade, sob prévia consulta 
e coordenação da Presidente da Câmara Municipal; 
 
2. A competência prevista na alínea q), do n.º 1 do artigo 
33.º do Anexo I da Lei n º 75/2013, de 12 de setembro, 
para assegurar a integração da perspetiva de género em 
todos os domínios de ação do município, designadamente 
através da adoção de planos municipais para a igualdade; 
3. A competência prevista na alínea nn) do n.º 1 do artigo 
33.º do Anexo I da Lei n º 75/2013, de 12 de setembro, 
para participar em órgãos consultivos de entidades da 
administração central; 

 
IV 

 
A delegação e a subdelegação de competências ora 
efetuada, bem como as eventuais subdelegações delas 
decorrentes poderão ser revogadas, total ou parcialmente, 

desde que as circunstâncias o justifiquem e os superiores 
interesses do Município o aconselhem. 
 
Nas mesmas circunstâncias e pelos mesmos motivos, 
poderão ser revogados quaisquer atos praticados pelo 
delegado, bem como poderá ser decidida a avocação de 
algum processo ou assunto. 
 
Em tais casos e enquanto o processo ou assunto não for 
devolvido à delegante, o delegado/subdelegante abster-se-
á de praticar quaisquer ações ou iniciativas que, por 
qualquer forma, sejam suscetíveis de alterar a situação 
existente. 
 
Pelo presente Despacho, e ao abrigo do disposto nos 
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 o 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 e, consequentemente, o meu Despacho 
n.º 61/PRES/2014, de 6 de novembro de 2014. 
 
O presente despacho produz efeitos a partir desta data. 
 
Odivelas, 30 de março de 2015 
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 

(Susana de Carvalho Amador) 
 
 
 

DESPACHO N.º 19/PRES/2015 
 

Assunto: Delegação e Subdelegação de 
Competências da Presidente da Câmara Municipal 
de Odivelas na Vereadora Mónica Lisa Gonçalves 
Vilarinho 
 
Considerando que: 
 
A delegação e a subdelegação de competências são o 
instrumento jurídico que tem como escopo promover a 
desconcentração administrativa, cujo princípio encontra 
consagração constitucional no artigo 267.º da CRP, o qual 
permite às Autoridades Administrativas conferir maior 
celeridade, economia e eficiência às suas decisões; 
 
Com a entrada em vigor da Lei n.º 49/2012, de 29 de 
agosto, foi necessário proceder à adaptação à 
Administração Local da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, 
que regula o Estatuto do Pessoal Dirigente dos Serviços e 
Organismos da Administração Central, Regional e Local 
do Estado e em consequência, procedeu-se à aprovação 
na 10.ª Reunião Extraordinária da Câmara Municipal, de 
27 de novembro de 2012, da Estrutura Flexível deste 
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Órgão, a qual foi ulteriormente retificada na 6.ª Reunião 
Ordinária, ocorrida em 27 de março de 2013, bem como à 
aprovação da sua Estrutura Nuclear na 5.ª Sessão 
Ordinária da Assembleia Municipal, de 10 de dezembro de 
2012, nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 
305/2009, de 23 de outubro, que estabelece o Regime 
Jurídico da Organização dos Serviços das Autarquias 
Locais. 
 
Na 1.ª Reunião Extraordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, ocorrida no passado dia 23 de outubro de 2013, 
este órgão executivo procedeu à delegação na sua 
Presidente, mediante deliberação, de todas as 
competências elencadas no artigo 34.º, n.º 1 do Anexo I 
da Lei n º 75/2013, de 12 de setembro, à exceção das nele 
previstas. 
 
Os presidentes de Câmara são nos termos do artigo 36.º 
n.º 1 do Anexo I da Lei n º 75/2013, de 12 de setembro, 
coadjuvados pelos vereadores no exercício das suas 
funções. 
 
Entretanto, e com o propósito de garantir, quer a 
salvaguarda da prossecução do interesse público, quer 
uma melhor e mais eficiente organização e funcionamento 
dos serviços, procedeu-se à atualização da Estrutura 
Orgânica Flexível da Câmara Municipal de Odivelas, 
verificada nas alterações ocorridas na 3ª Reunião 
Extraordinária da Câmara Municipal, de 27 de novembro 
de 2013 e, posteriormente, na 5ª Reunião Ordinária da 
Câmara Municipal, de 11 de março de 2015, as quais 
implicam a consequente atualização dos respetivos 
Despachos de Delegação e Subdelegação de 
Competências. 

 
I 
 

Nestes termos, ao abrigo dos artigos 34.º, n.º 1 e 36.º, n.º 
2, do Anexo I da Lei n º 75/2013, de 12 de setembro, e 
em conjugação com os artigos 35.º, 36.º e 37.º, 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, delego as 
minhas competências próprias e subdelego as que 
me foram delegadas pela Câmara Municipal, na 
deliberação tomada na 6.ª Reunião Ordinária, realizada em 
30 de março de 2015, com a faculdade de subdelegar, 
salvo disposição em contrário, na Senhora Vereadora 
MÓNICA LISA GONÇALVES VILARINHO. 
 
As competências ora delegadas e subdelegadas abrangem a 
prática de todos os atos de natureza administrativa, 
incluindo a decisão final e a gestão de todos os assuntos 
que se encontram atribuídos, nomeadamente: 
 
1. 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; 
 
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; 
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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. 
 
 
No âmbito das competências desta Divisão e face às 
obrigações de Programas Nacionais ou Comunitários, 
delego e subdelego ainda as seguintes competências: 
 
a) Assegurar a coerência, a coordenação e a articulação das 
ações em curso, previstas ou a prever com os serviços 
responsáveis pela execução das mesmas; 
 
b) Assegurar a articulação com as entidades exteriores que, 
direta ou indiretamente, estejam envolvidas com a 
execução de Projetos; 
 
c) Organizar o sistema de informação de apoio à tomada 
de decisão, à apresentação de contas e à resolução de 
problemas; 
 
d) Monitorizar o funcionamento e os resultados dos 
projetos; 
 
e) Acompanhar a obra e análise de projetos de execução; 
f) Identificar oportunidades e a organização de ações e 
projetos; 
 

g) Promover a participação cívica através da mobilização 
dos cidadãos e das organizações locais. 
 
2. SETOR DE JUVENTUDE, COM EXCLUSÃO 
DA CULTURA, PATRIMÓNIO CULTURAL E 
BIBLIOTECAS  
 
a) 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; 
 
b) Implementar e dinamizar o Conselho Municipal da 
Juventude; 
 
c) 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; 
 
d) 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; 
 
e) 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. SETOR DE TURISMO, COM EXCLUSÃO DA 
CULTURA, PATRIMÓNIO CULTURAL E 
BIBLIOTECAS  
 
a) Assegurar uma gestão dinâmica, responsável e flexível 
dos equipamentos que se encontram sob a sua 
responsabilidade, nomeadamente a Loja de Turismo; 
 
b) 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; 
 
c) 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; 
 
d) 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; 
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e) Promover a divulgação do património cultural e 
paisagem de interesse patrimonial na perspetiva turística; 
 
f) Editar publicações de divulgação e promoção do 
Município; 
 
g) Promover, em geral, atividades de interesse turístico. 

 
II 
 

Assim, delego as competências que a seguir se 
enunciam: 
 
1. A competência prevista na alínea b) do n.º 1 do artigo 
35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
para execução das deliberações da Câmara Municipal e de 
coordenação da atividade dos serviços sob sua 
superintendência; 
 
2. A competência prevista na alínea g) do n.º 1 do referido 
artigo 35.º do Anexo I da Lei n º 75/2013, de 12 de 
setembro, para autorizar a realização das despesas 
orçamentadas com a locação e aquisição de bens e 
serviços até ao limite de € 2.500,00 (dois mil e quinhentos 
euros), bem como as demais competências para a decisão 
de contratar referidas no artigo 109.º, n.º 3, do Código dos 
Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
18/2008, de 29 de janeiro, na sua redação atual, sempre 
com respeito pela disciplina de execução orçamental 
estabelecida nas alíneas d), e) e f) do Ponto 2.3.4 do 
POCAL (Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias 
Locais), aprovado pela Lei n.º 54-A/99, de 22 de 
fevereiro, alterada pela Lei n.º 162/99, de 14 de setembro, 
pelo Decreto-Lei n.º 315/2000, de 2 de dezembro, pelo 
Decreto-Lei n.º 84-A/2002, de 5 de abril, e pela Lei n.º 
60-A/2005, de 30 de dezembro, e no cumprimento do 
disposto no artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de 
junho, que se mantém em vigor por força do artigo 14.º, 
n.º 1, alínea f), do já referido Decreto-Lei n.º 18/2008, de 
29 de janeiro, que aprovou o Código dos Contratos 
Públicos; 
 
3. A competência prevista na alínea h) do n.º 1 do artigo 
35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
para autorizar o pagamento de despesas realizadas, nas 
condições legais e até ao limite de € 2.500,00 (dois mil e 
quinhentos euros); 
 
4. A competência prevista na alínea k) do n.º 1 do artigo 
35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
para enviar ao Tribunal de Contas os documentos que 
devam ser submetidos à sua apreciação, sem prejuízo do 
disposto na alínea ww) do n.º 1 do artigo 33.º, no campo 
das matérias ora delegadas; 
 
5. A competência prevista na alínea l) do n.º 1 do artigo 
35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
para assinar ou visar a correspondência da Câmara 

Municipal com destino a quaisquer entidades ou 
organismos públicos, exceto: 
 
a) A que for dirigida ao Presidente da República, ao 
Primeiro-ministro, Ministros, Secretários de Estado, 
Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, do Supremo 
Tribunal Administrativo e do Tribunal Constitucional, 
Presidente da Assembleia da República e Presidente da 
Associação Nacional dos Municípios Portugueses, 
Presidentes das Câmaras Municipais ou titulares de cargos 
públicos de estatuto equivalente ou superior; 
 
b) A que constituir, por si, informação, proposta ou 
decisão vinculativa para o Município ou constitutiva de 
direitos de terceiros ou que verse, de forma inovadora, 
matérias sobre as quais o Município se deva pronunciar. 
 
6. A competência prevista na alínea t) do n.º 1 do artigo 
35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
para promover a publicação das decisões ou deliberações 
previstas no artigo 56.º do citado diploma; 
 
7. A competência prevista na alínea a) do n.º 2 do artigo 
35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
para decisão de todos os assuntos relacionados com a 
gestão e direção dos recursos humanos afetos às unidades 
e subunidade orgânicas sob a sua responsabilidade, com 
exceção dos atos relativos à constituição, modificação ou 
extinção da respetiva relação jurídica de emprego, 
designadamente: 
 
a) Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes decisões 
relativas a férias, com respeito pela necessidade da 
consecução da prestação dos respetivos serviços públicos, 
que estão afetos à sua responsabilidade; 
 
b) Autorizar férias, mediante os respetivos mapas e 
requerimentos, e ausências ao serviço por pequenos 
períodos, dos trabalhadores da unidade orgânica; 
 
c) Controlar a assiduidade, visando informações, mapas e 
relatórios de assiduidade dos trabalhadores da unidade 
orgânica; 
 
d) Justificar as faltas verificadas no âmbito dos serviços; 
 
e) Autorizar deslocações em serviço no País, excetuando 
aquelas que hajam de ser feitas para representação oficial 
do Município, e a realização de trabalho suplementar e 
prestado em dias de descanso semanal e de descanso 
semanal complementar, dentro dos limites legalmente 
estabelecidos, e sempre que assim o exija o 
funcionamento do serviço, bem como autorizar os 
respetivos pagamentos; 
 
f) Instaurar processos disciplinares, considerando que a 
nomeação do instrutor do processo deverá recair, sempre 
que possível, em licenciado em Direito que seja 
trabalhador em funções públicas do Município; 
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g) Emitir parecer sobre requerimentos de mobilidade 
interna. 
 
8. A possibilidade de subdelegação de competências 
quanto à gestão de recursos humanos restringe-se a: 
 
a) Autorizar férias, mediante os respetivos mapas e 
requerimentos, e ausências ao serviço por pequenos 
períodos; 
 
b) Controlar a assiduidade, visando informações, mapas e 
relatórios de assiduidade; 
 
c) Justificar faltas no âmbito do serviço, com exceção das 
referidas no n.º 3 do artigo 206.º da Lei Geral do Trabalho 
em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 
20 de junho, na sua redação atual; 
 
d) Autorizar deslocações em serviço no País, excetuando 
aquelas que hajam de ser feitas para representação oficial 
do Município, e a realização de trabalho suplementar e 
prestado em dias de descanso semanal e de descanso 
semanal complementar, dentro dos limites legalmente 
estabelecidos e sempre que assim o exija o funcionamento 
do serviço; 
 
e) Visar Boletins de trabalho suplementar e de ajudas de 
custo, confirmando a informação neles constante e a sua 
conformidade com os limites legalmente estabelecidos; 
 
9. A competência prevista na alínea c) do n.º 2 do artigo 
35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
para modificar ou revogar os atos praticados por 
trabalhadores afetos aos respetivos serviços da Câmara 
Municipal; 
 
10. A competência prevista na alínea h) do n.º 2 do artigo 
35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, para praticar 
os atos necessários à administração corrente do 
Património do Município e à sua conservação; 
 
11. A competência prevista na alínea m) do n.º 2 do artigo 
35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, para conceder 
licenças policiais ou fiscais, nos termos da lei, 
regulamentos e posturas; 
 
12. A competência prevista no n.º 4 do artigo 9.º, nos n.ºs 
1 e 2 do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 309/2002, de 16 de 
dezembro, na sua redação atual, o qual regula a instalação 
e funcionamento dos recintos de espetáculos e de 
divertimentos públicos; 
 
13. As competências previstas nos artigos 13.º, 15.º e 16.º 
do Decreto-Lei n.º 268/2009, de 29 de setembro, quanto 
ao licenciamento de recintos itinerantes e improvisados; 
 
14. As competências previstas nos artigos 5.º e 20.º do 
Decreto-Lei n.º 310/2002, de 29 de setembro, na sua 
redação atual, o qual regula o regime jurídico do 

licenciamento e fiscalização pelas câmaras municipais de 
atividades diversas anteriormente cometidas aos governos 
civis; 
 
15. A competência prevista nos n.ºs 3 e 4 do artigo 5.º, na 
alínea a) do n.º 3 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 
48/2011, de 01 de abril, na sua redação atual, que 
simplifica o regime de ocupação do espaço público, da 
afixação e da inscrição de mensagens publicitárias de 
natureza comercial, no âmbito da iniciativa 
“Licenciamento Zero”, e demais competências próprias 
nele previstas, relacionadas com estas matérias, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 10/2015, de 
16 de janeiro; 
 
16. As competências previstas no artigo 13.º do Decreto-
Lei n.º 10/2015, de 16 de janeiro, o qual aprova o regime 
jurídico de acesso e exercício de atividades de comércio, 
serviços e restauração;  
 
17. As competências próprias previstas no Decreto-Lei n.º 
209/2008, de 29 de outubro, que aprovou o regime do 
exercício da atividade industrial (REAI), por força da 
aplicação do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 169/2012, de 01 
de agosto, na sua redação atual, com exclusão das 
referentes ao exercício da fiscalização, aplicação de 
medidas cautelares e sanções; 
 
18. As competências próprias previstas no Sistema de 
Industria Responsável (SIR), aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 169/2012, de 01 de agosto, na sua redação atual, com 
exclusão das referentes ao exercício da fiscalização, 
aplicação de medidas cautelares e sanções. 

