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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

14.ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
 
 

Realizada em 15 de julho de 2015 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 
 

 
 

8.ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 
9 ª MODIFICAÇÃO ORÇAMENTAL 

 
8ª Alteração Orçamental (Extraordinária) de 2015, 9.ª 
Modificação Orçamental, nos termos dos Mapas anexos à 
informação n.º interno/2015/7460, de 2015-07-09. 
 
 
“8.ª Alteração Orçamental (Extraordinária) 
 
A 8.ª Alteração Orçamental (Extraordinária) de 2015 
reveste-se de caráter extraordinário e serve para proceder 
ao reforço das seguintes rubricas: 
 
- Projeto 197/A/2015, referente a “Desratização e 
Desinsetização no Concelho”, no valor de 9.000,00 € 
(nove mil euros); 
 
- Projeto 222/A/2015, relativo a “Eventos - Centro 
Cultural Malaposta”, com o valor de 31.660,00 € (trinta e 
um mil, seiscentos e sessenta euros); 
 
- Projeto 158/A/2015 - “Pavilhão Multiusos de 
Odivelas”, com o reforço de 30.676,11 € (trinta mil, 
seiscentos e setenta e seis euros e onze cêntimos); 
 
- Projeto 33/A/2015, referente a “Comunicação, Relações 
Públicas e Protocolo - Apoio a Iniciativas”, no valor de 
14.112,02 € (catorze mil, cento e doze euros e dois 
cêntimos). 
 
Deste modo, a Alteração Orçamental do lado da Despesa 
totaliza 71.523,13 Euros (setenta e um mil, quinhentos e 
vinte e três euros e treze cêntimos), verificando-se uma 
manutenção do total das despesas correntes e de capital, 
conforme quadro seguinte: 

 

Modificação Despesa 
Quadro Síntese 

 

 Inscrições/ 
Reforços 

Diminuições/ 
Anulações 

Total de Despesas Correntes 71.523,13 71.523,13 

Total de Despesas Capital 0,00 0,00 

Total Geral 71.523,13 71.523,13 

(un: euros)” 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS 
 

 
 

EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA A 
AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
DESINFESTAÇÃO NO CONCELHO DE ODIVELAS 

 
Emissão de parecer prévio favorável para a realização de 
uma prestação de serviços de desinfestação na área 
territorial do Concelho de Odivelas, dando cumprimento 
ao disposto no n.º 2 do artigo 3.º da Portaria n.º 20/2015 
de 4 de fevereiro, bem como no artigo 3.º da Portaria n.º 
149/2015 de 26 de maio, de acordo com o proposto na 
informação interno/2015/7405, de 2015-07-06: 
 
“(…) 
Objeto do contrato 
 
• O objeto do contrato consiste na prestação de serviços 
de desinfestação, desratização, desbaratização e 
desinsetização a serem prestados na área territorial do 
concelho de Odivelas pelo período de 1 mês, renováveis 
mensalmente até ao máximo de três meses. 
 
• A entidade adjudicante dispõe-se a pagar pela execução 
de todas as prestações que constituem o objeto do 
contarto o valor máximo de €13.800,00 + IVA (treze mil 
e oitocentos euros). 
 
• A presente despesa tem enquadramento orçamental no 
Projeto n.º 2015/A/197 – Classificação: 2606/020220 
 
Descrição do Contrato 
 
As áreas a que se refere a presente aquisição de serviços 
de desinfestação, estão localizadas na União das 
Freguesias de Póvoa Sto. Adrião e Olival Basto, União das 
Freguesias de Pontinha e Famões, União das Freguesias 
de Ramada e Caneças e Freguesia de Odivelas, no 
Concelho de Odivelas. Deverão ser alvo de intervenção as 
escolas do ensino básico do concelho e todas e quaisquer 
instalações, equipamentos e fogos municipais, desde que 
considerado necessário pela unidade orgânica municipal 
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gestora da presente prestação. (…)” (Informação 

interno/2015/7405, de 2015-07-06) 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

SIMAR - SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS DE 
ÁGUAS E RESÍDUOS DE LOURES E ODIVELAS 

 

 
 

MINUTAS DE CONTRATO E NOTAS DE ENCOMENDA PARA 
ALUGAR OPERACIONAL DE 11 VIATURAS DE 

RECOLHA DE RU – CP3/2015 
 

Minutas de contrato com a EGEO – Tecnologia e 
Ambiente, S.A., referente ao Lote 2 - 7 (sete) viaturas 
pesadas de 15 m3 e com a Ecoambiente, Consultores de 
Engenharia, Gestão e Prestação de Serviços, S.A., 
referente ao Lote 3 – 1 (uma) viatura pesada de 20m3, 
bem como as respetivas notas de encomendas n.ºs 
15/00666 e 15/00667, nos termos constantes na 
documentação enviada pelo Conselho de Administração 
dos SIMAR (Proposta n.º 452/2015) e que se encontra 
anexa à Informação n.º interno/2015/7304, de 2015-07-
06, de acordo com o constante na informação 
mencionada. 

 
 

“CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº __ 
 

CP 3/2015 – Aluguer de 11(onze) viaturas de recolha de 
resíduos urbanos 

 
Lote 3 – 1 (uma) viatura pesada de 20 m3 

 
Aos _______ dias do mês de ______________ de dois 
mil e quinze, na Sede dos Serviços Intermunicipalizados 
de Águas e Resíduos dos Municípios de Loures (doravante 
SIMAR Loures e Odivelas), sita na Rua Ilha da Madeira nº 
2, em Loures, encontrando-se presentes, em representação 
dos SIMAR de Loures e Odivelas, o Senhor António 
Manuel Pombinho Costa Guilherme, Vogal do Conselho 
de Administração, a seguir designado como Primeiro 
Outorgante, no uso de competência delegada, conferida 
por deliberação do Conselho de Administração dos 
SIMAR de Loures e Odivelas, de 08.10.2014 e em 
representação da empresa Ecoambiente, Consultores de 
Engenharia, Gestão e Prestação de Serviços, S. A., pessoa 
coletiva nº 502877472, a seguir designada por Segundo 
Outorgante o Senhor _________, portador do B.I./C.C. 
nº _______ com validade até __.__.____ emitido por 
______, na qualidade de representante daquela Empresa, 
com poderes para por ela se obrigar, como foi verificado 
pela Certidão Permanente/Procuração subscrita em 
__.__.____ e válida até __.__.___, pessoa(s) cuja(s) 
identidade(s) foram legalmente reconhecida(s), lavra-se o 
presente contrato de prestação de serviços. 

O presente contrato foi precedido de Concurso Público, 
nos termos do disposto na alínea b) do nº 1 do artigo 20º, 
Decreto-Lei 18/2008 de 29 de Janeiro, conforme Aviso 
de Abertura publicado no Diário da República, II Série, n 
º 36 de 20.02.2015 e é celebrado na sequência da 
adjudicação conferida por deliberação de adjudicação da 
Câmara Municipal de Loures de 13.05.2015 e da Câmara 
Municipal de Odivelas de 20.05.2015 e de aprovação da 
minuta de contrato de ___.___.____ da Câmara 
Municipal de Loures e da Câmara Municipal de Odivelas 
de __.__.____, em __.__.____, nos termos e condições 
das cláusulas seguintes: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA 

 
Os SIMAR de Loures e Odivelas, como Primeiro 
Outorgante e Ecoambiente, Consultores de Engenharia, 
Gestão e Prestação de Serviços, S. A., como Segundo 
Outorgante acordam entre si, por esta forma, a prestação 
serviço de aluguer operacional de viaturas de recolha de 
resíduos urbanos, nos termos e condições deste contrato. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA 

 
O presente contrato tem como objeto o aluguer 
operacional de uma viatura de recolha de RU, pesada de 
20 m3, nos termos constantes do processo de concurso e 
proposta do Segundo Outorgante. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA 

 
O presente contrato produzirá efeitos a partir da 
notificação do visto ou declaração de conformidade 
emitido pelo Tribunal de Contas e permanecerá em 
execução pelo período de 72 (setenta e dois) meses, 
contados a partir do dia da entrega efetiva da viatura do 
presente lote, sem prejuízo das obrigações acessórias que 
devam perdurar para além da sua cessação. 

 
CLÁUSULA QUARTA 

 
1- O encargo global do presente contrato é de 364.470,48 
€ (trezentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e setenta 
euros e quarenta e oito cêntimos) a que acresce I.V.A. à 
taxa legal em vigor. 
 
2- O encargo mensal total da renda para a viatura 
corresponde a 5.062,09 € (cinco mil, sessenta e dois euros 
e nove cêntimos). 
 
3- Para efeito de pagamento, o Segundo Outorgante deve 
apresentar ao Primeiro Outorgante a correspondente 
faturação, com uma antecedência de 60 dias, em relação à 
data do respetivo vencimento. 

 
CLÁUSULA QUINTA 

 
Para exato e pontual cumprimento de todas as obrigações 
legais e contratuais advenientes do presente contrato, ao 
abrigo do artigo 89.º do CCP, foi entregue pelo Segundo 
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outorgante, uma garantia bancária, emitida pelo Banco 
BIC, com o nº 274/2015-P, no montante de 18.223,53 € 
(dezoito mil, duzentos e vinte e três euros e cinquenta e 
três cêntimos), correspondente a 5% do preço contratual 
de acordo com o estabelecido no programa de concurso e 
caderno de encargos. 

 
CLÁUSULA SEXTA 

 
Verificando-se o incumprimento de obrigações 
emergentes do contrato, aplicar-se-á o disposto no ponto 
16 do clausulado jurídico do Caderno de Encargos – 
“Penalidades Contratuais”. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA 

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

 
CLÁUSULA OITAVA 

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

 
CLÁUSULA NONA 

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

 
CLÁUSULA DÉCIMA 

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

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 

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

 
 

“CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº __ 
 

CP 3/2015 – Aluguer de 11(onze) viaturas de recolha de 
resíduos urbanos 

 
Lote 2 – 7 (sete) viaturas pesadas de 15 m3 

 
Aos _______ dias do mês de ______________ de dois 
mil e quinze, na Sede dos Serviços Intermunicipalizados 
de Águas e Resíduos dos Municípios de Loures (doravante 
SIMAR Loures e Odivelas), sita na Rua Ilha da Madeira nº 
2, em Loures, encontrando-se presentes, em representação 
dos SIMAR de Loures e Odivelas, o Senhor António 
Manuel Pombinho Costa Guilherme, Vogal do Conselho 
de Administração, a seguir designado como Primeiro 
Outorgante, no uso de competência delegada, conferida 
por deliberação do Conselho de Administração dos 
SIMAR de Loures e Odivelas, de 08.10.2014 e em 
representação da empresa EGEO- Tecnologia e 
Ambiente, S.A., pessoa coletiva nº 500512884, a seguir 
designada por Segundo Outorgante o Senhor _________, 
portador do B.I./C.C. nº _______ com validade até 
__.__.____ emitido por ______, na qualidade de 
representante daquela Empresa, com poderes para por ela 
se obrigar, como foi verificado pela Certidão 
Permanente/Procuração subscrita em __.__.____ e válida 
até __.__.___, pessoa(s) cuja(s) identidade(s) foram 
legalmente reconhecida(s), lavra-se o presente contrato de 
prestação de serviços. 
 
O presente contrato foi precedido de Concurso Público, 
nos termos do disposto na alínea b) do nº 1 do artigo 20º, 
Decreto-Lei 18/2008 de 29 de Janeiro, conforme Aviso 
de Abertura publicado no Diário da República, II Série, n 
º 36 de 20.02.2015 e é celebrado na sequência da 
adjudicação conferida por deliberação de adjudicação da 
Câmara Municipal de Loures de 13.05.2015 e da Câmara 
Municipal de Odivelas de 20.05.2015 e de aprovação da 
minuta de contrato de ___.___.____ da Câmara 
Municipal de Loures e da Câmara Municipal de Odivelas 
de __.__.____, em __.__.____, nos termos e condições 
das cláusulas seguintes: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA 

 
Os SIMAR de Loures e Odivelas, como Primeiro 
Outorgante e EGEO- Tecnologia e Ambiente, S.A., como 
Segundo Outorgante acordam entre si, por esta forma, a 
prestação serviço de aluguer operacional de viaturas de 
recolha de resíduos urbanos, nos termos e condições deste 
contrato 

 
CLÁUSULA SEGUNDA 

 
O presente contrato tem como objeto o aluguer 
operacional de sete viaturas de recolha de RU, pesadas de 
15 m3, nos termos constantes do processo de concurso e 
proposta do Segundo Outorgante. 
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CLÁUSULA TERCEIRA 
 

O presente contrato produzirá efeitos a partir da 
notificação do visto ou declaração de conformidade 
emitido pelo Tribunal de Contas e permanecerá em 
execução pelo período de 72 (setenta e dois) meses, 
contados a partir do dia da entrega efetiva da viatura do 
presente lote, sem prejuízo das obrigações acessórias que 
devam perdurar para além da sua cessação. 

 
CLÁUSULA QUARTA 

 
1- O encargo global do presente contrato é de 
2.303.280,00 € (dois milhões, trezentos e três mil, 
duzentos e oitenta euros) a que acresce I.V.A. à taxa legal 
em vigor. 
 
2- O encargo mensal total da renda para cada uma das sete 
viaturas corresponde a 4.570,00 € (quatro mil, quinhentos 
e setenta euros). 
 
3- Para efeito de pagamento, o Segundo Outorgante deve 
apresentar ao Primeiro Outorgante a correspondente 
faturação, com uma antecedência de 60 dias, em relação à 
data do respetivo vencimento. 

 
CLÁUSULA QUINTA 

 
Para exato e pontual cumprimento de todas as obrigações 
legais e contratuais advenientes do presente contrato, ao 
abrigo do artigo 89.º do CCP, foi entregue pelo Segundo 
outorgante, uma garantia bancária, emitida pelo Banco 
Comercial Português, S.A., com o nº 00125-02-1969032, 
no montante de 115.164,00 € (cento e quinze mil cento e 
sessenta e quatro euros), correspondente a 5% do preço 
contratual de acordo com o estabelecido no programa de 
concurso e caderno de encargos. 

 
CLÁUSULA SEXTA 

 
Verificando-se o incumprimento de obrigações 
emergentes do contrato, aplicar-se-á o disposto no ponto 
16 do clausulado jurídico do Caderno de Encargos – 
“Penalidades Contratuais”. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA 

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

 
CLÁUSULA OITAVA 

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

 
 
 
 

CLÁUSULA NONA 
 

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

 
CLÁUSULA DÉCIMA 

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

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 

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

 
 
 
 

PREVENÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO 
 

 
 

“PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO, 
DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS” 

 
“Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os de 
Corrupção e Infrações Conexas”, no âmbito da 
Recomendação aprovada pelo Conselho de Prevenção da 
Corrupção (C.P.C.), em 1 de julho de 2009, de acordo 
com o proposto na Informação n.º Interno/2015/5681, 
de 2015-06-18. 
 
[Publica-se o Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo 
os de Corrupção e Infrações Conexas, em anexo no final do 
presente Boletim] 
 
(Aprovado por maioria) 
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REABILITAÇÃO URBANA - RELATÓRIO 
 

 
 

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA AÇÃO DE 
REABILITAÇÃO URBANA REFERENTE AO ANO DE 2014 

 
Relatório de Acompanhamento e Avaliação Urbana da 
Área de Reabilitação Urbana da Vertente Sul do Concelho 
de Odivelas, referente ao ano de 2014, conforme consta 
da informação n.º Interno/2015/7011, de 2015-06-25 e de 
acordo com o proposto na Informação n.º 50.2015, de 
2015-07-07. 
 
Este assunto carece da deliberação da Assembleia Municipal. 

 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

ACORDO DE COOPERAÇÃO 
 

 
 

ACORDO DE COOPERAÇÃO CELEBRADO ENTRE A CÂMARA 
MUNICIPAL DE ODIVELAS E A ASSOCIAÇÃO DE 

MELHORAMENTOS VALE PEQUENO 
 

Acordo de cooperação a celebrar entre o Município de 
Odivelas e a Associação de Melhoramentos Vale Pequeno. 
O presente acordo tem por objeto a cedência de utilização 
da infraestrutura desportiva, denominada de ginásio, por 
parte da Associação Melhoramentos Vale Pequeno à 
Câmara Municipal de Odivelas, para o funcionamento das 
atividades inerentes ao programa denominado Clube do 
Movimento – Desporto Sénior. De acordo com o 
proposto na Informação n.º interno/2015/6899, de 2015-
06-24, e conforme minuta que se encontra em anexo à 
informação. 

 
 

“Minuta 
 

Acordo de Cooperação entre o Município de Odivelas 
e a 

Associação Melhoramentos Vale Pequeno 
 
 

Preâmbulo 
 

Considerando que: 
 
- A atual sociedade de consumo, faz com que estejamos 
diariamente sob pressão biológica e/ou psicológica; 
 
- A prática desportiva, mais especificamente as chamadas 
atividades de lazer, para além de ajudar na atenuação 
destas pressões, também constituem um importante fator 

de socialização, apelando ao sentido de entreajuda e 
cooperação entre os praticantes; 
 
- Estes benefícios reforçam e sublinham a importância da 
atividade física desde a infância até à terceira idade, 
importância esta que conduziu inclusive à sua consagração 
na Constituição da República enquanto direito de todos os 
cidadãos. 
 
É celebrado o presente Acordo de Cooperação entre: 
 
- Município de Odivelas, pessoa coletiva número 504 293 
125, representada pela Presidente da Câmara Municipal, 
Susana de Carvalho Amador, doravante designado como 
primeiro outorgante; 
 
- Associação Melhoramentos Vale Pequeno, pessoa 
coletiva número 503 493 627, representada pelo seu 
Presidente, Joaquim Bernardino de Oliveira, doravante 
designado como segundo outorgante. 
 
Que se regerá pelas cláusulas seguintes: 

 
Cláusula Primeira 

(Objeto) 
 

O presente acordo tem por objeto a cedência de utilização 
da infraestrutura desportiva, denominada de ginásio, por 
parte da Associação Melhoramentos Vale Pequeno à 
Câmara Municipal de Odivelas, para o funcionamento das 
atividades inerentes ao programa denominado Clube do 
Movimento – Desporto Sénior. 

 
Cláusula Segunda 

(Horário de Cedência) 
 

1. As aulas, objeto deste Acordo, terão lugar 2 dias por 
semana, 1 aula por dia, com a duração de 45 minutos por 
aula, a decorrer entre os meses de setembro e junho 
inclusive. 
 
2. O previsto no ponto 1 da presente cláusula poderá ser 
alterado, desde que haja acordo entre as partes, devendo 
essa alteração ser anexada ao presente Acordo, do qual 
passa a fazer parte integrante. 

 
Cláusula Terceira 

(Direitos e Obrigações do Primeiro Outorgante) 
 

O primeiro outorgante obriga-se a: 
 
1. Atribuir, no final da época decorrente, a partir da data 
de assinatura do presente Acordo, uma comparticipação 
financeira ao segundo outorgante, a título de 
compensação, pela utilização do presente pavilhão 
correspondendo a cada hora, o valor de 3,78 € (três euros 
e setenta e oito cêntimos); 
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2. Em caso de aumento do n.º de inscritos no Programa 
Clube do Movimento – Desporto Sénior, os períodos de 
cedência referidos na cláusula segunda poderão ser 
aumentados por acordo entre os outorgantes, aumentando 
correspondentemente os valores acordados no número 
anterior, valor esse que será revisto anualmente em 
janeiro, conforme o Índice de Preços no Consumidor; 
 
3. Garantir o funcionamento da atividade nos dias e 
horários acordados; 
 
4. Manter em cada dia de atividade as instalações nas 
condições em que se encontram, comunicando ao 
segundo outorgante quaisquer anomalias; 
 
5. Zelar pela segurança dos utentes no interior das 
instalações, no período da realização da atividade; 
 
6. Assegurar o corpo técnico para a lecionação da 
atividade; 
 
7. Realizar um contrato de seguro que cubra os riscos de 
acidentes pessoais dos utentes inerentes às atividades aí 
desenvolvidas;  
 
8. Garantir e assegurar o controlo de admissão e 
frequência nas instalações dos utentes, na(s) atividade(s), 
bem como, exigir impreterivelmente um termo de 
responsabilidade assinado pelo utente, que assegura não 
ter quaisquer contraindicações para a prática de atividade 
física; 
 
9. Cumprir com as indicações do segundo outorgante de 
utilização do espaço. 

 
Cláusula Quarta 

(Direitos e Obrigações do Segundo Outorgante) 
 

O segundo outorgante, obriga-se a: 
 
1. Ceder, nos termos da cláusula anterior, ao primeiro 
outorgante a utilização da referida infraestrutura; 
 
2. Manter as instalações em boas condições de higiene; 
 
3. Aceitar a comparticipação financeira do primeiro 
outorgante nos termos descritos na cláusula anterior. 

 
Cláusula Quinta 

(Período de Vigência) 
 

1. Sem prejuízo de eventual revisão, este Acordo de 
Cooperação é válido por um ano a contar da data da sua 
assinatura; 
 
2. O presente Acordo considera-se automaticamente 
renovado, se nenhum dos outorgantes o denunciar, por 
escrito, com sessenta (60) dias de antecedência em relação 
ao seu termo. 

Cláusula Sexta 
(Casos Omissos) 

 
Todos os casos omissos serão resolvidos pontualmente, 
de comum acordo entre os outorgantes. 
 
O presente acordo foi celebrado em Odivelas, no dia     de 
de     2015, contendo 4 (quatro) páginas de dois 
exemplares, ficando um exemplar na posse de cada 
outorgante. 
 

1.º Outorgante 
A PRESIDENTE DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 
 
 

_____________________ 
(Susana de Carvalho Amador, 

Dr.ª) 

2º Outorgante 
O PRESIDENTE DA 

ASSOCIAÇÃO 
MELHORAMENTOS VALE 

PEQUENO 
 

_______________________
_ 

(Joaquim Bernardino de 
Oliveira, Sr.)” 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

REGULAMENTO 
 

 
 

SEGUNDA ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DO CENTRO OFICIAL 
DE RECOLHA ANIMAL DO CONCELHO DE ODIVELAS 

 
Segunda Alteração ao Regulamento do Centro Oficial de 
Recolha Animal do Concelho de Odivelas, de acordo com 
o proposto na Informação I/6409/2015, de 2015-06-19: 
 
“(…)Assim, propõem-se as seguintes alterações:  
 
Todos os anexos terão nova numeração, resultado da 
fusão do ANEXO 1 e 2, efetuada na revisão de Janeiro de 
2013, mas, por lapso, não tinha sido ainda refletida na 
Regulamento atual, aprovado também naquela altura. 
 
É inserido o Artigo 16.º no Regulamento, pelo que a 
numeração daí para a frente é toda alterada. 
 
Regulamento do Centro Oficial de Recolha Animal do 
Concelho de Odivelas  
 
Preâmbulo: 
 
A legislação foi atualizada à data da última revisão do 
presente regulamento. 
  
Artigo1º (alínea b) adequação da definição de animal de 
companhia, à luz da Lei 69/2014 – alteração sublinhada; 
alínea e) correção de erro sublinhado; alíneas g) e h) 
inserção de palavra em falta sublinhada; inserção da alínea 
i). 
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b) Animal de companhia - qualquer animal detido ou 
destinado a ser detido por seres humanos, designadamente 
no seu lar, para seu entretenimento e companhia;  
 
e) Animal perigoso – qualquer animal que se encontre 
numa das seguintes condições:  
 
1. Tenha mordido, atacado ou ofendido o corpo ou a 
saúde de uma pessoa; 
2. Tenha ferido gravemente ou morto um outro animal 
fora da propriedade do seu dono ou detentor; 
3. Tenha sido declarado, voluntariamente, pelo seu dono 
ou detentor, à junta de freguesia da sua área de residência, 
que tem um caráter e comportamento agressivos; 
4. Tenha sido considerado, pela autoridade competente, 
como um risco para a segurança de pessoas e animais 
devido ao seu comportamento agressivo ou especificidade 
fisiológica.  
 
g) Médico Veterinário Municipal (MVM) (…) 
 
h) Centro Oficial de Recolha Animal do Concelho de 
Odivelas (CORACO) (…) 
 
i) Gabinete Veterinário Municipal (GVM)– unidade 
orgânica da Câmara Municipal de Odivelas que presta 
apoio administrativo e técnico ao MVM. 
 
Artigo 3º (inserida a informação sublinhada) 
 
O presente regulamento estabelece as normas a que 
obedece o funcionamento e a atividade do Centro Oficial 
de Recolha Animal do Concelho de Odivelas ou 
CORACO, também designado por Parque dos Bichos. 
 
Artigo 4.º (alteração do dia) 
 
5. Até ao dia 8 de cada mês, a secretaria elabora, por 
espécies, um mapa relativo ao movimento mensal dos 
animais, no qual constam os seguintes elementos 
 
Artigo 5.º (inserida a informação sublinhada) 
 
1. O CORACO dispõe do respetivo leitor eletrónico para 
efeitos de controlo da identificação eletrónica dos 
canídeos e felinos. 
 
Artigo 6.º (adequação da informação sublinhada) 
 
ii) os cães e os gatos agredidos por animais com sintomas 
clínicos de raiva, que tenham sido vacinados contra a raiva 
há mais de 21 dias e há menos de 12 meses, devendo, no 
entanto, ser sujeitos a duas vacinações antirrábicas 
consecutivas com intervalo de 180 dias e a um período 
mínimo de sequestro de 6 meses; 
 
Artigo 10.º (correções do horário de funcionamento do 
serviço sublinhadas (n.º1) e alteração do nome do 
Ministério da tutela (n.º2) 
 

1. O CORACO presta atendimento ao público de segunda 
a sexta-feira, das 9H30 às 12H30 e das 14H00 às 16H30, e 
aos Sábados, das 9H00 às 13H00. 
 
2. Em datas a anunciar, mediante o pagamento das tarifas 
constantes no despacho vigente dos Ministérios do 
Estado e das Finanças, Agricultura, do Mar, do Ambiente, 
Ordenamento do Território e Energia, o MVM procede 
ao serviço de vacinação e colocação de dispositivo de 
identificação por microchip.  
 
Artigo 12.º (adequação da informação - alterações 
sublinhadas) 
 
4. Os tratadores de animais, ou pessoas designadas pelo 
MVM, devem proceder à observação diária de todos os 
animais alojados no CORACO, informando o MVM 
sempre que haja qualquer indício de doença ou alteração 
comportamental, tal como: (…) 
 
Artigo 14.º (alteração da informação sublinhada na alínea 
f) do n.º1; inserção da informação sublinhada na alínea b) 
do n.º2)  
 
1. 
f) A esterilização cirúrgica de todos os animais adotados 
 
2. 
b) A colocação de dispositivos de identificação eletrónica; 
 
Artigo 15.º (supressão da informação sublinhada, remoção 
do artigo “o” em todas as alíneas) 
 
5. Os animais referidos na alínea d) só serão capturados 
caso exista denúncia de que: (ANEXO 2): 
 
Artigo 16.º (Artigo novo) 
 
Artigo 19.º (alteração do título e inserção da informação 
sublinhada) 
 
Título: Restituição aos Detentores 
 
1. Os animais referidos nas alíneas a), b) e c) do artigo 
anterior podem ser entregues aos seus detentores ou 
adotantes, desde que cumpridas as normas de profilaxia 
médico-sanitária em vigor e pagas as respetivas taxas. 
(ANEXO 2) 
 
2. Os animais referidos na alínea d) do número 1 do artigo 
anterior e aqueles considerados em sequestro, só são 
restituídos uma vez cumpridas as formalidades previstas 
no número 1 e após prova de que a irregularidade cessou. 
(ANEXO 2) 
 
3. No caso de serem cães perigosos ou potencialmente 
perigosos, o detentor terá de apresentar um comprovativo 
de esterilização cirúrgica no prazo de seis meses, após a 
restituição. (ANEXO 2) 
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Artigo 20.º (adequação da informação sublinhada, 
decorrente da entrada em vigor do diploma sublinhado, 
adequação do número dos anexos) 
 
A avaliação de entrega será feita caso a caso e após 
satisfeitas as imposições legais para a detenção e posse 
deste tipo de cães, expressas Lei n.º 315/2009, de 29 de 
outubro e nas alterações introduzidas pela Lei 46/2013, de 
4 de julho de 2013. (ANEXO 3,4,5 e 10). 
 
Artigo 22.º (nº 3 - inserção de acento gráfico, sublinhado, 
n.º 4 - alteração da legislação, por revogação da anterior, 
sublinhado; n.º 5 – reformulação e supressão do anexo) 
 
3. A occisão de animais identificados eletronicamente 
deve ser averbada pelo Gabinete Médico Veterinário 
Municipal na base de dados onde se encontra o animal. 
 
4. Os cadáveres dos animais são eliminados, de acordo 
com o Regulamento (CE) n.º 1069/09, do Parlamento 
Europeu e do Conselho de 21 de outubro de 2009. 
 
5. O CORACO só poderá aceitar animais para occisão, 
provenientes de particulares ou pessoas coletivas mediante 
a apresentação de declaração do médico veterinário 
assistente, onde constem os fundamentos clínicos ou 
comportamentais justificativos dessa necessidade e 
mediante o pagamento da competente taxa. (ANEXO 6) 
 
Artigo 24.º (Título e n.º 1 inserção da palavra “médico”, 
ambas sublinhadas, n.º 2 adequação do número do artigo, 
sublinhado) 
 
Título: Recolha de Cadáveres em Residências e em 
Centros de Atendimento Médico-Veterinário 
 
1. Sempre que solicitado, os serviços do CORACO 
recolhem cadáveres de animais em residências e em 
centros de atendimento médico-veterinário na área do 
Município.  
 
2. Os cadáveres devem ser entregues de acordo com as 
normas constantes no artigo 25.º e mediante o pagamento 
das tarifas constantes no Regulamento de Taxas e Outras 
Receitas Municipais vigente do Município de Odivelas. 
 
Artigo 26.º (inserção da palavra “médico”, sublinhada) 
 
1. Os cadáveres de animais provenientes de centros de 
atendimento médico-veterinário devem ser, sempre que 
possível, congelados e acondicionados em sacos de 
plástico, com espessura mínima de 100 microns, 
devidamente fechados de forma a evitar qualquer 
contaminação exterior. 
 
Artigo 28.º (alteração do número do anexo) 
 
Quando for legitimada a intervenção da Autarquia pelas 
entidades judiciais competentes. (ANEXO1) 
 

Artigo 30.º (acrescentada ao título a palavra “Devolução”; 
n.º1 - inserida informação sublinhada; n.º2 substituição de 
menção relativa ao Consultório Veterinário Interativo por 
referência à página do Facebook; reformulação do n.º4, 
pela inserção das expressões sublinhadas; n.º5 inserção de 
informação sublinhada; acrescentados os números 6, 7, 8 
e 9) 
 
Título – Adoção e Devolução 
 
1. Os animais alojados no CORACO que não sejam 
reclamados no prazo de 8 (oito) dias seguidos, podem ser 
cedidos pela Autarquia após parecer favorável do Médico 
Veterinário Municipal. 
 
2. Os animais destinados à adoção são anunciados em 
campanhas publicitárias, meios de comunicação social e 
internet, designadamente através da página do Facebook 
do Parque dos Bichos. 
 
4. No ato da adoção, o animal adotado é identificado 
eletronicamente e, sempre que tenha três ou mais meses 
de idade será ainda sujeito às ações de profilaxia 
obrigatórias, em qualquer dos casos, mediante o 
pagamento das tarifas constantes no despacho vigente do 
ministério da tutela.  
 
5. Após a adoção, o novo detentor compromete-se a 
submeter o animal a esterilização cirúrgica, salvo qualquer 
impedimento de ordem clínica verificado pelo médico 
veterinário assistente. A cirurgia pode realizar-se, sem 
qualquer custo, no Consultório Veterinário Municipal, 
caso efetue a competente inscrição juntos dos serviços no 
prazo máximo de dezoito meses. 
 
6. Caso o adotante venha a estar impossibilitado de 
manter o animal devido a motivos de força maior, deverá 
encontrar-lhe um novo detentor e desse facto dar 
conhecimento ao CORACO, para atualização de 
informação.  
 
7. Esgotadas, sem sucesso, todas as tentativas de 
encontrar um novo dono, o CORACO poderá equacionar 
a devolução do animal, carecendo sempre esta devolução 
de aviso prévio, disponibilidade de boxes e parecer 
favorável do Médico Veterinário. 
 
8. Sempre que a Câmara Municipal de Odivelas tenha em 
vigor um protocolo de colaboração com entidade externa, 
que inclua a oferta de aulas de treino aos animais adotados 
no CORACO, o novo dono é aconselhado a frequentá-las 
com o cão adotado, visando a correção de 
comportamentos desadequados que o cão apresente ainda 
no CORACO e dos quais lhe seja dado conhecimento ou 
comportamentos igualmente desajustados que venha a 
apresentar num futuro próximo, resultantes da habituação 
à sua nova condição.  
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9. Caso o dono manifeste intenção de devolver ao 
CORACO o cão adotado na sequência dos problemas 
comportamentais referidos no número anterior, tal 
devolução só será aceite após a frequência de todas as 
aulas a que tem direito por força do citado protocolo e 
mediante a apresentação de declaração da entidade 
promotora das aulas, que ateste a impossibilidade de 
recuperação do animal.  
 
Artigo 31.º (alteração do número dos anexos) 
 
O animal é entregue ao futuro dono mediante a assinatura 
de um termo de responsabilidade. (ANEXO 7 e 8) 
 
Artigo 36.º (clarificação da informação a que se refere este 
artigo. Informação inserida sublinhada) 
 
O CORACO encontra-se disponível, mediante marcação, 
para a realização de atividades de sensibilização alusivas à 
proteção e bem-estar animal, particularmente direcionadas 
a crianças e jovens em idade escolar. É também possível a 
realização de atividades de terapia assistida por animais 
com deficientes e atividades de ocupação de tempos livres 
com os idosos.  
 
Artigo 39.º (n.ºs 1 e 2, inserção da informação sublinhada) 
 
1. A Autarquia, a título excecional e na sequência de 
parecer fundamentado do Médico Veterinário Municipal, 
pode solicitar a colaboração de associações zoófilas, 
legalmente constituídas ou clínicas veterinárias, para 
prestar apoio clínico a animais alojados no CORACO, de 
forma a prevenir riscos ou aliviar a respetiva situação de 
saúde. 
 
2. A intervenção prevista no número anterior pode ser 
concretizada nas instalações das respetivas associações ou 
clínicas, devendo os seus representantes subscrever um 
termo de responsabilidade junto do Gabinete do Médico 
Veterinário Municipal. 
 
Artigo 40.º (clarificação da informação a que se refere este 
artigo) 
 
1. A Câmara Municipal de Odivelas pode celebrar acordos 
de cooperação, sob parecer fundamentado do MVM, com 
vista a promover o controlo da população animal do 
Município, a prevenção de zoonoses e o desenvolvimento 
de projetos no âmbito do bem-estar animal e saúde 
pública. 
 
Artigo 41.º (Adequação da designação dos serviços – 
alterações sublinhadas) 
 
A atividade fiscalizadora é exercida pelo Médico 
Veterinário Municipal, pela Fiscalização Municipal, pela 
Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, pelas 
Direções Regionais de Serviços de Alimentação e 
Veterinária, bem como pelas demais autoridades 

administrativas e policiais no âmbito das respetivas 
atribuições. 
 
Artigo 43.º (n.º 2, inserção da informação sublinhada) 
 
2. Exclui-se do número anterior qualquer trauma 
resultante de maus-tratos ou negligência grosseira ocorrida 
enquanto os animais permanecerem no CORACO, na 
sequência da qual decorrerá o competente processo de 
averiguações. 
 
 
Artigo 45.º (n.º 2, inserção da informação sublinhada) 
 
1. O pagamento de taxas e outras receitas municipais 
previstas no presente Regulamento é efetuado diretamente 
aos funcionários do Gabinete Veterinário Municipal e das 
mesmas será emitido competente recibo. 

 
Alteração de Minutas 

 
Modelo 2  
 
a) Título: substituição do título “Reclamação de Animais 
de Companhia” por “Restituição aos Detentores”;  
 
b) Quadro de identificação do animal: supressão da 
informação relativa ao porte, pelagem e cauda;  
 
c) Campo reservado aos serviços: supressão da frase: (…) 
e entreguei o folheto informativo “Conselhos e Regras 
sobre Animais de Companhia” ou “Cães Perigosos e 
Potencialmente Perigosos”. 
 
Modelo 3  
 
a) Título: alteração de “Sequestro Sanitário – Entrega de 
Animais de Companhia” para “Sequestro Sanitário no 
CORACO”;  
 
b) Quadro de identificação do animal: supressão da 
informação relativa ao porte, pelagem e cauda;  
 
c) Inserção de item para confirmação da vacinação 
antirrábica: “Vacina antirrábica: lote n.º ____________ 
datada de _____ de ______________ de 20___.” 
 
d) Substituição da numeração por caixas de escolha 
múltipla; 
 
e) Alteração da legislação por revogação da anterior – 
nova legislação Portaria 264/2013;  
 
f) Reformulação do primeiro item que passa a ter a 
seguinte redação: 
 
“Nos termos da legislação vigente, todos os cães 
agressores de pessoas e outros animais, animais por 
aqueles agredidos, bem como os animais de companhia 
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provenientes de países terceiros em desrespeito pelas 
normas legais em vigor, são considerados suspeitos de 
raiva e deverão ser objeto de observação médico-
veterinária obrigatória e imediata, permanecendo em 
sequestro, por um período mínimo de 15 dias, conforme o 
disposto nos artigos 13.º e 16.º da Portaria n.º 264/2013, 
de 16 de agosto”. 
 
g) Inserção da informação sublinhada no quarto item: 
 
“No final do período de ____ de ___________ de 20___ 
a ____ de ___________ de 20___ , deslocar-me-ei ao 
Parque dos Bichos, no sentido de o animal me ser 
restituído, no caso de não apresentar qualquer 
sintomatologia compatível com a Raiva Animal, sendo 
nessa altura sujeito obrigatoriamente à vacinação 
antirrábica, caso esta não se encontre válida.” 
 
h) Supressão da caixa “Restituição do Animal”, que 
passará a constituir modelo próprio denominado que 
origina o Modelo 10, designado “Final de Sequestro de 
Animal em Vigilância Sanitária”. 
 
Modelo 4 
 
a) Alteração do título para “Sequestro Sanitário 
Domiciliário”. 
 
b) Alteração da legislação por revogação da anterior – 
nova legislação Portaria 264/2013; 
 
c) Reformulação do primeiro item. Alterações 
sublinhadas:  
 
“Este animal foi-me restituído pelo Parque dos Bichos – 
Centro Oficial de Recolha Animal do Concelho de 
Odivelas e fui informado de que todos os cães agressores 
de pessoas e outros animais, animais por aqueles 
agredidos, bem como os animais de companhia 
provenientes de países terceiros em desrespeito pelas 
normas legais em vigor, são considerados suspeitos de 
raiva e deverão ser objeto de observação médico-
veterinária obrigatória e imediata, permanecendo em 
sequestro, por um período mínimo de 15 dias, conforme o 
disposto nos artigos 13.º e 16.º da Portaria n.º 264/2013, 
de 16 de agosto.”. 
 
Modelo 5 
 
a) Inserção de item para confirmação da vacinação 
antirrábica: “Vacina antirrábica: lote n.º ____________ 
datada de _____ de ______________ de 20___.” 
 
b) Alteração da legislação por revogação da anterior – 
nova legislação Portaria 264/2013. 
 
Modelo 6 
 

1 – Eliminadas quatro alíneas do item “Razão da Entrega” 
ficando com a seguinte redação:  
 
“ Constitui ameaça à segurança de pessoas, animais ou 
bens (neste caso, apenas poderá ser efetuada pelo dono ou 
detentor do animal e terá de apresentar comprovativo da 
situação). 
 
 Incapacidade socioeconómica de detenção de animais, 
atestada por entidade competente. 
 
 Incapacidade física/clínica para detenção de animais, 
atestada por médico assistente.” 
 
Modelo 7 
 
a) Adequação da palavra adoção, no título, ao novo 
Acordo Ortográfico; 
 
b) No item “Comprometo-me a:”, reformulação dos 
pontos e inserção do n.º2; compilação dos n.ºs 2 e 3 num 
novo ponto n.º 3:  
 
“1. Nunca o abandonar. Na impossibilidade de o ter, 
entrego-o a um novo dono, e do facto darei 
conhecimento à Câmara Municipal de Odivelas, ou 
avaliarei a possibilidade de o CORACO o voltar a receber 
carecendo sempre esta devolução de aviso prévio, 
disponibilidade de boxes e parecer favorável do Médico 
Veterinário Municipal.  
 
2. Frequentar as aulas de treino que me foram oferecidas 
(quando aplicável), caso o cão que agora adoto apresente 
problemas comportamentais.  
 
3. Providenciar todas as condições que garantam o seu 
bem-estar e tratamentos veterinários necessários. 
 
4. Permitir que o Centro realize um acompanhamento 
periódico do animal.“ 
 
c) No item “Tomei conhecimento”: 
 
a) Reformulação do n.º 1; inserção do item “Doenças”: 
reformulação dos pontos 3 e 4; inserção de dois números 
novos – n.º5 e n.º6 e consequente alteração dos anteriores 
n.º5 e n.º6, passando a ser os n.º7 e n.º8, também 
reformulados:  
 
“1. Historial – Tomei conhecimento das informações que 
o Parque dos Bichos – Centro Oficial de Recolha Animal 
do Concelho de Odivelas dispõe relativamente ao historial 
e hábitos do animal. O Centro declina qualquer 
responsabilidade relativa a informações surgidas após a 
adoção, uma vez que os dados que me transmitiram 
resulta da observação do comportamento do animal 
enquanto esteve ao cuidado do Parque dos Bichos ou teve 
como base declarações do anterior proprietário.” 
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“2. Doenças – Qualquer animal pode encontrar-se em 
período de incubação de doença sem sintomatologia 
aparente. Apesar dos cuidados médico-veterinários que o 
Parque dos Bichos presta a todos os animais alojados, não 
há garantia que o animal que agora adoto não venha a 
desenvolver alguma doença, pelo que o Parque não se 
responsabiliza por quaisquer despesas de saúde contraídas 
após a adoção.”; 
 
3. Cão com mais de 3 meses - O animal foi identificado 
eletronicamente e foi submetido às ações de profilaxia 
consideradas obrigatórias para o ano em curso, 
nomeadamente a vacinação antirrábica. Durante 15 dias 
não devo efetuar qualquer vacina ou dar banho. Após este 
período, devo levar o animal a uma consulta veterinária 
que garanta o seu estado de saúde e vacinação contra as 
doenças a que pode ser suscetível.  
 
4. Cão com menos de 3 meses - No prazo de 8 dias após a 
saída do canil, devo levar o meu animal a uma consulta 
veterinária que garanta o seu estado de saúde e iniciar o 
esquema de vacinação. 
 
5. Consultório Veterinário - Posso efetuar a vacina 
antirrábica no Consultório Veterinário da Câmara 
Municipal de Odivelas. Caso resida no concelho de 
Odivelas, posso usufruir também dos restantes serviços 
prestados por este Consultório. 
 
6. Registo e Licenciamento - No prazo de 1 mês após a 
vacinação antirrábica, devo dirigir-me à Junta de Freguesia 
da minha área de residência, com o boletim de vacinas e 
duplicado da ficha de registo do SICAFE, para realizar o 
registo e licenciamento.  
 
7. Esterilização - Posso submeter o animal a esterilização 
cirúrgica no Consultório Veterinário Municipal sem 
qualquer custo, salvo impedimento de ordem clínica 
verificado pelo médico veterinário assistente, caso efetue a 
competente inscrição junto dos serviços no prazo máximo 
de dezoito meses. 
 
8. Animais Perigosos – Caso esteja a adotar um animal 
incluído na lista oficial de animais considerados perigosos 
ou potencialmente perigosos, devo cumprir a legislação 
em vigor aplicada à posse destes animais.” 
 
Modelo 8 
 
Adequação da informação constante no quadro: 
 
Nome   

Morada completa 
 

BI ou CC  NIF  

Endereço de e-mail 

Telemóvel  

 

Modelo n.º 10 
 
Criação do Modelo n.º 10, denominado “Final de 
Sequestro de Animal em Vigilância Sanitária” passado 
pelo MVM em situação de final de sequestro. (…)” 
(Informação N.º i/6409/2015, de 2015-06-19) 
 
Este assunto carece da deliberação da Assembleia Municipal. 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

HABITAÇÃO 
 

 
 

ALIENAÇÃO DE FRAÇÃO MUNICIPAL 
 

Venda da fração autónoma sita na Praceta dos Cravos, n.º 
3, 1º Esquerdo, Arroja, em Odivelas, pelo preço de 
€20.870,77 (vinte mil, oitocentos e setenta euros e setenta 
e sete cêntimos) a Jesuíno da Veiga Moreira e Domingas 
Dias Monteiro Moreira, de acordo com o proposto na 
Informação Interno/2015/7025, de 2015-06-29. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PROGRAMA DO URBANO AO RURAL 
 

 
 

CONTINUIDADE DO PROGRAMA DO URBANO AO RURAL 
ANO LETIVO 2015/2016 

 
Continuidade no ano letivo de 2015/2016 do Programa 
do Urbano ao Rural (PUR). O Programa Do Urbano ao 
Rural consiste num serviço gratuito de visitas de estudo às 
instalações da Escola Profissional Agrícola D. Dinis – Paiã 
(EPADD), destinadas à população escolar. Este programa 
resulta de uma parceria entre a referida Escola e a Câmara 
Municipal de Odivelas, em vigor desde o ano 2000. O 
PUR proporciona aos alunos do ensino pré-escolar e do 
ensino básico, um dia diferente em contacto com o 
mundo rural, sensibilizando-os para a valorização e 
preservação da natureza e do meio ambiente, dado que 
estes jovens são na maioria das vezes pertencentes a 
famílias citadinas, que têm cada vez menos contacto com 
esta realidade. De acordo com o proposto na Informação 
Interno/2015/7346, de 2015-07-07, nos termos e 
conforme consta da informação referida: 
 
“(…) 1. Projetos 
 
a) “A Escola vai à Quinta” 
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Este projeto, através da realização de visitas de estudo, 
tem por objetivo: 
 
� Proporcionar o contacto directo com uma realidade 
rural; 
� Facilitar a aquisição de conhecimentos necessários à 
compreensão das relações do Homem com o seu meio; 
� Desenvolver nos alunos o interesse pela natureza e 
preservação do meio ambiente. 
 
Para além da visita de estudo propriamente dita, o projeto 
dispõe ainda de atividades que a complementam, tais 
como, passeios de pónei, oficinas tecnológicas, visitas ao 
Centro de Recolha Animal do Concelho de Odivelas 
(Parque dos Bichos), ateliês, etc.  
 
b) “Um Dia na Quinta” 
 
No âmbito desta iniciativa, é permitido aos munícipes e 
comunidade em geral, usufruir de um conjunto de 
atividades de lazer, contextualizadas com a sensibilização 
para temáticas do rural e do ambiente em geral. De acordo 
com o grau de satisfação manifestado pelos participantes, 
aquando a realização destas atividades, considera-se ser de 
dar continuidade ao projeto nas pausas letivas do Natal, 
Páscoa e Verão, para grupos com o número máximo de 
20 participantes.  
 
c) Exposição Rural’art 
 
O Rural’art tem como população alvo os alunos dos 
jardins-de-infância e escolas básicas da rede pública, 
solidária e privada, que efetuam, durante o ano letivo, a 
visita de estudo às instalações da Escola Profissional 
Agrícola D. Dinis no âmbito do PUR. 
 
Este evento, que culmina com a realização de uma 
exposição, tem como principal objetivo que a relação 
entre as escolas e o PUR não se esgote na visita de estudo, 
mas que a experiência vivida e os conhecimentos 
adquiridos aquando da realização da visita, seja 
transportada para a sala de aula, através da conceção de 
vários objetos ligados ao mundo rural, com recurso a 
materiais reutilizados, fomentando assim a criatividade, o 
gosto pelo saber e o respeito pela natureza e a preservação 
do meio ambiente.  
 
2. Recursos Materiais e Financeiros 
 
A presente proposta de continuidade do PUR pressupõe a 
afetação dos seguintes recursos materiais, logísticos e 
financeiros: 
 
a) Transporte Municipal 
 
Para efeitos de operacionalização das visitas de estudo ao 
PUR, propõe-se a afetação e reserva de transporte 
municipal durante o período letivo para a deslocação dos 
alunos e respetivos acompanhantes, provenientes de 

estabelecimentos educativos da rede pública do Concelho. 
No período compreendido entre 12 de outubro de 2015 a 
1 de julho de 2016 prevê-se a realização de 157 visitas, de 
acordo com o calendário letivo e os dias da semana 
definidos para a realização das visitas (5 visitas por 
semana), conforme mapa infra. No que respeita às visitas 
de estudo solicitadas por estabelecimentos educativos das 
redes solidária e privada do Concelho de Odivelas e 
estabelecimentos educativos das redes pública, solidária e 
privada, situados fora da área geográfica do Concelho, o 
transporte ficará a cargo dos respetivos estabelecimentos 
educativos. 

 
Calendário das visitas de estudo 

 
Dia Período Estabelecimento Educativo 

3ª Feira Manhã Rede pública do Concelho de Odivelas 

3ª Feira Tarde Rede pública do Concelho de Odivelas 

4ª Feira Manhã Rede pública do Concelho de Odivelas 

5ª Feira Manhã Rede pública do Concelho de Odivelas 

5ª Feira Tarde Rede pública do Concelho de Odivelas 

6ª Feira Manhã 
Rede privada do Concelho de Odivelas e 
rede pública e privada fora do Concelho de 
Odivelas  

 
b) Protocolo de Cooperação e Colaboração no âmbito do 
PUR 
 
De acordo com o estipulado na Cláusula Terceira do 
Protocolo de Cooperação e Colaboração, celebrado entre 
o Município de Odivelas e a EPADD, no âmbito do PUR 
(anexo 1), está prevista a atribuição de uma 
comparticipação financeira anual, no montante de 
€3.773,95 (três mil setecentos e setenta e três euros e 
noventa e cinco cêntimos), valor que é atualizado, de 
acordo com o Índice de Preços no Consumidor. 
Considerando os dados do Instituto Nacional de 
Estatística para maio de 2015 (anexo 2), o índice situa-se 
nos -0,11%, representando uma atualização do valor do 
subsídio em menos € 4,15 (quatro euros e quinze 
cêntimos). Contudo, tendo em conta, quer a 
disponibilidade e prontidão da EPADD para acolher 
projetos e iniciativas que vão para além do que está 
estabelecido no protocolo inicial, quer o apoio técnico e 
logístico que pontualmente é necessário e que também 
excede o que foi acordado entre as partes, quer ainda o 
facto de esta ser uma parceria muito ativa e dinâmica, 
propõe-se que o subsídio a atribuir se mantenha igual ao 
conferido no ano anterior, ou seja, no valor de € 3.802,63 
(três mil oitocentos e dois euros e sessenta e três 
cêntimos). 
 
c) Seguro dos visitantes 
 
Com o objetivo de viabilizar a iniciativa “Um Dia na 
Quinta”, propõe-se a contratualização de um seguro de 
acidentes pessoais para todos os visitantes, com cobertura 
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de tratamento e hospitalização no valor de € 2.500,00 e, 
com cobertura de morte ou invalidez no valor de € 
15.000,00. Estima-se que o custo deste seguro seja de € 
1,30/pessoa/visita para um total previsto de 300 
visitantes, o que perfaz um valor global/ano de € 390,00 
(Trezentos e noventa euros). 
 
d) Divulgação/Consumíveis/Material Didático  
 
Para o próximo ano letivo propõe-se um investimento de 
cerca de € 500,00 (Quinhentos euros) para a aquisição de 
consumíveis e materiais didáticos de apoio às visitas de 
estudo. 
 
Face ao exposto, a proposta do PUR para o ano letivo 
2015/2016, engloba os três projetos apresentados: “A 
Escola vai à Quinta”, “Um Dia na Quinta” e “Exposição 
Rural’art”. O custo global estimado para a execução anual 
do Programa situa-se na ordem dos € 4.692,63 (Quatro 
mil seiscentos e noventa e dois euros e sessenta e três 
cêntimos).(…)” (Informação n.º Interno/2015/7346, de 2015-07-07) 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ESCOLA PROFISSIONAL 
AGRÍCOLA D. DINIS – PAIÃ 

 
Atribuição de um subsídio no valor de € 3.802,63 (três 
mil, oitocentos e dois euros e sessenta e três cêntimos) à 
Escola Profissional Agrícola D. Dinis – Paiã, de acordo 
com o proposto na Informação Interno/2015/7346, de 
2015-07-07. 
 
“(…) b) Protocolo de Cooperação e Colaboração no 
âmbito do PUR 
 
De acordo com o estipulado na Cláusula Terceira do 
Protocolo de Cooperação e Colaboração, celebrado entre 
o Município de Odivelas e a EPADD, no âmbito do PUR 
(anexo 1), está prevista a atribuição de uma 
comparticipação financeira anual, no montante de € 
3.773,95 (três mil setecentos e setenta e três euros e 
noventa e cinco cêntimos), valor que é atualizado, de 
acordo com o Índice de Preços no Consumidor. 
Considerando os dados do Instituto Nacional de 
Estatística para maio de 2015 (anexo 2), o índice situa-se 
nos -0,11%, representando uma atualização do valor do 
subsídio em menos € 4,15 (quatro euros e quinze 
cêntimos). Contudo, tendo em conta, quer a 
disponibilidade e prontidão da EPADD para acolher 
projetos e iniciativas que vão para além do que está 
estabelecido no protocolo inicial, quer o apoio técnico e 
logístico que pontualmente é necessário e que também 
excede o que foi acordado entre as partes, quer ainda o 
facto de esta ser uma parceria muito ativa e dinâmica, 
propõe-se que o subsídio a atribuir se mantenha igual ao 
conferido no ano anterior, ou seja, no valor de  

€ 3.802,63 (três mil oitocentos e dois euros e sessenta e 
três cêntimos). (…)”(Informação n.º Interno/2015/7346, de 2015-07-

07) 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

"DIA MUNDIAL DO AMBIENTE 2015" 
ACEITAÇÃO DE PATROCÍNIOS 

RATIFICAÇÃO 
 

Ratificar o despacho da Senhora Presidente exarado na 
Informação Interno/2015/6512, de 2015-06-24, de 
autorização da aceitação dos patrocínios por parte das 
seguintes empresas: empresa Decatlon, 200 águas no valor 
de €118 (cento e dezoito euros) e 150 barritas de cereais, 
no valor de €42 (quarenta e dois euros); empresa 
Continente Bom Dia Odivelas, 100 maçãs e 200 águas, no 
valor de €17,10 (dezassete euros e dez cêntimos); empresa 
Bimbo, sortido de pastelaria, no valor de €100 (cem 
euros); empresa Danone, 400 iogurtes, no valor de € 347,5 
(trezentos e quarenta e sete euros e cinquenta cêntimos, 
empresa Frufresh, duas caixas de maçãs, duas caixas de 
laranjas, uma caixa de bananas, no valor de €80 (oitenta 
euros) e empresa Delta Cafés, três caixas de biscoitos de 
canela, cinco caixas néctar de laranja, cinco caixas nécta 
multifrutos, a informação relativa ao valor do patrocínio 
doado pela Delta, será divulgado na próxima reunião de 
Câmara Municipal de Odivelas. 
 
