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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

19.ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
 
 

Realizada em 3 de outubro de 2018 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

VOTO DE PESAR 
 

 
 

SISMO E TSUNAMI NA INDONÉSIA 
 
“No passado dia 28 de setembro registou-se uma 
catástrofe de grandes dimensões na Ilha de Sulawesi, na 
Indonésia. Um sismo e consequente tsunami de grandes 
proporções abalaram fortemente esta região, deixando um 
rasto de destruição impressionante. 
 
Até ao momento estão contabilizadas mais de 1.200 
vítimas mortais, um número indeterminado de pessoas 
desaparecidas e quase um milhar de feridos com 
gravidade. Um balanço trágico e assustadoramente 
provisório, uma vez que algumas das zonas atingidas por 
este fenómeno natural ainda não foram alcançadas. 
 
Através dos órgãos de comunicação social somos 
confrontados diariamente com inúmeras imagens de 
devastação de povoações e do sofrimento daqueles que 
perderam os seus familiares, as suas habitações e seus 
bens. 
 
As equipas de resgate e salvamento têm realizado um 
trabalho incansável e de inegável bravura, na procura por 
mais sobreviventes no meio dos destroços, lama e cursos 
de água. 
 
Em face do ocorrido, a Câmara Municipal de Odivelas, 
reunida na sua 19ª Sessão Ordinária, no dia 3 de outubro, 
delibera exarar um Voto de sentidas condolências às 
famílias enlutadas e de profundo pesar por esta catástrofe, 
manifestando igualmente toda a sua solidariedade para 
com o povo indonésio e para com as vítimas acidentadas.” 
 
(Apresentado pela bancada do PS - aprovado, por unanimidade). 
 
Odivelas, 08 de outubro de 2018 
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 

(Hugo Martins)” 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 

 

ATAS 
 

 
 

ATA DA 19.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2017 
 

Ata da 19.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, realizada a 4 de outubro de 2017. 
 
(Aprovado por unanimidade dos presentes na citada 
reunião) 

 
 
 

ATA DA 13.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2018 
 

Ata da 13.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, realizada a 27 de junho de 2018. 
 
(Aprovado por unanimidade dos presentes na citada 
reunião) 

 
 
 
 

ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 
 

 
 

15ª MODIFICAÇÃO ORÇAMENTAL 2018 
12.ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL - EXTRAORDINÁRIA  

 
Ratificação do despacho do Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, exarado na informação n.º 
Interno/2018/11214, de 2018.09.28, a autorizar a 15.ª 
modificação orçamental – 12.ª alteração orçamental 
extraordinária de 2018, nos termos dos mapas anexos à 
referida informação e que farão parte integrante da ata da 
presente reunião, de acordo com o proposto na mesma 
informação: 
 
“12.ª Alteração Orçamental (Extraordinária) 
 
A 12.ª Alteração Orçamental (extraordinária) de 2018 
reveste-se de caráter extraordinário e reproduz a 
necessidade de reforçar de forma urgente, algumas 
rubricas dos serviços municipais, imprescindíveis ao seu 
normal funcionamento: 
 
-No Gabinete de Tecnologia, Informação e 
Conhecimento: 
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O valor de 27.000,00 euros (vinte e sete mil euros), 
referente ao projeto “Software / Licenciamento / 
Manutenção”; 
 
-No Gabinete de Gestão Patrimonial e Administração 
Geral: 
 
50.000,00 Euros (cinquenta mil euros), para o projeto 
“Encargos Diversos de Estrutura – Seguros”; 
 
-No Departamento de Gestão Educativa, Juventude, 
Cultura e Ambiente 
 
No projeto “Dinamização de Iniciativas Desportivas”, o 
valor de 68.365,00 € (sessenta e oito mil, trezentos e 
sessenta e cinco euros); 
 
Deste modo, a Alteração Orçamental do lado da Despesa 
totaliza 147.045,00 Euros (cento e quarenta e sete mil e 
quarenta e cinco euros), verificando-se um aumento das 
despesas correntes, no valor de 40.656,64 Euros (quarenta 
mil, seiscentos e cinquenta e seis euros e sessenta e quatro 
cêntimos), por contrapartida de um decréscimo de igual 
montante ao nível das despesas de capital, conforme 
quadro seguinte: 
 

Modificação da Despesa 
Quadro Síntese 

 

 
Inscrições / 

Reforços 
Diminuições / 

Anulações 

Total de Despesas Correntes 120.045,00 79.388,36 

Total de Despesas Capital 27.000,00 67.656,64 

Total Geral 147.045,00 147.045,00 

(un: euros)” 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

RECURSOS HUMANOS 
 

 
 

ACIONAMENTO DE RESERVA DE RECRUTAMENTO 
ASSISTENTE OPERACIONAL 

 
Ratificação do despacho do Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, exarado no edoc/2018/53518, a 
autorizar o acionamento da reserva de recrutamento para 
a celebração de contrato de trabalho em funções públicas, 
a termo resolutivo certo, com vista à contratação de sete 
assistentes operacionais para fazer face ao aumento 
excecional e temporário de trabalho, no âmbito do pessoal 
não docente, de acordo com a informação n.º 
Interno/2018/10607, de 2018.09.13. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 

 

20.º ANIVERSÁRIO  
DO MUNICÍPIO DE ODIVELAS 

 

 
 

CONDECORAÇÕES MUNICIPAIS 2018 
 
Atribuição das condecorações municipais, por ocasião do 
20.º aniversário do Município de Odivelas, que 
representam “…o reconhecimento público de cidadãos ou 
instituições que ao longo dos anos tenham contribuído de 
forma expressiva para fortalecer a nossa identidade 
local…” e “…pretende também, de forma simbólica, 
estimular, promover e enaltecer o serviço prestado 
voluntariamente à comunidade.”, nos seguintes termos, no 
âmbito do Regulamento para Atribuição de Medalhas 
Municipais (RAMM), e de acordo com a Proposta n.º 
7/PRES/2018, de 26 de setembro de 2018: 
 
Medalha de Honra do Município:  
 
Susana de Carvalho Amador 
 
(Aprovado por maioria, através de escrutínio secreto, 
com dez votos a favor e uma abstenção) 
 
carece de deliberação por parte da Assembleia Municipal  

 
 
Gonçalo Ribeiro da Costa 
 
(Aprovado por maioria, através de escrutínio secreto, 
com nove votos a favor e duas abstenções) 
 
carece de deliberação por parte da Assembleia Municipal  

 
 
Ilídio de Magalhães Ferreira 
 
(Aprovado por maioria, através de escrutínio secreto, 
com dez votos a favor e uma abstenção) 
 
carece de deliberação por parte da Assembleia Municipal  

 
 
Luis Salmonete Rodrigues 
 
(Aprovado por maioria, através de escrutínio secreto, 
com oito votos a favor e três abstenções) 
 
carece de deliberação por parte da Assembleia Municipal  

 
 
Medalha de Honra, Grau Ouro, a título póstumo: 
 
Augusto Abreu Lopes 
 
(Aprovado por maioria, através de escrutínio secreto, 
com nove votos a favor e duas abstenções) 
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Medalha Municipal de Mérito, Grau Ouro:  
 
Odília Iolanda Pereira César 
 
(Aprovado por unanimidade, através de escrutínio secreto) 
 
 
Fernando Lourenço Baptista 
 
(Aprovado por maioria, através de escrutínio secreto, 
com oito votos a favor e três abstenções) 
 
 
Associação Empresarial de Comércio e Serviços dos 
Concelhos de Loures e Odivelas (AECSCLO) 
 
(Aprovado por maioria, através de escrutínio secreto, 
com dez votos a favor e uma abstenção) 
 
 
João Batista Coelho (Farmácias Joleni e Gonçalves) 
 
(Aprovado por unanimidade, através de escrutínio secreto) 
 
 
Alfaiataria Resende 
 
(Aprovado por unanimidade, através de escrutínio secreto) 
 
 
Oficina Auto- Odivelense 
 
(Aprovado por unanimidade, através de escrutínio secreto) 
 
 
Rui Bernardo (Livraria Paminu) 
 
(Aprovado por unanimidade, através de escrutínio secreto) 
 
 
Manuel Carvalho de Matos 
 
(Aprovado por maioria, através de escrutínio secreto, 
com três votos a favor, seis abstenções, um voto contra e um 
voto não exercido) 
 
 
 
Medalha Municipal de Mérito, Grau Prata: 
 
Comissão Unitária de Reformados, Pensionistas e Idosos 
de Caneças (CURPIC) 
 
(Aprovado por unanimidade, através de escrutínio secreto) 
 
 
José Reza 
 
(Aprovado por unanimidade, através de escrutínio secreto) 
 

Associação dos Amigos de Caneças 
 
(Aprovado por unanimidade, através de escrutínio secreto) 
 
 
Pastelaria Forno Real 
 
(Aprovado por maioria, através de escrutínio secreto, 
com dez votos a favor e uma abstenção) 
 
 
António Mendes 
 
(Aprovado por unanimidade, através de escrutínio secreto) 
 
 
Associação de Solidariedade Social dos Moradores do 
Bairro das Patameiras (AMOP) 
 
(Aprovado por unanimidade, através de escrutínio secreto) 
 
 
 

 

PROGRAMA MUNICIPAL 
 

 
 

APOIO ÀS VISITAS DE ESTUDO 
 
Programa Municipal de Apoio às Visitas de Estudo, para 
o Ano Letivo 2018/2019, disponível para os 
estabelecimentos educativos da rede pública do Concelho 
de Odivelas e que visa colaborar no desenvolvimento da 
escola em interação com o exterior, de forma a propiciar a 
ligação entre os conteúdos programáticos e a vida real, 
nos seguintes termos, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2018/10940, de 2018.09.21: 
 
“…no uso da competência regulamentar prevista no n.º 7 
do Artigo 112.º e 241.º da Constituição da República 
Portuguesa (CRP) e ao abrigo dos Artigos 114.º a 118.º do 
Código do Procedimento Administrativo (CPA); da alínea 
g) do n.º 1 do Artigo 25.º e da alínea k) do n.º 1 do Artigo 
33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
regulamenta-se a cedência de viaturas municipais 
destinadas a visitas de estudo para alunos do pré-escolar, 
2.º e 3.º ciclo do ensino básico, ensino secundário e 
profissional da rede pública do Concelho de Odivelas, nos 
seguintes moldes: 
 
1-Aos Jardins de Infância do concelho de Odivelas serão 
concedidas, por turma,  
a)uma visita de estudo de dia inteiro ou, em alternativa,  
b)duas visitas de meio-dia, por ano letivo; 
 
2-Os alunos do 2.º e 3.º ciclo do ensino básico, secundário 
e profissional da rede pública do concelho de Odivelas 
poderão usufruir deste apoio até ao limite de 2 visitas/ano 
letivo por estabelecimento de ensino, destinado a 
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assegurar a participação dos alunos em atividades de 
mérito e/ou interesse pedagógico, em território nacional, 
condicionado à disponibilidade de frota municipal; 
 
3-A área de abrangência das visitas de estudo se confine 
aos concelhos situados num raio máximo de 100 
quilómetros ao redor do concelho de Odivelas; 
 
4-O período considerado válido para a realização das 
visitas de estudo para o ano letivo 2018/2019 decorra 
entre 15 de outubro 2018 e o final do ano letivo corrente, 
conforme orientações do calendário escolar; 
 
5-As direções dos Agrupamentos de Escolas, cada uma na 
sua unidade orgânica, fiquem responsáveis pela 
organização das visitas de estudo respeitando os critérios 
de cedência ora propostos; 
 
6-À semelhança de anos anteriores as visitas de estudo se 
circunscrevam apenas a visitas com caráter de 
enriquecimento curricular e pedagógico; 

7-A calendarização e a inscrição dos participantes nas 
visitas de estudo, sejam condicionadas à disponibilidade e 
à lotação da frota municipal, num máximo de duas 
viaturas de 51 lugares e uma de 55 lugares por cada visita 
de estudo. 
 
 
A estimativa de custos de transporte a associar ao presente 
Programa para o ano letivo 2018/2019, bem como os 
percursos escolhidos pelas escolas, dependem do número 
de candidaturas que forem rececionadas, cujo prazo 
termina a 24 outubro 2018, impossibilitando assim uma 
projeção real dos custos. 
 
Tendo em consideração os critérios de apoio atrás 
propostos, propõe-se a seguinte atribuição de transporte 
para as visitas de estudo em conformidade com o mapa 
seguinte: 
 
 
 

 

 
 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ESTABELECIMENTO DE ENSINO N.º ALUNOS N.º SALAS
N.º VISITAS/SALA

DIA INTEIRO
N.º VISITAS/SALA  

1/2/DIA

JI Quinta das Dálias 25 1 1 2

JI Sophia Mello Breyner 25 1 1 2

JI Veiga Ferreira 75 3 3 6

JI Casais de Trigache 75 3 3 6

200 8 8 16

JI Artur Alves Cardoso 75 3 3 6

JI Professora Maria Costa 25 1 1 2

JI Francisco Vieira Caldas 50 2 2 4

JI Cesário Verde 50 2 2 4

200 8 8 16

JI D. Dinis nº 1 75 3 3 6

JI Álvaro Campos 150 6 6 12

JI Maria Máxima Vaz 50 2 2 4

JI Roque Gameiro 100 4 4 8

375 15 15 30

D. DINIS JI Maria Lamas 75 3 3 6

75 3 3 6

JI Manuel Coco 100 4 4 8

JI Porto Pinheiro 75 3 3 6

JI Dr. João dos Santos 100 4 4 8

275 11 11 22

JI da Azenha 50 2 2 4

JI João Villaret 50 2 2 4

JI Eça de Queirós 50 2 2 4

JI Casal dos Apréstimos 100 4 4 8

250 10 10 20

JI Olival Basto 75 3 3 6

JI Barbosa Du Bocage 100 4 4 8

JI Quinta de S. José 75 3 3 6

250 10 10 20

JI Quinta da Condessa 50 2 2 4

JI Casal da Serra 50 2 2 4

JI Quinta da Paiã 150 6 6 12

JI Vale Grande 50 2 2 4

JI Gil Eanes 50 2 2 4

350 14 14 28

TOTAL 28 1975 79 79 158

A SUDOESTE DE ODIVELAS

CANEÇAS

ADELAIDE CABETTE

MOINHOS DA ARROJA

VASCO SANTANA

PEDRO ALEXANDRINO

BRAAMCAMP FREIRE
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Metodologia de Trabalho 
 
1-Compete à Câmara Municipal de Odivelas: 
 
a)Enviar para o Agrupamento de Escolas do concelho de 
Odivelas, através de correio eletrónico, informações 
genéricas, prazos de receção de inscrições e toda a 
documentação que permita efetuar a inscrição em 
impressos próprios, nomeadamente: 
 
I. Anexo 1 - Mapa de autocarros atribuídos a cada escola; 
II. Anexo 2 - Ficha de enquadramento da visita de estudo; 
III. Anexo 3 - Inquérito de satisfação. 
 
b)Contatar, durante os meses de outubro e novembro, os 
estabelecimentos de ensino para informação anual relativa 
aos pedidos de transporte para a realização das visitas de 
estudo e eventuais alterações provenientes de 
sobreposições de datas; 
 
c)Articular com a Divisão de Transportes e Oficinas, 
calendarizar definitivamente as visitas de estudo, efetuar a 
gestão e o controlo do programa ao longo do ano letivo. 
 
 
2-Compete ao estabelecimento de ensino: 
a)Remeter à Câmara Municipal de Odivelas, até dia 24 de 
outubro de 2018, toda a documentação, devidamente 
preenchida em impressos próprios, que permita efetivar a 
inscrição ao Programa Municipal de Apoio às Visitas de 
estudo, nomeadamente: 
I. Anexo 1 - Mapa de autocarros atribuídos a cada escola; 
II.Anexo 2 - Ficha de enquadramento da visita de estudo. 
 
b)Remeter à Câmara Municipal de Odivelas, após a 
realização de cada visita de estudo, o inquérito de 
satisfação, devidamente preenchido em impresso próprio:  
I. Anexo 3 – Inquérito de satisfação. 
 
c)Avisar previamente a Câmara Municipal de Odivelas em 
caso de desistência, alterações de horário, local a visitar, 
encerramento da escola ou outras situações com um 
período mínimo de 5 dias úteis de antecedência à data da 
realização da mesma. 
 
 
Toda a documentação mencionada nas alíneas a), b), c), 
do ponto n.º2 deverá ser acompanhada de ofício dirigido à 
Câmara Municipal de Odivelas, ao cuidado da Divisão de 
Inovação Social e Projetos Educativos preferencialmente, 
para o geral@cm-odivelas.pt. 
 
A aceitação da inscrição por parte da Câmara Municipal 
de Odivelas não significa que esta se comprometa a 
garantir a visita para a data solicitada ficando sujeita a 
confirmação. 
 
 
 
 

A Câmara Municipal de Odivelas reserva-se ao direito de 
fazer e propor alterações de datas de forma a potenciar ao 
máximo a gestão da frota disponível. 
 
A Câmara Municipal de Odivelas não assume em caso de 
força maior, quaisquer encargos ou custos que o 
estabelecimento de ensino venha a suportar ou a que se 
comprometeu, sempre que forem propostas datas em 
alternativa às solicitadas pelo estabelecimento de ensino 
para a realização da visita de estudo. 
 
Será concedida uma tolerância de 15 minutos na partida e 
na chegada, após o horário marcado pelo estabelecimento 
de ensino. Se esta tolerância não for respeitada, os 
autocarros regressam à Garagem Municipal.” 
 
(Aprovado por maioria) 
 
 
 

 

PROTOCOLO DE PARCERIA 
 

 
 

ASSOCIAÇÃO DAS ANTIGAS ALUNAS DO INSTITUTO DE ODIVELAS 
 
Rescisão, por parte da Associação das Antigas Alunas do 
Instituto de Odivelas, do “Protocolo de Parceria no 
Âmbito do Serviço de Atendimento e Acompanhamento 
Social Integrado do Concelho de Odivelas”, com efeitos a 
partir do dia 14 de outubro de 2018 (atendendo a que a 
denúncia teve lugar no dia 14 de agosto, nos termos do 
ponto 2 da cláusula XX do referido protocolo), de acordo 
com o proposto na informação n.º Interno 2018/11161, 
de 2018.09.27.  
 
Nota: o referido Protocolo foi aprovado na 5.ª reunião ordinária da Câmara 
Municipal de Odivelas, de 9 de março de 2016 (publicado no Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 5/2016, de 22 de março) e a Adenda ao mesmo, através da 
qual esta Associação passou a ser parceira, foi aprovada na 6.ª reunião ordinária da 
Câmara Municipal de Odivelas, de 22 de março de 2017 (publicado no Boletim 
Municipal das Deliberações e Decisões n.º 7/2017, de 4 de abril). 

 
(Aprovado por maioria) 
 
 
 

 

ADESÃO A INICIATIVA 
 

 
 

CIDADES NA VIA RÁPIDA PARA ACABAR COM A EPIDEMIA VIH 
 
Adesão do Município de Odivelas à iniciativa “Cidades na 
via rápida para acabar com a epidemia VIH” mediante a 
assinatura da Declaração de Paris, nos seguintes termos, 
de acordo com o proposto na informação n.º Interno 
2018/11068, de 2018.09.25: 
 
 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
Ano XIX - N.º 20 – 16 de outubro de 2018 

12 
 

“DECLARAÇÃO DE PARIS 
 
Estamos diante de um momento decisivo na resposta à 
AIDS. Graças aos avanços científicos, ao ativismo da 
sociedade civil e ao compromisso político para alcançar 
objetivos comuns, temos uma oportunidade concreta de 
acabar com a epidemia de AIDS no mundo até 2030. 
 
As cidades têm estado, por muito tempo, na vanguarda da 
resposta à AIDS. Elas se encontram agora em posição 
privilegiada para liderar as ações para Acelerar a Resposta 
ao HIV e atingir as metas 90-90-90 até 2020: 90% das 
pessoas que vivem com HIV sabendo que têm o vírus; 
90% das pessoas diagnosticadas com HIV recebendo 
tratamento; e 90% das pessoas em tratamento 
antirretroviral com carga viral indetectável. 
 
Em nossas cidades, nós podemos acabar com as novas 
infecções por HIV e evitar mortes relacionadas à AIDS, 
incluindo as causadas pela tuberculose. Nós podemos 
acabar com o estigma e a discriminação. Cada habitante de 
nossas cidades deve ter acesso à prevenção, a serviços de 
apoio, cuidado e tratamento para o HIV e a tuberculose. 
 
Trabalhando em conjunto, as cidades podem adotar ações 
locais que terão impacto mundial. Aos nos apoiarmos em 
nossas lideranças, nossa infraestrutura, nossos recursos 
materiais e humanos, nossas cidades construirão um 
futuro mais equitativo, inclusivo, próspero e sustentável 
para seus cidadãos - independentemente de sexo, idade, 
condição social e econômica ou orientação sexual. 
 
NÓS, PREFEITOS, NOS COMPROMETEMOS A: 
 
1.Acabar com a epidemia de AIDS nas cidades em 2030 
 
Nós nos comprometemos a atingir as metas 90-90-90 de 
tratamento para o HIV até 2020 e, assim, reduzir 
rapidamente novas infecções por HIV e mortes 
relacionadas à AIDS, incluindo aquelas causadas por 
tuberculose - e nos colocar no caminho de Aceleração da 
Resposta para acabar com a AIDS até 2030. 
Comprometemo-nos a assegurar o acesso contínuo ao 
diagnóstico, ao tratamento e aos serviços de prevenção. 
Colocaremos um fim ao estigma e à discriminação. 
 
2.Colocar as pessoas no centro de todas as nossas ações 
 
Nós vamos nos concentrar nas pessoas, especialmente 
aquelas e aqueles que são vulneráveis e marginalizados. 
Nós vamos respeitar os direitos humanos e não 
abandonar ninguém. Nós vamos agir localmente e em 
parceria com a sociedade civil para galvanizar o apoio 
internacional em busca de sociedades saudáveis e 
resilientes e de um desenvolvimento sustentável. 
 
3.Enfrentar as causas do risco, das vulnerabilidades e da 
transmissão do HIV 
 

Nós vamos usar todos os meios à nossa disposição no 
município, incluindo administrativos e jurídicos, para lidar 
com fatores que tornam as pessoas vulneráveis ao HIV e a 
outras doenças. Nós trabalharemos em estreita 
colaboração com a sociedade civil, os prestadores de 
serviços de saúde, os agentes policiais e operadores do 
direito, além de outros parceiros, juntamente com as 
populações marginalizadas e vulneráveis, incluindo 
moradores de favelas, pessoas desabrigadas, mulheres 
jovens, profissionais do sexo, pessoas que usam drogas, 
migrantes, homens que fazem sexo com homens e 
pessoas trans, para que possamos construir e promover a 
tolerância. 
 
4.Usar nossa resposta à AIDS para uma transformação 
social positiva 
 
Usaremos nossa liderança política para alavancar 
transformações sociais inovadoras e construir sociedades 
justas, inclusivas, resilientes e sustentáveis. Nós 
integraremos programas sociais e de saúde para melhorar 
a prestação de serviços às pessoas, incluindo para o HIV, 
a tuberculose e outras doenças. Nós utilizaremos os 
avanços das ciências, das tecnologias e da comunicação 
para conduzir este objetivo. 
 
5.Construir e acelerar uma resposta adequada às 
necessidades locais 
 
Vamos desenvolver e promover serviços que sejam 
inovadores, seguros, acessíveis, equitativos e livres do 
estigma e da discriminação. Nós estimularemos e 
encorajaremos a liderança e o engajamento da sociedade 
civil para que a demanda e a oferta de serviços sejam 
plenamente adaptadas às necessidades locais. 
 
6.Mobilizar recursos para a saúde pública e um 
desenvolvimento integrado 
 
Investir na resposta conjunta à AIDS, com um forte 
compromisso pela saúde pública, é um bom investimento 
no desenvolvimento sustentável de nossas cidades, 
fomentando a produtividade, a prosperidade 
compartilhada e o bem-estar. Nós adaptaremos os planos 
e recursos de nossas cidades para permitir a efetividade da 
Aceleração da Resposta. Nós desenvolveremos 
mecanismos inovadores de financiamento e 
mobilizaremos os recursos e estratégias adicionais para 
acabar com a epidemia de AIDS até 2030. 
 
7.Unirmo-nos como líderes 
 
Nós nos comprometemos a desenvolver um plano de 
ação comum e a nos organizar em uma rede de cidades 
para fazer dessa Declaração uma realidade. Trabalhando 
com ampla consulta a todos os interessados, medindo 
regularmente nossos resultados e ajustando nossas 
respostas para sermos mais rápidos, mais inteligentes e 
mais efetivos. Nós vamos apoiar outras cidades e partilhar 
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nossas experiências, conhecimentos e dados sobre o que 
funciona e o que pode ser melhorado. Nós 
apresentaremos relatórios anuais sobre o nosso progresso. 
 
Cidade _____________________________ 
 
Assinatura _____________________________ 
 
Data ____/____/____” 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 

 

CAMPEONATO DA EUROPA DE TEAMGYM 
 

 
 

PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ODIVELAS 
 
Custos associados à organização do Campeonato da 
Europa de TeamGym a cargo do Município de Odivelas, a 
realizar no Pavilhão Multiusos de Odivelas, nos seguintes 
termos, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2018/11064, de 2018.09.26: 
 
“A participação do Município traduz-se, essencialmente, 
no seguinte: 
 
1)Apoio técnico/recursos humanos 
 

-Técnicos da DDD para acompanhamento da prova e 
transportes, em horário de expediente; 
-Técnicos informáticos, em horário de expediente; 

 
2)Apoio logístico 
 

-Ceder material/equipamento propriedade da Câmara 
Municipal de Odivelas: estrados, plantas, entre outros; 
 
-Ceder transportes (viaturas municipais), em 
articulação com o DOMHT/DTO/ST; 

 
3)Divulgação/Promoção 
 

-Promover e divulgar o evento pelos meios normais de 
distribuição do Município, em articulação com o 
GCMA; 
 
-Apoiar técnica e logisticamente, ações de divulgação 
do evento a levar a efeito pela FGP; 

 
4)Atribuição de ofertas institucionais para: 
 

-Chefes de delegação; 
 
-Atletas participantes; 

 
 

5)Serviço de coffee break na receção oficial das 
delegações; 
 
6)Colocação de tenda exterior; 
 
7)Cedência de instalações do Pavilhão Multiusos de 
Odivelas, nas seguintes datas: 
 

Cronograma 
12 Out. – Montagens 
13 Out. – Montagens 
14 Out. – Montagens  
15 Out. – Chegada Delegações 
16 Out. – Treinos (juniores) 
17 Out. – Treinos (seniores) / Qualificações (juniores) 
18 Out. – Qualificação (seniores) 
19 Out. – Finais (juniores) 
20 Out. – Finais (seniores) 
21 Out. – Partida Delegações / desmontagens 
22 Out. – Desmontagens 

 
8)Assegurar os serviços gerais  
de limpeza, segurança/vigilância, produção e eletricista; 
 
9)Assegurar o licenciamento gratuito de espaços exteriores 
para venda ambulante;” 
 
 
“(…) os custos do Município associados à organização do 
Campeonato da Europa de TeamGym, em Odivelas, que 
se apresentam: 
 

Designação Custos Diretos 
DTO – transporte 37.735,85 € 
Ofertas institucionais 1.552,00 € 
Tenda exterior (1) 39.300,00 € 
Coffee break (2) 90, 97 € 
TOTAL 78.678,82 € 

Notas: Valores sem IVA  
(1) Transferência. 
(2) (Estimativa).” 

 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

REGULAMENTO 
 

 
 

REGULAMENTO DO CONSURSO GASTRONÓMICO “MESA 
SALOIA” 

 
Relativamente ao Regulamento do Concurso 
Gastronómico “Mesa Saloia” aprovado na 10.ª sessão 
extraordinária da Assembleia Municipal de Odivelas, de 6 
de julho de 2017 (publicado no Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 14/2017, de 11 de julho, pág. 55 e 
anexo), foi deliberado o seguinte, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2018/10469, de 
2018.09.26: 
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-a abertura do procedimento de alteração do Regulamento 
do concurso gastronómico “Mesa Saloia”, nos termos da 
informação acima referida; 
 
-a publicitação desta iniciativa procedimental no sítio da 
Câmara Municipal de Odivelas, nos termos do artigo 98.º 
do Código do Procedimento Administrativo (CPA), com 
indicação de que os interessados com legitimidade 
processual poderão constituir-se como tal no 
procedimento, ao abrigo do artigo 68.º do CPA, no prazo 
de 10 dias, a contar da data da publicitação, em 
requerimento dirigido, para o efeito, ao Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas, com a menção prevista no 
artigo 102.º do CPA; 
 
-a submissão do anteprojeto do Regulamento a audiência 
para recolha de sugestões, durante o prazo de 30 dias a 
contar da publicitação no sítio do município de Odivelas, 
nos termos do artigo 100.º e 101.º do CPA; 
 
-a delegação do poder de direção do procedimento no 
Técnico Superior Eng. José Moreira, tendo em vista a 
elaboração do projeto definitivo de Regulamento, a 
submeter a deliberação municipal. 
 
 
No decorrer da discussão deste ponto na presente reunião 
foram deliberadas ainda as seguintes alterações: 
 
-no ponto 3, da página 2, da informação n.º 
Interno/2018/10469, onde se lê: “…4 elementos…”, deverá 
ler-se: “… 5 elementos…”; 
 
-no ponto 5.1 do Regulamento, onde se lê: “… 4 
elementos…”, deverá ler-se: “… 5 elementos…”. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL 
 

 
 

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS POR OCUPAÇÃO 
 
Aquisição dos seguintes veículos por ocupação e destino 
final dos mesmos através da alienação para 
desmantelamento qualificado por empresa certificada e 
contratada para o efeito, nos termos do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (RMVEAIVP), de acordo 
com o proposto na informação n.º Interno/2018/10763, 
de 2018.09.18: 
 
 
 
 
 

PROCESSO MARCA/MODELO MATRÍCULA 

72/VIAT/PV/OL/18 Opel Corsa 76-09-AV 

50/VIAT/OD/18 Roulote 0627WK 

59/VIAT/PV/OL/18 Hyundai Accent 87-24-FP 

18/VIAT/PV/OL/18 Citroen Zx 38-60-BR 

26/VIAT/PV/OL/18 Ford Focus 37-32-NE 

39/VIAT/PV/OL/18 Volkswagen Golf 89-72-IO 

118/VIAT/PO/FA/18 Peugeot 306 63-96-IR 

107/VIAT/OD/18 Bedford PH-11-05 

106/VIAT/PO/FA/18 Rover 214 XA-42-76 

106/VIAT/OD/18 Mercedes 190D 48-64-JU 

81/VIAT/PV/OL/18 Rover 73-54-SI 

90/VIAT/PO/FA/18 Opel Corsa 25-55-RT 

4/VIAT/PO/13 Citroen Jumper 27-38-LU 

29/VIAT/PV/OL/18 Ford Focus 57-31-XG 

112/VIAT/PO/FA/18 Ford Transit QI-43-48 

30/VIAT/RA/CA/14 Seat Inca 00-42-HE 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

DOAÇÃO 
 
Aceitação, por parte do Município de Odivelas, da doação 
do artista Marco Ayres de duas obras suas, intituladas 
“Galo de Barcelos II” e “Galo de Barcelos IV”, ambas 
com dimensões de 42 x 29 cm e com o valor unitário de 
100,00€ (cem euros), num valor total de 200,00€ 
(duzentos euros), para que as mesmas passem a pertencer 
ao acervo Municipal do Centro de Exposições de 
Odivelas, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2018/11050, de 2018.09.25. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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PROCESSOS PARTICULARES 
 

 
 

CONTRATO PARA PLANEAMENTO RELATIVO À ELABORAÇÃO DO 
PLANO DE PORMENOR POMBAIS E FREIXINHO 

PROCESSO N.º 121/DPUPE/SPDM 
 

Minuta de Contrato para Planeamento do Plano de 
Pormenor Pombais e Freixinho, na sequência da 
deliberação tomada na 3.ª reunião ordinária da Câmara 
Municipal de Odivelas, realizada em 13 de dezembro de 
2017 (Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 27 de 
2017, página 20) de acordo com o proposto na 
informação n.º 014/DPUPE/FL/2018 de 2018.09.18. 