 
III 

 
E, subdelego as competências que me foram 
delegadas pela Câmara Municipal, e que a seguir se 
enunciam: 
 
1. A competência prevista na alínea d) do n.º 1 do artigo 
33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
para executar as opções do plano e orçamento, assim 
como aprovar as suas alterações, a exercer nas áreas 
funcionais sob a sua responsabilidade, sob prévia consulta 
e coordenação da presidente da Câmara Municipal; 
 
2. A competência prevista na alínea x) do n.º 1 do artigo 
33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
para emitir licenças e registos relativamente a veículos, nos 
casos legalmente previstos, à exceção da fixação de 
contingentes; 
 
3. A competência prevista na alínea ff) do n.º 1 do artigo 
33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
para promover e apoiar o desenvolvimento de atividades e 
a realização de eventos relacionados com a atividade 
económica de interesse municipal; 
 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
Ano XVI - N.º 6 – 7 de abril de 2015 

66 
 

4. As competências previstas no n.º 2 do artigo 1.º, no n.º 
2 do artigo 2.º, no n.º 1 do artigo 3.º, no n.º 2 do artigo 
5.º, no n.º 2 do artigo 6.º e no artigo 7.º da Lei n.º 97/88, 
de 17 de agosto, na redação atual, que aprova a afixação e 
inscrição de mensagens de publicidade e propaganda; 
 
5. A competência prevista no artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 
48/96, de 15 de maio, na redação atual, quanto ao regime 
de horários de funcionamento dos estabelecimentos 
comerciais, para restringir os seus períodos de 
funcionamento; 
 
6. As competências previstas nos n.ºs 1 e 2 do artigo 12.º, 
no n.º 1, do artigo 14.º, e no n.º 2 do artigo 22.º, do 
Decreto-Lei n.º 251/98, de 12 de agosto, na sua redação 
atual, que se aplica aos transportes públicos de aluguer em 
veículos de automóveis ligeiros de passageiros, designados 
por transportes em táxi; 
 
7. As competências previstas no n.º 1 do artigo 5.º e 
demais competências ao exercício da mesma, do Decreto-
Lei n.º 267/2002, de 26 de novembro, na redação atual, o 
qual estabelece os procedimentos e define as 
competências de licenciamento e fiscalização de 
instalações de armazenamento de produtos de petróleo e 
de instalações de postos de abastecimento de 
combustíveis; 
 
8. A competência prevista no artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 
268/2009, de 29 de setembro, quanto ao licenciamento de 
recintos itinerantes e improvisados; 
 
9. As competências previstas no artigo 18.º, no n.º 2 do 
artigo 39.º do Decreto-Lei n.º 310/2002, de 18 de 
dezembro, na sua redação atual, o qual regula o regime 
jurídico do licenciamento e fiscalização pelas câmaras 
municipais de atividades diversas anteriormente cometidas 
aos governos civis; 
 
10. A competência prevista no n.º 2 do artigo 27.º, no n.º 
2 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de 
junho, que estrutura o Sistema de Defesa da Floresta 
contra Incêndios, na redação atual; 
 
11. A competência prevista no n.º 1 do artigo 15.º do 
Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, na sua redação 
atual, que aprova o Regulamento Geral do Ruído; 
12. Exercer as demais competências legalmente conferidas 
às Camaras Municipais, nas áreas funcionais sob a sua 
responsabilidade, tendo em vista o prosseguimento 
normal das atribuições do Município.  

 
IV 

 
A delegação e a subdelegação de competências ora 
efetuada, bem como as eventuais subdelegações delas 
decorrentes poderão ser revogadas, total ou parcialmente, 
desde que as circunstâncias o justifiquem e os superiores 
interesses do Município o aconselhem. 

Nas mesmas circunstâncias e pelos mesmos motivos, 
poderão ser revogados quaisquer atos praticados pelo (a) 
delegado (a), bem como poderá ser decidida a avocação de 
algum processo ou assunto. 
 
Em tais casos, e enquanto o processo ou assunto não for 
devolvido à delegante, o (a) delegado (a)/subdelegado (a) 
abster-se-á de praticar quaisquer ações ou iniciativas que, 
por qualquer forma, sejam suscetíveis de alterar a situação 
existente. 
 
Pelo presente Despacho, e ao abrigo do disposto nos 
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 o meu 
Despacho de Delegação e Subdelegação de 
Competências n.º 136/PRES/2013, de 23 de outubro 
de 2013, conferido à Senhora Vereadora Mónica Lisa 
Gonçalves Vilarinho e, consequentemente, o meu 
Despacho n.º 62/PRES/2014, de 6 de novembro de 
2014. 
 
O presente despacho produz efeitos a partir desta data. 
 
Odivelas, 30 de março de 2015 
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 

(Susana de Carvalho Amador) 
 
 
 

DESPACHO N.º 20/PRES/2015 
 

Assunto: Delegação e Subdelegação de 
Competências da Presidente da Câmara Municipal 
de Odivelas na Vereadora Sandra Cristina de 
Sequeiros Pereira 
 
Considerando: 
 
A delegação e a subdelegação de competências são o 
instrumento jurídico que tem como escopo promover a 
desconcentração administrativa, cujo princípio encontra 
consagração constitucional no artigo 267.º da CRP, o qual 
permite às Autoridades Administrativas conferir maior 
celeridade, economia e eficiência às suas decisões; 
 
Com a entrada em vigor da Lei n.º 49/2012, de 29 de 
agosto, foi necessário proceder à adaptação à 
Administração Local da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, 
que regula o Estatuto do Pessoal Dirigente dos Serviços e 
Organismos da Administração Central, Regional e Local 
do Estado e em consequência, procedeu-se à aprovação 
na 10.ª Reunião Extraordinária da Câmara Municipal, de 
27 de novembro de 2012, da Estrutura Flexível deste 
Órgão, a qual foi ulteriormente retificada na 6.ª Reunião 
Ordinária, ocorrida em 27 de março de 2013, bem como à 
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aprovação da sua Estrutura Nuclear na 5.ª Sessão 
Ordinária da Assembleia Municipal, de 10 de dezembro de 
2012, nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 
305/2009, de 23 de outubro, que estabelece o Regime 
Jurídico da Organização dos Serviços das Autarquias 
Locais. 
 
Na 1.ª Reunião Extraordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, ocorrida no passado dia 23 de outubro de 2013, 
este órgão executivo procedeu à delegação na sua 
Presidente, mediante deliberação, de todas as 
competências elencadas no artigo 34.º, n.º 1 do Anexo I 
da Lei n º 75/2013, de 12 de setembro, à exceção das nele 
previstas. 
 
Os presidentes de Câmara são nos termos do artigo 36.º, 
n.º 1, do Anexo I da Lei n º 75/2013, de 12 de setembro, 
coadjuvados pelos vereadores no exercício das suas 
funções. 
 
Entretanto, e com o propósito de garantir, quer a 
salvaguarda da prossecução do interesse público, quer 
uma melhor e mais eficiente organização e funcionamento 
dos serviços, procedeu-se à atualização da Estrutura 
Orgânica Flexível da Câmara Municipal de Odivelas, 
verificada nas alterações ocorridas na 3ª Reunião 
Extraordinária da Câmara Municipal, de 27 de novembro 
de 2013 e, posteriormente, na 5ª Reunião Ordinária da 
Câmara Municipal, de 11 de março de 2015, as quais 
implicam a consequente atualização dos respetivos 
Despachos de Delegação e Subdelegação de 
Competências. 

 
I 
 

Nestes termos, ao abrigo dos artigos 34.º, n.º 1, e 36.º, n.º 
2, do Anexo I da Lei n º 75/2013, de 12 de setembro, e 
em conjugação com os artigos 35.º, 36.º e 37.º, 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, delego as 
minhas competências próprias e subdelego as que 
me foram delegadas pela Câmara Municipal, na 
deliberação tomada na 6.ª Reunião Ordinária, realizada em 
30 de março de 2015, com a faculdade de subdelegar, 
salvo disposição em contrário, na Senhora Vereadora 
SANDRA CRISTINA DE SEQUEIROS PEREIRA. 
 
As competências ora delegadas e subdelegadas abrangem a 
prática de todos os atos de natureza administrativa, 
incluindo a decisão final e a gestão de todos os assuntos 
que se encontram atribuídos, nomeadamente: 
 
1. 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; 
 
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; 
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n) Promover a participação e inserção social dos 
moradores dos bairros sob sua gestão; 
 
o) Efetuar o atendimento e acompanhamento dos 
munícipes, no âmbito das carências habitacionais e propor 
medidas adequadas para a resolução dos problemas 
identificados; 
 
p) Promover o intercâmbio de informação e colaboração 
técnica com outros serviços do município e entidades 
exteriores à Câmara no contexto do acompanhamento de 
casos sociais específicos, cuja problemática inclua a 
habitação; 
 
q) Implementar os Protocolos de Cooperação que 
venham a ser celebrados pela Câmara com entidades 
públicas e/ou privadas no contexto da intervenção social 
e comunitária em bairros municipais e áreas de alojamento 
provisório sob a sua gestão; 
 
r) Coordenar o funcionamento dos Gabinetes de 
Intervenção Social já existentes e os que venham a ser 
criados, na ótica de descentralização dos serviços de 
atendimento e intervenção social no âmbito das suas 
competências; 
 
s) Assegurar a não proliferação de novas construções 
precárias para fins habitacionais bem como 
prevenir/impedir ocupações ilegais quer em núcleos de 
alojamentos precários quer no contexto do parque 
habitacional municipal. 
 
2. GABINETE DE GESTÃO PATRIMONIAL E 
ADMINISTRAÇÃO GERAL (COM EXCLUSÃO 
DA SECÇÃO DE APOIO AOS ÓRGÃOS 
MUNICIPAIS) 
 
2.1 - 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. 
 
2.2 - No âmbito do património móvel 
 
a) Manter atualizado o inventário valorizado do 
património móvel existente e a sua afetação aos diversos 
serviços; 
 
b) Estabelecer e fiscalizar o sistema de responsabilização 
sectorial pelos bens patrimoniais afetos a cada serviço; 
 
c) Estabelecer os critérios de amortização de património 
afeto aos serviços, na perspetiva de imputação de custos a 
cada unidade orgânica; 
 
d) Assegurar a conservação e manutenção dos bens 
patrimoniais móveis do Município, salvo os que, pela sua 
especificidade, se encontram sob a responsabilidade de 
outros serviços; 
 
e) Manter registos que permitam a avaliação das condições 
económicas e de segurança de utilização de equipamentos 
e propor as medidas adequadas no sentido de economia, 
de segurança dos operadores e do aumento da 
produtividade; 
 
f) Proceder às operações de abate e alienação de bens 
patrimoniais, quando deteriorados ou inúteis; 
 
g) Assegurar a gestão da carteira de seguros à exceção dos 
seguros de pessoal e de proteção civil. 
 
2.3 – 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 
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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 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; 
 
e) Garantir a disponibilização para consulta da 
documentação em depósito aos diferentes serviços e/ou 
cidadãos interessados. 

 
II 
 

Assim, delego as competências que a seguir se 
enunciam: 
 
1. A competência prevista na alínea b) do n.º 1 do artigo 
35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
para execução das deliberações da Câmara Municipal e de 
coordenação da atividade dos serviços sob sua 
superintendência; 
 
2. A competência prevista na alínea d) do n.º 1 do referido 
artigo 35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, para elaborar e manter atualizado o cadastro 
dos bens móveis e imóveis do Município;  
 
3. A competência prevista na alínea g) do n.º 1 do referido 
artigo 35.º do Anexo I da Lei n º 75/2013, de 12 de 
setembro, para autorizar a realização das despesas 
orçamentadas com a locação e aquisição de bens e 
serviços até ao limite de € 2.500,00 (dois mil e quinhentos 
euros), bem como as demais competências para a decisão 
de contratar referidas no artigo 109.º, n.º 3, do Código dos 
Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
18/2008, de 29 de janeiro, na sua redação atual, sempre 
com respeito pela disciplina de execução orçamental 
estabelecida nas alíneas d), e) e f) do Ponto 2.3.4 do 
POCAL (Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias 
Locais), aprovado pela Lei n.º 54-A/99, de 22 de 
fevereiro, alterada pela Lei n.º 162/99, de 14 de setembro, 
pelo Decreto-Lei n.º 315/2000, de 2 de dezembro, pelo 
Decreto-Lei n.º 84-A/2002, de 5 de abril, e pela Lei n.º 
60-A/2005, de 30 de dezembro, e no cumprimento do 
disposto no artigo 16.º, do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 
de junho, que se mantém em vigor por força do artigo 
14.º, n.º 1, alínea f), do já referido Decreto-Lei n.º 
18/2008, de 29 de janeiro, que aprovou o Código dos 
Contratos Públicos; 
 
4. A competência prevista na alínea h) do n.º 1 do artigo 
35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
para autorizar o pagamento de despesas realizadas, nas 

condições legais e até ao limite de € 2.500,00 (dois mil e 
quinhentos euros); 
 
5. A competência prevista na alínea j) do n.º 1 do artigo 
35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
para submeter a norma de controlo interno, bem como o 
inventário dos bens, direitos e obrigações patrimoniais do 
Município e respetiva avaliação, e ainda os documentos de 
prestação de contas, à aprovação da Câmara Municipal e à 
apreciação e votação da Assembleia Municipal, com 
exceção da norma de controlo interno; 
 
6. A competência prevista na alínea k) do n.º 1 do artigo 
35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
para enviar ao Tribunal de Contas os documentos que 
devam ser submetidos à sua apreciação, sem prejuízo do 
disposto na alínea ww) do n.º 1 do artigo 33.º, no campo 
das matérias ora delegadas; 
 
7. A competência prevista na alínea l) do n.º 1 do artigo 
35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
para assinar ou visar a correspondência da Câmara 
Municipal com destino a quaisquer entidades ou 
organismos públicos, exceto: 
 
a) A que for dirigida ao Presidente da República, ao 
Primeiro-ministro, Ministros, Secretários de Estado, 
Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, do Supremo 
Tribunal Administrativo e do Tribunal Constitucional, 
Presidente da Assembleia da República e Presidente da 
Associação Nacional dos Municípios Portugueses, 
Presidentes das Câmaras Municipais ou titulares de cargos 
públicos de estatuto equivalente ou superior; 
 
b) A que constituir, por si, informação, proposta ou 
decisão vinculativa para o Município ou constitutiva de 
direitos de terceiros ou que verse, de forma inovadora, 
matérias sobre as quais o Município se deva pronunciar. 
 
8. A competência prevista na alínea t) do n.º 1 do artigo 
35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
para promover a publicação das decisões ou deliberações 
previstas no artigo 56.º, do citado diploma; 
 
9. A competência prevista na alínea a) do n.º 2 do artigo 
35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
para decisão de todos os assuntos relacionados com a 
gestão e direção dos recursos humanos afetos às unidades 
e subunidade orgânicas sob a sua responsabilidade, com 
exceção dos atos relativos à constituição, modificação ou 
extinção da respetiva relação jurídica de emprego, 
designadamente: 
 
a) Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes decisões 
relativas a férias, com respeito pela necessidade da 
consecução da prestação dos respetivos serviços públicos, 
que estão afetos à sua responsabilidade; 
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b) Autorizar férias, mediante os respetivos mapas e 
requerimentos, e ausências ao serviço por pequenos 
períodos, dos trabalhadores da unidade orgânica; 
 
c) Controlar a assiduidade, visando informações, mapas e 
relatórios de assiduidade dos trabalhadores da unidade 
orgânica; 
 
d) Justificar as faltas verificadas no âmbito dos serviços; 
 
e) Autorizar deslocações em serviço no País, excetuando 
aquelas que hajam de ser feitas para representação oficial 
do Município, e a realização de trabalho suplementar e 
prestado em dias de descanso semanal e de descanso 
semanal complementar, dentro dos limites legalmente 
estabelecidos e sempre que assim o exija o funcionamento 
do serviço, bem como autorizar os respetivos 
pagamentos; 
 
f) Instaurar processos disciplinares, considerando que a 
nomeação do instrutor do processo deverá recair, sempre 
que possível, em licenciado em Direito que seja 
trabalhador em funções públicas do Município; 
 
g) Emitir parecer sobre requerimentos de mobilidade 
interna. 
 
10. A possibilidade de subdelegação de competências 
quanto à gestão de recursos humanos restringe-se a: 
 
a) Autorizar férias, mediante os respetivos mapas e 
requerimentos, e ausências ao serviço por pequenos 
períodos; 
 
b) Controlar a assiduidade, visando informações, mapas e 
relatórios de assiduidade; 
 
c) Justificar faltas no âmbito do serviço, com exceção das 
referidas no n.º 3 do artigo 206.º da Lei Geral do Trabalho 
em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 
20 de junho, na sua redação atual; 
 
d) Autorizar deslocações em serviço no País, excetuando 
aquelas que hajam de ser feitas para representação oficial 
do Município, e a realização de trabalho suplementar e 
prestado em dias de descanso semanal e de descanso 
semanal complementar, dentro dos limites legalmente 
estabelecidos e sempre que assim o exija o funcionamento 
do serviço; 
 
e) Visar Boletins de trabalho suplementar e de ajudas de 
custo, confirmando a informação neles constante e a sua 
conformidade com os limites legalmente estabelecidos; 
 
11. A competência prevista na alínea c) do n.º 2 do artigo 
35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
para modificar ou revogar os atos praticados por 
trabalhadores afetos aos respetivos serviços da Câmara 
Municipal; 

12. A competência prevista na alínea h) do n.º 2 do artigo 
35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
para praticar os atos necessários à administração corrente 
do património do Município e à sua conservação; 
 
13. A competência prevista na alínea i) do n.º 2 do artigo 
35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
para proceder aos registos prediais do património 
imobiliário do Município, bem como a registos de 
qualquer outra natureza; 
 
14. A competência prevista na alínea l) do n.º 2 do artigo 
35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
para ordenar o despejo sumário dos prédios cuja 
expropriação por utilidade pública tenha sido declarada. 