Patrocínios no valor total de 704,60 (setecentos e quatro 
euros e sessenta cêntimos) no âmbito da realização das 
comemorações do Dia Mundial do Ambiente 2015,  
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 
“EDUCAR PARA CRESCER: A SAÚDE NÃO VAI DE FÉRIAS” 

OBRA IMACULADA CONCEIÇÃO E SANTO ANTÓNIO 
(OBRA PADRE ABEL) 

 
Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte 
municipal, ao Projeto “Educar para Crescer: A Saúde Não 
Vai de Férias”, da Obra da Imaculada Conceição e Santo 
António (Obra do Padre Abel), para realização de várias 
atividades de exterior, nos meses de julho e agosto, 
respetivamente: 24 de julho, para deslocação a Monsanto; 
27 a 31 de julho, excetuando o dia 29, para deslocação à 
praia de Carcavelos; 17 a 21 de agosto, para deslocação à 
praia de Carcavelos. Com um custo total estimado em 
€432,36 (quatrocentos e trinta e dois euros e trinta e seis 
cêntimos), de acordo com o proposto na Informação 
Interno/2015/7276, de 2015-07-06. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 
CORPO NACIONAL DE ESCUTAS 

AGRUPAMENTO 69 DE ODIVELAS 
 

Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte 
municipal, ao Agrupamento 69 de Odivelas do Corpo 
Nacional de Escutas, para participação num acampamento 
em Salir do Porto, para os dias 01 e 05 de agosto de 2015, 
com um custo total estimado no valor de €252,68 
(duzentos e cinquenta e dois euros e sessenta e oito 
cêntimos), de acordo com o proposto na Informação 
Interno/2015/7288, de 2015-07-06. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 
SOCIEDADE MUSICAL E DESPORTIVA DE CANEÇAS 

 
Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte 
municipal, à Sociedade Musical e Desportiva de Caneças, 
para a participação no 14º Festival de Bandas 
Filarmónicas, em Galveias – Ponte de Sor, no dia 12 de 
setembro de 2015, com um custo total estimado no valor 
de €413,16 (quatrocentos e treze euros e dezasseis 
cêntimos), de acordo com o proposto na Informação 
Interno/2015/7191, de 2015-07-03. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PROCESSOS PARTICULARES 
 

 
 

SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO CAUÇÃO 
BAIRRO SOL NASCENTE, LOTE 21, UNIÃO DE FREGUESIA DE 

PONTINHA E FAMÕES – ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 5/2007 
 

Substituição de hipoteca legal, constituída sobre o lote 21, 
da Rua 18 de Maio, do Bairro Sol Nascente, União das 
Freguesias de Pontinha e Famões, pelo depósito caução 
n.º 10608, do Banco Caixa Geral de Depósitos, no valor 
de € 5.887,40 (cinco mil oitocentos e oitenta e sete euros e 
quarenta cêntimos), em nome de Augusto de Amaral 
Santos, a favor da Câmara Municipal de Odivelas, para 
garantir a boa execução das obras de urbanização 
referentes ao Alvará de Loteamento n.º 5/2007, de 27 de 
dezembro, de acordo com o proposto na informação n.º 
48.2015, de 06-07-2015, e na informação técnica n.º 
85/RO/DRRU/DGOU/15, de 03-07-2015. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 

SUBSTITUIÇÃO DA HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO CAUÇÃO 
BAIRRO DA MILHARADA, LOTE 155, UNIÃO DE FREGUESIA DE 
PONTINHA E FAMÕES - ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 3/2006 

 
Substituição de hipoteca legal, constituída sobre o lote 
155, da Rua Maria da Fonte, Lote 155, do Bairro da 
Milharada, União das Freguesias de Pontinha e Famões, 
pelo depósito caução n.º 10237, do Banco Caixa Geral de 
Depósitos, no valor de € 689,36 (seiscentos e oitenta e 
nove euros e trinta e seis cêntimos), em nome de Joaquim 
de Jesus Bolito, a favor da Câmara Municipal de Odivelas, 
para garantir a boa execução das obras de urbanização 
referentes ao Alvará de Loteamento n.º 3/2006, de 19 de 
setembro, de acordo com o proposto na informação n.º 
47.2015, de 06-07-2015, e na informação técnica n.º 
78/RO/DRRU/ DGOU/15, de 22-06-2015. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 
 
 

DESPACHOS 
 

 
 
 

PRESIDÊNCIA 
 

 
 

DESPACHO N.º 49/PRES/2015 
 

Assunto: Despacho de designação, em comissão de 
serviço, no cargo de direção intermédia de 1º grau - 
Diretor do Departamento de Gestão Educativa, 
Juventude, Cultura e Ambiente, do técnico superior Rui 
Gonçalves Simões Pereira do Nascimento 
 
Os cargos de direção intermédia de 1º grau são recrutados 
por procedimento concursal, nos termos dos artigos 20º e 
21º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e 
republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, 
aplicada à Administração Local através da Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto, de entre trabalhadores em 
funções públicas contratados ou designados por tempo 
indeterminado, licenciados, dotados de competência 
técnica e aptidão para o exercício de funções de direção, 
coordenação e controlo que reúnam seis anos de 
experiência profissional em funções, cargos, carreiras ou 
categorias para cujo exercício ou provimento seja exigível 
uma licenciatura.  
 
Foram cumpridas todas as formalidades legais inerentes 
ao procedimento concursal tendente ao provimento do 
cargo de direção intermédia de 1º grau de Diretor do 
Departamento de Gestão Educativa, Juventude, Cultura e 
Ambiente; 
 
Ponderados os resultados do procedimento concursal, o 
júri considerou que o candidato, Rui Gonçalves Simões 
Pereira do Nascimento, reúne todas as condições para o 
exercício do cargo, recaindo sobre ele a sua escolha, nos 
termos e com os fundamentos constantes da proposta de 
designação que faz parte integrante do presente despacho; 
 
Neste sentido, nos termos do disposto no n.º 9 do artigo 
21º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e 
republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, 
aplicada à Administração Local através da Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto, designo, em comissão de 
serviço, pelo período de três anos, renovável por iguais 
períodos, no cargo de direção intermédia de 1º grau de 
Diretor do Departamento de Gestão Educativa, 
Juventude, Cultura e Ambiente, o técnico superior do 

mapa de pessoal do Instituto Nacional para a Reabilitação, 
I.P., Rui Gonçalves Simões Pereira do Nascimento, cuja 
nota curricular se anexa. 
 
A presente designação produz efeitos à data do presente 
despacho. 
 
Odivelas, 13 de julho de 2015 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 

Nota Curricular 
 

I – Identificação  
 
Nome: Rui Gonçalves Simões Pereira do Nascimento 
Nacionalidade: portuguesa 
Data de nascimento: 4 de abril de 1955 
 
II – Habilitações académicas e profissionais:  
 
Licenciatura Direito (1989) – UL- Faculdade de Direito; 
Pós- Graduação em Estudos Europeus (1994) – UL – 
Faculdade de Direito 
 
III – Experiência profissional 
 
Na Câmara Municipal de Odivelas: 
 
Desde outubro de 2013, Diretor do Departamento de 
Gestão Educativa, Juventude, Cultura e Ambiente; 
 
De abril de 2006 a outubro de 2009, Coordenador do 
Gabinete de Auditoria Interna, cargo equiparado a Chefia 
de Divisão; 
 
De 2009 a 2013 - Presidente do Conselho de 
Administração da Municipália – Gestão de Equipamentos 
do Município de Odivelas. E.M. 
 
No Instituto Nacional para a Reabilitação, I. P.: 
 
De abril de 2003 a março de 2006, chefe de Divisão do 
Gabinete de Apoio Jurídico, no Instituto Nacional para a 
Reabilitação, I.P.. 
 
IV - Formação profissional: 
 
Formação diversa nas áreas de direito e recursos 
humanos; 
 
Formador em várias áreas do Direito. 
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DESPACHO N.º 50/PRES/2015 
 

Assunto: Despacho de designação, em comissão de 
serviço, no cargo de direção intermédia de 1º grau - 
Diretor do Departamento de Gestão e Ordenamento 
Urbanístico, do técnico superior António Henrique 
Moreira de Sousa 
 
Os cargos de direção intermédia de 1º grau são recrutados 
por procedimento concursal, nos termos dos artigos 20º e 
21º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e 
republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, 
aplicada à Administração Local através da Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto, de entre trabalhadores em 
funções públicas contratados ou designados por tempo 
indeterminado, licenciados, dotados de competência 
técnica e aptidão para o exercício de funções de direção, 
coordenação e controlo que reúnam seis anos de 
experiência profissional em funções, cargos, carreiras ou 
categorias para cujo exercício ou provimento seja exigível 
uma licenciatura.  
 
Foram cumpridas todas as formalidades legais inerentes 
ao procedimento concursal tendente ao provimento do 
cargo de direção intermédia de 1º grau de Diretor do 
Departamento de Gestão Urbanístico; 
 
Ponderados os resultados do procedimento concursal, o 
júri considerou que o candidato, António Henrique 
Moreira de Sousa, reúne todas as condições para o 
exercício do cargo, recaindo sobre ele a sua escolha, nos 
termos e com os fundamentos constantes da proposta de 
designação que faz parte integrante do presente despacho; 
 
Neste sentido, nos termos do disposto no n.º 9 do artigo 
21º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e 
republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, 
aplicada à Administração Local através da Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto, designo, em comissão de 
serviço, pelo período de três anos, renovável por iguais 
períodos, no cargo de direção intermédia de 1º grau de 
Diretor do Departamento de Gestão e Ordenamento 
Urbanístico, o técnico superior do mapa de pessoal da 
Camara Municipal de Odivelas, António Henrique 
Moreira de Sousa, cuja nota curricular se anexa. 
 
A presente designação produz efeitos à data do presente 
despacho. 
 
Odivelas, 13 de julho de 2015 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 
 
 
 

Nota Curricular 
 

I – Identificação  
 
Nome: António Henrique Moreira de Sousa 
Nacionalidade: portuguesa 
Data de nascimento: 10 de setembro de 1963 
 
II – Habilitações académicas e profissionais:  
 
Licenciatura em Arquitetura (1981 a 1986); 
Especialização: Curso de formação profissional sobre 
Reabilitação de Centros Históricos, com a duração de 
950h e estágio de inserção profissional, ministrado pela 
CPU-Consultores 
 
III – Experiência profissional 
 
Na Câmara Municipal de Odivelas: 
 
Desde março de 2006, Diretor do Departamento de 
Gestão e Ordenamento Urbanístico;  
De dezembro de 2003 a março de 2006, Chefe da Divisão 
de Licenciamento de Obras; 
De 1999 a 2002, arquiteto principal. 
 
Na Câmara Municipal de Setúbal: 
 
De 1998 a 1999, Chefe da Divisão Municipal de Gestão 
Urbanística; 
De 1988 a1998, Técnico Superior/Arquiteto na Divisão 
de Gestão Urbanística  
 
IV - Formação profissional: 
 
“Gestão Pública na Administração Local (GEPAL) ” - 
212 horas, com classificação final de 16 valores (2013), 
CEFA; 
 
Formação diversa nas áreas de urbanismo, recursos 
humanos e informática. 

 
 
 

DESPACHO N.º 51/PRES/2015 
 

Assunto: Despacho de designação, em comissão de 
serviço, no cargo de direção intermédia de 1º grau - 
Diretor do Departamento Jurídico e de Gestão Financeira 
e Patrimonial, do técnico superior João Miguel de Melo 
Santos Taborda Serrano 
 
Os cargos de direção intermédia de 1º grau são recrutados 
por procedimento concursal, nos termos dos artigos 20º e 
21º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e 
republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, 
aplicada à Administração Local através da Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto, de entre trabalhadores em 
funções públicas contratados ou designados por tempo 
indeterminado, licenciados, dotados de competência 
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técnica e aptidão para o exercício de funções de direção, 
coordenação e controlo que reúnam seis anos de 
experiência profissional em funções, cargos, carreiras ou 
categorias para cujo exercício ou provimento seja exigível 
uma licenciatura.  
 
Foram cumpridas todas as formalidades legais inerentes 
ao procedimento concursal tendente ao provimento do 
cargo de direção intermédia de 1º grau de Diretor do 
Departamento Jurídico e de Gestão Financeira e 
Patrimonial; 
 
Ponderados os resultados do procedimento concursal, o 
júri considerou que o candidato, João Miguel de Melo 
Santos Taborda Serrano, reúne todas as condições para o 
exercício do cargo, recaindo sobre ele a sua escolha, nos 
termos e com os fundamentos constantes da proposta de 
designação que faz parte integrante do presente despacho; 
 
Neste sentido, nos termos do disposto no n.º 9 do artigo 
21º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e 
republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, 
aplicada à Administração Local através da Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto, designo, em comissão de 
serviço, pelo período de três anos, renovável por iguais 
períodos, no cargo de direção intermédia de 1º grau de 
Diretor do Departamento Jurídico e de Gestão 
Financeira e Patrimonial, o técnico superior do mapa 
de pessoal da Camara Municipal de Lisboa, João Miguel 
de Melo Santos Taborda Serrano, cuja nota curricular 
se anexa. 
 
A presente designação produz efeitos à data do presente 
despacho. 
 
Odivelas, 13 de julho de 2015 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 

Nota Curricular 
 

I – Identificação 
 
Nome: João Miguel de Melo Santos Taborda Serrano 
Nacionalidade: portuguesa 
Data de nascimento: 15 de abril de 1964 
 
II – Habilitações académicas e profissionais:  
 
Licenciatura em Direito, com especialização na área das 
Ciências Jurídico-Políticas, pela Universidade Lusíada 
(1984-1989); 
 
 
 

III – Experiência profissional 
 
Desde janeiro de 2013, Diretor do Departamento de 
Gestão Financeira e Patrimonial, na Câmara Municipal de 
Odivelas; 
De outubro de 2011 a dezembro 2012, Diretor do 
Departamento Jurídico e Administração Geral da Câmara 
Municipal de Odivelas; 
De março de 2005 a junho de 2011, Deputado à 
Assembleia da República, pelo círculo eleitoral de Lisboa; 
De junho de 2004 a março de 2005, Membro do Conselho 
de Administração dos Serviços Municipalizados de Água e 
Saneamento de Oeiras e Amadora; 
De outubro de 1999 a abril de 2002, Chefe de Gabinete da 
Secretária de Estado da Habitação-Ministério do 
Equipamento Social; 
De fevereiro de1988 a outubro de 1999, Chefe de 
Gabinete da Secretária de Estado da Habitação e 
Comunicações – Ministério do Equipamento do 
Planeamento e da Administração do Território; 
De janeiro a julho de 1996, Assessor jurídico do Gabinete 
do Secretário de Estado da Juventude; 
De novembro a dezembro de 1955, Adjunto do Gabinete 
do Ministro do Equipamento Social; 
De janeiro a novembro de 1995, Assessor da Vereadora 
para as áreas de Recursos Humanos e Ação Social, 
C.M.Lisboa; 
De março de 1990 a janeiro de 1995, Técnico superior 
jurista de 2ª classe, Departamento de Conservação de 
Edifícios e Obras Diversas, Divisão de Recuperação de 
Edifícios-RECRIA, C.M.Lisboa. 
 
IV - Formação profissional: 
 
Código do Procedimento Administrativo, CML, 1992; 
Curso de formação sobre Instrução de Processos 
Disciplinares; 
Curso de Formador, 2002. 

 
 
 

DESPACHO N.º 52/PRES/2015 
 

Assunto: Despacho de designação, em comissão de 
serviço, no cargo de direção intermédia de 1º grau - 
Diretor do Departamento de Obras Municipais, 
Habitação e Transportes, do técnico superior Luís Manuel 
da Conceição Jorge 
 
Os cargos de direção intermédia de 1º grau são recrutados 
por procedimento concursal, nos termos dos artigos 20º e 
21º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e 
republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, 
aplicada à Administração Local através da Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto, de entre trabalhadores em 
funções públicas contratados ou designados por tempo 
indeterminado, licenciados, dotados de competência 
técnica e aptidão para o exercício de funções de direção, 
coordenação e controlo que reúnam seis anos de 
experiência profissional em funções, cargos, carreiras ou 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
Ano XVI - N.º 14 – 28 de julho de 2015 

24 
 

categorias para cujo exercício ou provimento seja exigível 
uma licenciatura.  
 
Foram cumpridas todas as formalidades legais inerentes 
ao procedimento concursal tendente ao provimento do 
cargo de direção intermédia de 1º grau de Diretor do 
Departamento de Obras Municipais, Habitação e 
Transportes; 
 
Ponderados os resultados do procedimento concursal, o 
júri considerou que o candidato, Luís Manuel da 
Conceição Jorge, reúne todas as condições para o 
exercício do cargo, recaindo sobre ele a sua escolha, nos 
termos e com os fundamentos constantes da proposta de 
designação que faz parte integrante do presente despacho; 
 
Neste sentido, nos termos do disposto no n.º 9 do artigo 
21º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e 
republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, 
aplicada à Administração Local através da Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto, designo, em comissão de 
serviço, pelo período de três anos, renovável por iguais 
períodos, no cargo de direção intermédia de 1º grau de 
Diretor do Departamento de Obras Municipais, 
Habitação e Transportes, o técnico superior do mapa 
de pessoal da Camara Municipal de Odivelas, Luís 
Manuel da Conceição Jorge, cuja nota curricular se 
anexa. 
 
A presente designação produz efeitos à data do presente 
despacho. 
 
Odivelas, 13 de julho de 2015 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 

Nota Curricular 
 

I – Identificação  
 
Nome: Luís Manuel da Conceição Jorge 
Nacionalidade: portuguesa 
Data de nascimento: 23 de julho 1955 
   
II – Habilitações académicas e profissionais 
 
Licenciatura em Engenharia Civil, IST, (1982) 
 
III – Experiência profissional 
 
Na Câmara Municipal de Odivelas: 
 
Desde janeiro de 2013, Diretor do Departamento de 
Obras Municipais, Habitação e Transportes; 
De janeiro de 2011 a dezembro de 2012, Diretor 
Municipal de Ordenamento e Intervenção Territorial; 

De março de 2006 a janeiro de 2011, Diretor do 
Departamento de Obras Municipais e Transportes; 
De junho de 1999 a março de 2006, Diretor do 
Departamento de Obras Municipais 
 
Na Câmara Municipal de Loures: 
 
De setembro de 1992 a março de 1999, Diretor da 
Direção de Projetos Especiais; 
De abril de 1987 a agosto de 1992, Diretor do 
Departamento de Administração Urbanística. 
 
IV - Formação profissional 
 
“Curso de Gestão Pública na Administração Local 
(GEPAL) ” - 212 horas, CEFA, 2013; 
Seminário de “Alta Direção em Administração Local”, 
CEFA, 2005; 
Formação diversa nas áreas de urbanismo, direito e 
recursos humanos. 

 
 
 

DESPACHO N.º 53/PRES/2015 
 

Assunto: Despacho de designação, em comissão de 
serviço, no cargo de direção intermédia de 2º grau - Chefe 
da Divisão Financeira e de Aprovisionamento, da técnica 
superior Paula Susana do Nascimento Teixeira Gonçalves 
 
Os cargos de direção intermédia de 2º grau são recrutados 
por procedimento concursal, nos termos dos artigos 20º e 
21º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e 
republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, 
aplicada à Administração Local através da Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto, de entre trabalhadores em 
funções públicas contratados ou designados por tempo 
indeterminado, licenciados, dotados de competência 
técnica e aptidão para o exercício de funções de direção, 
coordenação e controlo que reúnam quatro anos de 
experiência profissional em funções, cargos, carreiras ou 
categorias para cujo exercício ou provimento seja exigível 
uma licenciatura.  
 
Foram cumpridas todas as formalidades legais inerentes 
ao procedimento concursal tendente ao provimento do 
cargo de direção intermédia de 2º grau de Chefe da 
Divisão Financeira e de Aprovisionamento; 
 
Ponderados os resultados do procedimento concursal, o 
júri considerou que a candidata, Paula Susana do 
Nascimento Teixeira Gonçalves, reúne todas as condições 
para o exercício do cargo, recaindo sobre ela a sua 
escolha, nos termos e com os fundamentos constantes da 
proposta de designação que faz parte integrante do 
presente despacho; 
 
Neste sentido, nos termos do disposto no n.º 9 do artigo 
21º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e 
republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, 
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aplicada à Administração Local através da Lei n.º 
49/2012, designo, em comissão de serviço, pelo período 
de três anos, renovável por iguais períodos, no cargo de 
direção intermédia de 2º grau de Chefe da Divisão 
Financeira e de Aprovisionamento, a técnica superior 
do mapa de pessoal da Camara Municipal de Odivelas, 
Paula Susana do Nascimento Teixeira Gonçalves, 
cuja nota curricular se anexa. 
 
A presente designação produz efeitos à data do presente 
despacho. 
 
Odivelas, 13 de julho de 2015 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
Nota Curricular 

 
I – Identificação pessoal:  
 
Paula Susana do Nascimento Teixeira Gonçalves, natural 
de Lisboa, nascida a 26 de setembro de 1973. 
 
II – Habilitações académicas:  
 
Licenciatura em Direito pela Universidade de Lisboa – 
Faculdade de Direito (1991 a 1996). 
Pós-graduação em Direito das Autarquias Locais pela 
Universidade de Lisboa - Faculdade de Direito (2004); 
 
III – Experiência profissional: 
 
Na Câmara Municipal de Odivelas: 
 
Desde janeiro de 2011, Chefe da Divisão Financeira e de 
Aprovisionamento; 
De novembro de 2009 a dezembro de 2010, Chefe da 
Divisão de Formação e Saúde Ocupacional; 
De janeiro de 2005 a novembro de 2009, Chefe da 
Divisão Jurídica; 
De novembro de 2004 a janeiro de 2005, Chefe da 
Divisão Jurídica; 
De maio de 2002 a dezembro de 2004 – Adjunta do 
Vereador com o pelouro do Departamento Jurídico e de 
Administração Geral; 
De Outubro de 2000 a abril de 2002 – Técnica Superior 
de Direito na Divisão de Aprovisionamento; 
De outubro de 1999 a 30 de setembro de 2000 – Técnica 
Superior no Departamento Jurídico e de Património 
Municipal. 
 
IV - Formação profissional: 
 
Curso de Gestão Pública na Administração Local (2010);  
Formação diversa nas áreas financeira, direito e recursos 
humanos. 
 

 

DESPACHO N.º 54/PRES/2015 
 

Assunto: Despacho de designação, em comissão de 
serviço, no cargo de direção intermédia de 2º grau - Chefe 
da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal, da técnica 
superior Elisabete Maria Campos Lucas 
 
Os cargos de direção intermédia de 2º grau são recrutados 
por procedimento concursal, nos termos dos artigos 20º e 
21º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e 
republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, 
aplicada à Administração Local através da Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto, de entre trabalhadores em 
funções públicas contratados ou designados por tempo 
indeterminado, licenciados, dotados de competência 
técnica e aptidão para o exercício de funções de direção, 
coordenação e controlo que reúnam quatro anos de 
experiência profissional em funções, cargos, carreiras ou 
categorias para cujo exercício ou provimento seja exigível 
uma licenciatura.  
 
Foram cumpridas todas as formalidades legais inerentes 
ao procedimento concursal tendente ao provimento do 
cargo de direção intermédia de 2º grau de Chefe da 
Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal; 
 
Ponderados os resultados do procedimento concursal, o 
júri considerou que a candidata, Elisabete Maria Campos 
Lucas, reúne todas as condições para o exercício do cargo, 
recaindo sobre ela a sua escolha, nos termos e com os 
fundamentos constantes da proposta de designação que 
faz parte integrante do presente despacho; 
 
Neste sentido, nos termos do disposto no n.º 9 do artigo 
21º da Lei n.º Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e 
republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, 
aplicada à Administração Local através da Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto, designo, em comissão de 
serviço, pelo período de três anos, renovável por iguais 
períodos, no cargo de direção intermédia de 2º grau de 
Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização 
Municipal, a técnica superior do mapa de pessoal da 
Camara Municipal de Odivelas, Elisabete Maria 
Campos Lucas, cuja nota curricular se anexa. 
 
A presente designação produz efeitos à data do presente 
despacho. 
 
Odivelas, 13 de julho de 2015 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Susana de Carvalho Amador) 
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Nota Curricular 
 

I – Identificação  
 
Nome: Elisabete Maria Campos Lucas 
Nacionalidade: Portuguesa 
Data de nascimento: 28 de agosto de 1966 
 
II – Habilitações académicas e profissionais:  
 
Licenciatura em Direito – Universidade Lusíada- (1990) 
 
III – Experiência profissional 
 
Na Câmara Municipal de Odivelas: 
 
Desde de janeiro de 2013, Chefe da Divisão Jurídica e de 
Fiscalização Municipal; 
De março de 2006 a 31 de dezembro de 2012, Chefe da 
Divisão de Fiscalização Municipal; 
De fevereiro de 2002 a março de 2006, Chefe da Divisão 
de Fiscalização e Polícia Municipal; 
De agosto de 1999 a fevereiro de 2012, Coordenadora do 
Gabinete de Fiscalização e Polícia Municipal. 
 
IV - Formação profissional 
 
Curso de Gestão Pública na Administração Local 
(GEPAL) – CEFA – 212 horas- 2013; 
Formação diversa nas áreas de direito. 

 
 
 

DESPACHO N.º 55/PRES/2015 
 

Assunto: Despacho de designação, em comissão de 
serviço, no cargo de direção intermédia de 2º grau - Chefe 
da Divisão de Licenciamentos, Atividades Económicas e 
Projetos Comparticipados, do técnico superior José 
António dos Remédios Janeiro 
 
Os cargos de direção intermédia de 2º grau são recrutados 
por procedimento concursal, nos termos dos artigos 20º e 
21º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e 
republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, 
aplicada à Administração Local através da Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto de entre trabalhadores em 
funções públicas contratados ou designados por tempo 
indeterminado, licenciados, dotados de competência 
técnica e aptidão para o exercício de funções de direção, 
coordenação e controlo que reúnam quatro anos de 
experiência profissional em funções, cargos, carreiras ou 
categorias para cujo exercício ou provimento seja exigível 
uma licenciatura.  
 
Foram cumpridas todas as formalidades legais inerentes 
ao procedimento concursal tendente ao provimento do 
cargo de direção intermédia de 2º grau de Chefe da 
Divisão de Licenciamentos, Atividades Económicas e 
Projetos Comparticipados; 

Ponderados os resultados do procedimento concursal, o 
júri considerou que o candidato, José António dos 
Remédios Janeiro, reúne todas as condições para o 
exercício do cargo, recaindo sobre ele a sua escolha, nos 
termos e com os fundamentos constantes da proposta de 
designação que faz parte integrante do presente despacho; 
 
Neste sentido, nos termos do disposto no n.º 9 do artigo 
21º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e 
republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, 
aplicada à Administração Local através da Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto, designo, em comissão de 
serviço, pelo período de três anos, renovável por iguais 
períodos, no cargo de direção intermédia de 2º grau de 
Chefe da Divisão de Licenciamentos, Atividades 
Económicas e Projetos Comparticipados, o técnico 
superior do mapa de pessoal da Camara Municipal de 
Odivelas, José António dos Remédios Janeiro, cuja 
nota curricular se anexa. 
 
A presente designação produz efeitos à data do presente 
despacho. 
 
Odivelas, 13 de julho de 2015 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 

Nota Curricular 
 

I – Identificação  
 
Nome: José António dos Remédios Janeiro 
Nacionalidade: Portuguesa 
Data de nascimento: 26 de setembro de 1961 
 
II – Habilitações académicas e profissionais:  
 
Licenciatura em Direito – Faculdade de Direito – (1987) 
Pós-graduação em Gestão da Formação para a 
Administração Local – (2007) – ESCE 
 
III – Experiência profissional 
 
Na Câmara Municipal de Odivelas: 
 
Desde outubro de 2013, Chefe da Divisão de 
Licenciamentos, Atividades Económicas e Projetos 
Comparticipados. 
De janeiro de 2013 a outubro de 2013, Chefe da Divisão 
de Juventude e Desenvolvimento Educativo; 
De novembro de 2009 a dezembro de 2012, Chefe da 
Divisão de Licenciamentos; 
De março de 2006 a novembro de 2009, Chefe da Divisão 
Municipal de Formação e Saúde Ocupacional; 
De novembro de 2005 a março de 2006, Chefe da Divisão 
de Modernização Organização e Formação. 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
 Ano XVI - N.º 14 – 28 de julho de 2015  

27 
 

IV - Formação profissional 
 
“Curso de Gestão Pública na Administração Local 
(GEPAL”), 212h – CEFA, 2010; 
Formação diversa nas áreas do direito e recursos 
humanos. 

 
 
 

DESPACHO N.º 56/PRES/2015 
 

Assunto: Despacho de designação, em comissão de 
serviço, no cargo de direção intermédia de 2º grau - Chefe 
da Divisão de Recursos Humanos e Formação, da técnica 
superior Maria Cristina Machado Mira Laureano Forte 
 
Os cargos de direção intermédia de 2º grau são recrutados 
por procedimento concursal, nos termos dos artigos 20º e 
21º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e 
republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, 
aplicada à Administração Local através da Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto de entre trabalhadores em 
funções públicas contratados ou designados por tempo 
indeterminado, licenciados, dotados de competência 
técnica e aptidão para o exercício de funções de direção, 
coordenação e controlo que reúnam quatro anos de 
experiência profissional em funções, cargos, carreiras ou 
categorias para cujo exercício ou provimento seja exigível 
uma licenciatura.  
 
Foram cumpridas todas as formalidades legais inerentes 
ao procedimento concursal tendente ao provimento do 
cargo de direção intermédia de 2º grau de Chefe da 
Divisão de Recursos Humanos e Formação; 
 
Ponderados os resultados do procedimento concursal, o 
júri considerou que a candidata, Maria Cristina Machado 
Mira Laureano Forte, reúne todas as condições para o 
exercício do cargo, recaindo sobre ela a sua escolha, nos 
termos e com os fundamentos constantes da proposta de 
designação que faz parte integrante do presente despacho; 
 
Neste sentido, nos termos do disposto no n.º 9 do artigo 
21º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e 
republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, 
aplicada à Administração Local através da Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto, designo, em comissão de 
serviço, pelo período de três anos, renovável por iguais 
períodos, no cargo de direção intermédia de 2º grau 
de Chefe da Divisão de Recursos Humanos e 
Formação, a técnica superior do mapa de pessoal da 
Camara Municipal de Odivelas, Maria Cristina Machado 
Mira Laureano Forte, cuja nota curricular se anexa. 
 
A presente designação produz efeitos à data do presente 
despacho. 
 
Odivelas, 13 de julho de 2015 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Susana de Carvalho Amador) 

Nota Curricular 
 

I – Identificação  
 
Nome: Maria Cristina Machado Mira Laureano Forte 
Nacionalidade: Portuguesa 
Data de nascimento: 12 de maio de 1972 
 
II – Habilitações académicas e profissionais:  
 
Licenciatura em Direito - FDUL (1995/96) 
 
III – Experiência profissional 
 
Na Câmara Municipal de Odivelas: 
 
Desde dezembro de 2006, Chefe da Divisão de Recursos e 
Humanos e Formação; 
De maio de 2006 a dezembro de 2006, Coordenadora 
funcional da Divisão de Recursos Humanos. 
De Dezembro de 2003 a maio de 2006, Técnica Superior 
de Direito. 
 
IV - Formação profissional 
 
“Curso de Gestão Pública na Administração Local 
(GEPAL”), 212h – CEFA, 2014; 
Formação diversa nas áreas da financeira, direito e 
recursos humanos. 

 
 
 

DESPACHO N.º 57/PRES/2015 
 

Assunto: Despacho de designação, em comissão de 
serviço, no cargo de direção intermédia de 2º grau - Chefe 
da Divisão de Cultura, Turismo, Património Cultural e 
Bibliotecas, da técnica superior Angelina Maria Pereira 
 
Os cargos de direção intermédia de 2º grau são recrutados 
por procedimento concursal, nos termos dos artigos 20º e 
21º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e 
republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, 
aplicada à Administração Local através da Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto, de entre trabalhadores em 
funções públicas contratados ou designados por tempo 
indeterminado, licenciados, dotados de competência 
técnica e aptidão para o exercício de funções de direção, 
coordenação e controlo que reúnam quatro anos de 
experiência profissional em funções, cargos, carreiras ou 
categorias para cujo exercício ou provimento seja exigível 
uma licenciatura.  
 
Foram cumpridas todas as formalidades legais inerentes 
ao procedimento concursal tendente ao provimento do 
cargo de direção intermédia de 2º grau de Chefe da 
Divisão de Cultura, Turismo, Património Cultural e 
Bibliotecas; 
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Ponderados os resultados do procedimento concursal, o 
júri considerou que a candidata, Angelina Maria Pereira, 
reúne todas as condições para o exercício do cargo, 
recaindo sobre ela a sua escolha, nos termos e com os 
fundamentos constantes da proposta de designação que 
faz parte integrante do presente despacho; 
 
Neste sentido, nos termos do disposto no n.º 9 do artigo 
21º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e 
republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, 
aplicada à Administração Local através da Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto, designo, em comissão de 
serviço, pelo período de três anos, renovável por iguais 
períodos, no cargo de direção intermédia de 2º grau de 
Chefe da Divisão de Cultura, Turismo, Património 
Cultural e Bibliotecas, a técnica superior do mapa de 
pessoal da Camara Municipal de Odivelas, Angelina 
Maria Pereira, cuja nota curricular se anexa. 
 
A presente designação produz efeitos à data do presente 
despacho. 
 
Odivelas, 13 de julho de 2015 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 

Nota Curricular 
 

I – Identificação 
 
Nome: Angelina Maria Pereira 
Nacionalidade: Portuguesa 
Data de nascimento: 2 de julho de 1978 
 
II – Habilitações académicas e profissionais:  
 
Licenciatura em Sociologia e Planeamento - ISCTE (2007) 
Mestrado em Comunicação, Cultura e Tecnologias da 
Informação - ISCTE- (2010) 
 
III – Experiência profissional 
 
Na Câmara Municipal de Odivelas: 
 
Desde outubro de 2013, Chefe da Divisão da Cultura, 
Turismo, Património Cultural e Bibliotecas; 
De setembro de 2008 a outubro de 2013, Técnica 
Superior; 
 
IV - Formação profissional 
 
Formação diversa nas áreas da comunicação e intervenção 
social. 
 
 
 

 

DESPACHO N.º 58/PRES/2015 
 

Assunto: Despacho de designação, em comissão de 
serviço, no cargo de direção intermédia de 2º grau - Chefe 
da Divisão de Desenvolvimento Desportivo, do técnico 
superior Carlos Alexandre Bargado Lérias 
 
Os cargos de direção intermédia de 2º grau são recrutados 
por procedimento concursal, nos termos dos artigos 20º e 
21º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e 
republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, 
aplicada à Administração Local através da Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto de entre trabalhadores em 
funções públicas contratados ou designados por tempo 
indeterminado, licenciados, dotados de competência 
técnica e aptidão para o exercício de funções de direção, 
coordenação e controlo que reúnam quatro anos de 
experiência profissional em funções, cargos, carreiras ou 
categorias para cujo exercício ou provimento seja exigível 
uma licenciatura. 
 
Foram cumpridas todas as formalidades legais inerentes 
ao procedimento concursal tendente ao provimento do 
cargo de direção intermédia de 2º grau de Chefe da 
Divisão de desenvolvimento Desportivo; 
 
Ponderados os resultados do procedimento concursal, o 
júri considerou que o candidato, Carlos Alexandre 
Bargado Lérias, reúne todas as condições para o exercício 
do cargo, recaindo sobre ele a sua escolha, nos termos e 
com os fundamentos constantes da proposta de 
designação que faz parte integrante do presente despacho; 
 
Neste sentido, nos termos do disposto no n.º 9 do artigo 
21º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e 
republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, 
aplicada à Administração Local através da Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto, designo, em comissão de 
serviço, pelo período de três anos, renovável por iguais 
períodos, no cargo de direção intermédia de 2º grau de 
Chefe da Divisão de Desenvolvimento Desportivo, o 
técnico superior do mapa de pessoal da Camara Municipal 
de Odivelas, Carlos Alexandre Bargado Lérias, cuja 
nota curricular se anexa. 
 
A presente designação produz efeitos à data do presente 
despacho. 
 
Odivelas, 13 de julho de 2015. 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Susana de Carvalho Amador) 
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Nota Curricular 
 

I – Identificação  
 
Nome: Carlos Alexandre Bargado Lérias 
Nacionalidade: Portuguesa 
Data de nascimento: 3 de fevereiro de 1973 
 
II – Habilitações académicas e profissionais: 
 
Licenciatura em Gestão de Empresas (1998) – ISLA 
Pós-graduação em direito das Autarquias Locais – (2004) 
– UL – Faculdade de Direito 
 
III – Experiência profissional 
 
Na Câmara Municipal de Odivelas: 
 
Desde janeiro de 2011, Chefe da Divisão de 
Desenvolvimento Desportivo. 
De março de 2006 a dezembro de 2010, chefe da Divisão 
de Desporto; 
De fevereiro de 2005 a março de 2006, Chefe da Divisão 
de Apoio à Juventude; 
De 2001 a 2005, Técnico Superior de Gestão; 
 
IV – Formação profissional 
 
“Curso de Gestão Pública na Administração Local 
(GEPAL)”, 212h – CEFA, 2013; 
Formação diversa nas áreas do desporto e recursos 
humanos. 

 
 
 

DESPACHO N.º 59/PRES/2015 
 

Assunto: Despacho de designação, em comissão de 
serviço, no cargo de direção intermédia de 2º grau - Chefe 
da Divisão de Educação, do técnico superior Gabriel 
Davide Lopes Caetano 
 
Os cargos de direção intermédia de 2º grau são recrutados 
por procedimento concursal, nos termos dos artigos 20º e 
21º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e 
republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, 
aplicada à Administração Local através da Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto de entre trabalhadores em 
funções públicas contratados ou designados por tempo 
indeterminado, licenciados, dotados de competência 
técnica e aptidão para o exercício de funções de direção, 
coordenação e controlo que reúnam quatro anos de 
experiência profissional em funções, cargos, carreiras ou 
categorias para cujo exercício ou provimento seja exigível 
uma licenciatura.  
 
Foram cumpridas todas as formalidades legais inerentes 
ao procedimento concursal tendente ao provimento do 
cargo de direção intermédia de 2º grau de Chefe da 
Divisão de Educação; 

Ponderados os resultados do procedimento concursal, o 
júri considerou que o candidato, Gabriel Davide Lopes 
Caetano, reúne todas as condições para o exercício do 
cargo, recaindo sobre ele a sua escolha, nos termos e com 
os fundamentos constantes da proposta de designação que 
faz parte integrante do presente despacho; 
 
Neste sentido, nos termos do disposto no n.º 9 do artigo 
21º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e 
republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, 
aplicada à Administração Local através da Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto, designo, em comissão de 
serviço, pelo período de três anos, renovável por iguais 
períodos, no cargo de direção intermédia de 2º grau de 
Chefe da Divisão de Educação, o técnico superior do 
mapa de pessoal da Camara Municipal de Odivelas, 
Gabriel Davide Lopes Caetano, cuja nota curricular se 
anexa. 
 
A presente designação produz efeitos à data do presente 
despacho. 
 
Odivelas, 13 de julho de 2015. 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 

Nota Curricular 
 

I – Identificação  
 
Nome: Gabriel Davide Lopes Caetano 
Nacionalidade: Portuguesa 
Data de nascimento: 26 de agosto de 1973 
 
II – Habilitações académicas e profissionais:  
 
Licenciatura em Ciências Sociais (2005) – Universidade 
Aberta 
Pós-graduação em Gestão Autárquica Avançada – (2008) 
– ISEC 
 
III – Experiência profissional 
 
Na Câmara Municipal de Odivelas: 
 
Desde 20 de janeiro de 2014, Chefe da Divisão de 
Educação; 
De janeiro de 2011 a janeiro de 2014, Chefe da Divisão de 
Planeamento e Intervenção Socioeducativa; 
De janeiro de 2010 a dezembro de 2010, Chefe da Divisão 
de Gestão de Recursos Educativos e Ação Social Escolar; 
De outubro de 2006 a dezembro de 2009, Técnico 
Superior de Sociologia. 
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IV - Formação profissional 
 
“Curso de Gestão Pública na Administração Local 
(GEPAL”), 212h – CEFA, 2013; 
Diversas ações de formação na área da educação. 

 
 
 

DESPACHO N.º 60/PRES/2015 
 

Assunto: Despacho de designação, em comissão de 
serviço, no cargo de direção intermédia de 2º grau - Chefe 
da Divisão de Gestão Ambiental, da técnica superior 
Regina Sofia de Brito e Silva dos Anjos Lopes Meneses 
 
Os cargos de direção intermédia de 2º grau são recrutados 
por procedimento concursal, nos termos dos artigos 20º e 
21º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e 
republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, 
aplicada à Administração Local através da Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto, de entre trabalhadores em 
funções públicas contratados ou designados por tempo 
indeterminado, licenciados, dotados de competência 
técnica e aptidão para o exercício de funções de direção, 
coordenação e controlo que reúnam quatro anos de 
experiência profissional em funções, cargos, carreiras ou 
categorias para cujo exercício ou provimento seja exigível 
uma licenciatura.  
 
Foram cumpridas todas as formalidades legais inerentes 
ao procedimento concursal tendente ao provimento do 
cargo de direção intermédia de 2º grau de Chefe da 
Divisão de Gestão Ambiental; 
 
Ponderados os resultados do procedimento concursal, o 
júri considerou que a candidata, Regina Sofia de Brito e 
Silva dos Anjos Lopes Meneses, reúne todas as condições 
para o exercício do cargo, recaindo sobre ela a sua 
escolha, nos termos e com os fundamentos constantes da 
proposta de designação que faz parte integrante do 
presente despacho; 
 
Neste sentido, nos termos do disposto no n.º 9 do artigo 
21º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e 
republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, 
aplicada à Administração Local através da Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto, designo, em comissão de 
serviço, pelo período de três anos, renovável por iguais 
períodos, no cargo de direção intermédia de 2º grau de 
Chefe da Divisão de Gestão Ambiental, a técnica 
superior do mapa de pessoal da Camara Municipal de 
Odivelas, Regina Sofia de Brito e Silva dos Anjos 
Lopes Meneses, cuja nota curricular se anexa. 
 
A presente designação produz efeitos à data do presente 
despacho. 
 
Odivelas, 13 de julho de 2015 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Susana de Carvalho Amador) 

Nota Curricular 
 

I – Identificação  
 
Nome: Regina Sofia de Brito e Silva dos Anjos Lopes 
Meneses 
Nacionalidade: Portuguesa 
Data de nascimento: 14 de junho de 1969 
 
II – Habilitações académicas e profissionais:  
 
Licenciatura em Línguas e Literatura Moderna – Var. 
Estudos Portugueses e Franceses – ramo tradução – UNL 
– (1994) 
Licenciatura em Línguas e Literatura Moderna – Var. 
Estudos Portugueses e Franceses – ramo educacional – 
UNL – (1995) 
Pós-graduação em Direito das Autarquias Locais – 
UL/FD (2004) 
Mestrado em Ciências e Tecnologias do Ambiente - 
UL/FC (2010) 
 
III – Experiência profissional 
 
Na Câmara Municipal de Odivelas: 
 
Desde outubro de 2013, Chefe da Divisão de Gestão 
Ambiental,  
De janeiro de 2013 a outubro de 2013, Diretora do 
Departamento de Gestão Educativa, Juventude, Cultura e 
Ambiente; 
De janeiro de 2011 a dezembro de 2012, Diretora do 
Departamento de Ambiente e Transportes; 
De março de 2006 a dezembro de 2010, Diretora do 
Departamento de Ambiente e Salubridade; 
De maio de 2002 a março de 2006, Chefe da Divisão do 
Património. 
 
IV - Formação profissional 
 
Curso de Gestão Pública na Administração Local (Gepal); 
Formação Avançada em Ecologia e Utilização das Plantas 
Ornamentais – Modulo I – “Árvores” Instituto Superior 
de Agronomia; 
Curso de Sistemas de Gestão da Qualidade, 
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DESPACHO N.º 61/PRES/2015 
 

Assunto: Despacho de designação, em comissão de 
serviço, no cargo de direção intermédia de 2º grau - Chefe 
da Divisão de Habitação, da técnica superior Inês Martins 
de Barros dos Santos Fradique 
 
Os cargos de direção intermédia de 2º grau são recrutados 
por procedimento concursal, nos termos dos artigos 20º e 
21º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e 
republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, 
aplicada à Administração Local através da Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto, de entre trabalhadores em 
funções públicas contratados ou designados por tempo 
indeterminado, licenciados, dotados de competência 
técnica e aptidão para o exercício de funções de direção, 
coordenação e controlo que reúnam quatro anos de 
experiência profissional em funções, cargos, carreiras ou 
categorias para cujo exercício ou provimento seja exigível 
uma licenciatura.  
 
Foram cumpridas todas as formalidades legais inerentes 
ao procedimento concursal tendente ao provimento do 
cargo de direção intermédia de 2º grau de Chefe da 
Divisão de Habitação; 
 
Ponderados os resultados do procedimento concursal, o 
júri considerou que a candidata, Inês Martins de Barros 
dos Santos Fradique, reúne todas as condições para o 
exercício do cargo, recaindo sobre ela a sua escolha, nos 
termos e com os fundamentos constantes da proposta de 
designação que faz parte integrante do presente despacho; 
 
Neste sentido, nos termos do disposto no n.º 9 do artigo 
21º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e 
republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, 
aplicada à Administração Local através da Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto, designo, em comissão de 
serviço, pelo período de três anos, renovável por iguais 
períodos, no cargo de direção intermédia de 2º grau de 
Chefe da Divisão de Habitação, a técnica superior do 
mapa de pessoal da Camara Municipal de Odivelas, Inês 
Martins de Barros dos Santos Fradique, cuja nota 
curricular se anexa. 
 
A presente designação produz efeitos à data do presente 
despacho. 
 
Odivelas, 13 de julho de 2015 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 
 
 
 
 

Nota Curricular 
 

I – Identificação  
 
Nome: Inês Martins de Barros dos Santos Fradique 
Nacionalidade: Portuguesa 
Data de nascimento: 12 de julho de 1976 
 
II – Habilitações académicas e profissionais:  
 
Licenciatura em Política Social – ISCSP - (1995 a 2000); 
 
III – Experiência profissional 
 
Na Câmara Municipal de Odivelas: 
 
Desde setembro de 2014, Chefe da Divisão de Habitação;  
De fevereiro a setembro de 2014, Coordenadora do Setor 
de Intervenção na Habitação Social; 
De junho de 2004 a fevereiro de 2014, Técnica superior 
na Divisão de Habitação. 
 
IV - Formação profissional: 
 
Formação diversa na área social e comportamental. 

 
 
 

DESPACHO N.º 62/PRES/2015 
 

Assunto: Despacho de designação, em comissão de 
serviço, no cargo de direção intermédia de 2º grau - Chefe 
da Divisão de Instalações e Equipamentos Municipais, do 
técnico superior António Gomes Mendes Lopes 
 
Os cargos de direção intermédia de 2º grau são recrutados 
por procedimento concursal, nos termos dos artigos 20º e 
21º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e 
republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, 
aplicada à Administração Local através da Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto, de entre trabalhadores em 
funções públicas contratados ou designados por tempo 
indeterminado, licenciados, dotados de competência 
técnica e aptidão para o exercício de funções de direção, 
coordenação e controlo que reúnam quatro anos de 
experiência profissional em funções, cargos, carreiras ou 
categorias para cujo exercício ou provimento seja exigível 
uma licenciatura.  
 
Foram cumpridas todas as formalidades legais inerentes 
ao procedimento concursal tendente ao provimento do 
cargo de direção intermédia de 2º grau de Chefe da 
Divisão de Instalações e Equipamentos Municipais; 
 
Ponderados os resultados do procedimento concursal, o 
júri considerou que o candidato, António Gomes Mendes 
Lopes, reúne todas as condições para o exercício do cargo, 
recaindo sobre ele a sua escolha, nos termos e com os 
fundamentos constantes da proposta de designação que 
faz parte integrante do presente despacho; 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
Ano XVI - N.º 14 – 28 de julho de 2015 

32 
 

Neste sentido, nos termos do disposto no n.º 9 do artigo 
21º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e 
republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, 
aplicada à Administração Local através da Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto, designo, em comissão de 
serviço, pelo período de três anos, renovável por iguais 
períodos, no cargo de direção intermédia de 2º grau de 
Chefe da Divisão de Instalações e Equipamentos 
Municipais, o técnico superior do mapa de pessoal da 
Camara Municipal de Odivelas, António Gomes Mendes 
Lopes, cuja nota curricular se anexa. 
 
A presente designação produz efeitos à data do presente 
despacho. 
 
Odivelas, 13 de julho de 2015 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 

Nota Curricular 
 

I – Identificação  
 
Nome: António Gomes Mendes Lopes 
Nacionalidade: portuguesa 
Data de nascimento: 28 de abril 1954 
   
II – Habilitações académicas e profissionais:  
 
Licenciatura em Engenharia Civil, IST, (1984); 
 
III – Experiência profissional 
 
Na Câmara Municipal de Odivelas: 
 
Desde março de 2006, Chefe da Divisão de Instalações e 
Equipamentos Municipais; 
De dezembro de 1999 a março de 2006, Chefe da Divisão 
de Equipamentos Coletivos. 
 
IV - Formação profissional: 
 
Curso de Gestão Pública na Administração Local 
(GEPAL), 2013; 
Outras Formações em áreas diversas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DESPACHO N.º 63/PRES/2015 
 

Assunto: Despacho de designação, em comissão de 
serviço, no cargo Direção Intermédia de 2º grau - Chefe 
da Divisão de Infraestruturas e Espaços Urbanos, do 
técnico superior José Manuel Cabral Mateus da Fonseca 
 
Os cargos de direcção intermédia de 2º grau são 
recrutados por procedimento concursal, nos termos dos 
artigos 20º e 21º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, 
alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de 
dezembro, aplicada à Administração Local através da Lei 
n.º 49/2012, de 29 de agosto, de entre trabalhadores em 
funções públicas contratados ou designados por tempo 
indeterminado, licenciados, dotados de competência 
técnica e aptidão para o exercício de funções de direção, 
coordenação e controlo que reúnam quatro anos de 
experiência profissional em funções, cargos, carreiras ou 
categorias para cujo exercício ou provimento seja exigível 
uma licenciatura.  
 
Foram cumpridas todas as formalidades legais inerentes 
ao procedimento concursal tendente ao provimento do 
cargo de direção intermédia de 2º grau de Chefe da 
Divisão de Infraestruturas e Espaços Urbanos; 
 
Ponderados os resultados do procedimento concursal, o 
júri considerou que o candidato, José Manuel Cabral 
Mateus da Fonseca, reúne todas as condições para o 
exercício do cargo, recaindo sobre ele a sua escolha, nos 
termos e com os fundamentos constantes da proposta de 
designação que faz parte integrante do presente despacho; 
 
Neste sentido, nos termos do disposto no n.º 9 do artigo 
21º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e 
republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, 
aplicada à Administração Local através da Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto, designo, em comissão de 
serviço, pelo período de três anos, renovável por iguais 
períodos, no cargo de Chefe da Divisão de 
Infraestruturas e Espaços Urbanos, o técnico superior 
do mapa de pessoal da Camara Municipal de Odivelas, 
José Manuel Cabral Mateus da Fonseca, cuja nota 
curricular que se anexa. 
A presente designação produz efeitos à data do presente 
despacho. 
 
Odivelas, 13 de julho de 2015 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Susana de Carvalho Amador) 
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Nota Curricular 
 

I – Identificação  
 
Nome: José Manuel Cabral Mateus da Fonseca  
Nacionalidade: portuguesa 
Data de nascimento: 19 de janeiro de 1961. 
   
II – Habilitações académicas e profissionais:  
 
Licenciatura em Engenharia Civil – Direção Gestão e 
Execução de Obras (1993) pelo Instituto Superior de 
Engenharia de Lisboa; 
Bacharel em Engenheiro Técnico Civil (1991), pelo 
Instituto Superior de Engenharia de Lisboa. 
 
III – Experiência profissional: 
 
Na Câmara Municipal de Odivelas: 
 
Desde fevereiro de 2002, Chefe da Divisão de Infra-
Estruturas e Espaços Urbanos; 
De janeiro de 2000 a fevereiro de 2002, Chefe da Divisão 
de Vias e Espaços Urbanos; 
De novembro de 1999 a janeiro de 2000, Engenheiro civil 
1ª classe 
 
IV - Formação profissional: 
 
Curso de Gestão Pública na Administração Local (2013); 
Formação diversa nas áreas de engenharia, informática e 
recursos humanos. 

 
 
 

DESPACHO N.º 64/PRES/2015 
 

Assunto: Despacho de designação, em comissão de 
serviço, no cargo de direção intermédia de 2º grau - Chefe 
da Divisão de Inovação Social e Projetos Educativos, da 
técnica superior Carla Cristina Moreiras Sérgio 
 
Os cargos de direção intermédia de 2º grau são recrutados 
por procedimento concursal, nos termos dos artigos 20º e 
21º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e 
republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, 
aplicada à Administração Local através da Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto, de entre trabalhadores em 
funções públicas contratados ou designados por tempo 
indeterminado, licenciados, dotados de competência 
técnica e aptidão para o exercício de funções de direção, 
coordenação e controlo que reúnam quatro anos de 
experiência profissional em funções, cargos, carreiras ou 
categorias para cujo exercício ou provimento seja exigível 
uma licenciatura.  
 
Foram cumpridas todas as formalidades legais inerentes 
ao procedimento concursal tendente ao provimento do 
cargo de direção intermédia de 2º grau de Chefe da 
Divisão de Inovação Social e Projetos Educativos; 

Ponderados os resultados do procedimento concursal, o 
júri considerou que a candidata, Carla Cristina Moreiras 
Sérgio, reúne todas as condições para o exercício do 
cargo, recaindo sobre ela a sua escolha, nos termos e com 
os fundamentos constantes da proposta de designação que 
faz parte integrante do presente despacho; 
 
Neste sentido, nos termos do disposto no n.º 9 do artigo 
21º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e 
republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, 
aplicada à Administração Local através da Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto, designo, em comissão de 
serviço, pelo período de três anos, renovável por iguais 
períodos, no cargo de direção intermédia de 2º grau de 
Chefe da Divisão de Inovação Social e Projetos 
Educativos, a técnica superior do mapa de pessoal da 
Camara Municipal de Odivelas, Carla Cristina Moreiras 
Sérgio, cuja nota curricular se anexa. 
 
A presente designação produz efeitos à data do presente 
despacho. 
 
Odivelas, 13 de julho de 2015 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 

Nota Curricular 
 

I – Identificação  
 
Nome: Carla Cristina Moreiras Sérgio 
Nacionalidade: Portuguesa 
Data de nascimento: 12 de fevereiro de 1973 
 
II – Habilitações académicas e profissionais:  
 
Licenciatura em Psicologia Aplicada, ISPA, (1993-1998) 
 
III – Experiência profissional 
 
Na Câmara Municipal de Odivelas: 
 
Desde janeiro de 2014, Chefe da Divisão de Inovação 
Social e Projetos Educativos; 
De janeiro de 2013 a janeiro de 2014, Técnica Superior; 
De janeiro de 2011 a dezembro de 2012, Coordenadora 
do Gabinete de Coesão e Inovação Social; 
De dezembro de 2009 a janeiro de 2011, Técnica 
Superior; 
De março de 2005 a janeiro de 2009, Gestora do Gabinete 
de Apoio à Vítima; 
De fevereiro de 2000 a março de 2005, Técnica Superior; 
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IV – Formação profissional 
 
Curso de Gestão Pública na Administração Local 
(GEPAL), 212h, 2013; 
Formação diversa na área de recursos humanos, igualdade 
e intervenção social. 

 
 
 

DESPACHO N.º 65/PRES/2015 
 

Assunto: Despacho de designação, em comissão de 
serviço, no cargo de direção intermédia de 2º grau - 
Divisão de Licenciamento de Obras Particulares, da 
técnica superior Ana Paula Figueiredo Viegas Murgeiro 
 
Os cargos de direção intermédia de 2º grau são recrutados 
por procedimento concursal, nos termos dos artigos 20º e 
21º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e 
republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, 
aplicada à Administração Local através da Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto, de entre trabalhadores em 
funções públicas contratados ou designados por tempo 
indeterminado, licenciados, dotados de competência 
técnica e aptidão para o exercício de funções de direção, 
coordenação e controlo que reúnam quatro anos de 
experiência profissional em funções, cargos, carreiras ou 
categorias para cujo exercício ou provimento seja exigível 
uma licenciatura.  
 
Foram cumpridas todas as formalidades legais inerentes 
ao procedimento concursal tendente ao provimento do 
cargo de direção intermédia de 2º grau de Chefe da 
Divisão de Licenciamento de Obras Particulares; 
 
Ponderados os resultados do procedimento concursal, o 
júri considerou que a candidata, Ana Paula Figueiredo 
Viegas Murgeiro, reúne todas as condições para o 
exercício do cargo, recaindo sobre ela a sua escolha, nos 
termos e com os fundamentos constantes da proposta de 
designação que faz parte integrante do presente despacho. 
 
Neste sentido, nos termos do disposto no n.º 9 do artigo 
21º da da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e 
republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, 
aplicada à Administração Local através da Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto, designo, em comissão de 
serviço, pelo período de três anos, renovável por iguais 
períodos, no cargo de direção intermédia de 2º grau de 
Chefe da Divisão de Licenciamento de Obras 
Particulares, a técnica superior do mapa de pessoal da 
Camara Municipal de Odivelas, Ana Paula Figueiredo 
Viegas Murgeiro, cuja nota curricular se anexa. 
 
A presente designação produz efeitos à data do presente 
despacho. 
 