 
 

“MINUTA de CONTRATO PARA PLANEAMENTO 
Plano de Pormenor Pombais e Freixinho 

 
Contrato para planeamento entre: 
 
MUNICÍPIO DE ODIVELAS, pessoa coletiva n.º 504293125, 
com sede em Paços do Concelho, Quinta da Memória, 
Odivelas, representado neste ato pelo Dr. Hugo Manuel 
dos Santos Martins, na qualidade de Presidente da Câmara 
Municipal, com poderes para o ato, adiante designado por 
“Primeiro Outorgante”; 
 
e  
 
SKYLINE - PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL, LD.ª, 
com número de Identificação Fiscal e de Pessoa Coletiva 
507185676 e sede na Rua de Buenos Aires, n.º 39, Lisboa, 
representada neste ato pelo seu Gerente Hugo Duarte 
Vidal Mendes, com poderes para o ato, adiante designada 
“Segunda Outorgante”. 
 
Considerando que:  
 
1. O Primeiro Outorgante aprovou, na 3.ª Reunião de 
Câmara Ordinária, realizada em 13.dezembro.2017, a 
delimitação do Plano de Pormenor Pombais e Freixinho 
(Anexo I do presente Contrato, que dele faz parte 
integrante) e respetivos Termos de Referência (Anexo II 
do presente Contrato, que dele faz parte integrante). 
 
2. O Primeiro Outorgante, no exercício dos seus legítimos 
poderes de ordenamento do território e urbanismo, 
pretende intervir na área delimitada para a UOPG 11-02, 
através da elaboração de um Plano de Pormenor, no 
sentido de qualificar um espaço urbano que se apresenta 
atualmente como uma área expectante da maior relevância 
para permitir uma requalificação urbanística. 
 
3. A área de intervenção do PP dos Pombais e Freixinho 
(doravante designada por Área de Intervenção) 
corresponde à Sub-UOPG 11-02 da UOPG 11 – Zona 

dos Pombais e Silvado, conforme estudo antecedente 
desenvolvido e respetivo esquema diretor. 
 
4. A Área de Intervenção do Plano de Pormenor dos 
Pombais e integra uma área aproximada de 2,10/ha e 
encontra-se devidamente identificada nas plantas que 
constituem os Termos de Referência, consagrados no 
Anexo II, abrangendo para além dos prédios urbanos, os 
seguintes prédios rústicos:  
 
a) 14L - Currais Velhos e Freixinhas – 2.000 metros - 
Freguesia de Odivelas; 
 
b) 16L - Freixinho e Franxas – 3.040 metros - Freguesia 
de Odivelas;  
 
c) 17L - Pombais – 5.200 metros - Freguesia de Odivelas. 
 
5. Conforme consta do ponto 2 dos referidos Termos de 
Referência; “O território da Sub-UOPG 11-02 localiza-se junto 
ao eixo da Avenida D. Diniz e apresenta duas realidades diversas. 
Por um lado o espaço a norte daquele arruamento, que corresponde à 
área de solo urbanizado consolidado, que se relaciona diretamente 
com o núcleo antigo dos Pombais e, por outro lado, a zona a sul do 
mesmo, que corresponde ao solo urbanizável, para o qual deverão ser 
desenvolvidas operações de valorização paisagística da ribeira do 
Freixinho, de criação de uma nova frente urbana que beneficie este 
novo espaço da cidade, bem como a requalificação do troço da 
Avenida D. Diniz e da Rua Aires de Ornelas.” Assim, em 
cumprimento dos objectivos definidos, serão, no âmbito 
do Plano de Pormenor, definidas duas zonas distintas: 
 
a) Zona I – correspondendo ao solo urbanizado 
consolidado; 
 
b) Zona II – correspondendo ao solo urbanizável 
propriedade da Segunda Outorgante. 
 
6. A Segunda Outorgante é a legítima proprietária das 
parcelas 16 e 17, secção L, correspondentes à totalidade da 
área a sul do Plano, a única área com a classificação e 
qualificação de categoria de Solo Urbano – Urbanizável – 
Central – Nível 1 do PDMO, perfazendo sensivelmente 
metade da área total do Plano de Pormenor. 
 
7. A Segunda Outorgante é uma sociedade comercial 
vocacionada para a promoção de actividades urbanísticas, 
tendo, no âmbito da sua atividade social, adquirido os 
referidos imóveis. 
 
8. A Segunda Outorgante tem interesse em executar nos 
seus terrenos, atualmente em estado de abandono, uma 
operação urbanistica, melhor especificada na Cláusula 
Sétima, pontos 2 e 3, do presente contrato, que 
corresponde às preocupações de reconversão e 
requalificação urbanística do Município, em harmonia 
com o disposto neste contrato e nos Termos de 
Referência que integram o seu Anexo II, e de que o 
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Primeiro Outorgante declara expressamente ter 
conhecimento. 
 
9. É reconhecida a urgência e importância de uma 
intervenção na área proposta para o plano que determine 
a implementação de medidas adequadas ao 
reordenamento urbano, bem como à revitalização social e 
económica. 
 
10. Há convergência de interesse público e privado na 
concretização dos objetivos preconizados nos Termos de 
Referência da elaboração do futuro instrumento de gestão 
territorial. 
 
11. Concretizando o princípio da contratualização ao 
abrigo do disposto nos termos do artigo 79.º do Decreto-
Lei n.º 80/2015 de 14.maio, e em face do ante exposto, as 
partes consideram adequada a celebração de um Contrato 
de Planeamento, nos termos do princípio da concertação 
de interesses públicos e privados envolvidos na ocupação 
do território, e reconhecendo no domínio do 
ordenamento do território os princípios fundamentais a 
que se encontram sujeitos por força da irrenunciabilidade 
e indisponibilidade dos poderes públicos de planeamento 
da transparência e da publicidade tendo em conta os 
limites decorrentes das regras gerais relativas à contratação 
pública.  
 
E, ainda, reconhecendo as Partes, no presente Contrato, o 
interesse e as vantagens mútuas na colaboração entre elas, 
de modo a permitir a concretização dos desideratos acima 
enunciados, as Partes acordam nos termos dos 
Considerandos anteriores e das Cláusulas seguintes: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA 
(Objeto do Contrato) 

 
1. O presente contrato tem por objeto regular a relação 
entre as partes outorgantes com vista à elaboração do 
Plano de Pormenor Pombais e Freixinho, a qual 
obedecerá aos Termos de Referência que constituem o 
Anexo II, o qual faz parte integrante do presente contrato 
(e que venham a ser aprovados em definitivo por 
deliberação da Câmara Municipal de Odivelas). 
 
2. A tramitação subjacente ao procedimento de elaboração 
e execução do Plano de Pormenor obedece ao disposto 
no Decreto Lei n.º 80/2015, de 14.maio, diploma que 
procedeu à revisão do Regime Jurídico dos Instrumentos 
de Gestão Territorial. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA 

(Âmbito territorial) 
 

A área de intervenção do Plano de Pormenor Pombais e 
Freixinho (doravante designada por Área de Intervenção) 
integra uma área aproximada de 2,10ha e encontra-se 
devidamente identificada nas plantas que constituem os 
Termos de Referência, consagrados no Anexo II, 
abrangendo os seguintes prédios:  

a) 14L - Currais Velhos e Freixinhas – 2.000 metros - 
Freguesia de Odivelas; 
 
b) 16L - Freixinho e Franxas – 3.040 metros - Freguesia 
de Odivelas;  
 
c) 17L - Pombais – 5.200 metros - Freguesia de Odivelas. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA 

(Obrigações da Primeira Outorgante) 
 

1. O Primeiro Outorgante compromete-se a: 
 
a) Promover a elaboração do Plano de Pormenor Pombais 
e Freixinho e executar, de forma célere, todas as 
diligências da sua responsabilidade no âmbito do 
procedimento atinente à aprovação do Plano; 
 
b) Tomar em consideração e avaliar todos os documentos 
apresentados pela Segunda Outorgante, procurando uma 
harmonização entre estes e as regras a consagrar no Plano 
de Pormenor Pombais e Freixinho; 
 
c) Envidar todos os esforços necessários para que o Plano 
de Pormenor Pombais e Freixinho integre a solução 
urbanística que a Segunda Outorgante apresenta nos 
termos da Cláusulas Sétima do presente Contrato; 
 
d) Dar conhecimento à Segunda Outorgante de todos os 
pareceres, informações ou comunicações provenientes de 
quaisquer entidades que venham a ser emitidos no 
decurso do procedimento de elaboração e aprovação do 
Plano de Pormenor Pombais e Freixinho, bem como a 
responder no prazo de 10 (dez) dias a qualquer pedido de 
informação ou esclarecimento que lhe seja dirigido por 
aquela; 
 
e) Disponibilizar à Segunda Outorgante todos os 
elementos e estudos existentes para a zona e que tenham 
influência e relevância para a execução do Plano; 
 
f) Promover as diligências, adequadas no âmbito da 
Avaliação Ambiental, e proceder à consulta das entidades, 
que em virtude das suas responsabilidades ambientais 
específicas se tenham de pronunciar. 
 
g) Promover as diligências com vista a propor a aprovação 
do Plano de Pormenor Pombais e Freixinho à Assembleia 
Municipal de Odivelas, dentro do prazo fixado nos 
Termos de Referência supramencionados, e promover em 
seguida, no prazo de 30 (trinta) dias, após aprovação, a sua 
publicação em Diário da República. 
 
2. Para a garantia do disposto nos números anteriores, o 
Primeiro e Segunda Outorgantes comprometem-se a 
colaborar e concertar conjuntamente a elaboração de 
todas as peças escritas e desenhadas que contribuam para 
a concretização do futuro Plano de Pormenor Pombais e 
Freixinho. 
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3. Nos casos em que não exista norma expressa relativa ao 
prazo a cumprir num dos trâmites procedimentais de 
elaboração e aprovação do Plano de Pormenor Pombais e 
Freixinho, aplicar-se-á o prazo de 10 (dez) dias fixado no 
Código do Procedimento Administrativo. 

 
CLÁUSULA QUARTA 

(Obrigações da Segunda Outorgante) 
 

1. A Segunda Outorgante compromete-se a: 
 
a) Observar os Termos de Referência aprovados para a 
elaboração do Plano Pormenor; 
 
b) Elaborar, no prazo de 120 (cento e vinte) dias úteis a 
contar da data da assinatura do presente contrato, o Plano 
de Pormenor, assim como todas as peças escritas e 
desenhadas que concretizem os estudos que o integram; 
 
c) Desencadear todos os procedimentos da sua iniciativa 
ou responsabilidade de que dependa a concretização do 
presente Contrato;  
 
d) Fornecer, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar 
de requerimento da Primeira Outorgante, todos os 
elementos relevantes, para que o Plano de Pormenor 
venha a ser concluído; 
 
e) Fornecer o Primeiro Outorgante todos os elementos e 
estudos que venham a ser desenvolvidos para 
concretização do projeto pretendido e caracterizado na 
Cláusula Sétima do presente contrato, que melhor 
enquadramento as soluções a plasmar no Plano; 
 
f) Transferir a propriedade de quaisquer peças escritas ou 
desenhadas que venham a ser entregues ao Primeiro 
Outorgante, sem reservas, para o Município de Odivelas, 
que delas pode livremente dispor, introduzindo, 
nomeadamente, as alterações que entenda convenientes e 
decorram do exercício dos poderes públicos de 
planeamento; 
 
g) Exigir que as cláusulas do mesmo teor das previstas nas 
alíneas e) e f) sejam aceites por quaisquer subcontratados, 
na prestação de qualquer serviço cujo resultado tenha 
como objeto a incorporação da proposta da solução de 
planeamento e respetivos elementos de suporte; 
 
h) Todas as peças escritas e desenhadas elaboradas pela 
Segunda Outorgante, nos termos da alínea e) do n.º 1 da 
presente Cláusula serão entregues em 2 exemplares 
impressos, bem como em suporte digital, devendo as 
peças escritas constar de formato Word e PDF e as peças 
desenhadas devidamente georreferenciadas em ETRS89 
em formato AutoCad 2000 / ARCGIS / Shapefile 
(*.dwg). 

 
 
 
 

CLÁUSULA QUINTA 
(Integração nos Instrumentos de Gestão Territorial) 

 
A solução urbanística a desenvolver com o presente Plano 
de Pormenor dos Pombais e Freixinho não implica 
alterações na qualificação do solo constante do Plano 
Diretor Municipal de Odivelas em vigor, e também não 
determina uma redelimitação das servidões e restrições de 
utilidade pública vigentes.  

 
CLÁUSULA SEXTA 

(Elaboração das Peças do Plano e demais Estudos) 
 

É da responsabilidade do Primeiro Outorgante a 
elaboração da proposta de aprovação do Plano, a 
submeter a deliberação da Câmara Municipal, com base na 
proposta técnica do Plano apresentada pela Segunda 
Outorgante, de acordo com os Termos de Referência 
Aprovados, sem prejuízo no disposto na cláusula quarta, 
do presente contrato. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA 
Solução Urbanística 

 
Como referido nos considerandos, a área do Plano 
subdivide-se em duas zonas, sendo os objetivos 
orientadores para cada uma delas, para além dos referidos 
nos Termos de Referência, os seguintes: 
 
1. A Zona 1, correspondente a solo urbanizado 
consolidado, tem como objetivo a reabilitação urbana e a 
definição de regras urbanísticas para a transformação do 
solo e do edificado existente; 
 
2. A Zona 2, corresponde ao solo urbanizável propriedade 
da Segunda Outorgante, tem como objetivos a criação de 
uma frente urbana que requalifique a frente da Avenida D. 
Diniz, para onde a Segunda Outorgante pretende 
desenvolver um projeto imobiliário, observando 
estritamente o Regulamento do PDM e os Termos de 
Referência, com as seguintes carateristicas: 
 
a) Uma unidade comercial, num só piso e com área e 
cércea adequada ao seu uso; 
 
b) Uma unidade comercial de restauração, em dois pisos e 
com área e cércea adequada ao seu uso; 
 
c) Uma unidade de habitação coletiva, de oito pisos, com 
comércio ao nível do rés-do-chão; 
 
3. Do ponto de vista urbanístico, haverá uma integração 
na malha urbana envolvente com remate da frente urbana 
da Avenida D. Diniz, alvo também de requalificação. A 
área adjacente à Ribeira do Freixinho será requalificada e 
naturalizada, com a implantação de um percurso ciclável, 
devendo a Avenida D. Dinis ser dotada de passeios com 
um dimensão propícia à colocação de esplanadas, 
estacionamento e arborização, conforme proposta no 
Anexo III, 
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CLÁUSULA OITAVA 
Transmissão dos direitos de propriedade da Segunda 

Outorgante 
 

A Segunda Outorgante obriga-se a comunicar ao Primeiro 
Outorgante a transmissão dos direitos de propriedade, 
independentemente da forma porque deva ocorrer a 
transmissão, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 

 
CLÁUSULA NONA 

(Exercício de Poderes Públicos) 
 

1. O presente Contrato não afeta o reconhecimento de 
que a função de planeamento é pública e compete, nos 
termos da lei, o Primeiro Outorgante, única entidade com 
competência para a concreta determinação do conteúdo 
material do Plano Pormenor dos Pombais e Freixinho, 
sem prejuízo da consideração e ponderação dos interesses 
e legítimas expectativas da Segunda Outorgante plasmadas 
no presente Contrato. 
 
2. Em circunstância alguma o conteúdo do presente 
Contrato impede ou condiciona o cumprimento da lei, 
designadamente no que respeita ao procedimento de 
elaboração e de aprovação do Plano de Pormenor 
Pombais e Freixinho, à participação de todos os 
interessados e ao exercício de competências legais por 
parte de outras entidades.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA 

(Condição) 
 

O disposto no presente Contrato não substitui o Plano de 
Pormenor Pombais e Freixinho, apenas adquirindo 
eficácia na medida em que vier a ser nele incorporado, 
tendo para o efeito, que ser definitivamente aprovado pela 
Assembleia Municipal de Odivelas e publicado nos termos 
legais. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
(Notificações e Comunicações) 

 
Todas as notificações ou outras comunicações, a efetuar 
no âmbito do presente Contrato, deverão ser efetuadas 
por escrito, para os seguintes endereços: 
 
Primeiro Outorgante: Câmara Municipal de Odivelas / 
Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico, 
Avenida Amália Rodrigues, N.º 20-A, Urbanização da 
Ribeirada, 2675-624 Odivelas 
 
Segunda Outorgante: Rua de Buenos Aires, n.º 39, Lisboa 
Salvo, se entretanto, o destinatário tiver indicado ao 
remetente, por escrito, uma endereço diverso para esse 
fim.  

 
 
 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
(Alterações e Aditamentos) 

 
Todos os aditamentos e alterações ao presente Contrato 
só serão válidos se realizados por escrito, datados e 
assinados pelas Partes, com expressa indicação da cláusula 
ou cláusulas aditadas, alteradas ou suprimidas.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 

(Boa-Fé) 
 

As Partes, na qualidade em que intervêm, de boa-fé 
aceitam o presente Contrato, nos seus precisos termos, 
comprometendo-se a cumprir as suas cláusulas bem como 
a cooperar entre si, tendo em vista o cumprimento célere 
e pacífico das obrigações assumidas, nomeadamente 
através do exercício do dever de informação mútua.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA 

(Resolução Unilateral do Contrato) 
 

1. Em caso de incumprimento por causa imputável a uma 
das Partes, pode a outra, a qualquer momento, fazer cessar 
o presente contrato. 
 
2. Cessam, ainda, as obrigações constantes do presente 
contrato, se o quadro legal em vigor for alterado com 
repercussões nas obrigações a que as Partes se vincularam.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA 

(Resolução de Conflitos) 
 

1. Para a resolução de qualquer desacordo ou conflito 
respeitante à interpretação ou execução do presente 
Contrato, as Partes procurarão obter um acordo justo e 
adequado, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados 
da data em que qualquer uma das Partes envie à outra uma 
notificação para esse efeito. 
 
2. Na ausência do acordo referido no número anterior, a 
parte interessada notificará a outra da sua intenção de 
submeter a matéria da divergência a Tribunal Arbitral, que 
será constituído e funcionará nos termos do disposto nos 
artigos 180.º e seguintes do Código de Processo nos 
Tribunais Administrativos e Fiscais. 
 
3. Se as Partes não chegarem a acordo para a nomeação de 
um árbitro único, no prazo de 10 (dez) dias contados da 
notificação referida no número anterior, o Tribunal 
Arbitral será constituído por 3 (três) árbitros, nomeando 
cada uma das Partes um deles e sendo o terceiro 
designado por acordo entre os dois primeiros ou, na falta 
desse acordo ou de nomeação do terceiro árbitro, será 
esse terceiro árbrito nomeado pelo Presidente do Tribunal 
Central Administrativo de Lisboa. 
 
4. Os árbitros definirão, após a constituição do Tribunal, 
as regras de funcionamento e processuais da arbitragem, 
devendo a decisão ser emitida no prazo máximo de 6 
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(seis) meses após a constituição do Tribunal, salvo motivo 
ponderável e fundamentado. 
 
5. O objeto do litígio será definido pelo Tribunal Arbitral 
perante o pedido constante da petição inicial e a posição 
assumida pela parte contrária na sua contestação ou face a 
acordo das Partes nesse sentido.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA 

(Vigência do Contrato) 
 

O presente contrato entra em vigor na data da sua 
assinatura e mantém-se em vigor até à publicação do 
Plano de Pormenor, nos termos do artigo 191.º, n.º 4, 
alínea f) do Decreto–Lei n.º 80/2015, diploma que aprova 
a Revisão do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 
Territorial.  
 
Feito em [•], aos [•] dias do mês de [•] de 2018, em [•] 
exemplares com valor de original, ficando cada um das 
Partes com um exemplar.  
 
ANEXOS 
 
Anexo I – Deliberação da Câmara Municipal de Odivelas 
com a aprovação, na 3.ª Reunião Ordinária, realizada em 
13.dezembro.2017, da delimitação do Plano de Pormenor 
Pombais e Freixinho. 
Anexo II - Termos de Referência aprovados. 
Anexo III - Proposta. 

 
O PRIMEIRO OUTORGANTE, 

O Presidente da Câmara Municipal de Odivelas 
 

(Hugo Manuel dos Santos Martins) 
 
 

A SEGUNDA OUTORGANTE, 
O Gerente da SKYLINE - PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA 

UNIPESSOAL LD.ª 
 

(Hugo Duarte Vidal Mendes)” 
 

(Aprovado por maioria) 

 
 
 

RELATÓRIO DE PONDERAÇÃO DA DISCUSSÃO PÚBLICA DO 
CONTRATO DE PLANEAMENTO RELATIVO À ELABORAÇÃO DO 

PLANO DE PORMENOR POMBAIS E FREIXINHO 
PROCESSO N.º 121/DPUPE/SPDM 

 
Na sequência da aprovação pela Câmara Municipal de 
Odivelas, na 10.ª reunião ordinária realizada em 16 de 
maio de 2018, (Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 
10 de 2018, página 15), da proposta de Contrato para 
Planeamento relativo à elaboração do Plano de Pormenor 
Pombais e Freixinho e início do período de discussão 
pública, decorreu o período de discussão pública do 
referido contrato de 19 de julho a 1 de agosto de 2018, 
conforme o Aviso n.º 9386/2018 de 11 de julho, 

publicado no Diário da República 2.ª série, N.º 132 de 11 de 
julho de 2018, e divulgação feita através da comunicação 
social (anúncio publicado no Jornal Correio da Manhã, e 
publicação na página Web da Câmara Municipal. 
 
Durante o período de discussão pública não foi solicitado 
nenhum tipo de esclarecimento relativo à proposta de 
Contrato para Planeamento relativo ao Plano de 
Pormenor de Pombais e Freixinho, nem apresentado, por 
nenhuma das vias disponibilizadas, qualquer tipo de 
contributo (sugestão/observação, reclamação, pedido de 
esclarecimento, outro). Perante a ausência de participação, 
mantêm-se os pressupostos que integram a proposta 
apresentada à Câmara Municipal na 10.ª reunião ordinária 
de 16 de maior de 2018. 
 
De acordo com o constante na informação n.º 
014/DPUPE/FL/2018, de 2018.09.18 é proposto 
aprovar o relatório de ponderação da discussão pública do 
Contrato para Planeamento, relativo à elaboração do 
Plano de Pormenor de Pombais e Freixinho, constante de 
folhas 211 a 217 do processo n.º 121/DPUPE/SPDM. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

DELIMITAÇÃO DA UNIDADE DE EXECUÇÃO 
CASAL DAS QUEIMADAS 

PROCESSO N.º 123/DPUPE/SPDM 
 

Na sequência da aprovação pela Câmara Municipal de 
Odivelas, na 10.ª reunião ordinária, realizada a 16 de maio 
de 2018 (Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 10 de 
2018, página 12), decorreu 19 de julho e 16 de agosto, o 
período de discussão pública da delimitação da Unidade 
de Execução do Casal das Queimadas, conforme 
publicação do aviso N.º 9384/2018 no Diário da República 
N.º 132, 2.ª Série, de 11 de julho. 
 
Em sede de discussão pública não foi registada 
participação relativa a qualquer contributo, sugestão ou 
reclamação. Dado que não foram introduzidas alterações, 
na sequência da discussão pública, à proposta de 
delimitação da Unidade de execução das Queimadas, 
mantém-se os pressupostos que integram a proposta 
apresentada à Câmara Municipal de Odivelas na sua 10.ª 
reunião ordinária. 
 
De acordo com o constante na informação n.º 
015/DPUPE/FL/2018, de 2018-09-18 é proposto 
aprovar a delimitação da Unidade de Execução Casal das 
Queimadas, constante a folhas 57 a 68 do processo n.º 
123/PDUPE/SPDM. 
 
(Aprovado por maioria) 
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TERMOS DE REFERÊNCIA DO CASAL DAS QUEIMADAS 
PROCESSO N.º 123/DPUPE/SPDM 

 
Na sequência da aprovação pela Câmara Municipal de 
Odivelas, na 10.ª reunião ordinária, realizada a 16 de maio 
de 2018, (Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 10 de 
2018, página 12), decorreu 19 de julho e 16 de agosto o 
período de discussão pública, da delimitação da Unidade 
de Execução do Casal das Queimadas, conforme 
publicação do aviso N.º 9384/2018 no Diário da República 
N.º 132, 2.ª Série, de 11 de julho. 
 
Em sede de discussão pública não foi registada 
participação relativa a qualquer contributo, sugestão ou 
reclamação. Dado que não foram introduzidas alterações, 
na sequência da discussão pública, à proposta de 
delimitação da Unidade de execução Casal das Queimadas, 
mantém-se os pressupostos que integram a proposta 
apresentada à Câmara Municipal de Odivelas na sua 10.ª 
reunião ordinária. 
 
De acordo com o constante na informação n.º 
015/DPUPE/FL/2018, de 2018-09-18 é proposto 
aprovar os respetivos Termos de Referência do Casal das 
Queimadas constante de folhas 57 a 58 do processo n.º 
123/PDUPE/SPDM. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

RELATÓRIO DE PONDERAÇÃO DA DISCUSSÃO PÚBLICA DA 
PROPOSTA DE DELIMITAÇÃO DA UNIDADE DE EXECUÇÃO 

CASAL DAS QUEIMADAS 
PROCESSO N.º 123/DPUPE/SPDM 

 
Na sequência da aprovação pela Câmara Municipal de 
Odivelas, na 10.ª reunião ordinária, realizada a 16 de maio 
de 2018, (Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 10 de 
2018, página 12), decorreu 19 de julho e 16 de agosto o 
período de discussão pública, da delimitação da Unidade 
de Execução do Casal das Queimadas, conforme 
publicação do aviso N.º 9384/2018 no Diário da República 
N.º 132, 2.ª Série, de 11 de julho. 
 
Em sede de discussão pública não foi solicitado nenhum 
tipo de esclarecimento relativo à proposta de delimitação 
da Unidade de Execução Casal das queimadas, nem 
apresentado por nenhuma das vias disponibilizadas 
(morada postal, formulário de preenchimento online, 
formulário em versão impressa disponibilizado no serviço 
de atendimento ao público do Departamento de Gestão e 
Ordenamento Urbanístico) qualquer tipo de contributo 
(sugestão/observação, reclamação, pedido de 
esclarecimento, outro). 
 
Dado que não foram introduzidas alterações, na sequência 
da discussão pública, à proposta de delimitação da 
Unidade de execução Casal das Queimadas, mantém-se os 
pressupostos que integram a proposta apresentada à 

Câmara Municipal de Odivelas na sua 10.ª reunião 
ordinária. 
 
De acordo com o constante na informação n.º 
015/DPUPE/FL/2018, de 2018.09.18 é proposto 
aprovar o Relatório de Ponderação da Discussão Pública 
da Unidade de Execução Casal das Queimadas constante 
de folhas 40 a 56 do processo n.º 123/DPUPE/SPDM. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 6/2009 
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RAMADA E CANEÇAS 

PROCESSO N.º 2425/LO 
 

Alteração ao Alvará de Loteamento n.º 6/2009 em nome 
de Salimarg – Sociedade Imobiliária, Lda.. A alteração 
compreende a reprodução de alterações levadas a efeito 
no decurso da execução das obras de urbanização, com 
reflexo no traçado e desenho urbano do loteamento 
(ajustamentos), reestruturação do domínio público 
(arruamentos, espaços verdes e de equipamentos) e 
domínio privado no que diz respeito aos parâmetros 
urbanísticos de cada lote, nos termos da informação 
técnica n.º 67/RD/DRRU/DGOU/2018 de 2018.08.17 e 
de acordo com o proposto na informação n.º 2425/LO de 
2018.09.19 constante a folhas 1208 do processo n.º 
2425/LO. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 4/2011 
BAIRRO DOS QUATRO, PARA OS LOTES 650 E 651 
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PONTINHA E FAMÕES 

PROCESSO N.º 2731/LO/GI 
 

Alteração ao alvará de Licença de loteamento n.º 4/2011, 
no Bairro dos Quatro, para os lotes 650 e 651, em nome 
de Sérgio Miguel Cabrita Moisés e Paula Cristina Gouveia 
de Brito Magalhães, na União de Freguesias de Pontinha e 
Famões. As alterações consistem na unificação dos lotes 
650 e 651, redução de um fogo, redução de área de 
implantação e de utilização e alteração das condições de 
ocupação dos lotes, nas condições constantes na 
informação técnica n.º 120/MS/DGOU/DRRU/18 de 
2018.09.12 e de acordo com o proposto na informação n.º 
2731/LO/GI de 2018.09.12 constante a folhas 4671 do 
processo n.º 2731/LO/GI. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO CAUÇÃO 
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PONTINHA E FAMÕES 

BAIRRO TRIGACHE NORTE AUGI I, LOTE 113 
ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 5/2001 

 
Substituição do meio de garantia da caução prestada por 
hipoteca legal, constituída sobre o lote 113, da Avenida da 
Liberdade, no Bairro Trigache Norte AUGI I, na União 
das Freguesias de Pontinha e Famões, pelo depósito 
caução n.º 12189, de 2018.09.13, do Banco Caixa Geral de 
Depósitos S.A., no valor de €2.744,50 (dois mil setecentos 
e quarenta e quatro euros e cinquenta cêntimos), em nome 
de Maria Leonor Gameiro Mota, para garantir a boa 
execução das obras de urbanização referentes ao Alvará de 
Loteamento n.º 5/2001, de 14 de maio, nos termos da 
informação técnica n.º 32/DIST/AB/DGOU/DRRU/ 
2018 de 2018.09.21 e de acordo com o proposto na 
informação n.º 101.2018 de 2018.09.21. 
 