 
III 

 
E, subdelego as competências que me foram 
delegadas pela Câmara Municipal, e que a seguir se 
enunciam: 
 
1. A competência prevista na alínea d) do n.º 1 do artigo 
33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
para executar as opções do plano e orçamento, assim 
como aprovar as suas alterações, a exercer nas áreas 
funcionais sob a sua responsabilidade, sob prévia consulta 
e coordenação da presidente da Câmara Municipal; 
 
2. A competência prevista na alínea g) do n.º 1 do artigo 
33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
para adquirir, alienar ou onerar bens imóveis de valor até 
1000 vezes a RMMG; 
 
3. A competência prevista na alínea h) do n.º 1 do artigo 
33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
para alienar em hasta pública, independentemente de 
autorização da Assembleia Municipal, bens imóveis de 
valor superior ao referido na alínea anterior, desde que na 
alienação decorra da execução das opções do plano e a 
respetiva deliberação tenha sido aprovada por maioria de 
dois terços dos membros da assembleia municipal em 
efetividade de funções; 
 
4. A competência prevista na alínea r) do n.º 1 do artigo 
33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
para colaborar no apoio a programas e projetos de 
interesse municipal, em parceria com entidades da 
Administração Central, a exercer nas áreas funcionais sob 
sua responsabilidade, sob prévia consulta e coordenação 
da Presidente da Câmara Municipal; 
 
5. A competência prevista na alínea t) do n.º 1 do artigo 
33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
para assegurar, incluindo a possibilidade de constituição 
de parcerias, o levantamento, classificação, administração, 
manutenção, recuperação e divulgação do património 
natural, cultural, paisagístico e urbanístico do Município, 
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incluindo a construção de monumentos de interesse 
municipal; 
 
6. A competência prevista na alínea cc) do n.º 1 do Artigo 
33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
para alienar bens móveis; 
 
7. A competência prevista na alínea qq) do n.º 1 do Artigo 
33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
para administrar o domínio público municipal; 
 
8. A competência prevista na alínea b) do n.º 1 do Artigo 
39.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
para executar e velar pelo cumprimento das deliberações 
da Assembleia Municipal. 
 
9. Os poderes conferidos pelo Decreto-Lei n.º 163/93, de 
7 de maio, qua prova o Regime Jurídico do Programa 
Especial de Realojamento nas Áreas Metropolitanas de 
Lisboa e Porto, na sua redação atual, relativo à demolição 
de barracas, registo e realojamento; 
 
10. Exercer as demais competências legalmente conferidas 
às Câmaras Municipais, nas áreas funcionais sob a sua 
responsabilidade, tendo em vista o prosseguimento 
normal das atribuições do Município.  

 
IV 

 
A delegação e a subdelegação de competências ora 
efetuada, bem como as eventuais subdelegações delas 
decorrentes poderão ser revogadas, total ou parcialmente, 
desde que as circunstâncias o justifiquem e os superiores 
interesses do Município o aconselhem. 
 
Nas mesmas circunstâncias e pelos mesmos motivos, 
poderão ser revogados quaisquer atos praticados pelo (a) 
delegado (a), bem como poderá ser decidida a avocação de 
algum processo ou assunto. 
 
Em tais casos, e enquanto o processo ou assunto não for 
devolvido à delegante, o (a) delegado (a)/subdelegado (a) 
abster-se-á de praticar quaisquer ações ou iniciativas que, 
por qualquer forma, sejam suscetíveis de alterar a situação 
existente. 
 
Pelo presente Despacho, e ao abrigo do disposto nos 
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 o meu 
Despacho de Delegação e Subdelegação de 
Competências n.º 137/PRES/2013, de 23 de outubro 
de 2013, conferido à Senhora Vereadora Sandra 
Cristina de Sequeiros Pereira e, consequentemente, o 
meu Despacho n.º 63/PRES/2014, de 6 de novembro 
de 2014. 
 
O presente despacho produz efeitos a partir desta data. 

Odivelas, 30 de março de 2015 
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 

(Susana de Carvalho Amador) 
 
 
 

DESPACHO N.º 21/PRES/2015 
 

Assunto: Delegação e Subdelegação de 
Competências da Presidente da Câmara Municipal 
de Odivelas no Vereador Carlos Manuel Maio Bodião 
 
Considerando que: 
 
A delegação e a subdelegação de competências são o 
instrumento jurídico que tem como escopo promover a 
desconcentração administrativa, cujo princípio encontra 
consagração constitucional no artigo 267.º da CRP, o qual 
permite às Autoridades Administrativas conferir maior 
celeridade, economia e eficiência às suas decisões. 
 
Com a entrada em vigor da Lei n.º 49/2012, de 29 de 
agosto, foi necessário proceder à adaptação à 
Administração Local da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, 
que regula o Estatuto do Pessoal Dirigente dos Serviços e 
Organismos da Administração Central, Regional e Local 
do Estado e em consequência, procedeu-se à aprovação 
na 10.ª Reunião Extraordinária da Câmara Municipal, de 
27 de novembro de 2012, da Estrutura Flexível deste 
Órgão, a qual foi ulteriormente retificada na 6.ª Reunião 
Ordinária, ocorrida em 27 de março de 2013, bem como à 
aprovação da sua Estrutura Nuclear na 5.ª Sessão 
Ordinária da Assembleia Municipal, de 10 de dezembro de 
2012, nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 
305/2009, de 23 de outubro, que estabelece o Regime 
Jurídico da Organização dos Serviços das Autarquias 
Locais. 
 
Na 1.ª Reunião Extraordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, ocorrida no dia 23 de outubro de 2013, este 
órgão executivo procedeu à delegação na sua Presidente, 
mediante deliberação, de todas as competências elencadas 
no artigo 34.º, n.º 1 da Lei n º 75/2013, de 12 de 
setembro, à exceção das nele previstas. 
 
Os presidentes de Câmara são nos termos do artigo 36.º 
n.º 1 da Lei n º 75/2013, de 12 de setembro, coadjuvados 
pelos vereadores no exercício das suas funções. 
 
Entretanto, e com o propósito de garantir, quer a 
salvaguarda da prossecução do interesse público, quer 
uma melhor e mais eficiente organização e funcionamento 
dos serviços, procedeu-se à atualização da Estrutura 
Orgânica Flexível da Câmara Municipal de Odivelas, 
verificada nas alterações ocorridas na 3ª Reunião 
Extraordinária da Câmara Municipal, de 27 de novembro 
de 2013 e, posteriormente, na 5ª Reunião Ordinária da 
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Câmara Municipal, de 11 de março de 2015, as quais 
implicam a consequente atualização dos respetivos 
Despachos de Delegação e Subdelegação de 
Competências. 

 
I 
 

Nestes termos, ao abrigo no n.º 1 do artigo 34.º e n.º 2 do 
artigo 36.º do Anexo I da Lei n º 75/2013, de 12 de 
setembro e em conjugação com os artigos 35.º, 36.º e 37.º 
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, delego as minhas competências próprias e 
subdelego as que me foram delegadas pela Câmara 
Municipal, na deliberação tomada na 6.ª Reunião 
Ordinária, realizada em 30 de março de 2015, com a 
faculdade de subdelegar, salvo disposição em contrário, 
no Senhor Vereador CARLOS MANUEL MAIO 
BODIÃO. 
 
As competências ora delegadas e subdelegadas abrangem a 
prática de todos os atos de natureza administrativa, 
incluindo a decisão final e a gestão de todos os assuntos 
que se encontram atribuídos, nomeadamente: 
 
1. 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. 
 
2.GABINETE VETERINÁRIO MUNICIPAL: 
 
a) Colaborar na execução das tarefas de inspeção higio-
sanitárias das instalações para alojamento de animais, dos 
produtos de origem animal e dos estabelecimentos 
comerciais ou industriais onde se abatam, preparem, 
produzam, transformem, fabriquem, conservem, 
armazenem ou comercializem animais ou produtos de 
origem animal e seus derivados;  
 

b) Efetuar vistorias a veículos de transporte de produtos 
alimentares;  
 
c) Emitir parecer, nos termos da legislação vigente, sobre 
as instalações, estabelecimentos e veículos referidos nas 
alíneas anteriores; 
 
d) Apoiar as brigadas de fiscalização da ASAE, bem como 
efetuar peritagens por nomeação do  Ministério Público 
ou em ações de rotina; 
 
e) Elaborar e remeter, nos prazos fixados, a informação 
relativa ao movimento nosonecrológico dos animais; 
 
f) Notificar, de imediato, as doenças de declaração 
obrigatória e adotar prontamente as medidas de profilaxia 
determinadas pela autoridade sanitária veterinária nacional 
sempre que sejam detetados casos de doenças de carácter 
epizoótico; 
 
g) Emitir guias sanitárias de trânsito; 
 
h) Participar nas campanhas de saneamento ou de 
profilaxia determinadas pelas autoridades competentes; 
 
i) Colaborar na realização do recenseamento de animais, 
de inquéritos de interesse pecuário e ou económico e 
prestar informação técnica sobre abertura de novos 
estabelecimentos de comercialização, de preparação e de 
transformação de produtos de origem animal; 
 
j) Recolha e encaminhamento de animais errantes; 
 
k) Recolha e encaminhamento para destino final de 
cadáveres de animais; 
 
l) Apoio a munícipes de comprovada insuficiência 
económica e/ou física no transporte dos seus animais 
domésticos para atendimento no Consultório Veterinário 
Municipal; 
 
m) Promover o regular funcionamento do CORACO 
(Centro Oficial de Recolha de Animais do Concelho de 
Odivelas), em termos de higiene e bem-estar animal; 
 
n) Realizar cirurgias e outros tratamentos aos animais que 
deles necessitem;  
 
o) Promover uma rede de adoção, em colaboração com a 
população em geral e com associações de proteção animal; 
 
p) Realizar campanhas de sensibilização e informação da 
população, no âmbito das suas atribuições; 
 
q) Elaborar o regulamento do CORACO e assegurar o seu 
cumprimento; 
 
r) Gerir o efetivo animal do CORACO; 
 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
 Ano XVI - N.º 6 – 7 de abril de 2015  

73 
 

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. 

 
II 
 

Assim, delego as competências que a seguir se 
enunciam: 
 
1. A competência prevista na alínea b) do n.º 1 do artigo 
35.º do Anexo I da Lei n º 75/2013, de 12 de setembro, 
para executar as deliberações da Câmara Municipal e 
coordenar a respetiva atividade nos serviços sob sua 
superintendência; 
 
2. A competência prevista na alínea g) do n.º 1 do referido 
artigo 35.º do Anexo I da Lei n º 75/2013, de 12 de 
setembro, para autorizar a realização das despesas 
orçamentadas com a locação e aquisição de bens e 
serviços até ao limite de € 2.500,00 (dois mil e quinhentos 
euros), bem como as demais competências para a decisão 
de contratar referidas no n.º 3 do artigo 109.º do Código 
dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
18/2008, de 29 de janeiro, sempre com respeito pela 
disciplina de execução orçamental estabelecida nas alíneas 
d), e) e f) do Ponto 2.3.4 do POCAL (Plano Oficial de 
Contabilidade das Autarquias Locais), aprovado pela Lei 
n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, alterada pela Lei n.º 
162/99, de 14 de setembro e pelo Decreto-Lei n.º 
315/2000, de 2 de dezembro e no cumprimento do 
disposto no artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de 
junho, que se mantém em vigor por força da alínea f) do 
n.º 1 do artigo 14.º do já referido Decreto-Lei n.º 
18/2008, de 29 de janeiro, que aprovou o Código dos 
Contratos Públicos; 
 
3. A competência prevista na alínea h) do n.º 1 do artigo 
35.º do Anexo I da Lei n º 75/2013, de 12 de setembro, 
para autorizar o pagamento de despesas realizadas, nas 
condições legais e até ao limite de € 2.500,00 (dois mil e 
quinhentos euros); 
 
4. A competência prevista na alínea k) do n.º 1 do artigo 
35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
para enviar ao Tribunal de Contas os documentos que 
devam ser submetidos à sua apreciação, sem prejuízo do 
disposto na alínea ww) do n.º 1 do artigo 33.º; 
 
5. A competência prevista na alínea l) do n.º 1 do artigo 
35.º do Anexo I da Lei n º 75/2013, de 12 de setembro, 

para assinar ou visar a correspondência da Câmara 
Municipal com destino a quaisquer entidades, exceto: 
 
a) A que for dirigida ao Presidente da República, ao 
Primeiro-ministro, Ministros, Secretários de Estado, 
Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, do Supremo 
Tribunal Administrativo e do Tribunal Constitucional, 
Presidente da Assembleia da República e Presidente da 
Associação Nacional dos Municípios Portugueses, 
Presidentes das Câmaras Municipais ou titulares de cargos 
públicos de estatuto equivalente ou superior; 
 
b) A que constituir, por si, informação, proposta ou 
decisão vinculativa para o Município ou constitutiva de 
direitos de terceiros ou que verse, de forma inovadora, 
matérias sobre as quais o Município se deva pronunciar. 
 
6. A competência prevista na alínea t) do n.º 1 do artigo 
35.º do Anexo I da Lei n º 75/2013, de 12 de setembro, 
para promover a publicação das decisões previstas no 
artigo 56.º, do citado diploma; 
 
7. A competência prevista na alínea a) do n.º 2 do artigo 
35.º do Anexo I da Lei n º 75/2013, de 12 de setembro, 
para decisão de todos os assuntos relacionados com a 
gestão e direção dos recursos humanos afetos às unidades 
orgânicas sob a sua responsabilidade, com exceção dos 
atos relativos à constituição, modificação ou extinção da 
respetiva relação jurídica de emprego, designadamente: 
 
a) Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes decisões 
relativas a férias, com respeito pela necessidade da 
consecução da prestação dos respetivos serviços públicos, 
que estão afetos à sua responsabilidade; 
 
b) Autorizar férias, mediante os respetivos mapas e 
requerimentos, e ausências ao serviço por pequenos 
períodos, dos trabalhadores da unidade orgânica; 
 
c) Controlar a assiduidade, visando informações, mapas e 
relatórios de assiduidade dos trabalhadores da unidade 
orgânica; 
 
d) Justificar as faltas verificadas no âmbito dos serviços; 
 
e) Autorizar deslocações em serviço no País, excetuando 
aquelas que hajam de ser feitas para representação oficial 
do Município, e a realização de trabalho suplementar e 
prestado em dias de descanso semanal e de descanso 
semanal complementar, dentro dos limites legalmente 
estabelecidos e sempre que assim o exija o funcionamento 
do serviço, bem como autorizar os respetivos 
pagamentos; 
 
f) Instaurar processos disciplinares, considerando que a 
nomeação do instrutor do processo deverá recair, sempre 
que possível, em licenciado em Direito que seja 
trabalhador em funções públicas do Município; 
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g) Emitir parecer sobre requerimentos de mobilidade 
interna. 
 
8. A possibilidade de subdelegação de competências 
quanto à gestão de recursos humanos restringe-se a: 
 
a) Autorizar férias, mediante os respetivos mapas e 
requerimentos, e ausências ao serviço por pequenos 
períodos; 
 
b) Controlar a assiduidade, visando informações, mapas e 
relatórios de assiduidade; 
 
c) Justificar faltas no âmbito do serviço, com exceção das 
referidas no n.º 3 do artigo 206.º da Lei Geral do Trabalho 
em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 
20 de junho, na sua redação atual; 
 
d) Autorizar deslocações em serviço no País, excetuando 
aquelas que hajam de ser feitas para representação oficial 
do Município, e a realização de trabalho suplementar e 
prestado em dias de descanso semanal e de descanso 
semanal complementar, dentro dos limites legalmente 
estabelecidos e sempre que assim o exija o funcionamento 
do serviço; 
 
e) Visar Boletins de trabalho suplementar e de ajudas de 
custo, confirmando a informação neles constante e a sua 
conformidade com os limites legalmente estabelecidos. 
 