Odivelas, 13 de julho de 2015 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Susana de Carvalho Amador) 

Nota Curricular 
 

I – Identificação  
 
Nome: Ana Paula Figueiredo Viegas Murgeiro 
Nacionalidade: Portuguesa 
Data de nascimento: 20 de setembro de 1966 
 
II – Habilitações académicas e profissionais:  
 
Licenciatura em Arquitetura - UTL- (1985-1990) 
 
III – Experiência profissional 
 
Na Câmara Municipal de Odivelas: 
 
Desde março de 2006, Chefe da Divisão de 
Licenciamento de Obras Particulares; 
De janeiro de 2001 a março de 2006, técnica superior na 
área de arquitetura. 
 
IV - Formação profissional 
 
Formação diversa na área do urbanismo; 
Outras formações em áreas diversas, nomeadamente, 
informática e área comportamental. 

 
 
 

DESPACHO N.º 66/PRES/2015 
 

Assunto: Despacho de designação, em comissão de 
serviço, no cargo de direção intermédia de 2º grau - 
Divisão de Planeamento Urbanístico e Projetos 
Estruturantes, da técnica superior Florinda Rosa Pisco 
Lixa 
 
Os cargos de direção intermédia de 2º grau são recrutados 
por procedimento concursal, nos termos dos artigos 20º e 
21º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e 
republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, 
aplicada à Administração Local através da Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto, de entre trabalhadores em 
funções públicas contratados ou designados por tempo 
indeterminado, licenciados, dotados de competência 
técnica e aptidão para o exercício de funções de direção, 
coordenação e controlo que reúnam quatro anos de 
experiência profissional em funções, cargos, carreiras ou 
categorias para cujo exercício ou provimento seja exigível 
uma licenciatura.  
 
Foram cumpridas todas as formalidades legais inerentes 
ao procedimento concursal tendente ao provimento do 
cargo de direção intermédia de 2º grau de Chefe da 
Divisão de Planeamento Urbanístico e Projetos 
Estruturantes; 
 
Ponderados os resultados do procedimento concursal, o 
júri considerou que a candidata, Florinda Rosa Pisco Lixa, 
reúne todas as condições para o exercício do cargo, 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
 Ano XVI - N.º 14 – 28 de julho de 2015  

35 
 

recaindo sobre ela a sua escolha, nos termos e com os 
fundamentos constantes da proposta de designação que 
faz parte integrante do presente despacho; 
 
Neste sentido, nos termos do disposto no n.º 9 do artigo 
21º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e 
republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, 
aplicada à Administração Local através da Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto, designo, em comissão de 
serviço, pelo período de três anos, renovável por iguais 
períodos, no cargo de direção intermédia de 2º grau de 
Chefe da Divisão de Planeamento Urbanístico e 
Projetos Estruturantes, a técnica superior do mapa de 
pessoal da Camara Municipal de Odivelas, Florinda Rosa 
Pisco Lixa, cuja nota curricular se anexa. 
 
A presente designação produz efeitos à data do presente 
despacho. 
 
Odivelas, 13 de julho de 2015 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 

Nota Curricular 
 

I – Identificação  
 
Nome: Florinda Rosa Pisco Lixa 
Nacionalidade: portuguesa 
Data de nascimento: 29 de junho 1960 
 
II – Habilitações académicas e profissionais:  
 
Mestrado em Recuperação do Património Arquitetónico e 
Paisagístico (1998) 
Licenciatura em Arquitetura (1984); 
 
III – Experiência profissional 
 
Na Câmara Municipal de Odivelas: 
 
Desde junho de 2008, Chefe da Divisão de Planeamento 
Urbanístico e Projetos Estruturantes; 
De dezembro de 2006 a junho de 2008, Diretora do 
Projeto de Reconversão da Vertente Sul; 
De março a dezembro de 2006, Chefe da Divisão de 
Planeamento Urbanístico e Projetos Estruturantes; 
De fevereiro 2002 a março de 2006, Chefe da Divisão de 
Planeamento Urbanístico; 
De janeiro 2001 a janeiro de 2002, Chefe da Divisão de 
Estudos e Planeamento. 
 
IV - Formação profissional: 
 
Curso de Gestão Pública na Administração Local 
(GEPAL), 2010; 
Formação na área do urbanismo; 
Outras formações em áreas diversas. 

DESPACHO N.º 67/PRES/2015 
 

Assunto: Despacho de designação, em comissão de 
serviço, no cargo de direção intermédia de 2º grau - Chefe 
da Divisão de Transportes e Oficinas, do técnico superior 
David Abel Viegas Martins 
 
Os cargos de direcção intermédia de 2º grau são 
recrutados por procedimento concursal, nos termos dos 
artigos 20º e 21º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, 
alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de 
dezembro, aplicada à Administração Local através da Lei 
n.º 49/2012, de 29 de agosto, de entre trabalhadores em 
funções públicas contratados ou designados por tempo 
indeterminado, licenciados, dotados de competência 
técnica e aptidão para o exercício de funções de direção, 
coordenação e controlo que reúnam quatro anos de 
experiência profissional em funções, cargos, carreiras ou 
categorias para cujo exercício ou provimento seja exigível 
uma licenciatura.  
 
Foram cumpridas todas as formalidades legais inerentes 
ao procedimento concursal tendente ao provimento do 
cargo de direção intermédia de 2º grau de Chefe da 
Divisão de Transportes e Oficinas; 
 
Ponderados os resultados do procedimento concursal, o 
júri considerou que o candidato, David Abel Viegas 
Martins, reúne todas as condições para o exercício do 
cargo, recaindo sobre ele a sua escolha, nos termos e com 
os fundamentos constantes da proposta de designação que 
faz parte integrante do presente despacho; 
 
Neste sentido, nos termos do disposto no n.º 9 do artigo 
21º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e 
republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, 
aplicada à Administração Local através da Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto, designo, em comissão de 
serviço, pelo período de três anos, renovável por iguais 
períodos, no cargo de direção intermédia de 2º grau de 
Chefe da Divisão de Transportes e Oficinas, o técnico 
superior do mapa de pessoal da Câmara Municipal de 
Odivelas, David Abel Viegas Martins, cuja nota 
curricular se anexa. 
 
A presente designação produz efeitos à data do presente 
despacho. 
 
Odivelas, 13 de julho de 2015 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Susana de Carvalho Amador) 
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Nota Curricular 
 

I – Identificação:  
 
Nome: David Abel Viegas Martins 
Naturalidade: Rio de Janeiro, Brasil 
Data de nascimento: 18 de março de 1963. 
 
II – Habilitações académicas e profissionais:  
 
Licenciatura em Direito pela Faculdade de Direito da 
Universidade de Lisboa (1990). 
 
III – Experiência profissional: 
 
Na Câmara Municipal de Odivelas: 
 
Desde 1 de janeiro de 2013, Chefe da Divisão de 
Transportes e Oficinas. 
De novembro de 2009 a dezembro de 2012 – Chefe da 
Divisão Jurídica; 
De março de 2006 a novembro de 2009 – Coordenador 
do Gabinete de Apoio às Juntas de Freguesia, nível 
equiparado a Chefe de Divisão; 
De outubro de 2001 a março de 2006 – Técnico Superior 
(área de direito). 
 
IV - Formação profissional: 
 
Curso de Gestão Pública na Administração Local (2010);  
Formação diversa nas áreas de direito e recursos 
humanos. 

 
 
 

DESPACHO N.º 68/PRES/2015 
 

Assunto: Despacho de designação, em comissão de 
serviço, no cargo de direção intermédia de 2º grau – 
Coordenador do Serviço Municipal de Proteção Civil, 
nível equiparado a Chefe de Divisão, do técnico superior 
Luís Manuel de Oliveira Gomes da Costa 
 
Os cargos de direção intermédia de 2º grau são recrutados 
por procedimento concursal, nos termos dos artigos 20º e 
21º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e 
republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, 
aplicada à Administração Local através da Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto, de entre trabalhadores em 
funções públicas contratados ou designados por tempo 
indeterminado, licenciados, dotados de competência 
técnica e aptidão para o exercício de funções de direção, 
coordenação e controlo que reúnam quatro anos de 
experiência profissional em funções, cargos, carreiras ou 
categorias para cujo exercício ou provimento seja exigível 
uma licenciatura.  
 
Foram cumpridas todas as formalidades legais inerentes 
ao procedimento concursal tendente ao provimento do 
cargo de direção intermédia de 2º grau de Coordenador 

do Serviço Municipal de Proteção Civil, nível equiparado a 
Chefe de Divisão; 
 
Ponderados os resultados do procedimento concursal, o 
júri considerou que o candidato, Luís Manuel de Oliveira 
Gomes da Costa, reúne todas as condições para o 
exercício do cargo, recaindo sobre ele a sua escolha, nos 
termos e com os fundamentos constantes da proposta de 
designação que faz parte integrante do presente despacho; 
 
Neste sentido, nos termos do disposto no n.º 9 do artigo 
21º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e 
republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, 
aplicada à Administração Local através da Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto, designo, em comissão de 
serviço, pelo período de três anos, renovável por iguais 
períodos, no cargo de direção intermédia de 2º grau de 
Coordenador do Serviço Municipal de Proteção Civil, 
nível equiparado a Chefe de Divisão, o técnico superior 
do Quadro de Agrupamento de Escolas General 
Humberto Delgado, Luís Manuel de Oliveira Gomes da 
Costa, cuja nota curricular se anexa. 
 
A presente designação produz efeitos à data do presente 
despacho. 
 
Odivelas, 13 de julho de 2015 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 

Nota Curricular 
 

I – Identificação:  
 
Nome: Luís Manuel de Oliveira Gomes da Costa 
Nacionalidade: Portuguesa 
Data de nascimento: 5 de janeiro de 1973 
 
II – Habilitações académicas e profissionais: 
 
Pós-Graduação em Gestão Autárquica (2013) – ISLA 
Mestrado em Gestão do Desporto (2012) – FMH 
Licenciatura em Educação Física e Desporto (1996) – 
ISMAG 
 
III – Experiência profissional: 
 
Na Câmara Municipal de Odivelas: 
 
Desde outubro de 2013, Coordenador de Gabinete do 
Serviço Municipal de Proteção Civil, nível equiparado a 
Chefe de Divisão. 
 
IV – Formação profissional 
 
Seminário de alta Direção – 40 horas – 2005 – INA; 
Formação em diversas áreas. 
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DESPACHO N.º 69/PRES/2015 
 

Assunto: Despacho de designação, em comissão de 
serviço, no cargo de direção intermédia de 3º grau - 
Coordenador do Gabinete de Auditoria Interna e de 
Avaliação de Desempenho, da técnica superior Susana 
Maria Fernandes Duarte Lage 
 
Os cargos de direção intermédia de 3º grau são recrutados 
por procedimento concursal, nos termos dos artigos 20º e 
21º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e 
republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, 
aplicada à Administração Local através da Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto, e do Regulamento aprovado na 
10.ª reunião extraordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, de 27 de novembro de 2012, e na 19.ª sessão 
extraordinária da Assembleia Municipal, de 18 de 
dezembro de 2012. 
 
Foram cumpridas todas as formalidades legais inerentes 
ao procedimento concursal tendente ao provimento do 
cargo de Coordenador do Gabinete de Auditoria Interna e 
de Avaliação de Desempenho; 
 
Ponderados os resultados do procedimento concursal, o 
júri considerou que a candidata, Susana Maria Fernandes 
Duarte Lage, reúne todas as condições para o exercício do 
cargo, recaindo sobre ela a sua escolha, nos termos e com 
os fundamentos constantes da proposta de designação que 
faz parte integrante do presente despacho; 
 
Neste sentido, nos termos do disposto no n.º 9 do artigo 
21º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e 
republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, 
aplicada à Administração Local através da Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto, designo, em comissão de 
serviço, pelo período de três anos, renovável por iguais 
períodos, no cargo de direção intermédia de 3º grau de 
Coordenador do Gabinete de Auditoria Interna e de 
Avaliação de Desempenho, a técnica superior do mapa 
de pessoal da Camara Municipal de Odivelas, Susana 
Maria Fernandes Duarte Lage, cuja nota curricular se 
anexa. 
 
A presente designação produz efeitos à data do presente 
despacho. 
 
Odivelas, 13 de julho de 2015 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 

Nota Curricular 
 

I – Identificação pessoal:  
 
Nome: Susana Maria Fernandes Duarte Lage 
Nacionalidade: Portuguesa 

Data de nascimento: 13 de abril de 1975 
 
II – Habilitações académicas:  
 
Licenciatura em Gestão de Empresas pelo Instituto 
Superior de Línguas e Administração (1993 a 1998). 
Pós-graduação em Gestão Autárquica Avançada pelo 
Instituto Superior de Educação e Ciências (2008); 
 
III – Experiência profissional: 
 
Na Câmara Municipal de Odivelas: 
 
Desde novembro de 2013, coordenadora do Gabinete de 
Auditoria Interna e de Avaliação de Desempenho. 
De janeiro de 2013 a outubro de 2013, Técnica Superior; 
De agosto de 2010 a 31 de dezembro de 2012, Chefe da 
Divisão de Transportes e Oficinas; 
De outubro de 2007 a dezembro de 2008, Coordenadora 
do Setor de Planeamento Orçamental e Controlo de 
Custos, da Divisão Financeira; 
De março de 2001 a outubro de 2007, Técnica Superior. 
 
IV - Formação profissional: 
 
Formações diversas nas áreas financeira e recursos 
humanos. 

 
 
 

DESPACHO N.º 70/PRES/2015 
 

Assunto: Despacho de designação, em comissão de 
serviço, no cargo de direção intermédia de 2º grau – 
Coordenador do Gabinete de Comunicação e 
Modernização Administrativa, nível equiparado a Chefe 
de Divisão, da técnica superior Maria de Fátima da Cruz 
Simões Estevão 
 
Os cargos de direção intermédia de 2º grau são recrutados 
por procedimento concursal, nos termos dos artigos 20º e 
21º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e 
republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, 
aplicada à Administração Local através da Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto, de entre trabalhadores em 
funções públicas contratados ou designados por tempo 
indeterminado, licenciados, dotados de competência 
técnica e aptidão para o exercício de funções de direção, 
coordenação e controlo que reúnam quatro anos de 
experiência profissional em funções, cargos, carreiras ou 
categorias para cujo exercício ou provimento seja exigível 
uma licenciatura.  
 
Foram cumpridas todas as formalidades legais inerentes 
ao procedimento concursal tendente ao provimento do 
cargo de direção intermédia de 2º grau de Coordenador 
do Gabinete de Comunicação e Modernização 
Administrativa, nível equiparado a Chefe de Divisão; 
 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
Ano XVI - N.º 14 – 28 de julho de 2015 

38 
 

Ponderados os resultados do procedimento concursal, o 
júri considerou que a candidata, Maria de Fátima da Cruz 
Simões Estevão, reúne todas as condições para o exercício 
do cargo, recaindo sobre ela a sua escolha, nos termos e 
com os fundamentos constantes da proposta de 
designação que faz parte integrante do presente despacho; 
 
Neste sentido, nos termos do disposto no n.º 9 do artigo 
21º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e 
republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, 
aplicada à Administração Local através da Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto, designo, em comissão de 
serviço, pelo período de três anos, renovável por iguais 
períodos, no cargo de direção intermédia de 2º grau de 
Coordenador do Gabinete de Comunicação e 
Modernização Administrativa, nível equiparado a 
Chefe de Divisão, a técnica superior do mapa de pessoal 
da Câmara Municipal de Odivelas, Maria de Fátima da 
Cruz Simões Estevão, cuja nota curricular se anexa. 
 
A presente designação produz efeitos à data do presente 
despacho. 
 
Odivelas, 13 de julho de 2015 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 

Nota Curricular 
 

I – Identificação:  
 
Nome: Maria de Fátima da Cruz Simões Estevão 
Nacionalidade: Portuguesa 
Data de nascimento: 29 de janeiro de 1967 
 
II – Habilitações académicas e profissionais: 
 
Licenciatura em Investigação Social Aplicada (2002) 
Pós-Graduação em Gestão da Qualidade dos Serviços 
Municipais e Freguesias. 
 
III – Experiência profissional: 
 
Na Câmara Municipal de Odivelas: 
 
Desde janeiro de 2013, Coordenadora do Gabinete de 
Comunicação e Modernização Administrativa, nível 
equiparado a Chefe de Divisão. 
De janeiro de 2011 a dezembro de 2012, Coordenadora 
do Gabinete de Comunicação e Modernização 
Administrativa, cargo de direção intermédia de 3º grau; 
De novembro de 2009 a dezembro de 2010, Coordenador 
do Gabinete de Comunicação, Relações Públicas e 
Protocolo, nível equiparado a Chefe de Divisão; 

De março de 2006 a novembro de 2009, Coordenadora 
do Gabinete de Apoio ao Cidadão, nível equiparado a 
Chefe de Divisão; 
De outubro de 2005 a março de 2006, Técnica Superior. 
 
IV – Formação profissional 
 
Curso de Gestão Pública na Administração Local 
(GEPAL) – 2010 
Formações diversas na área da qualidade e de recursos 
humanos. 

 
 
 

DESPACHO N.º 71/PRES/2015 
 

Assunto: Despacho de designação, em comissão de 
serviço, no cargo de direção intermédia de 2º grau - Chefe 
da Divisão de Reabilitação e Reconversão Urbana, da 
técnica superior Lizete da Conceição Brito Coelho Cunha 
 
Os cargos de direção intermédia de 2º grau são recrutados 
por procedimento concursal, nos termos dos artigos 20º e 
21º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e 
republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, 
aplicada à Administração Local através da Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto, de entre trabalhadores em 
funções públicas contratados ou designados por tempo 
indeterminado, licenciados, dotados de competência 
técnica e aptidão para o exercício de funções de direção, 
coordenação e controlo que reúnam quatro anos de 
experiência profissional em funções, cargos, carreiras ou 
categorias para cujo exercício ou provimento seja exigível 
uma licenciatura.  
 
Foram cumpridas todas as formalidades legais inerentes 
ao procedimento concursal tendente ao provimento do 
cargo de direção intermédia de 2º grau de Chefe da 
Divisão de Reabilitação e Reconversão Urbana; 
 
Ponderados os resultados do procedimento concursal, o 
júri considerou que a candidata, Lizete da Conceição Brito 
Coelho Cunha, reúne todas as condições para o exercício 
do cargo, recaindo sobre ela a sua escolha, nos termos e 
com os fundamentos constantes da proposta de 
designação que faz parte integrante do presente despacho; 
 
Neste sentido, nos termos do disposto no n.º 9 do artigo 
21º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e 
republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, 
aplicada à Administração Local através da Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto, designo, em comissão de 
serviço, pelo período de três anos, renovável por iguais 
períodos, no cargo de direção intermédia de 2º grau de 
Chefe da Divisão de Reabilitação e Reconversão 
Urbana, a técnica superior do mapa de pessoal da Camara 
Municipal de Odivelas, Lizete da Conceição Brito 
Coelho Cunha, cuja nota curricular se anexa. 
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A presente designação produz efeitos à data do presente 
despacho. 
 
Odivelas, 13 de julho de 2015 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 

Nota Curricular 
 

I – Identificação  
 
Nome: Lizete da Conceição Brito Coelho Cunha 
Nacionalidade: portuguesa 
Data de nascimento: 15 de outubro 1960 
 
II – Habilitações académicas e profissionais:  
 
Licenciatura em Arquitetura (1985); 
 
III – Experiência profissional 
 
Na Câmara Municipal de Odivelas: 
 
Desde janeiro de 2013, Chefe da Divisão de Reabilitação e 
Reconversão Urbana; 
De março de 2006 a 31 de dezembro de 2012, Chefe da 
Divisão de Reabilitação Urbana; 
De setembro de 2005 a março de 2006, Chefe da Divisão 
de Recuperação e Legalização de AUGI’s. 
De novembro de 1999 a setembro de 2005, técnica 
superior, na área de arquitetura. 
 
IV - Formação profissional: 
 
Formação na área do urbanismo, direito e recursos 
humanos. 

 
 
 

DESPACHO N.º 72/PRES/2015 
 

Assunto: Despacho de designação, em comissão de 
serviço, no cargo de direção intermédia de 2º grau - 
Coordenador do Gabinete Veterinário Municipal, Nível 
Equiparado a Chefe de Divisão, da técnica superior Maria 
João Costa Baptista Nabais 
 
Os cargos de direção intermédia de 2º grau são recrutados 
por procedimento concursal, nos termos dos artigos 20º e 
21º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e 
republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, 
aplicada à Administração Local através da Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto de entre trabalhadores em 
funções públicas contratados ou designados por tempo 
indeterminado, licenciados, dotados de competência 
técnica e aptidão para o exercício de funções de direção, 
coordenação e controlo que reúnam quatro anos de 

experiência profissional em funções, cargos, carreiras ou 
categorias para cujo exercício ou provimento seja exigível 
uma licenciatura.  
 
Foram cumpridas todas as formalidades legais inerentes 
ao procedimento concursal tendente ao provimento do 
cargo de direção intermédia de 2º grau de Coordenador 
do Gabinete Veterinário Municipal, nível equiparado a 
Chefe de Divisão; 
 
Ponderados os resultados do procedimento concursal, o 
júri considerou que a candidata, Maria João Costa Baptista 
Nabais, reúne todas as condições para o exercício do 
cargo, recaindo sobre ela a sua escolha, nos termos e com 
os fundamentos constantes da proposta de designação que 
faz parte integrante do presente despacho; 
 
Neste sentido, nos termos do disposto no n.º 9 do artigo 
21º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e 
republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, 
aplicada à Administração Local através da Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto, designo, em comissão de 
serviço, pelo período de três anos, renovável por iguais 
períodos, no cargo de direção intermédia de 2º grau de 
Coordenador do Gabinete Veterinário Municipal, 
nível equiparado a Chefe de Divisão, a técnica superior 
do mapa de pessoal da Camara Municipal de Odivelas, 
Maria João Costa Baptista Nabais, cuja nota curricular 
se anexa. 
 
A presente designação produz efeitos à data do presente 
despacho. 
 
Odivelas, 13 de julho de 2015 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 

Nota Curricular 
 

I – Identificação  
 
Nome: Maria João Costa Baptista Nabais 
Nacionalidade: Portuguesa 
Data de nascimento: 25 de julho de 1968 
 
II – Habilitações académicas e profissionais:  
 
Licenciatura em Medicina Veterinária (1986-1991) 
 
III – Experiência profissional 
 
Na Câmara Municipal de Odivelas: 
 
Desde 1 de janeiro de 2011, Coordenadora do Gabinete 
Veterinário Municipal; 
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De março de 2006 a janeiro de 2011, Técnica Superior de 
Medicina Veterinária; 
De dezembro de 1999 a março de 2006, Chefe da Divisão 
Veterinária Municipal; 
De outubro a dezembro de 1999, Técnica Superior de 
Medicina Veterinária. 
 
Detém desde agosto de 2010 o cargo de Médica 
Veterinária Municipal de Odivelas, cargo de autoridade 
sanitária concelhia. 
 
IV - Formação profissional 
 
“Procedimento para o exercício da atividade de CRO, 
locais de hospedagem com e sem fins lucrativos, 
destinados à reprodução e criação de animais 
potencialmente perigosos e Parques Zoológicos” – 
DGAV – 2013; 
“Controlo da População Animal” – DGV – 2011; 
“Avaliação dos riscos e benefícios associados ao consumo 
de produtos cárneos fumados tradicionais e pescado 
cozinhado: limitações e perspetivas” – INRB – 2011; 
Formação noutras áreas diversas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VEREAÇÃO 
 

 
 

DESPACHO N.º 05/GVHM/2015 
 

Assunto: SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA 
ADJUNTA DO GABINETE DE APOIO AO SR. VEREADOR 
HUGO MARTINS, ANA SUSANA OLIVEIRA DOS SANTOS 
 
Atento o Princípio da Desconcentração Administrativa, 
consagrado no n.º 2 do artigo 267º da Constituição da 
República Portuguesa e com vista a uma administração 
mais célere, económica e eficaz, nos termos do n.º 6 do 
artigo 42º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, e atentos os artigos 44º a 49º do Código do 
Procedimento, pelo presente despacho, subdelego, na 
Adjunta, Ana Susana Oliveira dos Santos, o exercício, 
durante o meu período de férias, de 30 de julho de 2015 a 
14 de agosto de 2015, das competências abaixo indicadas 
que me foram delegadas e subdelegadas pela Sr.ª 
Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, nos termos 
do Despacho n.º 15/PRES/2015, de 30 de março, nos 
seguintes termos e limites: 
 
1. A prática dos atos de gestão ordinária inerentes ao 
exercício da competência prevista na alínea b) do n.º 1 do 
artigo 35º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, de execução das deliberações da Câmara 
Municipal e de coordenação da atividade dos serviços sob 
a minha superintendência. 
 
Odivelas, 23 de julho de 2015. 

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

Despacho n.º 15/PRES/2015, de 30 de março 
 

O Vereador 
 

Hugo Martins 
 
 
 
 

OUTROS DESPACHOS 
 

 
 

DESPACHO N.º 01/DTO/2015 
 

Assunto: Subdelegação de assinatura de correspondência e 
expediente no âmbito da Divisão de Transportes e 
Oficinas no Técnico Superior Nuno Miguel Moreira dos 
Santos Guerra 
 
Nos termos do estipulado no nº 3 do artigo 16° do 
Decreto-Lei n° 49/2012 de 29 de agosto, diploma que 
procedeu à adaptação à Administração Local da Lei n° 
2/2004 de 15 de janeiro, alterada sucessivamente pelas 
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Leis N°s 51/2005 de 30 de agosto, 64-A/2008 de 31 de 
dezembro, 3-B/2010 de 28 de abril e 64/2011 de 22 de 
dezembro, que aprova o estatuto do pessoal dirigente dos 
serviços e organismos da Administração Central Regional 
e Local do Estado, conjugado comos artigos 44° e 
seguintes do Código do Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto-Lei n° 4/2015 de 7 de janeiro, 
subdelego no Técnico Superior, Dr. Nuno Miguel 
Moreira dos Santos Guerra, entre os dias 13 a 29 de julho 
de 2015, período em que me encontro de gozo de férias, a 
assinatura de correspondência e expediente no âmbito da 
Divisão de Transportes e Oficinas. 
 
Odivelas 10 de julho de 2015 

 
O Chefe da Divisão de Transportes e Oficinas 

Por subdelegação de competências do Sr. Vereador Carlos Maio Bodião 
Despacho N.º 02/VCMB/2015 

 
David Viegas Martins 

 
 
 

DESPACHO N.º 11/DGOU/2015 
 

Assunto: Subdelegação de competências do Diretor do 
Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico, 
Arq.º António Henrique Moreira de Sousa, na Chefe da 
Divisão de Reabilitação e Reconversão Urbana, Arq.ª 
Lizete da Conceição Brito Coelho Cunha 
 
Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 5.º do Decreto-
Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, com as alterações 
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 104/2006, de 7 de 
Junho, e o Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de Outubro, 
diploma que aplica à Administração Local a Lei n.º 
2/2004, de 15 de Janeiro, com a redação em vigor, 
conjugado com o artigo 46.º e seguintes do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 442/91, de 15 de Novembro, com a redação que lhe 
foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, 
e ao abrigo do despacho de subdelegação de competências 
n.º 08/GVPCT/2015, de 07 de abril, subdelego na Chefe 
da Divisão Reabilitação e Reconversão Urbana, Arq.ª 
Lizete da Conceição Brito Coelho Cunha, de 20 a 31 
de julho de 2015, as competências que me foram 
subdelegadas e que constam do supra citado despacho, 
que serão exercidas no âmbito do Departamento de 
Gestão e Ordenamento Urbanístico, durante o meu 
período de férias. 
 
As competências subdelegadas poderão ser revogadas a 
todo o tempo desde que as circunstâncias o justifiquem, 
bem como poderão ser revogados quaisquer actos 
praticados pelo subdelegado nos termos legalmente 
previstos. 
 
Poderá ainda o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
competência subdelegada relativa a determinado processo 

ou assunto, devendo, neste caso, o subdelegado abster-se 
da prática de quaisquer actos ou iniciativas susceptíveis de 
alterar a situação existente, enquanto o processo ou 
assunto não lhe for devolvido. 
 
Do exercício das competências subdelegadas deverá o 
subdelegado prestar ao subdelegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
Odivelas, 15 de julho de 2015 

 
O Diretor do Departamento de Gestão e 

Ordenamento Urbanístico 
No uso da competência que me foi subdelegada pelo 

Sr. Vereador Paulo César Prata Teixeira, 
através do Despacho n.º 08/GVPCT/2015 

 
António de Sousa, Arq.º 

 
 
 

DESPACHO N.º 13/DGOU/2015 
 

Assunto: Subdelegação de assinatura de correspondência e 
expediente no âmbito da Divisão de Licenciamento de 
Obras Particulares 
 
Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 5.º do Decreto-
Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, com as alterações 
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 104/2006, de 7 de 
Junho, e o Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de Outubro, 
diploma que aplica à Administração Local a Lei n.º 
2/2004, de 15 de Janeiro, com a redação em vigor, 
conjugado com o artigo 46.º e seguintes do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 442/91, de 15 de Novembro, com a redação que lhe 
foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, 
subdelego no Técnico Superior, Arq.º Sérgio Alexandre 
Tomaz Resão, durante o período compreendido entre os 
dias 23 a 27 de julho de 2015, por ausência (férias) da 
respetiva Chefe de Divisão, a assinatura da 
correspondência e expediente necessários à instrução dos 
processos no âmbito da Divisão de Licenciamento de 
Obras Particulares 
 
Odivelas, 16 de julho de 2015 

 
O Diretor do Departamento de Gestão 

e Ordenamento Urbanístico 
No uso da competência que me foi subdelegada pelo Sr. Vereador Paulo 

César Prata Teixeira, através do Despacho 08/GVPCT/2015, 
 

António de Sousa, Arq.º 
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EDITAIS 
 

 
 

EDITAL N.º 37/PRES/2015 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 
 

Alteração ao Alvará de Loteamento n.º 2/2001 do Bairro 
Trigache Sul- União das Freguesias de Pontinha e Famões 

 
Susana de Carvalho Amador, Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, ao abrigo do disposto no artigo 
27.º n.º 3 do Decreto-Lei 555/99, de 16 de dezembro, na 
sua redação atual, e no artigo 15-A do Regulamento 
Municipal da Edificação e Urbanização na sua redação 
atual, torna público que para efeitos da alteração ao alvará 
de loteamento n.º 2/2001 do Bairro Trigache Sul para o 
lote 56, consideram-se notificados os proprietários de 
lotes, edifícios ou frações autónomas localizados na área 
do alvará de loteamento para se pronunciarem, por 
escrito, sobre a alteração pretendida, no prazo de 10 dias 
uteis, podendo, dentro do mesmo prazo, consultar o 
processo.  
O processo de loteamento n.º 962/RC encontrar-se-á 
disponível para consulta pelos interessados no 
Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico 
durante o prazo de afixação.  
 
Odivelas, 12 de junho de 2015 

 
A PRESIDENTE DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS, 
 

(Susana de Carvalho Amador) 
 
 
 

EDITAL N.º 40/PRES/2015 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 
 

Alteração ao Alvará de Loteamento n.º 14/89 - Bairro Casal 
do Rato- União das Freguesias de Pontinha e Famões 

 
Susana de Carvalho Amador, Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, ao abrigo do disposto no artigo 
27.º n.º 3 do Decreto-Lei 555/99, de 16 de dezembro, na 
sua redação atual, e no artigo 15-A do Regulamento 
Municipal da Edificação e Urbanização na sua redação 
atual, torna público que para efeitos da alteração ao alvará 
de loteamento n.º 14/89 do Bairro Casal do Rato para o 
lote 116, consideram-se notificados os proprietários de 
lotes, edifícios ou frações autónomas localizados na área 
do alvará de loteamento para se pronunciarem, por 
escrito, sobre a alteração pretendida, no prazo de 10 dias 
uteis, podendo, dentro do mesmo prazo, consultar o 
processo.  
 

O processo de loteamento n.º 31158/OM encontrar-se-á 
disponível para consulta pelos interessados no 
Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico 
durante o prazo de afixação.  
 
Odivelas, 18 de junho de 2015 

 
A PRESIDENTE DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS, 
 

(Susana de Carvalho Amador) 
 
 
 

EDITAL N.º 39/PRES/2015 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 
 

Alteração ao Alvará de Loteamento n.º 4/2011 - Bairro dos 
Quatro- União das Freguesias de Pontinha e Famões 

 
Susana de Carvalho Amador, Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, ao abrigo do disposto no artigo 
27.º n.º 3 do Decreto-Lei 555/99, de 16 de dezembro, na 
sua redação atual, e no artigo 15-A do Regulamento 
Municipal da Edificação e Urbanização na sua redação 
atual, torna público que para efeitos da alteração ao alvará 
de loteamento n.º 4/2011 do Bairro dos Quatro para o 
lote 556, consideram-se notificados os proprietários de 
lotes, edifícios ou frações autónomas localizados na área 
do alvará de loteamento para se pronunciarem, por 
escrito, sobre a alteração pretendida, no prazo de 10 dias 
uteis, podendo, dentro do mesmo prazo, consultar o 
processo.  
 
O processo de loteamento n.º 2731/LO/GI encontrar-se-
á disponível para consulta pelos interessados no 
Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico 
durante o prazo de afixação.  
 
Odivelas, 18 de junho de 2015 

 
A PRESIDENTE DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS, 
 

(Susana de Carvalho Amador) 
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ESTATUTO DO DIREITO DE OPOSIÇÃO 
 

 
 

Publica-se em anexo no presente Boletim o Relatório de 
Avaliação do Grau de Observância do Estatuto de 
Oposição, nos termos do n.º 5, do artigo 10.º, da Lei 
24/98, de 26 de maio, nos termos solicitados pelo serviço 
emissor do documento. 
 
“(…) 
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO ANO DE 2014 
 
I – Preâmbulo 
 
De acordo com a lei n.º 24/98, de 26 de maio, incumbe 
aos órgãos executivos, incluindo os das autarquias locais, 
elaborarem anualmente um relatório de avaliação do grau 
de observância do respeito pelos direitos e garantias 
concedidas ao abrigo do Estatuto do Direito de Oposição 
e, nos termos e para os efeitos da alínea u) do n.º 1, do 
artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
compete ao Presidente da Câmara Municipal promover o 
cumprimento do Estatuto do Direito de Oposição e a 
publicação do respetivo relatório de avaliação. 
 
O Estatuto do Direito de Oposição confere o direito e 
responsabiliza as minorias no sentido de estas exercerem 
uma oposição democrática aos órgãos executivos das 
autarquias locais, devendo os referidos órgãos executivos, 
no respeito pelo princípio da colaboração e da 
participação, assegurar o exercício desse direito. 
 
Atento o disposto no referido estatuto, assistem aos 
titulares do direito de oposição, no âmbito das autarquias 
locais, nomeadamente, o direito à informação, o direito de 
consulta prévia e o direito de participação. 
 
Os titulares do direito de oposição são os partidos 
políticos e os grupos de cidadãos eleitores representados 
nos órgãos deliberativos das autarquias locais, que não 
estejam representados no correspondente órgão executivo 
e, ainda, aqueles que, estando representados na câmara 
municipal, não assumam pelouros, poderes delegados ou 
outras formas de responsabilidade direta e imediata pelo 
exercício de funções executivas.(…)” (Documento 
publicado na integra em anexo ao presente boletim) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DECISÕES COM EFICÁCIA EXTERNA 
 

 
 
 

FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL 
 

 
 

Atos com eficácia externa efetuados, no âmbito da Divisão 
Jurídica e de Fiscalização Municipal, no período compreendido 
entre 1 e 30 de junho de 2015, nos termos da informação n.º 
Interno/2015/7360, de 2015.07.07: 
 
 
NOTIFICAÇÕES PARA LIMPEZA DE TERRENOS 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
da Prata, n.º 38, Bairro do Girassol, Ramada, nos termos do nº 1 
do Artº 42º do Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: Carlos Moreira Rodrigues) 
(Processo 23/DFM/11) 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data da notificação: 2015.06.23 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
da Prata, n.º 38, Bairro do Girassol, Ramada, nos termos do nº 1 
do Artº 42º do Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: Rui Luís Henriques) 
(Processo 23/DFM/11) 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data da notificação: 2015.06.23 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
da Prata, n.º 38, Bairro do Girassol, Ramada, nos termos do nº 1 
do Artº 42º do Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: Arlindo Moreira Rodrigues) 
(Processo 23/DFM/11) 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data da notificação: 2015.06.23 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
Vasco Matias, n.º 315, Casal do Bispo, Famões, nos termos do 
nº 1 do Artº 42º do Regulamento de Resíduos Higiene e 
Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: António Isidro Sargaço) 
(Processo 53/DJFM/15) 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data da notificação: 2015.06.23 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
25 de abril, lote 191, Bairro Casal da Silveira, Famões, nos 
termos do nº 1 do Artº 42º do Regulamento de Resíduos 
Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Feliz Maria Bernardino) 
(Processo 96/DFM/10) 
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Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data da notificação: 2015.06.25 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
Cidade de Lagos, n.º 55, 56 e 57, Bairro S. Sebastião, Famões, 
nos termos do nº 1 do Artº 42º do Regulamento de Resíduos 
Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Dionilde Furtado Santos) 
(Processo 29/DFM/13) 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data da notificação: 2015.06.25 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
de São Benedito, lote 31, Bairro Trigache Sul, Famões, nos 
termos do nº 1 do Artº 42º do Regulamento de Resíduos 
Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Manuel Correia Diogo) 
(Processo 55/DJFM/13) 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data da notificação: 2015.06.23 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
António Silva, Quinta da Condessa, Pontinha, nos termos do nº 
1 do Artº 42º do Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza 
dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Virgílio de Jesus Marques) 
(Processo 114/DFM/10) 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data da notificação: 2015.06.23 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua  
António Silva, lote 110, Bairro Novo de Santo Eloy, Pontinha 
nos termos do nº 1 do Artº 42º do Regulamento de Resíduos 
Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Álvaro dos Santos Morgadinho) 
(Processo 115/DFM/10) 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data da notificação: 2015.06.23 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua  
António Silva, lote 111 e 112, Bairro Novo de Santo Eloy, 
Pontinha nos termos do nº 1 do Artº 42º do Regulamento de 
Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: José Gaspar) 
(Processo 116/DFM/10) 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data da notificação: 2015.06.23 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
do Norte, lote 87, Bairro do Castelo Poente, Ramada nos termos 
do nº 1 do Artº 42º do Regulamento de Resíduos Higiene e 
Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Eduardo Chaves Carocha) 
(Processo 81/DFM/10) 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data da notificação: 2015.07.02 
 
 
 

Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
Cidade de Lagos, Bairro Casal S. Sebastião, Famões, nos termos 
do nº 1 do Artº 42º do Regulamento de Resíduos Higiene e 
Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Dionilde Furtado Santos) 
(Processo 29/DJFM/13) 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data da notificação: 2015.06.23 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
S. Benedito, lote 31, Bairro Trigache Sul, Famões, nos termos do 
nº 1 do Artº 42º do Regulamento de Resíduos Higiene e 
Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Manuel Correia Diogo) 
(Processo 55/DJFM/13) 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data da notificação: 2015.06.15 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
António Silva, lote 109, Quinta da Condessa, Pontinha, nos 
termos do nº 1 do Artº 42º do Regulamento de Resíduos 
Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Virgílio de Jesus Marques) 
(Processo 114/DFM/10) 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data da notificação: 2015.06.23 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
da Prata, lote 39, Ramada, nos termos do nº 1 do Artº 42º do 
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços 
Públicos. 
(Proprietário: Manuel das Neves Poaires) 
(Processo 24/DFM/11) 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data da notificação: 2015.07.02 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
da Prata, Lote 39, Ramada, nos termos do nº 1 do Artº 42º do 
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços 
Públicos. 
(Proprietário: Ana Margarida Rodrigues) 
(Processo 24/DFM/11) 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data da notificação: 2015.07.02 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
da Vitória, lotes 59 e 60, Casal do Rato, Pontinha, nos termos do 
nº 1 do Artº 42º do Regulamento de Resíduos Higiene e 
Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Rui Manuel Ribeiro Magalhães) 
(Processo 16/DJFM/15 e 17/DJFM/15) 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data da notificação: 2015.07.02 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
da Cidade Ponte de Sor, n.º 96, Famões, nos termos do nº 1 do 
Artº 42º do Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: Maria da Piedade Nunes da Silva) 
(Processo 18/DJFM/14) 
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Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data da notificação: 2015.06.26 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
Dr. Sidónio Pais, traseiras do n.º 54, Odivelas, nos termos do nº 
1 do Artº 42º do Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza 
dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Henrique Santos Conceição) 
(Processo 39/DFM/15) 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data da notificação: 2015.06.26 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na 
Travessa Terra da Fonte, n.º 615, Bairro Casal da Silveira, 
Famões nos termos do nº 1 do Artº 42º do Regulamento de 
Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Edmundo Vitorino da Silva) 
(Processo 61/DJFM/14) 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data da notificação: 2015.04.10 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na 
Travessa Terra da Fonte, n.º 615, Bairro Casal da Silveira, 
Famões nos termos do nº 1 do Artº 42º do Regulamento de 
Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Felizberto Pereira da Fonseca 
(Processo 44/DJFM/13) 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data da notificação: 2015.07.02 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
Barbosa du Bocage, junto ao lote 647, Pontinha, nos termos do 
nº 1 do Artº 42º do Regulamento de Resíduos Higiene e 
Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Humberto Lopes Geraldes) 
(Processo 62/DJFM/14) 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data da notificação: 2015.07.02 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
de S. Domingos, n.º 62, Bairro Trigache Sul, Famões nos termos 
do nº 1 do Artº 42º do Regulamento de Resíduos Higiene e 
Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Leonel Carvalho Fernandes) 
(Processo 131/DFM/10) 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data da notificação: 2015.05.26 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
Maria da Fonte, lote 173, Bairro da Milharada, Pontinha nos 
termos do nº 1 do Artº 42º do Regulamento de Resíduos 
Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Fernando Rodrigues Pedrinho) 
(Processo 86/DFM/11) 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data da notificação: 2015.06.26 
 
 
 

Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
da Prata, lote 39, Ramada, nos termos do nº 1 do Artº 42º do 
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços 
Públicos. 
(Proprietário: António da Silva Poaires) 
(Processo 24/DFM/11) 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data da notificação: 2015.06.26 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
Cidade de Ponte de Sôr, lote 96, Famões, nos termos do nº 1 do 
Artº 42º do Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: Maria da Piedade Nunes da Silva) 
(Processo 18/DJFM/14) 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data da notificação: 2015.06.26 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
D. Dinis, lote 609, Serra da Luz, Pontinha, nos termos do nº 1 
do Artº 42º do Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: Maria Helena Marques Varela) 
(Processo 06/DFM/12) 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data da notificação: 2015.06.26 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na 
Quinta do Pomar, artigo 25.º, Secção E, Caneças, nos termos do 
nº 1 do Artº 42º do Regulamento de Resíduos Higiene e 
Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Manuel Alberto Correia) 
(Processo 43/DJFM/15) 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data da notificação: 2015.07.02 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
Damião de Gois, lote 163, Bairro Casal do Bispo, Famões, nos 
termos do nº 1 do Artº 42º do Regulamento de Resíduos 
Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Mário Nunes) 
(Processo 67/DJFM/14) 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data da notificação: 2015.06.26 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
Damião de Gois, lote 164, Bairro Casal do Bispo, Famões nos 
termos do nº 1 do Artº 42º do Regulamento de Resíduos 
Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Deolinda Nunes de Campos) 
(Processo 68/DFM/14) 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data da notificação: 2015.06.25 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
António Silva, lote 110, Bairro Novo de Santo Eloy, Pontinha, 
nos termos do nº 1 do Artº 42º do Regulamento de Resíduos 
Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Álvaro dos Santos Morgadinho) 
(Processo 115/DFM/10) 
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Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data da notificação: 2015.07.02 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
António Silva, lote 111 e 112, Quinta da Condessa, Pontinha, 
nos termos do nº 1 do Artº 42º do Regulamento de Resíduos 
Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: José Gaspar) 
(Processo 116/DFM/10) 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data da notificação: 2015-07-02 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
Vasco Matias, lote 313, Famões nos termos do nº 1 do Artº 42º 
do Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços 
Públicos. 
(Proprietário: Manuel Mendonça Castiço) 
(Processo 184/DFM/10) 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data da notificação: 2015.06.26 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
de São Domingos, Famões, nos termos do nº 1 do Artº 42º do 
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços 
Públicos. 
(Proprietário: José Rodrigues e Rita Rodrigues) 
(Processo 31/DJFM/13) 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data da notificação: 2015.06.25 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
do Norte, lote 99, Bairro do Castelo Poente, Ramada, nos 
termos do nº 1 do Artº 42º do Regulamento de Resíduos 
Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: André Pereira Marques) 
(Processo 85/DFM/12) 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data da notificação: 2015.06.25 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
das Arroteias, n.º 1 A 21, Bairro dos CTT, Caneças nos termos 
do nº 1 do Artº 42º do Regulamento de Resíduos Higiene e 
Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Luís Manuel Leite Cunha) 
(Processo 438/DFM/08) 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data da notificação: 2015.06.26 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
António Silva, lote 31, Bairro da Condessa, Pontinha, nos 
termos do nº 1 do Artº 42º do Regulamento de Resíduos 
Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Maria de Fátima Domingues) 
(Processo 280/DFM/08) 
Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal - Elisabete 
Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data da notificação: 2015.06.26 
 
 
 

Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
da Carochia, n.º 111, Bairro Casal dos Apréstimos, Caneças, nos 
termos do nº 1 do Artº 42º do Regulamento de Resíduos 
Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: José Fernando dos Santos Henriques) 
(Processo 02/DFM/11) 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data da notificação: 2015.06.24 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
Cidade Ponte de Sôr, lote 224, Bairro Casal S. Sebastião, 
Famões, nos termos do nº 1 do Artº 42º do Regulamento de 
Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: António Mendes Antunes) 
(Processo 54/DJFM/13) 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data da notificação: 2015.06.24 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
Marquês de Pombal, lote 331, Bairro do Casal Novo, Caneças, 
nos termos do nº 1 do Artº 42º do Regulamento de Resíduos 
Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Benjamim Gonçalves de Amorim e Deolinda 
Maria Dasquet) 
(Processo 38/DFM/12) 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data da notificação: 2015.06.26 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
cidade de Rio Maior, n.º 257, Bairro Casal S. Sebastião, Famões, 
nos termos do nº 1 do Artº 42º do Regulamento de Resíduos 
Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: José Pedro Salgado Bernardino) 
(Processo 22/DJFM/13) 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data da notificação: 2015.06.23 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
Cidade de Rio Maior, Bairro Casal S. Sebastião, Famões, nos 
termos do nº 1 do Artº 42º do Regulamento de Resíduos 
Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: António Silva Fernandes) 
(Processo 24/DJFM/13) 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data da notificação: 2015.06.23 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
Vasco Santana, Lote B, Bairro da Condessa, Pontinha, nos 
termos do nº 1 do Artº 42º do Regulamento de Resíduos 
Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Construções Inocêncio & Filhos, Lda.) 
(Processo 19/DFM/11) 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data da notificação: 2015.06.23 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
de São Miguel, lote 56, Casal do Rato, Famões, nos termos do nº 
1 do Artº 42º do Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza 
dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Rui Manuel Magalhães) 
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(Processo 15/DJFM/15) 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data da notificação: 2015.06.25 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
dos Eucaliptos, Bairro Casal da Perdigueira, Pontinha, nos 
termos do nº 1 do Artº 42º do Regulamento de Resíduos 
Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Mário Jorge Dias Costa Gomes) 
(Processo 168/DFM/10) 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data da notificação: 2015.06.26 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
Terra da Fonte, n.º 625 e 626, Bairro Casal da Silveira Famões, 
nos termos do nº 1 do Artº 42º do Regulamento de Resíduos 
Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Rafael Costa Pereira) 
(Processo 41/DJFM/13 e 45/DJFM/13) 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data da notificação: 2015.06.23 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na 
Avenida José Carlos Ary dos Santos, lote 30, Bairro Quinta das 
Pretas, Famões, nos termos do nº 1 do Artº 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Alberto Valente Duarte ) 
(Processo 64/DFM/10) 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data da notificação: 2015.06.2 
 
 
DESPACHO PARA REMOÇÃO DE VEICULOS DA VIA 
PÚBLICA 
 
Assunto: Remoção de um veículo Ford Focus, com matrícula 
78-83-PG, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 85/VIAT/OD/15). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2015.07.01 
Data da remoção: 2015.07.01 
 
Assunto: Remoção de um veículo Citroen Saxo, com matrícula 
64-55-RN, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 86/VIAT/OD/15). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2015.07.02 
Data da remoção: 2015.07.02 
 
 
 

Assunto: Remoção de um veículo Fiat Seicento, com matrícula 
56-28-NG, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 88 /VIAT/OD/15). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2015.06.23 
Data da remoção: 2015.07.02 
 
Assunto: Remoção de um veículo Renault Clio, com matrícula 
79-31-JM, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 87/VIAT/OD/15). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2015.06.23 
Data da remoção: 2015.07.02 
 
Assunto: Remoção de um veículo Peugeot 205, com matrícula 
39-18-AB, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
30/VIAT/PV/OL/15). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2015.07.02 
Data da remoção: 2015.07.03 
 
Assunto: Remoção de um veículo Ford Transit, com matrícula 
71-38-CE, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
56/VIAT/PO/FA/15). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2015.06.24 
Data da remoção: 2015.07.03 
 
Assunto: Remoção de um veículo Volkswagen Polo, com 
matrícula 42-68-FH, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 89/VIAT/OD/15). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2015.07.01 
Data da remoção: 2015.07.03 
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Assunto: Remoção de um veículo Renault Clio, com matrícula 
UX-89-15, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
57/VIAT/PO/FA/15). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2015.06.26 
Data da remoção: 2015.07.06 
 
Assunto: Remoção de um veículo Nissan Sunny, com matrícula 
74-66-AJ, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
58/VIAT/PO/FA/15). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2015.06.26 
Data da remoção: 2015.07.06 
 
Assunto: Remoção de um veículo Ford Fiesta, com matrícula 88-
99-CV, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
31/VIAT/PV/OL/15). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2015.07.02 
Data da remoção: 2015.07.06 
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ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

 
 

12.ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
 

Realizada em 16 de julho de 2015 
 
 
 

PONTO ÚNICO 
 

 
 

ESTADO DO MUNICÍPIO 
 

Sessão Temática constituída por ponto único de “Debate 
sobre o estado do Município” (sem deliberações). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

 
 

13.ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
 

Realizada em 23 de julho de 2015 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

VOTO DE PESAR 
 

 
 

VOTO DE PESAR 
 

A Assembleia Municipal de Odivelas, reunida em reunião 
extraordinária no dia 23 de Julho, manifesta o seu 
profundo pesar pelo falecimento do menino João Martins, 
ocorrido na madrugada do passado domingo, no recinto 
onde decorriam as Festas da Cidade. 
 
À família enlutada expressamos as nossas mais sentidas 
condolências, neste momento de profunda dor. 
 
(Documento apresentado pela Mesa da Assembleia – Aprovado por 
Unanimidade). 

 
O Presidente da Assembleia Municipal de Odivelas 

 
(Miguel Cabrita) 

 
Odivelas, 24 de julho de 2015 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 
 

 
 

ACORDOS DE EXECUÇÃO 
E CONTRATOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

 
Proposta de Acordos de Execução e Contratos de 
Delegação de Competências nas Juntas de Freguesia do 
Concelho de Odivelas, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2015/7280, de 2015.07.03, 
remetida pela Senhora Presidente da Câmara, à 
Assembleia Municipal de Odivelas, aprovada na 6.ª 
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reunião extraordinária da Câmara Municipal de Odivelas, 
realizada no dia 9 de julho de 2015, (Boletim Municipal 
das Deliberações e Decisões n.º 13/2015, de 14 de julho, 
página 27). 
 
As minutas são as seguintes: 
 
-Contrato de Delegação de Competências na União de 
Freguesias de Póvoa de Santo Adrião e Olival Basto; 
 
-Contrato de Delegação de Competências na União de 
Freguesias de Pontinha e Famões; 
 
-Contrato de Delegação de Competências na União de 
Freguesias de Ramada e Caneças; 
 
-Contrato de Delegação de Competências na Freguesia de 
Odivelas; 
 
-Acordo de Execução para a Concretização da Delegação 
Legal de Competências da Câmara Municipal de Odivelas 
na União de Freguesias de Póvoa de Santo Adrião e Olival 
Basto; 
 
-Acordo de Execução para a Concretização da Delegação 
Legal de Competências da Câmara Municipal de Odivelas 
na União de Freguesias de Pontinha e Famões; 
 
-Acordo de Execução para a Concretização da Delegação 
Legal de Competências da Câmara Municipal de Odivelas 
na União de Freguesias de Ramada e Caneças; 
 
-Acordo de Execução para a Concretização da Delegação 
Legal de Competências da Câmara Municipal de Odivelas 
na Freguesia de Odivelas. 
 
[Publicam-se as minutas no final do presente Boletim] 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

PROGRAMA DE APOIO MUNICIPAL 
 

 
 

REGULAMENTO DO PROGRAMA DE 
APOIO MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 
Regulamento do Programa de Apoio Municipal de 
Odivelas (PAMO), que surge da fusão dos programas de 
apoio anteriormente existentes (PAJO, PACO, PAADO, 
PAESO), destinado a promover o desenvolvimento de 
atividades, projetos e ou eventos de interesse municipal no 
âmbito da Juventude, da Cultura, do Desporto e do Social, 
através de seis medidas de apoio: I - Atividade Regular; II 
- Aquisição de Bens, Serviços, Equipamentos e Viaturas; 
III - Beneficiação de Instalações; IV - Apoio Logístico, 
Técnico e Cedência de Instalações; V - Cedência de 
Transporte; VI - Apoio Extraordinário. 
 
Conforme o deliberado na 3.ª reunião extraordinária da 
Câmara Municipal de Odivelas, realizada no dia 28 de abril 

de 2015, (Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
n.º 8 de 5 de maio de 2015, página 22), e nos termos das 
alterações propostas na Informação Interno/2015/6459, 
de 2015-06-11, aprovadas na 12.ª reunião ordinária da 
Câmara Municipal de Odivelas, realizada no dia 17 de 
junho de 2015, (Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões n.º 12 de 30 de junho de 2015, página 10), e 
remetido pela Senhora Presidente da Câmara, à 
Assembleia Municipal de Odivelas. 
 
[Publica-se o Regulamento do Programa de Apoio Municipal de 
Odivelas, em anexo no final do presente Boletim] 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

PARQUE DOS BICHOS 
 

 
 

ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DO CENTRO OFICIAL DE 
RECOLHA ANIMAL DO CONCELHO DE ODIVELAS 

 
Segunda Alteração ao Regulamento do Centro Oficial de 
Recolha Animal do Concelho de Odivelas, regulamento 
que estabelece as normas a que obedece o funcionamento 
e a atividade do Centro Oficial de Recolha Animal do 
Concelho de Odivelas ou CORACO, também designado 
por Parque dos Bichos, nos termos das alterações 
propostas na Informação I/6409/2015, de 2015-06-19, 
aprovadas na 14ª reunião ordinária da Câmara Municipal 
de Odivelas, realizada no dia 15 de julho de 2015, 
(presente Boletim Municipal das Deliberações e Decisões, 
página 12), e remetido pela Senhora Presidente da 
Câmara, à Assembleia Municipal de Odivelas. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

RETIRADA DE PONTOS 
 

 
 

PONTO 4 E 5 DA ORDEM DO DIA DA PRESENTE REUNIÃO 
 

Dado o adiantado da hora, o Sr. Presidente da Assembleia 
Municipal, colocou à consideração do plenário retirar o 
ponto 4 “Relatório de Acompanhamento e Avaliação da 
Ação de Reabilitação Urbana referente ao Ano de 2014” e 
o ponto 5 “Proc. 9327/D – Proposta de Deliberação 
sobre o Reconhecimento do Interesse Público na 
Regularização da Instalação Branco & Branco, ao Abrigo 
do Regime Extraordinário Previsto no Decreto-Lei n.º 
165/2014 de 5 de Novembro” para ser deliberado em 
próxima sessão. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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ANEXOS 

 
 
 
 

PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO, 

DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS - 2015 
 
 
 

ESTATUTO DO DIREITO DE OPOSIÇÃO 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO ANO DE 2014 
 
 
 

ACORDOS DE EXECUÇÃO E CONTRATOS DE 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NAS 

JUNTAS DE FREGUESIA DO CONCELHO DE ODIVELAS 
 
 
 

REGULAMENTO DO PROGRAMA DE 

APOIO MUNICIPAL DE ODIVELAS 
 
 
 

REGULAMENTO DO CENTRO OFICIAL DE 

RECOLHA ANIMAL DO CONCELHO DE ODIVELAS 
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Nota Introdutória 

 

 

O Conselho de Prevenção da Corrupção (doravante designado, C.P.C.), criado pela Lei n.º 54/2008, de 4 de 

setembro, é uma entidade administrativa independente, que funciona junto do Tribunal de Contas, e 

desenvolve uma atividade de âmbito nacional no domínio da prevenção da corrupção e infrações conexas. 