(Deliberado por unanimidade) 

 
 
 

SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO CAUÇÃO 
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RAMADA E CANEÇAS 

BAIRRO GRANJAS NOVAS LOTE 19 
ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 1/2000 

 
Substituição do meio de garantia da caução prestada por 
hipoteca legal, constituída sobre o lote 19, inserido no 
Impasse G3, no Bairro das Granjas Novas, na União das 
Freguesias de Ramada e Caneças, pelo depósito caução n.º 
11103 de 2018,09.21, do Banco Caixa Geral de Depósitos 
S.A., no valor de €492,20 (quatrocentos e noventa e dois 
euros e vinte cêntimos), em nome de Silogia – Indústria e 
Comércio de Divisórias e Sistemas Metálicos S.A., para 
garantir a boa execução das obras de urbanização 
referentes ao Alvará de Loteamento n.º 1/2000, de 31 de 
janeiro, nos termos da informação técnica n.º 
34/DIST/AB/DGOU/DRUU/2018 de 2018.09.24 e de 
acordo com o proposto na informação n.º 102.2018 de 
2018.09.24. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO CAUÇÃO 
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RAMADA E CANEÇAS 

BAIRRO GRANJAS NOVAS LOTE 20 
ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 1/2000 

 
Substituição do meio de garantia da caução prestada por 
hipoteca legal, constituída sobre o lote 20, da Rua das 
Granjas, no Bairro das Granjas Novas, na União das 
Freguesias de Ramada e Caneças, pelo depósito caução n.º 
11074, de 2018.09.21, do Banco Caixa Geral de Depósitos 
S.A., no valor de €493,62 (quatrocentos e noventa e três 
euros e sessenta e dois cêntimos), em nome de Silogia – 
Indústria e Comércio de Divisórias e Sistemas Metálicos 
S.A., para garantir a boa execução das obras de 
urbanização referentes ao Alvará de Loteamento n.º 

1/2000, de 31 de janeiro, nos termos da informação 
técnica n.º 33/DIST/AB/DGOU/DRRU/2018 de 
2018.09.24 e de acordo com o proposto na informação n.º 
103.2018 de 2018.09.24. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 
 
 

DESPACHOS 
 

 
 
 

PRESIDÊNCIA 
 

 
 

DESPACHO N.º 46/PRES/2018 
 

Assunto: Delegação de Competências do Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas no Diretor 
Municipal, Hernâni Silvino Vilela Boaventura 

 
Em virtude da entrada em vigor do Regulamento da 
Estrutura Orgânica Nuclear da Câmara Municipal de 
Odivelas (REON), deliberado e aprovado pela Câmara 
Municipal de Odivelas na 9.ª Reunião Ordinária de 07 de 
maio de 2018 e pela Assembleia Municipal de Odivelas na 
9.ª Sessão Extraordinária de 17 de maio de 2018, 
publicado no Boletim n.º 10/2018, de 29 de maio e 
publicado no Diário da República n.º 187/2018, 2.ª Série 
de 27 de setembro e com a aprovação do Regulamento da 
Estrutura Orgânica Flexível da Câmara Municipal de 
Odivelas (REOF) deliberado e aprovado pela Câmara 
Municipal de Odivelas na 18.ª Reunião Ordinária de 19 de 
setembro de 2018, publicado no Boletim Municipal n.º 
19/2018, de 2 de outubro foi constituída a Direção 
Municipal de Gestão e Administração Geral alínea a) do 
artigo 12.º da EON. 
 
Assim; 
 
Ao abrigo da alínea b), do artigo 44.º e seguintes do 
Código do Procedimento Administrativo, aprovado, em 
anexo, pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, 
(doravante, designado por CPA), torna-se imperativo 
proceder à delegação de competências no Diretor 
Municipal, pelo que, atento o disposto no n.º 1 do artigo 
38.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 
sua atual redação, a qual estabelece o Regime Jurídico das 
Autarquias Locais (RJAL), no n.º 3 do artigo 29.º do 
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, aplicável por força 
da Resolução n.º 86/2011, de 11 de abril, e no artigo 109.º 
do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de agosto, na sua 
redação atual, e demais legislação habilitante, que delego, 
com a faculdade de subdelegação, no Senhor Diretor 
Municipal, HERNÂNI SILVINO VILELA 
BOAVENTURA, Licenciado em Direito, as competências 
abaixo discriminadas, no âmbito da Direção Municipal 
de Gestão e Administração Geral, Setor de Contratos 

Públicos, Divisão Financeira e de Aprovisionamento, 
Setor de Proteção de Dados e Setor de Apoio aos 
Órgãos Municipais: 
 
I- No âmbito da Direção Municipal de Gestão e 
Administração Geral: 
 
A competência prevista no artigo 16.º do Regulamento 
da Estrutura Orgânica Nuclear da Câmara Municipal 
de Odivelas, publicado no Diário da República n.º 
187/2018, 2.ª Série, de 27 de setembro, para coordenar as 
atividades das unidades Orgânicas de nível inferior, na 
linha geral de atuação definida pelos órgãos municipais 
competentes, designadamente nas áreas jurídica, financeira 
e patrimonial, de acordo com as políticas municipais 
definidas para o efeito, tendo em vista a prossecução das 
atribuições definidas no artigo 14.º do citado 
Regulamento, nomeadamente para: 
 
a) Assegurar a concretização das políticas municipais 

definidas para as respetivas áreas de atividade; 
 
b) Coordenar as atividades das unidades orgânicas de nível 

inferior que a compõem na linha geral de atuação 
definida pelos órgãos municipais competentes;  

 
c) Assegurar uma adequada articulação entre os 

Departamentos Municipais ou outros serviços de nível 
inferior; 

 
d) Apoiar os dirigentes municipais das unidades orgânicas 

de nível inferior e superintender os aspetos de gestão 
corrente; 

 
e) Controlar os resultados sectoriais, responsabilizando-se 

pela sua produção de forma adequada aos objetivos 
prosseguidos; 

 
f) Promover a execução das ordens e despachos do 

Presidente da Câmara ou dos Vereadores com poderes 
para o efeito nas matérias compreendidas na esfera da 
sua competência. 

 
1. Departamento Jurídico e de Administração Geral 
 
DIVISÃO JURÍDICA E DE ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL, 
COM EXCLUSÃO DO SETOR TÉCNICO-JURÍDICO, DE 
CONTRAORDENAÇÕES E EXECUÇÕES FISCAIS, DO 
SETOR DE EXPEDIENTE E APOIO LOGÍSTICO, SETOR 
DE ARQUIVO MUNICIPAL E ARQUIVO HISTÓRICO, 
LOJA DO CIDADÃO E APOIO AO MUNÍCIPE. 
 
A- SETOR DE CONTRATOS PÚBLICOS: 
 
1. Assinar documentos de mero expediente e 

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

 
2. Autorizar férias dos trabalhadores afetos a esta 

Subunidade Orgânica, em conformidade com os 
respetivos mapas e requerimentos apresentados pelos 
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trabalhadores, sem prejuízo pelo regular 
funcionamento do serviço e da salvaguarda do interesse 
público; 

 
3. Justificar e injustificar faltas no âmbito do serviço, com 

exceção das mencionadas no n.º 3 do artigo 206.º da 
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, que aprova a Lei 
Geral do Trabalho em Funções Públicas, na sua 
redação atual; 

 
4. Autorizar a prestação de trabalho suplementar, dentro 

dos limites previstos no artigo 120.º da Lei n.º 
35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual, que 
aprova a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas; 

 
5. Preparar a celebração de contratos, com exceção dos 

relativos a pessoal, em que o Município seja 
outorgante; 

 
6. Instruir processos para efeitos de fiscalização prévia ou 

concomitante pelo Tribunal de Contas. 
 
B-SETOR DE APOIO AOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS: 
 
1. Assegurar o apoio técnico e administrativo aos Órgãos 

Municipais, nomeadamente: 
 
- Assegurar a elaboração da ordem do dia das reuniões 

dos órgãos do Município, com base nos assuntos que, 
para o efeito, lhe forem indicados pelos respetivos 
presidentes; 

 
- Assegurar o apoio administrativo às reuniões da Câmara 

Municipal, bem como tudo o que respeita à elaboração 
das atas e respetivas minutas; 

 
- Assegurar o conveniente apoio ao funcionamento da 

Assembleia Municipal, mormente no que respeita ao 
respetivo expediente e elaboração das atas e respetivas 
minutas; 

 
- Assegurar a conveniente disposição física do mobiliário 

para cada sessão ou reunião dos Órgãos Municipais; 
 
2. Proceder à publicação dos despachos e deliberações 

através do respetivo Boletim Municipal;  
 
C- SETOR DE PROTEÇÃO DE DADOS: 
 
1. Assegurar o apoio técnico a todas as Unidades 

Orgânicas no estreito cumprimento do Novo 
Regulamento Geral de Proteção de Dados; 

 
2. Assegurar a adoção de medidas técnicas e organizativas 

adequadas ao cumprimento do Novo Regulamento 
Geral de Proteção de Dados; 

 
3. Garantir a proteção dos dados de caráter pessoal de 

todas as pessoas singulares que interajam com a 
Câmara Municipal; 

4. Assegurar o tratamento dos dados pessoais 
salvaguardando os direitos fundamentais, em 
conformidade com o princípio da proporcionalidade. 

 
 
II - Divisão Financeira e de Aprovisionamento: 
 
1. Assinar documentos de mero expediente e 

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

 
2. Autorizar férias dos trabalhadores afetos a esta Unidade 

Orgânica, em conformidade com os respetivos mapas e 
requerimentos apresentados pelos trabalhadores, sem 
prejuízo pelo regular funcionamento do serviço e da 
salvaguarda do interesse público; 

 
3. Justificar e injustificar faltas no âmbito do serviço, com 

exceção das mencionadas no n.º 3 do artigo 206.º da 
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, que aprova a Lei 
Geral do Trabalho em Funções Públicas, na sua 
redação atual; 

 
4. Autorizar a prestação de trabalho suplementar, dentro 

dos limites previstos no artigo 120.º da Lei n.º 
35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual, que 
aprova a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas; 

 
5. Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias 

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

 
6. Coordenar a elaboração das Grandes Opções do Plano 

(Plano Plurianual de Investimentos e Outras Atividades 
Relevantes) e do Orçamento do Município, 
promovendo o planeamento anual e plurianual de 
atividades, tanto na sua vertente operativa como 
orçamental; 

 
7. Assegurar os registos e procedimentos contabilísticos, 

de acordo com a legislação em vigor e com os 
requisitos do modelo de gestão estabelecido no 
Município; 

 
8. Proceder aos estudos prévios, e colaborar na execução 

de operações financeiras ao nível da aplicação de 
disponibilidades e da gestão da carteira de 
empréstimos; 

 
9. Proceder à liquidação das receitas municipais sempre 

que esta tarefa não esteja cometida a outros Serviços; 
 
10. Colaborar com a Divisão de Licenciamentos e 

Desenvolvimento Económico na gestão financeira de 
projetos comparticipados, preparando os respetivos 
elementos contabilísticos; 
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11. Assegurar a gestão e controlo das garantias bancárias 
prestadas, quer pelo Município, quer por terceiros a 
favor do Município, no quadro dos contratos 
estabelecidos; 

 
12. Organizar a Conta de Gerência e elaborar o respetivo 

relatório; 
 
13. Elaborar estudos e propostas relativamente a receitas a 

cobrar pelo Município designadamente sobre o 
Regulamento de Taxas e outras Receitas Municipais; 

 
14. Assegurar a gestão e funcionamento da tesouraria do 

Município, designadamente no que respeita à 
elaboração de planos de tesouraria; 

 
15. Propor diretrizes, mediante análise económico-

financeira, para o aumento das receitas municipais; 
 
16. Colaborar na elaboração de relatórios que 

sistematizem aspetos relevantes da gestão financeira do 
Município; 

 
17. Apoiar tecnicamente as ações relativas à 

empresarialização ou concessão externa de atividades 
ou serviços que o Município tenha decidido 
empreender; 

 
18. Acompanhar os contratos-programa, protocolos e 

acordos, na sua incidência financeira, em que o 
Município participe; 

 
19. Acompanhar e controlar a execução dos Planos e 

Orçamentos, elaborar relatórios de avaliação dessa 
execução e promover medidas de reajustamento, 
sempre que se verifique a ocorrência de desvios entre o 
programado e o executado; 

 
20. Assegurar as atividades de aprovisionamento 

municipal em bens e serviços necessários à execução 
eficiente e oportuna das atividades planeadas, 
respeitando os melhores critérios de gestão económica, 
financeira e de qualidade; 

 
21. Elaborar, em colaboração com os diversos serviços, o 

Plano Anual de Aprovisionamento, em consonância 
com as atividades previstas nos documentos 
previsionais; 

 
22. Proceder ao lançamento de todos os concursos ou 

outros processos de aquisição, para fornecimento de 
bens e serviços, devidamente autorizados; 

 
23. Proceder à constituição e gestão racional de “stocks”, 

em consonância com critérios definidos, em articulação 
com os diversos serviços utilizadores; 

 
24. Proceder ao armazenamento e gestão material dos 

bens e ao seu fornecimento mediante requisição 
própria; 

25. Autorizar a realização de despesas orçamentadas com 
a locação e aquisição de bens e serviços até ao limite de 
€ 2.500,00 (dois mil e quinhentos euros), bem como 
as demais competências para a decisão de contratar 
referidas no artigo 109.º, n.º 3, do Código dos 
Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
18/2008, de 29 de janeiro, na sua redação atual, sempre 
com respeito pela disciplina de execução orçamental 
estabelecida nas alíneas d), e) e f) do Ponto 2.3.4 do 
POCAL (Plano Oficial de Contabilidade das 
Autarquias Locais), aprovado pela Lei n.º 54-A/99, de 
22 de fevereiro, alterada pela Lei n.º 162/99, de 14 de 
setembro, pelo Decreto-Lei n.º 315/2000, de 2 de 
dezembro, pelo Decreto-Lei n.º 84-A/2002, de 5 de 
abril, e pela Lei n.º 60-A/2005, de 30 de dezembro, e 
no cumprimento do disposto no artigo 16.º do 
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, que se mantém 
em vigor por força do artigo 14.º, n.º 1, alínea f), do já 
referido Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, que 
aprovou o Código dos Contratos Públicos; 

 
26. Autorizar o pagamento das despesas até ao limite de 

€ 2.500,00 (dois mil e quinhentos euros), ainda que 
não tenha sido o agora delegado a autorizá-la. 

 
III- Do exercício da delegação de poderes: 
 
1. O delegante pode emitir diretivas ou instruções 

vinculativas para o delegado sobre o modo como 
devem ser exercidos os poderes delegados, nos termos 
do disposto no n.º 1 do artigo 49.º do CPA; 

 
2. A delegação de competências ora efetuada, bem como 

as eventuais subdelegações delas decorrentes poderão 
ser objeto de revogação total ou parcial por razões de 
mérito, conveniência ou oportunidade, ou anuladas 
administrativamente, com fundamento em invalidade, 
ao abrigo do disposto nos artigos 165.º e 169.º do 
CPA; 

 
3. O delegante tem ainda o poder de avocar, ao abrigo da 

delegação, em conformidade com o disposto na 1.ª 
parte do n.º 2 do artigo 49.º do CPA; 

 
4. Em tais casos, e enquanto o processo ou assunto não 

for remetido ao delegante, o delegado abster-se-á de 
praticar quaisquer ações ou iniciativas que, por 
qualquer forma, sejam suscetíveis de alterar a situação 
existente. 

 
O presente despacho produz efeitos a partir da presente 
data. 
 
Odivelas,1 de outubro de 2018 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins) 
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DESPACHO N.º 47/PRES/2018 
 

Assunto: Manutenção das nomeações, em Comissão de 
Serviço – Cargo de Direção Superior de 1.º grau e Cargo 
de Direção Intermédia de 1.º grau 
 
Considerando que: 
 
1. A nova Estrutura Orgânica Nuclear, aprovada na 9.ª 

Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, 
de 07/05/2018, e pela Assembleia Municipal de 
Odivelas, na sua 9.ª Sessão Extraordinária, de 
17/05/2018, procedeu à reorganização dos Serviços 
Municipais, quer ao nível das designações, quer das 
atribuições das Unidades Orgânicas Nucleares 
(Direções e Departamentos Municipais); 

 
2. A alínea c) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 2/2004, de 

15 de janeiro, com a redação conferida pela Lei n.º 
64/2011, de 22 de dezembro, aplicável à Administração 
Local pela Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, permite, 
em caso de reorganização dos serviços, a manutenção 
em regime de comissão de serviço, no cargo dirigente 
do mesmo nível que lhe suceda; 

 
Determino a manutenção das nomeações, em regime de 
comissão de serviço, dos Dirigentes infra mencionados, 
nos respetivos cargos, com efeitos à data do presente 
despacho: 
 
→ Hernâni Silvino Vilela Boaventura – Diretor Municipal 

de Gestão e Administração Geral; 
 
→ António Henrique Moreira de Sousa – Diretor do 

Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico. 
 
Odivelas, 1 de outubro de 2018 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESPACHO N.º 48/PRES/2018 
 

Assunto: Manutenção das nomeações, em Comissão de 
Serviço – Cargos de Direção Intermédia de 2.º 
grau 

 
Considerando que: 
 
1. A nova Estrutura Orgânica Flexível da Câmara 

Municipal de Odivelas, aprovada na sua 18ª Reunião 
Ordinária, de 19/09/2018, procedeu à reorganização 
dos Serviços Municipais, quer ao nível das designações, 
quer das atribuições das unidades orgânicas flexíveis de 
2.º e 3.º grau desta Câmara Municipal; 

 
2. A alínea c) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 2/2004, de 

15 de janeiro, com a redação conferida pela Lei n.º 
64/2011, de 22 de dezembro, aplicável à Administração 
Local pela Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, permite, 
em caso de reorganização dos serviços, a manutenção 
em regime de comissão de serviço, no cargo dirigente 
do mesmo nível que lhe suceda; 

 
Determino a manutenção das nomeações, em regime de 
comissão de serviço, dos Dirigentes infra mencionados, 
nos respetivos cargos, com efeitos à data do presente 
despacho: 
 
→ Ana Paula Figueiredo Viegas Murgeiro – Chefe da 

Divisão de Licenciamento de Obras Particulares; 
 
→ Angelina Maria Pereira – Coordenadora do Gabinete 

de Comunicação, Relações Públicas e Protocolo, nível 
equiparado a Chefe de Divisão (mantendo-se a 
suspensão do exercício do cargo, atendendo à sua 
nomeação como Chefe do Gabinete de Apoio à 
Presidência); 

 
→ António Gomes Mendes Lopes – Chefe da Divisão de 

Infraestruturas e Equipamentos Municipais; 
 
→ Carlos Alexandre Bargado Lérias – Chefe da Divisão 

de Desenvolvimento Desportivo; 
 
→ David Abel Viegas Martins – Chefe da Divisão de 

Transportes e Oficinas; 
 
→ Elisabete Maria Campos Lucas – Chefe da Divisão de 

Fiscalização Municipal; 
 
→ Florinda Rosa Pisco Lixa – Chefe da Divisão de 

Planeamento Urbanístico; 
 
→ Hugo Alexandre Moreira Lopes Diogo Caroço – 

Coordenador do Gabinete de Tecnologia, Informação 
e Conhecimento, nível equiparado a Chefe de Divisão; 

 
→ Inês Martins de Barros dos Santos Fradique – Chefe da 

Divisão de Coesão Social; 
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→ José António dos Remédios Janeiro – Chefe da 
Divisão de Licenciamentos e Desenvolvimento 
Económico; 

 
→ José Manuel Cabral Mateus da Fonseca – Chefe da 

Divisão de Infraestruturas e Espaços Urbanos; 
 
→ Lizete da Conceição Brito Coelho Cunha – Chefe da 

Divisão de Reabilitação e Reconversão Urbana; 
 
→ Lúcia Raquel Prior dos Santos – Chefe da Divisão de 

Projetos Educativos, Igualdade e Cidadania; 
 
→ Luís Manuel Oliveira Gomes Costa – Coordenador do 

Serviço Municipal de Proteção Civil, nível equiparado a 
Chefe de Divisão (mantendo-se a suspensão do 
exercício do cargo, atendendo à sua nomeação como 
Adjunto do Gabinete de Apoio à Vereação); 

 
→ Maria Cristina Machado Mira Laureano Forte – Chefe 

da Divisão de Recursos Humanos e Formação; 
 
→ Maria João Costa Baptista Nabais – Coordenadora do 

Serviço de Veterinária Municipal, nível equiparado a 
Chefe de Divisão;  

 
→ Paula Susana do Nascimento Teixeira Gonçalves – 

Chefe da Divisão Financeira e de Aprovisionamento. 
 
Odivelas, 1 de outubro de 2018 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESPACHO N.º 49/PRES/2018 
 

Assunto: Designação, em regime de substituição, do Eng.º 
Luís Manuel da Conceição Jorge, no cargo de 
Diretor Municipal de Ordenamento e 
Intervenção Territorial   

 
O Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Odivelas, 
aprovado na 3.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal 
de Odivelas, de 13/12/2017, e na 5.ª Sessão 
Extraordinária do quadriénio 2017-2021 da Assembleia 
Municipal, de 27/12/2017, alterado na 18.ª Reunião 
Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, de 
19/09/2018, e na 4.ª Sessão Ordinária da Assembleia 
Municipal, de 27/09/2018, contempla 2 lugares de 
Diretor Municipal. 
 
Na sequência da nova Estrutura Orgânica Nuclear, 
aprovada na 9.ª Reunião Ordinária da CMO, de 
07/05/2018, e pela Assembleia Municipal de Odivelas, na 
sua 9.ª Sessão Extraordinária, de 17/05/2018, encontra-se 
vago o cargo de Diretor Municipal de Ordenamento e 
Intervenção Territorial. 
 
Assim sendo, designo, em regime de substituição, ao 
abrigo do artigo 27.º, n.º 1 da Lei n.º 2/2004, de 15 de 
janeiro, na redação dada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de 
dezembro, adaptada à Administração Local pela Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto, Luís Manuel da Conceição 
Jorge, Técnico Superior, do Mapa de Pessoal desta 
Câmara Municipal, no cargo de Diretor Municipal de 
Ordenamento e Intervenção Territorial, com efeitos a 
partir da data do presente despacho. 
 
Odivelas, 1 de outubro de 2018 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
Ano XIX - N.º 20 – 16 de outubro de 2018 

27 
 

DESPACHO N.º 50/PRES/2018 
 

Assunto: Designação, em regime de substituição, do Dr. 
Gabriel Davide Lopes Caetano, no cargo de 
Diretor do Departamento de Educação e 
Coesão Social   

 
O Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Odivelas, 
aprovado na 3.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal 
de Odivelas, de 13/12/2017, e na 5.ª Sessão 
Extraordinária do quadriénio 2017-2021 da Assembleia 
Municipal, de 27/12/2017, alterado na 18.ª Reunião 
Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, de 
19/09/2018, e na 4.ª Sessão Ordinária da Assembleia 
Municipal, de 27/09/2018, contempla 6 lugares de 
Diretor de Departamento. 
 
Na sequência da nova Estrutura Orgânica Nuclear, 
aprovada na 9.ª Reunião Ordinária da CMO, de 
07/05/2018, e pela Assembleia Municipal de Odivelas, na 
sua 9.ª Sessão Extraordinária, de 17/05/2018, encontra-se 
vago o cargo de Diretor do Departamento de Educação e 
Coesão Social. 
 
Assim sendo, designo, em regime de substituição, ao 
abrigo do artigo 27.º, n.º 1 da Lei n.º 2/2004, de 15 de 
janeiro, na redação dada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de 
dezembro, adaptada à Administração Local pela Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto, Gabriel Davide Lopes 
Caetano, Técnico Superior, do Mapa de Pessoal desta 
Câmara Municipal, no cargo de Diretor do Departamento 
de Educação e Coesão Social, com efeitos a partir da data 
do presente despacho. 
 
Odivelas, 1 de outubro de 2018 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESPACHO N.º 51/PRES/2018 
 

Assunto: Designação, em regime de substituição, da Dra. 
Regina Sofia de Brito e Silva dos Anjos Lopes 
Meneses, no cargo de Diretora do 
Departamento de Gestão Ambiental e 
Transportes 

 
O Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Odivelas, 
aprovado na 3.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal 
de Odivelas, de 13/12/2017, e na 5.ª Sessão 
Extraordinária do quadriénio 2017-2021 da Assembleia 
Municipal, de 27/12/2017, alterado na 18.ª Reunião 
Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, de 
19/09/2018, e na 4.ª Sessão Ordinária da Assembleia 
Municipal, de 27/09/2018, contempla 6 lugares de 
Diretor de Departamento. 
 
Na sequência da nova Estrutura Orgânica Nuclear, 
aprovada na 9.ª Reunião Ordinária da CMO, de 
07/05/2018, e pela Assembleia Municipal de Odivelas, na 
sua 9.ª Sessão Extraordinária, de 17/05/2018, encontra-se 
vago o cargo de Diretor do Departamento de Gestão 
Ambiental e Transportes. 
 
Assim sendo, designo, em regime de substituição, ao 
abrigo do artigo 27.º, n.º 1 da Lei n.º 2/2004, de 15 de 
janeiro, na redação dada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de 
dezembro, adaptada à Administração Local pela Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto, Regina Sofia de Brito e Silva 
dos Anjos Lopes Meneses, Técnica Superior, do Mapa 
de Pessoal desta Câmara Municipal, no cargo de Diretora 
do Departamento de Gestão Ambiental e Transportes, 
com efeitos a partir da data do presente despacho. 
 
Odivelas, 1 de outubro de 2018 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins) 
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DESPACHO N.º 52/PRES/2018 
 

Assunto: Designação, em regime de substituição, da Dra. 
Carla Cristina Quintas Rico Ferreira Rosinhas, 
no cargo de Chefe da Divisão de Ambiente 

 
O Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Odivelas, 
aprovado na 3.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal 
de Odivelas, de 13/12/2017, e na 5.ª Sessão 
Extraordinária do quadriénio 2017-2021 da Assembleia 
Municipal, de 27/12/2017, alterado na 18.ª Reunião 
Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, de 
19/09/2018, e na 4.ª Sessão Ordinária da Assembleia 
Municipal, de 27/09/2018, contempla 25 lugares de Chefe 
de Divisão. 
 
Na sequência da nova Estrutura Orgânica Flexível, 
aprovada pela Câmara Municipal de Odivelas, na sua 18.ª 
Reunião Ordinária, de 19/09/2018, encontra-se vago o 
cargo de Chefe da Divisão de Ambiente. 
 
Assim sendo, designo, em regime de substituição, ao 
abrigo do artigo 27.º, n.º 1 da Lei n.º 2/2004, de 15 de 
janeiro, na redação dada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de 
dezembro, adaptada à Administração Local pela Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto, Carla Cristina Quintas Rico 
Ferreira Rosinhas, Técnica Superior, do Mapa de 
Pessoal desta Câmara Municipal, no cargo de Chefe da 
Divisão de Ambiente, com efeitos a partir da data do 
presente despacho. 
 
Odivelas, 1 de outubro de 2018 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESPACHO N.º 53/PRES/2018 
 

Assunto: Designação, em regime de substituição, da Dra. 
Helena Fernanda Teixeira Morais do 
Nascimento Jardim, no cargo de Chefe da 
Divisão de Cultura e Turismo   

 
O Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Odivelas, 
aprovado na 3.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal 
de Odivelas, de 13/12/2017, e na 5.ª Sessão 
Extraordinária do quadriénio 2017-2021 da Assembleia 
Municipal, de 27/12/2017, alterado na 18.ª Reunião 
Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, de 
19/09/2018, e na 4.ª Sessão Ordinária da Assembleia 
Municipal, de 27/09/2018, contempla 25 lugares de Chefe 
de Divisão. 
 
Na sequência da nova Estrutura Orgânica Flexível, 
aprovada pela Câmara Municipal de Odivelas, na sua 18.ª 
Reunião Ordinária, de 19/09/2018, encontra-se vago o 
cargo de Chefe da Divisão de Cultura e Turismo. 
 
Assim sendo, designo, em regime de substituição, ao 
abrigo do artigo 27.º, n.º 1 da Lei n.º 2/2004, de 15 de 
janeiro, na redação dada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de 
dezembro, adaptada à Administração Local pela Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto, Helena Fernanda Teixeira 
Morais do Nascimento Jardim, Técnica Superior, do 
Mapa de Pessoal desta Câmara Municipal, no cargo de 
Chefe da Divisão de Cultura e Turismo, com efeitos a 
partir da data do presente despacho. 
 
Odivelas, 1 de outubro de 2018 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins) 
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DESPACHO N.º 54/PRES/2018 
 

Assunto: Designação, em regime de substituição, da Dra. 
Raquel de Castro Reis, no cargo de Chefe da 
Divisão Jurídica e de Organização Municipal 

 
O Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Odivelas, 
aprovado na 3.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal 
de Odivelas, de 13/12/2017, e na 5.ª Sessão 
Extraordinária do quadriénio 2017-2021 da Assembleia 
Municipal, de 27/12/2017, alterado na 18.ª Reunião 
Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, de 
19/09/2018, e na 4.ª Sessão Ordinária da Assembleia 
Municipal, de 27/09/2018, contempla 25 lugares de Chefe 
de Divisão. 
 
Na sequência da nova Estrutura Orgânica Flexível, 
aprovada pela Câmara Municipal de Odivelas, na sua 18.ª 
Reunião Ordinária, de 19/09/2018, encontra-se vago o 
cargo de Chefe da Divisão Jurídica e de Organização 
Municipal. 
 
Assim sendo, designo, em regime de substituição, ao 
abrigo do artigo 27.º, n.º 1 da Lei n.º 2/2004, de 15 de 
janeiro, na redação dada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de 
dezembro, adaptada à Administração Local pela Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto, Raquel de Castro Reis, 
Técnica Superior, do Mapa de Pessoal desta Câmara 
Municipal, no cargo de Chefe da Divisão Jurídica e de 
Organização Municipal, com efeitos a partir da data do 
presente despacho. 
 
Odivelas, 1 de outubro de 2018 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESPACHO N.º 55/PRES/2018 
 

Assunto: Designação, em regime de substituição, do Arq. 
Orlando Manuel Gomes da Silva, no cargo de 
Chefe da Divisão de Habitação   

 
O Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Odivelas, 
aprovado na 3.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal 
de Odivelas, de 13/12/2017, e na 5.ª Sessão 
Extraordinária do quadriénio 2017-2021 da Assembleia 
Municipal, de 27/12/2017, alterado na 18.ª Reunião 
Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, de 
19/09/2018, e na 4.ª Sessão Ordinária da Assembleia 
Municipal, de 27/09/2018, contempla 25 lugares de Chefe 
de Divisão. 
 
Na sequência da nova Estrutura Orgânica Flexível, 
aprovada pela Câmara Municipal de Odivelas, na sua 18.ª 
Reunião Ordinária, de 19/09/2018, encontra-se vago o 
cargo de Chefe da Divisão de Habitação. 
 
Assim sendo, designo, em regime de substituição, ao 
abrigo do artigo 27.º, n.º 1 da Lei n.º 2/2004, de 15 de 
janeiro, na redação dada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de 
dezembro, adaptada à Administração Local pela Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto, Orlando Manuel Gomes da 
Silva, Técnico Superior, do Mapa de Pessoal desta 
Câmara Municipal, no cargo de Chefe da Divisão de 
Habitação, com efeitos a partir da data do presente 
despacho. 
 
Odivelas, 1 de outubro de 2018 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins) 
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DESPACHO N.º 56/PRES/2018 
 

Assunto: Designação, em regime de substituição, do Dr. 
Joaquim Fernando Constantino Coelho, no 
cargo de Chefe da Divisão de Gestão 
Patrimonial   

 
O Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Odivelas, 
aprovado na 3.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal 
de Odivelas, de 13/12/2017, e na 5.ª Sessão 
Extraordinária do quadriénio 2017-2021 da Assembleia 
Municipal, de 27/12/2017, alterado na 18.ª Reunião 
Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, de 
19/09/2018, e na 4.ª Sessão Ordinária da Assembleia 
Municipal, de 27/09/2018, contempla 25 lugares de Chefe 
de Divisão. 
 
Na sequência da nova Estrutura Orgânica Flexível, 
aprovada pela Câmara Municipal de Odivelas, na sua 18.ª 
Reunião Ordinária, de 19/09/2018, encontra-se vago o 
cargo de Chefe da Divisão de Gestão Patrimonial. 
 
Assim sendo, designo, em regime de substituição, ao 
abrigo do artigo 27.º, n.º 1 da Lei n.º 2/2004, de 15 de 
janeiro, na redação dada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de 
dezembro, adaptada à Administração Local pela Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto, Joaquim Fernando 
Constantino Coelho, Técnico Superior, do Mapa de 
Pessoal desta Câmara Municipal, no cargo de Chefe da 
Divisão de Gestão Patrimonial, com efeitos a partir da 
data do presente despacho. 
 
Odivelas, 1 de outubro de 2018. 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESPACHO N.º 57/PRES/2018 
 

Assunto: Designação, em regime de substituição, do Dr. 
Luís Miguel Soares Silveiro, no cargo de 
Coordenador do Gabinete de Comunicação, 
Relações Públicas e Protocolo, nível equiparado 
a Chefe de Divisão 

 
O Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Odivelas, 
aprovado na 3.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal 
de Odivelas, de 13/12/2017, e na 5.ª Sessão 
Extraordinária do quadriénio 2017-2021 da Assembleia 
Municipal, de 27/12/2017, alterado na 18.ª Reunião 
Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, de 
19/09/2018, e na 4.ª Sessão Ordinária da Assembleia 
Municipal, de 27/09/2018, contempla 25 lugares de Chefe 
de Divisão. 
 