9. A competência prevista na alínea c) do n.º 2 do artigo 
35.º do Anexo I da Lei n º 75/2013, de 12 de setembro 
para modificar ou revogar os atos praticados por 
trabalhadores afetos aos respetivos serviços da Câmara 
Municipal; 
 
10. A competência prevista na alínea h) do n.º 2 do artigo 
35.º do Anexo I da Lei n º 75/2013, de 12 de setembro 
para praticar os atos necessários à administração corrente 
do património do Município e à sua conservação, a 
exercer nas áreas funcionais sob a sua responsabilidade; 
 
11. Exercer as demais competências legalmente conferidas, 
nas áreas funcionais sob a sua responsabilidade, tendo em 
vista o prosseguimento normal das atribuições ao 
Município. 

 
III 

 
E, subdelego as competências que me foram 
delegadas pela Câmara Municipal, e que a seguir se 
enunciam: 
 
1.A competência prevista na alínea d) do n.º 1 do artigo 
33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
para executar as opções do plano e orçamento, assim 
como aprovar as suas alterações a exercer nas áreas 
funcionais sob a sua responsabilidade, sob prévia consulta 
e coordenação da Presidente da Câmara Municipal; 

2.A competência prevista na alínea r) do n.º 1 do artigo 
33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
para colaborar no apoio a programas e projetos de 
interesse municipal, em parceria com entidades da 
administração central; 
 
3.A competência prevista na alínea ii) do n.º 1 do artigo 
33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
para proceder à captura, alojamento e abate de canídeos e 
gatídeos nos termos da legislação aplicável; 
 
4.A competência prevista na alínea jj) do n.º 1 do artigo 
33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
para decidir sobre a deambulação e extinção de animais 
considerados nocivos; 
 
5.A competência prevista na alínea b) do n.º 1 do artigo 
39.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
para executar e velar pelo cumprimento das deliberações 
da Assembleia Municipal. 

 
IV 

 
A delegação e a subdelegação de competências ora 
efetuada, bem como as eventuais subdelegações delas 
decorrentes poderão ser revogadas, total ou parcialmente, 
desde que as circunstâncias o justifiquem e os superiores 
interesses do Município o aconselhem. 
 
Nas mesmas circunstâncias e pelos mesmos motivos, 
poderão ser revogados quaisquer atos praticados pelo 
delegado, bem como poderá ser decidida a avocação de 
algum processo ou assunto. 
 
Em tais casos e enquanto o processo ou assunto não for 
devolvido à delegante, o delegado/subdelegado abster-se-
á de praticar quaisquer ações ou iniciativas, que por 
qualquer forma, sejam suscetíveis de alterar a situação 
existente. 
 
Pelo presente Despacho, e ao abrigo do disposto na alínea 
a) do artigo 40.º nos artigos n.ºs 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 o meu Despacho de Delegação e Subdelegação de 
Competências n.º 138/PRES/2013, de 23 de outubro de 
2013, conferido ao Vereador Carlos Manuel Maio Bodião 
e, consequentemente, o meu Despacho n.º 
64/PRES/2014, de 6 de novembro de 2014. 
 
O presente despacho produz efeitos a partir desta data. 
 
Odivelas, 30 de março de 2015 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Susana de Carvalho Amador) 
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DESPACHO N.º 22/PRES/2015 
 

Assunto: Delegação de Competências da Presidente 
da Câmara Municipal de Odivelas na Chefe da 
Divisão de Cultura, Turismo, Património Cultural e 
Bibliotecas, Angelina Maria Pereira, com exclusão do 
Setor do Turismo 
 
Considerando que a delegação e a subdelegação de 
competências são o instrumento jurídico que tem como 
escopo promover a desconcentração administrativa, cujo 
princípio encontra consagração constitucional no artigo 
267.º da CRP, o qual permite às Autoridades 
Administrativas conferir maior celeridade, economia e 
eficiência às suas decisões. 
 
Assim, ao abrigo do disposto no artigo 38.º do Anexo I da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a qual estabelece o 
Regime Jurídico das Autarquias Locais, conjugado com os 
artigos 35.º, 36.º e 37.º 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, delego na Senhora Chefe da 
Divisão de Cultura, Turismo, Património Cultural e 
Bibliotecas, ANGELINA MARIA PEREIRA, as 
competências abaixo discriminadas que serão exercidas no 
âmbito desta Unidade Orgânica Flexível, com 
exclusão das cometidas ao Setor do Turismo:   
  
a) Assinar documentos de mero expediente e 
correspondência, com exceção da dirigida a organismos 
ou entidades públicas; 
 
b) Autorizar férias dos trabalhadores afetos a esta Unidade 
Orgânica, em conformidade com os respetivos mapas e 
requerimentos apresentados dos trabalhadores, sem 
prejuízo pelo regular funcionamento do serviço e da 
salvaguarda do interesse público; 
 
c) Controlar a assiduidade, visando informações, mapas e 
relatórios de assiduidade; 
 
d) Justificar e injustificar faltas no âmbito do serviço, com 
exceção das mencionadas no n.º 3 do artigo 206.º da Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho, que aprova a Lei Geral do 
Trabalho em Funções Públicas, na sua redação atual; 
 
e) Autorizar a prestação de trabalho suplementar, dentro 
dos limites previstos no artigo 120.º da Lei n.º 35/2014, 
de 20 de junho, na sua redação atual, que aprova a Lei 
Geral do Trabalho em Funções Públicas;   
f) Visar Boletins de trabalho suplementar e de ajudas de 
custo, confirmando a informação neles constante e a sua 
conformidade com os limites legalmente estabelecidos; 
 
g) Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias 
autenticadas aos interessados, relativas a processos ou 
documentos constantes de processos arquivados e que 
careçam de despacho ou deliberação dos eleitos locais, 

bem como a restituição aos interessados de documentos 
juntos a processos, com respeito pelas salvaguardas 
estabelecidas por lei; 
 
h) Competências genéricas de gestão para a instrução de 
processos e procedimentos administrativos a cargo do 
respetivo serviço, devendo tomar todas as medidas que 
visem acelerar a respetiva conclusão e a execução das suas 
decisões; 
 
i) Praticar outros atos e formalidades de caráter 
instrumental necessários ao exercício da competência 
decisória da delegante; 
 
j) 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; 
 
k) Despertar e desenvolver, junto da comunidade em 
geral, o gosto pelas diversas formas de manifestação 
artística; 
 
l) Colaborar e dar apoio próximo às organizações 
associativas e a outras estruturas da comunidade, com 
vista à concretização de projetos e programas culturais; 
 
m) Promover e incentivar o desenvolvimento dos recursos 
locais no sentido do enriquecimento e preservação do 
Património Artístico, Histórico, Arquitetónico e 
Arqueológico existente no Concelho; 
 
n) Incentivar a investigação e a elaboração de estudos de 
suporte e enriquecimento da cultura local; 
o) 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; 
 
p) 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; 
 
q) Promover diversas atividades de animação e divulgação 
cultural e outras iniciativas de promoção do livro e da 
leitura; 
 
r) Dinamizar serviços inovadores e especiais, contribuindo 
para a descentralização do acesso à informação; 
 
s) Editar publicações de divulgação e promoção do 
Município. 
 
 
A delegação de competências ora efetuada, bem como as 
eventuais subdelegações delas decorrentes poderão ser, a 
todo o tempo, total ou parcialmente revogadas, desde que 
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as circunstâncias o justifiquem e os superiores interesses 
do Município o aconselhem. 
 
Nas mesmas circunstâncias e pelos mesmos motivos, 
poderão ser revogados quaisquer atos praticados pelo (a) 
delegado (a), bem como poderá ser decidida a avocação de 
algum processo ou assunto. 
 
Em tais casos e enquanto o processo ou assunto não for 
devolvido à delegante, o delegado (a)/subdelegante abster-
se-á de praticar quaisquer ações ou iniciativas que, por 
qualquer forma, sejam suscetíveis de alterar a situação 
existente. 
 
Nos termos do disposto no n.º 5 do artigo 38.º do Anexo 
I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, para efeitos de 
recurso das decisões tomadas no exercício das 
competências ora delegadas é aplicável, com as devidas 
adaptações, o disposto nos n.ºs 2 e 3 do artigo 34.º do 
citado diploma legal. 
 
O presente despacho produz efeitos a partir desta data. 
 
Odivelas, 30 de março de 2015 
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 

(Susana de Carvalho Amador) 
 
 
 

DESPACHO N.º 23/PRES/2015 
 

Assunto: Delegação de Competências da Presidente 
da Câmara Municipal de Odivelas no Diretor 
Municipal, Hernâni Silvino Vilela Boaventura 
 
Considerando que, com o propósito de garantir, quer a 
salvaguarda da prossecução do interesse público, quer 
uma melhor e mais eficiente organização e funcionamento 
dos serviços, procedeu-se à atualização da Estrutura 
Orgânica Flexível da Câmara Municipal de Odivelas, 
verificada nas alterações ocorridas na 3ª Reunião 
Extraordinária da Câmara Municipal, de 27 de novembro 
de 2013 e, posteriormente, na 5ª Reunião Ordinária da 
Câmara Municipal, de 11 de março de 2015, as quais 
implicam a consequente atualização dos respetivos 
Despachos de Delegação de Competências, mormente o 
do Sr. Diretor Municipal. 
 
Assim, ao abrigo do disposto no artigo 38.º do Anexo I da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a qual estabelece o 
Regime Jurídico das Autarquias Locais (RJAL), no n.º 3 
do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, 
aplicável por força da Resolução n.º 86/2011, de 11 de 
abril, e no artigo 109.º do Código dos Contratos Públicos, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, 
na sua redação atual, e demais legislação habilitante, 
conjugado com o disposto nos artigos 35.º, 36.º e 37.º 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, 
delego no Senhor Diretor Municipal, HERNÂNI 
SILVINO VILELA BOAVENTURA, Licenciado em 
Direito, as competências abaixo discriminadas no âmbito 
da Direção Municipal, Divisão Financeira e de 
Aprovisionamento, e Secção de Apoio aos Órgãos 
Municipais: 

 
I 
 

No âmbito da Direção Municipal: 
 
A competência prevista no artigo 16.º do Regulamento 
Orgânico e Macro Estrutura Nuclear da Câmara 
Municipal de Odivelas, publicado no Diário da República 
n.º 252, 2.ª Série, de 31 de dezembro, para coordenar as 
atividades das unidades Orgânicas de nível inferior, 
designadamente nas áreas jurídica, financeira, patrimonial, 
de recursos humanos e nas áreas do planeamento e do 
ordenamento territorial, na intervenção e realização de 
infraestruturas que promovam o processo de 
transformação física e o uso do solo, de acordo com as 
políticas municipais definidas para o efeito, tendo em vista 
a prossecução das atribuições definidas no artigo 14.º do 
citado Regulamento, nomeadamente para: 
 
1. Assegurar a concretização das políticas municipais 
definidas para as respetivas áreas de atividade; 
 
2. Coordenar as atividades das unidades orgânicas de nível 
inferior que a compõem na linha geral de atuação definida 
pelos órgãos municipais competentes;  
 
3. Assegurar uma adequada articulação entre os 
departamentos municipais ou outros serviços de nível 
inferior; 
 
4. Apoiar os dirigentes municipais das unidades orgânicas 
de nível inferior e superintender os aspetos de gestão 
corrente; 
 
5. Controlar os resultados sectoriais, responsabilizando-se 
pela sua produção de forma adequada aos objetivos 
prosseguidos; 
 
6. Promover a execução das ordens e despachos do 
Presidente da Câmara ou dos vereadores com poderes 
para o efeito nas matérias compreendidas na esfera da sua 
competência. 

 
II 
 

No âmbito da Divisão Financeira e de 
Aprovisionamento, com possibilidade para subdelegar, à 
exceção do ponto 25, as competências para: 
 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
 Ano XVI - N.º 6 – 7 de abril de 2015  

77 
 

1. Assinar documentos de mero expediente e 
correspondência, com exceção da dirigida a organismos 
ou entidades públicas; 
 
2. Autorizar férias dos trabalhadores afetos a esta Unidade 
Orgânica, em conformidade com os respetivos mapas e 
requerimentos apresentados pelos trabalhadores, sem 
prejuízo pelo regular funcionamento do serviço e da 
salvaguarda do interesse público; 
 
3. Justificar e injustificar faltas no âmbito do serviço, com 
exceção das mencionadas no n.º 3 do artigo 206.º da Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho, que aprova a Lei Geral do 
Trabalho em Funções Públicas, na sua redação atual; 
 
4. Autorizar a prestação de trabalho suplementar, dentro 
dos limites previstos no artigo 120.º da Lei n.º 35/2014, 
de 20 de junho, na sua redação atual, que aprova a Lei 
Geral do Trabalho em Funções Públicas; 
 
5. Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias 
autenticadas aos interessados, relativas a processos ou 
documentos constantes de processos arquivados e que 
careçam de despacho ou deliberação dos eleitos locais, 
bem como a restituição aos interessados de documentos 
juntos a processos, com respeito pelas salvaguardas 
estabelecidas por lei; 
 
6. 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; 
 
7. Assegurar os registos e procedimentos contabilísticos, 
de acordo com a legislação em vigor e com os requisitos 
do modelo de gestão estabelecido no Município; 
 
8. Proceder aos estudos prévios, e colaborar na execução 
de operações financeiras ao nível da aplicação de 
disponibilidades e da gestão da carteira de empréstimos; 
 
9. Proceder à liquidação das receitas municipais sempre 
que esta tarefa não esteja cometida a outros serviços; 
 
10. Colaborar com a Divisão de Licenciamentos, 
Atividades Económicas e Projetos Comparticipados na 
gestão financeira destes projetos, preparando os respetivos 
elementos contabilísticos; 
 
11. Assegurar a gestão e controlo das garantias bancárias 
prestadas, quer pelo Município, quer por terceiros a favor 
do Município, no quadro dos contratos estabelecidos; 
 
12. Organizar a Conta de Gerência e elaborar o respetivo 
relatório; 
 

13. Elaborar estudos e propostas relativamente a receitas a 
cobrar pelo Município designadamente sobre o 
Regulamento de Taxas e outras Receitas Municipais; 
 
14. Assegurar a gestão e funcionamento da tesouraria do 
Município, designadamente no que respeita à elaboração 
de planos de tesouraria; 
 
15. Propor diretrizes, mediante análise económico-
financeira, para o aumento das receitas municipais; 
 
16. Colaborar na elaboração de relatórios que 
sistematizem aspetos relevantes da gestão financeira do 
Município; 
 
17. Apoiar tecnicamente as ações relativas à 
empresarialização ou concessão externa de atividades ou 
serviços que o Município tenha decidido empreender; 
 
18. Acompanhar os contratos-programa, protocolos e 
acordos, na sua incidência financeira, em que o Município 
participe; 
 
19. 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; 
 
20. 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; 
 
21. Elaborar, em colaboração com os diversos serviços, o 
Plano Anual de Aprovisionamento, em consonância com 
as atividades previstas nos documentos previsionais; 
 
22. Proceder ao lançamento de todos os concursos ou 
outros processos de aquisição, para fornecimento de bens 
e serviços, devidamente autorizados; 
 
23. Proceder à constituição e gestão racional de “stocks”, 
em consonância com critérios definidos, em articulação 
com os diversos serviços utilizadores; 
 
24. Proceder ao armazenamento e gestão material dos 
bens e ao seu fornecimento mediante requisição própria; 
 
25. Autorizar a realização de despesas orçamentadas com 
a locação e aquisição de bens e serviços até ao limite de € 
2.500,00 (dois mil e quinhentos euros), bem como as 
demais competências para a decisão de contratar referidas 
no artigo 109.º, n.º 3, do Código dos Contratos Públicos, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, 
na sua redação atual, sempre com respeito pela disciplina 
de execução orçamental estabelecida nas alíneas d), e) e f) 
do Ponto 2.3.4 do POCAL (Plano Oficial de 
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Contabilidade das Autarquias Locais), aprovado pela Lei 
n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, alterada pela Lei n.º 
162/99, de 14 de setembro, pelo Decreto-Lei n.º 
315/2000, de 2 de dezembro, pelo Decreto-Lei n.º 84-
A/2002, de 5 de abril, e pela Lei n.º 60-A/2005, de 30 de 
dezembro, e no cumprimento do disposto no artigo 16.º 
do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, que se mantém 
em vigor por força do artigo 14.º, n.º 1, alínea f), do já 
referido Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, que 
aprovou o Código dos Contratos Públicos; 
 
26. Autorizar o pagamento das despesas até ao limite de € 
2.500,00 (dois mil e quinhentos euros). 

 
III 

 
No âmbito da Secção de Apoio aos Órgãos 
Municipais, as competências para: 
 
1. Assegurar o apoio técnico e administrativo aos Órgãos 
Municipais, nomeadamente: 
- Assegurar a elaboração da ordem do dia das reuniões 
dos órgãos do Município, com base nos assuntos que, 
para o efeito, lhe forem indicados pelos respetivos 
presidentes; 
- Assegurar o apoio administrativo às reuniões da Câmara 
Municipal, bem como tudo o que respeita à elaboração 
das atas e respetivas minutas; 
- Assegurar o conveniente apoio ao funcionamento da 
Assembleia Municipal, mormente no que respeita ao 
respetivo expediente e elaboração das atas e respetivas 
minutas; 
- Assegurar a conveniente disposição física do mobiliário 
para cada sessão ou reunião dos Órgãos Municipais; 
 
2. Proceder à publicação dos despachos e deliberações 
através do Boletim Municipal.  
 
3. Promover a publicação das decisões ou deliberações 
nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 56.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a qual 
estabelece o Regime Jurídico das Autarquias Locais. 