 

No âmbito da sua atividade, o C.P.C. aprovou uma Recomendação, em 1 de julho de 2009, nos termos da 

qual “Os órgãos dirigentes máximos das entidades gestoras de dinheiros, valores ou patrimónios públicos, 

seja qual for a sua natureza, devem (…), elaborar planos de gestão de riscos e corrupção e infrações 

conexas.”  

Em 7 de abril, aprovou a Recomendação n.º 1 / 2010 referente à publicidade dos mesmos.  

 

Em 27 de novembro de 2013, foi aprovado pela Câmara Municipal de Odivelas, a 1.ª alteração do 

Regulamento Orgânico da Estrutura Flexível da Câmara Municipal Odivelas (doravante designada, C.M.O.), 

conforme deliberação publicada no Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 23/2013, de 3 de 

dezembro e no Diário da República, 2.ª série, n.º 18, de 27 de janeiro de 2014 (Despacho n.º 1317/2014). 

 

Neste sentido, torna-se pertinente a aprovação de um novo Plano, com a consequente revogação do 

anterior, de forma a integrar as alterações ocorridas na estrutura orgânica da CMO. Para a elaboração do 

Plano de Prevenção foi efetuada uma reflexão interna para a melhoria das práticas existentes, sendo os 

dirigentes dos serviços indicados os responsáveis pela implementação das medidas propostas neste 

documento. 

 

 

A CMO consciente de que a corrupção e os riscos conexos são um sério obstáculo ao normal 

funcionamento das instituições, revelando-se como uma ameaça à democracia, prejudicando a seriedade 

das relações entre a Administração Pública e os cidadãos, e obstando ao desejável desenvolvimento das 

economias e ao normal funcionamento dos mercados, apresenta a atualização do seu PLANO DE 

PREVENÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO, INCLUINDO OS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS, 

de acordo com a seguinte estrutura: 
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1. Compromisso ético 

 

 

A prevenção de riscos de gestão, incluindo os de corrupção e infrações conexas, constitui um dos pilares 

fundamentais para que a Administração Local desempenhe de forma cabal e transparente as funções que 

lhe estão cometidas, mormente no domínio da prossecução do interesse público. 

 

Impõe-se o envolvimento e empenho de todos – membros dos órgãos municipais, pessoal dirigente, 

trabalhadores e demais colaboradores do Município de Odivelas, na prossecução deste propósito. 

 

Um instrumento que constitua um compromisso transversal de corresponsabilização afigura-se o móbil na 

prevenção dos riscos inerentes às atividades de prossecução das atribuições e competências dos órgãos 

municipais. 

 

Nesta conformidade, os membros dos órgãos municipais, o pessoal dirigente, os trabalhadores e demais 

colaboradores do Município de Odivelas assumem, cientes da importância do ato, o seguinte compromisso: 

 

� Exercer as suas funções com elevado espírito de missão, com a consciência de que, com a sua 

atividade, prestam um serviço relevante e socialmente devido; 

 

� Assegurar que o interesse público prevalece sempre sobre os interesses particulares ou de grupo, 

no respeito pelos direitos dos cidadãos e dos seus legítimos interesses; 
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� Agir em conformidade com a lei e, se for o caso, de acordo com as ordens legítimas dos seus 

superiores hierárquicos devidamente veiculadas em objeto de serviço e proceder, no exercício das 

suas funções, de acordo com os fins estabelecidos e visados pela legislação em vigor; 

 

� Pautar-se por rigorosa objetividade e isenção, tendo sempre presente que todos os cidadãos são 

iguais perante a lei; 

 

� Adotar uma conduta responsável que prestigie o Serviço Público, usando de reserva e discrição e 

prevenindo quaisquer ações suscetíveis de comprometer ou dificultar a reputação ou eficácia da 

C.M.O.; 

 

� Adotar, em todas as circunstâncias, um comportamento correto e de elevado profissionalismo;  

 

� Assegurar a qualidade dos serviços que prestam à comunidade e a eficiência no desempenho das 

suas funções, como atributos principais da sua ação; 

 

� Usar da máxima lealdade nas suas relações funcionais, evitando gerar o descrédito dos serviços 

públicos e a suspeição sobre si próprios e a Administração Municipal e esforçar-se por manter a 

confiança e a consideração dos munícipes e outros cidadãos; 

 

� Desenvolver a sua atividade com qualidade, transparência e rigor, de modo a que as decisões da 

Administração sejam atempadas, devidamente ponderadas e fundamentadas; 

 

� Agir de modo esclarecido e competente, tendo em vista garantir permanentemente que os direitos e 

interesses legítimos dos cidadãos são respeitados, e que os deveres que lhes são impostos, o são 

em termos justos e em medida adequada e proporcional aos objetivos a alcançar; 

 

� Usar da maior cortesia no seu relacionamento com os munícipes e cidadãos e estabelecer com eles 

uma relação que, presumindo a sua boa-fé, contribua para garantir com correção e serenidade o 

exercício dos seus direitos e o cumprimento dos seus deveres;  

 

� Assegurar aos munícipes e demais cidadãos o apoio, a informação ou o esclarecimento que lhes 

seja solicitado sobre qualquer assunto; 

 

� Não solicitar ou aceitar, para si ou para terceiros, direta ou indiretamente, quaisquer presentes, 

empréstimos, facilidades ou ofertas que possam pôr em causa a liberdade da sua ação, a 

independência do seu juízo bem como a credibilidade da C.M.O. e, em particular, dos serviços; 
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� Quando exercendo, devidamente autorizados, funções em acumulação, não devem, em caso 

algum, comprometer a prevalência do interesse público, bem como a isenção e imparcialidade, no 

exercício das funções que desempenham; 

 

� Empenhar todos os seus conhecimentos e capacidades no cumprimento das tarefas, ações e 

objetivos que lhe estejam cometidos e usar de lealdade para com colegas, superiores hierárquicos e 

trabalhadores na sua dependência; 

 

� Formular propostas e sugestões alternativas sempre que o entendam por conveniente, sem prejuízo 

da obediência às ordens e instruções legítimas dos seus superiores, dadas no âmbito do serviço;  

 

� Assegurar-se do conhecimento das leis, regulamentos e instruções em vigor e desenvolver um 

esforço sistemático de atualização dos seus saberes e conhecimentos; 

 

� Observar a maior reserva e discrição, de modo a evitar a divulgação de factos e informações de que 

tenham conhecimento no exercício de funções e que não se destinam a ser do conhecimento 

público, não devendo as mesmas ser usadas em proveito pessoal ou de terceiros; 

 

� Fazer uma utilização criteriosa dos bens públicos e evitar o desperdício, assegurando que os 

mesmos não sejam utilizados, direta ou indiretamente, em proveito pessoal ou facultados a outrem 

que deles se aproveite, à margem da sua utilização oficial; 

 

� Não utilizar, para fins e interesses particulares, a posição dos seus cargos e dos seus poderes 

funcionais; 

 

� Manter e cultivar um relacionamento correto e cordial entre si, de modo a desenvolver o espírito de 

equipa e um forte espírito de colaboração e cooperação; 

 

� Esforçar-se por, na sua esfera de ação, exercer com eficiência, objetividade e lealdade as políticas 

definidas pelos órgãos municipais, procurando interpretar e levar à prática, corretamente, as 

políticas definidas; 

 

� Informar os seus superiores de factos relevantes no exercício da sua atividade e do impacte das 

medidas adotadas, habilitando-os com todas as informações necessárias à tomada de decisões, 

bem como ao seu acompanhamento e avaliação 
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2. O
rganogram

a e identificação dos responsáveis 

 A
. 

O
rganogram

a 2015  
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B.   Identificação dos responsáveis (ver anexo 2) 
 

3. Identificação das Áreas e Atividades, dos Riscos  de Corrupção e Infrações Conexas, da 

Qualificação da Frequência dos Riscos, das Medidas e dos Responsáveis. 

 

O Plano de Prevenção ora apresentado resulta da reavaliação do Plano de 2009, na sequência da 

monitorização realizada pelo Gabinete de Auditoria Interna e Avaliação de Desempenho, tendo em conta os 

resultados do controlo e avaliação interna da aplicabilidade do Plano. Foram identificados novos riscos e 

reavaliados os riscos anteriormente existentes bem como, as respetivas medidas e serviço responsável pela 

sua implementação. 
 

Elaborou-se um quadro por áreas suscetíveis de geração de riscos contendo a informação relativamente 

aos seguintes itens: 
 

� Identificação das unidades e subunidades: 

Define-se unidades como os Gabinetes Municipais e Departamentos e as Divisões. 

� Identificação da missão e principais atividades: 

A missão das unidades encontra-se definida no anterior Regulamento Orgânico e Macroestrutura do 

Município de Odivelas e nas Estruturas Orgânicas Nucleares e Flexíveis, bem como, as principais 

atividades que correspondem às atribuições das Unidades Orgânicas. 

� Identificação de potenciais riscos: 

Trata-se da definição de riscos em abstrato, isto é, que podem não ocorrer no Município e que por 

isso devem ser equacionados. Ora, a sua previsão conceptual não significa como consequência, 

que os mesmos se verifiquem na prática. 

� Qualificação da frequência dos riscos: 

O grau de frequência dos riscos é definido como “Muito Frequente”, “Frequente”, “Pouco Frequente” 

ou “Inexistente”.  

Um risco “Muito Frequente” reflete geralmente a incapacidade dos sistemas de controlo de riscos 

em reduzir de forma significativa a frequência dos riscos.  

Um risco “Frequente” reflete geralmente uma atividade moderada, onde os sistemas de controlo de 

riscos são adequados para uma eficaz redução do risco.  

Um risco “Pouco Frequente” reflete geralmente uma ocorrência fraca que, embora existindo 

algumas fraquezas no controlo interno, tem reduzida probabilidade e impacto para o município.  

Um risco “Inexistente” é atribuído quando não existe probabilidade de ocorrência do risco e da 

capacidade dos sistemas de controlo de riscos em eliminar a frequência dos riscos. 

� Medidas propostas: 

Tendo em conta a qualificação da frequência dos riscos, em “Muito Frequente” ou “Frequente” são 

apresentadas propostas que os possam reduzir ou eliminar. 

� Identificação dos responsáveis: 

Define-se o responsável da subunidade identificada. 
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4. Controlo e monitorização do Plano 

 

Implementado o plano, a Câmara Municipal deve proceder a um rigoroso controlo de validação, no sentido 

de verificar a conformidade factual entre as normas do Plano e a aplicação das mesmas. 

 

Os dirigentes municipais devem criar métodos, definir procedimentos que contribuam para assegurar o 

desenvolvimento e controlo das atividades de forma adequada e eficiente, de modo a permitir a salvaguarda 

dos ativos, a prevenção e deteção de situações de ilegalidade, fraude e erro, garantindo a exatidão dos 

registos contabilísticos e os procedimentos de controlo. 

 

Assim, compete aos dirigentes municipais a implementação das medidas propostas pelo presente Plano e 

ao Gabinete de Auditoria Interna e Avaliação de Desempenho o acompanhamento da execução do mesmo, 

devendo: 

 

� Elaborar relatórios de acompanhamento trimestrais, indicando a implementação e a execução das 

medidas propostas; 

� Para efeito do cumprimento do disposto no ponto anterior, os responsáveis das unidades orgânicas 

devem preencher o Anexo I – Relatório de Acompanhamento e remeter ao G.A.I.A.D. em suporte 

informático, segundo calendarização anualmente definida. 

� Elaborar o relatório anual sobre a execução do Plano e remeter ao Conselho de Prevenção da 

Corrupção e ao Órgão Executivo. 

 

5. Comunicação do Plano Na sequência de decisão sob re a aprovação do presente Plano de 

Prevenção, deverão ser desenvolvidas ações de divul gação com vista a permitir o esclarecimento 

sobre o conteúdo do mesmo, a desenvolver pelo GAIAD , designadamente através: 

a) Da elaboração e execução de um plano de comunicação; 

b) Do envio de e-mail a todos os colaboradores, informando da disponibilização do Plano de Prevenção no 

Portal da Intranet da CMO; 

c) Colocação do Plano de Prevenção da página da Internet da CMO, nela se incluindo demais informação 

respeitante a esta matéria; 

d) Desenvolvimento de workshops com vista a divulgar o Plano de Prevenção. 
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ANEXO 1 – RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO 

DO  

PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO  

 

1. Período em análise: 

2. Unidade orgânica: 

3. Código da unidade orgânica: 

4. Responsável da elaboração do relatório: 

5. Data de elaboração:  

 

 

 

Riscos registados no período em 
análise 

Medidas 
adotadas 

Resultados após medidas 
adotadas Observações  
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ANEXO 2 - IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS 

    
 
Presidente Susana de Fátima Carvalho Amador 
Proposta n.º 12/PRES/2013  
 
Vereador Hugo Manuel dos Santos Martins   
Despacho n.º 111/PRES/2013 
 
Vereadora Sandra Cristina de Sequeiros Pereira  
Despacho n.º 111/PRES/2013 
 
Vereador Paulo César Prata Teixeira  
Despacho n.º 111/PRES/2013 
 
Vereadora  Maria Fernanda Marcelo Faria Duarte Franchi   
Despacho n.º 111/PRES/2013 
 
Vereador Carlos Manuel Maio Bodião   
Despacho n.º 111/PRES/2013 
 
Vereador Edgar Valles  
Despacho n.º 111/PRES/2013  
 
Vereadora Mónica Vilarinho 
Despacho n.º 111/PRES/2013 
 
Gabinete da Presidência   
José Esteves Ferreira 
Despacho n.º 107/PRES/2013 

  
Gabinete Veterinário Municipal   
Maria João Costa Batista Nabais 
Despacho n.º 12/PRES/2013 
 
Gabinete do Observatório da Cidade 
Paula Alexandra da Silva Ganchinho 
Despacho n.º 36/PRES/2013 
 
Gabinete de Tecnologia, Informação e Conhecimento  
 
Até ao presente momento não existe nomeação. 
 
Serviço Municipal de Proteção Civil  
Luis Costa – Despacho n.º 121/PRES/2013 
 
Gabinete de Saúde, Igualdade e Cidadania  
Maria Manuela Dias dos Santos Henriques 
Despacho n.º 34/PRES/2013 
 
Gabinete de Comunicação e Modernização Administrati va  
Maria de Fátima da Cruz Simões Estêvão 
Despacho n.º 14/PRES/2014  
 
 
Gabinete de Auditoria Interna e de Avaliação do Des empenho  
Susana Duarte - Despacho n.º 148/PRES/2013  
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Diretor Municipal  
Hernâni Silvino Vilela Boaventura 
Despacho n.º 7/PRES/2013  

 
  

Departamento Jurídico e de Gestão Financeira e Patr imonial 
João Serrano 
Despacho n.º 11/PRES/2013  
 

Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
Elisabete Lucas 
Despacho n.º 14/PRES/2013  
 
Divisão Financeira e de Aprovisionamento  
Paula Susana do Nascimento Teixeira Gonçalves  
Despacho n.º 15/PRES/2013 
 
Divisão de Recursos Humanos e Formação  
Cristina Mira 
Despacho n.º 16/PRES/13  
 
Divisão de Licenciamentos, Atividades Económicas e Projetos Comparticipados 
José António Janeiro - Despacho n.º 117/PRES/2013 
 
Gabinete de Gestão Patrimonial e Administração Gera l 
Manuela Seringa - Despacho n.º 10/PRES/2014  

 
 
 
Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico  
António Henrique Moreira de Sousa 
Despacho n.º 9/PRES/2013  
 

Divisão de Licenciamentos de Obras Particulares  
Ana Paula Figueiredo Viegas Murgeiro 
Despacho n.º 18/PRES/2013 
 
Divisão de Reabilitação e Reconversão Urbana  
Lizete da Conceição Brito Coelho Cunha 
Despacho n.º 19/PRES/2013  
 
Divisão de Planeamento Urbanístico e Projetos Estru turantes  
Florinda Rosa Pisco Lixa 
Despacho n.º 20/PRES/2013  

 
 
Departamento de Obras Municipais, Habitação e Trans portes  
Luís Jorge 
Despacho n.º 8/PRES/2013 
 

Divisão de Infraestruturas e Equipamentos Municipai s 
António Lopes 
Despacho n.º 21/PRES/2013  
 
Divisão de Infraestruturas e Espaços Urbanos 
José Fonseca 
Despacho n.º 22/PRES/2013  
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Divisão de Habitação  
Inês Fradique e Carla Silva 
Despacho n.º 50/PRES/2014 e Despacho n.º 16/PRES/2014 
 
Divisão de Transportes e Oficinas  
David Viegas Martins 
Despacho n.º 24/PRES/2013 

 
 
Departamento de Gestão Educativa, Juventude, Cultur a e Ambiente  
Rui Nascimento 
Despacho n.º 120/PRES/2013 

 
Divisão de Educação  
Gabriel Davide Lopes Caetano 
Despacho n.º 15/PRES/2014  
 
Divisão de Inovação Social e Projetos Educativos  
Carla Cristina Sérgio 
Despacho n.º 17/PRES/2014  

 
Divisão de Cultura, Turismo, Património Cultural e Bibliotecas 
Angelina Pereira - Despacho n.º 116/PRES/2013  
 
Divisão de Desenvolvimento Desportivo  
Carlos Alexandre Bargado Lérias 
Despacho n.º 28/PRES/2013  

 
Divisão de Gestão Ambiental 
Regina Meneses - Despacho n.º 119/PRES/2013 
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conhecimento do texto “Carta ética - Dez princípios éticos da Administração Pública” 
 
http://www.dre.pt/pdf1s/1993/03/064B00/12721273.pdf 
 

3. Código do Procedimento Administrativo 
 
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=2248&tabela=leis&ficha=1&pagina=1&so
_miolo= 

 
4. Código Penal 

 
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=109&tabela=leis 
 

5.  Lei n.º 54/2008, de 4 de setembro que cria o Conselho de Prevenção da Corrupção  
 
http://www.dre.pt/pdf1sdip/2008/09/17100/0618906190.PDF 
 
 

6. Regulamento de Organização e Funcionamento do Conselho de Prevenção da Corrupção 
 
http://www.cpc.tcontas.pt/documentos/regulamentos/regulamento-cpc.pdf 
 

 
7. Regulamento do Serviço de Apoio ao Conselho de Prevenção da Corrupção 

 
http://www.cpc.tcontas.pt/documentos/regulamentos/regulamento-sa-cpc.pdf 
 

8. Recomendação n.º 1 / 2010, de 7 de abril 
 
http://dre.pt/pdf2sdip/2010/04/071000000/1892218922.pdf 

 

9. POCAL 
 
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=2155&tabela=leis&so_miolo= 

 
10. Código da Contratação Pública 

 
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=2063&tabela=leis 
 
 

11. Lei n.º 64/93, de 26 de Agosto que constitui o regime jurídico de incompatibilidades e impedimentos 
dos titulares de cargos políticos e altos cargos públicos 
 
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=2134&tabela=leis&so_miolo= 
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ESTATUTO DO DIREITO DE OPOSIÇÃO 

 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO ANO DE 2014 

 
 
I – Preâmbulo 

De acordo com a lei n.º 24/98, de 26 de maio, incumbe aos órgãos executivos, 

incluindo os das autarquias locais, elaborarem anualmente um relatório de 

avaliação do grau de observância do respeito pelos direitos e garantias 

concedidas ao abrigo do Estatuto do Direito de Oposição e, nos termos e para 

os efeitos da alínea u) do n.º 1, do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, compete ao Presidente da Câmara Municipal promover o 

cumprimento do Estatuto do Direito de Oposição e a publicação do respetivo 

relatório de avaliação. 

 

O Estatuto do Direito de Oposição confere o direito e responsabiliza as 

minorias no sentido de estas exercerem uma oposição democrática aos órgãos 

executivos das autarquias locais, devendo os referidos órgãos executivos, no 

respeito pelo princípio da colaboração e da participação, assegurar o exercício 

desse direito. 

 

Atento o disposto no referido estatuto, assistem aos titulares do direito de 

oposição, no âmbito das autarquias locais, nomeadamente, o direito à 

informação, o direito de consulta prévia e o direito de participação. 

 

Os titulares do direito de oposição são os partidos políticos e os grupos de 

cidadãos eleitores representados nos órgãos deliberativos das autarquias 

locais, que não estejam representados no correspondente órgão executivo e, 

ainda, aqueles que, estando representados na câmara municipal, não 

assumam pelouros, poderes delegados ou outras formas de responsabilidade 

direta e imediata pelo exercício de funções executivas.  
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No Município de Odivelas estão representadas na Câmara Municipal, 

atendendo aos resultados das eleições autárquicas, realizadas em setembro de 

2013, as seguintes forças políticas:  

 
Câmara Municipal 

 

 
Ao nível da Assembleia Municipal, atendendo também aos resultados das 

eleições autárquicas, realizadas em setembro de 2013, estão representadas as 

seguintes forças políticas: 

 
Assembleia Municipal 

 

 
Assumiram funções executivas, com distribuição de pelouros, o Partido 

Socialista e o Partido Social-Democrata.  

 
Assim, o estatuto do direito de oposição abrange as relações entre o órgão 

executivo e as restantes forças políticas representadas nos órgãos municipais 

do Município de Odivelas. 
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O presente relatório respeita ao período entre janeiro e dezembro de 2014, 

procurando dar conta do grau de observância do Estatuto do Direito de 

Oposição pela Câmara Municipal. 

 
II – Das condições físicas e humanas para o exercíc io do Direito de 

Oposição  

1. Considerando a necessidade de dotar, quer em termos físicos quer em 

termos humanos, o Gabinete dos Srs. Vereadores do Partido Comunista 

Português, eleitos na lista da CDU, de equipamento e funcionários, o 

executivo municipal disponibilizou, à semelhança dos anos anteriores, um 

gabinete constituído por várias salas, nas instalações municipais sitas na 

Rua Laura Alves, na Arroja, Odivelas, equipado com o material necessário 

ao desempenho das suas funções, designadamente material informático, de 

comunicações e mobiliário diverso. 

 
2. Montante financeiro em consumíveis, conforme quadro: 

Consumíveis de impressão Papel A4 Material de secretaria diverso 

461,88 €       254,61 €     1.794,09 €  

Total    2.510,58 €  
 

Os valores acima referidos são acrescidos de IVA à taxa legal em vigor. 

 
3. Disponibilização de viatura e combustível: 

 
Despesa com Combustíveis referente ano 2014  

KM Percorridos Quant. Litros Total Anual € 
 

7100 562,99 Lts 878,64€  

 

4. O pessoal disponibilizado para o apoio ao referido gabinete, corresponde a 3 

funcionárias municipais, destacadas no gabinete, e a uma assessora, com 

um montante financeiro correspondente a um valor anual de cerca de 91 mil 
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euros . O Gabinete é assim constituído por uma Técnica Superior, uma 

Assistente Técnica, uma Assistente Operacional e uma Assessora. 

 
III – Do Direito à Informação 

Durante o período compreendido pelo presente relatório e dando cumprimento 

ao disposto no artigo 4.º da Lei n.º 24/98, de 26 de maio, aos titulares do direito 

de oposição do Município de Odivelas foram sendo prestadas regular e 

diretamente, pelo executivo municipal e pela Presidente da Câmara, tanto de 

forma oral como de forma escrita, as informações e esclarecimentos sobre o 

andamento dos principais assuntos de interesse público municipal relacionados 

com a sua atividade, ainda que a alguns pedidos de informação, 

designadamente os que foram feitos no final do ano, tenha sido dado resposta 

já no decorrer do corrente ano. 

 

Em particular foi dada resposta aos pedidos de informação apresentados por 

escrito, durante o ano de 2014, sobre as seguintes questões: 

A)  Apresentadas pelos representantes do PCP 

1. Encargos com a carreira Voltas 

2. Prestações de Serviço, Avenças e Cedências de Interesse Público 

3. Alunos Carenciados  - 1º Ciclo Ensino Básico 

4. Pessoal não docente das Escolas Básicas do 1º Ciclo e Escolas 2.3 

5. Situação Laboral empresas do concelho e Euromex 

6. Prestações de Serviço, Avenças e Requisições de Serviço 

7. Informações sobre Escoa Básica/JI Casal da Serra 

8. Consulta de Processo 

9. Jardim-Escola João de Deus 

10. TMDP e TOS 

11. Vias afetadas pelas obras da REN 

12. Sobre política de recursos humanos na CMO 

13. Sobre o programa municipal anti-austeridade 

14. Relatório toxicidade terrenos da Cometna 

15. PDM 

16. Atividade da Odivelas Viva 

17. Pedido de esclarecimento - Associação Ciganos de Hoje 
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18. Mediadores Municipais Comunidade Cigana 

19. Carta Social 

20. Equipamentos com fibrocimento 

21. Prevenção de cheias no concelho 

22. Consulta de Processo - Bairro Pedernais 

23. Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal de Odivelas - Debate da 

empresa público-privada Odivelas Viva 

24. Parques Infantis no Concelho de Odivelas 

25. Solicitação de endereços de e-mail dos trabalhadores da Municipália: 

Relativamente a esta solicitação, dada a internalização desta empresa no 

município, a questão foi assimilada pela internalização, com a qual a 

informação ficou acessível ao GVCDU. 

 

Assim, consideram-se respondidas todas as questões apresentadas. 
 

 

 

B)  Apresentadas pelos representantes do CDS 

1. Situação Financeira da Municipália 

2. Pavilhão do Parque Urbano do Silvado 

3. Projeto da autoria da CMO para o Complexo Desportivo do Porto Pinheiro 

a construir pelo Sporting Clube de Portugal 

4. Subsídios destinados às Associações Humanitárias de Bombeiros 

Voluntários e IPSS do Concelho de Odivelas 

5. Valores gastos em manutenção com o relvado do campo n.º 2 do 

Complexo Desportivo do Porto Pinheiro 
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6. Equipamento desportivo do Bairro do Pomarinho 

7. Intervenção da Presidente da CMO a propósito da declaração política 

intitulada - Ponto final no Instituto de Odivelas 

8. Cedência Pavilhão Multiusos para transmissões do programa da TVI - 

Rising Star 

9. Autorização de parqueamento nos Paços do Concelho 

10. Dívida da Câmara Municipal de Odivelas à ADL 

11. Escolas Secundárias de Caneças e Brancamp Freire 

12. Relatórios da Autoridade de Saúde Pública sobre as infraestruturas e 

condições de higiene e segurança das escolas do concelho: 

Relativamente a este pedido foi facultada a consulta dos relatórios, nos 

respetivos serviços, aguardando-se a entrega de documentação aí 

solicitada. 

13. Oficina domiciliária da Câmara Municipal de Odivelas 

14. Projeto Odivelas às Compras 

15. PDM 

16. Aterro Urbanização da Ribeirada 

17. Despesas do Pavilhão Multiusos de Odivelas 

18. Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal de Odivelas - Debate da 

empresa público-privada Odivelas Viva 

19. Escola EB1/JI Eça de Queiroz - Bairro de S. Jorge 

 

Assim, consideram-se respondidas todas as questões apresentadas. 
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C)  Apresentadas pelos representantes do BE 

1. Processo de reabilitação do centro histórico da cidade de Odivelas 

2. Situação de incumprimento do Decreto-Lei 163_2006, de 8 de agosto 

3. Processo de concessão da exploração e gestão dos sistemas de 

distribuição de água e recolha de efluentes 

4. Animais abandonados no concelho e regulamento municipal de proteção 

dos animais 

5. Início do ano letivo 

6. Processo de internalização dos trabalhadores da Municipália no município 

7. Redutores de caudal usados pelos SIMAR 

8. Informação sobre o Bairro do Barruncho: *Relativamente a este pedido 

aguarda-se a informação, já solicitada aos serviços. 

 

Assim, falta prestar a informação relativamente a uma das questões 

apresentadas. 
 

 

 

IV – Do direito de consulta prévia 

Durante o período compreendido pelo presente relatório, verificou-se 

igualmente o cumprimento, pelo executivo municipal, do disposto no n.º 3 do 

artigo 5.º, da Lei n.º 24/98, de 26 de maio, considerando que aos partidos 

representados nos órgãos municipais e sem responsabilidade executiva foi 

facultado o direito de serem ouvidos sobre as propostas dos Planos Plurianuais 

de Investimentos e de Atividades Municipais e do Orçamento Municipal. 
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V – Do direito de participação 

O direito de participação dos titulares do direito de oposição foi também 

garantido através da participação dos seus representantes nos atos e eventos 

mais relevantes, nos termos do artigo 6.º da Lei n.º 24/98, de 26 de maio, para 

o engrandecimento e desenvolvimento do Concelho de Odivelas, bem como da 

possibilidade de pronúncia ou intervenção, pelos meios constitucionais e legais, 

sobre quaisquer assuntos de interesse público relevante. 

 

CONCLUSÃO 

Atendendo às linhas gerais da atuação da Câmara Municipal, atrás expostas, 

considera-se cumprido o Estatuto do Direito de Oposição relativo ao ano de 

2014, considerando como relevante o papel desempenhado pelo executivo 

municipal, como garante dos direitos dos titulares do direito de oposição, 

conforme, aliás, resulta da avaliação feita através do presente relatório. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AS/AS 
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(Anexo 1) 
 

MINUTA DE CONTRATO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA UNIÃO DE FREGUESIAS DE 

PÓVOA DE SANTO ADRIÃO E OLIVAL BASTO 

Pressupostos 

Com a entrada em vigor da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, estabelece-se o novo Regime Jurídico 

das Autarquias Locais, e fixam-se as competências das câmaras municipais que se consideram 

delegadas nas juntas de freguesia, através da denominada delegação legal, prevista no seu artigo 132º. 

Para além dessas competências, o artigo 131º determina que os municípios podem delegar competências 

nas freguesias em todos os domínios dos interesses próprios das populações destas. 

Assim, considerando: 

• A promoção da desconcentração administrativa consagrada no art.º 267º/2 da Constituição da 

República Portuguesa; 

• A promoção da coesão territorial, o reforço da solidariedade inter-regional, a melhoria da 

qualidade dos serviços prestados às populações e a racionalização dos recursos disponíveis; 

• O facto de n.º 1 do artigo 120º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, determinar que a 

delegação de competências dos órgãos dos municípios nos órgãos das juntas se concretiza 

através da celebração de contratos interadministrativos;  

• Que tais contratos, nos termos do artigo 115º, ex vi artigo 122º do mesmo diploma, devem prever 

expressamente os recursos humanos, patrimoniais e financeiros necessários e suficientes ao 

exercício das competências delegadas, devendo nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 9º e 

alínea k) do n.º 1 do artigo 25º, ser aprovados pela Assembleia de Freguesia e pela Assembleia 

Municipal. 

 

Em cumprimento ao disposto no supracitado diploma, em especial ao determinado no n.º 1 do artigo 120º 

e, após deliberação dos respetivos órgãos deliberativos, procede-se à celebração do Contrato de 

Delegação de Competências, o que se faz da seguinte forma: 

Partes 

Entre o Município de Odivelas, com sede nos Paços do Concelho, Rua Guilherme Gomes Fernandes, 

Quinta da Memória, 2675-372 Odivelas, pessoa coletiva n.º 504 293 125, neste ato representado pela 

Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, Dr.ª Susana de Carvalho Amador,  

E 
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A União de Freguesias da Póvoa de Santo Adrião e Olival Basto, com sede no Lg. Agostinho Marques 

de Pinho, Lt. A, R/c - 2620-081 Póvoa de St. Adrião, pessoa coletiva nº 510 838 979, neste ato 

representada pelo Presidente da Junta, Rogério Breia,  

 

É subscrito e reciprocamente aceite o presente Contrato de Delegação de Competências, o qual se rege 

nos termos e cláusulas seguintes: 

Cláusula 1ª 

Objeto do Contrato 

Com o presente Contrato delega-se, na Junta de Freguesia, a competência para proceder ao serviço de 

transporte escolar para alunos que residam no Concelho de Odivelas e estudem em estabelecimentos de 

ensino situados fora do Concelho. 

Cláusula 2ª 

Transportes escolares 

Esta competência será exercida em obediência ao disposto nas “Normas dos Transportes Escolares” do 

Município de Odivelas. 

Cláusula 3ª 

Incumprimento do Contrato 

1. O incumprimento das obrigações resultantes do presente Contrato, por qualquer das partes, e que 

contenda com razões de relevante interesse público, constitui a outra parte no direito resolver o 

contrato total ou parcialmente. 

2. Caso se constatem violações ao presente Contrato, que ponham em causa a prossecução do 

interesse público, será elaborada pelos serviços informação a esse respeito, propondo a manutenção 

ou a revogação total ou parcial do Contrato e a submissão da informação referida a deliberação dos 

respetivos órgãos executivo e deliberativo. 

3. A Câmara Municipal de Odivelas pode optar por, em situações que justifiquem a resolução, proceder 

à interrupção da transferência dos valores das taxas fixados na Cláusula 2ª do presente Contrato, até 

que se encontre regularizada a situação. 

 

 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
Ano XVI - N.º 14 – 28 de julho de 2015 – Acordos e Contratos de Delegação de Competências 

3 
 

Cláusula 4ª 

Período de Vigência do Contrato 

1. O presente Contrato entra em vigor, após assinatura e publicitação nos boletins das autarquias locais 

cocontratantes.  

2. Período de vigência do Contrato coincide com a duração do mandato da Câmara Municipal de 

Odivelas e considera-se renovado após instalação do seguinte órgão deliberativo do Município, 

podendo este denunciá-lo no prazo de seis meses após a sua instalação. 

Cláusula 5ª 

Lacunas e Dúvidas 

Na integração das lacunas e resolução das dúvidas eventualmente emergentes do clausulado do 

presente Contrato, e na sua interpretação, ou execução, aplicar-se-ão as disposições vigentes no Regime 

Jurídico das Autarquias Locais, o Código do Procedimento Administrativo e o Código da Contratação 

Pública. 

 

Feito e assinado em Odivelas, aos ____  dias do mês de ________ do ano ______, em dois 

exemplares, ficando um exemplar na posse de cada um dos Contraentes. 

 

PELO MUNICÍPIO DE ODIVELAS 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

_________________________________________ 

 (Susana de Carvalho Amador) 

 

PELA UNIÂO DE FREGUESIAS DA PÓVOA DE SANTO ADRIÃO E OLIVAL BASTO 

O PRESIDENTE DA JUNTA DA UNIÃO DE FREGUESIAS 

_________________________________________ 

(Rogério Breia)  
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(Anexo 2) 
 

MINUTA DE CONTRATO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA UNIÃO DE FREGUESIAS DA 

PONTINHA/FAMÕES 

 

Pressupostos 

Com a entrada em vigor da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, estabelece-se o novo Regime Jurídico 

das Autarquias Locais, e fixam-se as competências das câmaras municipais que se consideram 

delegadas nas juntas de freguesia, através da denominada delegação legal, prevista no seu artigo 132º. 

Para além dessas competências, o artigo 131º determina que os municípios podem delegar competências 

nas freguesias em todos os domínios dos interesses próprios das populações destas. 

Assim, considerando: 

• A promoção da desconcentração administrativa consagrada no art.º 267º/2 da Constituição da 

República Portuguesa; 

• A promoção da coesão territorial, o reforço da solidariedade inter-regional, a melhoria da 

qualidade dos serviços prestados às populações e a racionalização dos recursos disponíveis; 

• O facto de n.º 1 do artigo 120º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, determinar que a 

delegação de competências dos órgãos dos municípios nos órgãos das juntas se concretiza 

através da celebração de contratos interadministrativos;  

• Que tais contratos, nos termos do artigo 115º, ex vi artigo 122º do mesmo diploma, devem prever 

expressamente os recursos humanos, patrimoniais e financeiros necessários e suficientes ao 

exercício das competências delegadas, devendo nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 9º e 

alínea k) do n.º 1 do artigo 25º, ser aprovados pela Assembleia de Freguesia e pela Assembleia 

Municipal. 

 

Em cumprimento ao disposto no supracitado diploma, em especial ao determinado no n.º 1 do artigo 120º 

e, após deliberação dos respetivos órgãos deliberativos, procede-se à celebração do Contrato de 

Delegação de Competências, o que se faz da seguinte forma: 

Partes 

Entre o Município de Odivelas, com sede nos Paços do Concelho, Rua Guilherme Gomes Fernandes, 

Quinta da Memória, 2675-372 Odivelas, pessoa coletiva n.º 504 293 125, neste ato representado pela 

Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, Dr.ª Susana de Carvalho Amador,  
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E 

A União de Freguesias da Pontinha e Famões, com sede na Av. 25 de Abril, n.º 22-A, 1675-183 

Pontinha, pessoa coletiva n.º 510 838 880, neste ato representada pela Presidente da União de 

Freguesias, Dr.ª Corália Viçoso Rodrigues,  

É subscrito e reciprocamente aceite o presente Contrato de Delegação de Competências, o qual se rege 

nos termos e cláusulas seguintes: 

Cláusula 1ª 

Objeto do Contrato 

Com o presente Contrato delega-se, na Junta de Freguesia, a competência para proceder ao serviço de 

transporte escolar para alunos que residam no Concelho de Odivelas e estudem em estabelecimentos de 

ensino situados fora do Concelho. 

Cláusula 2ª 

Transportes escolares 

Esta competência será exercida em obediência ao disposto nas “Normas dos Transportes Escolares” do 

Município de Odivelas. 

Cláusula 3ª 

Incumprimento do Contrato 

1. O incumprimento das obrigações resultantes do presente Contrato, por qualquer das partes, e que 

contenda com razões de relevante interesse público, constitui a outra parte no direito resolver o 

contrato total ou parcialmente. 

2. Caso se constatem violações ao presente Contrato, que ponham em causa a prossecução do 

interesse público, será elaborada pelos serviços informação a esse respeito, propondo a manutenção 

ou a revogação total ou parcial do Contrato e a submissão da informação referida a deliberação dos 

respetivos órgãos executivo e deliberativo. 

3. A Câmara Municipal de Odivelas pode optar por, em situações que justifiquem a resolução, proceder 

à interrupção da transferência dos valores das taxas fixados na Cláusula 2ª do presente Contrato, até 

que se encontre regularizada a situação. 
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Cláusula 4ª 

Período de Vigência do Contrato 

1. O presente Contrato entra em vigor, após assinatura e publicitação nos boletins das autarquias locais 

cocontratantes.  

2. Período de vigência do Contrato coincide com a duração do mandato da Câmara Municipal de 

Odivelas e considera-se renovado após instalação do seguinte órgão deliberativo do Município, 

podendo este denunciá-lo no prazo de seis meses após a sua instalação. 

Cláusula 5ª 

Lacunas e Dúvidas 

Na integração das lacunas e resolução das dúvidas eventualmente emergentes do clausulado do 

presente Contrato, e na sua interpretação, ou execução, aplicar-se-ão as disposições vigentes no Regime 

Jurídico das Autarquias Locais, o Código do Procedimento Administrativo e o Código da Contratação 

Pública. 

 

Feito e assinado em Odivelas, aos ___ dias do mês de ______ do ano ______, em dois exemplares, 

ficando um exemplar na posse de cada um dos Contraentes. 

 

PELO MUNICÍPIO DE ODIVELAS 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

_________________________________________ 

 (Susana de Carvalho Amador) 

 

PELA UNIÃO DE FREGUESIAS DE PONTINHA E FAMÕES 

A PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA 

_________________________________________   

(Corália Viçoso Rodrigues)  
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(Anexo 3) 
 

MINUTA DE CONTRATO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA JUNTA DA UNIÃO DE 

FREGUESIAS DE RAMADA E CANEÇAS 

Pressupostos 

Com a entrada em vigor da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, estabelece-se o novo Regime Jurídico 

das Autarquias Locais, e fixam-se as competências das câmaras municipais que se consideram 

delegadas nas juntas de freguesia, através da denominada delegação legal, prevista no seu artigo 132º. 

Para além dessas competências, o artigo 131º determina que os municípios podem delegar competências 

nas freguesias em todos os domínios dos interesses próprios das populações destas. 

Assim, considerando:  

• A promoção da desconcentração administrativa consagrada no art.º 267º/2 da Constituição da 

República Portuguesa; 

• A promoção da coesão territorial, o reforço da solidariedade inter-regional, a melhoria da 

qualidade dos serviços prestados às populações e a racionalização dos recursos disponíveis; 

• O facto de n.º 1 do artigo 120º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, determinar que a 

delegação de competências dos órgãos dos municípios nos órgãos das juntas se concretiza 

através da celebração de contratos interadministrativos;  

• Que tais contratos, nos termos do artigo 115º, ex vi artigo 122º do mesmo diploma, devem prever 

expressamente os recursos humanos, patrimoniais e financeiros necessários e suficientes ao 

exercício das competências delegadas, devendo nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 9º e 

alínea k) do n.º 1 do artigo 25º, ser aprovados pela Assembleia de Freguesia e pela Assembleia 

Municipal. 

Em cumprimento ao disposto no supracitado diploma, em especial ao determinado no n.º 1 do artigo 120º 

e, após deliberação dos respetivos órgãos deliberativos, procede-se à celebração do Contrato de 

Delegação de Competências, o que se faz da seguinte forma: 

Partes 

Entre o Município de Odivelas, com sede nos Paços do Concelho, Rua Guilherme Gomes Fernandes, 

Quinta da Memória, 2675-372 Odivelas, pessoa coletiva n.º 504 293 125, neste ato representado pela 

Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, Dr.ª Susana de Carvalho Amador,  

E 
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A União de Freguesias de Ramada e Caneças, com sede na Rua Vasco Santana, 1 C – 2620 364 

Ramada, pessoa coletiva nº 510 839 088, neste ato representada pelo Presidente da Junta, Ilídio 

Ferreira, 

 

É subscrito e reciprocamente aceite o presente Contrato de Delegação de Competências, o qual se rege 

nos termos e cláusulas seguintes: 

Cláusula 1ª 

Objeto do Contrato 

Com o presente Contrato delega-se, na Junta de Freguesia, a competência para proceder ao serviço de 

transporte escolar para alunos que residam no Concelho de Odivelas e estudem em estabelecimentos de 

ensino situados fora do Concelho. 

Cláusula 2ª 

Transportes escolares 

Esta competência será exercida em obediência ao disposto nas “Normas dos Transportes Escolares” do 

Município de Odivelas. 

Cláusula 3ª 

Incumprimento do Contrato 

1. O incumprimento das obrigações resultantes do presente Contrato, por qualquer das partes, e que 

contenda com razões de relevante interesse público, constitui a outra parte no direito resolver o 

contrato total ou parcialmente. 

2. Caso se constatem violações ao presente Contrato, que ponham em causa a prossecução do 

interesse público, será elaborada pelos serviços informação a esse respeito, propondo a manutenção 

ou a revogação total ou parcial do Contrato e a submissão da informação referida a deliberação dos 

respetivos órgãos executivo e deliberativo. 

3. A Câmara Municipal de Odivelas pode optar por, em situações que justifiquem a resolução, proceder 

à interrupção da transferência dos valores das taxas fixados na Cláusula 2ª do presente Contrato, até 

que se encontre regularizada a situação. 
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Cláusula 4ª 

Período de Vigência do Contrato 

1. O presente Contrato entra em vigor, após assinatura e publicitação nos boletins das autarquias locais 

cocontratantes.  

2. Período de vigência do Contrato coincide com a duração do mandato da Câmara Municipal de 

Odivelas e considera-se renovado após instalação do seguinte órgão deliberativo do Município, 

podendo este denunciá-lo no prazo de seis meses após a sua instalação. 

Cláusula 5ª 

Lacunas e Dúvidas 

Na integração das lacunas e resolução das dúvidas eventualmente emergentes do clausulado do 

presente Contrato, e na sua interpretação, ou execução, aplicar-se-ão as disposições vigentes no Regime 

Jurídico das Autarquias Locais, o Código do Procedimento Administrativo e o Código da Contratação 

Pública. 

 

Feito e assinado em Odivelas, aos ____ dias do mês de ________ do ano _______, em dois 

exemplares, ficando um exemplar na posse de cada um dos Contraentes. 

 

PELO MUNICÍPIO DE ODIVELAS 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

_________________________________________ 

 (Susana de Carvalho Amador) 

 

PELA UNIÃO DE FREGUESIAS DE RAMADA E CANEÇAS 

O PRESIDENTE DA JUNTA DA UNIÃO DE FREGUESIAS 

___________________________________________ 

(Ilídio Ferreira) 

 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
Ano XVI - N.º 14 – 28 de julho de 2015 – Acordos e Contratos de Delegação de Competências 

1 
 

(Anexo 4) 
 

MINUTA DE CONTRATO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA FREGUESIA DE ODIVELAS 

 

Pressupostos 

Com a entrada em vigor da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, estabelece-se o novo Regime Jurídico 

das Autarquias Locais, e fixam-se as competências das câmaras municipais que se consideram 

delegadas nas juntas de freguesia, através da denominada delegação legal, prevista no seu artigo 132º. 

Para além dessas competências, o artigo 131º determina que os municípios podem delegar competências 

nas freguesias em todos os domínios dos interesses próprios das populações destas. 

Assim, considerando: 

• A promoção da desconcentração administrativa consagrada no art.º 267º/2 da Constituição da 

República Portuguesa; 

• A promoção da coesão territorial, o reforço da solidariedade inter-regional, a melhoria da 

qualidade dos serviços prestados às populações e a racionalização dos recursos disponíveis; 

• O facto de n.º 1 do artigo 120º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, determinar que a 

delegação de competências dos órgãos dos municípios nos órgãos das juntas se concretiza 

através da celebração de contratos interadministrativos;  

• Que tais contratos, nos termos do artigo 115º, ex vi artigo 122º do mesmo diploma, devem prever 

expressamente os recursos humanos, patrimoniais e financeiros necessários e suficientes ao 

exercício das competências delegadas, devendo nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 9º e 

alínea k) do n.º 1 do artigo 25º, ser aprovados pela Assembleia de Freguesia e pela Assembleia 

Municipal. 

 

Em cumprimento ao disposto no supracitado diploma, em especial ao determinado no n.º 1 do artigo 120º 

e, após deliberação dos respetivos órgãos deliberativos, procede-se à celebração do Contrato de 

Delegação de Competências, o que se faz da seguinte forma: 

Partes 

Entre o Município de Odivelas, com sede nos Paços do Concelho, Rua Guilherme Gomes Fernandes, 

Quinta da Memória, 2675-372 Odivelas, pessoa coletiva n.º 504 293 125, neste ato representado pela 

Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, Dr.ª Susana de Carvalho Amador,  
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E 

A Freguesia de Odivelas, com sede na Alameda do Poder Local, 4, 2675-427 Odivelas, pessoa coletiva 

n.º 506 605 752, neste ato representada pelo Presidente da Junta, Dr. Nuno Gaudêncio,  

É subscrito e reciprocamente aceite o presente Contrato de Delegação de Competências, o qual se rege 

nos termos e cláusulas seguintes: 

Cláusula 1ª 

Objeto do Contrato 

Com o presente Contrato delega-se, na Junta de Freguesia, a competência para proceder ao serviço de 

transporte escolar para alunos que residam no Concelho de Odivelas e estudem em estabelecimentos de 

ensino situados fora do Concelho. 

Cláusula 2ª 

Transportes escolares 

Esta competência será exercida em obediência ao disposto nas “Normas dos Transportes Escolares” do 

Município de Odivelas. 

Cláusula 3ª 

Incumprimento do Contrato 

1. O incumprimento das obrigações resultantes do presente Contrato, por qualquer das partes, e que 

contenda com razões de relevante interesse público, constitui a outra parte no direito resolver o 

contrato total ou parcialmente. 

2. Caso se constatem violações ao presente Contrato, que ponham em causa a prossecução do 

interesse público, será elaborada pelos serviços informação a esse respeito, propondo a manutenção 

ou a revogação total ou parcial do Contrato e a submissão da informação referida a deliberação dos 

respetivos órgãos executivo e deliberativo. 

3. A Câmara Municipal de Odivelas pode optar por, em situações que justifiquem a resolução, proceder 

à interrupção da transferência dos valores das taxas fixados na Cláusula 2ª do presente Contrato, até 

que se encontre regularizada a situação. 
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Cláusula 4ª 

Período de Vigência do Contrato 

1. O presente Contrato entra em vigor, após assinatura e publicitação nos boletins das autarquias locais 

cocontratantes.  

2. Período de vigência do Contrato coincide com a duração do mandato da Câmara Municipal de 

Odivelas e considera-se renovado após instalação do seguinte órgão deliberativo do Município, 

podendo este denunciá-lo no prazo de seis meses após a sua instalação. 

Cláusula 5ª 

Lacunas e Dúvidas 

Na integração das lacunas e resolução das dúvidas eventualmente emergentes do clausulado do 

presente Contrato, e na sua interpretação, ou execução, aplicar-se-ão as disposições vigentes no Regime 

Jurídico das Autarquias Locais, o Código do Procedimento Administrativo e o Código da Contratação 

Pública. 

 

Feito e assinado em Odivelas, aos ___ dias do mês de _______ do ano ______, em dois 

exemplares, ficando um exemplar na posse de cada um dos Contraentes. 

 

PELO MUNICÍPIO DE ODIVELAS 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

_________________________________________ 

 (Susana de Carvalho Amador) 

 

PELA FREGUESIA DE ODIVELAS 

O PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA 

_________________________________________   

(Nuno Gaudêncio) 
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(Anexo 5) 

MINUTA DE ACORDO DE EXECUÇÃO PARA A CONCRETIZAÇÃO D A DELEGAÇÃO 

LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVEL AS NA JUNTA  DA 

UNIÃO DE FREGUESIAS DE PÓVOA DE SANTO ADRIÃO E OLIV AL BASTO 

 
O Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que veio estabelecer o Novo Regime Jurídico 

das Autarquias Locais, determina, no seu artigo 132º/n.º 1, a delegação legal nas juntas de 

freguesia, das seguintes competências das câmaras municipais: 

a) Gerir e assegurar a manutenção de espaços verdes; 

b) Assegurar a limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros; 

c) Manter, reparar e substituir o mobiliário urbano instalado no espaço público, com 

exceção daquele que seja objeto de concessão; 

d) Gerir e assegurar a manutenção corrente de feiras e mercados; 

e) Assegurar a realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação 

pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico; 

f) Promover a manutenção dos espaços envolventes dos estabelecimentos de educação 

pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico. 

Os acordos de execução, previstos no artigo 133º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, visam a promoção da coesão territorial do Concelho, o reforço da solidariedade 

interautarquias, a melhoria da qualidade dos serviços prestados à população, a racionalização 

dos recursos disponíveis, a promoção da desconcentração administrativa, o reforço da relação 

de proximidade com os munícipes/fregueses, e uma maior celeridade, economia e eficiência 

das decisões administrativas. 

 
Tais acordos, nos termos da Lei citada, devem prever expressamente os recursos humanos, 

patrimoniais e financeiros necessários e suficientes ao exercício das competências delegadas, 

e são aprovados pela Assembleia Municipal e pela Assembleia de Freguesia, mediante 

proposta prévia da Câmara Municipal e da Junta de Freguesia. 

 
Para além das competências previstas no n.º 1 do artigo 132º do diploma citado, o n.º 2 do 

mesmo artigo, prevê ainda a delegação legal, entre outras, das competências de controlo 

prévio, realização de vistorias e fiscalização nos domínios da utilização e ocupação da via 

pública e da afixação de publicidade de natureza comercial. 

 
Assim, dando cumprimento ao referido diploma, em especial ao determinado nos seus artigos 

14º/nº 1, alíneas i) e j), 33º/n.º 1, alíneas l) e m), 116º a 123º e 131º a 136º, entre: 
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O Município de Odivelas ,  

Com sede nos Paços do Concelho, Rua Guilherme Gomes Fernandes, Quinta da Memória, 

2675-372 Odivelas, pessoa coletiva nº 504 293 125, neste ato representado pela Presidente da 

Câmara Municipal de Odivelas, Susana de Carvalho Amador, e  

A União de  Freguesias Póvoa de Santo Adrião e Olival Basto ,  

Com sede Rua Alves Redol, 17, 2620-127 Póvoa de Santo Adrião, pessoa coletiva nº 510 838 

979, neste ato representada pelo Presidente da Junta, Rogério Breia,  

E após aprovação dos respetivos órgãos deliberativos, é subscrito e reciprocamente aceite o 

presente Acordo de Execução o qual se rege pelos termos e cláusulas seguintes: 

 

Cláusula 1ª 

Objeto do acordo 

O presente acordo estabelece as condições de exercício das competências previstas nos n.ºs 1 

e 2, alíneas a) e b), do artigo 132º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, legalmente 

delegadas pela Câmara Municipal na Junta da União de Freguesias, nas seguintes áreas: 

a) Gerir e assegurar a manutenção de espaços verdes; 

b) Assegurar a limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros; 

c) Manter, reparar e substituir o mobiliário urbano instalado no espaço público, com 

exceção daquele que seja objeto de concessão; 

d) Gerir e assegurar a manutenção corrente de feiras e mercados; 

e) Assegurar a realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação 

pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico; 

f) Promover a manutenção dos espaços envolventes dos estabelecimentos de educação 

pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico; 

g) Controlo prévio, realização de vistorias e fiscalização no domínio da utilização e 

ocupação da via pública; 

h)  Controlo prévio, realização de vistorias e fiscalização no domínio da afixação de 

publicidade de natureza comercial. 

 
Cláusula 2ª 

Gestão, requalificação e manutenção de espaços verd es 

1. O exercício desta competência implica a gestão, requalificação e manutenção dos espaços 

verdes sitos na área territorial da União de Freguesias, de acordo com o estipulado no 

Regulamento Municipal de Espaços Verdes, Parques e Jardins em vigor. 
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2. Para garantir o exercício da competência delegada, os meios financeiros a transferir para a 

União de Freguesias são fixados em função dos encargos com recursos humanos, patrimoniais 

e financeiros necessários ao exercício dessa competência, até ao final do mandato de 

2013/2017, tendo em conta os custos inerentes a cada m2 de área verde a gerir e manter. 

3. Os meios financeiros a transferir mensalmente para o exercício das competências delegadas 

nos termos do presente acordo e relativos à gestão e manutenção de espaços verdes são os 

constantes do Anexo I, os quais têm por base o valor unitário, expresso em Euros, por m2, 

multiplicado pela área de espaços verdes indicada no Anexo I. 

4. A inclusão ou exclusão de espaços verdes que venham a acrescer ou a abater às áreas 

indicadas no Anexo I serão objeto de aumento ou redução nos meios financeiros a transferir, 

de acordo com os critérios definidos no número 3. 

5. Qualquer das partes pode, a todo o tempo, requerer à outra, a inclusão ou o abate de áreas 

dos espaços verdes, em conformidade com o previsto no número 4, o que implicará a 

celebração de acordos adicionais. 

6. As despesas com a construção de instalações para o exercício desta competência, bem 

como as despesas com obras de beneficiação e modificação serão suportadas pelo Município. 

7. A execução da competência delegada no presente artigo tem de cumprir os pressupostos 

enunciados no Anexo II (Normas Técnicas de Manutenção de Espaços Verdes) do 

Regulamento de Espaços Verdes, Parques e Jardins em vigor. 

8. A realização de intervenções de requalificação ao abrigo desta cláusula carece de 

autorização prévia da Câmara Municipal de Odivelas. 

 

Cláusula 3ª 

Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sum idouros 

1. O exercício desta competência integra a limpeza das vias e espaços públicos, 

nomeadamente a respetiva varrição, assim como de sarjetas e sumidouros, da respetiva área 

urbana, com a exceção da recolha de monos. 

2. Para garantir o exercício da competência delegada, os meios financeiros a transferir para a 

União de Freguesias são fixados em função dos recursos humanos, patrimoniais e financeiros 

necessários ao exercício da competência delegada até ao final do mandato de 2013/2017, 

tendo em conta os encargos inerentes a cada ml de espaço público a limpar.  

3. Os meios financeiros a transferir mensalmente para o exercício das competências delegada 

nos termos do presente Acordo e relativas à limpeza de vias e espaços públicos são os 

constantes do Anexo II e são calculados com base no valor unitário expresso em Euros, por 

metro linear, multiplicado pela totalidade dos metros lineares indicados no Anexo referido. 
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4. A verba a transferir para a limpeza de novas vias e espaços públicos terá por base os 

critérios definidos no número anterior. 