A nova Estrutura Orgânica Flexível, aprovada pela 
Câmara Municipal de Odivelas, na sua 18.ª Reunião 
Ordinária, de 19/09/2018, contempla o cargo de 
Coordenador do Gabinete de Comunicação, Relações 
Públicas e Protocolo, nível equiparado a Chefe de 
Divisão. 
 
Considerando que a titular do respetivo cargo encontra-se 
nomeada no cargo de Chefe do Gabinete de Apoio à 
Presidência, designo, em regime de substituição, por 
impedimento do respetivo titular, ao abrigo do artigo 27.º, 
n.º 1 da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na redação dada 
pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, adaptada à 
Administração Local pela Lei n.º 49/2012, de 29 de 
agosto, Luís Miguel Soares Silveiro, Técnico Superior, 
do Mapa de Pessoal do Instituto Superior Técnico, no 
cargo de Coordenador do Gabinete de Comunicação, 
Relações Públicas e Protocolo, nível equiparado a Chefe 
de Divisão, com efeitos a partir da data do presente 
despacho. 
 
Odivelas, 1 de outubro de 2018 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins) 
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DESPACHO N.º 58/PRES/2018 
 

Assunto: Designação, em regime de substituição, do Arq. 
Mário José César Cantinho, no cargo de 
Coordenador do Gabinete de Planeamento 
Estratégico e Projetos Especiais, nível 
equiparado a Chefe de Divisão 

 
O Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Odivelas, 
aprovado na 3.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal 
de Odivelas, de 13/12/2017, e na 5.ª Sessão 
Extraordinária do quadriénio 2017-2021 da Assembleia 
Municipal, de 27/12/2017, alterado na 18.ª Reunião 
Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, de 
19/09/2018, e na 4.ª Sessão Ordinária da Assembleia 
Municipal, de 27/09/2018, contempla 25 lugares de Chefe 
de Divisão. 
 
Na sequência da nova Estrutura Orgânica Flexível, 
aprovada pela Câmara Municipal de Odivelas, na sua 18.ª 
Reunião Ordinária, de 19/09/2018, encontra-se vago o 
cargo de Coordenador do Gabinete de Planeamento 
Estratégico e Projetos Especiais, nível equiparado a Chefe 
de Divisão. 
 
Assim sendo, designo, em regime de substituição, ao 
abrigo do artigo 27.º, n.º 1 da Lei n.º 2/2004, de 15 de 
janeiro, na redação dada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de 
dezembro, adaptada à Administração Local pela Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto, Mário José César Cantinho, 
Técnico Superior, do Mapa de Pessoal desta Câmara 
Municipal, no cargo de Coordenador do Gabinete de 
Planeamento Estratégico e Projetos Especiais, nível 
equiparado a Chefe de Divisão, com efeitos a partir da 
data do presente despacho. 
 
Odivelas, 1 de outubro de 2018 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESPACHO N.º 59/PRES/2018 
 

Assunto: Designação, em regime de substituição, da Dra. 
Guida Maria Morais Uvaldo Salgueiro, no cargo 
de Coordenadora do Gabinete de Juventude, 
cargo de direção intermédia de 3.º grau   

 
O Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Odivelas, 
aprovado na 3.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal 
de Odivelas, de 13/12/2017, e na 5.ª Sessão 
Extraordinária do quadriénio 2017-2021 da Assembleia 
Municipal, de 27/12/2017, alterado na 18.ª Reunião 
Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, de 
19/09/2018, e na 4.ª Sessão Ordinária da Assembleia 
Municipal, de 27/09/2018, contempla 3 cargos de direção 
intermédia de 3.º grau. 
 
Na sequência da nova Estrutura Orgânica Flexível, 
aprovada pela Câmara Municipal de Odivelas, na sua 18.ª 
Reunião Ordinária, de 19/09/2018, encontra-se vago o 
cargo de Coordenador do Gabinete de Juventude, cargo 
de direção intermédia de 3.º grau. 
 
Assim sendo, designo, em regime de substituição, ao 
abrigo do artigo 27.º, n.º 1 da Lei n.º 2/2004, de 15 de 
janeiro, na redação dada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de 
dezembro, adaptada à Administração Local pela Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto, Guida Maria Morais Uvaldo 
Salgueiro, Técnica Superior, do Mapa de Pessoal desta 
Câmara Municipal, no cargo de Coordenadora do 
Gabinete de Juventude, cargo de direção intermédia de 3.º 
grau, com efeitos a partir da data do presente despacho. 
 
Odivelas, 1 de outubro de 2018. 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins) 
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DESPACHO N.º 60/PRES/2018 
 

Assunto: Designação, em regime de substituição, do Arq. 
Marco Alexandre Reis da Silva Oliveira, no 
cargo de Coordenador do Gabinete de Projeto e 
Reconversão Urbana de Áreas Críticas, cargo de 
direção intermédia de 3.º grau   

 
O Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Odivelas, 
aprovado na 3.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal 
de Odivelas, de 13/12/2017, e na 5.ª Sessão 
Extraordinária do quadriénio 2017-2021 da Assembleia 
Municipal, de 27/12/2017, alterado na 18.ª Reunião 
Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, de 
19/09/2018, e na 4.ª Sessão Ordinária da Assembleia 
Municipal, de 27/09/2018, contempla 3 cargos de direção 
intermédia de 3.º grau. 
 
Na sequência da nova Estrutura Orgânica Flexível, 
aprovada pela Câmara Municipal de Odivelas, na sua 18.ª 
Reunião Ordinária, de 19/09/2018, encontra-se vago o 
cargo de Coordenador do Gabinete de Projeto e 
Reconversão Urbana de Áreas Críticas, cargo de direção 
intermédia de 3.º grau. 
 
Assim sendo, designo, em regime de substituição, ao 
abrigo do artigo 27.º, n.º 1 da Lei n.º 2/2004, de 15 de 
janeiro, na redação dada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de 
dezembro, adaptada à Administração Local pela Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto, Marco Alexandre Reis da 
Silva Oliveira, Técnico Superior, do Mapa de Pessoal 
desta Câmara Municipal, no cargo de Coordenador do 
Gabinete de Projeto e Reconversão Urbana de Áreas 
Críticas, cargo de direção intermédia de 3.º grau, com 
efeitos a partir da data do presente despacho. 
 
Odivelas, 1 de outubro de 2018 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESPACHO N.º 61/PRES/2018 
 

Assunto: Designação, em regime de substituição, da Dra. 
Cristina Maria França Pedroso Saraiva, no cargo 
de Coordenadora do Gabinete de Saúde, cargo 
de direção intermédia de 3.º grau 

 
O Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Odivelas, 
aprovado na 3.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal 
de Odivelas, de 13/12/2017, e na 5.ª Sessão 
Extraordinária do quadriénio 2017-2021 da Assembleia 
Municipal, de 27/12/2017, alterado na 18.ª Reunião 
Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, de 
19/09/2018, e na 4.ª Sessão Ordinária da Assembleia 
Municipal, de 27/09/2018, contempla 3 cargos de direção 
intermédia de 3.º grau. 
 
Na sequência da nova Estrutura Orgânica Flexível, 
aprovada pela Câmara Municipal de Odivelas, na sua 18.ª 
Reunião Ordinária, de 19/09/2018, encontra-se vago o 
cargo de Coordenador do Gabinete de Saúde, cargo de 
direção intermédia de 3.º grau. 
 
Assim sendo, designo, em regime de substituição, ao 
abrigo do artigo 27.º, n.º 1 da Lei n.º 2/2004, de 15 de 
janeiro, na redação dada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de 
dezembro, adaptada à Administração Local pela Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto, Cristina Maria França 
Pedroso Saraiva, Técnica Superior, do Mapa de Pessoal 
desta Câmara Municipal, no cargo de Coordenadora do 
Gabinete de Saúde, cargo de direção intermédia de 3.º 
grau, com efeitos a partir da data do presente despacho. 
 
Odivelas, 1 de outubro de 2018 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
Ano XIX - N.º 20 – 16 de outubro de 2018 

33 
 

DESPACHO N.º 62/PRES/2018 
 

Assunto: Delegação de Competências do Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas na Chefe do 
Gabinete de Apoio à Presidência, Mestre 
Angelina Maria Pereira 

 
Ao abrigo do disposto no n.º 6 do artigo 42.º do Anexo I 
à Lei n º 75/2013, de 12 de setembro, que estabelece o 
Regime Jurídico das Autarquias Locais (doravante, 
designado por RJAL), conjugado com o disposto nos 
artigos 44.º e seguintes do Código do Procedimento 
Administrativo, (abreviadamente, designado por CPA), 
aprovado em Anexo ao Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de 
janeiro, e Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro, que 
estabelece o regime jurídico a que estão sujeitos os 
membros do Governo, aplicável com as devidas 
adaptações “ex vi” do n.º 5 do artigo 43.º do RJAL 
delego, pelo presente Despacho, na Senhora Chefe do 
meu Gabinete de Apoio Pessoal, Mestre Angelina 
Maria Pereira, e sem prejuízo das competências inerentes 
à função, as competências abaixo discriminadas: 

 
I 
 

NO ÂMBITO DE ATOS DE ADMINISTRAÇÃO 
ORDINÁRIA: 
 
1. Proceder à abertura, análise e distribuição de 

correspondência e demais expediente, dirigido ao 
Presidente da Câmara, cabendo-lhe promover as 
diligências ou a prática de quaisquer atos destinados à 
instrução, pelos serviços municipais competentes, dos 
procedimentos administrativos a que respeitem;  

 
2. Assinar ou visar a correspondência da Câmara 

Municipal com destino a quaisquer entidades, com as 
seguintes exceções: 

 
a) A que for dirigida ao Presidente da República, ao 

Primeiro - Ministro, Ministros, Secretários de Estado, 
Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, do 
Supremo Tribunal Administrativo e do Tribunal 
Constitucional, Presidente da Assembleia da República 
e Presidente da Associação Nacional dos Municípios 
Portugueses, Presidentes das Câmaras Municipais ou 
titulares de cargos públicos de estatuto equivalente ou 
superior; 

 
b) A que constituir, por si, informação, proposta ou 

decisão vinculativa para o Município ou constitutiva de 
direitos de terceiros ou que verse, de forma inovadora, 
matérias sobre as quais o Município deva pronunciar-
se. 

 
3. Autorizar termos de abertura e de encerramento de 

livros sujeitos a esta formalidade; 
 
4. Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias 

autenticadas aos interessados, relativas a processos ou 

documentos constantes de processos arquivados e que 
careçam de despacho ou deliberação dos eleitos locais, 
bem como a restituição aos interessados de 
documentos juntos aos processos, sem prejuízo das 
salvaguardas estabelecidas por lei; 

 
5. Autorizar o pagamento das taxas de justiça em ações 

em que o Município seja parte até ao limite de € 612,00 
(seiscentos e doze euros); 

 
6. Autorizar o pagamento das despesas realizadas com a 

locação de bens e serviços até ao limite de € 300,00 
(trezentos euros);  

 
7. Praticar de todos os atos e formalidades de carácter 

instrumental necessários ao exercício da minha 
competência decisória; 

 
8. Solicitar quaisquer informações destinadas a instruir os 

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

 
II 
 

NO ÂMBITO DE ATOS RELATIVOS À GESTÃO DO 
GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA E DO 
RESPETIVO PESSOAL: 
 
1 Com exceção dos atos relativos à constituição, 

modificação e extinção da relação jurídica de emprego, 
as seguintes competências: 

 
a) Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes decisões 

relativas a férias;  
 
b) Autorizar ausências ao serviço por pequenos períodos; 
 
c) Controlar a assiduidade, visando informações, mapas e 

relatórios de assiduidade; 
 
d) Justificar e injustificar faltas no âmbito do serviço, com 

exceção das mencionadas no n.º 3 do artigo 206.º da 
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, que aprova a Lei 
Geral do Trabalho em Funções Públicas, na sua 
redação atual; 

 
e) Propor a instauração de processos disciplinares, nos 

termos legalmente previstos; 
 
f) Emitir parecer sobre requerimentos de mobilidade 

interna; 
 
g) Propor a autorização do abono de vencimento de 

exercício perdido por motivo de doença, bem como o 
exercício de funções que dê lugar à reversão de 
vencimento de exercício. 

 
 

III 
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As competências ora delegadas poderão ser revogadas a 
todo o tempo desde que as circunstâncias o justifiquem e, 
bem assim, serem revogados quaisquer atos praticados 
pela delegada no exercício da presente delegação. 
 
Poderá ainda o delegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, a delegada 
abster-se da prática de quaisquer ações ou iniciativas que 
por qualquer forma sejam suscetíveis de alterar a situação 
existente, enquanto o processo ou assunto não lhe for 
devolvido. 
 
Do exercido das competências delegadas, deverá a 
delegada prestar ao delegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
Odivelas, 1 de outubro de 2018 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESPACHO N.º 63/PRES/2018 
 

Assunto: Nova Classificação Orgânica da Câmara 
Municipal de Odivelas – 2018 

 
Na sequência da aprovação do Regulamento da Estrutura 
Orgânica Nuclear da Câmara Municipal de Odivelas 
(REON), deliberado e aprovado pela Câmara Municipal 
de Odivelas na 9.ª Reunião Ordinária de 07 de maio de 
2018 e pela Assembleia Municipal de Odivelas na 9.ª 
Sessão Extraordinária de 17 de maio de 2018, publicado 
no Boletim n.º 10/2018, de 29 de maio e publicado no 
Diário da República n.º 187/2018, 2.ª Série de 27 de 
setembro e com a aprovação do Regulamento da 
Estrutura Orgânica Flexível da Câmara Municipal de 
Odivelas (REOF) deliberado e aprovado pela Câmara 
Municipal de Odivelas na 18.ª Reunião Ordinária de 19 de 
setembro de 2018, publicado no Boletim Municipal n.º 
19/2018, de 2 de outubro e de acordo com o estatuído no 
Art.º 10º, n.º 5 da Lei 305/2005, de 23 de outubro de 
2009 e da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto foram 
atribuídos novos códigos internos para as unidades 
orgânicas. 
 
Assim, aprovo a Classificação Orgânica correspondente 
aos novos códigos das unidades orgânicas aprovadas, 
conforme o documento em anexo, produzindo efeitos a 
partir da presente data. 
 
Odivelas, 1 de outubro de 2018 
 
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 

(Hugo Martins) 
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Código Abreviatura Unidade Orgânica

0010000 AM Assembleia Municipal

0010001 CMO Câmara Municipal de Odivelas

0010002 CMO/GAP Gabinete de Apoio à  Pres idência

0010003 CMO/GAV Gabinete de Apoio à  Vereação

Vereação

0010004 VELV Vereador Edgar Luís  Simões  Va l les

0010005 VFJS Vereador Fernando Jorge Seara

0010006 VSS Vereadora  Susana Santos

0010007 VFPF Vereador Fernando Pa ínho Ferrei ra

0010008 VPCT Vereador Paulo César Prata  Teixei ra

0010009 VMP Vereador Marco Pina

0010010 VJPA Vereador João Paulo António

0010011 VMLV Vereadora  Mónica  Li sa  Gonçalves  Vi larinho

0010012 VRF Vereador Rui  Manuel  Rodrigues  Francisco

0010013 VAIG Vereadora  Ana Isabel  Gomes

Direções Municipais

0010100 DMGAG Direção Municipal de Gestão e Administração Geral

0010101 DMGAG/SATA Setor de Apoio Técnico e Administrativo

0010200 DMOIT Direção Municipal de Ordenamento e Intervenção Territorial

0010201 DMOIT/SATA Setor de Apoio Técnico e Administrativo

Gabinetes

0010300 SMPC Serviço Municipal de Proteção Civil

0010301 SMPC/CRD Coordenação

0010302 SMPC/SAO Setor Administrativo e de Operações

0010303 SMPC/SIP Setor de Informação e Planeamento

0010400 SVM Serviço de Veterinária Municipal

0010401 SVM/SMVM Setor Médico Veterinário Municipa l

0010402 SVM/SCMVM Setor Consul tório Médico Veterinário Municipa l

0010500 GCRPP Gabinete de Comunicação, Relações Públicas e Protocolo

0010501 GCRPP/SI Setor de Imagem

0010600 GPEPE Gabinete de Planeamento Estratégico e Projetos Especiais

0010601 GPEPE/SPDM Setor do PDM

0010602 GPEPE/SPE Setor de Planeamento e Projetos  Estruturantes

0010700 GTIC Gabinete de Tecnologia, Informação e Conhecimento

CLASSIFICADOR ORGÂNICO - Município de Odivelas
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Departamentos

0020000 DJAG Departamento Jurídico e de Administração Geral

0020100 DJAG/DJOM Divisão Jurídica e de Organização Municipal

0020101 DJAG/DJOM/STJCEF Setor Técnico-Jurídico, de Contraordenações  e Execuções  Fi sca is

0020102 DJAG/DJOM/SCP Setor de Contratos  Públ icos

0020103 DJAG/DJOM/SEAL Setor de Expediente e Apoio Logís tico

0020104 DJAG/DJOM/SAMAH Setor de Arquivo Municipa l  e Arquivo Histórico

0020105 DJAG/DJOM/SAOM Setor de Apoio aos  Órgãos  Municipa is

0020106 DJAG/DJOM/SPD Setor de Proteção de Dados

0020107 DJAG/DJOM/LCAM Loja  do Cidadão e Apoio ao Munícipe

0020200 DJAG/DFM Divisão de Fiscalização Municipal

0020201 DJAG/DFM/STJ Setor Técnico-Jurídico

0020202 DJAG/DFM/SAG Setor Administrativo Geral

0020203 DJAG/DFM/SF Setor de Fis ca l i zação

0020204 DJAG/DFM/SR Setor de Ruído

0020205 DJAG/DFM/SFE Setor de Fis ca l i zação de Estacionamento 

0020206 DJAG/DFM/LA Laboratório de Acústica  

0020300 DJAG/DFA Divisão Financeira e de Aprovisionamento 

0020301 DJAG/DFA/T Tesouraria

0020302 DJAG/DFA/SC Setor de Contabi l idade

0020303 DJAG/DFA/SPOCC Setor de Planeamento Orçamenta l  e Controlo de Custos   

0020304 DJAG/DFA/SAGS Setor de Aquis ições  e Gestão de Stocks

0020305 DJAG/DFA/SA Setor de Armazém

0020400 DJAG/DRHF Divisão de Recursos Humanos e Formação

0020401 DJAG/DRHF/SGP Setor de Gestão de Pes soal

0020402 DJAG/DRHF/SRS Setor de Recrutamento e Seleção

0020403 DJAG/DRHF/SSOHST Setor de Saúde Ocupacional , Higiene e Segurança  no Trabalho

0020404 DJAG/DRHF/SF Setor de Formação

0020500 DJAG/DLDE Divisão de Licenciamentos e Desenvolvimento Económico

0020501 DJAG/DLDE/SL Setor de Licenciamentos

0020502 DJAG/DLDE/SPAIAP Setor de Pesquisa , Anál i se, Informação e Acompanhamento de Projetos

0020503 DJAG/DLDE/SADEE Setor de Apoio ao Desenvolvimento Económico e ao Emprego

0020600 DJAG/DGP Divisão de Gestão Patrimonial

0020601 DJAG/DGP/SPM Setor de Património Municipa l

0020602 DJAG/DGP/STS Setor Técnico e de Seguros  

0030000 DGOU Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico

0030001 DGOU/STJ Setor Técnico-Jurídico

0030002 DGOU/SSC Setor de Secretaria  Centra l

0030100 DGOU/DLOP Divisão de Licenciamento de Obras Particulares

0030101 DGOU/DLOP/SAEPOP Setor de Apreciação de Estudos  e Projetos  de Obras  Particulares

0030102 DGOU/DLOP/SAOU Setor de Apreciação de Obras  de Urbanização 

0030103 DGOU/DLOP/SAL Setor de Apreciação Liminar

0030104 DGOU/DLOP/STA Setor Técnico e Administrativo

0030105 DGOU/DLOP/SAVO Setor de Acompanhamento e Veri fi cação de Obras
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0030200 DGOU/DRRU Divisão de Reabilitação e Reconversão Urbana

0030201 DGOU/DRRU/SEAEPA Setor de Elaboração e Apreciação de Estudos  e Projetos  das  AUGI’s

0030202 DGOU/DRRU/SAOUA Setor de Apreciação de Obras  de Urbanização em AUGI’s

0030203 DGOU/DRRU/STA Setor Técnico e Administrativo

0030300 DGOU/DPU Divisão de Planeamento Urbanístico

0030301 DGOU/DPU/SEPU Setor de Estudos  e Planeamento Urbanístico 

0030302 DGOU/DPU/SPURU Setor de Parques  Urbanos  e Requal i ficação Urbanística

0030303 DGOU/DPU/STT Setor de Topografia  e de Toponímia

0030304 DGOU/DPU/SPEE Setor de Projetos  Especia is  e Energia

0030305 DGOU/DPU/SIG Setor de Informação Geográfica

0030400 DGOU/GPRUAC Gabinete de Projeto e Reconversão Urbana de Áreas Críticas

0030401 DGOU/GPRUAC/SRUAC Setor de Reconversão Urbana de Áreas  Críti cas

0040000 DOMH Departamento de Obras Municipais e Habitação

0040001 DOMH/SLE Setor de Lançamento de Emprei tadas

0040002 DOMH/SEP Setor de Estudos  e Projetos

0040100 DOMH/DIEM Divisão de Infraestruturas e Equipamentos Municipais

0040101 DOMH/DIEM/SOE Setor de Obras  por Emprei tada

0040102 DOMH/DIEM/SOAD Setor de Obras  por Administração Di reta

0040200 DOMH/DIEU Divisão de Infraestruturas e Espaços Urbanos

0040201 DOMH/DIEU/SIEU Setor de Infraestruturas  e Espaços  Urbanos

0040202 DOMH/DIEU/SIP Setor de I luminação Públ ica

0040203 DOMH/DIEU/SPCPM Setor de Planeamento, Controle e Programação da  Mobi l idade

0040204 DOMH/DIEU/SST Setor de Sina l i zação e Trâns i to

0040205 DOMH/DIEU/SOAD Setor de Obras  por Administração Di reta

0040300 DOMH/DH Divisão de Habitação

0040301 DOMH/DH/SGPH Setor de Gestão do Parque Habi tacional

0040302 DOMH/DH/SEPC Setor de Estudos , Planeamento e Controle

0040303 DOMH/DH/SPCRH Setor de Promoção, Cons trução e Reabi l i tação de Habi tação

0050000 DGAT Departamento de Gestão Ambiental e Transportes

0050100 DGAT/DA Divisão de Ambiente

0050101 DGAT/DA/SEPIMA Setor de Estudos , Planeamento, Intervenção e Monitori zação Ambienta l

0050102 DGAT/DA/SHU Setor de Higiene Urbana

0050103 DGAT/DA/SC Setor Cemiteria l

0050200 DGAT/DEV Divisão de Espaços Verdes

0050201 DGAT/DEV/SCCEVJ Setor de Construção e Conservação de Espaços  Verdes  e de Jardins

0050202 DGAT/DEV/SCP Setor de Controlo e Planeamento

0050203 DGAT/DEV/SVM Setor de Vivei ros  Municipa is

0050300 DGAT/DTO Divisão de Transportes e Oficinas

0050301 DGAT/DTO/SO Setor de Oficinas

0050302 DGAT/DTO/ST Setor de Trans portes
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0060000 DECS Departamento de Educação e Coesão Social

0060100 DECS/DE Divisão de Educação

0060101 DECS/DE/SGC Setor de Gestão e Controle

0060102 DECS/DE/SPGRE Setor de Planeamento e Gestão da  Rede Educativa

0060103 DECS/DE/SASE Setor de Ação Socia l  Escolar

0060200 DECS/DPEIC Divisão de Projetos Educativos, Igualdade e Cidadania

0060201 DECS/DPEIC/SEP Setor Educativo e Pedagógico

0060202 DECS/DPEIC/SISE Setor de Intervenção e Sucesso Educativo

0060203 DECS/DPEIC/SIC Setor de Igua ldade e Cidadania

0060300 DECS/DCS Divisão de Coesão Social

0060301 DECS/DCS/SPRIS Setor de Planeamento, Rede e Intervenção Socia l

0060302 DECS/DCS/SEA Setor do Envelhecimento Ativo

0060303 DECS/DCS/SCH Setor de Coesão Habi tacional

0060400 DECS/GS Gabinete de Saúde

0070000 DDCT Departamento de Desporto, Cultura e Turismo

0070100 DDCT/DDD Divisão de Desenvolvimento Desportivo

0070101 DDCT/DDD/SAD Setor de As sociativi smo Desportivo

0070102 DDCT/DDD/SAPPD Setor de Ava l iação, Planeamento e Projetos  Desportivos

0070103 DDCT/DDD/SID Setor de Insta lações  Des portivas

0070200 DDCT/DCT Divisão de Cultura e Turismo

0070201 DDCT/DCT/SDC Setor de Dinamização Cul tura l

0070202 DDCT/DCT/SB Setor de Bibl iotecas

0070203 DDCT/DCT/SPC Setor de Património Cul tura l

0070204 DDCT/DCT/ST Setor de Turis mo

0070300 DDCT/GJ Gabinete de Juventude
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DESPACHO N.º 64/PRES/2018 
 

Assunto: Calendarização do subsistema de avaliação do 
desempenho SIADAP3 (Trabalhadores) – para 
o biénio de 2019/2020. 

 
Considerando o estatuído na alínea b) do nº 1 do Artigo 
60º da Lei nº 66-B/2007, de 28 de dezembro, na sua 
redação atual aplicado à Administração Local pelo 
Decreto Regulamentar nº 18/2009, de 4 de setembro, 
bem como o disposto no nº 2 do Artigo 30º do 
“Regulamento do Conselho de Coordenação da Avaliação 
do Sistema Integrado de Avaliação do Desempenho da 
Câmara Municipal de Odivelas”, publicado em anexo ao 
Despacho nº 2/CCA/2013, de 17 de janeiro, determino 
que o processo de avaliação do desempenho referente à 
avaliação dos trabalhadores (SIADAP3) seja cumprido de 
acordo com a seguinte calendarização:  
 

SIADAP 3 
Fases Data Tarefas 

Planeamento do 
processo de 
avaliação 

Até 31 de 
dezembro de 
2018 

Definição de objetivos e 
fixação dos resultados a 
atingir. 

Contratualização 
dos parâmetros da 
avaliação: Objetivos 
e competências 

Durante o mês 
de fevereiro de 
2019 

Fixação dos objetivos 
individuais e competências 
dos trabalhadores – biénio 
2019/2020. 

Acompanhamento 
e reformulação de 
objetivos – 
SIADAP 3 

No decorrer do 
biénio de 
2019/2020 

Reunião entre avaliador e 
avaliado, para eventuais 
medidas corretivas ou de 
reformulação de objetivos. 

Autoavaliação e 
avaliação 

De 1 a 15 de 
janeiro de 2021 

- Entrega da ficha de 
autoavaliação pelo avaliado; 
- Avaliação do biénio 
2019/2020 
- Avaliação por ponderação 
curricular (em relação aos 
trabalhadores que não 
reúnem as condições para 
avaliação nos termos do 
SIADAP) 

Harmonização de 
propostas de 
avaliação 

De 16 a 31 de 
janeiro de 2021 

Reunião do CCA para 
analisar as propostas de 
avaliação e a sua 
harmonização do biénio 
2019/2020, de forma a 
assegurar o cumprimento 
das percentagens máximas 
de diferenciação dos 
desempenhos. 

- Comunicação da 
avaliação do biénio 
2019/2020 

Durante o mês 
de fevereiro de 
2021 

Reuniões entre avaliadores 
e cada um dos avaliados, 
tendo como objetivo dar 
conhecimento da avaliação. 

Apreciação pela 
Comissão Paritária 

Até 10 dias 
uteis após 
tomar 
conhecimento 
da proposta de 
avaliação  

Apresentação do pedido 
por parte do trabalhador, 
com a fundamentação 
necessária à sua apreciação.  

Homologação das 
Avaliações do 
biénio 2019/2020 

Até 30 de 
março de 2021 

O Presidente da Câmara, 
no âmbito das suas 
competências, homologa as 
avaliações. 

Reclamação do ato 
da homologação 

5 dias após 
tomar 
conhecimento  

Apresentação do pedido 
por parte do trabalhador, 
com a fundamentação 
necessária à sua apreciação. 

Odivelas, 2 de outubro de 2018 
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 

(Hugo Martins) 
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DESPACHO N.º 66/PRES/2018 
 

Assunto: Delegação de Competências do Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas no Diretor 
Municipal, Luis Manuel da Conceição Jorge 

 
Em virtude da entrada em vigor do Regulamento da 
Estrutura Orgânica Nuclear da Câmara Municipal de 
Odivelas (REON), deliberada e aprovada pela Câmara 
Municipal de Odivelas na 9.ª Reunião Ordinária de 07 de 
maio de 2018 e pela Assembleia Municipal de Odivelas na 
9.ª Sessão Extraordinária, de 17 de maio de 2018, 
publicada no Diário da República, Regulamento n.º 
624/2018, 2ª Série, número 187/2018 de 27 de setembro, 
e com a aprovação do Regulamento da Estrutura 
Orgânica Flexível da Câmara Municipal de Odivelas 
(REOF) deliberada e aprovada pela Câmara Municipal de 
Odivelas na 18.ª Reunião Ordinária, de 19 de setembro de 
2018, publicada no Boletim Municipal n.º 19, de 02 de 
outubro de 2018, foi constituída a Direção Municipal de 
Ordenamento e Intervenção Territorial, nos termos da 
alínea a) do artigo 12.º da REON. 
 
Assim; 
 
Ao abrigo Do artigo 44.º e seguintes do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado em anexo pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, (doravante, 
designado por CPA), torna-se imperativo proceder à 
delegação de competências no Diretor Municipal, pelo 
que, atento o disposto no n.º 1 do artigo 38.º do Anexo I 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual 
redação, a qual estabelece o Regime Jurídico das 
Autarquias Locais (RJAL), no n.º 3 do artigo 29.º do 
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, aplicável por força 
da Resolução n.º 86/2011, de 11 de abril, e no artigo 109.º 
do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na sua redação 
atual, e demais legislação habilitante, delego, com a 
faculdade de subdelegação, no Senhor Diretor 
Municipal, LUIS MANUEL DA CONCEIÇÃO JORGE, 
Licenciado em Engenharia, as competências abaixo 
discriminadas: 
 
I - No âmbito da Direção Municipal de 
Ordenamento e Intervenção Territorial: 
 
A competência prevista no artigo 17.º do Regulamento 
da Estrutura Orgânica Nuclear da Câmara Municipal 
de Odivelas, para coordenar as atividades das unidades 
Orgânicas de nível inferior, designadamente nas áreas do 
planeamento e do ordenamento territorial, na intervenção 
e realização de infraestruturas que promovam o processo 
de transformação física e o uso do solo, de acordo com as 
políticas municipais definidas para o efeito, tendo em vista 
a prossecução das atribuições definidas no artigo 14.º do 
citado Regulamento, nomeadamente para: 
 
a) Assegurar a concretização das políticas municipais 
definidas para as respetivas áreas de atividade; 

b) Coordenar as atividades das unidades orgânicas de nível 
inferior, na linha geral de atuação definida pelos órgãos 
municipais competentes; 
 
c) Assegurar uma adequada articulação entre os 
Departamentos Municipais ou outros serviços de nível 
inferior; 
 
d) Apoiar os dirigentes municipais das unidades orgânicas 
de nível inferior e superintender os aspetos de gestão 
corrente; 
 
e) Controlar os resultados sectoriais, responsabilizando-se 
pela sua produção de forma adequada aos objetivos 
prosseguidos; 
 
f) Promover a execução das ordens e despachos do 
Presidente da Câmara ou dos Vereadores com poderes 
para o efeito nas matérias compreendidas na esfera da sua 
competência. 
 