 
IV 

 
As competências ora delegadas poderão ser revogadas a 
todo o tempo desde que circunstâncias o justifiquem e, 
bem assim como quaisquer atos praticados pelo delegado 
no exercício da presente delegação. 
 
Poderá ainda a delegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, o delegado 
abster-se da prática de quaisquer ações ou iniciativas que, 
por qualquer forma, sejam suscetíveis de alterar a situação 
existente, enquanto o processo ou assunto não lhe for 
devolvido. 
 

Pelo presente Despacho, e ao abrigo do disposto nos 
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 o meu 
Despacho de Delegação de Competências n.º 
139/PRES/2013, de 23 de outubro de 2013. 
 
O presente despacho produz efeitos a partir desta data. 
 
Odivelas, 30 de março de 2015 
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 

(Susana de Carvalho Amador) 
 
 
 

DESPACHO N.º 24/PRES/2015 
 

Assunto: Delegação de Competências da Presidente 
da Câmara Municipal de Odivelas no Chefe do 
Gabinete da Presidência, José Esteves Ferreira 
 
Ao abrigo do disposto no n.º 6 do artigo 42.º do Anexo I 
da Lei n º 75/2013, de 12 de setembro, diploma que 
estabelece o Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
conjugado com o disposto nos artigos 35.º, 36.º e 37.º 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, 
aplicável “ex vi” n.º 5 do artigo 43.º do referido Regime 
Jurídico das Autarquias Locais, delego no Senhor Chefe 
de Gabinete de Apoio Pessoal, José Esteves Ferreira, 
e sem prejuízo das competências inerentes à função, sem 
possibilidade para subdelegar, as competências abaixo 
discriminadas, nomeadamente: 

 
I 
 

No âmbito de atos de administração ordinária: 
 
1. Proceder à abertura, análise e distribuição de 
correspondência e demais expediente, dirigido à 
Presidente da Câmara, cabendo-lhe promover as 
diligências ou a prática de quaisquer atos destinados à 
instrução, pelos serviços municipais competentes, dos 
procedimentos administrativos a que respeitem; 
 
2. Assinar ou visar a correspondência da Câmara 
Municipal com destino a quaisquer entidades, com as 
seguintes exceções: 
 
a) A que for dirigida ao Presidente da República, ao 
Primeiro-Ministro, Ministros, Secretários de Estado, 
Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, do Supremo 
Tribunal Administrativo e do Tribunal Constitucional, 
Presidente da Assembleia da República e Presidente da 
Associação Nacional dos Municípios Portugueses, 
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Presidentes das Câmaras Municipais ou titulares de cargos 
públicos de estatuto equivalente ou superior; 
 
b) A que constituir, por si, informação, proposta ou 
decisão vinculativa para o Município ou constitutiva de 
direitos de terceiros ou que verse, de forma inovadora, 
matérias sobre as quais o Município deva pronunciar-se. 
 
3. Autorizar termos de abertura e de encerramento de 
livros sujeitos a esta formalidade; 
 
4. Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias 
autenticadas aos interessados, relativas a processos ou 
documentos constantes de processos arquivados e que 
careçam de despacho ou deliberação dos eleitos locais, 
bem como a restituição aos interessados de documentos 
juntos aos processos, sem prejuízo das salvaguardas 
estabelecidas por lei; 
 
5. Praticar todos os atos e formalidades de carater 
instrumental necessários ao exercício da minha 
competência decisória; 
 
6. Solicitar quaisquer informações destinadas a instruir os 
procedimentos administrativos, com o objetivo de 
preparar o exercício da minha competência decisória. 

 
II 
 

No âmbito de atos relativos à gestão do Gabinete da 
Presidência e do respetivo pessoal: 
 
1. Com exceção dos atos referentes à constituição, 
modificação e extinção da relação jurídica de emprego, as 
seguintes competências: 
 
a) Autorizar férias dos trabalhadores afetos a este 
Gabinete, em conformidade com os respetivos mapas e 
requerimentos apresentados dos trabalhadores, sem 
prejuízo pelo regular funcionamento do serviço e da 
salvaguarda do interesse público; 
 
b) Autorizar ausências ao serviço por pequenos períodos; 
 
c) Controlar a assiduidade, visando informação, mapas e 
relatórios de assiduidade; 
 
d) Justificar e injustificar faltas no âmbito do serviço, com 
exceção das mencionadas no n.º 3 do artigo 206.º da Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho, que aprova a Lei Geral do 
Trabalho em Funções Públicas, na sua redação atual; 
 
e) Emitir parecer sobre requerimentos de mobilidade 
interna. 

 
III 

 
A delegação de competências ora efetuada poderá ser, a 
todo o tempo, total ou parcialmente revogada, desde que 

as circunstâncias o justifiquem e os superiores interesses 
do Município o aconselhem. 
 
Nas mesmas circunstâncias e pelos mesmos motivos, 
poderão ser revogados quaisquer atos praticados pelo 
delegado, bem como poderá ser decidida a avocação de 
algum processo ou assunto. 
 
Em tais casos e enquanto o processo ou assunto não for 
devolvido à delegante, o delegado abster-se-á de praticar 
quaisquer ações ou iniciativas que, por qualquer forma, 
sejam suscetíveis de alterar a situação existente. 
 
Pelo presente Despacho, e ao abrigo do disposto na alínea 
a) do artigo 40.º, nos artigos n.ºs 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 o meu Despacho de Delegação de Competências 
n.º 140/PRES/2013, de 23 de outubro de 2013. 
 
O presente despacho produz efeitos a partir desta data. 
 
Odivelas, 30 de março de 2015 
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 

(Susana de Carvalho Amador) 
 
 
 

DESPACHO N.º 25/PRES/2015 
 

Assunto: Delegação de Competências da Presidente 
da Câmara Municipal de Odivelas na Coordenadora 
do Gabinete de Comunicação e Modernização 
Administrativa, Maria de Fátima da Cruz Simões 
Estevão 
 
Considerando que, com o propósito de garantir, quer a 
salvaguarda da prossecução do interesse público, quer 
uma melhor e mais eficiente organização e funcionamento 
dos serviços, procedeu-se à atualização da Estrutura 
Orgânica Flexível da Câmara Municipal de Odivelas, 
verificada nas alterações ocorridas na 3ª Reunião 
Extraordinária da Câmara Municipal, de 27 de novembro 
de 2013 e, posteriormente, na 5ª Reunião Ordinária da 
Câmara Municipal, de 11 de março de 2015, bem como, e 
fundamentalmente, com as alterações legislativas, 
entretanto, verificadas, as quais implicam a consequente 
atualização dos respetivos Despachos de Delegação de 
Competências, mormente o da Sr.ª Coordenadora do 
Gabinete de Comunicação e Modernização 
Administrativa. 
 
Assim, ao abrigo do disposto no artigo 38.º do Anexo I da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a qual estabelece o 
Regime Jurídico das Autarquias Locais, conjugado com os 
artigos 35.º, 36.º e 37.º do Código do Procedimento 
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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, delego na Senhora 
Coordenadora do Gabinete de Comunicação e 
Modernização Administrativa, MARIA DE FÁTIMA 
DA CRUZ SIMÕES ESTEVÃO, Técnica Superior do 
Mapa de Pessoal desta Câmara Municipal, as 
competências abaixo discriminadas que serão exercidas no 
âmbito desta Unidade Orgânica Flexível, 
nomeadamente para: 
 
a) Assinar documentos de mero expediente e 
correspondência, com exceção da dirigida a organismos 
ou entidades públicas; 
 
b) Autorizar férias dos trabalhadores afetos a esta Unidade 
Orgânica, em conformidade com os respetivos mapas e 
requerimentos apresentados pelos trabalhadores, sem 
prejuízo pelo regular funcionamento do serviço e da 
salvaguarda do interesse público; 
 
c) Justificar faltas no âmbito do serviço, com exceção das 
mencionadas no n.º 3 do artigo 206.º da Lei n.º 35/2014, 
de 20 de junho, que aprova a Lei Geral do Trabalho em 
Funções Públicas, na sua redação atual; 
 
d) Autorizar termos de abertura e de encerramento de 
livros sujeitos a esta formalidade; 
 
e) Autorizar a prestação de trabalho suplementar, dentro 
dos limites previstos no artigo 120.º da Lei n.º 35/2014, 
de 20 de junho, na sua redação atual, que aprova a Lei 
Geral do Trabalho em Funções Públicas;   
 
f) Competências genéricas de gestão para a instrução de 
processos e procedimentos administrativos a cargo do 
respetivo Gabinete, devendo tomar todas as medidas que 
visem acelerar a respetiva conclusão e a execução das suas 
decisões, nelas se incluindo, entre outras, pedidos de 
parecer a organismos exteriores e a publicação em Edital 
dos atos administrativos, quando obrigatórios; 
 
g) Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias 
autenticadas aos interessados, relativas a processos ou 
documentos constantes de processos arquivados e que 
careçam de despacho ou deliberação dos eleitos locais, 
bem como a restituição aos interessados de documentos 
juntos a processos, com respeito pelas salvaguardas 
estabelecidas por lei; 
 
h) Praticar outros atos e formalidades de caráter 
instrumental necessários ao exercício da competência 
decisória da delegante; 
 
i) 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; 
 

j) 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; 
 
k) Produzir e difundir informação escrita e audiovisual, 
relativa à atividade dos Órgãos e Serviços Municipais; 
 
l) Assegurar uma adequada articulação com os órgãos de 
comunicação social nacionais, regionais e locais, com vista 
à difusão de informação municipal; 
 
m) Realizar, ou encomendar, estudos e sondagens de 
opinião pública relativos à vida local; 
 
n) Promover a imagem pública dos Serviços, dos edifícios 
municipais e do espaço público, solicitando, para o efeito, 
a intervenção dos competentes serviços municipais; 
 
o) Assegurar as funções de protocolo nas cerimónias e 
atos oficiais do Município; 
 
p) Organizar as deslocações oficiais do Presidente e 
Vereadores, no país e no estrangeiro, e a receção e estadia 
de convidados do Município; 
 
q) Apoiar a realização de iniciativas promocionais; 
 
r) Assegurar as atividades de produção gráfica e 
audiovisual e os suportes técnicos da sua difusão; 
 
s) 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; 
 
t) Melhorar as condições físicas dos locais de trabalho; 
 
u) Aumentar a produtividade dos serviços; 
 
v) Informar os munícipes acerca dos serviços, dos seus 
direitos e garantias; 
 
w) Promover a transparência e responsabilização dos 
serviços e dos colaboradores, facilitando a aproximação 
entre os cidadãos e os serviços municipais; 
 
x) Receber e encaminhar sugestões e reclamações para os 
diversos órgãos e serviços do Município; 
 
y) Articular com os restantes serviços municipais a 
informação necessária para uma adequada e célere 
resolução dos processos em tramitação na Câmara 
Municipal; 
 
z) Proporcionar um atendimento permanente e 
personalizado aos cidadãos, no relacionamento entre estes 
e os Serviços Municipais. 
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A delegação de competências ora efetuada, bem como as 
eventuais subdelegações delas decorrentes poderão ser, a 
todo o tempo, total ou parcialmente revogadas, desde que 
as circunstâncias o justifiquem e os superiores interesses 
do Município o aconselhem. 
 
Nas mesmas circunstâncias e pelos mesmos motivos, 
poderão ser revogados quaisquer atos praticados pelo (a) 
delegado (a), bem como poderá ser decidida a avocação de 
algum processo ou assunto. 
 
Em tais casos e enquanto o processo ou assunto não for 
devolvido à delegante, o (a) delegado (a)/subdelegante 
abster-se-á de praticar quaisquer ações ou iniciativas que, 
por qualquer forma, sejam suscetíveis de alterar a situação 
existente. 
 
Nos termos do disposto no n.º 5 do artigo 38.º do Anexo 
I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, para efeitos de 
recurso das decisões tomadas no exercício das 
competências ora delegadas é aplicável, com as devidas 
adaptações, o disposto nos n.ºs 2 e 3 do artigo 34.º do 
citado diploma legal. 
 
Pelo presente Despacho, e ao abrigo do disposto nos 
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 o meu 
Despacho de Delegação de Competências n.º 
143/PRES/2013, de 24 de outubro de 2013, conferido à 
Senhora Coordenadora do Gabinete de Comunicação 
e Modernização Administrativa, Maria de Fátima da 
Cruz Simões Estevão. 
 
O presente despacho produz efeitos a partir desta data. 
 
Odivelas, 30 de março de 2015 
 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DECISÕES COM EFICÁCIA EXTERNA 
 

 
 
 

HABITAÇÃO 
 

 
 

Decisões com eficácia externa tomadas pela Vereadora Sandra 
Cristina de Sequeiros Pereira, ao abrigo do disposto no 
Despacho de delegação e subdelegação de competências da 
Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, n.º 
137/PRES/2013, de 23 de outubro, no âmbito da Divisão de 
Habitação, referentes ao mês de março de 2015, nos termos da 
informação n.º Interno/2015/3688, de 2015.03.31: 
 
Divisão de Habitação 
 
Setor de Intervenção na Habitação Social (SIHS) 
 
EDOC/2013/16193 
Interno/2015/1842 de 2015/02/18 
Assunto: Património – Análise da situação de Maria do Rosário 
Ramalho Passinhas, residente no fogo municipal de tipologia T2, 
sito na Rua de S. Jorge, n.º 6 – 1º Esq.- Quinta das Pretas – 
Famões – Regularização contratual 
Decisão da Sra. Vereadora: “Proceda-se à regularização da 
situação contratual do fogo com Maria do Rosário Ramalho 
Passinhas.” 
Data da decisão: 2015/03/11 
 
 
Setor de Gestão do Parque Habitacional (SGPH) 
 
EDOC/2014/36443 
Interno/2015/2230 de 2015/02/25 
Assunto: Prohabita Acordo 574 – Atualização da Base de dados 
do IHRU e Revisão de renda do agregado – Rua Alexandre 
Herculano, 43, 7º C – Odivelas – Rene Martins Correia. 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo, face ao informado e 
proposto. Oficie-se o subarrendatário.” 
Data da decisão: 2015/03/09 
 
EDOC/2015/8609 
Interno/2015/1627 de 2015/02/11 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 46, Rua Major Caldas 
Xavier – Odivelas - Pagamento de quotas 2015. 
Decisão da Sra. Vereadora: “Autorizo, conforme proposto, o 
cabimento, compromisso e pagamento, da verba de 400 €, 
relativa a encargos com condomínio no ano de 2015, 
condicionado à verificação do cumprimento do previsto na Lei 
nº 8/2012 de 21/02 e no Decreto-Lei 127/2012 de 21/06. Ao 
DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2015/03/03 
 
EDOC/2015/10214 
Interno/2015/1904 de 2015/02/19 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 4, Praceta 25 de Agosto – 
Famões - Pagamento de quotas 2014/2015. 
Decisão da Sra. Vereadora: “Autorizo, conforme proposto, o 
cabimento, compromisso e pagamento, da verba de 1 596 €, 
relativa a encargos com condomínios nos anos 2014 e 2015, 
condicionado à verificação do cumprimento do previsto na Lei 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
Ano XVI - N.º 6 – 7 de abril de 2015 

82 
 

nº 8/2012 de 21/02 e no Decreto-Lei 127/2012 de 21/06. Ao 
DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2015/03/03 
 