5. As partes podem, a todo o tempo, requerer à outra a inclusão de novas zonas de limpeza 

das vias e espaços públicos que se justifique, com a consequente transferência de meios, os 

quais serão calculados com base nos critérios previstos no n.º 3, devendo para o efeito ser 

celebrado um acordo adicional. 

6. As despesas com a construção de instalações para o exercício desta competência, bem 

como as despesas com obras de beneficiação e modificação serão suportadas pelo Município. 

 

Cláusula 4ª 

Manter, reparar e substituir o mobiliário urbano in stalado no espaço público, com 

exceção daquele que seja objeto de concessão 

1. O exercício desta competência integra exclusivamente a reparação e substituição de 

papeleiras, mesas e bancos no espaço público. 

2. Para garantir o exercício da competência delegada, os meios financeiros a transferir para a 

União de Freguesias são fixados em função dos encargos com recursos humanos, patrimoniais 

e financeiros necessários ao exercício da competência de manutenção, reparação e 

substituição do mobiliário urbano referido no n.º 1, instalado no espaço público, até ao final do 

mandato de 2013/2017, tendo em conta o ml de espaço público e vias existentes na União de 

Freguesias. 

3. Os meios financeiros a transferir mensalmente para o exercício das competências delegadas 

nos termos do presente Acordo e relativos à manutenção, reparação e substituição do 

mobiliário urbano instalado no espaço público, correspondem a 5% do valor a transferir para a 

limpeza urbana. 

4. A inclusão ou exclusão de espaços públicos que venham a acrescer ou a abater às áreas 

indicadas no Anexo II serão objeto de aumento ou redução nos meios financeiros a transferir, 

de acordo com os critérios definidos no número 3. 

5. Qualquer das partes pode, a todo o tempo, requerer à outra, a inclusão ou o abate de áreas 

de espaços públicos e vias, em conformidade com o previsto no número 4, o que implicará a 

celebração de acordos adicionais. 

6. Na substituição de mobiliário urbano há que respeitar a qualidade, tipo e localização do 

mobiliário substituído.  

7. Na impossibilidade de cumprimento do estabelecido no n.º 6, a substituição de mobiliário 

urbano carece de parecer prévio da Câmara Municipal. 
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Cláusula 5ª 

Gerir e assegurar a manutenção corrente de feiras e  mercados  

1. O exercício desta competência implica a gestão e manutenção corrente das feiras e 

mercados sitos na área territorial da União de Freguesias, incluindo mercados de levante, 

conforme lista anexa sob Anexo III, bem como a execução de todas as pequenas reparações 

referidas e a observância recomendações técnicas constantes do Anexo VI. 

2. Os meios financeiros a transferir para o exercício das competências delegadas nos termos 

do presente Acordo e relativos à manutenção, conservação e gestão de feiras e mercados, 

incluindo mercados de levante são fixados nos seguintes termos: 

a. Mercados cobertos:2,5% do custo de construção equivalente dos 

mercados cobertos (634,56€/m2), ao qual acresce, mensalmente, a 

percentagem de 10% para despesas de água e luz; 

b. Mercados de levante: 2,5% do custo de construção equivalente dos 

mercados de levante (317,28€/m2), ao qual acresce, mensalmente, a 

percentagem de 10% para despesas de água e luz; 

c. Feiras: o valor correspondente à receita arrecadada com o exercício da 

competência. 

3. A inclusão ou exclusão de feiras, mercados e bancas que venham a acrescer ou a abater às 

indicadas no Anexo III serão objeto de aumento ou redução nos meios financeiros a transferir, 

de acordo com os critérios definidos no número 2. 

4. Qualquer das partes pode, a todo o tempo, requerer à outra, a inclusão ou o abate de feiras 

e mercados, em conformidade com o previsto no número 3, o que implicará a celebração de 

acordos adicionais. 

5. As despesas com obras de beneficiação e modificação necessárias ao exercício desta 

competência serão suportadas pelo Município. 

 

Cláusula 6ª 

Assegurar a realização de pequenas reparações nos e stabelecimentos de educação pré-

escolar e do primeiro ciclo do ensino básico 

1. O exercício desta competência implica a execução de todas as pequenas reparações 

necessárias ao bom funcionamento dos estabelecimentos de educação pré-escolar e do 

primeiro ciclo do ensino básico sitos na área territorial da União de Freguesias e implica a 

execução de todos os trabalhos e a observância recomendações técnicas constantes do Anexo 

VI. 

2. Os meios financeiros a transferir mensalmente para o exercício das competências delegadas 

nos termos da presente cláusula são fixados em função dos encargos com recursos humanos, 
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patrimoniais e financeiros necessários à realização de pequenas reparações nos 

estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico que garantam 

o adequado funcionamento dos mesmos, até ao final do mandato de 2013/2017, tendo em 

conta o custo de construção equivalente dos estabelecimentos de educação (634,56€/m2), ao 

qual se aplica a percentagem de 1%, conforme Anexo IV. 

3. A inclusão e exclusão de estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do 

ensino básico que venham a acrescer ou a abater aos indicados no Anexo IV serão objeto de 

aumento ou redução nos meios financeiros a transferir, de acordo com os critérios definidos no 

número 2. 

4. Qualquer das partes pode, a todo o tempo, requerer à outra, a inclusão ou o abate de 

estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico, em 

conformidade com o previsto no número 3, o que implicará a celebração de acordos adicionais. 

5. As despesas com obras de beneficiação e modificação necessárias ao exercício desta 

competência serão suportadas pelo Município. 

 

Cláusula 7ª 

Promover a manutenção dos espaços envolventes dos e stabelecimentos de educação 

pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico 

1. O exercício desta competência implica a execução de todas as tarefas necessárias à 

promoção da manutenção dos logradouros dos estabelecimentos de educação pré-escolar e 

do primeiro ciclo do ensino básico, tarefas essas discriminadas no Anexo VI ao presente 

Acordo. 

2. Para garantir o exercício das competência delegada, os meios financeiros a transferir 

mensalmente para a União de Freguesias são fixados em função dos encargos com recursos 

humanos, patrimoniais e financeiros necessários ao exercício dessa competência, até ao final 

do mandato de 2013/2017, tendo em conta o custo de construção equivalente dos espaços 

envolventes dos estabelecimentos de ensino (42,41€/m2), ao qual se aplica a percentagem de 

1%mês, conforme Anexo V. 

3. A inclusão e exclusão de logradouros de estabelecimentos de educação pré-escolar e do 

primeiro ciclo do ensino básico que venham a acrescer ou a abater aos indicados no Anexo V 

serão objeto de aumento ou redução dos meios financeiros a transferir, de acordo com os 

critérios definidos no número 2. 

4. Qualquer das partes pode, a todo o tempo, requerer à outra, a inclusão ou o abate de 

logradouros de estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico, 

em conformidade com o previsto no número 3, o que implicará a celebração de acordos 

adicionais. 

5. As despesas com obras de beneficiação e modificação necessárias ao exercício desta 

competência serão suportadas pelo Município. 
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Cláusula 8ª 

Ocupação de Via Pública e Publicidade 

1. Para efeitos do presente acordo de delegação de competências entende-se por: 

a) Via pública - todos os espaços públicos ou afetados ao domínio público municipal, 

nomeadamente, passeios, avenidas, alamedas, ruas, praças, caminhos, pontes, 

viadutos, parques, jardins, lagos, fontes e demais bens municipais não afetos ao 

domínio privado do Município de Odivelas; 

b) Ocupação de via pública – qualquer implantação, utilização, difusão, instalação, 

afixação ou inscrição, promovida por equipamento urbano, mobiliário urbano ou 

suportes publicitários, no solo, espaço aéreo, fachadas, empenas e coberturas de 

edifícios; 

c) Publicidade – qualquer forma de comunicação feita no âmbito de uma atividade 

económica, com o objetivo de promover a comercialização ou alienação de quaisquer 

bens ou serviços, bem como qualquer forma de comunicação que vise promover ideias, 

princípios, iniciativas ou instituições, que não tenham natureza política ou religiosa; 

d) Mobiliário urbano – as coisas instaladas, projetadas ou apoiadas no espaço público, 

destinadas a uso público, que prestam um serviço coletivo ou que complementam uma 

atividade, ainda que de modo sazonal ou precário. Constituem mobiliário urbano, 

nomeadamente, as esplanadas, quiosques, bancas, pavilhões, cabines, ecopontos, 

palas, toldos, sanefas, estrados, vitrinas, expositores, guarda-ventos, bancos, 

sanitários amovíveis, coberturas de terminais, pilaretes, balões, relógios, focos de luz, 

suportes informativos, abrigos, corrimões e gradeamentos de proteção; 

e) Suporte publicitário – meio utilizado para a transmissão da mensagem publicitária, 

nomeadamente, painéis, mupi’s, anúncios eletrónicos, colunas publicitárias, 

indicadores direcionais de âmbito comercial, letreiros, tabuletas e dispositivos afins. 

2. O presente acordo de delegação de competências na Junta de Freguesia aplica-se a toda a 

ocupação da via pública e publicidade, qualquer que seja o meio de instalação utilizado, no 

solo ou no espaço aéreo, nos termos definidos nos números seguintes. 

3 Exclui-se do âmbito de aplicação do presente acordo de delegação de competências a 

ocupação da via pública: 

a) Ao nível do subsolo; 

b) Por motivo de obras, com exceção da instalação de contentores de resíduos de 

construção e demolição e andaimes, bailéus e demais ocupações relacionadas com a 

realização de operações urbanísticas isentas de controlo prévio (obras isentas); 
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c) Por motivo de venda ambulante que não se processe em locais determinados; 

d) Por motivo de instalação de quiosques, bancas, pavilhões, cabines, ecopontos, 

coberturas de terminais, abrigos e outro mobiliário urbano similar; 

e) Com suportes para sinalização de tráfego horizontal, vertical e luminoso. 

4. Excetuam-se igualmente todas as situações de publicidade não sujeitas a licenciamento, a 

autorização, a autenticação, a validação, a certificação, a atos emitidos na sequência de 

comunicações prévias com prazo, a registo ou a qualquer outro ato permissivo, nem a mera 

comunicação prévia, nos termos do determinado no n.º 3 do artigo 1º da Lei n.º 97/88, de 17 de 

agosto, na sua redação atual. 

5. Consideram-se delegadas na Junta de Freguesia, as competências de controlo prévio, 

realização de vistorias, fiscalização e cobrança de taxas em matéria de ocupação e utilização 

de via pública e publicidade com exceção das situações previstas nos números anteriores e 

para as finalidades admissíveis no âmbito da iniciativa "Licenciamento Zero" e do "Regime 

Jurídico de Acesso e Exercício de Atividades de Comércio, Serviços e Restauração", 

aprovados, respetivamente, pelo Decreto-Lei n.º 48/2011, de 1 de abril, e Decreto-Lei n.º 

10/2015, de 16 de janeiro, e demais legislação complementar. 

6. Nos atos de controlo prévio, a Junta de Freguesia deverá obedecer aos critérios de 

ocupação do espaço público definidos no artigo 7º do "Regulamento Municipal de Ocupação do 

Espaço Público e Publicidade". 

7. Considera-se delegada na Junta de Freguesia, a fiscalização de todas as situações de 

ocupação de via pública sujeitas a mera comunicação prévia ou a autorização no âmbito da 

ocupação do espaço público, da afixação e da inscrição de mensagens publicitárias de 

natureza comercial, no âmbito da iniciativa “Licenciamento zero” e do "Regime Jurídico de 

Acesso e Exercício de Atividades de Comércio, Serviços e Restauração". 

8. Pelo atendimento presencial no âmbito do Balcão do Empreendedor e pela ocupação do 

espaço público são devidas taxas municipais, de acordo com o "Regulamento de Taxas e 

Outras Receitas Municipais" do Município de Odivelas. 

9. Nas situações de cobrança de taxa pela Junta de Freguesia pelo serviço de atendimento 

presencial no âmbito do Balcão do Empreendedor, o produto da cobrança deverá ser remetido 

ao Município de Odivelas que, no mês imediatamente a seguir, devolverá a integralidade desse 

valor à Freguesia. 

10. Nas situações de cobrança de taxa pela Junta de Freguesia pelo licenciamento da 

ocupação e utilização de via pública e publicidade, o produto da cobrança deverá ser remetido 

ao Município de Odivelas que, no mês imediatamente a seguir, remeterá 85% desse valor à 
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Freguesia, conforme relatório mensal do exercício das competências delegadas, nos termos do 

Anexo VII. 

11. Nas situações de cobrança de taxa pela Junta de Freguesia pela ocupação e utilização de 

via pública abrangidas pelo "Licenciamento Zero" e pelo "Regime Jurídico de Acesso e 

Exercício de Atividades de Comércio, Serviços e Restauração", o Município de Odivelas 

procederá à transferência para a Freguesia de 50% da receita obtida no "Balcão do 

Empreendedor" pelas meras comunicações prévias e autorizações, no mês imediatamente a 

seguir à entrega, pela Junta de Freguesia, dos relatórios de verificação dos dados 

comunicados, conforme Anexo VIII.  

 

Cláusula 9ª 

Transferências Financeiras 

1. As verbas financeiras a afetar ao cumprimento do presente Acordo serão transferidas 

mensalmente. 

2. As verbas a transferir serão semestralmente revistas em função da inclusão ou exclusão de 

áreas abrangidas pelo presente acordo. 

3. As verbas a afetar ao cumprimento do presente Acordo serão anualmente revistas em 

função da variação do índice de preços no consumidor, sem habitação, correspondente aos 12 

meses anteriores e para os quais existam valores disponíveis à data de 30 de setembro, 

apurado pelo Instituto Nacional de Estatística. 

 

Cláusula 10ª 

Fiscalização e revisão do acordo 

1. A execução do presente Acordo será avaliada, a todo o tempo e de forma contínua, pelos 

respetivos serviços municipais que, para o efeito, promoverão reuniões conjuntas e periódicas 

com a Junta da União de Freguesias, e realizarão visitas aos locais abrangidos pelo presente 

acordo, podendo os serviços da Câmara Municipal solicitar todas as informações que 

considerarem pertinentes para a avaliação do presente Acordo. 

2. A cada 6 meses, os serviços municipais, com base nas reuniões referidas no número 

anterior e na fiscalização regularmente feita no terreno, elaboram um relatório global de análise 

do cumprimento do presente Acordo, bem como da adequada prossecução do interesse 

público na execução do mesmo. 
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3. O relatório referido no número anterior será semestralmente submetido à apreciação da 

Câmara Municipal. 

4. Os serviços financeiros da Junta da União de Freguesias elaboram, semestralmente, um 

relatório de avaliação do cumprimento pontual das transferências financeiras acordadas. 

5. A Junta da União de Freguesias deverá, semestralmente, enviar à Câmara Municipal uma 

informação que contenha identificação das receitas e despesas realizadas com cada uma das 

competências delegadas, as ações previstas, as realizadas e não realizadas, assim como uma 

apreciação global da execução do Acordo, tendo em consideração as várias formas de gestão 

passíveis de adoção com vista à otimização dos recursos disponíveis. 

6. Alterações legislativas e regulamentares com forte impacto no exercício das competências 

delegadas nos termos do presente acordo, implicarão a revisão do mesmo, por acordo entre as 

partes. 

 

Cláusula 11ª 

Incumprimento do acordo 

1. O incumprimento das obrigações resultantes do presente Acordo, por parte de qualquer 

cocontratante, e que contenda com razões de relevante interesse público, constitui o outro 

cocontratante no direito resolver o Acordo total ou parcialmente. 

2. As razões de interesse público invocadas carecem de fundamentação sustentada dos 

cocontratantes. 

3. Caso se constatem violações ao presente Acordo, que ponham em causa a prossecução do 

interesse público, será elaborada pelos serviços informação a esse respeito, propondo a 

manutenção ou a revogação total ou parcial do Acordo e a submissão da informação referida a 

deliberação dos respetivos órgãos executivo e deliberativo. 

4. A Câmara Municipal de Odivelas pode optar por, em situações que justifiquem a resolução, 

não pela resolução, mas pela interrupção das transferências financeiras mensais para a União 

de Freguesia, até à regularização da situação. 

 

Cláusula 12ª 

Período de vigência do Acordo 

1. Este Acordo entra em vigor, após assinatura e publicitação nos boletins das autarquias 

locais cocontratantes. 
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2. Período de vigência deste acordo coincide com a duração do mandato da Câmara Municipal 

e considera-se renovado após instalação do seguinte Órgão Deliberativo do Município, 

podendo este denunciá-lo no prazo de seis meses após a sua instalação. 

 

Cláusula 13ª 

Dúvidas e lacunas resultantes deste Acordo 

Em tudo o não estipulado aplicar-se-á o Regime Jurídico das Autarquias Locais, o Código do 

Procedimento Administrativo, o Código da Contratação Pública e Regulamentos Municipais em 

vigor. 

 

Feito e assinado em ...................., aos .................... dias do mês de .................... do ano 

...................., em dois exemplares, ficando um exemplar na posse de cada um dos 

Contraentes. 

 

PELO MUNICÍPIO DE ODIVELAS 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

_________________________________________ 

(Susana de Carvalho Amador) 

PELA UNIÂO DE FREGUESIAS DA PÓVOA DE SANTO ADRIÃO E  OLIVAL BASTO 

O PRESIDENTE DA JUNTA DA UNIÃO DE FREGUESIAS 

_________________________________________  

(Rogério Breia)  
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Anexo I 

 

VALOR A TRANSFERIR PARA A GESTÃO E MANUTENÇÃO DE ES PAÇOS VERDES 

 

        

  ÁREA TOTAL (m 2) 
VALOR 
POR M2   

  AE EM 2015 (€ 1,32/m2)   
UNIÃO DE 

FREGUESIASPÓV.STO.ADRIÃO+OL. 
BASTO 153.349m2 202.420,35€   

        
        
        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notas :  

1. Os valores em causa serão transferidos à razão de 1/12 por mês.  

2. Valor por m2 inclui – Recursos Humanos+ Máquinas e Equipamentos+ Consumíveis 
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Anexo II 

 

VALOR A TRANSFERIR PARA LIMPEZA DAS VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS, SARJETAS E 
SUMIDOUROS 

 

  ÁREA TOTAL (ml) 
VALOR 
POR Ml   

  AE EM 2015 (€ 0,03/ml)   
UNIÃO DE 

FREGUESIASPÓV.STO.ADRIÃO+OL. 
BASTO 42477 331.320,60 €   

        
 

 

 

 

VALOR A TRANSFERIR MOBILIÁRIO URBANO : 5% do quadro supra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notas :     

1. Os valores em causa serão transferidos à razão de 1/12 por mês.  

2. Valor por ml inclui – Recursos Humanos+ Máquinas e Equipamentos+ Consumíveis. 

3. Foram consideradas 5 varrições por semana. 
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Anexo III 

  

VALOR A TRANSFERIR PARA MERCADOS E FEIRAS 

 

 

                          
634,56 €  

Freguesia 
Mercado 
Coberto 
área / m 2 

Custo/ m 2  
área 

construção 
Custo construção 

2,5%  

Póvoa Stº. Adrião / Olival 
Basto 2.129,78 1.351.473,20 33.786,83 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notas:  

1) Os valores referidos no quadro supra serão transferidos à razão de 1/12 mês. 

2) Aos valores referidos no quadro supra acrescem, mensalmente, 10% para despesas de 

água e luz. 

Anexo IV 
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VALOR A TRANSFERIR PARA ESTABELECIMENTOS ESCOLARES 

 

 

           634,56 €  

Freguesia  Designação 
Área 

construção  

Custo/ m2  
área 

construção 

Custo 
construção 

1%  

Totais  

Póvoa Stº. 
Adrião  
/ Olival 
Basto 

Escola EB1/ JI do Olival 
de Basto 1.866,20 1.184.215,87 € 11.842,16 €   

          11.842,16 € 
Póvoa Stº. 

Adrião  
/ Olival 
Basto 

Escola Básica 1º Ciclo 
Barbosa du Bocage, 
Póvoa St. Adrião 2.266,10 1.437.976,42 € 14.379,76 €   

Póvoa Stº. 
Adrião  
/ Olival 
Basto 

Escola EB1/ JI Quinta S. 
José, Póvoa St. Adrião 1.156,35 733.773,46 € 7.337,73 €   

          21.717,50 € 

33.559,66 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota:  Os valores referidos no quadro supra serão transferidos à razão de 1/12 mês. 

Anexo V 
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VALOR A TRANSFERIR PARA ESPAÇOS ENVOLVENTES AOS EST ABELECIMENTOS 

ESCOLARES 

 

 

 

          42,41 €  

Freguesia Designação 
Área do 
espaço 

envolvente 
Custo/ m2  

área do 
espaço 

envolvente 

Custo do 
espaço 

envolvent
e  

1,5%  

Totais  

Póvoa Stº. 
Adrião  

/ Olival Basto  
Escola EB/ JI do Olival de 
Basto 6.157,10 261.122,61 €  3.916,84 €    

          3.916,84 € 
Póvoa Stº. 

Adrião  
/ Olival Basto  

Escola Básica 1º Ciclo 
Barbosa du Bocage, Póvoa 
St. Adrião 3.236,92 137.277,78 €  2.059,17 €    

Póvoa Stº. 
Adrião  

/ Olival Basto  
Escola EB1/ JI Quinta S. 
José, Póvoa St. Adrião 2.479,03 105.135,66 €  1.577,03 €    

          3.636,20 € 

7.553,04 € 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Os valores referidos no quadro supra serão transferidos à razão de 1/12 mês. 

Anexo VI 

VI.1 Edifícios 
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a) Cobertura 

a. 1) Inspeção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos três vezes por ano, uma antes das primeiras chuvas, outra no fim do Outono 

e outra depois das chuvas. 

a. 2) Equipamento: 

⇒ Verificação e proceder como descrito em II.1.d). 

b) Revestimento de paredes: 

b. 1) Inspeção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos duas vezes por ano. 

b. 2) Equipamento 

⇒ Verificar se existem danos, fissuras ou fendas, reparar, tratar e pintar as zonas 

reparadas. 

⇒ Verificação do estado dos azulejos ou mosaicos, reparar e substituir os danificados ou 

partidos por outros novos iguais. 

⇒ Verificação das juntas de dilatação, reparar, tratar e masticar quando necessário, pintar 

as zonas reparadas. 

⇒ Verificação das madeiras, rodapés, roda-cadeiras, cabides ou outras peças de madeira, 

reajustar parafusos, reparar, tratar, substituir e pintar as zonas reparadas. 

c) Soleiras e peitoris: 

c. 1) Inspeção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos três vezes por ano, uma antes das primeiras chuvas, outra no fim do 

Outono e outra após as chuvas. 

⇒ Verificação se existem fissuras, fendas, danos, reparar, tratar, substituir caso seja 

necessário. 

⇒ Limpar e desentupir os canis de escoamento de águas. 
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⇒ Verificar a superfície de contacto com a parede ou pavimento, tratar junta e masticar se 

necessário. 

 

d) Gradeamentos e grades: 

d. 1) Inspeção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos uma vez de três em três meses. 

d. 2) Verificação e proceder conforme descrito em II.1 a). 

e) Janelas e portas: 

 e. 1) Inspeção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos uma vez de três em três meses. 

⇒ Verificação se existem danos, fissuras, fendas, pontos de ferrugem, zona de soldaduras 

ou zonas podres, reparar, reforçar, tratar e pintar as zonas reparadas, substituir as 

peças quando necessário. 

⇒ Verificar as fechaduras, fechos, puxadores, dobradiças e todas as peças móveis, 

lubrificar, afinar, reparar e substituir as peças que se encontram danificadas por outras 

novas iguais quando necessário. 

⇒ Verificar os vedantes e o afastamento entre a aduela e a porta ou entre o aro e a janela, 

afinar, reparar e corrigir a distância de forma a garantir uma boa união e 

estanquicidade. 

Nota: Caso haja substituição de fechaduras das portas exteriores dos edifícios 

contemplados no “Plano de Emergência Específico para as Cheias na Bacia do Rio 

Trancão”, providenciar a entrega de uma coleção de chaves ao Serviço Municipal de 

Proteção Civil. 

f) Vidros e chapas acrílicas: 

f. 1) Inspeção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos uma vez de três em três meses. 

⇒ Verificação se existem vidros ou chapas acrílicas fissuradas ou partidas e substituir. 
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⇒ Verificar os vedantes, fixações e bites, reparar, tratar, masticar se necessário e pintar a 

zona intervencionada, de forma a garantir boa estanquicidade. 

g) Revestimento de pavimentos: 

g. 1) Inspeção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos uma vez de três em três meses. 

⇒ Verificação se existem peças (ladrilhos, mosaicos, linóleo e tacos, etc.) ou zonas de 

pavimento soltas, danificadas, podres ou fissuradas, colar, reparar e substituir por 

material novo igual quando necessário. 

⇒ Verificação das juntas entre as peças, reparar, de forma a garantir a sua estanquicidade 

e impedir que as peças se soltem. 

h) Revestimento de tetos: 

h. 1) Inspeção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos duas vezes por ano. 

⇒ Verificação se existem danos, fissuras ou fendas, reparar, tratar e pintar as zonas 

intervencionadas. 

⇒ Verificação do madeiramento, se for o caso, reparar, tratar, substituir e pintar as zonas 

reparadas. 

⇒ Verificação das juntas de dilatação, reparar, tratar e masticar quando necessário, pintar 

as zonas intervencionadas. 

⇒ Verificar o estado da pintura e pintar as zonas correspondentes às marcas deixadas por 

infiltrações provenientes da cobertura e que entretanto foram reparadas. 

i) Mobiliário e equipamento: 

i. 1) Corrente: 

Inspeção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos uma vez de três em três meses. 

⇒ Verificação de todo o mobiliário, se tem as borrachas de apoio dos pés em condições, 

substituir as danificadas por outras novas iguais de forma a não riscar o pavimento. 
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⇒ Verificação de todas as peças metálicas e de madeira, reparar, tratar, pintar e substituir 

quando for o caso por outras novas iguais. 

⇒ Verificação de puxadores, fechaduras, fechos, dobradiças e todas as peças móveis e 

ferragens, lubrificar, reparar, tratar e substituir por outras iguais. 

⇒ Verificação de cabides, reapertar parafusos e substituir se for o caso. 

⇒ Verificação de estores e cortinas, se os cordões estão em condições, se estão soltos ou 

têm lâminas soltas ou peças danificadas, reparar e substituir todas as peças, lâminas, 

cordões ou mecanismos necessários ao seu bom funcionamento por outras novas 

iguais. 

⇒ Verificação de armários, bancas, bancas de mercado, bancadas e afins, verificar as 

ferragens e os vedantes, reparação, tratamento e pintura, substituição das peças 

necessárias. 

⇒ Verificação das datas de validade dos extintores e recarregar quando a sua validade 

terminar. 

i. 2) Elétrico: 

Inspeção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos uma vez de três em três meses. 

⇒ Verificação da instalação elétrica, testar a aparelhagem de comando (interruptores, 

botões de pressão, comutadores, tomadas, etc.) e aparelhagem de proteção 

(disjuntores, fusíveis, corta-circuitos fusíveis, etc.), reparar, substituir a aparelhagem 

(ou peças) por nova igual. 

⇒ Verificação das lâmpadas, projetores, armaduras, difusores, reparar ou substituir por 

outras novas iguais, respeitando a potência, cor e características. 

 
⇒ Verificação dos equipamentos de aquecimento (fogões, aquecedores, 

termoacumuladores, etc.), frio (frigoríficos, arcas, ar condicionado, etc.), ou outros, 

testar, reparar, substituir as peças danificadas por novas iguais. 

 

i. 3) Água, esgoto ou gás: 
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Inspeção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos uma vez de três em três meses. 

⇒ Verificação das canalizações de água, esgoto ou gás, testar, detetar fugas e reparar. 

⇒ Verificação das torneiras, torneiras de segurança, fluxómetros, uniões, tês, joelhos, 

ralos, pinhas de chuveiros, etc., testar, reparar, substituir as peças danificadas por 

novas iguais. 

⇒ Verificação do escoamento do esgoto, testar, limpar e desentupir caixas e tubagens. 

⇒ Verificar os aparelhos a gás, detetar fugas, testar, reparar, substituir as peças 

danificadas por novas iguais. 

⇒ Verificação dos troços de ligação da tubagem aos aparelhos, testar, reparar, substituir 

os troços que se encontram danificados (ou que estão fora do período de validade), por 

novos iguais. 

⇒ Verificação das loiças sanitárias e acessórios, testar, reparar e substituir as peças ou 

loiças danificadas por novas iguais. 

 
VI. 2 Recomendações Técnicas 

 
A limpeza adequada do interior dos edifícios é fundamental para a redução dos custos de manutenção. 

Cada tipo de material de revestimento tem as suas exigências específicas quanto à forma de limpeza a 

que pode estar sujeito. 

Uma limpeza incorreta ou desadequada, pode provocar danos muito importantes nos revestimentos, 

dando origem a elevados custos de reparação e manutenção. 

Se é verdade que o pavimento e paredes de um mercado pode e deve ser lavado, com mangueira ou 
máquina de pressão, o mesmo nunca deverá acontecer com os pavimentos ou paredes de uma escola.  

a) Revestimentos de madeira: 

a. 1) Necessitam de um material de proteção que pode ser cera, verniz ou tinta. 

a. 2) Nunca utilizar panos molhados ou água em abundância, porque provoca empenos, 

apodrecimentos e descolagem das peças, além de danificar todo o mobiliário. 
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a. 3) Aspirar ou varrer e passar um pano húmido (se necessário) e aplicar produtos de limpeza e 

proteção apropriados de acordo com as instruções do fabricante. 

b) Revestimentos de linóleo: 

b. 1) Necessitam de um material de proteção que é cera apropriada. 

b. 2) Nunca utilizar panos molhados ou água em abundância, porque provoca a descolagem das 

peças, além de danificar todo o mobiliário. 

b. 3) Aspirar ou varrer e passar um pano húmido (se necessário) e aplicar produtos de limpeza e 

proteção apropriados de acordo com as instruções do fabricante, porque grande parte dos 

detergentes comuns são nocivos. Nunca utilizar lixívia nem produtos de limpeza abrasivos. 

c) Revestimentos cerâmicos, vidrados ou afins: 

c. 1) Resistentes à água e aos produtos de limpeza usuais. 

d) Revestimentos cerâmicos não vidrados: 

d. 1) Necessitam de um material de proteção que é cera apropriada. Pode ser limpo com um 

pano molhado mas não utilizar água em excesso. 

e) Revestimentos de grês: 

e. 1) Muito resistentes à água e aos produtos de limpeza normais. 

 

VI. 3 Equipamento de exterior ou logradouros 

a) Vedações e respetivos portões, incluindo lubrificação, substituição dos puxadores, 

fechaduras e peças móveis, troços de rede ou painéis rígidos e respetivos acessórios, bem 

como tratamento e pintura de zonas afetadas por ferrugem. 

 Nota: Caso haja substituição de fechaduras e se trate de edifícios abrangidos pelo “Plano de 

Emergência Específico para as Cheias da Bacia do Trancão”, fazer chegar cópia das 

chaves à Câmara Municipal/Proteção Civil. 

b) Pavimentos, incluindo reparação de zonas danificadas e eventual substituição de peças 

danificadas. 

c) Muros e bancadas, reparação de revestimentos, incluindo o tratamento de fissuras e 

respetiva pintura de zonas danificadas; eventual substituição de ladrilhos ou peças 

danificadas. 
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d) Telheiros, incluindo eventual substituição de telhas danificadas (sejam cerâmicas, 

fibrocimento, metálicas ou de plástico), partes de algeroz ou tubos de queda (incluindo 

respetiva limpeza), rufos de zinco ou em tela; tratamento ou pintura de zonas afetadas por 

ferrugem. 

e) Equipamento (fixo ou móvel) de lazer, desportivo ou infantil, incluindo substituição de areia, 

reparar e/ ou substituir, tratamento e pintura das peças metálicas, de madeira ou nylon. 

f) Sumidouros e valetas, incluindo a limpeza, reparação e desentupimento das caixas e 

tubagens de esgoto pluvial ou doméstico. 

g) Retoque das pinturas de marcação dos pavimentos. 

h) Candeeiros, colunas de iluminação, postes e outro material elétrico, incluindo reparação e 

substituição de lâmpadas e peças danificadas. 

i) Bebedouros, bocas de rega e material de canalização de água, esgoto e gás, incluindo 

reparação, desentupimento de tubagem e substituição de peças danificadas. 

 

Nota: Será da responsabilidade da Junta de Freguesia a reparação e conservação de 

superfícies novas, como sejam coberturas, paredes, pavimentos, vedações, etc. até 10% 

da área total. 
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(Anexo 6) 

MINUTA DE ACORDO DE EXECUÇÃO PARA A CONCRETIZAÇÃO D A DELEGAÇÃO LEGAL DE 

COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS NA JUN TA DA UNIÃO DE 

FREGUESIAS DE PONTINHA E FAMÕES 

 

O Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que veio estabelecer o Novo Regime Jurídico das 

Autarquias Locais, determina, no seu artigo 132º/n.º 1, a delegação legal nas juntas de freguesia, das 

seguintes competências das câmaras municipais: 

a) Gerir e assegurar a manutenção de espaços verdes; 

b) Assegurar a limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros; 

c) Manter, reparar e substituir o mobiliário urbano instalado no espaço público, com exceção 

daquele que seja objeto de concessão; 

d) Gerir e assegurar a manutenção corrente de feiras e mercados; 

e) Assegurar a realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-

escolar e do primeiro ciclo do ensino básico; 

f) Promover a manutenção dos espaços envolventes dos estabelecimentos de educação pré-

escolar e do primeiro ciclo do ensino básico. 

Os acordos de execução, previstos no artigo 133º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

visam a promoção da coesão territorial do Concelho, o reforço da solidariedade interautarquias, a 

melhoria da qualidade dos serviços prestados à população, a racionalização dos recursos disponíveis, 

a promoção da desconcentração administrativa, o reforço da relação de proximidade com os 

munícipes/fregueses, e uma maior celeridade, economia e eficiência das decisões administrativas. 

 

Tais acordos, nos termos da Lei citada, e devem prever expressamente os recursos humanos, 

patrimoniais e financeiros necessários e suficientes ao exercício das competências delegadas, e são 

aprovados pela Assembleia Municipal e pela Assembleia de Freguesia, mediante proposta prévia da 

Câmara Municipal e da Junta de Freguesia. 

 

Para além das competências previstas no n.º 1 do artigo 132º do diploma citado, o n.º 2 do mesmo 

artigo, prevê ainda a delegação legal, entre outras, das competências de controlo prévio, realização de 

vistorias e fiscalização nos domínios da utilização e ocupação da via pública e da afixação de 

publicidade de natureza comercial 

 

Assim, dando cumprimento ao referido diploma, em especial ao determinado nos seus artigos 14º/nº 1, 

alíneas i) e j), 33º/n.º 1, alíneas l) e m), 116º a 123º e 131º a 136º, entre: 
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O Município de Odivelas ,  

Com sede nos Paços do Concelho, Rua Guilherme Gomes Fernandes, Quinta da Memória, 2675-372 

Odivelas, pessoa coletiva nº 504 293 125, neste ato representado pela Presidente da Câmara 

Municipal de Odivelas, Dr.ª Susana de Carvalho Amador, e  

A União de  Freguesias Pontinha e Famões ,  

Com sede na Av. 25 de Abril, n.º 22-A, 1675-183 Pontinha, pessoa coletiva nº 510 838 880, neste ato 

representada pela Presidente da Junta, Dr.ª Corália Viçoso Rodrigues,  

E após aprovação dos respetivos órgãos deliberativos, é subscrito e reciprocamente aceite o presente 

Acordo de Execução o qual se rege pelos termos e cláusulas seguintes: 

 

Cláusula 1ª 

Objeto do acordo 

O presente acordo estabelece as condições de exercício das competências previstas nos n.ºs 1 e 2, 

alíneas a) e b), do artigo 132º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, legalmente delegadas 

pela Câmara Municipal na Junta da União de Freguesias, nas seguintes áreas: 

a) Gerir e assegurar a manutenção de espaços verdes; 

b) Assegurar a limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros; 

c) Manter, reparar e substituir o mobiliário urbano instalado no espaço público, com exceção 

daquele que seja objeto de concessão; 

d) Gerir e assegurar a manutenção corrente de feiras e mercados; 

e) Assegurar a realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-

escolar e do primeiro ciclo do ensino básico; 

f) Promover a manutenção dos espaços envolventes dos estabelecimentos de educação pré-

escolar e do primeiro ciclo do ensino básico, 

g) Controlo prévio, realização de vistorias e fiscalização no domínio da utilização e ocupação da 

via pública; 

h)  Controlo prévio, realização de vistorias e fiscalização no domínio da afixação de publicidade 

de natureza comercial. 

 

Cláusula 2ª 

Gestão, requalificação e manutenção de espaços verd es 

1. O exercício desta competência implica a gestão, requalificação e manutenção dos espaços verdes 

sitos na área territorial da União de Freguesias, de acordo com o estipulado no Regulamento Municipal 

de Espaços Verdes, Parques e Jardins em vigor. 
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2. Para garantir o exercício da competência delegada, os meios financeiros a transferir para a União de 

Freguesias são fixados em função dos encargos com recursos humanos, patrimoniais e financeiros 

necessários ao exercício dessa competência, até ao final do mandato de 2013/2017, tendo em conta 

os custos inerentes a cada m2 de área verde a gerir e manter. 

3. Os meios financeiros a transferir mensalmente para o exercício das competências delegadas nos 

termos do presente acordo e relativos à gestão e manutenção de espaços verdes são os constantes do 

Anexo I, os quais têm por base o valor unitário, expresso em Euros, por m2, multiplicado pela área de 

espaços verdes indicada no Anexo I. 

4. A inclusão ou exclusão de espaços verdes que venham a acrescer ou a abater às áreas indicadas 

no Anexo I serão objeto de aumento ou redução nos meios financeiros a transferir, de acordo com os 

critérios definidos no número 3. 

5. Qualquer das partes pode, a todo o tempo, requerer à outra, a inclusão ou o abate de áreas dos 

espaços verdes, em conformidade com o previsto no número 4, o que implicará a celebração de 

acordos adicionais. 

6. As despesas com a construção de instalações para o exercício desta competência, bem como as 

despesas com obras de beneficiação e modificação serão suportadas pelo Município. 

7. A execução da competência delegada no presente artigo tem de cumprir os pressupostos 

enunciados no Anexo II (Normas Técnicas de Manutenção de Espaços Verdes) do Regulamento de 

Espaços Verdes, Parques e Jardins em vigor. 

8. A realização de intervenções de requalificação ao abrigo desta cláusula carece de autorização da 

Câmara Municipal de Odivelas. 

 

Cláusula 3ª 

Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sum idouros 

1. O exercício desta competência integra a limpeza das vias e espaços públicos, nomeadamente a 

respetiva varrição, assim como de sarjetas e sumidouros, da respetiva área urbana, com a exceção da 

recolha de monos. 

2. Para garantir o exercício da competência delegada, os meios financeiros a transferir para a União de 

Freguesias são fixados em função dos recursos humanos, patrimoniais e financeiros necessários ao 

exercício da competência delegada até ao final do mandato de 2013/2017, tendo em conta os encargos 

inerentes a cada ml de espaço público a limpar.  

3. Os meios financeiros a transferir mensalmente para o exercício das competências delegada nos 

termos do presente Acordo e relativas à limpeza de vias e espaços públicos são os constantes do 

Anexo II e são calculados com base no valor unitário expresso em Euros, por metro linear, multiplicado 

pela totalidade dos metros lineares indicados no Anexo referido. 
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4. A verba a transferir para a limpeza de novas vias e espaços públicos terá por base os critérios 

definidos no número anterior. 

5. As partes podem, a todo o tempo, requerer à outra a inclusão de novas zonas de limpeza das vias e 

espaços públicos que se justifique, com a consequente transferência de meios, os quais serão 

calculados com base nos critérios previstos no n.º 3, devendo para o efeito ser celebrado um acordo 

adicional. 

6. As despesas com a construção de instalações para o exercício desta competência, bem como as 

despesas com obras de beneficiação e modificação serão suportadas pelo Município. 

 

Cláusula 4ª 

Manter, reparar e substituir o mobiliário urbano in stalado no espaço público, com exceção 

daquele que seja objeto de concessão 

1. O exercício desta competência integra exclusivamente a reparação e substituição de papeleiras, 

mesas e bancos no espaço público. 

2. Para garantir o exercício da competência delegada, os meios financeiros a transferir para a União de 

Freguesias são fixados em função dos encargos com recursos humanos, patrimoniais e financeiros 

necessários ao exercício da competência de manutenção, reparação e substituição do mobiliário 

urbano referido no n.º 1, instalado no espaço público, até ao final do mandato de 2013/2017, tendo em 

conta o ml de espaço público e vias existentes na União de Freguesias. 

3. Os meios financeiros a transferir mensalmente para o exercício das competências delegadas nos 

termos do presente Acordo e relativos à manutenção, reparação e substituição do mobiliário urbano 

instalado no espaço público, correspondem a 5% do valor a transferir para a limpeza urbana. 

4. A inclusão ou exclusão de espaços públicos que venham a acrescer ou a abater às áreas indicadas 

no Anexo II serão objeto de aumento ou redução nos meios financeiros a transferir, de acordo com os 

critérios definidos no número 3. 

5. Qualquer das partes pode, a todo o tempo, requerer à outra, a inclusão ou o abate de áreas de 

espaços públicos e vias, em conformidade com o previsto no número 4, o que implicará a celebração 

de acordos adicionais. 

6. Na substituição de mobiliário urbano há que respeitar a qualidade, tipo e localização do mobiliário 

substituído.  

7. Na impossibilidade de cumprimento do estabelecido no n.º 6, a substituição de mobiliário urbano 

carece de parecer prévio da Câmara Municipal. 
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Cláusula 5ª 

Gerir e assegurar a manutenção corrente de feiras e  mercados  

1. O exercício desta competência implica a gestão e manutenção corrente das feiras e mercados sitos 

na área territorial da União de Freguesias, incluindo mercados de levante, conforme lista anexa sob 

Anexo III, bem como a execução de todas as pequenas reparações referidas e a observância 

recomendações técnicas constantes do Anexo VI. 

2. Os meios financeiros a transferir para o exercício das competências delegadas nos termos do 

presente Acordo e relativos à manutenção, conservação e gestão de feiras e mercados, incluindo 

mercados de levante são fixados nos seguintes termos: 

a. Mercados cobertos: 2,5% do custo de construção equivalente dos mercados 

cobertos (634,56€/m2), ao qual acresce, mensalmente, a percentagem de 10% 

para despesas de água e luz; 

b. Mercados de levante: 2,5% do custo de construção equivalente dos mercados de 

levante (317,28€/m2), ao qual acresce, mensalmente, a percentagem de 10% para 

despesas de água e luz; 

c. Feiras: o valor correspondente à receita arrecadada com o exercício da 

competência. 

3. A inclusão ou exclusão de feiras, mercados e bancas que venham a acrescer ou a abater às 

indicadas no Anexo III serão objeto de aumento ou redução nos meios financeiros a transferir, de 

acordo com os critérios definidos no número 2. 

4. Qualquer das partes pode, a todo o tempo, requerer à outra, a inclusão ou o abate de feiras e 

mercados, em conformidade com o previsto no número 3, o que implicará a celebração  

5. As despesas com obras de beneficiação e modificação necessárias ao exercício desta competência 

serão suportadas pelo Município. 

 

Cláusula 6ª 

Assegurar a realização de pequenas reparações nos e stabelecimentos de educação pré-escolar 

e do primeiro ciclo do ensino básico 

1. O exercício desta competência implica a execução de todas as pequenas reparações necessárias ao 

bom funcionamento dos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino 

básico sitos na área territorial da União de Freguesias e implica a execução de todos os trabalhos e a 

observância recomendações técnicas constantes do Anexo VI. 

2. Os meios financeiros a transferir mensalmente para o exercício das competências delegadas nos 

termos da presente cláusula são fixados em função dos encargos com recursos humanos, patrimoniais 
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e financeiros necessários à realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação 

pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico que garantam o adequado funcionamento dos 

mesmos, até ao final do mandato de 2013/2017, tendo em conta o custo de construção equivalente dos 

estabelecimentos de educação (634,56€/m2), ao qual se aplica a percentagem de 1%, conforme Anexo 

IV. 
3. A inclusão e exclusão de estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino 

básico que venham a acrescer ou a abater aos indicados no Anexo IV serão objeto de aumento ou 

redução nos meios financeiros a transferir, de acordo com os critérios definidos no número 2. 

4. Qualquer das partes pode, a todo o tempo, requerer à outra, a inclusão ou o abate de 

estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico, em conformidade com 

o previsto no número 3, o que implicará a celebração de acordos adicionais. 

5. As despesas com obras de beneficiação e modificação necessárias ao exercício desta competência 

serão suportadas pelo Município. 

 

Cláusula 7ª 

Promover a manutenção dos espaços envolventes dos e stabelecimentos de educação pré-

escolar e do primeiro ciclo do ensino básico 

1. O exercício desta competência implica a execução de todas as tarefas necessárias à promoção da 

manutenção dos logradouros dos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do 

ensino básico, tarefas essas discriminadas no Anexo VI ao presente Acordo. 

2. Para garantir o exercício das competência delegada, os meios financeiros a transferir mensalmente 

para a União de Freguesias são fixados em função dos encargos com recursos humanos, patrimoniais 

e financeiros necessários ao exercício dessa competência, até ao final do mandato de 2013/2017, 

tendo em conta o custo de construção equivalente dos espaços envolventes dos estabelecimentos de 

ensino (42,41€/m2), ao qual se aplica a percentagem de 1,5%, conforme Anexo V. 

3. A inclusão e exclusão de logradouros de estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro 

ciclo do ensino básico que venham a acrescer ou a abater aos indicados no Anexo V serão objeto de 

aumento ou redução dos meios financeiros a transferir, de acordo com os critérios definidos no número 

2. 

4. Qualquer das partes pode, a todo o tempo, requerer à outra, a inclusão ou o abate de logradouros de 

estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico, em conformidade com 

o previsto no número 3, o que implicará a celebração de acordos adicionais. 

5. As despesas com obras de beneficiação e modificação necessárias ao exercício desta competência 

serão suportadas pelo Município. 
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Cláusula 8ª 

Ocupação de Via Pública e Publicidade 

1. Para efeitos do presente acordo de delegação de competências entende-se por: 

a) Via pública - todos os espaços públicos ou afetados ao domínio público municipal, 

nomeadamente, passeios, avenidas, alamedas, ruas, praças, caminhos, pontes, viadutos, 

parques, jardins, lagos, fontes e demais bens municipais não afetos ao domínio privado do 

Município de Odivelas; 

b) Ocupação de via pública – qualquer implantação, utilização, difusão, instalação, afixação ou 

inscrição, promovida por equipamento urbano, mobiliário urbano ou suportes publicitários, no 

solo, espaço aéreo, fachadas, empenas e coberturas de edifícios; 

c) Publicidade – qualquer forma de comunicação feita no âmbito de uma atividade económica, 

com o objetivo de promover a comercialização ou alienação de quaisquer bens ou serviços, 

bem como qualquer forma de comunicação que vise promover ideias, princípios, iniciativas ou 

instituições, que não tenham natureza política ou religiosa; 

d) Mobiliário urbano – as coisas instaladas, projetadas ou apoiadas no espaço público, 

destinadas a uso público, que prestam um serviço coletivo ou que complementam uma 

atividade, ainda que de modo sazonal ou precário. Constituem mobiliário urbano, 

nomeadamente, as esplanadas, quiosques, bancas, pavilhões, cabines, ecopontos, palas, 

toldos, sanefas, estrados, vitrinas, expositores, guarda-ventos, bancos, sanitários amovíveis, 

coberturas de terminais, pilaretes, balões, relógios, focos de luz, suportes informativos, abrigos, 

corrimões e gradeamentos de proteção; 

e) Suporte publicitário – meio utilizado para a transmissão da mensagem publicitária, 

nomeadamente, painéis, mupi’s, anúncios eletrónicos, colunas publicitárias, indicadores 

direcionais de âmbito comercial, letreiros, tabuletas e dispositivos afins. 

2. O presente acordo de delegação de competências na Junta de Freguesia aplica-se a toda a 

ocupação da via pública e publicidade, qualquer que seja o meio de instalação utilizado, no solo ou no 

espaço aéreo, nos termos definidos nos números seguintes. 

3 Exclui-se do âmbito de aplicação do presente acordo de delegação de competências a ocupação da 

via pública: 

a) Ao nível do subsolo; 

b) Por motivo de obras, com exceção da instalação de contentores de resíduos de construção 

e demolição e andaimes, bailéus e demais ocupações relacionadas com a realização de 

operações urbanísticas isentas de controlo prévio (obras isentas); 
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c) Por motivo de venda ambulante que não se processe em locais determinados; 

d) Por motivo de instalação de quiosques, bancas, pavilhões, cabines, ecopontos, coberturas 

de terminais, abrigos e outro mobiliário urbano similar; 

e) Com suportes para sinalização de tráfego horizontal, vertical e luminoso. 

4. Excetuam-se igualmente todas as situações de publicidade não sujeitas a licenciamento, a 

autorização, a autenticação, a validação, a certificação, a atos emitidos na sequência de comunicações 

prévias com prazo, a registo ou a qualquer outro ato permissivo, nem a mera comunicação prévia, nos 

termos do determinado no n.º 3 do artigo 1º da Lei n.º 97/88, de 17 de agosto, na sua redação atual. 

5. Consideram-se delegadas na Junta de Freguesia, as competências de controlo prévio, realização de 

vistorias, fiscalização e cobrança de taxas em matéria de ocupação e utilização de via pública e 

publicidade com exceção das situações previstas nos números anteriores e para as finalidades 

admissíveis no âmbito da iniciativa "Licenciamento Zero" e do "Regime Jurídico de Acesso e Exercício 

de Atividades de Comércio, Serviços e Restauração", aprovados, respetivamente, pelo Decreto-Lei n.º 

48/2011, de 1 de abril, e Decreto-Lei n.º 10/2015, de 16 de janeiro, e demais legislação complementar. 

6. Nos atos de controlo prévio, a Junta de Freguesia deverá obedecer aos critérios de ocupação do 

espaço público definidos no artigo 7º do "Regulamento Municipal de Ocupação do Espaço Público e 

Publicidade". 

7. Considera-se delegada na Junta de Freguesia, a fiscalização de todas as situações de ocupação de 

via pública sujeitas a mera comunicação prévia ou a autorização no âmbito da ocupação do espaço 

público, da afixação e da inscrição de mensagens publicitárias de natureza comercial, no âmbito da 

iniciativa “Licenciamento zero” e do "Regime Jurídico de Acesso e Exercício de Atividades de 

Comércio, Serviços e Restauração". 

8. Pelo atendimento presencial no âmbito do Balcão do Empreendedor e pela ocupação do espaço 

público são devidas taxas municipais, de acordo com o "Regulamento de Taxas e Outras Receitas 

Municipais" do Município de Odivelas. 

9. Nas situações de cobrança de taxa pela Junta de Freguesia pelo serviço de atendimento presencial 

no âmbito do Balcão do Empreendedor, o produto da cobrança deverá ser remetido ao Município de 

Odivelas que, no mês imediatamente a seguir, devolverá a integralidade desse valor à Freguesia. 

10. Nas situações de cobrança de taxa pela Junta de Freguesia pelo licenciamento da ocupação e 

utilização de via pública e publicidade, o produto da cobrança deverá ser remetido ao Município de 

Odivelas que, no mês imediatamente a seguir, remeterá 85% desse valor à Freguesia, conforme 

relatório mensal do exercício das competências delegadas, nos termos do Anexo VII. 

11. Nas situações de cobrança de taxa pela Junta de Freguesia pela ocupação e utilização de via 

pública abrangidas pelo "Licenciamento Zero" e pelo "Regime Jurídico de Acesso e Exercício de 

Atividades de Comércio, Serviços e Restauração", o Município de Odivelas procederá à transferência 
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para a Freguesia de 50% da receita obtida no "Balcão do Empreendedor" pelas meras comunicações 

prévias e autorizações, no mês imediatamente a seguir à entrega, pela Junta de Freguesia, dos 

relatórios de verificação dos dados comunicados, conforme Anexo VIII.  

 

Cláusula 9ª 

Transferências Financeiras 

1. As verbas financeiras a afetar ao cumprimento do presente Acordo serão transferidas mensalmente. 

2. As verbas a transferir serão semestralmente revistas em função da inclusão ou exclusão de áreas 

abrangidas pelo presente acordo. 

3. As verbas a afetar ao cumprimento do presente Acordo serão anualmente revistas em função da 

variação do índice de preços no consumidor, sem habitação, correspondente aos 12 meses anteriores 

e para os quais existam valores disponíveis à data de 30 de setembro, apurado pelo Instituto Nacional 

de Estatística. 

 

Cláusula 10ª 

Fiscalização e revisão do acordo 

1. A execução do presente Acordo será avaliada, a todo o tempo e de forma contínua, pelos 

respetivos serviços municipais que, para o efeito, promoverão reuniões conjuntas e periódicas com 

a Junta da União de Freguesias, e realizarão visitas aos locais abrangidos pelo presente acordo, 

podendo os serviços da Câmara Municipal solicitar todas as informações que considerarem 

pertinentes para a avaliação do presente Acordo. 

2. A cada 6 meses, os serviços municipais, com base nas reuniões referidas no número anterior e 

na fiscalização regularmente feita no terreno, elaboram um relatório global de análise do 

cumprimento do presente Acordo, bem como da adequada prossecução do interesse público na 

execução do mesmo. 

3. O relatório referido no número anterior será semestralmente submetido à apreciação da Câmara 

Municipal. 

4. Os serviços financeiros da Junta da União de Freguesias elaboram, semestralmente, um 

relatório de avaliação do cumprimento pontual das transferências financeiras acordadas. 

5. A Junta da União de Freguesias deverá, semestralmente, enviar à Câmara Municipal uma 

informação que contenha identificação das receitas e despesas realizadas com cada uma das 

competências delegadas, as ações previstas, as realizadas e não realizadas, assim como uma 
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apreciação global da execução do Acordo, tendo em consideração as várias formas de gestão 

passíveis de adoção com vista à otimização dos recursos disponíveis. 

6. Alterações legislativas e regulamentares com forte impacto no exercício das competências 

delegadas nos termos do presente acordo, implicarão a revisão do mesmo, por acordo entre as 

partes. 

 

Cláusula 11ª 

Incumprimento do acordo 

1. O incumprimento das obrigações resultantes do presente Acordo, por parte de qualquer 

cocontratante, e que contenda com razões de relevante interesse público, constitui o outro 

cocontratante no direito resolver o Acordo total ou parcialmente. 

2. As razões de interesse público invocadas carecem de fundamentação sustentada dos 

cocontratantes. 

3. Caso se constatem violações ao presente Acordo, que ponham em causa a prossecução do 

interesse público, será elaborada pelos serviços informação a esse respeito, propondo a manutenção 

ou a revogação total ou parcial do Acordo e a submissão da informação referida a deliberação dos 

respetivos órgãos executivo e deliberativo. 

4. A Câmara Municipal de Odivelas pode optar por, em situações que justifiquem a resolução, não pela 

resolução, mas pela interrupção das transferências financeiras mensais para a União de Freguesia, até 

à regularização da situação. 

Cláusula 12ª 

Período de vigência do Acordo 

1. Este Acordo entra em vigor, após assinatura e publicitação nos boletins das autarquias locais 

cocontratantes. 

2. Período de vigência deste acordo coincide com a duração do mandato da Câmara Municipal e 

considera-se renovado após instalação do seguinte Órgão Deliberativo do Município, podendo este 

denunciá-lo no prazo de seis meses após a sua instalação. 

 

 

 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
Ano XVI - N.º 14 – 28 de julho de 2015 – Acordos e Contratos de Delegação de Competências 

11 
 

 

 

Cláusula 13ª 

Dúvidas e lacunas resultantes deste Acordo 

Em tudo o não estipulado aplicar-se-á o Regime Jurídico das Autarquias Locais, o Código do 

Procedimento Administrativo, o Código da Contratação Pública e os Regulamentos Municipais em 

vigor. 

 

Feito e assinado em ...................., aos .................... dias do mês de .................... do ano 

...................., em dois exemplares, ficando um exemplar na posse de cada um dos Contraentes. 