II - No âmbito do Departamento de Obras 
Municipais e Habitação: 
 
A – Na Divisão de Infraestruturas e Equipamentos 
Municipais: 
 
a) Planear a execução das obras contempladas nos Planos 
de Investimento aprovados, calendarizando as diferentes 
fases de execução das mesmas, de acordo com os 
objetivos definidos superiormente; 
 
b) Colaborar com a Divisão de Gestão Patrimonial nas 
medidas de gestão patrimonial para a execução de obras 
municipais, face às necessidades de expropriação de 
terrenos; 
 
c) Planear as obras necessárias de manutenção em 
Equipamentos Coletivos e Instalações Municipais de 
responsabilidade da Câmara Municipal, em coordenação 
com as entidades encarregues da sua gestão e em 
observância do Plano de Investimentos aprovado; 
 
d) Promover e controlar os atos administrativos previstos 
na lei para os processos de empreitadas e fornecimentos 
de obras públicas, a partir do ato de celebração dos 
respetivos contratos iniciais; 
 
e) Assegurar o cumprimento, pelos adjudicatários, dos 
contratos de empreitadas e fornecimentos, em 
representação do dono de obra, desenvolvendo os 
necessários procedimentos administrativos e técnicos 
previstos nas atribuições da função de fiscalização; 
 
f) Assegurar por administração direta, a conservação e 
manutenção das instalações e equipamentos municipais, 
ou sob responsabilidade municipal; 
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g) Assegurar a gestão dos contratos de manutenção dos 
diversos equipamentos existentes nas instalações 
municipais; 
 
h) Programar e lançar empreitadas necessárias à 
prossecução dos seus objetivos, fiscalizar as obras e 
garantir o respetivo controlo de qualidade; 
 
i) Promover a aquisição de materiais equipamentos e 
ferramentas necessários para o desenvolvimento de 
trabalhos por Administração Direta; 
 
j) Acompanhar as ações delegadas nas Juntas de Freguesia 
nas áreas de: 
 

j.1 Gestão e manutenção corrente de feiras e mercados; 
 
j.2 Realização de pequenas reparações nos 
estabelecimentos de educação pré-escolar e do 
primeiro ciclo do ensino básico; 
 
j.3 Manutenção dos espaços envolventes dos 
estabelecimentos de educação pré-escolar e do 
primeiro ciclo do ensino básico. 

 
B – Na Divisão de Infraestruturas e Espaços 
Urbanos: 
 
a) Planear a execução das obras contempladas nos Planos 
de Investimento aprovados, calendarizando as diferentes 
fases de execução das mesmas, de acordo com os 
objetivos definidos superiormente; 
 
b) Colaborar com a Divisão de Gestão Patrimonial nas 
medidas de gestão patrimonial para a execução de obras 
municipais, face às necessidades de expropriação de 
terrenos; 
 
c) Promover e controlar os atos administrativos previstos 
na lei para os processos de empreitadas e fornecimentos 
de obras públicas que sejam da sua responsabilidade; 
 
d) Assegurar o cumprimento, pelos adjudicatários, dos 
contratos de empreitadas e fornecimentos, em 
representação do dono de obra, desenvolvendo os 
necessários procedimentos administrativos e técnicos 
previstos nas atribuições da função de fiscalização; 
 
e) Participar nas vistorias de receções provisórias e 
definitivas de obras de Urbanização; 
 
f) Assegurar a construção, manutenção e conservação da 
rede viária, nomeadamente: vias, estacionamentos, 
passeios, pontes e caminhos; 
 
g) Assegurar a construção, manutenção e conservação de 
espaços urbanos; 
 
h) Assegurar a colocação de mobiliário urbano; 
 

i) Emitir parecer sobre a oportunidade das ligações das 
urbanizações à rede viária existente; 
 
j) Emitir parecer sobre os pedidos de licenciamento 
apresentados pelos operadores de subsolo em áreas 
urbanas consolidadas; 
 
k) Assegurar, diretamente ou através de terceiros, os 
trabalhos relativos a infraestruturas de iluminação pública; 
 
l) Emitir parecer sobre os projetos de iluminação pública e 
decorativa; 
 
m) Proceder à vistoria a instalações elétricas de iluminação 
pública; 
 
n) Controlar os trabalhos de iluminação pública realizados 
pelo concessionário; 
 
o) Promover e acompanhar, em estreito contacto e 
articulação com os operadores públicos e privados, um 
adequado sistema de transportes, bem como definir as 
zonas de transporte de automóveis de aluguer de ligeiros 
de passageiros; 
 
p) Elaborar e implementar estudos de trânsito e circulação 
em colaboração com outros serviços municipais 
competentes; 
 
q) Efetuar o estudo, implementação, manutenção e 
conservação da sinalização semafórica e painéis 
dinâmicos; 
 
r) Assegurar a conservação e manutenção de sinalização 
vertical e horizontal; 
 
s) Analisar e implementar a sinalização necessária ao 
melhoramento das condições de circulação e 
estacionamento; 
 
t) Elaborar estudos e promover a implementação, 
manutenção e conservação da sinalização direcional; 
 
u) Assegurar a execução de obras de forma a criar 
condições de circulação e utilização dos transportes 
públicos; 
 
v) Assegurar a permanente atualização do cadastro da 
sinalização; 
 
w) Emitir parecer e apoiar outros serviços municipais na 
sinalização e desvios provisórios de trânsito na rede viária 
municipal, aquando da realização de obras particulares e 
eventos; 
 
x) Assegurar a aquisição de materiais e ferramentas para 
obras por administração direta. 
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III - Para decisão de todos os assuntos relacionados 
com a gestão e direção dos recursos humanos afetos 
às unidades e subunidades orgânicas afeta à sua 
responsabilidade, com exceção dos atos relativos à 
constituição, modificação ou extinção da respetiva 
relação jurídica de emprego: 
 
1. Assinar documentos de mero expediente e 
correspondência, com exceção da dirigida a organismos 
ou entidades públicas; 
 
2. Autorizar férias dos trabalhadores afetos às Unidades 
Orgânicas referidas no Ponto II, em conformidade com 
os respetivos mapas e requerimentos apresentados pelos 
trabalhadores, sem prejuízo pelo regular funcionamento 
do serviço e da salvaguarda do interesse público; 
 
3. Justificar e injustificar faltas no âmbito do serviço, com 
exceção das mencionadas no n.º 3 do artigo 206.º da Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho, que aprova a Lei Geral do 
Trabalho em Funções Públicas, na sua redação atual; 
 
4. Autorizar a prestação de trabalho suplementar, dentro 
dos limites previstos no artigo 120.º da Lei n.º 35/2014, 
de 20 de junho, na sua redação atual, que aprova a Lei 
Geral do Trabalho em Funções Públicas; 
 
5. Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias 
autenticadas aos interessados, relativas a processos ou 
documentos constantes de processos arquivados e que 
careçam de despacho ou deliberação dos eleitos locais, 
bem como a restituição aos interessados de documentos 
juntos a processos, com respeito pelas salvaguardas 
estabelecidas por lei; 
 
6. Autorizar a realização de despesas orçamentadas com a 
locação e aquisição de bens e serviços e com empreitadas 
de obras públicas até ao limite de € 2.500,00 (dois mil e 
quinhentos euros), bem como as demais competências 
para a decisão de contratar referidas no número 3 do 
artigo 109.º, do Código dos Contratos Públicos, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de agosto, na sua 
redação atual, sempre com respeito pela disciplina de 
execução orçamental estabelecida nas alíneas d), e) e f) do 
Ponto 2.3.4 do POCAL (Plano Oficial de Contabilidade 
das Autarquias Locais), aprovado pela Lei n.º 54-A/99, de 
22 de fevereiro, na sua atual redação, e no cumprimento 
do disposto no artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 
8 de junho; 
 
7. Autorizar o pagamento das despesas até ao limite de € 
2.500,00 (dois mil e quinhentos euros), ainda que não 
tenha sido o agora delegante a autorizá-la; 
 
8. Praticar atos e formalidades de carater instrumental 
necessários ao exercício das competências agora 
delegadas. 
 
 
 

IV - Do exercício da delegação de poderes: 
 
1. O delegante pode emitir diretivas ou instruções 

vinculativas para o delegado sobre o modo como 
devem ser exercidos os poderes delegados, nos termos 
do disposto no n.º 1 do artigo 49.º do CPA; 

 
2. A delegação de competências ora efetuada, bem como 

as eventuais subdelegações delas decorrentes poderão 
ser objeto de revogação total ou parcial por razões de 
mérito, conveniência ou oportunidade, ou anuladas 
administrativamente, com fundamento em invalidade, 
ao abrigo do disposto nos artigos 165.º e 169.º do 
CPA; 

 
3. O delegante tem ainda o poder de avocar, ao abrigo da 

delegação, em conformidade com o disposto na 1.ª 
parte do n.º 2 do artigo 49.º do CPA; 

 
4. Em tais casos, e enquanto o processo ou assunto não 

for remetido ao delegante, o delegado abster-se-á de 
praticar quaisquer ações ou iniciativas que, por 
qualquer forma, sejam suscetíveis de alterar a situação 
existente. 

 
O presente despacho produz efeitos a partir de 02 de 
outubro de 2018. 
 
Odivelas, 08 de outubro de 2018. 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins) 
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DESPACHO N.º 67/PRES/2018 
 

Assunto: Órgãos de Execução Fiscal 
 
Considerando: 
 
• Que o artigo 15º da Lei nº 73/2013, de 3 de setembro, 
na sua atual redação conferida pela Lei n.º 114/2017, de 
29/12, estabelece que compete aos Municípios a cobrança 
coerciva de impostos e outros tributos a cuja receita 
tenham direito, aplicando-se o Código do Procedimento e 
Processo Tributário, aprovado pelo Decreto-Lei 433/99, 
de 26 de outubro, na sua atual redação, com as necessárias 
adaptações; 
 
• Que nos termos do nº 2 do artigo 12º da Lei nº 53 – 
E/2006, de 2/12, Regime Geral das Taxas das Autarquias 
Locais, na sua atual redação, conferida pela Lei 117/2009, 
de 29/12, as dividas que não forem pagas voluntariamente 
serão objeto de cobrança coerciva através de processo de 
execução fiscal; 
 
• Que de acordo com o artigo 148º do Código do 
Procedimento e Processo Tributário a cobrança das 
dívidas atras referidas efetua-se mediante processo de 
execução fiscal; 
 
• Que pelo nº 1 do artigo 7º do Decreto-Lei nº 433/99, de 
26 de outubro, as competências atribuídas aos órgãos 
periféricos locais serão exercidas, nos termos da Lei, no 
caso de tributos administrados por autarquias locais, pela 
respetiva autarquia; 
 
• Que nos termos do nº 2 do art.º 7º do Decreto-Lei nº 
433/99, de 26 de outubro, as competências atribuídas no 
CPPT ao dirigente máximo do serviço ou aos órgãos 
executivos da administração tributária serão exercidas pelo 
presidente da autarquia; 
 
• Que a alínea a) do nº 2 do artigo 35º da Lei 75/2013, de 
12 de setembro, que aprova o Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, na redação dada pela Lei n.º 50/2018, 
de 16/08, atribui ao Presidente da Câmara Municipal 
competência para decidir todos os assuntos relacionados 
com a gestão e direção dos recursos humanos afetos aos 
serviços municipais; 
 
Designo, ao abrigo do disposto no nº 3 do artigo 1º da 
Lei Geral Tributaria, aprovada pelo Decreto-Lei nº 
398/98, de 12 de dezembro, na sua atual redação, dos 
artigos 148º a 150º do Código do Procedimento e 
Processo Tributário, aprovado pelo Decreto-Lei nº 
433/99, de 26 de outubro e da alínea a) do nº 2 do artigo 
35º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, o Dr. Hernâni 
Silvino Vilela Boaventura, como responsável pelo 
Órgão de Execução Fiscal do Município de Odivelas e nas 
suas faltas e/ou impedimentos a Chefe da Divisão Jurídica 
e de Organização Municipal, Dra. Raquel de Castro 
Reis. 
 

Designo ainda, nos termos do mesmo artigo, escrivães dos 
Processos de Execução Fiscal a Técnica Superior, Paula 
Cristina da Silva Tavares e nas suas faltas e/ou 
impedimentos a Técnica Superior, Filipa de Mendonça 
Fernandes. 
 
Odivelas,09 de outubro de 2018 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins) 
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DESPACHO N.º 68/PRES/2018 
 

Assunto: Designação de Paula Cristina da Silva Tavares 
como Coordenadora do Setor Técnico-
Jurídico, de Contraordenações e Execuções 
Fiscais 

 
Considerando: 
 
1. O Princípio da Desconcentração Administrativa, 

consagrado no n.º 2 do artigo 267º da Constituição da 
República Portuguesa; 

 
2. Que, nos termos do n.º 1 do artigo 5º do Código do 

Procedimento Administrativo, “A Administração 
Pública deve pautar-se por critérios de eficiência, 
economicidade e celeridade”; 

 
3. Que o artigo 3º do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de 

outubro, estabelece que “A organização, a estrutura e o 
funcionamento dos serviços da administração 
autárquica devem orientar-se pelos princípios da 
unidade e eficácia da ação, da aproximação dos serviços 
aos cidadãos, da desburocratização, da racionalização 
de meios e da eficiência na afetação de recursos 
públicos, da melhoria quantitativa e qualitativa do 
serviço prestado”; 

 
4. A atual Estrutura Orgânica Flexível da Câmara 

Municipal de Odivelas, publicada no Boletim Municipal 
das Deliberações e Decisões, n.º 19, de 2 de outubro de 
2018, que define, no artigo 5º, as atribuições da 
Divisão Jurídica e de Organização Municipal; 

 
5. Que, do Despacho n.º 39/PRES/2018, de 20 de 

setembro de 2018, publicado no n.º 187, da 2ª série do 
Diário da República, de 27 de setembro, consta a 
subunidade orgânica denominada Setor Técnico-
Jurídico, de Contraordenações e Execuções 
Fiscais, cujas funções, entre outras, abrangem: a 
instrução de processos de contraordenação e execução 
fiscal, preparar procedimentos ou decisões no âmbito 
da justiça fiscal que por lei corram pelo Município, bem 
como determinar a cobrança coerciva de dívidas, 
esclarecer a respeito do cumprimento da lei, 
regulamentos e decisões dos órgãos autárquicos, 
prestar informação técnico-jurídica sobre quaisquer 
questões ou processos que lhe sejam submetidos, dar 
parecer sobre reclamações ou recursos graciosos, bem 
como sobre petições ou exposições sobre atos e/ou 
omissões dos órgãos municipais ou procedimentos dos 
serviços e intervir e instruir em matéria jurídica os 
processos graciosos; 

 
6. Que o exercício de funções de coordenação da referida 

subunidade exige alguém que possua conhecimentos 
adequados e experiência profissional consolidada, de 
modo a assegurar a melhoria qualitativa e quantitativa 
do serviço do serviço prestado; 

 

Designo, ao abrigo da alínea a) do n.º 2 do artigo 35º do 
Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, Paula 
Cristina da Silva Tavares, Técnica Superior do Mapa de 
Pessoal da Câmara Municipal de Odivelas, como 
Coordenadora do Setor Técnico-Jurídico, de 
Contraordenações e Execuções Fiscais. 
 
Odivelas, 09 de outubro de 2018 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins) 
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DESPACHO N.º 69/PRES/2018 
 

Assunto: Designação de Maria Fernanda Patrocínio 
Moroso como Coordenadora do Setor de 
Património Cultural 

 
Considerando: 
 
1. O Princípio da Desconcentração Administrativa, 

consagrado no n.º 2 do artigo 267º da Constituição da 
República Portuguesa; 

 
2. Que, nos termos do n.º 1 do artigo 5º do Código do 

Procedimento Administrativo, “A Administração 
Pública deve pautar-se por critérios de eficiência, 
economicidade e celeridade”; 

 
3. Que o artigo 3º do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de 

outubro, estabelece que “A organização, a estrutura e o 
funcionamento dos serviços da administração 
autárquica devem orientar-se pelos princípios da 
unidade e eficácia da ação, da aproximação dos serviços 
aos cidadãos, da desburocratização, da racionalização 
de meios e da eficiência na afetação de recursos 
públicos, da melhoria quantitativa e qualitativa do 
serviço prestado”; 

 
4. A atual Estrutura Orgânica Flexível da Câmara 

Municipal de Odivelas, publicada no Boletim Municipal 
das Deliberações e Decisões, n.º 19, de 2 de outubro de 
2018, que define, no artigo 26º, as atribuições da 
Divisão de Cultura e Turismo; 

 
5. Que, do Despacho n.º 39/PRES/2018, de 20 de 

setembro de 2018, publicado no n.º 187, da 2ª série do 
Diário da República, de 27 de setembro, consta a 
subunidade orgânica denominada Setor de 
Património Cultural, cujas funções, entre outras, 
abrangem: promover e incentivar o desenvolvimento 
dos recursos locais no sentido do enriquecimento e 
preservação do Património Artístico, Histórico, 
Arquitetónico e Arqueológico existente no Concelho e 
incentivar a investigação e a elaboração de estudos de 
suporte e enriquecimento da cultura local; 

 
6. Que o exercício de funções de coordenação da referida 

subunidade exige alguém que possua conhecimentos 
adequados e experiência profissional consolidada, de 
modo a assegurar a melhoria qualitativa e quantitativa 
do serviço do serviço prestado; 

 
Designo, ao abrigo da alínea a) do n.º 2 do artigo 35º do 
Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, Maria 
Fernanda Patrocínio Moroso, Técnica Superior do 
Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Odivelas, como 
Coordenadora do Setor de Património Cultural. 
 
Odivelas, 09 de outubro de 2018 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins) 

DESPACHO N.º 70/PRES/2018 
 

Assunto: Designação de João Guilherme Rodrigues 
Borges Neves como Coordenador do Setor de 
Turismo 

 
Considerando: 
 
1. O Princípio da Desconcentração Administrativa, 

consagrado no n.º 2 do artigo 267º da Constituição da 
República Portuguesa; 

 
2. Que, nos termos do n.º 1 do artigo 5º do Código do 

Procedimento Administrativo, “A Administração 
Pública deve pautar-se por critérios de eficiência, 
economicidade e celeridade”; 

 
3. Que o artigo 3º do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de 

outubro, estabelece que “A organização, a estrutura e o 
funcionamento dos serviços da administração 
autárquica devem orientar-se pelos princípios da 
unidade e eficácia da ação, da aproximação dos serviços 
aos cidadãos, da desburocratização, da racionalização 
de meios e da eficiência na afetação de recursos 
públicos, da melhoria quantitativa e qualitativa do 
serviço prestado”; 

 
4. A atual Estrutura Orgânica Flexível da Câmara 

Municipal de Odivelas, publicada no Boletim Municipal 
das Deliberações e Decisões, n.º 19, de 2 de outubro de 
2018, que define, no artigo 26º, as atribuições da 
Divisão de Cultura e Turismo; 

 
5. Que, do Despacho n.º 39/PRES/2018, de 20 de 

setembro de 2018, publicado no n.º 187, da 2ª série do 
Diário da República, de 27 de setembro, consta a 
subunidade orgânica denominada Setor de Turismo, 
cujas funções, entre outras, abrangem: participar na 
definição das políticas de turismo que digam respeito 
ao concelho, prosseguidas pelos organismos ou 
instituições envolvidas, bem como participar nos 
órgãos das regiões de turismo, assegurar a realização 
das atividades de iniciativa municipal, ou a que o 
Município se obrigue num quadro de cooperação 
institucional, visando a promoção do turismo 
designadamente como atividade económica e como 
prestação de serviços aos cidadãos, estudar e promover 
medidas de estímulo aos operadores turísticos, 
hoteleiros e outros que se distingam pelo espírito de 
serviço, de iniciativa e de inovação em prol do turismo 
e prática da qualidade que prestigie o Município, 
promover a divulgação do património cultural e 
paisagem de interesse patrimonial na perspetiva 
turística e promover, em geral, atividades de interesse 
turístico; 

 
6. Que o exercício de funções de coordenação da referida 

subunidade exige alguém que possua conhecimentos 
adequados e experiência profissional consolidada, de 
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modo a assegurar a melhoria qualitativa e quantitativa 
do serviço do serviço prestado; 

 
Designo, ao abrigo da alínea a) do n.º 2 do artigo 35º do 
Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, João 
Guilherme Rodrigues Borges Neves, Técnico Superior 
em Regime de Mobilidade no Município de Odivelas, 
como Coordenador do Setor de Turismo. 
 
Odivelas, 09 de outubro de 2018 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins) 

 
 
 

DESPACHO N.º 71/PRES/2018 
 

Assunto: Designação de Rita Ferreira Machado Dray 
como Coordenadora do Setor de Dinamização 
Cultural 

 
Considerando: 
 
1. O Princípio da Desconcentração Administrativa, 

consagrado no n.º 2 do artigo 267º da Constituição da 
República Portuguesa; 

 
2. Que, nos termos do n.º 1 do artigo 5º do Código do 

Procedimento Administrativo, “A Administração 
Pública deve pautar-se por critérios de eficiência, 
economicidade e celeridade”; 

 
3. Que o artigo 3º do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de 

outubro, estabelece que “A organização, a estrutura e o 
funcionamento dos serviços da administração 
autárquica devem orientar-se pelos princípios da 
unidade e eficácia da ação, da aproximação dos serviços 
aos cidadãos, da desburocratização, da racionalização 
de meios e da eficiência na afetação de recursos 
públicos, da melhoria quantitativa e qualitativa do 
serviço prestado”; 

 
4. A atual Estrutura Orgânica Flexível da Câmara 

Municipal de Odivelas, publicada no Boletim Municipal 
das Deliberações e Decisões, n.º 19, de 2 de outubro de 
2018, que define, no artigo 26º, as atribuições da 
Divisão de Cultura e Turismo; 

 
5. Que, do Despacho n.º 39/PRES/2018, de 20 de 

setembro de 2018, publicado no n.º 187, da 2ª série do 
Diário da República, de 27 de setembro, consta a 
subunidade orgânica denominada Setor de 
Dinamização Cultural, cujas funções, entre outras, 
abrangem: desenvolver, junto da comunidade em geral, 
o gosto pelas diversas formas de manifestação artística, 
colaborar e dar apoio próximo às organizações 
associativas e a outras estruturas da comunidade, com 
vista à concretização de projetos e programas culturais 

e implementar um programa de apoios financeiros ao 
associativismo cultural, assente em normas e critérios 
objetivos, garantindo os princípios de rigor, 
transparência e imparcialidade; 

 
6. Que o exercício de funções de coordenação da referida 

subunidade exige alguém que possua conhecimentos 
adequados e experiência profissional consolidada, de 
modo a assegurar a melhoria qualitativa e quantitativa 
do serviço do serviço prestado; 

 
Designo, ao abrigo da alínea a) do n.º 2 do artigo 35º do 
Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, Rita 
Ferreira Machado Dray, Técnica Superior do Mapa de 
Pessoal da Câmara Municipal de Odivelas, como 
Coordenadora do Setor de Dinamização Cultural. 
 
Odivelas, 09 de outubro de 2018 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins) 
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DESPACHO N.º 72/PRES/2018 
 

Assunto: Designação de José Manuel Ferreira Machado 
Pardal como Coordenador do Setor de 
Fiscalização – DFM/SF 

 
Considerando: 
 
1. O Princípio da Desconcentração Administrativa, 
consagrado no n.º 2 do artigo 267º da Constituição da 
República Portuguesa; 
 
2. Que, nos termos do n.º 1 do artigo 5º do Código do 
Procedimento Administrativo, “A Administração Pública 
deve pautar-se por critérios de eficiência, economicidade e 
celeridade”; 
 
3. Que o artigo 3º do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de 
outubro, estabelece que “A organização, a estrutura e o 
funcionamento dos serviços da administração autárquica 
devem orientar-se pelos princípios da unidade e eficácia 
da ação, da aproximação dos serviços aos cidadãos, da 
desburocratização, da racionalização de meios e da 
eficiência na afetação de recursos públicos, da melhoria 
quantitativa e qualitativa do serviço prestado”; 
 
4. A atual Estrutura Orgânica Flexível da Câmara 
Municipal de Odivelas, publicada no Boletim Municipal 
das Deliberações e Decisões, n.º 19, de 2 de outubro de 
2018, que define, no artigo 6º, as atribuições da Divisão 
de Fiscalização Municipal; 
 
5. Que, do Despacho n.º 39/PRES/2018, de 20 de 
setembro de 2018, publicado no n.º 187, da 2ª série do 
Diário da República, de 27 de setembro, consta a 
subunidade orgânica denominada Setor de Fiscalização,  
 
6. Que o exercício de funções de coordenação da referida 
subunidade exige alguém que possua conhecimentos 
adequados e experiência profissional consolidada, de 
modo a assegurar a melhoria qualitativa e quantitativa do 
serviço prestado; 
 
Designo, ao abrigo da alínea a) do n.º 2 do artigo 35º do 
Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, José 
Manuel Ferreira Machado Pardal, Fiscal Municipal do 
Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Odivelas, como 
Coordenador do Setor de Fiscalização. 
 
Odivelas, 12 de outubro de 2018 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins) 

 
 
 
 
 
 

DESPACHO N.º 73/PRES/2018 
 

Assunto: Designação de Luis Fernando Jesus Pereira - 
Coordenador do Setor de Fiscalização de 
Estacionamento – DFM/SFE 

 
Considerando: 
 
1. O Princípio da Desconcentração Administrativa, 
consagrado no n.º 2 do artigo 267º da Constituição da 
República Portuguesa; 
 
2. Que, nos termos do n.º 1 do artigo 5º do Código do 
Procedimento Administrativo, “A Administração Pública 
deve pautar-se por critérios de eficiência, economicidade e 
celeridade”; 
 
3. Que o artigo 3º do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de 
outubro, estabelece que “A organização, a estrutura e o 
funcionamento dos serviços da administração autárquica 
devem orientar-se pelos princípios da unidade e eficácia 
da ação, da aproximação dos serviços aos cidadãos, da 
desburocratização, da racionalização de meios e da 
eficiência na afetação de recursos públicos, da melhoria 
quantitativa e qualitativa do serviço prestado”; 
 
4. A atual Estrutura Orgânica Flexível da Câmara 
Municipal de Odivelas, publicada no Boletim Municipal 
das Deliberações e Decisões, n.º 19, de 2 de outubro de 
2018, que define, no artigo 26º, as atribuições da Divisão 
de Fiscalização Municipal; 
 
5. Que, do Despacho n.º 39/PRES/2018, de 20 de 
setembro de 2018, publicado no n.º 187, da 2ª série do 
Diário da República, de 27 de setembro, consta a 
subunidade orgânica denominada Setor de Fiscalização 
de Estacionamento,  
 
6. Que o exercício de funções de coordenação da referida 
subunidade exige alguém que possua conhecimentos 
adequados e experiência profissional consolidada, de 
modo a assegurar a melhoria qualitativa e quantitativa do 
serviço do serviço prestado; 
 
Designo, ao abrigo da alínea a) do n.º 2 do artigo 35º do 
Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, Luis 
Fernando Jesus Pereira, como Coordenador do Setor 
de Fiscalização de Estacionamento. 
 
Odivelas, 12 de outubro de 2018 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins) 
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DESPACHO N.º 74/PRES/2018 
 

Assunto: Designação de Vânia Alexandra Marques dos 
Santos como Coordenadora do Setor 
Administrativo Geral – DFM/SAG 

 
Considerando: 
 
1. O Princípio da Desconcentração Administrativa, 
consagrado no n.º 2 do artigo 267º da Constituição da 
República Portuguesa; 
 
2. Que, nos termos do n.º 1 do artigo 5º do Código do 
Procedimento Administrativo, “A Administração Pública 
deve pautar-se por critérios de eficiência, economicidade e 
celeridade”; 
 
3. Que o artigo 3º do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de 
outubro, estabelece que “A organização, a estrutura e o 
funcionamento dos serviços da administração autárquica 
devem orientar-se pelos princípios da unidade e eficácia 
da ação, da aproximação dos serviços aos cidadãos, da 
desburocratização, da racionalização de meios e da 
eficiência na afetação de recursos públicos, da melhoria 
quantitativa e qualitativa do serviço prestado”; 
 
4. A atual Estrutura Orgânica Flexível da Câmara 
Municipal de Odivelas, publicada no Boletim Municipal 
das Deliberações e Decisões, n.º 19, de 2 de outubro de 
2018, que define, no artigo 26º, as atribuições da Divisão 
de Fiscalização Municipal; 
 
5. Que, do Despacho n.º 39/PRES/2018, de 20 de 
setembro de 2018, publicado no n.º 187, da 2ª série do 
Diário da República, de 27 de setembro, consta a 
subunidade orgânica denominada Setor Administrativo 
Geral; 
 
6. Que o exercício de funções de coordenação da referida 
subunidade exige alguém que possua conhecimentos 
adequados e experiência profissional consolidada, de 
modo a assegurar a melhoria qualitativa e quantitativa do 
serviço do serviço prestado; 
 
Designo, ao abrigo da alínea a) do n.º 2 do artigo 35º do 
Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, Vânia 
Alexandra Marques dos Santos, Técnica Superior do 
Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Odivelas, como 
Coordenadora do Setor Administrativo Geral. 
 
Odivelas, 12 de outubro de 2018 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins) 
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VEREAÇÃO 
 

 
 

DESPACHO N.º 22/VEV/2018 
 

Assunto: Subdelegação de Competências do Vereador 
Edgar Valles, no Senhor Diretor Municipal de 
Gestão e Administração Geral, Dr. Hernâni 
Silvino Vilela Boaventura 

 
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 dos n.ºs 1 e 2 
do artigo 38º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, e atentos os artigos 44º a 49º do Código do 
Procedimento Administrativo, pelo presente despacho, 
subdelego, no Senhor Diretor Municipal de Gestão e 
Administração Geral, Dr. Hernâni Silvino Vilela 
Boaventura, o exercício das competências abaixo 
indicadas que me foram delegadas e subdelegadas pelo Sr. 
Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, nos termos 
do Despacho n.º 41/PRES/2018, de 28 de setembro, e 
que serão exercidas no âmbito da Divisão de Gestão 
Patrimonial: 
 
1. A 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, 
para executar as deliberações da câmara municipal e 
coordenar a respetiva atividade; 

 
2. A competência, prevista na alínea a) do n.º 2 do artigo 

38º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
para aprovar e alterar o mapa de férias e restantes 
decisões relativas a férias, sem prejuízo pelo regular 
funcionamento do serviço e da salvaguarda do interesse 
público; 

 
3. A competência, prevista na alínea b) do n.º 2 do artigo 

38º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
para justificar e injustificar faltas no âmbito do serviço, 
com exceção das situações previstas no artigo 206º/nºs 
3 da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, 
Anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho; 

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

35º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
para praticar os atos necessários à administração 
corrente do património municipal e à sua conservação, 

 
5. A competência prevista na alínea i) do n.º 2 do artigo 

35º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
para proceder aos registos prediais do património 
imobiliário do Município, bem como registos de 
qualquer outra natureza. 

 
As competências agora subdelegadas poderão ser 
revogadas a todo o tempo desde que as circunstâncias o 

justifiquem, tal como, poderão ser revogados quaisquer 
atos praticados pelo subdelegado. 
 
Poderá ainda o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, o subdelegado 
abster-se da prática de quaisquer ações ou iniciativas que 
por qualquer forma sejam susceptíveis de alterar a situação 
existente, enquanto o processo ou assunto não lhe for 
devolvido. 
 