EDOC/2015/10765 
Interno/2015/2128 de 2015/02/23 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 3, Rua Helena Aragão – 
Odivelas - Pagamento de quotas 2015. 
Decisão da Sra. Vereadora: “Autorizo, conforme proposto, o 
cabimento, compromisso e pagamento, da verba de 612 €, 
relativa a encargos com condomínio no ano de 2015, 
condicionado à verificação do cumprimento do previsto na Lei 
nº 8/2012 de 21/02 e no Decreto-Lei 127/2012 de 21/06. Ao 
DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2015/03/03 
 
EDOC/2015/11220 
Interno/2015/3101 de 2015/03/17 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 52, Rua Major Caldas 
Xavier – Odivelas - Pagamento de quotas 2015. 
Decisão da Sra. Vereadora: “Autorizo, conforme proposto, o 
cabimento, compromisso e pagamento da verba de 360 €, 
relativa a encargos com condomínio, condicionado à verificação 
do cumprimento do previsto na Lei nº 8/2012 de 21/02 e no 
Decreto-Lei 127/2012 de 21/06. Ao DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2015/03/23 
 
EDOC/2015/11226 
Interno/2015/2286 de 2015/02/25 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 13, Rua Aura Abranches – 
Ramada - Pagamento de quotas 2015. 
Decisão da Sra. Vereadora: “Autorizo, conforme proposto, o 
cabimento, compromisso e pagamento, da verba de 360 €, 
relativa a encargos com condomínio no ano de 2015, 
condicionado à verificação do cumprimento do previsto na Lei 
nº 8/2012 de 21/02 e no Decreto-Lei 127/2012 de 21/06. Ao 
DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2015/03/03 
 
EDOC/2015/11431 
Interno/2015/2363 de 2015/02/26 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 30, Rua Jorge de Sena – 
Odivelas - Pagamento de quotas 2015. 
Decisão da Sra. Vereadora: “Autorizo, conforme proposto, o 
cabimento, compromisso e pagamento, da verba de 290 €, 
relativa a encargos com condomínio no ano de 2015, 
condicionado à verificação do cumprimento do previsto na Lei 
nº 8/2012 de 21/02 e no Decreto-Lei 127/2012 de 21/06. Ao 
DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2015/03/03 
 
EDOC/2015/12067 
Interno/2015/2379 de 2015/02/27 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 1, Praceta 25 de Agosto – 
Famões - Pagamento de quotas 2015. 
Decisão da Sra. Vereadora: “Autorizo, conforme proposto, o 
cabimento, compromisso e pagamento, da verba de 396 €, 
relativa a encargos com condomínio no ano de 2015, 
condicionado à verificação do cumprimento do previsto na Lei 
nº 8/2012 de 21/02 e no Decreto-Lei 127/2012 de 21/06. Ao 
DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2015/03/06 
 
 
 
 

EDOC/2015/12142 
Interno/2015/2389 de 2015/02/27 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 12, Rua Vasco Santana – 
Ramada - Pagamento de quotas 2015. 
Decisão da Sra. Vereadora: “Autorizo, conforme proposto, o 
cabimento, compromisso e pagamento, da verba de 180 €, 
relativa a encargos com condomínio no ano de 2015, 
condicionado à verificação do cumprimento do previsto na Lei 
nº 8/2012 de 21/02 e no Decreto-Lei 127/2012 de 21/06. Ao 
DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2015/03/06 
 
EDOC/2015/13240 
Interno/2015/2865 de 2015/03/11 
Assunto: PROHABITA Acordo de Colaboração 328 (1ª Fase – 
Contrato de Comparticipação 56510) Cessação do 
Arrendamento sito na Alameda do Poder Local, 8, C/V E – 
Manuel António Fernandes Morais 
Decisão da Sra. Vereadora: “À consideração da Srª Presidente da 
CMO com proposta de assinatura do ofício anexo, destinado a 
envio ao IHRU, para efeitos de informação sobre a exclusão do 
PROHABITA do agregado familiar de Cândida Almeida 
Carvalho Silva, com efeitos na cessação do contrato de 
arrendamento a 30 de Junho do corrente ano. A presente 
diligência decorre do trabalho de avaliação em curso do 
programa PROHABITA que sob a minha orientação estamos a 
encetar e, consequentemente traduz a diminuição de um encargo 
mensal para a CMO de 450 €, gerando um encaixe de 13.500€ 
até ao final do programa em 2018.” 
Data da decisão: 2015/03/23 
 
EDOC/2015/16211 
Interno/2015/3221 de 2015/03/19 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 13, Rua Cândido de 
Oliveira – Póvoa de Santo Adrião - Pagamento de quotas 2015. 
Decisão da Sra. Vereadora: “Autorizo, conforme proposto, o 
cabimento, compromisso e pagamento de 349,46 €, relativos a 
encargos com despesas de condomínio, condicionado à 
verificação do cumprimento do previsto na Lei nº 8/2012 de 
21/02 e no Decreto-Lei 127/2012 de 21/06. Ao DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2015/03/26 
 
EDOC/2015/16557 
Interno/2015/3351 de 2015/03/23 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 21, Av. Bombeiros 
Voluntários- Pagamento de quotas 2015. 
Decisão da Sra. Vereadora: “Autorizo, conforme proposto, o 
cabimento, compromisso e pagamento da verba de 660 €, 
relativa a encargos com condomínio, condicionado à verificação 
do cumprimento do previsto na Lei nº 8/2012 de 21/02 e no 
Decreto-Lei 127/2012 de 21/06. Ao DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2015/03/26 
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ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

 
 

4.ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
 

Realizada em 25 de março de 2015 
 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

REGULAMENTO DO CONSELHO 
MUNICIPAL DE SEGURANÇA 

 

 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 03/AM/2015 - PROJETO DE 
REGULAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA 

 
Presente para deliberação o “Projeto de Regulamento do 
Conselho Municipal de Segurança”, entidade de âmbito 
municipal, com funções de natureza consultiva, de 
articulação, informação e cooperação, cujos objetivos, 
composição e competências são reguladas pelo presente 
documento, conforme o deliberado na 21.ª Reunião 
Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, realizada em 
27 de outubro de 2014, (Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões n.º 21/2014, de 4 de novembro, página 35), de 
acordo com a Proposta de Deliberação nº 03/AM/2015, 
datada de 12-03-2015. 

 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 03/AM/2015 
PROJETO DE REGULAMENTO DO CONSELHO 
MUNICIPAL DE SEGURANÇA DA ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL DE ODIVELAS 
 

Considerando que é da competência da Assembleia 
Municipal, elaborar e aprovar o Projeto de Regulamento 
do Conselho Municipal de Segurança, conforme o 
disposto no artigo na alínea i) do n.º 2 do artigo 25º da Lei 
75/2013 e da alínea n) do artigo 4º do Regimento da 
Assembleia Municipal de Odivelas. 
 
Assim, a Assembleia Municipal de Odivelas propõe-se 
deliberar a Proposta de Regulamento em anexo. 

 
O Presidente da Assembleia Municipal 

(Miguel Cabrita) 
 

Odivelas, 12 de março 2015 
 

(Regulamento do Conselho Municipal de Segurança, publicado 
em anexo) 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

“ORÇAMENTOS PARTICIPATIVOS EM 
CONTEXTO METROPOLITANO: 
EXPERIÊNCIAS E DESAFIOS” 

 

 
 

CONCLUSÕES DA CONFERÊNCIA “ORÇAMENTOS 
PARTICIPATIVOS EM CONTEXTO METROPOLITANO: 

EXPERIÊNCIAS E DESAFIOS” 
 

«CONCLUSÕES DA CONFERÊNCIA 
Odivelas, 9 de Outubro de 2014 
 
“ORÇAMENTOS PARTICIPATIVOS EM CONTEXTO 
METROPOLITANO:  
EXPERIÊNCIAS E DESAFIOS” 
 
Considerando que: 
 
1. Os Orçamentos Participativos têm conhecido 
importantes avanços, em contextos muito diversificados e 
em diferentes países e continentes, como mecanismo 
poderoso de fomento da participação direta na 
governação por parte de cidadãos e cidadãs, seja através 
da identificação de necessidades e projetos prioritários, 
seja na sua implementação e monitorização;  
 
2. Em Portugal, têm vindo a expandir-se as experiências 
de aplicação deste modelo, incluindo algumas com 
reconhecido êxito. No entanto, não apenas estão ainda 
circunscritas a uma minoria dos municípios portugueses, 
como estamos longe de uma plena institucionalização dos 
Orçamentos Participativos como política pública; 
 
3. Neste contexto, a importância da reflexão qualificada, 
da partilha de experiências e da disseminação de 
informação sobre diferentes modelos e casos, e sobre as 
características, problemas, obstáculos, soluções e boas 
práticas de cada um ou comuns é ainda mais relevante. 
Para o êxito desta reflexão, o cruzamento de perspetivas e 
saberes de decisores políticos, autarcas, técnicos 
envolvidos nos processos e académicos e investigadores é 
um fator crucial; 
 
4. Odivelas é um dos municípios portugueses com mais 
longa experiência de aplicação sucessiva do Orçamento 
Participativo em Portugal, anda que em anos 
descontínuos, com estatuto consultivo e mecanismos de 
auscultação sobretudo presenciais;  
 
5. A Assembleia Municipal de Odivelas organizou uma 
conferência com o objetivo de debater as experiências de 
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Orçamento Participativo em contexto metropolitano, a 
partir de casos da Área Metropolitana de Lisboa e do 
enquadramento nacional e analítico de Nélson Dias 
(Presidente da Associação In Loco e do Observatório 
Nacional de Orçamentos Participativos), tendo 
participado, além de dezenas de interessados e técnicos de 
vários municípios, os oradores convidados Carlos 
Carreiras (Presidente C.M. Cascais), Graça Fonseca 
(Vereadora C.M. Lisboa), Margarida Guimarães (Diretora 
Financeira C.M. Amadora), Cristina Garrett 
(Coordenadora do O.P. na C.M. Oeiras), com moderação 
de Hugo Martins (Vice-Presidente C.M.Odivelas) e, num 
segundo painel, representantes de todas as forças políticas 
representadas na Assembleia Municipal de Odivelas: 
Miguel Galante (PS), Armindo Fernandes (CDU), José 
Falcão (BE) e José Pignatelli (CDS), com moderação de 
Luís Salmonete (PSD e Coordenador da Comissão de 
Planeamento, Ordenamento do Território e Ambiente); 
desta iniciativa foi possível retirar das intervenções e do 
debate subsequente uma síntese de 10 conclusões 
principais: 
 
1. A qualidade dos Orçamentos Participativos deve ser 
avaliada em diferentes vertentes: níveis de participação, 
grau de vinculação das decisões, volume de 
financiamento, transparência dos processos, 
adequação dos mecanismos de controlo, apoio 
técnico aos projetos, níveis de concretização dos 
resultados.  
 
2. Também por isso, desenvolver um Orçamento 
Participativo (OP) bem-sucedido e capaz de cumprir os 
objetivos de aproximar as pessoas da res publica e de gerar 
confiança nos processos decisórios é um caminho 
complexo e exigente, e implica quer apoio político na 
criação de condições adequadas de execução, quer um 
investimento considerável de recursos técnicos, 
financeiros e humanos, dependendo o seu êxito do bom 
desenho e calibragem desse investimento e de um 
adequado acompanhamento das diferentes fases do 
processo. Do ponto de vista dos recursos financeiros, é 
desejável caminhar no sentido de garantir aos OP uma 
dotação não inferior a 1% do montante global do 
orçamento municipal ano respetivo, como sinal público de 
valorização da iniciativa e da participação associada, e para 
assegurar a existência de recursos significativos a afetar 
aos projetos selecionados. 
 
3. Uma dimensão crucial para o êxito do processo de 
Orçamento Participativo é a sua fiabilidade e 
transparência, simultaneamente causa e consequência da 
capacidade de gerar apoio e confiança junto dos 
diferentes agentes, dos cidadãos aos próprios responsáveis 
políticos e aos técnicos envolvidos. Em qualquer processo 
de natureza concorrencial, incluindo a escolha 
democrática, é não negligenciável o risco de tentativas de 
distorção de resultados, ou mesmo de fraude, pela ação de 
diferentes intervenientes. A opacidade dos processos 
potencia quer essa possibilidade, quer a desconfiança face 

aos mesmos. É por isso importante que sejam garantidas 
boas condições de transparência das regras, equidade 
e justiça na aplicação destas, e efetividade no desenho e 
aplicação dos mecanismos de controlo.  
 
4. A mobilização coletiva direcionada para competir por 
projetos que representam interesses muito localizados ou 
mesmo particulares no quadro de Orçamentos 
Participativos só é um problema real em contextos de 
escassez de participação e de fragilidade dos mecanismos 
de controlo. O melhor antídoto para eventuais 
distorções é a massificação da participação, capaz de 
diluir o peso de eventuais lobbies específicos, 
naturalmente acompanhada de regras claras e meios de 
controlo adequados que impeçam a sobreposição de 
interesses particulares aos objetivos públicos prosseguidos 
pelos OP. 
 
5. Os OP podem ser, em si mesmos, instrumentos de 
promoção de uma maior cultura de participação a 
vários níveis, com ele diretamente relacionados ou não. 
No primeiro caso estão, desde logo, replicações diretas 
deste tipo de iniciativas ao nível das freguesias ou junto 
dos jovens, existindo em ambos os casos diversas 
experiências já em aplicação. Constituem, por isso, boas 
práticas a nível local os Municípios em que os OP 
genéricos e direcionados para territórios ou públicos 
específicos se reforçam mutuamente. 
 
6. Para alcançar os desejáveis níveis elevados de 
participação, é importante que esta seja estimulada desde 
as primeiras fases do ciclo do OP junto do público. Daí a 
importância de um forte investimento em diferentes 
meios de divulgação, esclarecimento e promoção da 
iniciativa a nível local, tanto através da visibilidade no 
espaço público como em comunicação mais direcionada 
para instituições, clubes, associações e em comunicação 
direta com @s munícipes. 
 
7. Mesmo nas experiências bem-sucedidas, há margem 
para melhorias e não há receitas perfeitas no que toca aos 
mecanismos de participação utilizados, sendo certo que 
estão hoje disponíveis soluções de participação 
diversas, como voto em urna, assembleias 
participativas, voto online, SMS. Cada uma das opções 
tem vantagens e limites na promoção da participação de 
diferentes públicos e gerações e colocam desafios 
específicos para a transparência e justiça do processo. Para 
estimular a participação multiplicando as possibilidades e 
canais de acesso, e também para que haja equilíbrio nos 
pontos positivos e negativos de cada uma das soluções 
junto dos vários públicos, a combinação de diferentes 
canais de participação é uma boa prática nos OP em 
vigor. Por outro lado, e tal como ilustrado por casos 
apresentados na conferência, têm também sido testados 
modelos de voto que merecem ponderação a título 
experimental, como por exemplo o voto duplo, seja o 
voto em projetos por concelho e freguesia, seja um voto 
positivo e negativo, por participante. 
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8. Uma vertente importante, que merece ser sublinhada 
até por ser menos visível, do êxito dos OP tem a ver com 
a dimensão interna aos serviços camarários. Por um lado, 
para o OP em si, fornecer apoio técnico aos projetos 
candidatos de modo a torna-los, quando possível, mais 
elegíveis e exequíveis é reconhecidamente uma boa prática 
e um salto qualitativo relevante nos OP dos municípios 
que o implementaram, por reforçar a solidez dos projetos 
e a confiança dos agentes. Por outro lado, para a própria 
administração pública local, tem sido identificado um 
impacto relevante no funcionamento, dado que a 
avaliação e implementação de candidaturas a OP implicam 
muitas vezes trabalho conjunto de diferentes 
departamentos e o reforço de uma cultura de 
horizontalidade, inovação e abertura que rompe com a 
cultura burocrática tradicionalmente dominante. 
 