 

PELO MUNICÍPIO DE ODIVELAS 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

_________________________________________ 

(Susana de Carvalho Amador) 

 

PELA UNIÃO DE FREGUESIAS DE PONTINHA E FAMÕES 

A PRESIDENTE DA JUNTA DA UNIÃO DE FREGUESIAS 

_________________________________________   

(Corália Viçoso Rodrigues)                             
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Anexo I 

VALOR A TRANSFERIR PARA GESTÃO E MANUTENÇÃO DE ESPA ÇOS VERDES 

 

 

        

    
        

  ÁREA TOTAL (m 2) 
VALOR POR 

M2   
  AE EM 2015 (€ 1,32/m2)   

UNIÃO DE FREGUESIAS PONTINHA+FAMÕES 138.043m2 182.216,79€   
        
        
        

 

 

 

 

 

 

 

Notas: 

1. Valor por m
2 

inclui – Recursos Humanos+ Máquinas e Equipamentos+ Consumíveis 

2. O valor referido supra será transferido à razão de 1/12 mês. 
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Anexo II 

VALOR A TRANSFERIR PARA LIMPEZA DAS VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS, SARJETAS E 
SUMIDOUROS 

 

 

 

  ÁREA TOTAL (ml) VALOR TOTAL    
  AE EM 2015   

UNIÃO DE FREGUESIAS PONTINHA+FAMÕES 141055 760.340,78 €   
        

 

 

 

 

 

 

VALOR A TRANSFERIR PARA MOBILIÁRIO URBANO: 5% do valor referido no quadro supra 

 

 

 

 

 

 

Notas: 

1. Valor por ml inclui – Recursos Humanos+ Máquinas e Equipamentos+ Consumíveis. 

2.Os valores referidos serão transferidos à razão de 1/12 mês. 

3. Na área da antiga Freguesia de Famões consideraram-se 3 varrições por semana, a 0,024€/ml, e na 

área da antiga Freguesia da Pontinha consideram-se 5 varrições por semana, a 0,03€/ml. 
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Anexo III 

 

VALOR A TRANSFERIR PARA MERCADOS E FEIRAS 

 

 

 

                  
317,28 €  

Freguesia 
Mercado 

Descoberto  
área / m2 

Custo/ m2  
área construção 

Custo construção 
2,5%  

Pontinha/Famões 887,05 281.443,22 7.036,08 € 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notas:  

1) Os valores referidos no quadro supra serão transferidos à razão de 1/12 mês. 

2) Aos valores referidos no quadro supra acrescem, mensalmente, 10% para despesas de água e luz. 
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Anexo IV 

Transferências para Estabelecimentos Escolares 
 

   
             634,56 €  

  

Freguesia Designação Área 
construção 

Custo/ m2  
área construção 

Custo 
construção 

1%  

Totais  

      

Pontinha/Famões 
Escola Ensino Básico 1º Ciclo Quinta das 
Dálias, Famões 458,20 290.755,39 € 2.907,55 €   

Pontinha/Famões Escola EB1/ JI de Famões  2.487,10 1.578.214,18 € 15.782,14 €   

Pontinha/Famões 
Escola Ensino Básico 1º Ciclo Sophia M. B. 
Andersen, Famões 557,00 353.449,92 € 3.534,50 €   

Pontinha/Famões Escola EB1/ JI Veiga Ferreira, Famões 1.869,70 1.186.436,83 € 11.864,37 €   

          34.088,56 € 

Pontinha/Famões 
Escola EB1/ JI Quinta da Condessa, 
Pontinha 1.895,50 1.202.808,48 € 12.028,08 €   

Pontinha/Famões 
Escola Básica 1º Ciclo da Serra da Luz, 
Pontinha 456,53 289.695,68 € 2.896,96 €   

Pontinha/Famões Escola EB1/ JI Casal da Serra, Pontinha 1.243,35 788.980,18 € 7.889,80 €   

Pontinha/Famões JI Gil Eanes, Pontinha 310,80 197.221,25 € 1.972,21 €   

Pontinha/Famões 
Escola Básica 1º Ciclo do Vale Grande, 
Pontinha 1.066,80 676.948,61 € 6.769,49 €   

Pontinha/Famões 
Escola Básica 1º Ciclo Dr. Mário Madeira, 
Pontinha 582,90 369.885,02 € 3.698,85 €   

Pontinha/Famões 
Escola Básica 1º Ciclo Mello Falcão, 
Pontinha 1.185,34 752.169,35 € 7.521,69 €   

Pontinha/Famões Escola EB1/ JI Quinta da Paiã, Pontinha 1.902,31 1.207.129,83 € 12.071,30 €   

          54.848,38 € 

      

     
88.936,95 € 

Nota: Os valores referidos no quadro supra serão transferidos à razão de 1/12 mês. 
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Anexo V 
 

Transferências para espaços envolventes aos estabelecimentos de educação 
 

   
          42,41 €  

  

Freguesia Designação 
Área do 
espaço 

envolvente 
Custo/ m2  

área do espaço 
envolvente 

Custo do 
espaço 

envolvente  
1,5%  

Totais  

      

Pontinha/Famões 
Escola Ensino Básico 1º Ciclo 
Quinta das Dálias, Famões 358,77 15.215,44 € 228,23 €   

Pontinha/Famões Escola EB1/ JI de Famões  3.652,66 154.909,31 € 2.323,64 €   

Pontinha/Famões 
Escola Ensino Básico 1º Ciclo 
Sophia M. B. Andersen, Famões 2.350,17 99.670,71 € 1.495,06 €   

Pontinha/Famões 
Escola EB1/ JI Veiga Ferreira, 
Famões 4.543,65 192.696,20 € 2.890,44 €   

          6.937,37 € 

Pontinha/Famões 
Escola EB1/ JI Quinta da 
Condessa, Pontinha 4.962,33 210.452,42 € 3.156,79 €   

Pontinha/Famões 
Escola Básica 1º Ciclo da Serra da 
Luz, Pontinha 1.378,57 58.465,15 € 876,98 €   

Pontinha/Famões 
Escola EB1/ JI Casal da Serra, 
Pontinha 2.144,75 90.958,85 € 1.364,38 €   

Pontinha/Famões JI Gil Eanes, Pontinha 1.148,29 48.698,98 € 730,48 €   

Pontinha/Famões 
Escola Básica 1º Ciclo do Vale 
Grande, Pontinha 1.079,82 45.795,17 € 686,93 €   

Pontinha/Famões 
Escola Básica 1º Ciclo Dr. Mário 
Madeira, Pontinha 1.041,17 44.156,02 € 662,34 €   

Pontinha/Famões 
Escola Básica 1º Ciclo Mello 
Falcão, Pontinha 2.099,76 89.050,82 € 1.335,76 €   

Pontinha/Famões 
Escola EB1/ JI Quinta da Paiã, 
Pontinha 4.847,69 205.590,53 € 3.083,86 €   

          11.897,52 € 

      

     
18.834,89 € 

Nota: Os valores referidos no quadro supra serão transferidos à razão de 
1/12 mês. 
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Anexo VI 

VI.1 Edifícios 

a) Cobertura 

a. 1) Inspeção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos três vezes por ano, uma antes das primeiras chuvas, outra no fim do Outono e outra 

depois das chuvas. 

a. 2) Equipamento: 

⇒ Verificação e proceder como descrito em II.1.d). 

b) Revestimento de paredes: 

b. 1) Inspeção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos duas vezes por ano. 

b. 2) Equipamento 

⇒ Verificar se existem danos, fissuras ou fendas, reparar, tratar e pintar as zonas reparadas. 

⇒ Verificação do estado dos azulejos ou mosaicos, reparar e substituir os danificados ou partidos 

por outros novos iguais. 

⇒ Verificação das juntas de dilatação, reparar, tratar e masticar quando necessário, pintar as zonas 

reparadas. 

⇒ Verificação das madeiras, rodapés, roda-cadeiras, cabides ou outras peças de madeira, reajustar 

parafusos, reparar, tratar, substituir e pintar as zonas reparadas. 

c) Soleiras e peitoris: 

c. 1) Inspeção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos três vezes por ano, uma antes das primeiras chuvas, outra no fim do Outono e outra 

após as chuvas. 

⇒ Verificação se existem fissuras, fendas, danos, reparar, tratar, substituir caso seja necessário. 

⇒ Limpar e desentupir os canis de escoamento de águas. 
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⇒ Verificar a superfície de contacto com a parede ou pavimento, tratar junta e masticar se 

necessário. 

d) Gradeamentos e grades: 

d. 1) Inspeção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos uma vez de três em três meses. 

d. 2) Verificação e proceder conforme descrito em II.1 a). 

e) Janelas e portas: 

 e. 1) Inspeção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos uma vez de três em três meses. 

⇒ Verificação se existem danos, fissuras, fendas, pontos de ferrugem, zona de soldaduras ou 

zonas podres, reparar, reforçar, tratar e pintar as zonas reparadas, substituir as peças quando 

necessário. 

⇒ Verificar as fechaduras, fechos, puxadores, dobradiças e todas as peças móveis, lubrificar, 

afinar, reparar e substituir as peças que se encontram danificadas por outras novas iguais 

quando necessário. 

⇒ Verificar os vedantes e o afastamento entre a aduela e a porta ou entre o aro e a janela, afinar, 

reparar e corrigir a distância de forma a garantir uma boa união e estanquicidade. 

Nota: Caso haja substituição de fechaduras das portas exteriores dos edifícios contemplados no 

“Plano de Emergência Específico para as Cheias na Bacia do Rio Trancão”, providenciar a entrega 

de uma coleção de chaves ao Serviço Municipal de Proteção Civil. 

f) Vidros e chapas acrílicas: 

f. 1) Inspeção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos uma vez de três em três meses. 

⇒ Verificação se existem vidros ou chapas acrílicas fissuradas ou partidas e substituir. 

⇒ Verificar os vedantes, fixações e bites, reparar, tratar, masticar se necessário e pintar a zona 

intervencionada, de forma a garantir boa estanquicidade. 

g) Revestimento de pavimentos: 

g. 1) Inspeção periódica recomendada: 
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⇒ Pelo menos uma vez de três em três meses. 

⇒ Verificação se existem peças (ladrilhos, mosaicos, linóleo e tacos, etc.) ou zonas de pavimento 

soltas, danificadas, podres ou fissuradas, colar, reparar e substituir por material novo igual 

quando necessário. 

⇒ Verificação das juntas entre as peças, reparar, de forma a garantir a sua estanquicidade e impedir 

que as peças se soltem. 

h) Revestimento de tetos: 

h. 1) Inspeção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos duas vezes por ano. 

⇒ Verificação se existem danos, fissuras ou fendas, reparar, tratar e pintar as zonas 

intervencionadas. 

⇒ Verificação do madeiramento, se for o caso, reparar, tratar, substituir e pintar as zonas 

reparadas. 

⇒ Verificação das juntas de dilatação, reparar, tratar e masticar quando necessário, pintar as zonas 

intervencionadas. 

⇒ Verificar o estado da pintura e pintar as zonas correspondentes às marcas deixadas por 

infiltrações provenientes da cobertura e que entretanto foram reparadas. 

i) Mobiliário e equipamento: 

i. 1) Corrente: 

Inspeção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos uma vez de três em três meses. 

⇒ Verificação de todo o mobiliário, se tem as borrachas de apoio dos pés em condições, substituir 

as danificadas por outras novas iguais de forma a não riscar o pavimento. 

⇒ Verificação de todas as peças metálicas e de madeira, reparar, tratar, pintar e substituir quando 

for o caso por outras novas iguais. 

⇒ Verificação de puxadores, fechaduras, fechos, dobradiças e todas as peças móveis e ferragens, 

lubrificar, reparar, tratar e substituir por outras iguais. 

⇒ Verificação de cabides, reapertar parafusos e substituir se for o caso. 
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⇒ Verificação de estores e cortinas, se os cordões estão em condições, se estão soltos ou têm 

lâminas soltas ou peças danificadas, reparar e substituir todas as peças, lâminas, cordões ou 

mecanismos necessários ao seu bom funcionamento por outras novas iguais. 

⇒ Verificação de armários, bancas, bancas de mercado, bancadas e afins, verificar as ferragens e 

os vedantes, reparação, tratamento e pintura, substituição das peças necessárias. 

⇒ Verificação das datas de validade dos extintores e recarregar quando a sua validade terminar. 

i. 2) Elétrico: 

Inspeção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos uma vez de três em três meses. 

⇒ Verificação da instalação elétrica, testar a aparelhagem de comando (interruptores, botões de 

pressão, comutadores, tomadas, etc.) e aparelhagem de proteção (disjuntores, fusíveis, corta-

circuitos fusíveis, etc.), reparar, substituir a aparelhagem (ou peças) por nova igual. 

⇒ Verificação das lâmpadas, projetores, armaduras, difusores, reparar ou substituir por outras 

novas iguais, respeitando a potência, cor e características. 

 

⇒ Verificação dos equipamentos de aquecimento (fogões, aquecedores, termoacumuladores, etc.), 

frio (frigoríficos, arcas, ar condicionado, etc.), ou outros, testar, reparar, substituir as peças 

danificadas por novas iguais. 

 

i. 3) Água, esgoto ou gás: 

Inspeção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos uma vez de três em três meses. 

⇒ Verificação das canalizações de água, esgoto ou gás, testar, detetar fugas e reparar. 

⇒ Verificação das torneiras, torneiras de segurança, fluxómetros, uniões, tês, joelhos, ralos, pinhas 

de chuveiros, etc., testar, reparar, substituir as peças danificadas por novas iguais. 

⇒ Verificação do escoamento do esgoto, testar, limpar e desentupir caixas e tubagens. 
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⇒ Verificar os aparelhos a gás, detetar fugas, testar, reparar, substituir as peças danificadas por 

novas iguais. 

⇒ Verificação dos troços de ligação da tubagem aos aparelhos, testar, reparar, substituir os troços 

que se encontram danificados (ou que estão fora do período de validade), por novos iguais. 

⇒ Verificação das loiças sanitárias e acessórios, testar, reparar e substituir as peças ou loiças 

danificadas por novas iguais. 

 
VI. 2 Recomendações Técnicas 

 
A limpeza adequada do interior dos edifícios é fundamental para a redução dos custos de manutenção. 

Cada tipo de material de revestimento tem as suas exigências específicas quanto à forma de limpeza a que pode 

estar sujeito. 

Uma limpeza incorreta ou desadequada, pode provocar danos muito importantes nos revestimentos, dando origem 

a elevados custos de reparação e manutenção. 

Se é verdade que o pavimento e paredes de um mercado pode e deve ser lavado, com mangueira ou máquina de 
pressão, o mesmo nunca deverá acontecer com os pavimentos ou paredes de uma escola.  

a) Revestimentos de madeira: 

a. 1) Necessitam de um material de proteção que pode ser cera, verniz ou tinta. 

a. 2) Nunca utilizar panos molhados ou água em abundância, porque provoca empenos, apodrecimentos 

e descolagem das peças, além de danificar todo o mobiliário. 

a. 3) Aspirar ou varrer e passar um pano húmido (se necessário) e aplicar produtos de limpeza e proteção 

apropriados de acordo com as instruções do fabricante. 

b) Revestimentos de linóleo: 

b. 1) Necessitam de um material de proteção que é cera apropriada. 

b. 2) Nunca utilizar panos molhados ou água em abundância, porque provoca a descolagem das peças, 

além de danificar todo o mobiliário. 

b. 3) Aspirar ou varrer e passar um pano húmido (se necessário) e aplicar produtos de limpeza e proteção 

apropriados de acordo com as instruções do fabricante, porque grande parte dos detergentes comuns 

são nocivos. Nunca utilizar lixívia nem produtos de limpeza abrasivos. 
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c) Revestimentos cerâmicos, vidrados ou afins: 

c. 1) Resistentes à água e aos produtos de limpeza usuais. 

d) Revestimentos cerâmicos não vidrados: 

d. 1) Necessitam de um material de proteção que é cera apropriada. Pode ser limpo com um pano 

molhado mas não utilizar água em excesso. 

e) Revestimentos de grês: 

e. 1) Muito resistentes à água e aos produtos de limpeza normais. 

 
VI.3 Equipamento de exterior ou logradouros 

a) Vedações e respetivos portões, incluindo lubrificação, substituição dos puxadores, fechaduras e 

peças móveis, troços de rede ou painéis rígidos e respetivos acessórios, bem como tratamento e 

pintura de zonas afetadas por ferrugem. 

 Nota: Caso haja substituição de fechaduras e se trate de edifícios abrangidos pelo “Plano de 

Emergência Específico para as Cheias da Bacia do Trancão”, fazer chegar cópia das chaves à 

Câmara Municipal/Proteção Civil. 

b) Pavimentos, incluindo reparação de zonas danificadas e eventual substituição de peças danificadas. 

c) Muros e bancadas, reparação de revestimentos, incluindo o tratamento de fissuras e respetiva 

pintura de zonas danificadas; eventual substituição de ladrilhos ou peças danificadas. 

d) Telheiros, incluindo eventual substituição de telhas danificadas (sejam cerâmicas, fibrocimento, 

metálicas ou de plástico), partes de algeroz ou tubos de queda (incluindo respetiva limpeza), rufos de 

zinco ou em tela; tratamento ou pintura de zonas afetadas por ferrugem. 

e) Equipamento (fixo ou móvel) de lazer, desportivo ou infantil, incluindo substituição de areia, reparar 

e/ ou substituir, tratamento e pintura das peças metálicas, de madeira ou nylon. 

f) Sumidouros e valetas, incluindo a limpeza, reparação e desentupimento das caixas e tubagens de 

esgoto pluvial ou doméstico. 

g) Retoque das pinturas de marcação dos pavimentos. 

h) Candeeiros, colunas de iluminação, postes e outro material elétrico, incluindo reparação e 

substituição de lâmpadas e peças danificadas. 

i) Bebedouros, bocas de rega e material de canalização de água, esgoto e gás, incluindo reparação, 

desentupimento de tubagem e substituição de peças danificadas. 

 
Nota: Será da responsabilidade da Junta de Freguesia a reparação e conservação de superfícies 

novas, como sejam coberturas, paredes, pavimentos, vedações, etc. até 10% da área total. 
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(Anexo 7) 

MINUTA DE ACORDO DE EXECUÇÃO PARA A CONCRETIZAÇÃO D A DELEGAÇÃO LEGAL DE 

COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS NA JUN TA DA UNIÃO DE 

FREGUESIAS DE RAMADA E CANEÇAS 

 

O Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que veio estabelecer o Novo Regime Jurídico das 

Autarquias Locais, determina, no seu artigo 132º/n.º 1, a delegação legal nas juntas de freguesia, das 

seguintes competências das câmaras municipais: 

a) Gerir e assegurar a manutenção de espaços verdes; 

b) Assegurar a limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros; 

c) Manter, reparar e substituir o mobiliário urbano instalado no espaço público, com exceção 

daquele que seja objeto de concessão; 

d) Gerir e assegurar a manutenção corrente de feiras e mercados; 

e) Assegurar a realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-

escolar e do primeiro ciclo do ensino básico; 

f) Promover a manutenção dos espaços envolventes dos estabelecimentos de educação pré-

escolar e do primeiro ciclo do ensino básico. 

Os acordos de execução, previstos no artigo 133º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

visam a promoção da coesão territorial do Concelho, o reforço da solidariedade interautarquias, a 

melhoria da qualidade dos serviços prestados à população, a racionalização dos recursos disponíveis, 

a promoção da desconcentração administrativa, o reforço da relação de proximidade com os 

munícipes/fregueses, e uma maior celeridade, economia e eficiência das decisões administrativas. 

 

Tais acordos, nos termos da Lei citada, devem prever expressamente os recursos humanos, 

patrimoniais e financeiros necessários e suficientes ao exercício das competências delegadas, e são 

aprovados pela Assembleia Municipal e pela Assembleia de Freguesia, mediante proposta prévia da 

Câmara Municipal e da Junta de Freguesias. 

 

Para além das competências previstas no n.º 1 do artigo 132º do diploma citado, o n.º 2 do mesmo 

artigo, prevê ainda a delegação legal, entre outras, das competências de controlo prévio, realização de 

vistorias e fiscalização nos domínios da utilização e ocupação da via pública e da afixação de 

publicidade de natureza comercial. 
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Assim, dando cumprimento ao referido diploma, em especial ao determinado nos seus artigos 14º/nº 1, 

alíneas i) e j), 33º/n.º 1, alíneas l) e m), 116º a 123º e 131º a 136º, entre: 

 

O Município de Odivelas , 

Com sede nos Paços do Concelho, Rua Guilherme Gomes Fernandes, Quinta da Memória, 2675-372 

Odivelas, pessoa coletiva nº 504 293 125, neste ato representado pela Presidente da Câmara 

Municipal de Odivelas, Dr.ª Susana de Carvalho Amador, e 

A União de  Freguesias de Ramada e Caneças, 

Com sede na Rua Vasco Santana, 1 C, 2620-364 Ramada, pessoa coletiva nº 510 839 088, neste ato 

representada pelo Presidente da Junta, Ilídio Ferreira, 

E após aprovação dos respetivos órgãos deliberativos, é subscrito e reciprocamente aceite o presente 

Acordo de Execução o qual se rege pelos termos e cláusulas seguintes: 

 

 

Cláusula 1ª 

Objeto do acordo 

O presente acordo estabelece as condições de exercício das competências previstas nos n.ºs 1 e 2, 

alíneas a) e b), do artigo 132º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, legalmente delegadas 

pela Câmara Municipal na Junta da União de Freguesias, nas seguintes áreas: 

a) Gerir e assegurar a manutenção de espaços verdes; 

b) Assegurar a limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros; 

c) Manter, reparar e substituir o mobiliário urbano instalado no espaço público, com exceção 

daquele que seja objeto de concessão; 

d) Gerir e assegurar a manutenção corrente de feiras e mercados; 

e) Assegurar a realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-

escolar e do primeiro ciclo do ensino básico; 

f) Promover a manutenção dos espaços envolventes dos estabelecimentos de educação pré-

escolar e do primeiro ciclo do ensino básico; 

g) Controlo prévio, realização de vistorias e fiscalização no domínio da utilização e ocupação da 

via pública; 

h) Controlo prévio, realização de vistorias e fiscalização no domínio da afixação de publicidade de 

natureza comercial. 
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Cláusula 2ª 

Gestão, requalificação e manutenção de espaços verd es 

1. O exercício desta competência implica a gestão, requalificação e manutenção dos espaços verdes 

sitos na área territorial da União de Freguesias, de acordo com o estipulado no Regulamento Municipal 

de Espaços Verdes, Parques e Jardins em vigor. 

2. Para garantir o exercício da competência delegada, os meios financeiros a transferir para a União de 

Freguesias são fixados em função dos encargos com recursos humanos, patrimoniais e financeiros 

necessários ao exercício dessa competência, até ao final do mandato de 2013/2017, tendo em conta 

os custos inerentes a cada m2 de área verde a gerir e manter. 

3. Os meios financeiros a transferir mensalmente para o exercício das competências delegadas nos 

termos do presente acordo e relativos à gestão e manutenção de espaços verdes são os constantes do 

Anexo I, os quais têm por base o valor unitário, expresso em Euros, por m2, multiplicado pela área de 

espaços verdes indicada no Anexo I. 

4. A inclusão ou exclusão de espaços verdes que venham a acrescer ou a abater às áreas indicadas 

no Anexo I serão objeto de aumento ou redução nos meios financeiros a transferir, de acordo com os 

critérios definidos no número 3. 

5. Qualquer das partes pode, a todo o tempo, requerer à outra, a inclusão ou o abate de áreas dos 

espaços verdes, em conformidade com o previsto no número 4, o que implicará a celebração de 

acordos adicionais. 

6. As despesas com a construção de instalações para o exercício desta competência, bem como as 

despesas com obras de beneficiação e modificação serão suportadas pelo Município. 

7. A execução da competência delegada no presente artigo tem de cumprir os pressupostos 

enunciados no Anexo II (Normas Técnicas de Manutenção de Espaços Verdes) do Regulamento de 

Espaços Verdes, Parques e Jardins em vigor. 

8. A realização de intervenções de requalificação ao abrigo desta cláusula carece de autorização prévia 

da Câmara Municipal de Odivelas. 

 

Cláusula 3ª 

Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sum idouros 

1. O exercício desta competência integra a limpeza das vias e espaços públicos, nomeadamente a 

respetiva varrição, assim como de sarjetas e sumidouros, da respetiva área urbana, com a exceção da 

recolha de monos. 
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2. Para garantir o exercício da competência delegada, os meios financeiros a transferir para a União de 

Freguesias são fixados em função dos recursos humanos, patrimoniais e financeiros necessários ao 

exercício da competência delegada até ao final do mandato de 2013/2017, tendo em conta os encargos 

inerentes a cada ml de espaço público a limpar. 

3. Os meios financeiros a transferir mensalmente para o exercício das competências delegada nos 

termos do presente Acordo e relativas à limpeza de vias e espaços públicos são os constantes do 

Anexo II e são calculados com base no valor unitário expresso em Euros, por metro linear, multiplicado 

pela totalidade dos metros lineares indicados no Anexo referido. 

4. A verba a transferir para a limpeza de novas vias e espaços públicos terá por base os critérios 

definidos no número anterior. 

5. As partes podem, a todo o tempo, requerer à outra a inclusão de novas zonas de limpeza das vias e 

espaços públicos que se justifique, com a consequente transferência de meios, os quais serão 

calculados com base nos critérios previstos no n.º 3, devendo para o efeito ser celebrado um acordo 

adicional. 

6. As despesas com a construção de instalações para o exercício desta competência, bem como as 

despesas com obras de beneficiação e modificação serão suportadas pelo Município. 

 
Cláusula 4ª 

Manter, reparar e substituir o mobiliário urbano in stalado no espaço público, com exceção 

daquele que seja objeto de concessão 

1. O exercício desta competência integra exclusivamente a reparação e substituição de papeleiras, 

mesas e bancos no espaço público. 

2. Para garantir o exercício da competência delegada, os meios financeiros a transferir para a União de 

Freguesias são fixados em função dos encargos com recursos humanos, patrimoniais e financeiros 

necessários ao exercício da competência de manutenção, reparação e substituição do mobiliário 

urbano referido no n.º 1, instalado no espaço público, até ao final do mandato de 2013/2017, tendo em 

conta o ml de espaço público e vias existentes na União de Freguesias. 

3. Os meios financeiros a transferir mensalmente para o exercício das competências delegadas nos 

termos do presente Acordo e relativos à manutenção, reparação e substituição do mobiliário urbano 

instalado no espaço público, correspondem a 5% do valor a transferir para a limpeza urbana. 

4. A inclusão ou exclusão de espaços públicos que venham a acrescer ou a abater às áreas indicadas 

no Anexo II serão objeto de aumento ou redução nos meios financeiros a transferir, de acordo com os 

critérios definidos no número 3. 
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5. Qualquer das partes pode, a todo o tempo, requerer à outra, a inclusão ou o abate de áreas de 

espaços públicos e vias, em conformidade com o previsto no número 4, o que implicará a celebração 

de acordos adicionais. 

6. Na substituição de mobiliário urbano há que respeitar a qualidade, tipo e localização do mobiliário 

substituído. 

7. Na impossibilidade de cumprimento do estabelecido no n.º 6, a substituição de mobiliário urbano 

carece de parecer prévio da Câmara Municipal. 

 

Cláusula 5ª 

Gerir e assegurar a manutenção corrente de feiras e  mercados  

1. O exercício desta competência implica a gestão e manutenção corrente das feiras e mercados sitos 

na área territorial da União de Freguesias, incluindo mercados de levante, conforme lista anexa sob 

Anexo III, bem como a execução de todas as pequenas reparações referidas e a observância 

recomendações técnicas constantes do Anexo VI. 

2. Os meios financeiros a transferir para o exercício das competências delegadas nos termos do 

presente Acordo e relativos à manutenção, conservação e gestão de feiras e mercados, incluindo 

mercados de levante são fixados nos seguintes termos: 

a. Mercados cobertos: 2,5% do custo de construção equivalente dos mercados 

cobertos (634,56€/m2), ao qual acresce, mensalmente, a percentagem de 10% 

para despesas de água e luz; 

b. Mercados de levante: 2,5% do custo de construção equivalente dos mercados de 

levante (317,28€/m2), ao qual acresce, mensalmente, a percentagem de 10% para 

despesas de água e luz; 

c. Feiras: o valor correspondente à receita arrecadada com o exercício da 

competência. 

3. A inclusão ou exclusão de feiras, mercados e bancas que venham a acrescer ou a abater às 

indicadas no Anexo III serão objeto de aumento ou redução nos meios financeiros a transferir, de 

acordo com os critérios definidos no número 2. 

4. Qualquer das partes pode, a todo o tempo, requerer à outra, a inclusão ou o abate de feiras e 

mercados, em conformidade com o previsto no número 3, o que implicará a celebração de acordos 

adicionais. 

5. As despesas com obras de beneficiação e modificação necessárias ao exercício desta competência 

serão suportadas pelo Município. 
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Cláusula 6ª 

Assegurar a realização de pequenas reparações nos e stabelecimentos de educação pré-escolar 

e do primeiro ciclo do ensino básico 

1. O exercício desta competência implica a execução de todas as pequenas reparações necessárias ao 

bom funcionamento dos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino 

básico sitos na área territorial da União de Freguesias e implica a execução de todos os trabalhos e a 

observância recomendações técnicas constantes do Anexo VI. 

2. Os meios financeiros a transferir mensalmente para o exercício das competências delegadas nos 

termos da presente cláusula são fixados em função dos encargos com recursos humanos, patrimoniais 

e financeiros necessários à realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação 

pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico que garantam o adequado funcionamento dos 

mesmos, até ao final do mandato de 2013/2017, tendo em conta o custo de construção equivalente dos 

estabelecimentos de educação (634,56€/m2), ao qual se aplica a percentagem de 1%, conforme Anexo 

IV. 

3. A inclusão e exclusão de estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino 

básico que venham a acrescer ou a abater aos indicados no Anexo IV serão objeto de aumento ou 

redução nos meios financeiros a transferir, de acordo com os critérios definidos no número 2. 

4. Qualquer das partes pode, a todo o tempo, requerer à outra, a inclusão ou o abate de 

estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico, em conformidade com 

o previsto no número 3, o que implicará a celebração de acordos adicionais. 

5. As despesas com obras de beneficiação e modificação necessárias ao exercício desta competência 

serão suportadas pelo Município. 

 

Cláusula 7ª 

Promover a manutenção dos espaços envolventes dos e stabelecimentos de educação pré-

escolar e do primeiro ciclo do ensino básico 

1. O exercício desta competência implica a execução de todas as tarefas necessárias à promoção da 

manutenção dos logradouros dos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do 

ensino básico, tarefas essas discriminadas no Anexo VI ao presente Acordo. 

2. Para garantir o exercício das competência delegada, os meios financeiros a transferir mensalmente 

para a União de Freguesias são fixados em função dos encargos com recursos humanos, patrimoniais 

e financeiros necessários ao exercício dessa competência, até ao final do mandato de 2013/2017, 
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tendo em conta o custo de construção equivalente dos espaços envolventes dos estabelecimentos de 

ensino (42,41€/m2), ao qual se aplica a percentagem de 1,5%, conforme Anexo V. 

3. A inclusão e exclusão de logradouros de estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro 

ciclo do ensino básico que venham a acrescer ou a abater aos indicados no Anexo V serão objeto de 

aumento ou redução dos meios financeiros a transferir, de acordo com os critérios definidos no número 

2. 

4. Qualquer das partes pode, a todo o tempo, requerer à outra, a inclusão ou o abate de logradouros de 

estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico, em conformidade com 

o previsto no número 3, o que implicará a celebração de acordos adicionais. 

5. As despesas com obras de beneficiação e modificação necessárias ao exercício desta competência 

serão suportadas pelo Município. 

 

Cláusula 8ª 

Ocupação de Via Pública e Publicidade 

1. Para efeitos do presente acordo de delegação de competências entende-se por: 

a) Via pública - todos os espaços públicos ou afetados ao domínio público municipal, 

nomeadamente, passeios, avenidas, alamedas, ruas, praças, caminhos, pontes, viadutos, 

parques, jardins, lagos, fontes e demais bens municipais não afetos ao domínio privado do 

Município de Odivelas; 

b) Ocupação de via pública – qualquer implantação, utilização, difusão, instalação, afixação ou 

inscrição, promovida por equipamento urbano, mobiliário urbano ou suportes publicitários, no 

solo, espaço aéreo, fachadas, empenas e coberturas de edifícios; 

c) Publicidade – qualquer forma de comunicação feita no âmbito de uma atividade económica, 

com o objetivo de promover a comercialização ou alienação de quaisquer bens ou serviços, 

bem como qualquer forma de comunicação que vise promover ideias, princípios, iniciativas ou 

instituições, que não tenham natureza política ou religiosa; 

d) Mobiliário urbano – as coisas instaladas, projetadas ou apoiadas no espaço público, 

destinadas a uso público, que prestam um serviço coletivo ou que complementam uma 

atividade, ainda que de modo sazonal ou precário. Constituem mobiliário urbano, 

nomeadamente, as esplanadas, quiosques, bancas, pavilhões, cabines, ecopontos, palas, 

toldos, sanefas, estrados, vitrinas, expositores, guarda-ventos, bancos, sanitários amovíveis, 

coberturas de terminais, pilaretes, balões, relógios, focos de luz, suportes informativos, abrigos, 

corrimões e gradeamentos de proteção; 
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e) Suporte publicitário – meio utilizado para a transmissão da mensagem publicitária, 

nomeadamente, painéis, mupi’s, anúncios eletrónicos, colunas publicitárias, indicadores 

direcionais de âmbito comercial, letreiros, tabuletas e dispositivos afins. 

2. O presente acordo de delegação de competências na Junta de Freguesia aplica-se a toda a 

ocupação da via pública e publicidade, qualquer que seja o meio de instalação utilizado, no solo ou no 

espaço aéreo, nos termos definidos nos números seguintes. 

3 Exclui-se do âmbito de aplicação do presente acordo de delegação de competências a ocupação da 

via pública: 

a) Ao nível do subsolo; 

b) Por motivo de obras, com exceção da instalação de contentores de resíduos de construção 

e demolição e andaimes, bailéus e demais ocupações relacionadas com a realização de 

operações urbanísticas isentas de controlo prévio (obras isentas); 

c) Por motivo de venda ambulante que não se processe em locais determinados; 

d) Por motivo de instalação de quiosques, bancas, pavilhões, cabines, ecopontos, coberturas 

de terminais, abrigos e outro mobiliário urbano similar; 

e) Com suportes para sinalização de tráfego horizontal, vertical e luminoso. 

4. Excetuam-se igualmente todas as situações de publicidade não sujeitas a licenciamento, a 

autorização, a autenticação, a validação, a certificação, a atos emitidos na sequência de comunicações 

prévias com prazo, a registo ou a qualquer outro ato permissivo, nem a mera comunicação prévia, nos 

termos do determinado no n.º 3 do artigo 1º da Lei n.º 97/88, de 17 de agosto, na sua redação atual. 

5. Consideram-se delegadas na Junta de Freguesia, as competências de controlo prévio, realização de 

vistorias, fiscalização e cobrança de taxas em matéria de ocupação e utilização de via pública e 

publicidade com exceção das situações previstas nos números anteriores e para as finalidades 

admissíveis no âmbito da iniciativa "Licenciamento Zero" e do "Regime Jurídico de Acesso e Exercício 

de Atividades de Comércio, Serviços e Restauração", aprovados, respetivamente, pelo Decreto-Lei n.º 

48/2011, de 1 de abril, e Decreto-Lei n.º 10/2015, de 16 de janeiro, e demais legislação complementar. 

6. Nos atos de controlo prévio, a Junta de Freguesia deverá obedecer aos critérios de ocupação do 

espaço público definidos no artigo 7º do "Regulamento Municipal de Ocupação do Espaço Público e 

Publicidade". 

7. Considera-se delegada na Junta de Freguesia, a fiscalização de todas as situações de ocupação de 

via pública sujeitas a mera comunicação prévia ou a autorização no âmbito da ocupação do espaço 

público, da afixação e da inscrição de mensagens publicitárias de natureza comercial, no âmbito da 

iniciativa “Licenciamento zero” e do "Regime Jurídico de Acesso e Exercício de Atividades de 

Comércio, Serviços e Restauração". 
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8. Pelo atendimento presencial no âmbito do Balcão do Empreendedor e pela ocupação do espaço 

público são devidas taxas municipais, de acordo com o "Regulamento de Taxas e Outras Receitas 

Municipais" do Município de Odivelas. 

9. Nas situações de cobrança de taxa pela Junta de Freguesia pelo serviço de atendimento presencial 

no âmbito do Balcão do Empreendedor, o produto da cobrança deverá ser remetido ao Município de 

Odivelas que, no mês imediatamente a seguir, devolverá a integralidade desse valor à Freguesia. 

10. Nas situações de cobrança de taxa pela Junta de Freguesia pelo licenciamento da ocupação e 

utilização de via pública e publicidade, o produto da cobrança deverá ser remetido ao Município de 

Odivelas que, no mês imediatamente a seguir, remeterá 85% desse valor à Freguesia, conforme 

relatório mensal do exercício das competências delegadas, nos termos do Anexo VII. 

11. Nas situações de cobrança de taxa pela Junta de Freguesia pela ocupação e utilização de via 

pública abrangidas pelo "Licenciamento Zero" e pelo "Regime Jurídico de Acesso e Exercício de 

Atividades de Comércio, Serviços e Restauração", o Município de Odivelas procederá à transferência 

para a Freguesia de 50% da receita obtida no "Balcão do Empreendedor" pelas meras comunicações 

prévias e autorizações, no mês imediatamente a seguir à entrega, pela Junta de Freguesia, dos 

relatórios de verificação dos dados comunicados, conforme Anexo VIII. 

 

Cláusula 9ª 

Transferências Financeiras 

1. As verbas financeiras a afetar ao cumprimento do presente Acordo serão transferidas mensalmente. 

2. As verbas a transferir serão semestralmente revistas em função da inclusão ou exclusão de áreas 

abrangidas pelo presente acordo. 

3. As verbas a afetar ao cumprimento do presente Acordo serão anualmente revistas em função da 

variação do índice de preços no consumidor, sem habitação, correspondente aos 12 meses anteriores 

e para os quais existam valores disponíveis à data de 30 de setembro, apurado pelo Instituto Nacional 

de Estatística. 

 

Cláusula 10ª 

Fiscalização e revisão do acordo 

1. A execução do presente Acordo será avaliada, a todo o tempo e de forma contínua, pelos 

respetivos serviços municipais que, para o efeito, promoverão reuniões conjuntas e periódicas com 

a Junta da União de Freguesias, e realizarão visitas aos locais abrangidos pelo presente acordo, 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
Ano XVI - N.º 14 – 28 de julho de 2015 – Acordos e Contratos de Delegação de Competências 

10 
 

podendo os serviços da Câmara Municipal solicitar todas as informações que considerarem 

pertinentes para a avaliação do presente Acordo. 

2. A cada 6 meses, os serviços municipais, com base nas reuniões referidas no número anterior e 

na fiscalização regularmente feita no terreno, elaboram um relatório global de análise do 

cumprimento do presente Acordo, bem como da adequada prossecução do interesse público na 

execução do mesmo. 

3. O relatório referido no número anterior será semestralmente submetido à apreciação da Câmara 

Municipal. 

4. Os serviços financeiros da Junta União de Freguesias elaboram, semestralmente, um relatório 

de avaliação do cumprimento pontual das transferências financeiras acordadas. 

5. A Junta da União de Freguesias deverá, semestralmente, enviar à Câmara Municipal uma 

informação que contenha identificação das receitas e despesas realizadas com cada uma das 

competências delegadas, as ações previstas, as realizadas e não realizadas, assim como uma 

apreciação global da execução do Acordo, tendo em consideração as várias formas de gestão 

passíveis de adoção com vista à otimização dos recursos disponíveis. 

6. Alterações legislativas e regulamentares com forte impacto no exercício das competências 

delegadas nos termos do presente acordo, implicarão a revisão do mesmo, por acordo entre as 

partes. 

 

Cláusula 11ª 

Incumprimento do acordo 

1. O incumprimento das obrigações resultantes do presente Acordo, por parte de qualquer 

cocontratante, e que contenda com razões de relevante interesse público, constitui o outro 

cocontratante no direito resolver o Acordo total ou parcialmente. 

2. As razões de interesse público invocadas carecem de fundamentação sustentada dos 

cocontratantes. 

3. Caso se constatem violações ao presente Acordo, que ponham em causa a prossecução do 

interesse público, será elaborada pelos serviços informação a esse respeito, propondo a manutenção 

ou a revogação total ou parcial do Acordo e a submissão da informação referida a deliberação dos 

respetivos órgãos executivo e deliberativo. 

4. A Câmara Municipal de Odivelas pode optar por, em situações que justifiquem a resolução, não pela 

resolução, mas pela interrupção das transferências financeiras mensais para a União de Freguesia, até 

à regularização da situação. 
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Cláusula 12ª 

Período de vigência do Acordo 

1. Este Acordo entra em vigor, após assinatura e publicitação nos boletins das autarquias locais 

cocontratantes. 

2. Período de vigência deste acordo coincide com a duração do mandato da Câmara Municipal e 

considera-se renovado após instalação do seguinte Órgão Deliberativo do Município, podendo este 

denunciá-lo no prazo de seis meses após a sua instalação. 

 

Cláusula 13ª 

Dúvidas e lacunas resultantes deste Acordo 

Em tudo o não estipulado aplicar-se-á o Regime Jurídico das Autarquias Locais, o Código do 

Procedimento Administrativo, o Código da Contratação Pública e Regulamentos Municipais em vigor. 

 

Feito e assinado em ...................., aos .................... dias do mês de .................... do ano 

...................., em dois exemplares, ficando um exemplar na posse de cada um dos Contraentes. 

 

PELO MUNICÍPIO DE ODIVELAS 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

_________________________________________ 

(Susana de Carvalho Amador) 

 

PELA UNIÃO DE FREGUESIAS DE RAMADA E CANEÇAS 

O PRESIDENTE DA JUNTA DA UNIÃO DE FREGUESIAS 

_________________________________________ 

(Ilídio Ferreira) 
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Anexo I 

 

VALOR A TRANSFERIR PARA GESTÃO E MANUTENÇÃO DE ESPA ÇOS VERDES 

 

 

ÁREA TOTAL  (m 2) 
VALOR 
POR M2 

AE EM 2015 (€ 1,32/m2) 

UNIÃO FREGUESIAS 
RAMADA+CANEÇAS 196.658m2 259.589,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notas: 

1. Valor por m2 inclui – Recursos Humanos+ Máquinas e Equipamentos+ Consumíveis. 

2. O valor referido no quadro supra será transferido à razão de 1/12 mês. 

 

Anexo II 
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VALOR A TRANSFERIR LIMPEZA DAS VIAS E ESPAÇOS PÚBLI COS, SARJETAS E 
SUMIDOUROS 

 

 

ÁREA TOTAL (ml) 
VALOR 
POR Ml 

AE EM 2015 (€ 0,024/ml)  

UNIÃO FREGUESIAS 
RAMADA+CANEÇAS 145113 543.304,48 € 

 

 

VALOR A TRANSFERIR MOBILIÁRIO URBANO : 5% do valor referido no quadro supra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notas: 

1. Valor por ml inclui – Recursos Humanos+ Máquinas e Equipamentos+ Consumíveis. 

2. Os valores em causa serão transferidos à razão de 1/12 mês. 

3. Foram consideradas 3 varrições por semana. 

Anexo III 
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TRANSFERÊNCIAS PARA MERCADOS E FEIRAS 

 

  634,56 €  

Freguesia Mercado 
Coberto 

área / m2 

Custo/ m2 

área construção  

Custo construção 
2,5% 

    

Ramada / Caneças 972,60 617.173,06 € 15.429,33 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notas: 

1) Os valores referidos no quadro supra serão transferidos à razão de 1/12 mês. 

2) Aos valores referidos no quadro supra acrescem, mensalmente, 10% para despesas de água e luz. 

Anexo IV 
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Transferências para Estabelecimentos Escolares 

      

   
634,56 € 

  

Freguesia Designação 

Área construção 

Custo/ m2 
área 

construção 

Custo 
construção 

1% 

Totais 

      
Ramada/Caneças Escola EB 1º Ciclo de Caneças 641,20 406.879,87 € 4.068,80 € 

 

Ramada/Caneças Escola EB1/ JI Cesário Verde, Caneças 1.514,70 961.168,03 € 9.611,68 € 
 

Ramada/Caneças 
Escola EB1/ JI Artur Alves Cardoso, 

Caneças 1.076,10 682.850,02 € 6.828,50 € 
 

Ramada/Caneças JI Francisco Vieira Caldas, Caneças 219,75 139.444,56 € 1.394,45 € 
 

     
21.903,42 € 

Ramada/Caneças Escola EB1/ JI João Villaret, Ramada 1.581,00 1.003.239,36 € 10.032,39 € 
 

Ramada/Caneças JI da Azenha, Ramada 246,60 156.482,50 € 1.564,82 € 
 

Ramada/Caneças 
Escola Básica 1º Ciclo da Amoreira, 

Ramada 1.204,90 764.581,34 € 7.645,81 € 
 

Ramada/Caneças 
Escola Básica 1º Ciclo Professora Maria 

Costa, Ramada 751,20 476.681,47 € 4.766,81 € 
 

Ramada/Caneças 
Escola Básica 1º Ciclo Eça de Queiroz, 

Ramada 1.050,50 666.605,28 € 6.666,05 € 
 

     
30.675,90 € 

      

     
52.579,32 € 

      

      Nota: Os valores referidos no quadro supra serão transferidos à razão de 1/12 mês. 
   

 

 

Anexo V 
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Transferências para espaços envolventes aos estabelecimentos de educação 

      

   
42,41 € 

  

Freguesia Designação 
Área do 
espaço 

envolvente Custo/ m2 área 
do espaço 
envolvente 

Custo do 
espaço 

envolvent
e 1,5% 

Totais 

      

Ramada/Caneças Escola EB 1º Ciclo de Caneças 1.214,29 51.498,04 € 772,47 € 
 

Ramada/Caneças Escola EB1/ JI Cesário Verde, Caneças 5.681,37 240.946,90 € 3.614,20 € 
 

Ramada/Caneças 
Escola EB1/ JI Artur Alves Cardoso, 

Caneças 1.544,09 65.484,86 € 982,27 € 
 

Ramada/Caneças JI Francisco Vieira Caldas, Caneças 0,00 -   € -   € 
 

     
5.368,95 € 

Ramada/Caneças Escola EB1/ JI João Villaret, Ramada 1.334,91 56.613,53 € 849,20 € 
 

Ramada/Caneças JI da Azenha, Ramada 911,60 38.660,96 € 579,91 € 
 

Ramada/Caneças 
Escola Básica 1º Ciclo da Amoreira, 

Ramada 4.085,69 173.274,11 € 2.599,11 € 
 

Ramada/Caneças 
Escola Básica 1º Ciclo Professora Maria 

Costa, Ramada 2.285,15 96.913,21 € 1.453,70 € 
 

Ramada/Caneças 
Escola Básica 1º Ciclo Eça de Queiroz, 

Ramada 1.106,15 46.911,82 € 703,68 € 
 

     
6.185,60 € 

      

     
11.554,55 € 

 

Nota: Os valores referidos no quadro supra serão transferidos à razão de 1/12 mês. 
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Anexo VI 

VI.1 Edifícios 

a) Cobertura 

a. 1) Inspeção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos três vezes por ano, uma antes das primeiras chuvas, outra no fim do Outono e outra 

depois das chuvas. 

a. 2) Equipamento: 

⇒ Verificação e proceder como descrito em II.1.d). 

b) Revestimento de paredes: 

b. 1) Inspeção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos duas vezes por ano. 

b. 2) Equipamento 

⇒ Verificar se existem danos, fissuras ou fendas, reparar, tratar e pintar as zonas reparadas. 

⇒ Verificação do estado dos azulejos ou mosaicos, reparar e substituir os danificados ou partidos 

por outros novos iguais. 

⇒ Verificação das juntas de dilatação, reparar, tratar e masticar quando necessário, pintar as zonas 

reparadas. 

⇒ Verificação das madeiras, rodapés, roda-cadeiras, cabides ou outras peças de madeira, reajustar 

parafusos, reparar, tratar, substituir e pintar as zonas reparadas. 

c) Soleiras e peitoris: 

c. 1) Inspeção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos três vezes por ano, uma antes das primeiras chuvas, outra no fim do Outono e outra 

após as chuvas. 

⇒ Verificação se existem fissuras, fendas, danos, reparar, tratar, substituir caso seja necessário. 

⇒ Limpar e desentupir os canis de escoamento de águas. 
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⇒ Verificar a superfície de contacto com a parede ou pavimento, tratar junta e masticar se 

necessário. 

 

d) Gradeamentos e grades: 

d. 1) Inspeção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos uma vez de três em três meses. 

d. 2) Verificação e proceder conforme descrito em II.1 a). 

e) Janelas e portas: 

e. 1) Inspeção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos uma vez de três em três meses. 

⇒ Verificação se existem danos, fissuras, fendas, pontos de ferrugem, zona de soldaduras ou 

zonas podres, reparar, reforçar, tratar e pintar as zonas reparadas, substituir as peças quando 

necessário. 

⇒ Verificar as fechaduras, fechos, puxadores, dobradiças e todas as peças móveis, lubrificar, 

afinar, reparar e substituir as peças que se encontram danificadas por outras novas iguais 

quando necessário. 

⇒ Verificar os vedantes e o afastamento entre a aduela e a porta ou entre o aro e a janela, afinar, 

reparar e corrigir a distância de forma a garantir uma boa união e estanquicidade. 

Nota: Caso haja substituição de fechaduras das portas exteriores dos edifícios contemplados no 

“Plano de Emergência Específico para as Cheias na Bacia do Rio Trancão”, providenciar a entrega 

de uma coleção de chaves ao Serviço Municipal de Proteção Civil. 

f) Vidros e chapas acrílicas: 

f. 1) Inspeção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos uma vez de três em três meses. 

⇒ Verificação se existem vidros ou chapas acrílicas fissuradas ou partidas e substituir. 

⇒ Verificar os vedantes, fixações e bites, reparar, tratar, masticar se necessário e pintar a zona 

intervencionada, de forma a garantir boa estanquicidade. 

g) Revestimento de pavimentos: 
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g. 1) Inspeção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos uma vez de três em três meses. 

⇒ Verificação se existem peças (ladrilhos, mosaicos, linóleo e tacos, etc.) ou zonas de pavimento 

soltas, danificadas, podres ou fissuradas, colar, reparar e substituir por material novo igual 

quando necessário. 

⇒ Verificação das juntas entre as peças, reparar, de forma a garantir a sua estanquicidade e impedir 

que as peças se soltem. 

h) Revestimento de tetos: 

h. 1) Inspeção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos duas vezes por ano. 

⇒ Verificação se existem danos, fissuras ou fendas, reparar, tratar e pintar as zonas 

intervencionadas. 

⇒ Verificação do madeiramento, se for o caso, reparar, tratar, substituir e pintar as zonas 

reparadas. 

⇒ Verificação das juntas de dilatação, reparar, tratar e masticar quando necessário, pintar as zonas 

intervencionadas. 

⇒ Verificar o estado da pintura e pintar as zonas correspondentes às marcas deixadas por 

infiltrações provenientes da cobertura e que entretanto foram reparadas. 

i) Mobiliário e equipamento: 

i. 1) Corrente: 

Inspeção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos uma vez de três em três meses. 

⇒ Verificação de todo o mobiliário, se tem as borrachas de apoio dos pés em condições, substituir 

as danificadas por outras novas iguais de forma a não riscar o pavimento. 

⇒ Verificação de todas as peças metálicas e de madeira, reparar, tratar, pintar e substituir quando 

for o caso por outras novas iguais. 

⇒ Verificação de puxadores, fechaduras, fechos, dobradiças e todas as peças móveis e ferragens, 

lubrificar, reparar, tratar e substituir por outras iguais. 
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⇒ Verificação de cabides, reapertar parafusos e substituir se for o caso. 

⇒ Verificação de estores e cortinas, se os cordões estão em condições, se estão soltos ou têm 

lâminas soltas ou peças danificadas, reparar e substituir todas as peças, lâminas, cordões ou 

mecanismos necessários ao seu bom funcionamento por outras novas iguais. 

⇒ Verificação de armários, bancas, bancas de mercado, bancadas e afins, verificar as ferragens e 

os vedantes, reparação, tratamento e pintura, substituição das peças necessárias. 

⇒ Verificação das datas de validade dos extintores e recarregar quando a sua validade terminar. 

i. 2) Elétrico: 

Inspeção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos uma vez de três em três meses. 

⇒ Verificação da instalação elétrica, testar a aparelhagem de comando (interruptores, botões de 

pressão, comutadores, tomadas, etc.) e aparelhagem de proteção (disjuntores, fusíveis, corta-

circuitos fusíveis, etc.), reparar, substituir a aparelhagem (ou peças) por nova igual. 

⇒ Verificação das lâmpadas, projetores, armaduras, difusores, reparar ou substituir por outras 

novas iguais, respeitando a potência, cor e características. 

 
⇒ Verificação dos equipamentos de aquecimento (fogões, aquecedores, termoacumuladores, etc.), 

frio (frigoríficos, arcas, ar condicionado, etc.), ou outros, testar, reparar, substituir as peças 

danificadas por novas iguais. 

 

i. 3) Água, esgoto ou gás: 

Inspeção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos uma vez de três em três meses. 

⇒ Verificação das canalizações de água, esgoto ou gás, testar, detetar fugas e reparar. 

⇒ Verificação das torneiras, torneiras de segurança, fluxómetros, uniões, tês, joelhos, ralos, pinhas 

de chuveiros, etc., testar, reparar, substituir as peças danificadas por novas iguais. 

⇒ Verificação do escoamento do esgoto, testar, limpar e desentupir caixas e tubagens. 
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⇒ Verificar os aparelhos a gás, detetar fugas, testar, reparar, substituir as peças danificadas por 

novas iguais. 

⇒ Verificação dos troços de ligação da tubagem aos aparelhos, testar, reparar, substituir os troços 

que se encontram danificados (ou que estão fora do período de validade), por novos iguais. 

⇒ Verificação das loiças sanitárias e acessórios, testar, reparar e substituir as peças ou loiças 

danificadas por novas iguais. 

 
VI. 2 Recomendações Técnicas 

 

A limpeza adequada do interior dos edifícios é fundamental para a redução dos custos de manutenção. 

Cada tipo de material de revestimento tem as suas exigências específicas quanto à forma de limpeza a que pode 

estar sujeito. 

Uma limpeza incorreta ou desadequada, pode provocar danos muito importantes nos revestimentos, dando origem 

a elevados custos de reparação e manutenção. 

Se é verdade que o pavimento e paredes de um mercado pode e deve ser lavado, com mangueira ou máquina de 
pressão, o mesmo nunca deverá acontecer com os pavimentos ou paredes de uma escola. 

a) Revestimentos de madeira: 

a. 1) Necessitam de um material de proteção que pode ser cera, verniz ou tinta. 

a. 2) Nunca utilizar panos molhados ou água em abundância, porque provoca empenos, apodrecimentos 

e descolagem das peças, além de danificar todo o mobiliário. 

a. 3) Aspirar ou varrer e passar um pano húmido (se necessário) e aplicar produtos de limpeza e proteção 

apropriados de acordo com as instruções do fabricante. 

b) Revestimentos de linóleo: 

b. 1) Necessitam de um material de proteção que é cera apropriada. 

b. 2) Nunca utilizar panos molhados ou água em abundância, porque provoca a descolagem das peças, 

além de danificar todo o mobiliário. 

b. 3) Aspirar ou varrer e passar um pano húmido (se necessário) e aplicar produtos de limpeza e proteção 

apropriados de acordo com as instruções do fabricante, porque grande parte dos detergentes comuns 

são nocivos. Nunca utilizar lixívia nem produtos de limpeza abrasivos. 
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c) Revestimentos cerâmicos, vidrados ou afins: 

c. 1) Resistentes à água e aos produtos de limpeza usuais. 

d) Revestimentos cerâmicos não vidrados: 

d. 1) Necessitam de um material de proteção que é cera apropriada. Pode ser limpo com um pano 

molhado mas não utilizar água em excesso. 

e) Revestimentos de grês: 

e. 1) Muito resistentes à água e aos produtos de limpeza normais. 

 

VI. 3 Equipamento de exterior ou logradouros 

a) Vedações e respetivos portões, incluindo lubrificação, substituição dos puxadores, fechaduras e 

peças móveis, troços de rede ou painéis rígidos e respetivos acessórios, bem como tratamento e 

pintura de zonas afetadas por ferrugem. 