Do exercício das competências subdelegadas, deverá o 
subdelegado prestar ao subdelegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
Este Despacho produz efeitos a 1 de outubro. 
 
Odivelas, 2 de outubro de 2018. 

 
O Vereador 

 
Por Delegação e Subdelegação de Competências do 

Sr. Presidente da CMO, através do 
Despacho n.º 41/PRES/2018, de 28 de setembro 

 
Edgar S. Valles 
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DESPACHO N.º 23/VEV/2018 
 

Assunto: Despacho de Subdelegação de Competências do 
Vereador Edgar Valles, na Chefe da Divisão de 
Fiscalização Municipal, Elisabete Maria Campos 
Lucas 

 
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 dos n.ºs 1 e 2 
do artigo 38º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, e atentos os artigos 44º a 49º do Código do 
Procedimento Administrativo, pelo presente despacho, 
subdelego, na Chefe da Divisão de Fiscalização 
Municipal, Elisabete Maria Campos Lucas, as 
competências abaixo indicadas, que me foram delegadas e 
subdelegadas pelo Sr. Presidente da CMO, nos termos do 
Despacho n.º 41/PRES/2018, de 28 de setembro, que 
serão exercidas no âmbito da Divisão de Fiscalização 
Municipal, nos seguintes termos e limites:  
 
1. A 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, 
para executar as deliberações da câmara municipal e 
coordenar a respetiva atividade;  

 
2. A competência, prevista na alínea a) do n.º 2 do artigo 

38º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
para aprovar e alterar o mapa de férias e restantes 
decisões relativas a férias, sem prejuízo pelo regular 
funcionamento do serviço e da salvaguarda do interesse 
público; 

 
3. A competência, prevista na alínea b) do n.º 2 do artigo 

38º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
para justificar e injustificar faltas no âmbito do serviço, 
com exceção das situações previstas no artigo 206º/nºs 
3 da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, 
Anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho. 

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

Este Despacho produz efeitos a 1 de outubro. 
 
Odivelas, 2 de outubro 2018. 

 
O Vereador 

 
Por Delegação e Subdelegação de Competências do Sr. Presidente da 
CMO, através do Despacho n.º41/ PRES/2018, de 28 de setembro 

 
Edgar S. Valles 
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DESPACHO N.º 24/VEV/2018 
 

Assunto: Subdelegação de Competências do Vereador 
Edgar Valles na Chefe da Divisão de Cultura e 
Turismo, Helena Fernanda Teixeira Morais do 
Nascimento Jardim 

 
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 dos n.ºs 1 e 2 
do artigo 38º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, e atentos os artigos 44º a 49º do Código do 
Procedimento Administrativo, pelo presente despacho, 
subdelego, na Chefe da Divisão de Cultura e 
Turismo, Helena Fernanda Teixeira Morais do 
Nascimento Jardim, o exercício das competências 
abaixo indicadas que me foram delegadas e subdelegadas 
pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, nos 
termos do Despacho n.º 41/PRES/2018, de 28 setembro, 
e que serão exercidas no âmbito da respetiva unidade 
orgânica: 
 
1. A 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, 
para executar as deliberações da câmara municipal e 
coordenar a respetiva atividade; 

 
2. A competência, prevista na alínea a) do n.º 2 do artigo 

38º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
para aprovar e alterar o mapa de férias e restantes 
decisões relativas a férias, sem prejuízo pelo regular 
funcionamento do serviço e da salvaguarda do interesse 
público; 

 
3. A competência, prevista na alínea b) do n.º 2 do artigo 

38º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
para justificar e injustificar faltas no âmbito do serviço, 
com exceção das situações previstas no artigo 206º/nºs 
3 da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, 
Anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho. 

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

Este Despacho produz efeitos a 1 de outubro. 
 
Odivelas, 2 de outubro de 2018. 

 
O Vereador 

 
Por Delegação e Subdelegação de Competências do Sr. Presidente da 
CMO, através do Despacho n.º 41/PRES /2018, de 28 de setembro 

 
Edgar S. Valles 
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DESPACHO N.º 25/VEV/2018 
 

Assunto: Subdelegação de Competências do Vereador 
Edgar Valles, na Chefe da Divisão Jurídica e de 
Organização Municipal, Raquel de Castro Reis 

 
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 dos n.ºs 1, 2 e 
3 do artigo 38º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, e atentos os artigos 44º a 49º do Código do 
Procedimento Administrativo, pelo presente despacho, 
subdelego na Chefe de Divisão Jurídica e de 
Organização Municipal, Raquel de Castro Reis, o 
exercício das competências abaixo indicadas, que me 
foram delegadas e subdelegadas pelo Sr. Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas, nos termos do Despacho 
n.º 41/PRES/2018, de 28 de setembro, que serão 
exercidas no âmbito da Divisão Jurídica e de Organização 
Municipal (com exclusão do Setor de Contratos Públicos, 
do Setor de Apoio aos Órgãos Municipais e do Setor de 
Proteção de Dados), nos seguintes termos e limites: 
 
1. Nos termos da alínea l) do n.º 3 do artigo 38.º do 

Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a 
competência para determinar a instrução de processos 
de contraordenação e designar o respetivo instrutor; 

 
2. A 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, 
para executar as deliberações da câmara municipal e 
coordenar a respetiva atividade; 

 
3. A competência, prevista na alínea a) do n.º 2 do artigo 

38º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
para aprovar e alterar o mapa de férias e restantes 
decisões relativas a férias, sem prejuízo pelo regular 
funcionamento do serviço e da salvaguarda do interesse 
público; 

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

38º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
para justificar e injustificar faltas no âmbito do serviço, 
com exceção das situações previstas no artigo 206º/nºs 
3 da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, 
Anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho. 

 
As competências agora subdelegadas poderão ser 
revogadas a todo o tempo desde que as circunstâncias o 
justifiquem, tal como, poderão ser revogados quaisquer 
atos praticados pelo subdelegado. 
 
Poderá ainda o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, o subdelegado 
abster-se da prática de quaisquer ações ou iniciativas que 
por qualquer forma sejam suscetíveis de alterar a situação 
existente, enquanto o processo ou assunto não lhe for 
devolvido. 

Do exercício das competências subdelegadas, deverá o 
subdelegado prestar ao subdelegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
Este Despacho produz efeitos a 1 de outubro. 
 
Odivelas, de 2 outubro de 2018. 

 
O Vereador 

 
Por Delegação e Subdelegação de Competências do Sr. Presidente da 
CMO, através do Despacho n.º 41/PRES/2018, de  28 de setembro, 

 
Edgar S. Valles 
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DESPACHO N.º 26/VEV/2018 
 

Assunto: Delegação de Competências do Vereador Edgar 
Valles, na Coordenadora do Gabinete Saúde, 
Cristina Maria França Pedroso Saraiva 

 
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 dos n.ºs 1 e 2 
do artigo 38º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, e atentos os artigos 44º a 49º do Código do 
Procedimento Administrativo, pelo presente despacho, 
subdelego, na Coordenadora do Gabinete Saúde, Cristina 
Maria França Pedroso Saraiva o exercício das 
competências abaixo indicadas que me foram delegadas e 
subdelegadas pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal de 
Odivelas, nos termos do Despacho n.º 41/PRES/2018, 
de 28 de setembro, e que serão exercidas no âmbito da 
respetiva unidade orgânica: 
 
1. A 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, 
para executar as deliberações da câmara municipal e 
coordenar a respetiva atividade; 

 
2. A competência, prevista na alínea a) do n.º 2 do artigo 

38º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
para aprovar e alterar o mapa de férias e restantes 
decisões relativas a férias, sem prejuízo pelo regular 
funcionamento do serviço e da salvaguarda do interesse 
público; 

 
3. A competência, prevista na alínea b) do n.º 2 do artigo 

38º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
para justificar e injustificar faltas no âmbito do serviço, 
com exceção das situações previstas no artigo 206º/nºs 
3 da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, 
Anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho; 

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

Este Despacho produz efeitos a 1 de outubro. 
 
Odivelas, 2 de outubro de 2018. 

 
O Vereador 

 
Por Delegação e Subdelegação de Competências do Sr. Presidente da 
CMO, através do Despacho n.º 41/PRES/2018, de 28 de setembro 

 
Edgar S. Valles 
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DESPACHO N.º 27/VEV/2018 
 

Assunto: SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO 
ADJUNTO DO GABINETE DE APOIO AO SR. 
VEREADOR EDGAR VALLES, RICARDO JOEL 
SOARES OLIVEIRA 

 
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 Administrativo, pelo presente despacho, 
subdelego, no Adjunto, Ricardo Joel Soares Oliveira, 
o exercício das competências abaixo indicadas que me 
foram delegadas e subdelegadas pelo Sr. Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas, nos termos do Despacho 
n.º41/PRES/2018, de 28 de setembro, 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 da Divisão 
de Fiscalização Municipal; 

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

35º do mesmo diploma de assinar ou visar 
correspondência de mero expediente da Divisão de 
Fiscalização Municipal com destino a quaisquer 
entidades, exceto: 

 
a. A que for dirigida ao Presidente da República, ao 

Primeiro-ministro, Ministros, Secretários de Estado, 
Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, do 
Supremo Tribunal Administrativo e do Tribunal 
Constitucional, Presidente da Assembleia da República 
e Presidente da Associação Nacional de Municípios 
Portugueses, Presidentes das Câmaras Municipais ou 
titulares de cargos públicos de estatuto equivalente ou 
superior; 

 
b. A que constituir, por si, informação, proposta ou 

decisão vinculativa para o Município ou constitutiva 
de direitos de terceiros ou que verse, de forma 
inovadora, matérias sobre as quais o Município se deva 
pronunciar. 

 
3. Verificar a assiduidade do pessoal afeto ao meu 

Gabinete de Apoio Pessoal; 
 
4. A prática dos atos de gestão ordinária inerentes ao 

exercício da competência prevista na alínea h) do n.º 2 
do artigo 35º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, de promover todas as acções necessárias à 
administração corrente do Património Municipal afeto 
à Divisão de Fiscalização Municipal; 

 

5. A prática dos atos de gestão ordinária inerentes ao 
exercício da competência prevista na alínea d) do n.º 1 
do artigo 33º do diploma citado, para executar as 
opções do plano e orçamento aprovados, a exercer na 
área da Divisão de Fiscalização Municipal; 

 
6. A competência prevista na alínea t) do n.º 1 do artigo 

35º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
para promover a publicação das decisões previstas no 
artigo 56º do citado diploma. 

 
Este Despacho produz efeitos a 1 de outubro de 2018. 
 
Odivelas, 2 de outubro de 2018. 

 
Por Delegação e Subdelegação de Competências do Sr. 

Presidente da CMO, através do Despacho n.º 
41/PRES/2018, de 28 de setembro 

 
O Vereador 

 
Edgar S. Valles 
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DESPACHOS N.º 28/VEV/2018 
 

Assunto: SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO 
SECRETÁRIO DO GABINETE DE APOIO AO VEREADOR 
EDGAR VALLES, JORGE DANIEL SOUSA MOREIRA DA SILVA 
 
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 Administrativo, pelo presente despacho, 
subdelego, no Secretário, Jorge Daniel Sousa Moreira 
da Silva, o exercício das competências abaixo indicadas 
que me foram delegadas e subdelegadas pelo Sr. 
Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, nos termos 
do Despacho n.º 41/PRES/2018, de 28 de setembro, 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 do Gabinete 
de Saúde; 

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

35º do mesmo diploma de assinar ou visar 
correspondência de mero expediente do Gabinete de 
Saúde, com destino a quaisquer entidades, exceto: 

 
a. A que for dirigida ao Presidente da República, ao 

Primeiro-ministro, Ministros, Secretários de Estado, 
Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, do 
Supremo Tribunal Administrativo e do Tribunal 
Constitucional, Presidente da Assembleia da República 
e Presidente da Associação Nacional de Municípios 
Portugueses, Presidentes das Câmaras Municipais ou 
Titulares de cargos públicos de estatuto equivalente ou 
superior; 

 
b. A que constituir, por si, informação, proposta ou 

decisão vinculativa para o Município ou constitutiva de 
direitos de terceiros ou que verse, de forma inovadora, 
matérias sobre as quais o Município se deva 
pronunciar. 

 
3. A prática dos atos de gestão ordinária inerentes ao 

exercício da competência prevista na alínea h) do n.º 2 
do artigo 35º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, de promover todas as acções necessárias à 
administração corrente do Património Municipal afeto 
ao Gabinete de Saúde; 

 
4. A prática dos atos de gestão ordinária inerentes ao 

exercício da competência prevista na alínea d) do n.º 1 
do artigo 33º do diploma citado, para executar as 
opções do plano e orçamento aprovados, a exercer na 
área do Gabinete de Saúde. 

Este Despacho produz efeitos a 1 de outubro. 
 
Odivelas, 2 de outubro de 2018 

 
O Vereador 

 
Por Delegação e Subdelegação de Competências do Sr. Presidente da 
CMO, através do Despacho n.º 41/PRES/2018, de 28 de setembro 

 
Edgar S. Valles 

 
 
 
 
 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
Ano XIX - N.º 20 – 16 de outubro de 2018 

56 
 

DESPACHO N.º 03/VMLV/2018 
 

Assunto: SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO 
ADJUNTO DO GABINETE DE APOIO À 
VEREADORA MÓNICA VILARINHO, 
FRANCISCO JOSÉ LOURENÇO DA SILVA 
BAPTISTA 

 
Pretendendo-se assegurar uma administração mais célere, 
económica e eficaz e tendo em conta o disposto no n.º 2 
do artigo 267.º da Constituição da República Portuguesa, 
que consagra o princípio da Desconcentração 
Administrativa, o previsto no n.º 6 do artigo 42.º do anexo 
I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e nos artigos 44.º 
a 49.º do Código do Procedimento Administrativo, pelo 
presente despacho, subdelego no Adjunto, Francisco 
José Lourenço da Silva Baptista, o exercício das 
competências abaixo indicadas que me foram delegadas e 
subdelegadas pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal de 
Odivelas, nos termos do Despacho n.º 45/PRES/2018, 
de 28 de Setembro de 2018, no âmbito da Divisão de 
Licenciamentos e Desenvolvimento Económico, Divisão 
de Ambiente e Divisão de Espaços Verdes, nos seguintes 
termos e limites: 
 
1. A prática dos atos de administração ordinária inerentes 

ao exercício da competência prevista na alínea b) do n.º 
1 do artigo 35.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, de execução das deliberações da Câmara 
Municipal e de coordenação das atividades inerentes às 
Divisões referidas; 

 
2. Assinar correspondência e documentos de mero 

expediente, com exceção da dirigida a entidades 
referidas no Capítulo II, n.º 5 alíneas a) e b) do 
Despacho n.º 45/PRES/2018, de 28 de Setembro de 
2018; 

 
3. A prática dos atos de administração ordinária inerentes 

ao exercício da competência prevista na alínea h) do n.º 
2 do artigo 35.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, de promover todas as ações necessárias à 
administração corrente do Património Municipal afetos 
às Divisões indicadas; 

 
4. A prática dos atos e formalidades de carater 

instrumental necessários ao exercício da minha 
competência decisória. 

 
Odivelas,08 de outubro de 2018 

 
A Vereadora 

Por delegação e subdelegação de competências do 
Sr. Presidente da Câmara Municipal de Odivelas através do 

Despacho n.º 45/PRES/2018, de 28 de setembro 
 

(Mónica Vilarinho) 
 

 
 
 

DESPACHO N.º 04/VMLV/2018 
 

Assunto: SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA 
SECRETÁRIA DO GABINETE DE APOIO À 
VEREADORA MÓNICA VILARINHO, LILIANA 
ALVES DE LEMOS MARQUES PIRES DE DEUS 
ALVES 

 
Pretendendo-se assegurar uma administração mais célere, 
económica e eficaz e tendo em conta o disposto no n.º 2 
do artigo 267.º da Constituição da República Portuguesa, 
que consagra o princípio da Desconcentração 
Administrativa, o previsto no n.º 6 do artigo 42.º do anexo 
I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e nos artigos 44.º 
a 49.º do Código do Procedimento Administrativo, pelo 
presente despacho, subdelego na Secretária, Liliana 
Alves de Lemos Marques Pires de Deus Alves, o 
exercício das competências abaixo indicadas que me 
foram delegadas e subdelegadas pelo Sr. Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas, nos termos do Despacho 
n.º 45/PRES/2018, de 28 de Setembro de 2018, no 
âmbito do Gabinete de Juventude, nos seguintes termos e 
limites: 
 
1. A prática dos atos de administração ordinária inerentes 

ao exercício da competência prevista na alínea b) do n.º 
1 do artigo 35.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, de execução das deliberações da Câmara 
Municipal e de coordenação das atividades inerentes ao 
Gabinete; 

 
2. Assinar correspondência e documentos de mero 

expediente do Gabinete de Juventude, com exceção da 
dirigida a entidades referidas no Capítulo II, n.º 5 
alíneas a) e b) do Despacho n.º 45/PRES/2018, de 28 
de Setembro de 2018; 

 
3. A prática dos atos de administração ordinária inerentes 

ao exercício da competência prevista na alínea h) do n.º 
2 do artigo 35.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, de promover todas as ações necessárias à 
administração corrente do Património Municipal afetos 
ao Gabinete de Juventude; 

 
4. A prática dos atos e formalidades de carater 

instrumental necessários ao exercício da minha 
competência decisória. 

 
Odivelas,08 de outubro de 2018 

 
A Vereadora 

Por delegação e subdelegação de competências do 
Sr. Presidente da Câmara Municipal de Odivelas através do 

Despacho n.º 45/PRES/2018, de 28 de setembro 
 

(Mónica Vilarinho) 
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DESPACHO N.º 05/VMV/2018 
 

Assunto: Subdelegação de Competências da Vereadora 
Mónica Lisa Gonçalves Vilarinho na 
Coordenadora do Gabinete da Juventude 

 
Nos termos do artigo 44.º e seguintes do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado em anexo ao 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro e do artigo 38.º do 
Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, subdelego na 
Coordenadora do Gabinete da Juventude, Dra. Guida 
Maria Morais Uvaldo Salgueiro, o exercício das 
competências abaixo indicadas que me foram delegadas e 
subdelegadas pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal, 
nos termos do despacho n.º 45/PRES/2018, de 28 de 
setembro e que serão exercidas no âmbito do Gabinete 
da Juventude, nos seguintes termos e limites: 
 
1. A competência para executar as deliberações da câmara 

municipal e coordenar a atividade dos serviços sob a 
superintendência da signatária, prevista na alínea b) do 
n.º 1 do artigo 35.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro; 

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

38.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
para aprovar e alterar o mapa de férias e restantes 
decisões relativas a férias, sem prejuízo pelo regular 
funcionamento do serviço e da salvaguarda do interesse 
público; 

 
3. A competência prevista na alínea b) do n.º 2 do artigo 

38.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
para justificar e injustificar faltas no âmbito do serviço, 
com exceção das referidas no n.º 3 do artigo 206.º da 
Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada 
pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho; 

 
4. A competência de assinatura de correspondência ou do 

expediente necessário à mera instrução dos processos 
inerentes à citada unidade orgânica. 

 
II 
 

As competências ora subdelegadas poderão ser revogadas 
a todo o tempo desde que as circunstâncias o justifiquem, 
bem como quaisquer atos praticados pela subdelegada no 
exercício da presente subdelegação. 
 
Poderá ainda a subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, a subdelegada 
abster-se da prática de quaisquer ações ou iniciativas que, 
por qualquer forma, sejam suscetíveis de alterar a situação 
existente, enquanto o processo ou assunto não lhe for 
devolvido. 
 
Do exercício das competências subdelegadas, deverá a 
subdelegada prestar à subdelegante todas as informações 

solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
O despacho produz efeitos a partir de 1 de outubro de 
2018. 
 
Odivelas, 3 de outubro de 2018 

 
A Vereadora 

Por Delegação e Subdelegação de Competências do Sr. Presidente  
(Despacho N.º 45/PRES/2018, de 28 de Setembro 2018) 

 
(Mónica Vilarinho) 
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DESPACHO N.º 6/VMLV/2018 
 

Assunto: Subdelegação de Competências da Vereadora 
Mónica Vilarinho no Chefe de Divisão de 
Licenciamentos e Desenvolvimento 
Económico 

 
Tendo em consideração o princípio da desconcentração 
administrativa, consagrada no n.º 2 do artigo 267º da 
Constituição da República Portuguesa que visa promover 
uma administração mais célere, económica e eficaz, bem 
como o disposto no artigo 38.º do Anexo I da Lei 
75/2013, de 12 de setembro, que estabelece o Regime 
Jurídico das Autarquias Locais (doravante RJAL), 
conjugado com os artigos 44º a 49º do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 4/2015, de 7 de janeiro, pelo presente despacho, 
subdelego no Senhor Chefe de Divisão de 
Licenciamentos e Desenvolvimento Económico, José 
António dos Remédios Janeiro, Licenciado em Direito, 
as competências abaixo discriminadas no âmbito da 
Divisão, nomeadamente: 

 
I 
 

1. A competência prevista na alínea a) do n.º 2 do artigo 
38º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro para aprovar 
e alterar férias dos trabalhadores, afetos a esta Unidade 
Orgânica, em conformidade com os respetivos mapas e 
requerimentos apresentados pelos trabalhadores, sem 
prejuízo pelo regular funcionamento do serviço e da 
salvaguarda do interesse público; 

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

38º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro para 
justificar faltas no âmbito do serviço, à exceção do 
previsto no n.º 3 do artigo 206.º da Lei Geral dos 
Trabalhadores em Funções Públicas, aprovada pela Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho; 

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

38º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro para 
autorizar termos de abertura e de encerramento de 
livros sujeitos a esta formalidade; 

 
4. Visar boletins de horas de trabalho suplementar e de 

ajudas de custo, confirmando a informação neles 
constante e a sua conformidade com os limites 
legalmente estabelecidos; 

 
5. Competências genéricas de gestão para instrução de 

processos e procedimentos administrativos a cargo da 
respetiva divisão, devendo tomar todas as medidas que 
visem acelerar a respetiva conclusão e a execução das 
suas decisões, nelas se incluindo, entre outras, pedidos 
de parecer a organismos exteriores e a publicação em 
edital dos atos administrativos, quando obrigatórios; 

 

6. Praticar outros atos e formalidades de carácter 
instrumental necessários ao exercício da competência 
decisória da subdelegante. 

 
II 
 

1. A competência prevista na alínea b) do n.º 1 do artigo 
35.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
para execução das deliberações da câmara municipal e 
coordenar a respetiva atividade nos serviços sob a sua 
superintendência; 

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

35.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
para dar cumprimento às deliberações da assembleia 
municipal, sempre que para a sua execução seja 
necessária a intervenção da câmara municipal; 

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

35.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
para conceder licenças policiais ou fiscais, nos termos 
da lei, regulamentos e posturas; 

 
4. A competência prevista na alínea f) do n.º 3 do artigo 

38.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
para autorizar a passagem de termos de identidade, 
idoneidade e justificação administrativa; 

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

38.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
para emitir alvarás exigidos por lei na sequência da 
decisão ou deliberação que confiram esse direito; 

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

38.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
conceder licenças de ocupação da via pública por 
motivo de obras; 

 
7. A competência prevista na alínea j) do n.º 3 do artigo 

38.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
autorizar a renovação de licenças que dependa 
unicamente do cumprimento de formalidades 
burocráticas ou similares pelos interessados; 

 
8. A competência prevista na alínea k) do n.º 3 do artigo 

38.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
emitir o cartão de vendedor ambulante; 

 
9. A tramitação procedimental das competências que me 

foram delegadas e subdelegadas pelo Sr. Presidente da 
Câmara Municipal, nos termos do Ponto I, n.º 1 do 
despacho n.º 45/PRES/2018, de 28 de setembro; 

 
10. A competência de assinatura de correspondência ou 

do expediente necessário à mera instrução dos 
processos inerentes à citada unidade orgânica. 
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III 
 

As competências ora subdelegadas poderão ser revogadas 
a todo o tempo desde que as circunstâncias o justifiquem 
e, bem assim como quaisquer atos praticados pelo 
subdelegado no exercício da presente subdelegação. 
 
Nas mesmas circunstâncias e pelos mesmos motivos, 
poderão ser revogados quaisquer atos praticados pelo 
subdelegado, bem como poderá ser decidida a avocação 
de algum processo ou assunto. 
 
Em tais casos e enquanto o processo ou assunto não for 
devolvido à subdelegante, o subdelegado abster-se-á de 
praticar quaisquer ações ou iniciativas, que por qualquer 
forma, sejam suscetíveis de alterar a situação existente. 
 
Os efeitos do presente despacho retroagem a 1 de 
outubro de 2018. 
 
Odivelas, 8 de outubro de 2018 

 
A Vereadora 

Por delegação e subdelegação de competências do 
Sr. Presidente da Câmara Municipal de Odivelas através do 

Despacho n.º 45/PRES/2018, de 28 de setembro 
 

(Mónica Vilarinho) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESPACHO N.º 7/VMLV/2018 
 

Assunto: Subdelegação de Competências da Vereadora 
Mónica Lisa Gonçalves Vilarinho na Diretora 
do Departamento de Gestão Ambiental e 
Transportes 

 
Nos termos do artigo 44.º e seguintes do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado em anexo ao 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro e do artigo 38.º do 
Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, subdelego na Senhora 
Diretora do Departamento de Gestão Ambiental e 
Transportes, Dra. Regina Sofia de Brito e Silva dos 
Anjos Lopes Meneses, o exercício das competências 
abaixo indicadas que me foram delegadas e subdelegadas 
pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal, nos termos do 
despacho n.º 45/PRES/2018, de 28 de setembro e que 
serão exercidas no âmbito do Departamento de Gestão 
Ambiental e Transportes, com exclusão da Divisão 
de Transportes e Oficinas: 
 
1. A competência para executar as deliberações da câmara 

municipal e coordenar a atividade dos serviços sob a 
superintendência da signatária, prevista na alínea b) do 
n.º 1 do artigo 35.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro e a prática dos atos administrativos 
adequados à gestão corrente do Cemitério Municipal; 

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

38.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
para aprovar e alterar o mapa de férias e restantes 
decisões relativas a férias, sem prejuízo pelo regular 
funcionamento do serviço e da salvaguarda do interesse 
público; 

 
3. A competência prevista na alínea b) do n.º 2 do artigo 

38.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
para justificar e injustificar faltas no âmbito do serviço, 
com exceção das referidas no n.º 3 do artigo 206.º da 
Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada 
pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho; 

 
4. A competência de assinatura de correspondência ou do 

expediente necessário à mera instrução dos processos 
inerentes às citadas unidades orgânicas; 

 
5. Praticar outros atos e formalidades de caráter 

instrumental necessários ao exercício da competência 
decisória da subdelegante. 

 
II 
 

As competências ora delegadas poderão ser revogadas a 
todo o tempo desde que as circunstâncias o justifiquem, 
bem como quaisquer atos praticados pela subdelegada no 
exercício da presente subdelegação. 
 
Poderá ainda a delegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
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processo ou assunto, devendo, neste caso, a subdelegada 
abster-se da prática de quaisquer ações ou iniciativas que, 
por qualquer forma, sejam suscetíveis de alterar a situação 
existente, enquanto o processo ou assunto não lhe for 
devolvido. 
 
Do exercício das competências subdelegadas, deverá a 
subdelegada prestar à delegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
O presente despacho produz efeitos a partir de 1 de 
outubro de 2018. 
 
Odivelas,08 de outubro de 2018 

 
A Vereadora 

Por delegação e subdelegação de competências do 
Sr. Presidente da Câmara Municipal de Odivelas através do 

Despacho n.º 45/PRES/2018, de 28 de setembro 
 

(Mónica Vilarinho) 
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DESPACHO N.º 4/VPCT/2018 
 
Assunto: Subdelegação de Competências do Vereador 

Paulo César Prata Teixeira no Diretor do 
Departamento de Gestão e Ordenamento 
Urbanístico, Arq.º António Henrique Moreira 
Sousa 

 
Nos termos do artigo 44.º e seguintes do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado em anexo ao 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, do artigo 38.º do 
Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, do artigo 16.º da Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto, do Regime Jurídico da 
Urbanização e Edificação (RJUE), aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, todos nas 
suas atuais redações, e ao abrigo do Despacho n.º 
43/PRES/2018, de 28 de setembro, referente à Delegação 
e Subdelegação de competências do Sr. Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas no signatário, subdelego 
no Sr. Diretor do Departamento de Gestão e 
Ordenamento Urbanístico, Arq. António Henrique 
Moreira Sousa, as competências abaixo indicadas, que 
serão exercidas no âmbito do respetivo Departamento: 
 
1. A competência para assinar documentos de mero 
expediente e correspondência, com exceção da dirigida a 
entidades referidas no Capítulo II, n.º 5, alíneas a) e b) do 
Despacho n.º 43/PRES/2018, de 28 de setembro; 
 
2. A competência para autorizar férias dos trabalhadores, 
mediante os respetivos mapas e requerimentos 
apresentados e ausências ao serviço por pequenos 
períodos; 
 
3. A competência para justificar faltas no âmbito do 
serviço, à exceção da situação prevista no n.º 3 do artigo 
206.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, 
aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua 
atual redação; 
 
4. A competência para autorizar deslocações em serviço 
no País, excetuando aquelas que hajam de ser feitas para 
representação oficial do Município; 
 
5. A competência para autorizar a realização de trabalho 
extraordinário dentro dos limites legalmente estabelecidos 
e sempre que assim o exija o funcionamento do serviço; 
 
6. A competência para visar boletins de horas 
extraordinárias e de ajudas de custo, confirmando a 
informação neles constante e a sua conformidade com os 
limites legalmente estabelecidos; 
 
7. A competência para autorizar termos de abertura e de 
encerramento de livros sujeitos a esta formalidade; 
 
8. A competência para autorizar a restituição aos 
interessados de documentos juntos a processos, nos 
termos do disposto na alínea e) do n.º 3 do artigo 38.º do 

Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro; 
 
9. A competência para autorizar a passagem de certidões 
ou fotocópias autenticadas aos interessados, relativas a 
processos ou documentos constantes de processos 
arquivados, e que careçam de despacho ou deliberação 
dos eleitos locais, com respeito pelas salvaguardas 
estabelecidas por lei, nos termos do disposto na alínea g), 
do n.º 3, do artigo 38.º, do Regime Jurídico das Autarquias 
Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; 
 
10. A competência para praticar atos e formalidades de 
caráter instrumental necessários ao exercício da minha 
competência decisória, nos termos do disposto na alínea 
m), do n.º 3, do artigo 38.º, do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro; 
 
11. A competência para praticar atos inerentes à atividade 
fiscalizadora, designadamente o acompanhamento de 
obra, verificando a conformidade das operações 
urbanísticas que tenham sido objeto de qualquer 
procedimento de controlo prévio com os projetos 
aprovados ou com as comunicações prévias admitidas, 
procedendo aos competentes registos em livro de obra, 
bem como efetuando as diligências conducentes à 
prorrogação do prazo de execução de alvarás ou 
comunicações prévias admitidas; 
 
12. Detetar e propor o embargo das obras de urbanização, 
de edificação ou demolição, bem como quaisquer 
trabalhos de remodelação de terrenos, quando estejam a 
ser executados em desconformidade com o respetivo 
projeto aprovado ou com as condições da licença ou da 
comunicação prévia admitida e/ou em violação das 
normas legais e regulamentares aplicáveis; 
 
13. A competência para participar a prática de ilícitos 
urbanísticos puníveis como contraordenação ou crime; 
 
14. A competência para propor a demolição total ou 
parcial das edificações que ameacem ruína ou constituam 
perigo para a saúde e segurança das pessoas; 
 
15. A competência para informar pedidos de ramal de 
água ou esgotos, ou baixada de eletricidade; 
 
16. A competência prevista no artigo 5.º n.º 3, do Regime 
Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, à sua 
atual redação, para a concessão da autorização de 
utilização referida no artigo 4.º, n.º 5 deste diploma legal; 
 
17. A competência prevista no artigo 8.º n.º 2, do Regime 
Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), para a 
direção da instrução do procedimento referente ao 
controlo prévio das operações urbanísticas; 
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18. A competência prevista no artigo 11.º n.º 1, do Regime 
Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro para, ao 
abrigo do n.º 10 desta disposição, decidir as questões de 
ordem formal e processual que possam obstar ao 
conhecimento de qualquer pedido ou comunicação 
apresentados no âmbito deste diploma; 
 
19. A competência prevista no artigo 11.º n.º 2, do Regime 
Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), para, ao 
abrigo do n.º 10 desta disposição, proferir despacho de 
aperfeiçoamento do pedido, rejeição liminar ou extinção 
do procedimento, quando aplicável; 
 
20. A competência prevista no artigo 75.º do Regime 
Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, à sua 
atual redação, para emitir o alvará para a realização das 
operações urbanísticas; 
 
21. A competência para promover, no âmbito dos 
procedimentos em apreciação, as consultas às entidades 
que nos termos do Regime Jurídico da Urbanização e 
Edificação devam emitir parecer, autorização ou 
aprovação relativamente às operações urbanísticas sujeitas 
a informação prévia, licenciamento ou comunicação 
prévia; 
 
22. A competência para efetuar o registo de embargo, 
assim como da sua cessação ou caducidade, na 
Conservatória do Registo Predial competente, mediante 
comunicação do Despacho que o determinou, 
procedendo-se aos necessários averbamentos; 
 
23. A competência prevista no art.º 88.º, do Código do 
Procedimento e Processo Tributário para promover a 
extração e competente assinatura das certidões de divida 
referente à cobrança coerciva de taxas ou de outras 
receitas municipais, suscetíveis de cobrança em sede de 
execução fiscal, designadamente as despesas previstas no 
artigo 108.º do Regime Jurídico da Urbanização e 
Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 
de dezembro, na redação atual, que não sejam pagas pelos 
respetivos devedores nos prazos legais ou regulamentares 
estabelecidos. 
 