9. Para reforçar a visibilidade e confiança pública nos OP, 
a cultura de participação que a suporta, e os próprios 
níveis de responsabilização da administração pública no 
processo, é fundamental garantir níveis de execução 
elevados dos projetos vencedores e regularidade na 
realização dos OP com uma periodicidade aceitável, 
preferencialmente anual e no máximo em anos 
intercalados. Nas experiências em curso, o grau de 
concretização tem sido variável, sendo frequentes hiatos 
significativos (por vezes de vários anos) entre a aprovação 
em OP e a respetiva execução, prejudicando a eficácia e a 
transparência do processo e a confiança de quem nele 
participa. Para consolidar uma periodicidade anual, 
como parte normal e institucionalizada de cada 
exercício orçamental dos municípios, a especificidade 
dos OP recomenda que decorram temporalmente de 
modo articulado e prévio com a planificação orçamental. 
Por exemplo, se a apresentação, acompanhamento e 
votação dos projetos terminar no fim do 2º trimestre de 
cada ano, torna-se viável o trabalho técnico nos serviços 
responsáveis durante o 3º trimestre de modo a permitir 
que, atempadamente e de acordo com as dotações 
financeiras asseguradas, estejam em condições de ser 
integrados no Orçamento seguinte. No caso de projetos 
de execução menos complexa, é também possível que 
projetos já aprovados sejam prioritariamente acomodados 
em alterações orçamentais durante o próprio ano em 
curso. Em ambos os casos, a antecipação de 
procedimentos permite ganhar tempo para uma execução 
de projetos de OP num prazo razoável. 
 
10. O desenvolvimento dos OP em Portugal tem 
conhecido aprofundamentos significativos face às 
experiências de primeira geração, que além de um 
centramento nas dinâmicas presenciais, tiveram em muitos 
casos uma componente sobretudo consultiva. Cada vez 
menos casos de OP, em particular nos que surgiram mais 
recentemente, têm estas características, o que permite 
reforçar a transparência, confiança e força dos projetos e 
do próprio processo democrático. Por todas estas razões, 
e para além dos caminhos de melhoria e inovação noutras 

dimensões, como as acima identificadas, é imperativa a 
adoção de um modelo deliberativo, de modo 
aprofundar a componente vinculativa dos resultados 
de Orçamento Participativo, para que a participação o 
seja verdadeiramente e na sua plenitude. 
 
Assembleia Municipal de Odivelas, Outubro de 2014 
 
(Conclusões aprovadas na 4ª Sessão Extraordinária 
de 2015 da Assembleia Municipal de Odivelas, 25 de 
março de 2015)» 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

PROPOSTA DE RECOMENDAÇÃO 
Nº 01/AM/2015 

 

 
 

“ORÇAMENTOS PARTICIPATIVOS EM CONTEXTO 
METROPOLITANO: EXPERIÊNCIAS E DESAFIOS” 

 
No seguimento da reflexão desenvolvida na Conferência 
“ORÇAMENTOS PARTICIPATIVOS EM CONTEXTO 
METROPOLITANO: EXPERIÊNCIAS E DESAFIOS” a 
Assembleia Municipal de Odivelas recomenda à Câmara 
Municipal de Odivelas que: 
 
1. Retome e aprofunde a já longa experiência de 
Orçamentos Participativos no nosso município; 
 
2. Nesse processo, tenha em conta os elementos retirados 
das intervenções e do debate na Conferência vertidos nas 
Conclusões da Conferência em anexo; 
 
3. Desencadeie o processo de adesão à recentemente 
criada Rede de Autarquias Participativas e a assinatura da 
respetiva Carta de Compromisso. 

 
O Presidente da Assembleia Municipal de Odivelas 

 
(Miguel Cabrita) 

 
Odivelas, 25 de março de 2015. 
 
Dar conhecimento da presente recomendação e das 
Conclusões anexas a: 
 
- Câmaras Municipais e Assembleias Municipais da AML 
- ANMP  
- ANAFRE 
- Sec. Estado da Administração Local 
- Grupos Parlamentares da AR 
- Observatório Nacional dos OP e Associação IN LOCO 
 
(Aprovado por maioria) 
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RETIRADA DE PONTOS 
 

 
 

O Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Odivelas 
propôs que os pontos “Ponto 4 - Proposta de Delimitação 
da Área de Reabilitação Urbana do Bairro do Olival do 
Pancas – União de Freguesias Pontinha e Famões” e 
Ponto 5 - 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 e 229, fossem 
discutidos numa próxima sessão. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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NORMAS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 
ODIVELAS.OP’ 15 

 
 

CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA 
REGULAMENTO 
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PREÂMBULO 

 
A Câmara Municipal de Odivelas implementa o Orçamento Participativo (OP), porque 
reconhece a importância da utilização de instrumentos que promovam a participação dos 
cidadãos nos processos de governação local.  
 
Estes instrumentos que, pela sua natureza, se baseiam na partilha da decisão e no apelo à 
emancipação social e política dos cidadãos, são transformadores das relações tradicionais 
entre as Autarquias e a Sociedade, pois abrem um espaço de diálogo e de concertação 
coletiva sobre a afetação dos recursos às políticas públicas municipais. 

 
 

CAPÍTULO I  
 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Artigo 1.º 
Princípio 

 
O Orçamento Participativo da Câmara Municipal de Odivelas assenta nos valores da 
democracia participativa, constantes no artigo 2.º e no n.º 1 do art.º 267.º, ambos da 
Constituição da República Portuguesa, consagrando por um lado a participação direta dos 
cidadãos na tomada de decisão sobre os investimentos públicos municipais e, por outro, a 
aproximação entre o Município e a Comunidade. 
 

 
Artigo 2.º 
Objetivos 

 
São objetivos do Orçamento Participativo de Odivelas: 
 

a) Incentivar a participação informada, ativa e construtiva dos cidadãos na 
governação local; 

b) Promover o debate de ideias, da reflexão e da construção coletiva de consensos 
em torno de prioridades e dos projetos que mais interessam à comunidade, na 
defesa da solidariedade, da coesão social e da melhoria da qualidade de vida; 

c) Reforçar as políticas de participação cívica, tendo por base os princípios da 
igualdade, representação e participação, junto de toda a população, com especial 
atenção para a população mais jovem, abrindo espaço para a renovação da 
sociedade democrática e para a população sénior, criando condições para o seu 
desenvolvimento pessoal e social e, ao mesmo tempo, promover um 
envelhecimento ativo. 
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Artigo 3.º 
Modelo 

 
O Orçamento Participativo de Odivelas assenta num modelo de participação de caráter 
deliberativo, segundo o qual os participantes e cidadãos formulam propostas e decidem, 
através de um processo de votação, sobre os projetos considerados prioritários, até ao 
limite orçamental estipulado pela autarquia e desde que se enquadrem nas normas 
definidas no presente documento. 

 
 
 

Artigo 4.º 
Âmbito Territorial 

 
O Orçamento Participativo (OP) de Odivelas abrange o território do Concelho de Odivelas. 
 
 
 

Artigo 5.º 
Dotação do Orçamento Participativo 

 
1. O montante global atribuído ao ciclo do OP para 2015 é de 1.000.000,00€ (um 

milhão de euros). 
2. Cada proposta não poderá exceder o limite de 100.000,00€ (cem mil euros), 

sendo considerado nesse valor o IVA à taxa legal em vigor. 
 
 

Artigo 6.º 
O Ciclo do Orçamento Participativo 

 
1. O Orçamento Participativo de Odivelas realiza-se de dois em dois anos. 
2. O Ciclo do OP compreende as seguintes etapas: 

a) Preparação do processo; 
b) Divulgação; 
c) Recolha de propostas; 
d) Análise técnica e divulgação da lista provisória dos projetos; 
e) Período de reclamação; 
f) Decisão sobre as reclamações; 
g) Divulgação e início da votação dos projetos; 
h) Apresentação dos resultados (projetos vencedores); 
i) Aprovação do orçamento; 
j) Execução dos projetos vencedores. 
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Artigo 7.º 
Participantes 

 
Podem participar no Orçamento Participativo de Odivelas todos os cidadãos com idade 
igual ou superior a 16 anos, residentes, estudantes, empresários ou trabalhadores no 
Concelho de Odivelas. 
 
 

CAPÍTULO II  
 

NORMAS DE FUNCIONAMENTO E PARTICIPAÇÃO 
 
 

Artigo 8.º 
Calendário do Ciclo do Orçamento Participativo 

 
O calendário do ciclo do OP de 2015 é o seguinte: 

a) Preparação do processo: março de 2015; 
b) Divulgação: abril de 2015; 
c) Recolha das propostas (online e nas assembleias participativas): 1 de maio 

a 30 de junho de 2015; 
d) Análise técnica das propostas: 1 de julho a 7 de agosto de 2015; 
e) Divulgação da lista provisória dos projetos: 10 de agosto de 2015; 
f) Período de reclamação: 10 a 16 de agosto de 2015; 
g) Decisão sobre as reclamações: 17 a 31 de agosto de 2015; 
h) Divulgação e período de votação dos projetos: 1 a 30 de setembro de 

2015; 
i) Apresentação dos resultados (projetos vencedores): 7 de outubro de 

2015; 
j) Aprovação do orçamento: outubro de 2015; 
k) Execução dos projetos vencedores: janeiro de 2016 a dezembro de 2017. 

 
 

Artigo 9.º 
Propostas 

 
1. A apresentação das propostas poderá ser realizada através dos seguintes meios: 

a) Na internet, via Portal do OP, mediante o registo e com o preenchimento 
de formulário aí disponível, sendo o acesso efetuado através do Site 
Oficial da Câmara Municipal de Odivelas: http://www.cm-odivelas.pt. O 
registo é obrigatório e permite a submissão de propostas e a participação 
no processo de votação dos projetos. 

b) Nas assembleias participativas presenciais, promovidas pelo município, 
através do preenchimento de formulário próprio. As datas destas sessões 
serão anunciadas no Portal do OP. 
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2. Não são consideradas as propostas entregues por outras vias, nomeadamente, 
por correio eletrónico ou em suporte de papel (exceto em formulário próprio nas 
assembleias participativas presenciais). 

3. As propostas devem enquadrar-se numa das seguintes áreas temáticas: 
a) Ação Social 
b) Cultura 
c) Desporto 
d) Educação e Juventude  
e) Espaço Público e Espaço Verde 
f) Infraestruturas Viárias, Trânsito e Mobilidade 
g) Modernização Administrativa e Cidadania 
h) Proteção Ambiental, Energia e Sustentabilidade 
i) Proteção Civil 
j) Saúde 
k) Turismo, Comércio e Promoção Económica 
l) Urbanismo e Requalificação Urbana 

4. As propostas têm de ser apresentadas em nome individual. 
5. Cada cidadão pode apresentar as propostas que entender, desde que respeite as 

normas presentes neste documento. 
6. Para cada proposta deve ser preenchido, obrigatoriamente, um formulário.  
7. Os participantes podem adicionar anexos (fotos, mapas, plantas de localização) à 

proposta, por forma a apoiar a sua fundamentação. 
8. O formulário disponível, quer no Portal, quer nas assembleias participativas 

presenciais, deve ser preenchido na íntegra, caso contrário, a proposta pode ser 
excluída. 

9. São consideradas elegíveis as propostas que cumulativamente reúnam as 
seguintes condições: 

a) Que se insiram no quadro de competências e atribuições próprias ou 
delegáveis na Câmara Municipal de Odivelas, ou ainda, aquelas que sendo 
competências ou atribuições de outras entidades se destinem a fins 
públicos, ficando neste caso a sua execução condicionada à celebração de 
um acordo entre a Câmara Municipal de Odivelas e a entidade detentora 
dessas competências ou atribuições; 

b) Sejam suficientemente específicas, bem delimitadas na sua execução e, se 
possível no território, para uma análise e orçamentação concreta. A falta 
da indicação destes dados pode impedir a adaptação da proposta a 
projeto por parte dos serviços municipais; 

c) Não excedam o montante orçamental de 100.000,00€ (cem mil euros), 
sendo considerado nesse valor o IVA à taxa legal em vigor; 

d) Não ultrapassem os 24 meses de execução. 
10. As propostas consideradas elegíveis são transformadas em projetos, com a 

indicação do respetivo orçamento e do prazo previsto para a sua execução. 
11. Os projetos elaborados pelos serviços municipais e colocados a votação, poderão 

não ser uma transcrição das propostas que lhe deram origem. Há propostas que, 
para terem condições de execução, poderão necessitar de ajustes técnicos por 
parte dos serviços municipais. 
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12. A semelhança do conteúdo das propostas ou a sua proximidade a nível de 
localização poderá originar a integração de várias propostas num só projeto. 

13. Não se consideram as propostas que: 
a) Não sejam tecnicamente exequíveis; 
b) Configurem pedidos de apoio ou venda de bens e serviços; 
c) Não seja possível à Câmara Municipal de Odivelas assegurar a 

manutenção e funcionamento do investimento em causa, em função do 
seu custo e/ou da exigência de meios técnicos ou financeiros 
indisponíveis, sob fundamentação em sede de análise técnica; 

d) A sua execução dependa de parcerias ou pareceres de entidades externas 
cujo período dilatado de obtenção seja incompatível com os prazos 
estipulados no presente documento para a execução das respetivas 
propostas; 

e) Contrariem ou sejam incompatíveis com planos, projetos municipais e 
legislação em vigor; 

f) Estejam previstas ou a ser executadas no âmbito do plano de atividades 
municipal; 

g) Sejam comissionadas por marcas registadas, abrangidas por direitos de 
autor ou tenham sobre si patentes registadas; 

h) Sejam relativas à cobrança de receita ou funcionamento interno da 
Câmara Municipal. 

14. Nos casos previstos na alínea c) do número anterior, o projeto poderá ser 
executado caso a Câmara Municipal autorize a celebração de um acordo de 
iniciativa dos proponentes da proposta excluída ou de uma entidade privada por 
eles indicada, onde estes assumam a totalidade ou parte dos custos de 
manutenção do projeto. 

 
 

Artigo 10.º 
Assembleias Participativas 

 
1. As Assembleias Participativas (AP) são sessões presenciais, que visam promover o 

debate público em torno de soluções mais coletivas e consensuais. 
2. O registo dos participantes poderá ser feito antecipadamente, no Portal do OP, ou 

no local da AP no próprio dia. 
3. As propostas apresentadas pelos participantes deverão cumprir as normas 

constantes neste documento. 
4. Nas AP, estão presentes técnicos da Câmara Municipal de Odivelas que darão 

apoio aos participantes na formulação das propostas. 
5. As propostas apresentadas que reúnam as condições necessárias, serão 

consideradas propostas para o Orçamento Participativo de 2015 e introduzidas no 
portal pela equipa do OP, para posterior análise técnica. 
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Artigo 11.º 
Análise Técnica das Propostas 

 
1. A Câmara Municipal de Odivelas compromete-se a fazer uma análise técnica de 

todas as propostas submetidas pelos cidadãos. 
2. Para efeitos do número anterior é constituída uma Comissão de Análise Técnica, 

multidisciplinar, que abrange todas as áreas temáticas referidas no n.º 2 do artigo 
9.º deste documento. 

3. As propostas que estiverem de acordo com as normas definidas no artigo 9.º 
serão adaptadas a projeto e colocadas à votação dos cidadãos. 

4. Todas as propostas adaptadas a projeto, assim como os documentos anexos às 
mesmas, passam a ser propriedade da Câmara Municipal de Odivelas. 

5. A não adaptação de propostas a projetos após análise técnica, será devidamente 
justificada com base nas normas aqui presentes. 

6. A Comissão de Análise Técnica, compromete-se a esclarecer as questões 
colocadas pelos cidadãos, bem como, se tal for necessário, convocar os 
proponentes para esclarecimentos no âmbito da proposta apresentada. 

 
 

Artigo 12.º 
Período de Reclamação 

 
1. Após análise técnica e realizada a adaptação das propostas a projetos, a Comissão 

de Análise Técnica divulga no Portal do OP a lista provisória de projetos que irão 
ser colocados à votação dos cidadãos. 

2. Conforme estipulado no calendário do ciclo – artigo 8.º, alínea f), os cidadãos que 
não concordarem com a forma de adaptação das propostas a projeto ou com a 
não adaptação de proposta a projeto, poderão reclamar através do e-mail: 
orcamento.participativo@cm-odivelas.pt, no período aí indicado. 

3. Findo o prazo referido no número anterior, não poderão ser consideradas as 
reclamações para efeitos de análise no âmbito do Orçamento Participativo, sem 
prejuízo de as mesmas serem encaminhadas para os serviços municipais 
competentes. 

4. A Comissão de Análise Técnica decide as reclamações no prazo indicado na alínea 
g) do artigo 8.º. 

 
 

Artigo 13.º 
Votação dos Projetos 

 
1. Os projetos admitidos a votação são divulgados no prazo estipulado no artigo 8.º, 

alínea h), por via eletrónica, através do Portal do OP e nos postos de votação fixos 
e móveis em local a divulgar e assegurados por técnicos da Câmara Municipal 
devidamente credenciados para informar e auxiliar na votação. 