Nota: Caso haja substituição de fechaduras e se trate de edifícios abrangidos pelo “Plano de Emergência 

Específico para as Cheias da Bacia do Trancão”, fazer chegar cópia das chaves à Câmara 

Municipal/Proteção Civil. 

b) Pavimentos, incluindo reparação de zonas danificadas e eventual substituição de peças danificadas. 

c) Muros e bancadas, reparação de revestimentos, incluindo o tratamento de fissuras e respetiva 

pintura de zonas danificadas; eventual substituição de ladrilhos ou peças danificadas. 

d) Telheiros, incluindo eventual substituição de telhas danificadas (sejam cerâmicas, fibrocimento, 

metálicas ou de plástico), partes de algeroz ou tubos de queda (incluindo respetiva limpeza), rufos de 

zinco ou em tela; tratamento ou pintura de zonas afetadas por ferrugem. 

e) Equipamento (fixo ou móvel) de lazer, desportivo ou infantil, incluindo substituição de areia, reparar 

e/ ou substituir, tratamento e pintura das peças metálicas, de madeira ou nylon. 

f) Sumidouros e valetas, incluindo a limpeza, reparação e desentupimento das caixas e tubagens de 

esgoto pluvial ou doméstico. 

g) Retoque das pinturas de marcação dos pavimentos. 

h) Candeeiros, colunas de iluminação, postes e outro material elétrico, incluindo reparação e 

substituição de lâmpadas e peças danificadas. 
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i) Bebedouros, bocas de rega e material de canalização de água, esgoto e gás, incluindo reparação, 

desentupimento de tubagem e substituição de peças danificadas. 

Nota: Será da responsabilidade da Junta de Freguesia a reparação e conservação de superfícies 

novas, como sejam coberturas, paredes, pavimentos, vedações, etc. até 10% da área total. 
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(Anexo 8) 

MINUTA DE ACORDO DE EXECUÇÃO PARA A CONCRETIZAÇÃO D A DELEGAÇÃO 

LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVEL AS NA FREGUESIA DE 

ODIVELAS 

 

O Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que veio estabelecer o Novo Regime Jurídico 

das Autarquias Locais, determina, no seu artigo 132º/n.º 1, a delegação legal nas juntas de 

freguesia, das seguintes competências das câmaras municipais: 

a) Gerir e assegurar a manutenção de espaços verdes; 

b) Assegurar a limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros; 

c) Manter, reparar e substituir o mobiliário urbano instalado no espaço público, com 

exceção daquele que seja objeto de concessão; 

d) Gerir e assegurar a manutenção corrente de feiras e mercados; 

e) Assegurar a realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação 

pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico; 

f) Promover a manutenção dos espaços envolventes dos estabelecimentos de educação 

pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico. 

Os acordos de execução, previstos no artigo 133º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, visam a promoção da coesão territorial do Concelho, o reforço da solidariedade 

interautarquias, a melhoria da qualidade dos serviços prestados à população, a racionalização 

dos recursos disponíveis, a promoção da desconcentração administrativa, o reforço da relação 

de proximidade com os munícipes/fregueses, e uma maior celeridade, economia e eficiência 

das decisões administrativas. 

Tendo por base os princípios da justiça e da equidade importa ter em consideração as 

especificidades da Freguesia de Odivelas, dado que esta Freguesia tem características 

próprias ao concentrar na sua área geográfica mais de 41% da população do Concelho, à qual 

acresce a população flutuante de aproximadamente 20.000 pessoas que diariamente circulam 

neste mesmo território. 

Tais acordos, nos termos da Lei citada, devem prever expressamente os recursos humanos, 

patrimoniais e financeiros necessários e suficientes ao exercício das competências delegadas, 

e são aprovados pela Assembleia Municipal e pela Assembleia de Freguesia, mediante 

proposta prévia da Câmara Municipal e da Junta de Freguesia. 

Ou seja, relativamente à Freguesia de Odivelas, designadamente em áreas, como a limpeza 

urbana, que sofrem um forte impacto em função da densidade populacional, há que reforçar os 

meios a transferir, de modo a garantir um equilíbrio entre o adequado exercício da competência 

delegada e o custo da mesma. 
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Para além das competências previstas no n.º 1 do artigo 132º do diploma citado, o n.º 2 do 

mesmo artigo, prevê ainda a delegação legal, entre outras, das competências de controlo 

prévio, realização de vistorias e fiscalização nos domínios da utilização e ocupação da via 

pública e da afixação de publicidade de natureza comercial 

Assim, dando cumprimento ao referido diploma, em especial ao determinado nos seus artigos 

14º/nº 1, alíneas i) e j), 33º/n.º 1, alíneas l) e m), 116º a 123º e 131º a 136º, entre: 

 

O Município de Odivelas ,  

Com sede nos Paços do Concelho, Rua Guilherme Gomes Fernandes, Quinta da Memória, 

2675-372 Odivelas, pessoa coletiva nº 504 293 125, neste ato representado pela Presidente da 

Câmara Municipal de Odivelas, Dr.ª Susana de Carvalho Amador, e  

A Freguesia de Odivelas ,  

Com sede na Alameda do Poder Local, 4 - 2675-427 Odivelas, pessoa coletiva nº 506 605 752, 

neste ato representada pelo Presidente da Junta, Dr. Nuno Gaudêncio 

E após aprovação dos respetivos órgãos deliberativos, é subscrito e reciprocamente aceite o 

presente Acordo de Execução o qual se rege pelos termos e cláusulas seguintes: 

 

Cláusula 1ª 

Objeto do acordo 

O presente acordo estabelece as condições de exercício das competências previstas nos n.ºs 1 

e 2, alíneas a) e b), do artigo 132º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, legalmente 

delegadas pela Câmara Municipal na Junta de Freguesia, nas seguintes áreas: 

a. Gerir e assegurar a manutenção de espaços verdes; 

b. Assegurar a limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros; 

c. Manter, reparar e substituir o mobiliário urbano instalado no espaço público, com 

exceção daquele que seja objeto de concessão; 

d. Gerir e assegurar a manutenção corrente de feiras e mercados; 

e. Assegurar a realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação 

pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico; 

f. Promover a manutenção dos espaços envolventes dos estabelecimentos de educação 

pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico; 

g. Controlo prévio, realização de vistorias e fiscalização no domínio da utilização e 

ocupação da via pública; 

h.  Controlo prévio, realização de vistorias e fiscalização no domínio da afixação de 

publicidade de natureza comercial. 
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Cláusula 2ª 

Gestão, requalificação e manutenção de espaços verd es 

1. O exercício desta competência implica a gestão, requalificação e manutenção dos espaços 

verdes sitos na área territorial da Freguesia, de acordo com o estipulado no Regulamento 

Municipal de Espaços Verdes, Parques e Jardins em vigor. 

2. Para garantir o exercício da competência delegada, os meios financeiros a transferir para a 

Freguesia são fixados em função dos encargos com recursos humanos, patrimoniais e 

financeiros necessários ao exercício dessa competência, até ao final do mandato de 

2013/2017, tendo em conta os custos inerentes a cada m2 de área verde a gerir e manter. 

3. Os meios financeiros a transferir mensalmente para o exercício das competências delegadas 

nos termos do presente acordo e relativos à gestão e manutenção de espaços verdes são os 

constantes do Anexo I, os quais têm por base o valor unitário, expresso em Euros, por m2, 

multiplicado pela área de espaços verdes indicada no Anexo I. 

4. A inclusão ou exclusão de espaços verdes que venham a acrescer ou a abater às áreas 

indicadas no Anexo I serão objeto de aumento ou redução nos meios financeiros a transferir, 

de acordo com os critérios definidos no número 3. 

5. Qualquer das partes pode, a todo o tempo, requerer à outra, a inclusão ou o abate de áreas 

dos espaços verdes, em conformidade com o previsto no número 4, o que implicará a 

celebração de acordos adicionais. 

6. As despesas com a construção de instalações para o exercício desta competência, bem 

como as despesas com obras de beneficiação e modificação serão suportadas pelo Município. 

7. A execução da competência delegada no presente artigo tem de cumprir os pressupostos 

enunciados no Anexo II (Normas Técnicas de Manutenção de Espaços Verdes) do 

Regulamento de Espaços Verdes, Parques e Jardins em vigor. 

8. A realização de intervenções de requalificação ao abrigo desta cláusula carece de 

autorização prévia da Câmara Municipal de Odivelas. 

 

Cláusula 3ª 

Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sum idouros 

1. O exercício desta competência integra a limpeza das vias e espaços públicos, 

nomeadamente a respetiva varrição, assim como de sarjetas e sumidouros, da respetiva área 

urbana, com a exceção da recolha de monos. 
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2. Para garantir o exercício da competência delegada, os meios financeiros a transferir para a 

Freguesia são fixados em função dos recursos humanos, patrimoniais e financeiros 

necessários ao exercício da competência delegada até ao final do mandato de 2013/2017, 

tendo em conta os encargos inerentes a cada ml de espaço público a limpar.  

3. Os meios financeiros a transferir mensalmente para o exercício das competências delegadas 

nos termos do presente Acordo e relativas à limpeza de vias e espaços públicos, tendo em 

conta a especificidade populacional da Freguesia de Odivelas, são os constantes do Anexo II e 

são calculados com base no valor unitário expresso em Euros, por metro linear, multiplicado 

pela totalidade dos metros lineares indicados no Anexo referido. 

4. A verba a transferir para a limpeza de novas vias e espaços públicos terá por base os 

critérios definidos no número anterior. 

5. As partes podem, a todo o tempo, requerer à outra a inclusão de novas zonas de limpeza 

das vias e espaços públicos que se justifique, com a consequente transferência de meios, os 

quais serão calculados com base nos critérios previstos no n.º 3, devendo para o efeito ser 

celebrado um acordo adicional. 

6. As despesas com a construção de instalações para o exercício desta competência, bem 

como as despesas com obras de beneficiação e modificação serão suportadas pelo Município. 

 

Cláusula 4ª 

Manter, reparar e substituir o mobiliário urbano in stalado no espaço público, com 

exceção daquele que seja objeto de concessão 

1. O exercício desta competência integra exclusivamente a reparação e substituição de 

papeleiras, mesas e bancos no espaço público. 

2. Para garantir o exercício da competência delegada, os meios financeiros a transferir para a 

Freguesia são fixados em função dos encargos com recursos humanos, patrimoniais e 

financeiros necessários ao exercício da competência de manutenção, reparação e substituição 

do mobiliário urbano referido no n.º 1, instalado no espaço público, até ao final do mandato de 

2013/2017, tendo em conta o ml de espaço público e vias existentes na Freguesia. 

3. Os meios financeiros a transferir mensalmente para o exercício das competências delegadas 

nos termos do presente Acordo e relativos à manutenção, reparação e substituição do 

mobiliário urbano instalado no espaço público, correspondem a 5% do valor a transferir para a 

limpeza urbana. 

4. A inclusão ou exclusão de espaços públicos que venham a acrescer ou a abater às áreas 

indicadas no Anexo II serão objeto de aumento ou redução nos meios financeiros a transferir, 

de acordo com os critérios definidos no número 3. 
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5. Qualquer das partes pode, a todo o tempo, requerer à outra, a inclusão ou o abate de áreas 

de espaços públicos e vias, em conformidade com o previsto no número 4, o que implicará a 

celebração de acordos adicionais. 

6. Na substituição de mobiliário urbano há que respeitar a qualidade, tipo e localização do 

mobiliário substituído.  

7. Na impossibilidade de cumprimento do estabelecido no n.º 6, a substituição de mobiliário 

urbano carece de parecer prévio da Câmara Municipal. 

 

Cláusula 5ª 

Gerir e assegurar a manutenção corrente de feiras e  mercados 

1. O exercício desta competência implica a gestão e manutenção corrente das feiras e 

mercados sitos na área territorial da Freguesia, incluindo mercados de levante, conforme lista 

anexa sob Anexo III, bem como a execução de todas as pequenas reparações referidas e a 

observância recomendações técnicas constantes do Anexo VI. 

2. Os meios financeiros a transferir para o exercício das competências delegadas nos termos 

do presente Acordo e relativos à manutenção, conservação e gestão de feiras e mercados, 

incluindo mercados de levante são fixados nos seguintes termos: 

a. Mercados cobertos: 2,5% do custo de construção equivalente dos mercados 

cobertos (634,56€/m2), ao qual acresce, mensalmente, a percentagem de 10% para 

despesas de água e luz; 

b. Mercados de levante: 2,5% do custo de construção equivalente dos mercados de 

levante (317,28€/m2), ao qual acresce, mensalmente, a percentagem de 10% para 

despesas de água e luz; 

c. Feiras: o valor correspondente à receita arrecadada com o exercício da competência. 

3. A inclusão ou exclusão de feiras, mercados e bancas que venham a acrescer ou a abater às 

indicadas no Anexo III serão objeto de aumento ou redução nos meios financeiros a transferir, 

de acordo com os critérios definidos no número 2. 

4. Qualquer das partes pode, a todo o tempo, requerer à outra, a inclusão ou o abate de feiras 

e mercados, em conformidade com o previsto no número 3, o que implicará a celebração de 

acordos adicionais. 

5. As despesas com obras de beneficiação e modificação necessárias ao exercício desta 

competência serão suportadas pelo Município. 
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Cláusula 6ª 

Assegurar a realização de pequenas reparações nos e stabelecimentos de educação pré-

escolar e do primeiro ciclo do ensino básico 

1. O exercício desta competência implica a execução de todas as pequenas reparações 

necessárias ao bom funcionamento dos estabelecimentos de educação pré-escolar e do 

primeiro ciclo do ensino básico sitos na área territorial da Freguesia e implica a execução de 

todos os trabalhos e a observância recomendações técnicas constantes do Anexo VI. 

2. Os meios financeiros a transferir mensalmente para o exercício das competências delegadas 

nos termos da presente cláusula são fixados em função dos encargos com recursos humanos, 

patrimoniais e financeiros necessários à realização de pequenas reparações nos 

estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico que garantam 

o adequado funcionamento dos mesmos, até ao final do mandato de 2013/2017, tendo em 

conta o custo de construção equivalente dos estabelecimentos de educação (634,56€/m2), ao 

qual se aplica a percentagem de 1%, conforme Anexo IV. 

3. A inclusão e exclusão de estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do 

ensino básico que venham a acrescer ou a abater aos indicados no Anexo IV serão objeto de 

aumento ou redução nos meios financeiros a transferir, de acordo com os critérios definidos no 

número 2. 

4. Qualquer das partes pode, a todo o tempo, requerer à outra, a inclusão ou o abate de 

estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico, em 

conformidade com o previsto no número 3, o que implicará a celebração de acordos adicionais. 

5. As despesas com obras de beneficiação e modificação necessárias ao exercício desta 

competência serão suportadas pelo Município. 

 

Cláusula 7ª 

Promover a manutenção dos espaços envolventes dos e stabelecimentos de educação 

pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico 

1. O exercício desta competência implica a execução de todas as tarefas necessárias à 

promoção da manutenção dos logradouros dos estabelecimentos de educação pré-escolar e 

do primeiro ciclo do ensino básico, tarefas essas discriminadas no Anexo VI ao presente 

Acordo. 

2. Para garantir o exercício das competência delegada, os meios financeiros a transferir 

mensalmente para a Freguesia são fixados em função dos encargos com recursos humanos, 

patrimoniais e financeiros necessários ao exercício dessa competência, até ao final do 

mandato de 2013/2017, tendo em conta o custo de construção equivalente dos espaços 
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envolventes dos estabelecimentos de ensino (42,41€/m2), ao qual se aplica a percentagem de 

1,5%, conforme Anexo V. 
3. A inclusão e exclusão de logradouros de estabelecimentos de educação pré-escolar e do 

primeiro ciclo do ensino básico que venham a acrescer ou a abater aos indicados no Anexo V 

serão objeto de aumento ou redução dos meios financeiros a transferir, de acordo com os 

critérios definidos no número 2. 

4. Qualquer das partes pode, a todo o tempo, requerer à outra, a inclusão ou o abate de 

logradouros de estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico, 

em conformidade com o previsto no número 3, o que implicará a celebração de acordos 

adicionais. 

5. As despesas com obras de beneficiação e modificação necessárias ao exercício desta 

competência serão suportadas pelo Município. 

 

Cláusula 8ª 

Ocupação de Via Pública e Publicidade 

1. Para efeitos do presente acordo de delegação de competências entende-se por: 

a) Via pública - todos os espaços públicos ou afetados ao domínio público municipal, 

nomeadamente, passeios, avenidas, alamedas, ruas, praças, caminhos, pontes, 

viadutos, parques, jardins, lagos, fontes e demais bens municipais não afetos ao 

domínio privado do Município de Odivelas; 

b) Ocupação de via pública – qualquer implantação, utilização, difusão, instalação, 

afixação ou inscrição, promovida por equipamento urbano, mobiliário urbano ou 

suportes publicitários, no solo, espaço aéreo, fachadas, empenas e coberturas de 

edifícios; 

c) Publicidade – qualquer forma de comunicação feita no âmbito de uma atividade 

económica, com o objetivo de promover a comercialização ou alienação de quaisquer 

bens ou serviços, bem como qualquer forma de comunicação que vise promover ideias, 

princípios, iniciativas ou instituições, que não tenham natureza política ou religiosa; 

d) Mobiliário urbano – as coisas instaladas, projetadas ou apoiadas no espaço público, 

destinadas a uso público, que prestam um serviço coletivo ou que complementam uma 

atividade, ainda que de modo sazonal ou precário. Constituem mobiliário urbano, 

nomeadamente, as esplanadas, quiosques, bancas, pavilhões, cabines, ecopontos, 

palas, toldos, sanefas, estrados, vitrinas, expositores, guarda-ventos, bancos, 

sanitários amovíveis, coberturas de terminais, pilaretes, balões, relógios, focos de luz, 

suportes informativos, abrigos, corrimões e gradeamentos de proteção; 
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e) Suporte publicitário – meio utilizado para a transmissão da mensagem publicitária, 

nomeadamente, painéis, mupi’s, anúncios eletrónicos, colunas publicitárias, 

indicadores direcionais de âmbito comercial, letreiros, tabuletas e dispositivos afins. 

2. O presente acordo de delegação de competências na Junta de Freguesia aplica-se a toda a 

ocupação da via pública e publicidade, qualquer que seja o meio de instalação utilizado, no 

solo ou no espaço aéreo, nos termos definidos nos números seguintes. 

3 Exclui-se do âmbito de aplicação do presente acordo de delegação de competências a 

ocupação da via pública: 

a) Ao nível do subsolo; 

b) Por motivo de obras, com exceção da instalação de contentores de resíduos de 

construção e demolição e andaimes, bailéus e demais ocupações relacionadas com a 

realização de operações urbanísticas isentas de controlo prévio (obras isentas); 

c) Por motivo de venda ambulante que não se processe em locais determinados; 

d) Por motivo de instalação de quiosques, bancas, pavilhões, cabines, ecopontos, 

coberturas de terminais, abrigos e outro mobiliário urbano similar; 

e) Com suportes para sinalização de tráfego horizontal, vertical e luminoso. 

4. Excetuam-se igualmente todas as situações de publicidade não sujeitas a licenciamento, a 

autorização, a autenticação, a validação, a certificação, a atos emitidos na sequência de 

comunicações prévias com prazo, a registo ou a qualquer outro ato permissivo, nem a mera 

comunicação prévia, nos termos do determinado no n.º 3 do artigo 1º da Lei n.º 97/88, de 17 de 

agosto, na sua redação atual. 

5. Consideram-se delegadas na Junta de Freguesia, as competências de controlo prévio, 

realização de vistorias, fiscalização e cobrança de taxas em matéria de ocupação e utilização 

de via pública e publicidade com exceção das situações previstas nos números anteriores e 

para as finalidades admissíveis no âmbito da iniciativa "Licenciamento Zero" e do "Regime 

Jurídico de Acesso e Exercício de Atividades de Comércio, Serviços e Restauração", 

aprovados, respetivamente, pelo Decreto-Lei n.º 48/2011, de 1 de abril, e Decreto-Lei n.º 

10/2015, de 16 de janeiro, e demais legislação complementar. 

6. Nos atos de controlo prévio, a Junta de Freguesia deverá obedecer aos critérios de 

ocupação do espaço público definidos no artigo 7º do "Regulamento Municipal de Ocupação do 

Espaço Público e Publicidade". 

7. Considera-se delegada na Junta de Freguesia, a fiscalização de todas as situações de 

ocupação de via pública sujeitas a mera comunicação prévia ou a autorização no âmbito da 

ocupação do espaço público, da afixação e da inscrição de mensagens publicitárias de 
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natureza comercial, no âmbito da iniciativa “Licenciamento zero” e do "Regime Jurídico de 

Acesso e Exercício de Atividades de Comércio, Serviços e Restauração". 

8. Pelo atendimento presencial no âmbito do Balcão do Empreendedor e pela ocupação do 

espaço público são devidas taxas municipais, de acordo com o "Regulamento de Taxas e 

Outras Receitas Municipais" do Município de Odivelas. 

9. Nas situações de cobrança de taxa pela Junta de Freguesia pelo serviço de atendimento 

presencial no âmbito do Balcão do Empreendedor, o produto da cobrança deverá ser remetido 

ao Município de Odivelas que, no mês imediatamente a seguir, devolverá a integralidade desse 

valor à Freguesia. 

10. Nas situações de cobrança de taxa pela Junta de Freguesia pelo licenciamento da 

ocupação e utilização de via pública e publicidade, o produto da cobrança deverá ser remetido 

ao Município de Odivelas que, no mês imediatamente a seguir, remeterá 85% desse valor à 

Freguesia, conforme relatório mensal do exercício das competências delegadas, nos termos do 

Anexo VII. 

11. Nas situações de cobrança de taxa pela Junta de Freguesia pela ocupação e utilização de 

via pública abrangidas pelo "Licenciamento Zero" e pelo "Regime Jurídico de Acesso e 

Exercício de Atividades de Comércio, Serviços e Restauração", o Município de Odivelas 

procederá à transferência para a Freguesia de 50% da receita obtida no "Balcão do 

Empreendedor" pelas meras comunicações prévias e autorizações, no mês imediatamente a 

seguir à entrega, pela Junta de Freguesia, dos relatórios de verificação dos dados 

comunicados, conforme Anexo VIII.  

 

Cláusula 9ª 

Transferências Financeiras 

1. As verbas financeiras a afetar ao cumprimento do presente Acordo serão transferidas 

mensalmente. 

2. As verbas a transferir serão semestralmente revistas em função da inclusão ou exclusão de 

áreas abrangidas pelo presente acordo. 

3. As verbas a afetar ao cumprimento do presente Acordo serão anualmente revistas em 

função da variação do índice de preços no consumidor, sem habitação, correspondente aos 12 

meses anteriores e para os quais existam valores disponíveis à data de 30 de setembro, 

apurado pelo Instituto Nacional de Estatística. 
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Cláusula 10ª 

Fiscalização e Revisão do acordo 

1. A execução do presente Acordo será avaliada, a todo o tempo e de forma contínua, pelos 

respetivos serviços municipais que, para o efeito, promoverão reuniões conjuntas e periódicas 

com a Junta de Freguesia, e realizarão visitas aos locais abrangidos pelo presente acordo, 

podendo os serviços da Câmara Municipal solicitar todas as informações que considerarem 

pertinentes para a avaliação do presente Acordo. 

2. A cada 6 meses, os serviços municipais, com base nas reuniões referidas no número 

anterior e na fiscalização regularmente feita no terreno, elaboram um relatório global de análise 

do cumprimento do presente Acordo, bem como da adequada prossecução do interesse 

público na execução do mesmo. 

3. O relatório referido no número anterior será semestralmente submetido à apreciação da 

Câmara Municipal. 

4. Os serviços financeiros da Junta de Freguesia elaboram, semestralmente, um relatório de 

avaliação do cumprimento pontual das transferências financeiras acordadas. 

5. A Junta de Freguesia deverá, semestralmente, enviar à Câmara Municipal uma informação 

que contenha identificação das receitas e despesas realizadas com cada uma das 

competências delegadas, as ações previstas, as realizadas e não realizadas, assim como uma 

apreciação global da execução do Acordo, tendo em consideração as várias formas de gestão 

passíveis de adoção com vista à otimização dos recursos disponíveis. 

6. Alterações legislativas e regulamentares com forte impacto no exercício das competências 

delegadas nos termos do presente acordo, implicarão a revisão do mesmo, por acordo entre as 

partes. 

Cláusula 11ª 

Incumprimento do acordo 

1. O incumprimento das obrigações resultantes do presente Acordo, por parte de qualquer 

cocontratante, e que contenda com razões de relevante interesse público, constitui o outro 

cocontratante no direito resolver o Acordo total ou parcialmente. 

2. As razões de interesse público invocadas carecem de fundamentação sustentada dos 

cocontratantes. 

3. Caso se constatem violações ao presente Acordo, que ponham em causa a prossecução do 

interesse público, será elaborada pelos serviços informação a esse respeito, propondo a 
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manutenção ou a revogação total ou parcial do Acordo e a submissão da informação referida a 

deliberação dos respetivos órgãos executivo e deliberativo. 

4. A Câmara Municipal de Odivelas pode optar por, em situações que justifiquem a resolução, 

não pela resolução, mas pela interrupção das transferências financeiras mensais para a União 

de Freguesia, até à regularização da situação. 

 

Cláusula 12ª 

Período de vigência do Acordo 

1. Este Acordo entra em vigor, após assinatura e publicitação nos boletins das autarquias 

locais cocontratantes. 

2. Período de vigência deste acordo coincide com a duração do mandato da Câmara Municipal 

e considera-se renovado após instalação do seguinte Órgão Deliberativo do Município, 

podendo este denunciá-lo no prazo de seis meses após a sua instalação. 

 

Cláusula 13ª 

Dúvidas e lacunas resultantes deste Acordo 

Em tudo o não estipulado aplicar-se-á o Regime Jurídico das Autarquias Locais, o Código do 

Procedimento Administrativo, o Código da Contratação Pública e os Regulamentos Municipais 

em vigor. 

Feito e assinado em Odivelas, aos _____________ dia s do mês de _______ do ano 2015, 

em dois exemplares, ficando um exemplar na posse de  cada um dos Contraentes. 

PELO MUNICÍPIO DE ODIVELAS 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 

(Susana de Carvalho Amador) 

PELA FREGUESIA DE ODIVELAS 

O PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA 

__________________________________________________________________         

(Nuno Gaudêncio)      
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Anexo I 

VALOR A TRANSFERIR PARA GESTÃO E MANUTENÇÃO DE ESPA ÇOS VERDES 

 

 

        

        

        

  ÁREA TOTAL (m 2) 
VALOR 
POR M2   

  AE EM 2015 (€ 1,32/m2)   

ODIVELAS 270.715 m2 357.344,37 €   

        

        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notas: 

1. Valor por m2 inclui – Recursos Humanos+ Máquinas e Equipamentos+ Consumíveis 

2. O valor em causa será transferido à razão de 1/12 por mês.  
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Anexo II 

 

VALOR A TRANSFERIR PARA LIMPEZA DAS VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS, SARJETAS E 
SUMIDOUROS 

 

  ÁREA TOTAL (ml) 
VALOR 
POR Ml   

  AE EM 2015 (€ 0,039/ml)    

ODIVELAS 97481 988.457,34 €   

        

 

 

VALOR A TRANSFERIR PARA MOBILIÁRIO URBANO : 5% do valor referido no quadro supra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notas: 

1. Valor por ml inclui – Recursos Humanos+ Máquinas e Equipamentos+ Consumíveis 

2. Os valores em causa serão transferidos à razão de 1/12 por mês.  

3. Foram consideradas 5 varrições por semana. 
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Anexo III 

 

TRANSFERÊNCIAS PARA MERCADOS E FEIRAS 

 

 

                 634,56 €  

Freguesia Mercado Coberto 

área / m 2 

Custo/ m 2  

área construção 

Custo 
construção 

2,5%  

    

Odivelas 3.545,78      2.250.010,16 €  56.250,25 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notas:  

1) Os valores referidos no quadro supra serão transferidos à razão de 1/12 mês. 

2) Aos valores referidos no quadro supra acrescem, mensalmente, 10% para despesas de 

água e luz. 
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Anexo IV 

Transferências para Estabelecimentos Escolares 

      

      

   
           634,56 €  

  

Freguesia Designação 
Área 

construção 

Custo/ m2  
área 

construção 
Custo 

construção 1%  

Totais  

      

Odivelas Escola EB1/ JI Maria Lamas 1.952,90 1.239.232,22 € 12.392,32 €   

Odivelas Escola Ensino Básico 1º Ciclo Manuel Coco 2.734,30 1.735.077,41 € 17.350,77 €   

Odivelas Escola EB1/ JI D. Dinis 1.796,40 1.139.923,58 € 11.399,24 €   

Odivelas Escola Ensino Básico 1º Ciclo António Maria Bravo 812,30 515.453,09 € 5.154,53 €   

Odivelas Escola Ensino Básico 1º Ciclo Rainha Santa 1.097,80 696.619,97 € 6.966,20 €   

Odivelas Escola Ensino Básico 1º Ciclo Bernardim Ribeiro 798,00 506.378,88 € 5.063,79 €   

Odivelas Escola Ensino Básico 1º Ciclo Mª. Máxima Vaz 1.150,90 730.315,10 € 7.303,15 €   

Odivelas JI Dr. João Santos - Arroja 349,20 221.588,35 € 2.215,88 €   

Odivelas JI Álvaro Campos - Codivel 502,50 318.866,40 € 3.188,66 €   

Odivelas JI Roque Gameiro - Quinta Nova 349,20 221.588,35 € 2.215,88 €   

          73.250,43 € 

      

      

      Nota: Os valores referidos no quadro supra serão transferidos à razão de 1/12 mês. 
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Anexo V 

Transferências para espaços envolventes aos estabelecimentos de educação 

      

      

   
           42,41 €  

  

Freguesia Designação 
Área do espaço  

envolvente Custo/ m2  
área do espaço 

envolvente 

Custo do 
espaço 

envolvente  
1,5%  

Totais  

      

Odivelas Escola EB1/ JI Maria Lamas 3.399,38 144.167,71 € 2.162,52 €   

Odivelas Escola Ensino Básico 1º Ciclo Manuel Coco 5.767,00 244.578,47 € 3.668,68 €   

Odivelas Escola EB1/ JI D. Dinis 5.448,06 231.052,22 € 3.465,78 €   

Odivelas 
Escola Ensino Básico 1º Ciclo António Maria 
Bravo 2.038,97 86.472,72 € 1.297,09 €   

Odivelas Escola Ensino Básico 1º Ciclo Rainha Santa 2.302,70 97.657,51 € 1.464,86 €   

Odivelas 
Escola Ensino Básico 1º Ciclo Bernardim 
Ribeiro 2.970,00 125.957,70 € 1.889,37 €   

Odivelas Escola Ensino Básico 1º Ciclo Mª. Máxima Vaz 6.503,39 275.808,77 € 4.137,13 €   

Odivelas JI Dr. João Santos - Arroja 2.687,16 113.962,46 € 1.709,44 €   

Odivelas JI Álvaro Campos - Codivel 1.763,50 74.790,04 € 1.121,85 €   

Odivelas JI Roque Gameiro - Quinta Nova 3.310,23 140.386,85 € 2.105,80 €   

          23.022,52 € 

      Nota: Os valores referidos no quadro supra serão transferidos à razão de 1/12 
mês. 
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Anexo VI 

VI.1 Edifícios 

a) Cobertura 

a. 1) Inspeção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos três vezes por ano, uma antes das primeiras chuvas, outra no fim do Outono 

e outra depois das chuvas. 

a. 2) Equipamento: 

⇒ Verificação e proceder como descrito em II.1.d). 

b) Revestimento de paredes: 

b. 1) Inspeção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos duas vezes por ano. 

b. 2) Equipamento 

⇒ Verificar se existem danos, fissuras ou fendas, reparar, tratar e pintar as zonas 

reparadas. 

⇒ Verificação do estado dos azulejos ou mosaicos, reparar e substituir os danificados ou 

partidos por outros novos iguais. 

⇒ Verificação das juntas de dilatação, reparar, tratar e masticar quando necessário, pintar 

as zonas reparadas. 

⇒ Verificação das madeiras, rodapés, roda-cadeiras, cabides ou outras peças de madeira, 

reajustar parafusos, reparar, tratar, substituir e pintar as zonas reparadas. 

c) Soleiras e peitoris: 

c. 1) Inspeção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos três vezes por ano, uma antes das primeiras chuvas, outra no fim do 

Outono e outra após as chuvas. 

⇒ Verificação se existem fissuras, fendas, danos, reparar, tratar, substituir caso seja 

necessário. 
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⇒ Limpar e desentupir os canis de escoamento de águas. 

⇒ Verificar a superfície de contacto com a parede ou pavimento, tratar junta e masticar se 

necessário. 

d) Gradeamentos e grades: 

d. 1) Inspeção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos uma vez de três em três meses. 

d. 2) Verificação e proceder conforme descrito em II.1 a). 

e) Janelas e portas: 

 e. 1) Inspeção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos uma vez de três em três meses. 

⇒ Verificação se existem danos, fissuras, fendas, pontos de ferrugem, zona de soldaduras 

ou zonas podres, reparar, reforçar, tratar e pintar as zonas reparadas, substituir as 

peças quando necessário. 

⇒ Verificar as fechaduras, fechos, puxadores, dobradiças e todas as peças móveis, 

lubrificar, afinar, reparar e substituir as peças que se encontram danificadas por outras 

novas iguais quando necessário. 

⇒ Verificar os vedantes e o afastamento entre a aduela e a porta ou entre o aro e a janela, 

afinar, reparar e corrigir a distância de forma a garantir uma boa união e 

estanquicidade. 

Nota: Caso haja substituição de fechaduras das portas exteriores dos edifícios 

contemplados no “Plano de Emergência Específico para as Cheias na Bacia do Rio 

Trancão”, providenciar a entrega de uma coleção de chaves ao Serviço Municipal de 

Proteção Civil. 

f) Vidros e chapas acrílicas: 

f. 1) Inspeção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos uma vez de três em três meses. 

⇒ Verificação se existem vidros ou chapas acrílicas fissuradas ou partidas e substituir. 

⇒ Verificar os vedantes, fixações e bites, reparar, tratar, masticar se necessário e pintar a 

zona intervencionada, de forma a garantir boa estanquicidade. 
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g) Revestimento de pavimentos: 

g. 1) Inspeção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos uma vez de três em três meses. 

⇒ Verificação se existem peças (ladrilhos, mosaicos, linóleo e tacos, etc.) ou zonas de 

pavimento soltas, danificadas, podres ou fissuradas, colar, reparar e substituir por 

material novo igual quando necessário. 

⇒ Verificação das juntas entre as peças, reparar, de forma a garantir a sua estanquicidade 

e impedir que as peças se soltem. 

h) Revestimento de tetos: 

h. 1) Inspeção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos duas vezes por ano. 

⇒ Verificação se existem danos, fissuras ou fendas, reparar, tratar e pintar as zonas 

intervencionadas. 

⇒ Verificação do madeiramento, se for o caso, reparar, tratar, substituir e pintar as zonas 

reparadas. 

⇒ Verificação das juntas de dilatação, reparar, tratar e masticar quando necessário, pintar 

as zonas intervencionadas. 

⇒ Verificar o estado da pintura e pintar as zonas correspondentes às marcas deixadas por 

infiltrações provenientes da cobertura e que entretanto foram reparadas. 

i) Mobiliário e equipamento: 

i. 1) Corrente: 

Inspeção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos uma vez de três em três meses. 

⇒ Verificação de todo o mobiliário, se tem as borrachas de apoio dos pés em condições, 

substituir as danificadas por outras novas iguais de forma a não riscar o pavimento. 

⇒ Verificação de todas as peças metálicas e de madeira, reparar, tratar, pintar e substituir 

quando for o caso por outras novas iguais. 
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⇒ Verificação de puxadores, fechaduras, fechos, dobradiças e todas as peças móveis e 

ferragens, lubrificar, reparar, tratar e substituir por outras iguais. 

⇒ Verificação de cabides, reapertar parafusos e substituir se for o caso. 

⇒ Verificação de estores e cortinas, se os cordões estão em condições, se estão soltos ou 

têm lâminas soltas ou peças danificadas, reparar e substituir todas as peças, lâminas, 

cordões ou mecanismos necessários ao seu bom funcionamento por outras novas 

iguais. 

⇒ Verificação de armários, bancas, bancas de mercado, bancadas e afins, verificar as 

ferragens e os vedantes, reparação, tratamento e pintura, substituição das peças 

necessárias. 

⇒ Verificação das datas de validade dos extintores e recarregar quando a sua validade 

terminar. 

i. 2) Elétrico: 

Inspeção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos uma vez de três em três meses. 

⇒ Verificação da instalação elétrica, testar a aparelhagem de comando (interruptores, 

botões de pressão, comutadores, tomadas, etc.) e aparelhagem de proteção 

(disjuntores, fusíveis, corta-circuitos fusíveis, etc.), reparar, substituir a aparelhagem 

(ou peças) por nova igual. 

⇒ Verificação das lâmpadas, projetores, armaduras, difusores, reparar ou substituir por 

outras novas iguais, respeitando a potência, cor e características. 

 

⇒ Verificação dos equipamentos de aquecimento (fogões, aquecedores, 

termoacumuladores, etc.), frio (frigoríficos, arcas, ar condicionado, etc.), ou outros, 

testar, reparar, substituir as peças danificadas por novas iguais. 

 

i. 3) Água, esgoto ou gás: 

Inspeção periódica recomendada: 
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⇒ Pelo menos uma vez de três em três meses. 

⇒ Verificação das canalizações de água, esgoto ou gás, testar, detetar fugas e reparar. 

⇒ Verificação das torneiras, torneiras de segurança, fluxómetros, uniões, tês, joelhos, 

ralos, pinhas de chuveiros, etc., testar, reparar, substituir as peças danificadas por 

novas iguais. 

⇒ Verificação do escoamento do esgoto, testar, limpar e desentupir caixas e tubagens. 

⇒ Verificar os aparelhos a gás, detetar fugas, testar, reparar, substituir as peças 

danificadas por novas iguais. 

⇒ Verificação dos troços de ligação da tubagem aos aparelhos, testar, reparar, substituir 

os troços que se encontram danificados (ou que estão fora do período de validade), por 

novos iguais. 

⇒ Verificação das loiças sanitárias e acessórios, testar, reparar e substituir as peças ou 

loiças danificadas por novas iguais. 

 

VI. 2 Recomendações Técnicas 

 

A limpeza adequada do interior dos edifícios é fundamental para a redução dos custos de manutenção. 

Cada tipo de material de revestimento tem as suas exigências específicas quanto à forma de limpeza a 

que pode estar sujeito. 

Uma limpeza incorreta ou desadequada, pode provocar danos muito importantes nos revestimentos, 

dando origem a elevados custos de reparação e manutenção. 

Se é verdade que o pavimento e paredes de um mercado pode e deve ser lavado, com mangueira ou 

máquina de pressão, o mesmo nunca deverá acontecer com os pavimentos ou paredes de uma escola.  

a) Revestimentos de madeira: 

a. 1) Necessitam de um material de proteção que pode ser cera, verniz ou tinta. 

a. 2) Nunca utilizar panos molhados ou água em abundância, porque provoca empenos, 

apodrecimentos e descolagem das peças, além de danificar todo o mobiliário. 

a. 3) Aspirar ou varrer e passar um pano húmido (se necessário) e aplicar produtos de limpeza e 

proteção apropriados de acordo com as instruções do fabricante. 
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b) Revestimentos de linóleo: 

b. 1) Necessitam de um material de proteção que é cera apropriada. 

b. 2) Nunca utilizar panos molhados ou água em abundância, porque provoca a descolagem das 

peças, além de danificar todo o mobiliário. 

b. 3) Aspirar ou varrer e passar um pano húmido (se necessário) e aplicar produtos de limpeza e 

proteção apropriados de acordo com as instruções do fabricante, porque grande parte dos 

detergentes comuns são nocivos. Nunca utilizar lixívia nem produtos de limpeza abrasivos. 

c) Revestimentos cerâmicos, vidrados ou afins: 

c. 1) Resistentes à água e aos produtos de limpeza usuais. 

d) Revestimentos cerâmicos não vidrados: 

d. 1) Necessitam de um material de proteção que é cera apropriada. Pode ser limpo com um 

pano molhado mas não utilizar água em excesso. 

e) Revestimentos de grês: 

e. 1) Muito resistentes à água e aos produtos de limpeza normais. 

 

VI. 3 Equipamento de exterior ou logradouros 

a) Vedações e respetivos portões, incluindo lubrificação, substituição dos puxadores, 

fechaduras e peças móveis, troços de rede ou painéis rígidos e respetivos acessórios, bem 

como tratamento e pintura de zonas afetadas por ferrugem. 

 Nota: Caso haja substituição de fechaduras e se trate de edifícios abrangidos pelo “Plano de 

Emergência Específico para as Cheias da Bacia do Trancão”, fazer chegar cópia das 

chaves à Câmara Municipal/Proteção Civil. 

b) Pavimentos, incluindo reparação de zonas danificadas e eventual substituição de peças 

danificadas. 

c) Muros e bancadas, reparação de revestimentos, incluindo o tratamento de fissuras e 

respetiva pintura de zonas danificadas; eventual substituição de ladrilhos ou peças 

danificadas. 

d) Telheiros, incluindo eventual substituição de telhas danificadas (sejam cerâmicas, 

fibrocimento, metálicas ou de plástico), partes de algeroz ou tubos de queda (incluindo 

respetiva limpeza), rufos de zinco ou em tela; tratamento ou pintura de zonas afetadas por 

ferrugem. 
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e) Equipamento (fixo ou móvel) de lazer, desportivo ou infantil, incluindo substituição de areia, 

reparar e/ ou substituir, tratamento e pintura das peças metálicas, de madeira ou nylon. 

f) Sumidouros e valetas, incluindo a limpeza, reparação e desentupimento das caixas e 

tubagens de esgoto pluvial ou doméstico. 

g) Retoque das pinturas de marcação dos pavimentos. 

h) Candeeiros, colunas de iluminação, postes e outro material elétrico, incluindo reparação e 

substituição de lâmpadas e peças danificadas. 

i) Bebedouros, bocas de rega e material de canalização de água, esgoto e gás, incluindo 

reparação, desentupimento de tubagem e substituição de peças danificadas. 

 

Nota: Será da responsabilidade da Junta de Freguesia a reparação e conservação de 

superfícies novas, como sejam coberturas, paredes, pavimentos, vedações, etc. até 10% 

da área total. 
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Regulamento do Programa de Apoio Municipal de Odive las 

PREÂMBULO 

O Movimento Associativo assume um papel determinante de participação cívica, intervenção 

social, desportiva e cultural no desenvolvimento do concelho. O Município de Odivelas 

reconhece a ação relevante dos agentes locais ao nível da aproximação das populações à 

participação associativa, através da promoção, do acesso e da fruição generalizada de uma 

diversidade de atividades e projetos de natureza social, juvenil, cultural e desportiva. 

O Movimento Associativo enquanto estrutura cívica de participação dos cidadãos na vida da 

comunidade desempenha uma dupla função, contribuindo, objetivamente, para a preservação 

da identidade, herança cultural e patrimonial local e, simultaneamente, para a projeção e 

antecipação do futuro, através da aposta na melhoria da qualidade de vida, na criatividade e 

inovação dos cidadãos. Pela sua natureza e pelos objetivos que prossegue, desempenha 

igualmente um importante papel no combate à pobreza e à exclusão social, mediante o 

desenvolvimento de projetos específicos de intervenção social e disponibilização de serviços e 

valências de apoio aos públicos mais desfavorecidos.  

O associativismo seja de carácter juvenil, desportivo, cultural ou social, apresenta-se como 

uma importante dimensão da vida das comunidades locais, afirmando-se quer como polo de 

desenvolvimento local, mediante a oferta de um vasto conjunto de atividades, quer como 

espaço de realização pessoal e de cidadania participativa. 

O concelho de Odivelas assume-se como um território socialmente responsável e coeso, onde 

a infância, a juventude, a família e a população sénior constituem os vértices prioritários da 

intervenção municipal. Valores como a cidadania ativa, a responsabilidade social, a igualdade 

de oportunidades para todos e a inclusão social, norteiam a gestão municipal ao nível das 

responsabilidades e compromissos com os agentes locais, constituindo-se como fatores 

mobilizadores e aglutinadores de recursos e sinergias locais. 

O Município de Odivelas, reconhecendo a importância do Movimento Associativo no 

desenvolvimento local prioriza e mantém a vontade de continuar a apoiar o associativismo, 

garantindo a eficiência dos apoios municipais, nomeadamente financeiros, de acordo com os 

princípios da transparência, rigor, imparcialidade e equilíbrio, em prol do desenvolvimento 

social e humano do concelho. 

Com a revisão e reestruturação dos programas municipais de apoio à juventude (PAJO), à 

cultura (PACO), ao desporto (PAADO) e à área social (PAESO), pretende-se atingir uma maior 

objetividade e uniformização de critérios de atribuição dos apoios anteriormente existentes, 

uma maior simplificação de procedimentos e avaliação de resultados, maior equidade e 

racionalização na distribuição dos recursos existentes e promoção de uma cultura de 

responsabilidade e cooperação, no desenvolvimento estratégico do concelho. 

O Programa de Apoio Municipal de Odivelas tem em conta quatro grandes eixos: Eixo da 

Juventude; Eixo da Cultura; Eixo do Desporto e Eixo Social e visa estabelecer uma relação de 

confiança e relacionamento institucional com as entidades coletivas, legalmente constituídas, 

sem fins lucrativos, com sede social ou delegação na área geográfica do concelho de Odivelas, 

bem como abranger pessoas singulares, residentes no concelho de Odivelas, que 
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individualmente desenvolvam atividade continuada, a título não profissional, de elevado 

interesse municipal, propondo-se ir ao encontro dos interesses e necessidades das 

populações, potenciando e qualificando as respostas dos agentes locais.  

 

Assim: 

O projeto de Regulamento do Programa de Apoio Municipal de Odivelas foi aprovado pela 

Câmara Municipal de Odivelas, na … reunião ordinária, de.../.../2015, nos termos da alínea k), 

do número 1, do artigo 33.º, do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 setembro. 

 

Em cumprimento do disposto no artigo 101º, do Código de Procedimento Administrativo, o 

projeto de regulamento foi objeto de consulta pública, pelo prazo de 30 dias, tendo para isso 

sido publicado, na íntegra, em Boletim Municipal das Deliberações e Decisões, edição n.º … de 

2015, de … de …, e na Internet, no sítio institucional do município. 

 

Foi posteriormente aprovado pela Assembleia Municipal de Odivelas, na … reunião ordinária, 

de…/…/2015, fazendo uso da competência que lhe é atribuída pela alínea g), do n.º 1, do 

Artigo 25.º, do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

 

 

CAPÍTULO I 
Disposições Gerais 

 

Artigo 1º 

Objeto 

O presente Regulamento do Programa de Apoio Municipal de Odivelas, doravante designado 

por PAMO, tem por objeto estabelecer os apoios municipais às pessoas coletivas, legalmente 

constituídas, sem fins lucrativos e com sede social ou delegação na área geográfica do 

concelho de Odivelas, doravante designadas por entidades, e a pessoas singulares, residentes 

no concelho de Odivelas, bem como as regras de acesso a esses mesmos apoios.  

 

Artigo 2º 

Âmbito e Objetivos  

1 – O PAMO é um programa destinado a promover o desenvolvimento de atividades, projetos 

e/ou eventos de interesse municipal, tendo em conta quatro grandes eixos: Eixo da 

Juventude; Eixo da Cultura; Eixo do Desporto; e Eixo Social. 

2 – O PAMO enquanto instrumento de apoio tem como objetivos:  

a) Estabelecer um clima de confiança e relacionamento institucional entre a autarquia e as 

entidades suscetíveis de apoio regular, por parte do Município de Odivelas, desde que 

inscritas no Registo de Dados do Município, e promover o seu potencial no 

desenvolvimento de um tecido associativo inovador e virado para o futuro; 

b) Valorizar o esforço, o empenho, o profissionalismo e o voluntarismo de dirigentes e 

associados, contribuindo para a qualificação e diversificação da oferta às necessidades, 
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aos interesses e às expectativas da comunidade local e para o incremento de boas 

práticas de gestão assentes na rentabilização de sinergias e recursos disponíveis; 

c) Garantir que a atribuição dos apoios municipais é feita de acordo com os princípios da 

transparência, rigor e imparcialidade, assegurando uma maior simplificação dos 

procedimentos e maior equidade e racionalização na distribuição dos recursos 

existentes; 

d) Promover uma cultura de responsabilização, avaliação e prestação de contas. 

 

Artigo 3º 

Princípios Orientadores 

O PAMO rege-se pelos seguintes princípios orientadores: 

a) A informação recíproca: as entidades terão acesso a toda a informação relativa ao 

PAMO, devendo por seu lado disponibilizar ao Município de Odivelas todos os dados e 

informações necessárias no âmbito do mesmo; 

b) A responsabilização: as entidades ficam responsáveis, através dos seus órgãos, pela 

aplicação dos apoios aos fins consignados no PAMO; 

c) A comparticipação: os apoios a atribuir representam uma parte dos custos a realizar com 

a atividade, bens, serviços e equipamentos, de cada uma das entidades; 

d) A sustentabilidade: os apoios a conceder visam contribuir para a manutenção e 

sustentabilidade da atividade regular, a participação da comunidade e a capacidade de 

angariação de parcerias e patrocínios; 

e) A qualificação: valorizam-se especialmente os projetos e iniciativas com impacto social e 

que promovam a participação e o envolvimento da comunidade; 

f) A avaliação: a atribuição dos apoios obedece a um processo de monitorização regular 

por parte do Município de Odivelas; 

g) A contratualização: os apoios financeiros a conceder, no âmbito do PAMO, serão objeto 

de assinatura de contrato-programa entre as partes, sem prejuízo de outras 

determinações legais. 

h) O compromisso: os apoios a conceder, no âmbito do PAMO, constituem um 

compromisso do Município de Odivelas, todavia condicionados às suas disponibilidades 

orçamentais ou outras, que a cada momento se verifiquem. 

 

Artigo 4º 

Entidades Destinatárias 

Os apoios a atribuir destinam-se às entidades com atividades no âmbito do presente PAMO, 

designadamente: 

a) Associações juvenis, e outras associações de âmbito juvenil, que contribuam para o 

reforço da participação e envolvimento dos jovens na vida da comunidade local, através 

da realização de eventos, iniciativas, programas e projetos de interesse municipal; 

b) Associações e coletividades que contribuam para a promoção e desenvolvimento de 

atividades culturais e recreativas; 

c) Clubes, associações e coletividades desportivas, clubes de praticantes, e 

Associações/Federações de modalidade que promovam a atividade física e desportiva; 
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d) Associações e Instituições Particulares de Solidariedade Social que promovam 

atividades de intervenção social, designadamente no apoio à infância, aos idosos, às 

pessoas com deficiência, aos imigrantes e minorias étnicas, à família e à reinserção 

social. 

 

 

CAPÍTULO II 
Tipo de Apoios, Colaboração e Divulgação 

 

Artigo 5º 

Tipo de Apoios 

1 – Os apoios a atribuir às entidades, no âmbito do PAMO, pelo Município de Odivelas, são os 

seguintes: 

a) Financeiros: concretizam-se através da atribuição de verbas, para apoio à atividade 

regular, aquisição de bens, serviços, equipamentos, viaturas, beneficiação de 

instalações e, a título extraordinário, através do apoio à construção de equipamentos; 

b) Logísticos, instalações e transportes: concretizam-se através da cedência a título de 

empréstimo de bens, espaços e transportes, necessários à realização de atividades, 

projetos e eventos de natureza pontual; 

c) Técnicos: concretizam-se através da colaboração de técnicos municipais na articulação 

e desenvolvimento de atividades, projetos e eventos; 

d) Patrimoniais, a título extraordinário: concretizam-se através da cedência de terrenos, em 

direito de superfície, e de instalações, a título de comodato. 

2 – Os apoios a atribuir às pessoas singulares, que individualmente desenvolvam atividade 

continuada, a título não profissional, no âmbito do PAMO, são financeiros e não financeiros, 

porém, concedidos a título extraordinário, e concretizam-se através da atribuição de verbas, 

cedência de apoio logístico e de instalações, para apoio à preparação e participação 

individual em eventos de natureza internacional.  

3 – Os apoios financeiros previstos nos números anteriores, do persente artigo, constituem um 

compromisso do Município de Odivelas, porém, condicionados às disponibilidades 

financeiras, anualmente inscritas no Plano e Orçamento Municipal e nas Grandes Opções 

do Plano. 

4 – Os restantes apoios previstos nos números 1 e 2, do presente artigo, constituem um 

compromisso do Município de Odivelas, porém, condicionados às suas disponibilidades. 

 

Artigo 6º 

Colaboração 

1 – As entidades apoiadas, no âmbito do PAMO, de acordo com a sua área de atividade 

associativa, comprometem-se a colaborar com o Município de Odivelas nas iniciativas 

municipais, sempre que solicitado e que não prejudique a sua atividade regular. 

2 – O Município de Odivelas reserva-se o direito de proceder à recolha de som e imagens das 

atividades integradas em candidaturas apoiadas pelo PAMO, podendo utilizá-las livre de 

qualquer obrigação ou encargo. 
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Artigo 7º 

Divulgação 

As entidades beneficiárias dos apoios, no âmbito do PAMO, obrigam-se a mencioná-los em 

todos os materiais gráficos editados e/ou outras formas de divulgação, com a menção 

expressa, “Apoio do Município de Odivelas”, acompanhada do Brasão do Município de 

Odivelas ou Logótipo da Câmara Municipal. 

 

 

CAPÍTULO III 
Medidas de Apoio 

 

Artigo 8º 

Medidas de Apoio 

O PAMO concretiza-se através de seis medidas de apoio: 

a) Medida I – Atividade Regular; 

b) Medida II – Aquisição de Bens, Serviços, Equipamentos e Viaturas; 

c) Medida III – Beneficiação de Instalações; 

d) Medida IV – Apoio Logístico, Técnico e Cedência de Instalações; 

e) Medida V – Cedência de Transporte; 

f) Medida VI – Apoio Extraordinário. 

 

Artigo 9º 

Medida I – Atividade Regular 

1 – O apoio à atividade regular consiste na atribuição de uma comparticipação financeira anual, 

fixa e variável, destinada a apoiar as entidades que desenvolvam atividade de forma 

regular. 

2 – O apoio financeiro a conceder no âmbito dos eixos temáticos, do presente PAMO, tem 

como critério base: 

a) A atribuição de uma comparticipação financeira, anual e fixa, por entidade, no valor de € 

500,00 (quinhentos euros) para os Eixos da Juventude, Cultura e Social; 

b) A atribuição de uma comparticipação financeira, anual e fixa, por entidade, no valor de € 

250,00 (duzentos e cinquenta euros) para o Eixo do Desporto, desde que apresentem 

um limite mínimo de 15 atletas/praticantes; 

c) A atribuição adicional de uma comparticipação financeira, anual variável, no valor de € 

5,00 (cinco euros), a conceder às entidades do Eixo da Juventude e da Cultura, desde 

que apresentem um limite mínimo de 15 elementos inscritos na respetiva entidade, a 

comprovar por declaração emitida por estrutura regional ou nacional ou através de 

documento comprovativo do pagamento de seguro nominal dos elementos inscritos; 

d) A atribuição adicional de uma comparticipação financeira, anual variável, a conceder às 

entidades do Eixo do Desporto, desde que apresentem mais de 15 atletas/praticantes e 

do Eixo Social, desde que apresentem um limite mínimo de 10 utentes com acordo com 

o Instituto de Segurança Social; 
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e) A atribuição da comparticipação financeira, fixa mais variável, a conceder por entidade, 

no âmbito dos Eixos da Juventude e da Cultura, para apoio à atividade regular, terá o 

limite máximo de € 1.000,00 (mil euros).  

f) A atribuição da comparticipação financeira, fixa mais variável, a conceder por entidade, 

no âmbito dos Eixos do Desporto e Social, para apoio à atividade regular, terá o limite 

máximo de € 3.000,00 (três mil euros). 

g) Nos casos em que uma entidade promova atividades em mais do que um eixo temático e 

que as mesmas constem do seu objeto social, o valor máximo a atribuir será de € 

3.500,00 (três mil e quinhentos euros). 