 
Do exercício das competências subdelegadas deverá o 
subdelegado prestar ao subdelegante informação escrita. 
 
As competências subdelegadas poderão ser revogadas a 
todo o tempo desde que as circunstâncias o justifiquem, 
bem como poderão ser revogados quaisquer atos 
praticados pelo subdelegado nos termos legalmente 
previstos. 
 
Poderá ainda o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
competência subdelegada relativa a determinado processo 

ou assunto, devendo, neste caso, o subdelegado abster-se 
da prática de quaisquer atos ou iniciativas suscetíveis de 
alterar a situação existente, enquanto o processo ou 
assunto não lhe for devolvido. 
 
As competências agora subdelegadas poderão ser objeto 
de subdelegação sempre que tal se justifique e com a 
prévia autorização do signatário. 
 
O presente despacho produz efeitos a partir da presente 
data. 
 
Odivelas, 1 de outubro de 2018 

 
 

O Vereador 
 

Paulo César Teixeira 
No uso da competência que me foi delegada e subdelegada  
pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal, Hugo Martins,  

através do Despacho n.º 43/PRES/2018, de 28 de setembro 
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DESPACHO N.º 5/VPCT/2018 
 
Assunto: Despacho de Subdelegação de Competências do 

Vereador Paulo César Teixeira, no Chefe da 
Divisão de Desenvolvimento Desportivo, Dr. 
Carlos Alexandre Bargado Lérias 

 
Nos termos do artigo 44.º e seguintes do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado em anexo ao 
Decreto-Lei n.º 4/2015, do artigo 38.º do Regime Jurídico 
das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, do artigo 16.º da Lei n.º 49/2012, de 29 
de agosto, todos nas suas atuais redações, e do Despacho 
n.º 43/PRES/2018, de 28 de setembro, referente à 
Delegação e Subdelegação do Sr. Presidente da Câmara 
Municipal no signatário, subdelego, no Chefe da 
Divisão de Desenvolvimento Desportivo, Dr. Carlos 
Alexandre Bargado Lérias, as competências abaixo 
indicadas, que serão exercidas no âmbito da respetiva 
Divisão nos seguintes termos e limites: 
 
1. Assinar documentos de mero expediente e 
correspondência, com exceção da dirigida a entidades 
referidas no Capítulo II, no n.º 5, alíneas a) e b) do 
Despacho n.º 43/PRES/2018, de 28 de setembro; 
 
2. Autorizar férias dos trabalhadores mediante os 
respetivos mapas e requerimentos apresentados pelos 
trabalhadores; 
 
3. A competência para autorizar a realização de trabalho 
extraordinário dentro dos limites legalmente estabelecidos 
e sempre que assim o exija o funcionamento do serviço; 
 
4. Visar os boletins de horas extraordinárias e de ajudas de 
custo, confirmando as informações neles constantes e a 
sua conformidade com os limites legalmente 
estabelecidos;  
 
5. A competência para justificar faltas no âmbito do 
serviço, à exceção da situação prevista no n.º 3 do artigo 
206.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, 
aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua 
atual redação; 
 
6. Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias 
autenticadas aos interessados, relativas a processos ou a 
documentos constantes de processos arquivados, e que 
careçam de despacho ou deliberação dos eleitos locais, 
com respeito pelas salvaguardas estabelecidas por lei, bem 
como a restrição de documentos aos interessados, de 
acordo com o disposto na al. g), do n.º 3, do art.º 38.º, do 
Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 
nº 75/2013, de 12 de setembro; 
 
7. Praticar atos e formalidades de caráter instrumental 
necessários ao exercício da competência decisória do ora 
subdelegante, de acordo com o disposto na al. m), do n.º 
3, do art.º 38.º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; 

8. Receber, processar e informar a respeito de 
correspondência dirigida à Divisão de Desenvolvimento 
Desportivo e a que me for pessoalmente dirigida que se 
refira a atividades desta unidade orgânica. 
 
9. A competência prevista no art.º 88.º, do Código do 
Procedimento e Processo Tributário para promover a 
extração e competente assinatura das certidões de divida 
referente à cobrança coerciva de taxas ou de outras 
receitas municipais, suscetíveis de cobrança em sede de 
execução fiscal, que não sejam pagas pelos respetivos 
devedores nos prazos legais ou regulamentares 
estabelecidos. 
 
As competências agora subdelegadas poderão ser 
revogadas a todo o tempo desde que as circunstâncias o 
justifiquem e, bem assim, poderão ser revogados 
quaisquer atos praticados pelo subdelegado. 
 
Poderá ainda o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, o subdelegado 
abster-se da prática de quaisquer ações ou iniciativas que 
por qualquer forma sejam susceptíveis de alterar a situação 
existente, enquanto o processo ou assunto não lhe for 
devolvido. 
 
Do exercício das competências subdelegadas, deverá o 
subdelegado prestar ao subdelegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
O presente despacho produz efeitos a partir da presente 
data. 
 
Odivelas, 1 de outubro de 2018 
 
 

O Vereador 
 

(Paulo César Teixeira) 
No uso da competência que me foi delegada e subdelegada  
pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal, Hugo Martins,  

através do Despacho n.º 43/PRES/2018, de 28 de setembro 
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DESPACHO N.º 6/VPCT/2018 
 
Assunto: Despacho de Subdelegação de Competências do 
Vereador Paulo César Teixeira, no Coordenador do 
Gabinete de Tecnologia, Informação e Conhecimento, 
Hugo Alexandre Moreira Lopes Diogo Caroço 
 
 
Nos termos do artigo 44.º e seguintes do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado em anexo ao 
Decreto-Lei n.º 4/2015, do artigo 38.º do Regime Jurídico 
das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, do artigo 16.º da Lei n.º 49/2012, de 29 
de agosto, todos nas suas atuais redações, e do Despacho 
n.º 43/PRES/2018, de 28 de setembro, referente à 
Delegação e Subdelegação do Sr. Presidente da Câmara 
Municipal no signatário, subdelego, no Coordenador do 
Gabinete de Tecnologia, Informação e 
Conhecimento, Dr. Hugo Alexandre Moreira Lopes 
Diogo Caroço, as competências abaixo indicadas, que 
serão exercidas no âmbito da respetiva Unidade Orgânica, 
nos seguintes termos e limites: 
 
1. Assinar documentos de mero expediente e 
correspondência, com exceção da dirigida a entidades 
referidas no Capítulo II, no n.º 5, alíneas a) e b) do 
Despacho n.º 43/PRES/2018, de 28 de setembro; 
 
2. Autorizar férias dos trabalhadores mediante os 
respetivos mapas e requerimentos apresentados pelos 
trabalhadores; 
 
3. A competência para autorizar a realização de trabalho 
extraordinário dentro dos limites legalmente estabelecidos 
e sempre que assim o exija o funcionamento do serviço; 
 
4. Visar os boletins de horas extraordinárias e de ajudas de 
custo, confirmando as informações neles constantes e a 
sua conformidade com os limites legalmente 
estabelecidos;  
 
5. A competência para justificar faltas no âmbito do 
serviço, à exceção da situação prevista no n.º 3 do artigo 
206.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, 
aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua 
atual redação; 
 
6. Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias 
autenticadas aos interessados, relativas a processos ou a 
documentos constantes de processos arquivados, e que 
careçam de despacho ou deliberação dos eleitos locais, 
com respeito pelas salvaguardas estabelecidas por lei, bem 
como a restrição de documentos aos interessados, de 
acordo com o disposto na al. g), do n.º 3, do art.º 38.º, do 
Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 
nº 75/2013, de 12 de setembro; 
 
7. Praticar atos e formalidades de caráter instrumental 
necessários ao exercício da competência decisória do ora 
subdelegante, de acordo com o disposto na al. m), do n.º 

3, do art.º 38.º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; 
 
8. Receber, processar e informar a respeito de 
correspondência dirigida ao Gabinete de Tecnologia, 
Informação e Conhecimento e a que me for pessoalmente 
dirigida que se refira a atividades desta unidade orgânica. 
 
As competências agora subdelegadas poderão ser 
revogadas a todo o tempo desde que as circunstâncias o 
justifiquem e, bem assim, poderão ser revogados 
quaisquer atos praticados pelo subdelegado. 
 
Poderá ainda o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, o subdelegado 
abster-se da prática de quaisquer ações ou iniciativas que 
por qualquer forma sejam susceptíveis de alterar a situação 
existente, enquanto o processo ou assunto não lhe for 
devolvido. 
 
Do exercício das competências subdelegadas, deverá o 
subdelegado prestar ao subdelegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
O presente despacho produz efeitos a partir da presente 
data. 
 
Odivelas, 1 de outubro de 2018 
 
 

O Vereador 
 

(Paulo César Teixeira) 
No uso da competência que me foi delegada e subdelegada  
pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal, Hugo Martins,  

através do Despacho n.º 43/PRES/2018, de 28 de setembro 
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DESPACHO N.º 09/VSS/2018 
 
Assunto: Subdelegação de Competências da Vereadora 

Ana Susana Oliveira dos Santos no Diretor do 
Departamento de Educação e Coesão Social, 
Dr. Gabriel Davide Lopes Caetano 

 
Considerando que a delegação e a subdelegação de 
competências são o instrumento jurídico que tem como 
escopo promover a desconcentração administrativa, cujo 
princípio encontra consagração constitucional no artigo 
267.º da CRP, o qual permite às Autoridades 
Administrativas conferir maior celeridade, economia e 
eficiência às suas decisões. 
 
Assim, ao abrigo do disposto no artigo 38.º do Anexo I à 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a qual estabelece o 
Regime Jurídico das Autarquias Locais (doravante 
designado por RJAL), conjugado com os artigos 44.º e 
seguintes do Código do Procedimento Administrativo 
(abreviadamente designado por CPA), aprovado em 
Anexo ao Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, e ao 
abrigo do disposto no Despacho n.º 42/PRES/2018, de 
28 de setembro de 2018, referente à Delegação e 
Subdelegação de Competências do Senhor Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas na ora signatária, 
subdelego, pelo presente Despacho, no Diretor do 
Departamento de Educação e Coesão Social, Dr. 
GABRIEL DAVIDE LOPES CAETANO, as competências 
abaixo discriminadas que serão exercidas no âmbito do 
Departamento de Educação e Coesão Social, com 
exclusão do Gabinete de Saúde: 
 

I 
 
1. Assinar documentos de mero expediente e 
correspondência inerentes ao exercício das respetivas 
competências, com exceção da dirigida a quaisquer 
entidades ou organismos públicos prevista na alínea l) do 
n.º 1 do artigo 35.º do Anexo I ao RJAL, bem como a que 
constituir por si, informação, proposta ou decisão 
vinculativa para o Município ou constitutiva de direitos de 
terceiros ou que verse, de forma inovadora, matérias sobre 
as quais o Município se deva pronunciar; 
 
2. Autorizar o gozo de férias, mediante os respetivos 
mapas e requerimentos, e ausências ao serviço por 
pequenos períodos;  
 
3. Controlar a assiduidade, mediante informações, mapas e 
relatórios de assiduidade; 
 
4. Justificar e injustificar faltas no âmbito do serviço, com 
exceção das referidas no n.º 3 do artigo 206.º da Lei Geral 
do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 
35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual; 
 
5. Autorizar a prestação de trabalho suplementar; 
 

6. Visar boletins de horas de trabalho suplementar e de 
ajudas de custo, confirmando a informação neles 
constante e a sua conformidade com os limites legalmente 
estabelecidos; 
 
7. Propor a instauração de procedimentos disciplinares; 
 
8. Praticar atos e formalidades de caráter instrumental 
necessários ao exercício da minha competência decisória. 

 
II 
 

1. A subdelegante pode emitir diretivas ou instruções 
vinculativas para o subdelegado sobre o modo como 
devem ser exercidos os poderes subdelegados, nos termos 
do disposto no n.º 1 do artigo 49.º do CPA; 
2. A subdelegação de competências ora efetuada, bem 
como as eventuais subdelegações delas decorrentes 
poderão ser objeto de revogação total ou parcial por 
razões de mérito, conveniência ou oportunidade, ou 
anuladas administrativamente, com fundamento em 
invalidade, ao abrigo do disposto nos artigos 165.º e 169.º 
do CPA; 
3. A subdelegante tem ainda o poder de avocar, ao abrigo 
da subdelegação, em conformidade com o disposto na 1.ª 
parte do n.º 2 do artigo 49.º do CPA; 
4. Em tais casos, e enquanto o processo ou assunto não 
for remetido à subdelegante, o subdelegado abster-se-á de 
praticar quaisquer ações ou iniciativas que, por qualquer 
forma, sejam suscetíveis de alterar a situação existente. 
 
Odivelas, 1 de outubro de 2018 
 
 

A Vereadora 
Por Delegação e Subdelegação de Competências 

do Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, através do 
Despacho N.º 42/PRES/2018, de 28/set. 

 
(Susana Santos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
Ano XIX - N.º 20 – 16 de outubro de 2018 

66 
 

DESPACHO N.º 10/VSS/2018 
 
Assunto: Subdelegação de Competências da Vereadora 

Ana Susana Oliveira dos Santos no Diretor 
Municipal de Ordenamento e Intervenção 
Territorial, Eng. Luís Manuel da Conceição 
Jorge 

 
Considerando que a delegação e a subdelegação de 
competências são o instrumento jurídico que tem como 
escopo promover a desconcentração administrativa, cujo 
princípio encontra consagração constitucional no artigo 
267.º da CRP, o qual permite às Autoridades 
Administrativas conferir maior celeridade, economia e 
eficiência às suas decisões. 
 
Assim, ao abrigo do disposto no artigo 38.º do Anexo I à 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a qual estabelece o 
Regime Jurídico das Autarquias Locais (doravante 
designado por RJAL), conjugado com os artigos 44.º e 
seguintes do Código do Procedimento Administrativo 
(abreviadamente designado por CPA), aprovado em 
Anexo ao Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, e ao 
abrigo do disposto no Despacho n.º 42/PRES/2018, de 
28 de setembro de 2018, referente à Delegação e 
Subdelegação de Competências do Senhor Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas na ora signatária, 
subdelego, pelo presente Despacho, no Senhor Diretor 
Municipal de Ordenamento e Intervenção Territorial, 
Eng. LUÍS MANUEL DA CONCEIÇÃO JORGE, as 
competências abaixo discriminadas que serão exercidas no 
âmbito da Divisão de Habitação, do Departamento de 
Obras Municipais e Habitação: 

 
I 
 

1. Assinar documentos de mero expediente e 
correspondência inerentes ao exercício das respetivas 
competências, com exceção da dirigida a quaisquer 
entidades ou organismos públicos prevista na alínea l) do 
n.º 1 do artigo 35.º do Anexo I ao RJAL, bem como a que 
constituir por si, informação, proposta ou decisão 
vinculativa para o Município ou constitutiva de direitos de 
terceiros ou que verse, de forma inovadora, matérias sobre 
as quais o Município se deva pronunciar; 
 
2. Autorizar o gozo de férias, mediante os respetivos 
mapas e requerimentos, e ausências ao serviço por 
pequenos períodos;  
 
3. Controlar a assiduidade, mediante informações, mapas e 
relatórios de assiduidade; 
 
4. Justificar e injustificar faltas no âmbito do serviço, com 
exceção das referidas no n.º 3 do artigo 206.º da Lei Geral 
do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 
35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual; 
 
5. Autorizar a prestação de trabalho suplementar; 
 

6. Visar boletins de horas de trabalho suplementar e de 
ajudas de custo, confirmando a informação neles 
constante e a sua conformidade com os limites legalmente 
estabelecidos; 
 
7. Propor a instauração de procedimentos disciplinares; 
 
8. Praticar atos e formalidades de caráter instrumental 
necessários ao exercício da minha competência decisória. 
 

II 
 
1. A subdelegante pode emitir diretivas ou instruções 
vinculativas para o subdelegado sobre o modo como 
devem ser exercidos os poderes subdelegados, nos termos 
do disposto no n.º 1 do artigo 49.º do CPA; 
 
2. A subdelegação de competências ora efetuada, bem 
como as eventuais subdelegações delas decorrentes 
poderão ser objeto de revogação total ou parcial por 
razões de mérito, conveniência ou oportunidade, ou 
anuladas administrativamente, com fundamento em 
invalidade, ao abrigo do disposto nos artigos 165.º e 169.º 
do CPA; 
 
3. A subdelegante tem ainda o poder de avocar, ao abrigo 
da subdelegação, em conformidade com o disposto na 1.ª 
parte do n.º 2 do artigo 49.º do CPA; 
 
4. Em tais casos, e enquanto o processo ou assunto não 
for remetido à subdelegante, o subdelegado abster-se-á de 
praticar quaisquer ações ou iniciativas que, por qualquer 
forma, sejam suscetíveis de alterar a situação existente. 
 
Odivelas, 1 de outubro de 2018 
 
 

A Vereadora 
Por Delegação e Subdelegação de Competências 

do Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, através do 
Despacho N.º 42/PRES/2018, de 28/set. 

 
(Susana Santos) 
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DESPACHO N.º 11/VSS/2018 
 

Assunto: Subdelegação de Competências da Vereadora 
Ana Susana Oliveira dos Santos na Chefe de 
Divisão de Projetos Educativos, Igualdade e 
Cidadania, Dra. Lúcia Raquel Prior dos Santos 

 
Considerando que a delegação e a subdelegação de 
competências são o instrumento jurídico que tem como 
escopo promover a desconcentração administrativa, cujo 
princípio encontra consagração constitucional no artigo 
267.º da CRP, o qual permite às Autoridades 
Administrativas conferir maior celeridade, economia e 
eficiência às suas decisões. 
 
Assim, ao abrigo do disposto no artigo 38.º do Anexo I à 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a qual estabelece o 
Regime Jurídico das Autarquias Locais (doravante 
designado por RJAL), conjugado com os artigos 44.º e 
seguintes do Código do Procedimento Administrativo 
(abreviadamente designado por CPA), aprovado em 
Anexo ao Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, e ao 
abrigo do disposto no Despacho n.º 42/PRES/2018, de 
28 de setembro de 2018, referente à Delegação e 
Subdelegação de Competências do Senhor Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas na ora signatária, 
subdelego, pelo presente Despacho, na Chefe de 
Divisão de Projetos Educativos, Igualdade e 
Cidadania, Dra. LÚCIA RAQUEL PRIOR DOS 
SANTOS, as competências abaixo discriminadas: 

 
I 
 

A competência prevista na alínea h) do n.º 1 do artigo 35.º 
do anexo I ao RJAL, para autorizar o pagamento de 
despesas realizadas, no âmbito do fundo de maneio da 
Instituição Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, 
nas condições legais e até ao limite de € 2.400,00 (dois mil 
e quatrocentos euros). 

 
II 
 

1. A subdelegante pode emitir diretivas ou instruções 
vinculativas para a subdelegada sobre o modo como 
devem ser exercidos os poderes subdelegados, nos 
termos do disposto no n.º 1 do artigo 49.º do CPA; 

 
2. A subdelegação de competências ora efetuada, bem 

como as eventuais subdelegações delas decorrentes 
poderão ser objeto de revogação total ou parcial por 
razões de mérito, conveniência ou oportunidade, ou 
anuladas administrativamente, com fundamento em 
invalidade, ao abrigo do disposto nos artigos 165.º e 
169.º do CPA; 

 
3. A subdelegante tem ainda o poder de avocar, ao abrigo 

da subdelegação, em conformidade com o disposto na 
1.ª parte do n.º 2 do artigo 49.º do CPA; 

 

4. Em tais casos, e enquanto o processo ou assunto não 
for remetido à subdelegante, a subdelegada abster-se-á 
de praticar quaisquer ações ou iniciativas que, por 
qualquer forma, sejam suscetíveis de alterar a situação 
existente. 

 
Odivelas, 1 de outubro de 2018 

 
A Vereadora 

Por Delegação e Subdelegação de Competências 
do Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, através do 

Despacho N.º 42/PRES/2018, de 28/set. 
 

(Susana Santos) 
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OUTROS DESPACHOS 
 

 
 

DESPACHO N.º 1/DECS/2018 
 

Assunto: Subdelegação de Competências do Diretor do 
Departamento de Educação e Coesão Social na 
Chefe de Divisão de Projetos Educativos, 
Igualdade e Cidadania, Dra. Lúcia Raquel Prior 
dos Santos 

 
Considerando que a delegação e a subdelegação de 
competências são o instrumento jurídico que tem como 
escopo promover a desconcentração administrativa, cujo 
princípio encontra consagração constitucional no artigo 
267.º da CRP, o qual permite às Autoridades 
Administrativas conferir maior celeridade, economia e 
eficiência às suas decisões. 
 
Assim, ao abrigo do disposto no artigo 38.º do Anexo I à 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a qual estabelece o 
Regime Jurídico das Autarquias Locais (doravante 
designado por RJAL), conjugado com os artigos 44.º e 
seguintes do Código do Procedimento Administrativo 
(abreviadamente designado por CPA), aprovado em 
Anexo ao Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, e ao 
abrigo do disposto no Despacho n.º 9/VSS/2018, de 1 de 
outubro de 2018, referente à Subdelegação de 
Competências da Senhora Vereadora da Câmara 
Municipal de Odivelas no ora signatário, subdelego, pelo 
presente Despacho, na Senhora Chefe de Divisão de 
Projetos Educativos, Igualdade e Cidadania, Dra. 
LÚCIA RAQUEL PRIOR DOS SANTOS, as competências 
abaixo discriminadas: 

 
I 
 

1. Assinar documentos de mero expediente e 
correspondência inerentes ao exercício das respetivas 
competências, com exceção da dirigida a quaisquer 
entidades ou organismos públicos prevista na alínea l) 
do n.º 1 do artigo 35.º do Anexo I ao RJAL, bem como 
a que constituir por si, informação, proposta ou 
decisão vinculativa para o Município ou constitutiva de 
direitos de terceiros ou que verse, de forma inovadora, 
matérias sobre as quais o Município se deva 
pronunciar; 

 
2. Autorizar o gozo de férias, mediante os respetivos 

mapas e requerimentos, e ausências ao serviço por 
pequenos períodos;  

 
3. Controlar a assiduidade, mediante informações, mapas e 

relatórios de assiduidade; 
 
4. Justificar e injustificar faltas no âmbito do serviço, com 

exceção das referidas no n.º 3 do artigo 206.º da Lei 

Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela 
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual; 

 
5. Autorizar a prestação de trabalho suplementar; 
 
6. Visar boletins de horas de trabalho suplementar e de 

ajudas de custo, confirmando a informação neles 
constante e a sua conformidade com os limites 
legalmente estabelecidos; 

 
7. Propor a instauração de procedimentos disciplinares; 
 
8. Praticar atos e formalidades de caráter instrumental 

necessários ao exercício da minha competência 
decisória. 

 
II 
 

1. O subdelegante pode emitir diretivas ou instruções 
vinculativas para a subdelegada sobre o modo como 
devem ser exercidos os poderes subdelegados, nos 
termos do disposto no n.º 1 do artigo 49.º do CPA; 

 
2. A subdelegação de competências ora efetuada, bem 

como as eventuais subdelegações delas decorrentes 
poderão ser objeto de revogação total ou parcial por 
razões de mérito, conveniência ou oportunidade, ou 
anuladas administrativamente, com fundamento em 
invalidade, ao abrigo do disposto nos artigos 165.º e 
169.º do CPA; 

 
3. O subdelegante tem ainda o poder de avocar, ao abrigo 

da subdelegação, em conformidade com o disposto na 
1.ª parte do n.º 2 do artigo 49.º do CPA; 

 
4. Em tais casos, e enquanto o processo ou assunto não 

for remetido ao subdelegante, a subdelegada abster-se-á 
de praticar quaisquer ações ou iniciativas que, por 
qualquer forma, sejam suscetíveis de alterar a situação 
existente. 

 
O presente despacho produz efeitos a partir desta data. 
 
Odivelas, 1 de outubro de 2018 

 
O Diretor do Departamento de Educação e Coesão Social 

(No uso da competência que foi subdelegada, 
através do Despacho n.º 9/VSS/2018, de 1 de out.) 

 
(Gabriel Caetano) 
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DESPACHO N.º 2/DECS/2018 
 

Assunto: Subdelegação de Competências do Diretor do 
Departamento de Educação e Coesão Social na 
Chefe de Divisão de Coesão Social, Dra. Inês 
Martins de Barros dos Santos Fradique 

 
Considerando que a delegação e a subdelegação de 
competências são o instrumento jurídico que tem como 
escopo promover a desconcentração administrativa, cujo 
princípio encontra consagração constitucional no artigo 
267.º da CRP, o qual permite às Autoridades 
Administrativas conferir maior celeridade, economia e 
eficiência às suas decisões. 
 
Assim, ao abrigo do disposto no artigo 38.º do Anexo I à 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a qual estabelece o 
Regime Jurídico das Autarquias Locais (doravante 
designado por RJAL), conjugado com os artigos 44.º e 
seguintes do Código do Procedimento Administrativo 
(abreviadamente designado por CPA), aprovado em 
Anexo ao Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, e ao 
abrigo do disposto no Despacho n.º 9/VSS/2018, de 1 de 
outubro de 2018, referente à Subdelegação de 
Competências da Senhora Vereadora da Câmara 
Municipal de Odivelas no ora signatário, subdelego, pelo 
presente Despacho, na Senhora Chefe de Divisão de 
Coesão Social, Dra. INÊS MARTINS DE BARROS DOS 
SANTOS FRADIQUE, as competências abaixo 
discriminadas: 

 
I 
 

1. Assinar documentos de mero expediente e 
correspondência inerentes ao exercício das respetivas 
competências, com exceção da dirigida a quaisquer 
entidades ou organismos públicos prevista na alínea l) 
do n.º 1 do artigo 35.º do Anexo I ao RJAL, bem como 
a que constituir por si, informação, proposta ou 
decisão vinculativa para o Município ou constitutiva de 
direitos de terceiros ou que verse, de forma inovadora, 
matérias sobre as quais o Município se deva 
pronunciar; 

 
2. Autorizar o gozo de férias, mediante os respetivos 

mapas e requerimentos, e ausências ao serviço por 
pequenos períodos;  

 
3. Controlar a assiduidade, mediante informações, mapas e 

relatórios de assiduidade; 
 
4. Justificar e injustificar faltas no âmbito do serviço, com 

exceção das referidas no n.º 3 do artigo 206.º da Lei 
Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela 
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual; 

 
5. Autorizar a prestação de trabalho suplementar; 
 
6. Visar boletins de horas de trabalho suplementar e de 

ajudas de custo, confirmando a informação neles 

constante e a sua conformidade com os limites 
legalmente estabelecidos; 

 
7. Propor a instauração de procedimentos disciplinares; 
 
8. Praticar atos e formalidades de caráter instrumental 

necessários ao exercício da minha competência 
decisória. 

 
II 
 

1. O subdelegante pode emitir diretivas ou instruções 
vinculativas para a subdelegada sobre o modo como 
devem ser exercidos os poderes subdelegados, nos 
termos do disposto no n.º 1 do artigo 49.º do CPA; 

 
2. A subdelegação de competências ora efetuada, bem 

como as eventuais subdelegações delas decorrentes 
poderão ser objeto de revogação total ou parcial por 
razões de mérito, conveniência ou oportunidade, ou 
anuladas administrativamente, com fundamento em 
invalidade, ao abrigo do disposto nos artigos 165.º e 
169.º do CPA; 

 
3. O subdelegante tem ainda o poder de avocar, ao abrigo 

da subdelegação, em conformidade com o disposto na 
1.ª parte do n.º 2 do artigo 49.º do CPA; 

 
4. Em tais casos, e enquanto o processo ou assunto não 

for remetido ao subdelegante, a subdelegada abster-se-á 
de praticar quaisquer ações ou iniciativas que, por 
qualquer forma, sejam suscetíveis de alterar a situação 
existente. 

 
O presente despacho produz efeitos a partir desta data. 
 
Odivelas, 1 de outubro de 2018 

 
O Diretor do Departamento de Educação e Coesão Social 

(No uso da competência que foi subdelegada, 
através do Despacho n.º 9/VSS/2018, de 1 de out.) 

 
(Gabriel Caetano) 
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DESPACHO N.º 01/DGAT/2018 
 

Assunto: Subdelegação de competências da Diretora do 
Departamento de Gestão de Ambiente e 
Transportes na Chefe da Divisão de Ambiente, 
Dra. Carla Cristina Quintas Rico Ferreira 
Rosinhas 

 
Nos termos do artigo 38.º do Anexo I à Lei nº 75/2013, 
de 12 de Setembro, a qual estabelece o Regime Jurídico 
das Autarquias Locais (doravante designado por RJAL), 
conjugado com os artigos 44º. e seguintes do Código do 
Procedimento Administrativo (abreviadamente designado 
por CPA), aprovado em Anexo ao Decreto-Lei n.º 
4/2015, de 7 de janeiro, e ao abrigo do disposto no 
Despacho nº 7/VMLV/2018 de 08 de outubro de 2018, 
referente à Subdelegação de Competências da Senhora 
Vereadora da Câmara Municipal de Odivelas na ora 
signatária, subdelego, pelo presente Despacho, na 
Senhora Chefe de Divisão de Ambiente, Dra. Carla 
Cristina Quintas Rico Rosinhas, as competências 
abaixo discriminadas que serão exercidas no âmbito do 
Setor de Estudos, Planeamento, Intervenção e 
Monitorização Ambiental (à exceção da área de 
sensibilização ambiental) e Setor de Higiene Urbana 
nos seguintes termos: 

 
I 
 

1. Autorizar o gozo de férias, mediante os respetivos 
mapas e requerimentos, e ausências ao serviço por 
pequenos períodos; 

 
2. Controlar a assiduidade, mediante informações, mapas e 

relatórios de assiduidade; 
 
3. Justificar faltas no âmbito do serviço, com exceção das 

referidas no n.º 3 do artigo 206.º da Lei Geral do 
Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 
35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual; 

 
4. Autorizar prestação de trabalho suplementar; 
 
5. Visar boletins de trabalho suplementar e de ajudas de 

custo, confirmando a informação neles constante e a 
sua conformidade com os limites legalmente 
estabelecidos; 

 
6. Propor a instauração de procedimentos disciplinares: 
 
7. Praticar atos e formalidades de caráter instrumental 

necessários ao exercício da minha competência 
decisória; 

 
8. Assinar documentos de mero expediente no âmbito das 

suas competências. 
 