2. Cada cidadão tem direito a 2 (dois) votos, sendo que os mesmos não podem ser 
atribuídos ao mesmo projeto. 
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3. A votação só é possível depois de efetuado o devido registo no Portal do OP. 
4. Na votação presencial, os cidadãos que pretendam exercer o direito de voto 

deverão fazer-se acompanhar de cartão de cidadão ou bilhete de identidade e 
número de identificação fiscal. 
 
 

Artigo 14.º 
Projetos Vencedores 

 
1. Os projetos vencedores são divulgados através do Portal do OP e nos postos de 

votação fixos e móveis em local a divulgar, no prazo previsto na alínea i) do artigo 
8.º. 

2. São vencedores os projetos mais votados pelos cidadãos até ao limite da verba 
global definida para esta edição do Orçamento Participativo, indicada no n.º 1 do 
artigo 5.º do presente documento. 

3. Os projetos vencedores serão apresentados em cerimónia pública, organizada 
pela Câmara Municipal de Odivelas, e posteriormente publicados no Portal do OP. 

 
 

Artigo 15.º 
Aprovação do Orçamento 

 
O Orçamento Participativo é aprovado em simultâneo com a aprovação do Orçamento 
Municipal pelos órgãos competentes, Câmara Municipal e Assembleia Municipal, até ao 
final do mês de outubro. 

 
 
 

CAPÍTULO III – DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Artigo 16.º 

Revisão das Normas do Orçamento Participativo 

 

As normas aqui presentes estão sujeitas a uma avaliação e revisão que se realiza a cada 
ciclo do OP. 

 
 

Artigo 17.º 

Gestão e Acompanhamento do Orçamento Participativo 

 
1. A coordenação do processo do Orçamento Participativo está a cargo da 

Presidente da Câmara Municipal, sendo diretamente apoiado pelo Gabinete de 
Comunicação e Modernização Administrativa. 
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2. Para qualquer esclarecimento no âmbito do Orçamento Participativo de Odivelas, 
poderá enviar um e-mail para orcamento.participativo@cm-odivelas.pt ou através 
do número de telefone 219 320 408/9. 
 
 

Artigo 18.º 

Casos Omissos 

 

As omissões ou dúvidas que possam surgir na interpretação das normas aqui presentes, 
serão resolvidas no âmbito da coordenação do Orçamento Participativo. 
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REGULAMENTO DO  

CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA DE ODIVELAS 
 

A Lei n.º 33/98, de 18 de julho veio criar os Conselhos Municipais de Segurança, com vista a aprofundar 

o conhecimento, formular propostas de solução e emitir pareceres relativamente aos problemas de 

segurança, criminalidade e exclusão social na área do respetivo Município. 

 

Para tanto, o artigo 6º do diploma citado, impõe que a Assembleia Municipal elabore e aprove o 

Regulamento Provisório de Segurança, o envie para efeitos de consulta ao Conselho de Segurança, e o 

aprove após receção de parecer. 

 

No seguimento da reorganização administrativa operada pela Lei n.º 22/2012, de 30 de maio e pela Lei 

n.º 11-A/2013, de 28 de janeiro, bem como das alterações legislativas operadas, nomeadamente, pela 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 44/2007, de 19 de março, pelo Decreto -Lei n.º 124/2011, de 29 

de dezembro e pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, o Regulamento do Conselho Municipal de 

Segurança, atualmente em vigor no Concelho de Odivelas, carece de adaptação à nova realidade 

legislativa e à nova organização administrativa do Concelho de Odivelas.  

 

Assim, nestes termos e para os efeitos previstos no artigo 6.º da Lei n.º 33/98, de 18 de Julho, a 

Assembleia Municipal de Odivelas, sob proposta da Câmara Municipal de Odivelas, nos termos da alínea 

ccc) do n.º 1 do artigo 33º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprova, o seguinte 

Regulamento: 

 

CAPÍTULO I 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Artigo 1.º 

Conselho Municipal de Segurança 

 

O Conselho Municipal de Segurança de Odivelas, adiante designado por Conselho, é uma entidade de 

âmbito municipal, com funções de natureza consultiva, de articulação, informação e cooperação, cujos 

objetivos, composição e competências são regulados pelo presente documento. 
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Artigo 2.º 

Sede 

 

O Conselho tem Sede nos Paços do Concelho do Município de Odivelas, sito na Quinta da Memória, na 

Rua Guilherme Gomes Fernandes, em Odivelas.  

 

Artigo 3.º 

Objetivos 

 

São objetivos do Conselho: 

a) Contribuir para o aprofundamento do conhecimento da situação de segurança na área do 

município, através da consulta entre todas as entidades que o constituem; 

b) Formular propostas de solução para os problemas de marginalidade e segurança dos cidadãos 

no Município de Odivelas e participar em ações de prevenção; 

c) Promover a discussão sobre medidas de combate à criminalidade e à exclusão social no 

município; 

d) Aprovar pareceres e solicitações a remeter a todas as entidades que julgue oportunos e 

diretamente relacionados com as questões de segurança e inserção social. 

 

 

Artigo 4.º 

Competências 

 

Para a prossecução dos objetivos previstos no artigo 3.º compete ao Conselho dar parecer sobre: 

 

a) A evolução dos níveis de criminalidade na área do município; 

b) O dispositivo legal de segurança e a capacidade operacional das forças de segurança no 

município; 

c) Os índices de segurança e o ordenamento social no âmbito do município ou com impacto no seu 

território; 

d) Os resultados da atividade municipal de proteção civil; 

e) Os resultados da atividade municipal de combate a incêndios; 
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f) As condições materiais e os meios humanos empregues nas atividades sociais de apoio aos 

tempos livres, particularmente dos jovens em idade escolar; 

g) A situação socioeconómica municipal; 

h) O acompanhamento e apoio das ações dirigidas, em particular, à prevenção da 

toxicodependência e à análise da incidência social do tráfico e consumo de droga; 

i) As situações sociais que, pela sua particular vulnerabilidade, se revelem de maior potencialidade 

criminógena e mais carecidas de apoio à inserção; 

j) Os índices de resposta dos meios de saúde em caso de emergência ou catástrofe;  

k) Os índices de segurança do sistema viário, habitacional e de iluminação pública. 

 

 

CAPÍTULO II 

 

ORGANIZAÇÃO  

 

Artigo 5.º 

Composição 

 

1. Integram o Conselho: 

a) O Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, que preside; 

b) O Vereador com o Pelouro da Proteção Civil; 

c) O Presidente da Assembleia Municipal de Odivelas; 

d) Os Presidentes das Juntas de Freguesia; 

e) Um representante do Ministério Público da Comarca; 

f) O Comandante da Divisão da PSP de Loures/Odivelas; 

g) O Comandante do Destacamento Territorial de Loures da GNR; 

h) O Coordenador do Serviço Municipal de Proteção Civil; 

i) O Comandante do Corpo de Bombeiros de Caneças; 

j) O Comandante do Corpo de Bombeiros de Odivelas; 

k) O Comandante do Corpo de Bombeiros da Pontinha; 

l) Um representante do Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e Dependências; 

m) Um representante do Serviço Local de Odivelas do Centro Regional de Segurança Social de 

Lisboa e Vale do Tejo;  
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n) Um representante da Associação Empresarial de Comércio e Serviços dos Concelhos de Loures e 

Odivelas; 

o) Um representante da Associação Empresarial da Região de Lisboa; 

p) Quatro cidadãos de reconhecida idoneidade, a designar pela Assembleia Municipal de Odivelas;  

q) Um representante de cada uma das centrais sindicais. 

 

2. Os membros do Conselho podem ser temporariamente substituídos, nas suas ausências e 

impedimentos, ou substituídos definitivamente, por motivos devidamente justificados:  

 

a) Os membros do Conselho podem ser substituídos definitivamente pelas entidades que os 

designaram, tomando posse posteriormente nos termos da lei. 

b) Os membros do Conselho que representem entidades ou que tenham substituto legal podem 

fazer-se representar nas suas faltas ou impedimentos, desde que o façam nos termos da 

legislação aplicável e informem atempadamente o Presidente do Conselho. 

 

3. O mandato dos membros do Conselho coincide com o mandato dos Órgãos Municipais. 

 

4. Até à designação de novos membros do Conselho em resultado de processo eleitoral, mantém-se em 

funções o Conselho designado no mandato anterior. 

 

5. Cada novo Conselho deverá ser designado até 90 dias após a tomada de posse do Órgão Deliberativo 

Municipal. 

 

 

Artigo 6.º 

Presidência 

 

1. O Conselho é presidido pelo Presidente da Câmara Municipal de Odivelas. 

 

2. Compete ao Presidente: 

a)  Convocar as reuniões do Conselho; 

b)  Fixar a respetiva Ordem de Trabalhos; 
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c)  Abrir e encerrar as reuniões e dirigir os respetivos trabalhos, podendo ainda suspendê-las ou 

encerrá-las antecipadamente, quando razões excecionais o justifiquem; 

d)  Exercer os demais poderes que lhe sejam conferidos por lei, pelo regulamento ou por 

deliberação do Conselho, e 

e) Assegurar a instalação do Conselho. 

 

3. O Presidente é coadjuvado no exercício das suas funções por dois secretários, designados entre os 

membros do Conselho. 

 

4. Compete aos Secretários conferir as presenças nas reuniões, verificar o quórum, organizar as 

inscrições para o uso da palavra, lavrar as atas, e assegurar o expediente. 

 

5. Nas suas ausências e impedimentos, o Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, será substituído 

pelo Vice-Presidente ou por outro Vereador a indicar.  

 

6. Em caso de empate na votação, o Presidente tem “voto de qualidade”. 

 

 

CAPÍTULO III 

 

FUNCIONAMENTO 

 

Artigo 7.º 

Periodicidade das reuniões Ordinárias 

 

1.  O Conselho reúne ordinariamente uma vez por trimestre. 

2.  As reuniões realizam-se nos Paços do Concelho ou, por decisão do Presidente, em quaisquer outras 

instalações municipais, indicadas por este. 

 

 

 

 

 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
 

 
Ano XVI - N.º 6 – 7 de abril de 2015 – ANEXO - Conselho Municipal de Segurança - Regulamento 

7 
 

Artigo 8.º 

Convocação das reuniões 

 

As reuniões são convocadas pelo Presidente, com a antecedência mínima de 15 dias, em relação à data 

de realização da reunião, constando da respetiva convocatória o dia, hora e local desta. 

 

 

Artigo 9.º 

Reuniões extraordinárias 

 

1. Poderá haver lugar a reuniões extraordinárias, mediante convocação escrita do Presidente, aos 

membros Conselho Municipal de Segurança, por sua iniciativa ou a requerimento de pelo menos um 

terço dos membros do Conselho, devendo o respetivo requerimento conter a indicação dos assuntos 

que se desejam ver tratados. 

 

2. A convocatória da reunião deve ser feita para um dos 15 dias seguintes à apresentação do pedido, 

mas sempre com a antecedência mínima de 48 horas sobre a data da reunião extraordinária. 

 

3. Da convocatória deve constar, de forma expressa e especificada, os assuntos a tratar na reunião. 

 

 

Artigo 10.º 

Ordem de trabalhos  

 

1. Cada reunião terá uma Ordem de Trabalhos estabelecida pelo Presidente. 

 

2. O Presidente deve incluir na ordem do dia, na medida do possível, os assuntos que para esse fim lhe 

forem indicados por qualquer membro do Conselho, desde que se incluam nas competências desta 

entidade e o pedido seja apresentado por escrito com a antecedência mínima de 10 dias sobre a data de 

convocação da reunião.  

 

3. Podem ser sempre incluídos novos assuntos na ordem do dia desde que sejam aceites pelo mínimo de 

2/3 dos membros que compõem o Conselho. 
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4. Em cada reunião ordinária haverá um período “antes da ordem do dia”, que não deverá exceder 

trinta minutos, para discussão e análise de quaisquer assuntos da competência do Conselho, não 

incluídos na ordem do dia. 

 

Artigo 11.º 

Quórum 

 

1. O Conselho reúne com a presença da maioria dos seus membros. 

2. Passados 30 minutos sem que haja o quórum referido no número anterior, o Conselho reúne e 

delibera desde que esteja presente um terço dos seus membros. 

 

 

Artigo 12.º 

Direitos dos membros 

 

1. Todos os membros do Conselho têm direito a participar nas respetivas reuniões, a usar da palavra, a 

apresentar propostas sobre a matéria em debate e a participar na elaboração dos pareceres referidos 

no artigo 3.º. 

 

2. A palavra será concedida aos membros do Conselho por ordem de inscrição, não podendo, cada 

intervenção, exceder 5 minutos. 

 

Artigo 13.º 

Deliberações 

 

As deliberações do Conselho são tomadas nos termos previstos nos artigos 22.º a 26.º do Código do 

Procedimento Administrativo (C.P.A). 
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CAPÍTULO IV 

 

PARECERES 

 

Artigo 14.º 

Elaboração dos Pareceres 

 

1. Os pareceres são elaborados pelo membro do Conselho que para tal seja designado pelo Presidente. 

 

2. Sempre que a matéria em causa o justifique e sob proposta do Presidente, poderão ser criados grupos 

de trabalho, que terão como missão a apresentação de um projeto de parecer.  

 

3. Os restantes membros poderão participar nos trabalhos dos grupos constituídos, através da remessa 

de estudos, propostas e/ou sugestões sobre a matéria em apreciação. 

 

Artigo 15.º 

Aprovação de pareceres 

 

1. Os projetos de parecer são apresentados aos membros do Conselho com um prazo de antecedência 

de, pelo menos, 15 dias sobre a data agendada para o seu debate e aprovação.  

 

2. Os pareceres são votados um a um, considerando-se aprovados quando reúnam o voto favorável da 

maioria dos membros presentes na reunião, aplicando-se a esta votação a regra geral prevista no n.º1 

do artigo 25.º do C.P.A..  

 

3. Quando um parecer for aprovado com votos contra, os membros vencidos podem requerer que 

conste em ata a sua declaração de voto.  

 

4. Os pareceres aprovados pelo Conselho são remetidos aos órgãos municipais para apreciação e às 

autoridades competentes na matéria, para efeitos de conhecimento. 
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Artigo 16.º 

Validade dos pareceres 

 

Os pareceres a emitir pelo Conselho mantêm-se em vigor até existirem razões fundamentadas que 

justifiquem a sua alteração e nova elaboração. 

 

 

CAPÍTULO V 

 

ATAS 

 

Artigo 17.º 

Atas das reuniões 

 

1. De cada reunião do Conselho será lavrada ata na qual se registará o que de essencial se tiver passado, 

nomeadamente as faltas verificadas, os assuntos apreciados, os pareceres emitidos, os resultados das 

votações e as declarações de voto. 

 

2. No final da reunião do Conselho é assinada a minuta da ata pelos membros presentes; 

 

3. No início da sessão seguinte a ata é colocada à votação deste órgão. 

 

4. A elaboração das atas é da responsabilidade de um dos Secretários, designado pelo Presidente do 

Conselho, o qual, após a sua aprovação, as assinará conjuntamente com o Presidente. 

 

5. Qualquer membro ausente na reunião de aprovação de uma ata donde constem ou se omitam 

tomadas de posição suas pode, posteriormente, juntar à mesma uma declaração sobre o assunto. 

 

 

 

 

 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
 

 
Ano XVI - N.º 6 – 7 de abril de 2015 – ANEXO - Conselho Municipal de Segurança - Regulamento 

11 
 

 

CAPÍTULO VI 

 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Artigo 18.º 

Posse 

 

Após designação os membros do Conselho tomam posse perante a Assembleia Municipal.  

 

 

Artigo 19.º 

Instalação 

 

Compete ao Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, nos termos da lei efetuar as necessárias 

diligências quanto à instalação do Conselho.  

 

 

Artigo 20.º 

Apoio logístico 

 

Compete à Câmara Municipal de Odivelas, nos termos da lei, dar o apoio logístico necessário ao 

funcionamento do Conselho. 

 

 

Artigo 21.º 

Casos omissos 

 

As dúvidas que surjam na interpretação do presente Regulamento ou os casos omissos serão resolvidos 

por deliberação da Assembleia Municipal de Odivelas.  
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Artigo 22.º 

Revogação 

 

Com a entrada em vigor do presente Regulamento, revoga-se o Regulamento do Conselho Municipal de 

Segurança publicado Boletim Municipal n.º 8 de 3 de maio de 2005. 

 

 

Artigo 23.º 

Entrada em vigor 

 

O Regulamento entra em vigor, após a tramitação legal exigida e publicação no Boletim Municipal.  

 
 
 