3 – A atribuição adicional da comparticipação financeira, anual variável, por entidade, no 

âmbito do Eixo do Desporto, a atribuir por atleta/praticante, varia entre os € 2,50 (dois euros 

e cinquenta cêntimos) e os € 12,50 (doze euros e cinquenta cêntimos), sendo concedida de 

acordo com os critérios previstos no seguinte quadro: 
 

Critérios de apoio (€ 2,50 a € 12,50 por atleta/praticante) 

Critérios 
de 

Atribuição 

≥ 25% 
Atletas/Praticantes 

Femininos (1) 

≥ 50 % 
Atletas/Praticantes 

Residentes no 
Concelho (1) 

≥2 (dois) 
Atletas/Praticantes: 

Desporto Adaptado / 
Com Necessidades 

Educativas Especiais (*) 
(1) 

≥ 25% 
Atletas 

Federados 
(1) 

Modalidades a 
Desenvolver no 

Concelho 
(1 e 2) 

Valor 
Máximo 

€ 2,50  € 2,50  € 2,50  € 2,50  € 2,50  

(*) Contra a apresentação de relatório médico comprovativo da situação clínica 

 

(1) Os valores resultantes da aplicação dos Critérios de Atribuição são diretamente proporcionais à relação entre a 

percentagem e o valor máximo. 

(2) Modalidades a identificar pelo município, em articulação entre os serviços da área do desporto e da educação, até 

ao final de maio de cada ano. 

4 – A atribuição adicional da comparticipação financeira, anual variável, por entidade, no 

âmbito do Eixo Social, segundo o tipo de resposta social, a atribuir por utente, varia entre os 

€ 5,00 (cinco euros) e os € 10,00 (dez euros), sendo concedida de acordo com os critérios 

previstos no seguinte quadro: 
 

Critérios de apoio (€ 5,00 a € 10,00 por utente com acordo) 

Critérios 
de 

Atribuição 

Utentes  
Centro 

de 
Convívio 

/CFL* 
/CAO * 

Utentes 
Centro de 

Dia / 
Centro de 

Noite 

Utentes 
Apoio 

Domiciliário 

Utentes 
Lar / 

Residência 

Utentes 
Centro 

Acolhimento 
Temporário 

Utentes 
Centro 
* ATL / 
CFL* 

Utentes 
Creche 

Utentes 
Pré-
Escolar 
 

Valor 
Máximo € 5,00  € 7,50  € 10,00  € 10,00 € 10,00 € 7,50 € 10,00 € 10,00 

* CFL - Centro de férias e lazer; ATL - Centro de atividades e tempos livres; CAO – Centro de atividades ocupacionais 

 
5 - A comparticipação a conceder às entidades, no âmbito dos Eixos da Juventude, Cultura e 

Social, será efetuada mediante apresentação, do recibo assinado e com o carimbo da 

entidade. 

6 - A comparticipação a conceder às entidades, no âmbito do Eixo do Desporto, será efetuada 

mediante a celebração de Contrato-Programa. 
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Artigo 10º 

Medida II – Aquisição de Bens, Serviços, Equipament os e Viaturas 

1 – O apoio à aquisição de bens e serviços consiste na atribuição de uma comparticipação 

financeira anual, destinada a fazer face aos encargos com a aquisição de: 

a) Bens e serviços indispensáveis à prossecução de atividades, projetos e eventos 

relevantes, promovidos pelas entidades; 

i. O valor do apoio financeiro a conceder é de 50% do valor da aquisição, até ao limite 

máximo de € 1.000,00 (mil euros). 

2 – O apoio à aquisição de equipamento, considerado necessário e indispensável ao normal 

desenvolvimento das atividades, consiste numa comparticipação financeira anual, destinada 

a fazer face aos encargos com:  

a) A aquisição de equipamento informático, de comunicação e audiovisual e de som e luz, 

equipamento desportivo e equipamento de escritório; 

i. O valor do apoio financeiro a conceder é de 50% do valor da aquisição, até ao limite 

máximo de € 1.500,00 (mil e quinhentos euros). 

b) A aquisição de viatura; 

i. O valor do apoio financeiro a conceder é de 25% do valor da aquisição, até ao limite 

máximo de € 5.000,00 (cinco mil euros). 

3 – O apoio previsto na subalínea i., da alínea b), do número anterior, é quadrienal, só sendo 

admitido um pedido por entidade, em cada 4 anos. 

 

4- A comparticipação a conceder às entidades será efetuada contra a apresentação das 

correspondentes cópias das faturas de aquisição. 
 

Artigo 11º  

Medida III – Beneficiação de Instalações 

1 – O apoio à beneficiação de instalações consiste na atribuição de uma comparticipação 

financeira destinada à realização de obras de conservação/manutenção e 

recuperação/requalificação de fundo de instalações, consideradas imprescindíveis, para 

garantir a melhoria da qualidade dos serviços/atividades a prestar aos seus utilizadores. 

2 – O valor do apoio financeiro a conceder para obras de conservação e manutenção de 

instalações é de 50% do valor investido e tem como limite máximo € 10.000,00 (dez mil 

euros). 

3 – O valor do apoio financeiro a conceder para obras de recuperação e requalificação de 

fundo de instalações é de 50% do valor investido e tem como limite máximo € 100.000,00 

(cem mil euros). 
4 – A atribuição do apoio financeiro, previsto nos números anteriores do presente artigo, está 

consignada aos fins neles previstos e será objeto de celebração de Contrato-Programa. 

5 – A comparticipação a conceder será efetuada mediante apresentação, pelas entidades 

beneficiárias, da cópia das faturas e dos autos de medição respetivos, nos termos do 

Contrato-Programa a celebrar. 

6 – O apoio previsto no presente artigo é quadrienal, só sendo admitido um pedido por 

entidade, em cada 4 anos. 
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Artigo 12º  

Medida IV – Apoio Logístico, Técnico e Cedência de Instalações 

1 – O apoio logístico, considerado necessário e indispensável ao normal desenvolvimento das 

atividades, consiste na cedência a título de empréstimo de palcos, mesas, cadeiras, entre 

outros; 

2 – O apoio técnico, considerado necessário e indispensável à realização de iniciativas, 

projetos e eventos socialmente relevantes e de interesse municipal, consiste na colaboração 

dos técnicos municipais. 

3 – A cedência de instalações municipais e sob gestão municipal destina-se à realização de 

atividades de carácter regular e pontual: 

a) A cedência de instalações desportivas, para utilização regular, visa atenuar as carências 

existentes no Município de Odivelas em matéria de instalações desportivas, por parte 

das entidades previstas na alínea c), do Artigo 4.º, do presente PAMO, e é concedida de 

acordo com o previsto nos Critérios de Cedência de Instalações Desportivas sob Gestão 

Municipal, sendo os valores aplicados com base no Regulamento de Taxas e Outras 

Receitas Municipais. 

b) A cedência de instalações, para utilização pontual, destina-se à realização de eventos 

socialmente relevantes e de interesse municipal e é concedida de acordo com o previsto 

no Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais. 

 

Artigo 13º  

Medida V – Cedência de Transporte 

1 – O apoio com a cedência de transporte constitui um recurso subsidiário ao funcionamento e 

dinâmica organizacional das entidades, visa minimizar as carências destas, em termos de 

transporte, e traduz-se na cedência de viaturas de transporte coletivo municipal. 

2 – A cedência de transporte às entidades destina-se a fomentar a participação em eventos, 

designadamente, espetáculos, provas de competição, passeios, excursões, convívios e em 

visitas de natureza cultural como museus, palácios e outros monumentos, e compreende 

duas modalidades de apoio, a gratuita e a onerosa. 

3 – A cedência gratuita de transporte destina-se a efetuar deslocações de âmbito nacional 

(continente), regional (distrito e área metropolitana de Lisboa) e local (dentro do concelho), e 

obedece aos seguintes critérios: 

a) Cedência de transporte para utilização em contexto nacional, até ao limite de 1 (um) por 

ano; 

b) Cedência de transporte para utilização em contexto regional ou local, até ao limite de 4 

(quatro) por ano; 

c) Cedência de transporte para competições oficiais de âmbito nacional e/ou regional, até 

ao limite de 50% das deslocações anuais;    

d) Cedência de mais 1 (um) transporte, a título excecional, sem limite geográfico, que 

acresce à cedência prevista nas alíneas anteriores, do presente artigo, desde que a 

natureza da deslocação assuma particular relevância para a entidade e para o interesse 

municipal; 

e) A cedência de transporte, prevista nas alíneas anteriores, do presente artigo, quando 

atribuída no âmbito do Eixo do Desporto, é quantificada por equipa; 
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4 – A cedência de transporte obedece aos seguintes requisitos: 

a) Formalização do pedido, com uma antecedência mínima de 20 (vinte) dias úteis face à 

data prevista de utilização; 

b) Excetuam-se do prazo previsto na alínea anterior, os casos devidamente 

fundamentados, no âmbito do Eixo do Desporto, em que haja lugar a 

agendamento/alteração de datas/horários de jogos/competições oficiais, por parte da 

respetiva Associação e/ou Federação de modalidade; 

c) Registo e ordem de entrada dos pedidos nos serviços municipais. 

5 – A cedência onerosa de transporte destina-se a efetuar deslocações de âmbito nacional 

(continente) e regional (distrito e área metropolitana de Lisboa), em período de interrupção 

letiva e/ou em dias de descanso semanal, até ao limite de 2 (duas) deslocações por ano, 

por entidade, e implica o pagamento do valor previsto no Regulamento de Taxas e Outras 

Receitas Municipais, do Município de Odivelas. 

 

Artigo 14.º  

Medida VI – Apoio Extraordinário 

1 – O Apoio Extraordinário traduz-se na atribuição de apoio financeiro e não financeiro às 

entidades e pessoas singulares que prossigam fins de elevado interesse municipal, com 

impacto direto no desenvolvimento do concelho, desenvolvam atividade continuada, nas 

áreas a que se destina o apoio e assegurem uma resposta adequada às necessidades da 

comunidade. 

2 – A concessão de apoio extraordinário financeiro e não financeiro às entidades traduz-se: 

a) Na comparticipação de obras de construção de raiz de equipamentos, cujo domínio de 

intervenção se enquadre nos objetivos estratégicos de desenvolvimento local, definidos 

pelo Município de Odivelas; 

b) Na cedência de terrenos, em direito de superfície, e instalações, a título de comodato, 

destinados a equipamentos, cujo domínio de intervenção se enquadre nos objetivos 

estratégicos de desenvolvimento local, definidos pelo Município de Odivelas. 

3 – A concessão do apoio previsto na alínea a), do número anterior, é de 10% do valor 

investido até ao limite máximo de € 150.000,00 (cento e cinquenta mil euros). 

4 – A atribuição do apoio financeiro, previsto no número anterior, está consignada aos fins nele 

previstos, será objeto de celebração de Contrato-Programa e prestado contra a 

apresentação de: 

a) Projeto de construção; 

b) Documento comprovativo da propriedade do terreno destinado à construção do 

equipamento; 

c) Orçamento previsional com a indicação do regime de IVA aplicável; 

d) Comprovativos das autorizações e licenças necessárias à realização da obra. 

5 – A comparticipação financeira, prevista no número 3, do presente artigo, será efetuada 

mediante apresentação, pelas entidades beneficiárias, da cópia das faturas e dos autos de 

medição respetivos, nos termos do Contrato-Programa a celebrar. 

6 – O apoio extraordinário financeiro a pessoas singulares, residentes no concelho de 

Odivelas, desde que enquadradas em atividades de elevado interesse municipal, previstas 
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no âmbito dos eixos temáticos, do presente PAMO, poderá ser concedido mediante 

proposta devidamente fundamentada, aprovada em reunião de Câmara do Município de 

Odivelas, e celebração de Contrato-Programa, para apoio na preparação e participação em 

eventos de natureza internacional, destinado à obtenção de resultados individuais a que se 

propõem. 

7 – A concessão de apoio extraordinário não financeiro a pessoas singulares, residentes no 

concelho de Odivelas, desde que enquadradas em atividades de elevado interesse 

municipal, previstas no âmbito dos eixos temáticos, do presente PAMO, traduz-se na 

cedência de apoio logístico e de instalações, para os mesmos fins e objetivos previstos no 

número anterior. 

 

 

CAPÍTULO IV 
Registo de Dados no Município 

 

Artigo 15º 

Definição e objetivo 

1 – O Registo de Dados no Município, doravante designado por RDM, traduz-se numa 

ferramenta de trabalho que permite identificar as entidades que existem no concelho de 

Odivelas, suscetíveis de serem apoiadas no âmbito do PAMO. 

2 – O RDM tem como objetivos agilizar e simplificar as condições de candidatura ao PAMO e 

dotar o município de um conjunto de dados que permitam aferir com maior objetividade e 

rigor a gestão e o funcionamento dessas mesmas entidades. 

 

Artigo 16º 

Inscrição 

1 – A apresentação do pedido de inscrição ao Município de Odivelas, preferencialmente em 

formato digital, decorre a todo o tempo. 

2 – O pedido de inscrição é processado no Portal Interno da Câmara Municipal de Odivelas, 

acompanhado da seguinte documentação, a entregar pelas entidades no ato de inscrição: 

a) Ficha de inscrição, através do preenchimento do ANEXO I, do PAMO;  

b) Cópia da publicação dos Estatutos em Diário da República; 

c) Cópia do Cartão de Identificação de Pessoa Coletiva (NIPC); 

d) Cópia da ata da tomada de posse dos corpos gerentes em funções, com indicação dos 

contactos e forma de contactar; 

e) Cópia do Plano de Atividades e Orçamento, em vigor à data da inscrição, bem como da 

ata da respetiva aprovação; 

f) Relatório e Contas do exercício anterior, excetuando-se o caso de entidades constituídas 

no ano da inscrição. 

3 – O pedido de inscrição só fica concluído quando for entregue a totalidade da documentação 

prevista no número anterior. 
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Artigo 17º 

Atualização 

1 – A inscrição no RDM é atualizada, obrigatoriamente, todos os anos, durante o primeiro 

trimestre, através do preenchimento do ANEXO I, do PAMO. 

2 – Independentemente da atualização anual obrigatória, qualquer alteração deverá ser 

comunicada de imediato. 

3 – O incumprimento do previsto nos números anteriores implica a suspensão do registo de 

inscrição no RDM, constituindo igualmente impedimento à candidatura ao PAMO. 

 

 

CAPÍTULO V 
Processo de Candidatura 

 

Artigo 18º 

Prazo e Condições de Acesso 

1 – O prazo de apresentação de candidatura às Medidas I, II e III decorre entre 1 de fevereiro e 

30 de abril. 

2 – Os prazos de candidatura às Medidas IV e V são os que constam do seguinte quadro:  

 

Medidas 

Medida IV Medida V 

Apoio Logístico e 
Técnico 

Cedência de Instalações  Cedência de Transporte 

Regular Pontual 

Prazo de 
Candidatura 

Antecedência de 30 
dias Até 30 de junho * Até 30 dias da 

utilização 
Antecedência mínima de 

20 dias úteis 

* Após análise das candidaturas, os respetivos serviços comunicam até 31 de julho, aos interessados, os horários 

contemplados. 

3 – A candidatura à Medida VI não obedece a prazo nem a formulário pré-definidos, podendo 

ocorrer em qualquer momento. 

4 – As entidades que pretendam beneficiar dos apoios previstos no PAMO, terão que, 

cumulativamente, preencher os seguintes requisitos: 

a) Estar inscritas no Registo de Dados do Município e manter o registo atualizado; 

b) Apresentar os comprovativos relativos à sua situação fiscal e contributiva; 

c) Cumprir o prazo de apresentação da candidatura. 

5 – A candidatura às Medidas I, II e III é feita através do preenchimento do ANEXO II – 

MODELOS 1, 2, 3, 4 e 5, do PAMO. 

6 – A candidatura à Medida IV é feita através do preenchimento do ANEXO III, do PAMO. 

7 – A candidatura à Medida V é feita através do preenchimento do ANEXO IV, do PAMO. 

8 – Nos casos em que a entidade não realize despesa, consignado a um fim específico, 

correspondente à totalidade do apoio financeiro concedido em candidatura anterior, 

atribuído no âmbito da Medida II e III, e não apresente justificação atendível ou tenha a 

situação por regularizar, fica inibida de se candidatar ao PAMO. 

9 – A prestação de falsas declarações no processo de candidatura será sancionada com a 

inibição de apresentação de candidatura e a obrigação de proceder à devolução dos 

montantes recebidos. 
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10 – A apresentação de candidaturas com eventuais lacunas formais no preenchimento do 

formulário ou na apresentação da documentação complementar exigida, poderão ser objeto 

de aperfeiçoamento, dispondo a entidade de 10 dias úteis, após notificação, para suprir a 

lacuna, sob pena de indeferimento liminar da mesma. 

 

Artigo 19º 

Análise e Apreciação 

1 – Os apoios a atribuir, no âmbito do PAMO, têm por base a análise e a apreciação de todas 

as candidaturas, de acordo com os seguintes critérios: 

a) A justificação da necessidade de apoio; 

b) A abrangência da candidatura; 

c) A colaboração da entidade em iniciativas municipais; 

d) A capacidade para estabelecer parcerias e para cooperar com outras entidades da 

comunidade; 

e) A capacidade de inovação e relevância das atividades desenvolvidas; 

f) A consistência do projeto de gestão, decorrente do relatório de atividades do ano 

anterior, bem como do plano e orçamento do ano em curso, aprovados em Assembleia 

Geral; 

g) A capacidade de auto financiamento e diversificação das fontes de financiamento; 

h) A adequação do orçamento apresentado às atividades e ações a empreender. 

2 – Para efeitos de atribuição do apoio financeiro, os serviços municipais elaboram informação 

fundamentada, em conformidade com os critérios estabelecidos no número anterior, 

devidamente ponderados conforme ANEXO V, do PAMO, e respetiva hierarquização das 

candidaturas a submeter à Câmara Municipal, para efeitos de apreciação e aprovação. 

3 – A responsabilidade pelo processo de tramitação dos apoios é da competência das 

respetivas unidades orgânicas municipais, de acordo com as áreas temáticas que lhes 

estão atribuídas na Estrutura Orgânica do Município de Odivelas, coordenando entre si os 

apoios a conceder às entidades que desenvolvam atividades em mais do que um eixo 

temático. 

Artigo 20º 

Concessão do Apoio 

A disponibilização do apoio financeiro a conceder, nos termos do presente PAMO, efetua-se 

após a aprovação das respetivas candidaturas em reunião da Câmara Municipal. 

 

Artigo 21º 

Controlo, Avaliação e Informação 

1 – O Município de Odivelas procederá a uma monitorização contínua da execução dos apoios, 

através da elaboração de relatórios semestrais. 

2 – As entidades ficam obrigadas a proceder à prestação de contas dos apoios financeiros 

recebidos, até 31 de dezembro de cada ano, através do preenchimento do ANEXO VI, do 

PAMO. 

3 – Nos casos em que a entidade não realize despesa no montante total do apoio financeiro, 

consignado a um fim específico, atribuído no âmbito da Medida II, aquela procederá à sua 
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justificação, no prazo previsto no número anterior, para eventual prorrogação do período de 

utilização. 

4 – Nos casos de justificação não atendível ou de não realização definitiva da totalidade do 

apoio financeiro concedido, a entidade deverá proceder de imediato à sua restituição ou 

será deduzido em candidatura imediatamente subsequente, para os mesmos ou outros fins. 

5 – As entidades apoiadas, deverão manter um dossier financeiro, devidamente organizado 

com todos os documentos suscetíveis de comprovar as informações e declarações 

prestadas, bem como os documentos comprovativos das despesas realizadas, e 

disponibilizá-lo para consulta sempre que solicitado, pelo Município de Odivelas. 

6 – Caso se suscitem dúvidas quanto à gestão e aplicação dos apoios financeiros concedidos, 

o Município de Odivelas poderá, a qualquer momento, analisar, por meios próprios ou 

através de entidade por si incumbida, as contas das entidades que beneficiarem do PAMO. 

7 – O Município de Odivelas divulgará, anualmente, através da sua página oficial, os montantes 

globais correspondentes aos apoios financeiros, logísticos, técnicos, cedência de 

instalações e cedência de transporte, atribuídos no ano imediatamente anterior, em 

conformidade com o ANEXO VII, do PAMO. 

 

 

CAPÍTULO VI 
Disposições Finais e Transitórias 

 

Artigo 22º 

Implementação do PAMO 

Quaisquer dúvidas de interpretação e aplicação, decorrentes da implementação do PAMO, 

serão decididas por despacho da Presidente da Câmara Municipal, mediante prévio parecer. 

 

Artigo 23º 

Prazo de Candidatura 

Excecionalmente, no ano da entrada em vigor do PAMO, o prazo de apresentação de 

candidatura às Medidas I, II e III, decorre no mês posterior à entrada em vigor do mesmo. 

 

Artigo 24º 

Entrada em vigor 

O presente PAMO entra em vigor no dia útil seguinte ao da sua publicação no Boletim 

Municipal das Deliberações e Decisões. 

 

Odivelas, … de …… de 2015 
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Preâmbulo 
 
 
 
 
 

1. Os Decretos-Lei n.º 313/2003, 314/2003 e 315/2003, de 17 de dezembro, o Decreto-Lei n.º 
315/2009, de 20 de outubro, e a Portaria n.º 264/2013, de 16 de agosto, atribuem às câmaras 
municipais importantes competências na área do controlo de zoonoses, bem-estar animal, na 
luta contra o abandono de animais e na proteção da saúde pública.  

2. Por sua vez, a Convenção Europeia para a Proteção dos Animais de Companhia, aprovada 
pelo Decreto-Lei n.º 13/93, de 13 de abril, e as respetivas medidas complementares 
estabelecidas pelo Decreto-Lei n.º 276/2001, de 17 de outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 
260/2012 de 12 de dezembro, disciplinaram a detenção, o alojamento, a captura e o abate de 
animais de companhia. Por outro lado, a Portaria n.º 421/2004, de 24 de abril, que aprovou o 
Regulamento de Classificação, Identificação e Registo de Carnívoros Domésticos, artigo 3.º do 
Decreto-Lei n.º 315/2003, de 17 de dezembro, que regulou o licenciamento de canis e gatis e o 
n.º 1 do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 314/2003, de 17 de dezembro, dispõem que os 
municípios devem possuir instalações destinadas a canis e gatis, de acordo com as 
necessidades municipais e postos adequados à execução de campanhas de profilaxia médica 
e sanitária.  

3. O Decreto-Lei n.º 313/2003, de 17 de dezembro, estabelece o “Sistema de Identificação de 
Caninos e Felinos”, que determina a obrigatoriedade da identificação eletrónica a todos os 
canídeos nascidos após 1 de julho de 2008. 

4. O presente Regulamento acolhe também as disposições constantes da Portaria n.º 
264/2013, de 16 de agosto e do Decreto-Lei n.º 314/2003, de 17 de dezembro, que instituíram 
e aprovaram o “Programa Nacional de Luta e Vigilância Epidemiológica da Raiva Animal e 
Outras Zoonoses”. 

5. São já considerados os fundamentos jurídicos da Lei 46/2013, de 4 de julho, que procede à 
primeira alteração do Decreto-Lei n.º 315/2009, de 29 de outubro, estabelecendo o regime 
jurídico para criação, reprodução e detenção de animais de companhia perigosos e 
potencialmente perigosos, nomeadamente requisitos, regime penal e contraordenacional. 

6. Assim, nos termos do disposto no artigo 241.º da Constituição, na alínea g) do n.º 1 do artigo 
25.º e na alínea ii) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e tendo em 
conta as normas legais e regulamentares supracitadas, o Município de Odivelas delibera 
submeter à Assembleia Municipal de Odivelas, para aprovação, o presente Regulamento, 
precedida, nos termos dos artigos 117.º e 118.º do Código de Procedimento Administrativo, de 
apreciação pública pelo período de 30 (trinta) dias para recolha de sugestões, discussão e 
análise.  

7. Em caso de omissão, o Regulamento do Centro Oficial de Recolha Animal do Concelho de 
Odivelas rege-se pela legislação vigente. 
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Regulamento do Centro Oficial de Recolha Animal do Concelho de Odivelas 
 

 
CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
 

Artigo 1.º 
Definições 

Sem prejuízo do disposto na Lei, entende-se por: 
 
a) Dono ou  Detentor  - qualquer pessoa, singular ou coletiva, responsável por um animal ou 
que dele se ocupe, mesmo que a título temporário, para efeitos de reprodução, criação, 
manutenção, acomodação ou utilização, com ou sem fins comerciais, garantindo-lhe os 
necessários cuidados sanitários e de bem-estar animal, bem como a aplicação das medidas de 
profilaxia emanadas pelas autoridades competentes; 
 
b) Animal de companhia  - qualquer animal detido ou destinado a ser detido por seres 
humanos, designadamente no seu lar, para seu entretenimento e companhia;  
 
c) Cão ou gato vadio ou errante - qualquer cão ou gato que seja encontrado na via pública ou 
em quaisquer lugares públicos, fora do controlo ou da vigilância direta do respetivo dono ou 
detentor, sem qualquer identificação ou que não tenha lar;  
 
d) Animal potencialmente perigoso  – qualquer animal que, devido à sua especificidade 
fisiológica, tipologia racial, comportamento agressivo, tamanho ou potência de mandíbula, 
possa causar lesão ou morte a pessoas ou outros animais; 
 
e) Animal perigoso  – qualquer animal que se encontre numa das seguintes condições:  
 1. Tenha mordido, atacado ou ofendido o corpo ou a saúde de uma pessoa; 
 2. Tenha ferido gravemente ou morto um outro animal fora da propriedade do seu dono 

ou detentor; 
 3. Tenha sido declarado, voluntariamente, pelo seu dono ou detentor, à junta de 

freguesia da sua área de residência, que tem um caráter e comportamento agressivos; 
 4. Tenha sido considerado, pela autoridade competente, como um risco para a 

segurança de pessoas e animais devido ao seu comportamento agressivo ou 
especificidade fisiológica.  

 
f) Cão ou gato abandonado  – qualquer cão ou gato relativamente ao qual existam fortes 
indícios de que não tem detentor, de que este não esteja identificado ou que foi removido, 
pelos respetivos donos, para fora do seu domicílio ou dos locais onde costumava estar 
confinado, com vista a pôr termo à propriedade, prestação de cuidados, posse ou detenção 
que sobre aquele se exercia, sem transmissão do mesmo para a guarda e responsabilidade de 
outras pessoas, da autarquia local ou das associações zoófilas legalmente constituídas.  
 
g) Médico Veterinário Municipal (MVM) – autoridade sanitária veterinária concelhia, nomeado 
responsável pela direção e coordenação do CORACO, bem como pela execução das medidas 
de profilaxia médica e sanitária determinadas pelas autoridades competentes, nacionais e 
regionais, promovendo a preservação da saúde pública e a proteção do bem-estar animal; 
 
h) Centro Oficial de Recolha Animal do Concelho de Odi velas (CORACO)  – o alojamento 
municipal onde os animais de companhia são hospedados por um período determinado pela 
autoridade competente, não sendo utilizado como local de reprodução, criação, venda ou 
hospitalização. A principal função é o controlo da população canina e felina do Município, na 
salvaguarda da saúde pública; 
 
i) Gabinete Veterinário Municipal (GVM)– unidade orgânica da Câmara Municipal de 
Odivelas que presta apoio administrativo e técnico ao MVM. 
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Artigo 2.º 
Direitos dos Animais 

O Município de Odivelas reconhece a importância dos Direitos dos Animais consagrados na 
Declaração Universal dos Direitos dos Animais, proclamada pela UNESCO em sessão 
realizada em Bruxelas, em 27 de janeiro de 1978, e que os mesmos devem constituir um 
acervo de princípios inspiradores da sua atividade nesse âmbito, sem prejuízo do estrito 
cumprimento da legislação vigente. 
 

Artigo 3.º 
Objeto 

O presente regulamento estabelece as normas a que obedece o funcionamento e a atividade 
do Centro Oficial de Recolha Animal do Concelho de Odivelas ou CORACO, também 
designado por Parque dos Bichos. 
 

Artigo 4.º 
Identificação do Animal e Registo 

1. Todos os animais que dão entrada no CORACO são registados individualmente através da 
atribuição de um número de ordem sequencial correspondente ao que seja automaticamente 
emitido por uma Base de Dados, acompanhado da identificação completa e fotografia do 
animal, respetiva origem e proveniência, bem como a identificação do apresentante, caso 
exista. (ANEXO 1) 
 
2. No caso dos canídeos, é afixada uma placa identificativa na respetiva jaula. 
 
3. Aos gatos são colocadas coleiras com número e cor diferentes consoante o sexo e 
temperamento. 
 
4. Os serviços mantêm atualizado o movimento diário dos animais através da Base de Dados 
referida no número 1. 
 
5. Até ao dia 8 de cada mês, a secretaria elabora, por espécies, um mapa relativo ao 
movimento mensal dos animais, no qual constam os seguintes elementos: 
a) Data de entrada 
b) Óbitos 
c) Data de saída 
d) Destinos dos animais. 
 
6. Estes registos são arquivados pelo GVM durante um período mínimo de três anos. 
 
 

Artigo 5.º 
Identificação do Dono ou Detentor 

1. O CORACO dispõe do respetivo leitor eletrónico para efeitos de controlo da identificação 
eletrónica dos canídeos e felinos. 
 
2. Os animais encontrados na via pública são objeto de uma observação pelos serviços de 
forma a determinar a identificação do seu dono ou detentor. 
 
3. No caso de ser identificado o dono ou detentor, este será notificado para, no prazo 
legalmente determinado, proceder ao levantamento do animal, sendo punido, nos termos da 
legislação em vigor, pelo abandono do mesmo.  
 
 

Artigo 6.º 
Grupos de Animais Alojados 

1. Os animais alojados formam três grupos distintos: 
a) Animais em sequestro, designadamente: 

i) os animais suspeitos de raiva; 
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ii) os cães e os gatos agredidos por animais com sintomas clínicos de raiva, que tenham 
sido vacinados contra a raiva há mais de 21 dias e há menos de 12 meses, devendo, no 
entanto, ser sujeitos a duas vacinações antirrábicas consecutivas com intervalo de 180 dias 
e a um período mínimo de sequestro de 6 meses; 
iii) os animais agressores de pessoas ou de outros animais que estejam vacinados contra a 
raiva e dentro do prazo de imunidade da vacina, salvo se a vigilância clínica for domiciliária, 
sempre que haja garantias para o efeito. Neste caso, o detentor do animal deve entregar 
no CORACO um termo de responsabilidade, passado por médico veterinário, no qual o 
clínico se responsabiliza pela vigilância sanitária, por um prazo mínimo de 15 dias, 
comunicando, no fim do período, o estado do animal vigiado; 
iv) Animais agressores e agredidos cuja comprovação de vacina da raiva não seja possível 
e independentemente do seu estado de saúde. 

b) Animais em quarentena: grupo constituído pelos animais em recuperação e/ou provenientes 
do estrangeiro. 

c) Animais em qualquer outra situação, nomeadamente para adoção. 
 
2. Caso necessário, poderão coabitar machos e fêmeas adultos da mesma espécie, desde que 
a reprodução não seja possível.  
 
 

Artigo 7.º 
Localização e Composição 

1. O CORACO está localizado na Estrada da Paiã, na Pontinha. 
 
2. É composto por dezoito celas para cães, três celas semicirculares para cães potencialmente 
perigosos, três celas de quarentena e um compartimento à parte para gatos.  
 
3. As instalações de apoio são constituídas por: 
a) Sala de apoio do MVM; 
b) Sala de receção do público; 
c) Sala de armazenagem de rações e outros materiais destinados aos animais alojados; 
d) Secretaria; 
e) Vestiários para ambos os sexos; 
f) Cozinha e copa; 
g) Instalações sanitárias; 
h) Armazém de arcas para cadáveres e de equipamentos de captura de animais. 
 
 

Artigo 8.º 
Orgânica  

1. A gestão compete ao Município de Odivelas, nomeadamente no que concerne à cobrança 
de tarifas constantes no Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais vigente do 
Município de Odivelas. 
 
2. A direção e coordenação técnica é da responsabilidade do MVM.  
 

Artigo 9.º 
Acesso ao CORACO 

1. As pessoas estranhas ao GVM só podem ter acesso ao CORACO quando devidamente 
autorizadas pelo MVM e acompanhadas por um funcionário afeto ao mesmo, sendo obrigatório 
o cumprimento das disposições de segurança aplicáveis; 
 
2. Por questões de segurança física e de ordem sanitária está expressamente interdito o 
acesso à zona de sequestro a pessoas estranhas ao CORACO, sem prévia autorização do 
MVM; 
 
3. A autorização referida no número anterior não dispensa o acompanhamento por um 
funcionário do CORACO. 
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Artigo 10.º 
Horário de Funcionamento 

1. O CORACO presta atendimento ao público de segunda a sexta-feira, das 9H30 às 12H30 e 
das 14H00 às 16H30, e aos Sábados, das 9H00 às 13H00. 
 
2. Em datas a anunciar, mediante o pagamento das tarifas constantes no despacho vigente dos 
Ministérios do Estado e das Finanças, Agricultura, do Mar, do Ambiente, Ordenamento do 
Território e Energia, o MVM procede ao serviço de vacinação e colocação de dispositivo de 
identificação por microchip.  
 

 
Artigo 11.º 

Impedimentos 
O MVM será substituído, na sua ausência ou impedimentos, pelo MVM de um dos concelhos 
limítrofes, a designar pela autoridade sanitária veterinária nacional.  
 
 

Artigo 12.º 
Maneio, alimentação e cuidados de saúde animal 

1. A alimentação dos animais alojados deve ser realizada à base de alimentos compostos, 
devidamente balanceada e equilibrada, segundo instruções do MVM, exceto nos casos 
particulares, em que o mesmo determine a confeção de outro tipo de alimentos para satisfação 
de necessidades específicas dos animais. 
 
2. Todos os animais devem dispor de bebedouros com água potável e sem qualquer restrição, 
salvo por razões médico-veterinárias, os quais devem ser mantidos em bom estado de asseio e 
higiene.  
 
3. Todos os animais são submetidos a controlo sanitário e terapêutico pelo MVM. 
 
4. Os tratadores de animais, ou pessoas designadas pelo MVM, devem proceder à observação 
diária de todos os animais alojados no CORACO, informando o MVM sempre que haja 
qualquer indício de doença ou alteração comportamental, tais como: 
a) Alteração de comportamento ou perda do apetite; 
b) Diarreia ou obstipação, com modificação do aspeto das fezes; 
c) Vómitos, tosse, corrimentos oculares ou nasais, claudicações; 
d) Alterações cutâneas visíveis, alopécias e feridas; 
e) Presença de parasitas gastrointestinais e externos. 
 
5. Mediante supervisão do MVM, todos os tratadores de animais, ou pessoas para tal 
designadas, devem proceder aos tratamentos ou ações de profilaxia médico-sanitária dos 
animais alojados determinados pelo MVM. 
 
6. O manuseamento de animais deve ser feito de forma a não lhes causar qualquer dor, 
sofrimento ou distúrbios desnecessários. 
 
7. Quando houver necessidade de recorrer a meios de contenção, não devem estes causar 
ferimentos, dor ou angústia desnecessários aos animais. 
 

Artigo 13.º 
Higiene do Pessoal e das Instalações 

1. Devem ser cumpridos adequados padrões de higiene, nomeadamente no que concerne à 
higiene pessoal dos tratadores e demais pessoal em contacto com os animais, bem como a 
todas as estruturas de apoio ao maneio e tratamento dos animais. 
 
2. As instalações, equipamentos e áreas adjacentes, nomeadamente as áreas de acesso ao 
público, devem ser permanentemente mantidas em bom estado de asseio e higiene. 
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3. Para cumprimento do referido no n.º 1, todas as instalações destinadas ao alojamento de 
animais devem ser limpas, lavadas e/ou desinfetadas, diariamente, com água sob pressão com 
detergentes e desinfetantes que não sejam tóxicos para os animais. 
 
4. Todas as instalações, materiais e equipamentos que entraram em contacto com animais 
doentes ou suspeitos, ou com cadáveres, devem ser convenientemente lavados e desinfetados 
após cada utilização. 
 
5. Todo o material não reutilizável e de elevado risco biológico deve ser sempre colocado nos 
contentores adequados e exclusivos para esse efeito. 
 
 
CAPÍTULO II – COMPETÊNCIAS 
SECÇÃO I – Âmbito de Atuação 
 

Artigo 14.º 
Competências 

1. O CORACO tem como missão: 
a) Execução das medidas de profilaxia médica e sanitária determinadas pela legislação em 
vigor; 
b) Recolha, receção e eliminação de cadáveres de animais; 
c) Adoção; 
d) Controlo da população canina e felina no Concelho; 
e) Promoção do bem-estar animal e salvaguarda da saúde pública; 
f) A esterilização cirúrgica de todos os animais adotados; 
g) Atividades de sensibilização e pedagogia. 
 
2. As ações de profilaxia médica e sanitária englobam: 
a) A vacinação antirrábica; 
b) A colocação de dispositivos de identificação eletrónica; 
c) A captura de animais; 
d) O alojamento de animais; 
e) O sequestro de animais; 
f) A observação clínica; 
g) A occisão. 
 
 
SECÇÃO II – Ações de Captura, Profilaxia Médica e S anitária, e Destino dos Cães e Gatos 
 

 
Artigo 15.º 

Captura de Animais 
1. São capturados: 
a) Animais com raiva; 
b) Animais suspeitos de raiva; 
c) Animais agredidos por outros que estejam raivosos ou sejam suspeitos de raiva; 
d) Animais encontrados na via pública em desrespeito pelas normas em vigor; 
e) Animais alvo de ações de recolha compulsiva determinadas pela autoridade competente. 
 
2. A captura de animais é realizada em conformidade com a legislação em vigor, sendo 
utilizado o método de captura mais adequado ao caso concreto. 
 
3. Os animais capturados recolhem ao CORACO. 
 
4. A brigada de captura é acompanhada, sempre que necessário, pela autoridade policial. 
 
5. Os animais referidos na alínea d) só serão capturados caso exista denúncia de que: 
a) Estão acidentados e em visível agonia e sofrimento;  
b) Estão abandonados, traumatizados, paralisados ou debilitados; 
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c) Ameacem a segurança de pessoas, animais ou bens. 
 
6. A captura de animais em propriedade privada, de acordo com o acima descrito, será 
efetuada após análise e aprovação do MVM.  
 
 

Artigo 16.º 
Entrega de Animais 

1. O CORACO não aceita entrega de animais com dono. 
 
2. Excecionalmente, e apenas mediante declaração de entidade competente e/ou médico 
veterinário, sempre que o dono do animal, residente no Concelho de Odivelas, esteja 
definitivamente impossibilitado de lhe prestar os cuidados necessários, e não havendo nenhum 
parente que os possa prestar em nome daquele, pode entregar animais de companhia no 
CORACO. 
 
3. A entrega de animais nas condições referidas no n.º2 implica o preenchimento de um termo 
de responsabilidade, no qual o dono ou detentor deve declarar que põe termo à propriedade, 
posse, ou detenção desse animal, transmitindo-a para a Câmara Municipal, devendo ainda 
declarar qual o motivo da entrega. (ANEXO 6).  
 
3. Em conformidade com o disposto no n.º2, a entrega poderá ser efetuada nas seguintes 
circunstâncias:  
 
a) Constitui ameaça à segurança de pessoas, animais ou bens (neste caso, apenas poderá ser 
efetuada pelo dono ou detentor do animal e terá de apresentar comprovativo da situação); 
b) Incapacidade socioeconómica para detenção de animais, atestada por entidade competente; 
c) Incapacidade física/clínica para detenção de animais, atestada por médico assistente. 
 
4. A aceitação dos animais que se enquadrem no disposto no presente artigo é condicionada à 
existência de boxes disponíveis no CORACO e após autorização do Médico Veterinário 
Municipal. 
 

Artigo 17.º 
Abandono 

Os animais deixados nas imediações ou ao portão do CORACO, sem que sejam previamente 
aceites pelo MVM ou por quem este designar, são considerados abandonados, sendo os 
infratores, sempre que possível, punidos, nos termos da legislação em vigor. 
 
 

Artigo 18.º 
Alojamento 

1. São alojados os animais: 
a) Vadios ou errantes, por um período mínimo de 8 dias; 
b) Que recolhem ao CORACO no âmbito de ações de despejo, pelo período legalmente 

estabelecido; 
c) Destinados a adoção; 
d) Que recolhem ao CORACO, como resultado de ações de recolha compulsiva determinadas 

pelas autoridades competentes, até ao término do prazo de recurso, nos termos da lei geral, 
designadamente: 

 i) Alojamento de um número de animais superior ao estabelecido nas normas legais em 
vigor; 

 ii) Razões de bem-estar animal, saúde pública, segurança e tranquilidade das pessoas, 
outros animais e bens. 

 
2. Todos os animais recolhidos são submetidos a exame clínico pelo MVM, que elabora um 
relatório e decide o seu ulterior destino. 
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3. O tratador responsável pela higienização dos animais elabora diariamente um mapa de 
sinais e sintomas de doença nos animais, designadamente presença de parasitas ou sangue, 
tosse ou anorexia, antes de proceder à lavagem das jaulas ou parques. 
 
 

Artigo 19.º 
Restituição aos Detentores 

1. Os animais referidos nas alíneas a), b) e c) do artigo anterior podem ser entregues aos seus 
detentores ou adotantes, desde que cumpridas as normas de profilaxia médico-sanitária em 
vigor e pagas as respetivas taxas. (ANEXO 2) 
 
2. Os animais referidos na alínea d) do número 1 do artigo anterior e aqueles considerados em 
sequestro, só são restituídos uma vez cumpridas as formalidades previstas no número 1 e 
após prova de que a irregularidade cessou. (ANEXO 2) 
 
3. No caso de serem cães perigosos ou potencialmente perigosos, o detentor terá de 
apresentar um comprovativo de esterilização cirúrgica no prazo de seis meses, após a 
restituição. (ANEXO 2) 
 

 
Artigo 20.º 

Sequestro e Destino de Animal Agressor 
A avaliação de entrega será feita caso a caso e após satisfeitas as imposições legais para a 
detenção e posse deste tipo de cães, expressas no Decreto-Lei n.º 315/2009, de 29 de outubro 
e nas alterações introduzidas pela Lei 46/2013, de 4 de julho de 2013. (ANEXOS 3, 4, 5 e 10). 
 
 

Artigo 21.º 
Observação Clínica 

A observação clínica dos animais é da competência do MVM e obedece às normas 
estabelecidas na legislação em vigor. 
 
 
SECÇÃO III – Occisão e Eliminação de Cadáveres 
 
 

Artigo 22.º 
Occisão e Eliminação de Cadáveres 

1. A occisão é determinada pelo MVM, mediante critérios de bem-estar animal e de saúde 
pública, e é efetuada de acordo com a legislação em vigor. 
 
2. Sempre que esteja em causa a segurança e saúde públicas e o bem-estar o justifique, 
nomeadamente para pôr fim ao sofrimento ou dor desnecessária, o MVM pode proceder à 
occisão antes do prazo estabelecido legalmente, exceto nos casos de animais sujeitos a 
sequestro obrigatório para diagnóstico diferencial da raiva animal. 
 
3. A occisão de animais identificados eletronicamente deve ser averbada pelo GVM na base de 
dados onde se encontra o animal. 
 
4. Os cadáveres dos animais são eliminados, de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1069/09, 
do Parlamento Europeu e do Conselho de 21 de outubro de 2009. 
 
5. O CORACO só poderá aceitar animais para occisão, provenientes de particulares ou 
pessoas coletivas mediante a apresentação de declaração do médico veterinário assistente, 
onde constem os fundamentos clínicos ou comportamentais justificativos dessa necessidade e 
mediante o pagamento da competente taxa. 
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Artigo 22.º - A 
Impedimento para Assistir à Occisão 

À occisão não podem assistir pessoas estranhas aos serviços do CORACO, sem prévia 
autorização do MVM. 
 
 
SECÇÃO IV – Recolha e Receção de Cadáveres 

 
 

Artigo 23.º 
Recolha de Cadáveres na Via Pública 

1. Sempre que sejam encontrados ou for participada a existência de cadáveres de animais na 
via pública, estes são recolhidos pelos serviços competentes da Autarquia em viaturas 
adequadas para o efeito. 
 
2. Constitui um dever cívico de todos os cidadãos avisar o GVM da existência de cadáveres de 
animais na via ou no espaço público, designadamente em virtude de atropelamento. 
 
3. Para o efeito referido no número anterior, o Município criará oportunamente um número 
verde e disponibilizará os procedimentos necessários para o efeito. 
 
 

Artigo 24.º 
Recolha de Cadáveres em Residências e em Centros de  Atendimento Médico-Veterinário 
1. Sempre que solicitado, os serviços do CORACO recolhem cadáveres de animais em 
residências e em centros de atendimento médico-veterinário na área do Município.  
 
2. Os cadáveres devem ser entregues de acordo com as normas constantes no artigo 25.º e 
mediante o pagamento das tarifas constantes no Regulamento de Taxas e Outras Receitas 
Municipais vigente do Município de Odivelas. 
 
3. Aquando da solicitação da recolha de cadáveres, é obrigatória a comunicação da 
quantidade, espécie e porte dos mesmos. 
 
 

Artigo 25.º 
Receção de Cadáveres no CORACO 

O CORACO recebe cadáveres de animais aplicando-se, com as necessárias adaptações, o 
estabelecido no artigo anterior. 
 
 

Artigo 26.º 
Acondicionamento de Cadáveres de Animais 

1. Os cadáveres de animais provenientes de centros de atendimento médico-veterinário devem 
ser, sempre que possível, congelados e acondicionados em sacos de plástico, com espessura 
mínima de 100 microns, devidamente fechados de forma a evitar qualquer contaminação 
exterior. 
 
2. Os cadáveres de animais provenientes de detentores particulares devem ser acondicionados 
em sacos de plástico devidamente fechados, de forma a prevenir qualquer contaminação.  
 

Artigo 27.º 
Proibição 

Está interdita a colocação de objetos cortantes ou perfurantes, bem como de qualquer material 
clínico ou outro junto aos cadáveres. 
 
 
SECÇÃO V – Recolha e Transporte de Animais 
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Artigo 28.º 
Recolha de Animais em Residências 

Quando for legitimada a intervenção da Autarquia pelas entidades judiciais competentes. 
(ANEXO1) 
 
 

Artigo 29.º 
Transporte de Animais 

O Município de Odivelas disponibiliza veículo de transporte, adequado para o efeito, aos donos 
ou detentores que pretendam ver o seu animal assistido por um médico veterinário e estejam 
impossibilitados de o fazer (pessoas doentes, idosas, etc.), mediante o pagamento de uma 
taxa, nos termos do Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais vigente do Município 
de Odivelas.  
 
SECÇÃO VI – Adoção de Animais 
 

Artigo 30.º 
Adoção e Devolução 

1. Os animais alojados no CORACO que não sejam reclamados no prazo de 8 (oito) dias 
seguidos, podem ser cedidos pela Autarquia após parecer favorável do MVM. 
 
2. Os animais destinados à adoção são anunciados em campanhas publicitárias, meios de 
comunicação social e internet, designadamente através da página do Facebook do Parque dos 
Bichos. Promove-se também o desenvolvimento de contactos com canis, abrigos e 
associações na procura de donos para animais em busca de um novo lar.  
 
3. A adoção dos animais realiza-se sempre na presença do MVM ou perante quem este 
designar. 
 
4. No ato da adoção, o animal adotado é identificado eletronicamente e, sempre que tenha três 
ou mais meses de idade, será ainda sujeito às ações de profilaxia obrigatórias, em qualquer 
dos casos, mediante o pagamento das tarifas constantes no despacho vigente do ministério da 
tutela.  
 
5. Após a adoção, o novo detentor compromete-se a submeter o animal a esterilização 
cirúrgica, salvo qualquer impedimento de ordem clínica verificado pelo médico veterinário 
assistente. A cirurgia pode realizar-se, sem qualquer custo, no Consultório Veterinário 
Municipal, caso efetue a competente inscrição junto dos serviços no prazo máximo de dezoito 
meses. 
 
6. Caso o adotante venha a estar impossibilitado de manter o animal devido a motivos de força 
maior, deverá encontrar-lhe um novo detentor e desse facto dar conhecimento ao CORACO, 
para atualização de informação.  
 
7. Esgotadas, sem sucesso, todas as tentativas de encontrar um novo dono, o CORACO 
poderá equacionar a devolução do animal, carecendo sempre esta devolução de aviso prévio, 
disponibilidade de boxes e parecer favorável do MVM. 
 
8. Sempre que a Câmara Municipal de Odivelas tenha em vigor um protocolo de colaboração 
com entidade externa, que inclua a oferta de aulas de treino aos animais adotados no 
CORACO, o novo dono é aconselhado a frequentá-las com o cão adotado, visando a correção 
de comportamentos desadequados que o cão apresente ainda no CORACO e dos quais lhe 
seja dado conhecimento ou comportamentos igualmente desajustados que venha a apresentar 
num futuro próximo, resultantes da habituação à sua nova condição.  
 
9. Caso o dono manifeste intenção de devolver ao CORACO o cão adotado na sequência dos 
problemas comportamentais referidos no número anterior, tal devolução só será aceite após a 
frequência de todas as aulas a que tem direito por força do citado protocolo e mediante a 
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apresentação de declaração da entidade promotora das aulas, que ateste a impossibilidade de 
recuperação do animal.  
 

Artigo 31.º 
Termo de Responsabilidade 

O animal é entregue ao futuro dono mediante a assinatura de um termo de responsabilidade. 
(ANEXOS 7 e 8) 
 
 

Artigo 32.º 
Acompanhamento dos Animais Adotados 

O Município reserva-se o direito de acompanhar o processo de adaptação do animal ao novo 
dono e de verificar o cumprimento da legislação relativa ao bem-estar animal e saúde pública 
em vigor.  
 
 
SECÇÃO VII – Controlo da População Canina e Felina 
 
 

Artigo 33.º 
Controlo da População Canina e Felina 

1. As iniciativas necessárias para o controlo da população canina e felina no Concelho são da 
competência do MVM, de acordo com o estabelecido na legislação em vigor. 
 
2. O Município de Odivelas defende a esterilização como meio privilegiado de controlo da 
natalidade canina e felina. 
 
 
SECÇÃO VIII – Promoção do Bem-estar Animal 
 
 

Artigo 34.º 
Promoção do Bem-Estar Animal 

A Câmara Municipal de Odivelas, sob orientação técnica do MVM, promove e coopera em 
ações de preservação e promoção do bem-estar animal. 
 
 

Artigo 35.º 
Informação sobre o CORACO e Respetivas Ações 

1. As iniciativas de promoção e desenvolvimento de programas de informação e educação, 
relativos a animais de companhia, são desenvolvidos sob orientação técnica do MVM. 
 
2. Os serviços do GVM promovem o esclarecimento dos munícipes relativamente ao seu 
funcionamento e ações desenvolvidas.  
 
SECÇÃO IX – Atividades com Munícipes e Voluntariado  
 
 

Artigo 36.º 
Atividades com Munícipes 

O CORACO encontra-se disponível, mediante marcação, para a realização de atividades de 
sensibilização alusivas à proteção e bem-estar animal, particularmente direcionadas a crianças 
e jovens em idade escolar. É também possível a realização de atividades de terapia assistida 
por animais com deficientes e atividades de ocupação de tempos livres com os idosos.  
 
 

Artigo 37.º 
Voluntariado 

1. Mediante análise prévia das candidaturas e sua aprovação superior, será permitido o 
exercício de voluntariado às pessoas interessadas, sendo atribuído ao voluntário um cartão de 
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acesso ao CORACO, possibilitando a realização das tarefas previamente determinadas pelo 
MVM.  
 
2. Os voluntários terão de respeitar as normas internas do serviço, assim como cumprir as 
ordens do funcionário designado pelo MVM, como coordenador de voluntários, sob pena de 
ficarem impossibilitados de aceder ao CORACO. 
 
 
CAPÍTULO III – COOPERAÇÃO COM ASSOCIAÇÕES ZOÓFILAS 
 
 

Artigo 38.º 
Cooperação 

1. Podem ser desenvolvidas formas de cooperação com associações zoófilas, legalmente 
constituídas, de forma a defender e promover o bem-estar animal e a saúde pública, sob 
supervisão do MVM. 
 
2. A cooperação pode efetivar-se, de igual modo, com outras associações ou entidades, desde 
que o seu objeto seja compatível e exista interesse mútuo.  
 
3. Quando a cooperação envolva a realização de campanhas de adoção, as mesmas devem 
ser prévia e expressamente autorizadas pelo GVM, o qual estabelecerá as condições da sua 
realização, tendo em vista o bem-estar animal e a salvaguarda da saúde pública. 
 
 

Artigo 39.º 
Apoio Clínico 

1. A Autarquia, a título excecional e na sequência de parecer fundamentado do MVM, pode 
solicitar a colaboração de associações zoófilas legalmente constituídas ou clínicas veterinárias, 
para prestar apoio clínico a animais alojados no CORACO, de forma a prevenir riscos ou aliviar 
a respetiva situação de saúde. 
 
2. A intervenção prevista no número anterior pode ser concretizada nas instalações das 
respetivas associações ou clínicas, devendo os seus representantes subscrever um termo de 
responsabilidade junto do GVM. 
 
 
CAPÍTULO IV – COLABORAÇÃO COM OUTRAS ENTIDADES 
 
 

Artigo 40.º 
Acordos de Cooperação 

1. A Câmara Municipal de Odivelas pode celebrar acordos de cooperação, sob parecer 
fundamentado do MVM, com vista a promover o controlo da população animal do Município, a 
prevenção de zoonoses e o desenvolvimento de projetos no âmbito do bem-estar animal e 
saúde pública. 
 
2. O Município pode estabelecer acordos com as autarquias vizinhas para a realização 
concertada de ações de sensibilização ou de adoção de animais. 
 
3. As ações de adoção desenvolvidas por outras autarquias na circunscrição territorial do 
Município de Odivelas dependem do prévio estabelecimento de acordos ou protocolos de 
reciprocidade. 
1. A Câmara Municipal de Odivelas pode celebrar acordos de cooperação, sob parecer 
fundamentado do Médico Veterinário Municipal, com vista a promover o controlo da população 
animal do Município, o controlo e prevenção de zoonoses e a desenvolver projetos no âmbito 
do bem-estar animal e saúde pública. 
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Artigo 41.º 
Colaboração com a Administração Central 

1. Sem prejuízo das obrigações decorrentes da lei, o Município de Odivelas pode promover, 
com a colaboração da Administração Central, ações de esclarecimento sobre saúde, sanidade 
animal e conservação da fauna.  
 
2. No âmbito das ações referidas no número anterior, deve ser privilegiada a interação com as 
escolas do Município, procurando incutir nos jovens o respeito e a estima pelos animais. 
 
 
CAPÍTULO V – FISCALIZAÇÃO 
 
 

Artigo 42.º 
Competência 

A atividade fiscalizadora é exercida pelo MVM, pela Fiscalização Municipal, pela Direção-Geral 
de Alimentação e Veterinária, pelas Direções Regionais de Serviços de Alimentação e 
Veterinária, bem como pelas demais autoridades administrativas e policiais no âmbito das 
respetivas atribuições. 
 
 
CAPÍTULO VI – DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
 

Artigo 43.º 
Responsabilidade do CORACO 

1. O CORACO declina qualquer responsabilidade por doenças contraídas, mortes ou acidentes 
ocorridos durante a estadia dos animais, nomeadamente durante o período legal determinado à 
restituição dos animais aos legítimos donos ou detentores, bem como durante os períodos de 
sequestro e recolha compulsiva de animais previstos na legislação em vigor. 
 
2. Exclui-se do número anterior qualquer trauma resultante de maus-tratos ou negligência 
grosseira ocorrida enquanto os animais permanecerem no CORACO, na sequência da qual 
decorrerá o competente processo de averiguações. 
 
 

Artigo 44.º 
Legislação Subsidiária 

Em tudo quanto não estiver expressamente regulado no presente Regulamento, são aplicáveis 
as disposições legais que especificamente regulam esta matéria, as normas do Código de 
Procedimento Administrativo, com as necessárias adaptações, e na falta delas, os princípios 
gerais do direito. 
 
 

Artigo 45.º 
Pagamento de Taxas e Outras Receitas 

1. O pagamento de taxas e outras receitas municipais previstas no presente Regulamento é 
efetuado diretamente aos funcionários do GVM e das mesmas será emitido competente recibo. 
 
2. As taxas a aplicar serão as constantes na tabela anexa e serão revistas anualmente, sob 
proposta a submeter à Câmara Municipal e Assembleia Municipal. 
 
 

Artigo 46.º 
Isenções 

Excecionalmente e mediante deliberação do executivo, devidamente fundamentado, em 
proposta dos Serviços, o Município de Odivelas pode autorizar a isenção do pagamento das 
tarifas constantes do presente Regulamento, tendo em conta os motivos apresentados.  
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Artigo 47.º 
Entrada em Vigor 

O presente Regulamento entra em vigor 15 dias após a sua publicação. 
 