 
 
 

II 
 

1. O subdelegante pode emitir diretivas ou instruções 
vinculativas para a subdelegada sobre o modo como 
devem ser exercidos os poderes subdelegados, nos 
termos do disposto no n.º 1 do artigo 49.º do CPA; 

 
2. A subdelegação de competências ora efetuada, bem 

como as eventuais subdelegações delas decorrentes 
poderão ser objeto de revogação total ou parcial por 
razões de mérito, conveniência ou oportunidade, ou 
anuladas administrativamente, com fundamento em 
validade, ao abrigo do disposto nos artigos 165.º e 
169.º do CPA: 

 
3. O subdelegante tem ainda o poder de avocar, ao abrigo 

da subdelegação, em conformidade com o disposto na 
1.ª parte do n.º 2 do artigo 49.º do CPA; 

 
4. Em tais casos, e enquanto o processo ou assunto não 

for remetido ao subdelegante, a subdelegada abster-se-á 
de praticar quaisquer ações ou iniciativas que, por 
qualquer forma, sejam suscetíveis de alterar a situação 
existente. 

 
O presente despacho produz efeitos a partir desta data. 
 
Odivelas,11 de outubro de 2018  

 
Por Subdelegação de Competências 

A Diretora do Departamento Gestão 
Ambiental e Transportes 

 
(Regina Meneses) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
Ano XIX - N.º 20 – 16 de outubro de 2018 

71 
 

DESPACHO N.º 17/DGOU/2018 
 

Assunto: Subdelegação de competências do Director do 
Departamento de Gestão e Ordenamento 
Urbanístico, Arq.º António Henrique Moreira 
de Sousa, na Sra. Chefe da Divisão de 
Licenciamento de Obras particulares, Arq.ª Ana 
Paula Figueiredo Viegas Murgueiro 

 
Nos termos do artigo 44.º e seguintes do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado em anexo ao 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, do artigo 38.º do 
Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, do artigo 16.º da Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto, do Regime Jurídico da 
Urbanização e Edificação (RJUE), aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação 
atual, e ao abrigo do Despacho n.º 4/VPCT/2018, de 1 de 
outubro, referente à Subdelegação de competências do Sr. 
Vereador Paulo César Prata Teixeira no signatário, 
subdelego na Sra. Chefe da Divisão de Licenciamento de 
Obras particulares, Arq.ª Ana Paula Figueiredo Viegas 
Murgueiro, as competências abaixo indicadas, que serão 
exercidas no âmbito da Divisão  
 
1. Assinar ou visar a correspondência da Câmara 

Municipal, com exceção dos dirigidos a entidades 
referidas no Capítulo II, n.º 5, alíneas a) e b) do 
Despacho n.º 43/PRES/2018; 

 
2. Autorizar férias dos trabalhadores, em conformidade 

com os respectivos mapas e requerimentos 
apresentados; 

 
3. Autorizar ausências ao serviço por pequenos períodos; 
 
4. Controlar a assiduidade, visando informações, mapas e 

relatórios de assiduidade; 
 
5. Justificar faltas no âmbito do serviço, à excepção da 

situação prevista no n.º 3, do artigo 206.º da Lei Geral 
do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua atual redação; 

 
6. Visar boletins de horas extraordinárias e de ajudas de 

custo, confirmando a informação neles constante e a 
sua conformidade com os limites legalmente 
estabelecidos; 

 
7. Autorizar termos de abertura e de encerramento de 

livros sujeitos a esta formalidade; 
 
8. Autorizar a restituição aos interessados de documentos 

juntos a processos, nos termos do disposto na alínea e) 
do n.º 3 do artigo 38.ºdo Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro; 

 
9. Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias 

autenticadas aos interessados, relativas a processos ou 

documentos constantes de processos arquivados, e que 
careçam de despacho ou deliberação dos eleitos locais, 
com respeito pelas salvaguardas estabelecidas por lei, 
nos termos do disposto na alínea g) do n.º 3 do artigo 
38.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

 
10. Praticar atos e formalidades de carácter instrumental 

necessários ao exercício da minha competência 
decisória, nos termos do disposto na alínea m) do n.º 3 
do artigo 38.º do Regime Jurídico das Autarquias 
Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro. 

 
As competências subdelegadas poderão ser revogadas, a 
todo o tempo, desde que as circunstâncias o justifiquem, e 
bem assim, poderão ser revogados quaisquer atos 
praticados pela subdelegante. 
 
Poderá ainda o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
competência subdelegada relativa a determinado processo 
ou assunto, devendo, neste caso, a subdelegada abster-se 
da prática de quaisquer 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 todas as informações solicitadas, 
independentemente do dever genérico de informar. 
 
O presente despacho produz efeitos a partir da presente 
data. 
 
Odivelas, 1 de outubro de 2018 

 
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 4/VPCT/2018 
 

António de Sousa, Arq.º 
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DESPACHO N.º 18/DGOU/2018 
 

Assunto: Subdelegação de competências do Diretor do 
Departamento de Gestão e Ordenamento 
Urbanístico, Arq.º António Henrique Moreira 
de Sousa, na Sra. Chefe da Divisão de 
Reabilitação e Reconversão Urbana, Arq.ª 
Lizete da Conceição Brito Coelho Cunha 

 
Nos termos do artigo 44.º e seguintes do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado em anexo ao 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, do artigo 38.º do 
Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, do artigo 16.º da Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto, do Regime Jurídico da 
Urbanização e Edificação (RJUE), aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação 
atual, e ao abrigo do Despacho n.º 4/VPCT/2018, de 1 de 
outubro, referente à Subdelegação de competências do Sr. 
Vereador Paulo César Prata Teixeira no signatário, 
subdelego na Sra. Chefe da Divisão de Reabilitação e 
Reconversão Urbana, Arq.ª Lizete da Conceição Brito 
Coelho Cunha, as competências abaixo indicadas, que 
serão exercidas no âmbito da respetiva Divisão: 
 
1. Assinar ou visar a correspondência da Câmara 

Municipal, com exceção dos dirigidos a entidades 
referidas no Capítulo II, n.º 5, alíneas a) e b) do 
Despacho n.º 43/PRES/2018; 

 
2. Autorizar férias dos trabalhadores, em conformidade 

com os respetivos mapas e requerimentos 
apresentados; 

 
3. Autorizar ausências ao serviço por pequenos períodos; 
 
4. Controlar a assiduidade, visando informações, mapas e 

relatórios de assiduidade; 
 
5. Justificar faltas no âmbito do serviço, à exceção da 

situação prevista no n.º 3, do artigo 206.º da Lei Geral 
do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua atual redação; 

 
6. Visar boletins de horas extraordinárias e de ajudas de 

custo, confirmando a informação neles constante e a 
sua conformidade com os limites legalmente 
estabelecidos; 

 
7. Autorizar termos de abertura e de encerramento de 

livros sujeitos a esta formalidade; 
 
8. Autorizar a restituição aos interessados de documentos 

juntos a processos, nos termos do disposto na alínea e) 
do n.º 3 do artigo 38.ºdo Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro; 

 
9. Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias 

autenticadas aos interessados, relativas a processos ou 

documentos constantes de processos arquivados, e que 
careçam de despacho ou deliberação dos eleitos locais, 
com respeito pelas salvaguardas estabelecidas por lei, 
nos termos do disposto na alínea g) do n.º 3 do artigo 
38.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

 
10. Praticar atos e formalidades de carácter instrumental 

necessários ao exercício da minha competência 
decisória, nos termos do disposto na alínea m) do n.º 3 
do artigo 38.º do Regime Jurídico das Autarquias 
Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro. 

 
As competências subdelegadas poderão ser revogadas, a 
todo o tempo, desde que as circunstâncias o justifiquem, e 
bem assim, poderão ser revogados quaisquer atos 
praticados pela subdelegante. 
 
Poderá ainda o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
competência subdelegada relativa a determinado processo 
ou assunto, devendo, neste caso, a subdelegada abster-se 
da prática de quaisquer atos ou iniciativas suscetíveis de 
alterar a situação existente, enquanto o processo ou 
assunto não lhe for devolvido. 
 
Do exercício das competências subdelegadas deverá o 
subdelegado prestar todas as informações solicitadas, 
independentemente do dever genérico de informar. 
 
O presente despacho produz efeitos a partir da presente 
data. 
 
Odivelas, 3 de outubro de 2018 

 
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 4/VPCT/2018 
 

António de Sousa, Arq.º 
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DESPACHO N.º 19/DGOU/2018 
 

Assunto: Subdelegação de competências do Director do 
Departamento de Gestão e Ordenamento 
Urbanístico, Arq.º António Henrique Moreira 
de Sousa, na Sra. Chefe da Divisão de 
Planeamento Urbanístico, Arq.ª Florinda Rosa 
Pisco Lixa 

 
Nos termos do artigo 44.º e seguintes do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado em anexo ao 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, do artigo 38.º do 
Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, do artigo 16.º da Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto, do Regime Jurídico da 
Urbanização e Edificação (RJUE), aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação 
atual, e ao abrigo do Despacho n.º 4/VPCT/2018, de 1 de 
outubro, referente à Subdelegação de competências do Sr. 
Vereador Paulo César Prata Teixeira no signatário, 
subdelego na Sra. Chefe da Divisão de Planeamento 
Urbanístico, Arq.ª Florinda Rosa Pisco Lixa, as 
competências abaixo indicadas, que serão exercidas no 
âmbito da respectiva Divisão: 
 
1. Assinar ou visar a correspondência da Câmara 

Municipal, com exceção dos dirigidos a entidades 
referidas no Capítulo II, n.º 5, alíneas a) e b) do 
Despacho n.º 43/PRES/2018; 

 
2. Autorizar férias dos trabalhadores, em conformidade 

com os respectivos mapas e requerimentos 
apresentados; 

 
3. Autorizar ausências ao serviço por pequenos períodos; 
 
4. Controlar a assiduidade, visando informações, mapas e 

relatórios de assiduidade; 
 
5. Justificar faltas no âmbito do serviço, à excepção da 

situação prevista no n.º 3, do artigo 206.º da Lei Geral 
do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua atual redação; 

 
6. Visar boletins de horas extraordinárias e de ajudas de 

custo, confirmando a informação neles constante e a 
sua conformidade com os limites legalmente 
estabelecidos; 

 
7. Autorizar termos de abertura e de encerramento de 

livros sujeitos a esta formalidade; 
 
8. Autorizar a restituição aos interessados de documentos 

juntos a processos, nos termos do disposto na alínea e) 
do n.º 3 do artigo 38.ºdo Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro; 

 
9. Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias 

autenticadas aos interessados, relativas a processos ou 

documentos constantes de processos arquivados, e que 
careçam de despacho ou deliberação dos eleitos locais, 
com respeito pelas salvaguardas estabelecidas por lei, 
nos termos do disposto na alínea g) do n.º 3 do artigo 
38.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

 
10. Praticar atos e formalidades de carácter instrumental 

necessários ao exercício da minha competência 
decisória, nos termos do disposto na alínea m) do n.º 3 
do artigo 38.º do Regime Jurídico das Autarquias 
Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro. 

 
As competências subdelegadas poderão ser revogadas, a 
todo o tempo, desde que as circunstâncias o justifiquem, e 
bem assim, poderão ser revogados quaisquer atos 
praticados pela subdelegante. 
 
Poderá ainda o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
competência subdelegada relativa a determinado processo 
ou assunto, devendo, neste caso, a subdelegada abster-se 
da prática de quaisquer 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 todas as informações solicitadas, 
independentemente do dever genérico de informar. 
 
O presente despacho produz efeitos a partir da presente 
data. 
 
Odivelas, 1 de outubro de 2018 

 
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 4/VPCT/2018 
 

António de Sousa, Arq.º 
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DESPACHO N.º 20/DGOU/2018 
 

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 
Licenciamento de Obras Particulares, Arq.ª Ana 
Paula Figueiredo Viegas Murgeiro 

 
Nos termos do artigo 44.º e seguintes do Código do 
Procedimento Administrativo e demais legislação 
habilitante, e ao abrigo do Despacho de Subdelegação de 
Competências n.º 4/VPCT/2018, de 1 de outubro, 
subdelego, na Chefe da Divisão de Licenciamento de 
Obras Particulares, Arq.ª Ana Paula Figueiredo Viegas 
Murgeiro, nos dias 4 e 8 de outubro de 2018, 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, 3 de outubro de 2018 
 

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 4/VPCT/2018, de 1 de outubro 
 

António de Sousa, Arq.º 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESPACHO N.º 21/DGOU/2018 
 

Assunto: Subdelegação de competências do Diretor do 
Departamento de Gestão e Ordenamento 
Urbanístico, Arq.º António Henrique Moreira 
de Sousa, no Coordenador do Gabinete de 
Reconversão Urbana de Áreas Críticas 

 
Nos termos do artigo 44.º e seguintes do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado em anexo ao 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, do artigo 38.º do 
Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, do artigo 16.º da Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto, do Regime Jurídico da 
Urbanização e Edificação (RJUE), aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação 
atual, e ao abrigo do Despacho n.º 4/VPCT/2018, de 1 de 
outubro, referente à subdelegação de competências do Sr. 
Vereador Paulo César Prata Teixeira no signatário, 
subdelego no Coordenador do Gabinete de 
Reconversão Urbana de Áreas Críticas, Arq.º Marco 
Alexandre Reis da Silva Oliveira, as competências 
abaixo indicadas, que serão exercidas no âmbito do 
respetivo Gabinete: 
 
1. Assinar ou visar a correspondência da Câmara 

Municipal, com exceção dos dirigidos a entidades 
referidas no Capítulo II, n.º 5, alíneas a) e b) do 
Despacho n.º 43/PRES/2018; 

 
2. Autorizar férias dos trabalhadores, em conformidade 

com os respetivos mapas e requerimentos 
apresentados; 

 
3. Autorizar ausências ao serviço por pequenos períodos; 
 
4. Controlar a assiduidade, visando informações, mapas e 

relatórios de assiduidade; 
 
5. Justificar faltas no âmbito do serviço, à exceção da 

situação prevista no n.º 3, do artigo 206.º da Lei Geral 
do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua atual redação; 

 
6. Autorizar a restituição aos interessados de documentos 

juntos a processos, nos termos do disposto na alínea e) 
do n.º 3 do artigo 38.ºdo Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro; 

 
7. Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias 

autenticadas aos interessados, relativas a processos ou 
documentos constantes de processos arquivados, e que 
careçam de despacho ou deliberação dos eleitos locais, 
com respeito pelas salvaguardas estabelecidas por lei, 
nos termos do disposto na alínea g) do n.º 3 do artigo 
38.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 
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8. Praticar atos e formalidades de carácter instrumental 
necessários ao exercício da minha competência 
decisória, nos termos do disposto na alínea m) do n.º 3 
do artigo 38.º do Regime Jurídico das Autarquias 
Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro. 

 
As competências subdelegadas poderão ser revogadas, a 
todo o tempo, desde que as circunstâncias o justifiquem, e 
bem assim, poderão ser revogados quaisquer atos 
praticados pelo subdelegante. 
 
Poderá ainda o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
competência subdelegada relativa a determinado processo 
ou assunto, devendo, neste caso, o subdelegado abster-se 
da prática de quaisquer atos ou iniciativas suscetíveis de 
alterar a situação existente, enquanto o processo ou 
assunto não lhe for devolvido. 
 
Do exercício das competências subdelegadas deverá o 
subdelegado prestar todas as informações solicitadas, 
independentemente do dever genérico de informar. 
 
O presente despacho produz efeitos a partir da presente 
data. 
 
Odivelas, 3 de outubro de 2018 

 
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 4/VPCT/2018 
 

António de Sousa, Arq.º 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESPACHO N.º 22/DGOU/2018 
 

Assunto: Subdelegação de assinatura de correspondência e 
expediente do Setor de Secretaria Central (SSC) 

 
Nos termos do artigo 44.º e seguintes do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado em anexo ao 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, do artigo 38.º do 
Regime Jurídico das Autarquias locais, aprovado pela Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, do artigo 16.º da Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto, do Regime Jurídico da 
Urbanização e Edificação (RJUE), aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação 
em vigor, e ao abrigo do Despacho n.º 4/VPCT/2018, de 
1 de outubro, referente à subdelegação de competências 
do Sr. Vereador Paulo César Prata Teixeira no signatário, 
subdelego na Coordenadora Técnica, Dra. Ângela Maria 
Pinhão Prata Fernandes, a assinatura da 
correspondência e expediente necessários à instrução dos 
processos no âmbito do referido Setor de Secretaria 
Central. 
 
Odivelas, 3 de outubro de 2018 

 
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 4/VPCT/2018, 

 
António de Sousa, Arq.º 

 
 
 

DESPACHO N.º 23/DGOU/2018 
 

Assunto: Subdelegação de assinatura de correspondência e 
expediente no âmbito do Gabinete de 
Reconversão Urbana de Áreas Críticas 

 
Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 16.º da Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto, na atual redação, diploma que 
procede à adaptação à Administração Local da Lei n.º 
2/2004, de 15 de janeiro, subdelego no Engº Luis 
Manuel Bento, no período de 8 a 12 de outubro de 2018, 
por ausência (férias) do respetivo Coordenador do 
Gabinete, a assinatura da correspondência e expediente 
necessária à instrução dos processos no âmbito do 
Gabinete de Reconversão Urbana de Áreas Críticas. 
 
Odivelas, 4 de outubro de 2018 

 
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 4/VPCT/2018, de 1 de outubro 
 

António de Sousa, Arq.º 
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DESPACHO N.º 1/DMGAG/2018 
 
Assunto: Subdelegação de Competências do Diretor 

Municipal na Chefe da Divisão Financeira e de 
Aprovisionamento, Paula Susana do 
Nascimento Teixeira Gonçalves 

 
Em virtude da entrada em vigor do Regulamento da 
Estrutura Orgânica Nuclear da Câmara Municipal de 
Odivelas (REON), deliberado e aprovado pela Câmara 
Municipal de Odivelas na 9.ª Reunião Ordinária de 07 de 
maio de 2018 e pela Assembleia Municipal de Odivelas na 
9.ª Sessão Extraordinária de 17 de maio de 2018, 
publicado no Boletim n.º 10/2018, de 29 de maio e 
publicado no Diário da República n.º 187/2018, 2.ª Série 
de 27 de setembro e com a aprovação do Regulamento da 
Estrutura Orgânica Flexível da Câmara Municipal de 
Odivelas (REOF) deliberado e aprovado pela Câmara 
Municipal de Odivelas na 18.ª Reunião Ordinária de 19 de 
setembro de 2018, publicado no Boletim Municipal n.º 
19/2018, de 2 de outubro torna-se imperativo proceder à 
subdelegação de competências na Senhora Chefe da 
Divisão Financeira e de Aprovisionamento. 
I 
Nestes termos, e ao abrigo do disposto no artigo 16.º da 
Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, que procede à adaptação 
à administração local da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, 
alterada pelas Leis n.ºs 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, 68/2013, de 29 de agosto e 
128/2015 de 3 de setembro e que aprova o estatuto do 
pessoal dirigente dos serviços e organismos da 
administração central, regional e local do Estado, 
conjugado com o disposto no artigo 44º e seguintes do 
Código do Procedimento Administrativo, aprovado em 
Anexo ao Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, 
subdelego na Senhora Chefe da Divisão Financeira e 
de Aprovisionamento, PAULA SUSANA DO 
NASCIMENTO TEIXEIRA GONÇALVES, licenciada em 
Direito, as competências abaixo discriminadas, que me 
foram delegadas pelo Sr. Presidente, através do Despacho 
de Delegação de Competências n.º 46/PRES/2018, de 1 
de outubro, e que serão exercidas no âmbito da referida 
Unidade Orgânica, nos seguintes termos e limites: 
 

II 
 
1. Assinar documentos de mero expediente e 
correspondência, com exceção da dirigida a organismo ou 
entidades públicas; 
 
2. Autorizar férias dos trabalhadores afetos a esta Unidade 
Orgânica, em conformidade com os respetivos mapas e 
requerimentos apresentados pelos trabalhadores, sem 
prejuízo pelo regular funcionamento do serviço e da 
salvaguarda do interesse público; 
 
3. Justificar e injustificar faltas no âmbito do serviço, com 
exceção das mencionadas no n.º 3 do art.º 206 da Lei 

35/2014, de 20 de junho, que aprova a Lei Geral do 
Trabalho em Funções Públicas, na sua atual redação; 
 
4. Autorizar a prestação de trabalho suplementar, dentro 
dos limites previsto no artigo 120º da Lei Geral do 
Trabalho em Funções Públicas, na sua atual redação; 
 
5. Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias 
autenticadas aos interessados, relativas a processos ou 
documentos constantes dos processos arquivados e que 
careça, de despacho ou deliberação dos eleitos locais, vem 
como a restituição aos interessados de documentos juntos 
a processos, com respeito pelas salvaguardas estabelecidas 
por lei; 
 
6. Coordenar a elaboração das Grandes Opções do Plano 
(Plano Plurianual de Investimentos e Outras Atividades 
Relevantes) e do Orçamento do Município, promovendo 
o planeamento anual e plurianual de atividades, tanto na 
sua vertente operativa como orçamental; 
 
7. Assegurar os registos e procedimentos contabilísticos, 
de acordo com a legislação em vigor e com os requisitos 
do modelo e gestão estabelecido no Município; 
 
8. Proceder aos estudos prévios, e colaborar na execução 
de operações financeiras ao nível da aplicação de 
disponibilidades e da gestão da carteira de empréstimos; 
 
9. Proceder à liquidação das receitas municipais sempre 
que esta tarefa não esteja cometida a outros serviços; 
 
10. Colaborar com a Divisão de Licenciamentos e 
Desenvolvimento Económico, na gestão financeira dos 
projetos comparticipados, preparando os respetivos 
elementos contabilísticos; 
 
11. Assegurar a gestão e controlo das garantias bancárias 
prestadas, quer pelo Município, quer por terceiros a favor 
do Município, no quadro dos contratos estabelecidos; 
 
12. Organizar a Conta de Gerência e elaborar o respetivo 
relatório; 
 
13. Elaborar estudos e propostas relativamente a receitas a 
cobrar pelo Município designadamente sobre o 
Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais; 
 
14. Assegurar a gestão e funcionamento da tesouraria do 
Município, designadamente no que respeita à elaboração 
de planos de tesouraria; 
 
15. Propor diretrizes, mediante análise económico-
financeira, para aumento das receitas municipais; 
16. Colaborar na elaboração de relatórios que 
sistematizem aspetos relevantes da gestão financeira do 
Município; 
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17. Apoiar tecnicamente as ações relativas à 
empresarialização ou concessão externa de atividades ou 
serviços que o Município tenha decidido empreender; 
18. Acompanhar os contratos-programa, protocolos e 
acordos na sua incidência financeira, em que o Município 
participe; 
 
19. Acompanhar e controlar a execução dos Planos e 
orçamentos, elaborar relatórios de avaliação dessa 
execução e promover medidas de reajustamento, sempre 
que se verifique a ocorrência de desvios entre o 
programado e o executado; 
 
20. Assegurar as atividades de aprovisionamento 
municipal em bens e serviços necessários à boa execução 
eficiente e oportuna das atividades planeadas, respeitando 
os melhores critérios de gestão económica, financeira e de 
qualidade; 
 
21. Elaborar, em colaboração com os diversos serviços, o 
Plano Anual de Aprovisionamento, em consonância com 
as atividades previstas nos documentos previsionais; 
 
22. Proceder ao lançamento de todos os concursos ou 
outros processos de aquisição, para fornecimentos de 
bens e serviços, devidamente autorizados; 
 
23. Proceder à constituição e gestão racional dos “stocks”, 
em consonância com critérios definidos, em articulação 
com os diversos serviços utilizadores; 
 
24. Proceder ao armazenamento e gestão material dos 
bens e ao seu fornecimento mediante requisição própria; 
 
25. Autorizar a realização de despesas orçamentadas com 
a locação e aquisição de bens e serviços até ao limite de 
300,00 € (trezentos euros), bem como as demais 
competências para a decisão de contratar referidas no n.º 
3 do artigo 109.º do Código dos Contratos Públicos, 
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, 
de 31 de agosto, na sua atual redação; 
 
26. Autorizar o pagamento das referidas despesas até ao 
limite de 300,00 € (trezentos euros); 
 

III 
 
1. O subdelegante pode emitir diretivas ou instruções 
vinculativas para a subdelegada sobre o modo como 
devem ser exercidos os poderes subdelegados, nos termos 
do disposto no n.º 1 do artigo 49.º da CPA; 
 
2. A subdelegação ora efetuada, bem como eventuais 
subdelegações delas decorrentes poderão ser objeto de 
revogação total ou parcial por razões de mérito, 
conveniência ou oportunidade, ou anuladas 
administrativamente, com fundamento em invalidade, ao 
abrigo do disposto nos artigos 165º e 169º do CPA; 
 

3. O subdelegante tem ainda o poder de avocar, ao abrigo 
da subdelegação, em conformidade com o disposto na 1.ª 
parte do n.º 2 do artigo 49.º do CPA. 
 
4. Em tais casos, e enquanto o processo ou assunto não 
for remetido ao subdelegante, a subdelegada abster-se-á de 
praticar quaisquer ações ou iniciativas que, por qualquer 
forma, sejam suscetíveis de alterar a situação existente. 
 
O presente despacho produz efeitos a partir da presente 
data. 
 
Odivelas, 2 de Outubro de 2018 
 
 

Por delegação de competências  
do Presidente da Câmara Municipal 

Despacho 46/PRES/2018, de 1 de outubro de 2018 
O Diretor Municipal de Gestão e Administração Geral 

 
(Hernâni Boaventura) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
Ano XIX - N.º 20 – 16 de outubro de 2018 

78 
 

DESPACHO N.º 2/DMGAG/2018 
 
Assunto: Subdelegação de Competências do Senhor 

Diretor Municipal de Gestão e Administração 
Geral, Dr. Hernâni Silvino Vilela Boaventura 
no Chefe de Divisão de Gestão Patrimonial 
Dr. Joaquim Fernando Constantino Coelho 

 
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 e eficaz, nos termos dos n.ºs 1 e 2 do artigo 
38º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e 
atentos os artigos 44º a 49º do Código do Procedimento 
Administrativo, pelo presente despacho, subdelego, no 
Senhor Chefe de Divisão de Gestão Patrimonial, Dr. 
Joaquim Fernando Constantino Coelho, o exercício 
das competências abaixo indicadas que me foram 
subdelegadas pelo Sr. Edgar Valles, nos termos do 
Despacho n.º 22/VEV/2018, de 02 de outubro, e que 
serão exercidas no âmbito da Divisão de Gestão 
Patrimonial: 
 
1. A 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, 
para executar as deliberações da câmara municipal e 
coordenar a respetiva atividade; 
 
2. A competência, prevista na alínea a) do n.º 2 do artigo 
38º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
para aprovar e alterar o mapa de férias e restantes decisões 
relativas a férias, sem prejuízo pelo regular funcionamento 
do serviço e da salvaguarda do interesse público; 
 
3. A competência, prevista na alínea b) do n.º 2 do artigo 
38º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
para justificar e injustificar faltas no âmbito do serviço, 
com exceção das situações previstas no artigo 206º/nºs 3 
da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, Anexo à 
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho; 
 
4. A competência prevista na alínea h) do n.º 2 do artigo 
35º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
para praticar os atos necessários à administração corrente 
do património municipal e à sua conservação, 
 
5. A competência prevista na alínea i) do n.º 2 do artigo 
35º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
para proceder aos registos prediais do património 
imobiliário do Município, bem como registos de qualquer 
outra natureza. 
 
As competências agora subdelegadas poderão ser 
revogadas a todo o tempo desde que as circunstâncias o 
justifiquem, tal como, poderão ser revogados quaisquer 
atos praticados pelo subdelegado. 
 
Poderá ainda o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, o subdelegado 

abster-se da prática de quaisquer ações ou iniciativas que 
por qualquer forma sejam susceptíveis de alterar a situação 
existente, enquanto o processo ou assunto não lhe for 
devolvido. 
 
Do exercício das competências subdelegadas, deverá o 
subdelegado prestar ao subdelegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
Este Despacho produz efeitos a partir da presente data. 
 
Odivelas, 3 de outubro de 2018. 
 
 

Por delegação de competências  
do Vereador Edgar Valles 

Despacho 22/VEV/2018, de 2 de outubro de 2018 
O Diretor Municipal de Gestão e Administração Geral 

 
(Hernâni Boaventura) 
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DESPACHO N.º 3/DMGAG/2018 
 

Assunto: Subdelegação de Competências do Diretor 
Municipal de Gestão e Administração Geral no 
Encarregado de Proteção de Dados, Dra. Paula 
Alexandra da Silva Ganchinho 

 
Em virtude da entrada em vigor do Regulamento da 
Estrutura Orgânica Nuclear da Câmara Municipal de 
Odivelas (REON), deliberado e aprovado pela Câmara 
Municipal de Odivelas na 9.ª Reunião Ordinária de 7 de 
maio de 2018 e pela Assembleia Municipal de Odivelas na 
9.ª Sessão Extraordinária de 17 de maio de 2018, 
publicado no Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões n.º 10/2018, de 29 de maio e publicado no 
Diário da República n.º 187/2018, 2.ª Série de 27 de 
setembro e com a aprovação do Regulamento da 
Estrutura Orgânica Flexível da Câmara Municipal de 
Odivelas (REOF) deliberado e aprovado pela Câmara 
Municipal de Odivelas na 18.ª Reunião Ordinária de 19 de 
setembro de 2018, publicado no Boletim Municipal n.º 
19/2018, de 2 de outubro, torna-se imperativo proceder à 
respetiva subdelegação de competências no Encarregado 
de Proteção de Dados. 

 
I 
 

Nestes termos, e ao abrigo do disposto no artigo 16.º da 
Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, que procede à adaptação 
à administração local da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, 
alterada pelas Leis n.ºs 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, 68/2013, de 29 de agosto e 
128/2015 de 3 de setembro e que aprova o estatuto do 
pessoal dirigente dos serviços e organismos da 
administração central, regional e local do Estado, 
conjugado com o disposto no artigo 44.º e seguintes do 
Código do Procedimento Administrativo (abreviadamente 
designado por CPA), aprovado em Anexo ao Decreto-Lei 
n.º 4/2015, de 7 de janeiro, subdelego, pelo presente 
Despacho, no Encarregado de Proteção de Dados, 
Dra. PAULA ALEXANDRA DA SILVA GANCHINHO, 
no âmbito do Setor de Proteção de Dados, as 
competências abaixo discriminadas, que me foram 
delegadas pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal de 
Odivelas através do Despacho n.º 46/PRES/2018, de 1 
de outubro de 2018, e que serão exercidas no âmbito da 
referida Subunidade Orgânica, nos seguintes termos: 

 
II 
 

1. Assegurar o apoio técnico a todas as Unidades 
Orgânicas no estreito cumprimento do Novo 
Regulamento Geral de Proteção de Dados; 

 
2. Assegurar a adoção de medidas técnicas e organizativas 

adequadas ao cumprimento do Novo Regulamento 
Geral de Proteção de Dados; 

 

3. Garantir a proteção dos dados de caráter pessoal de 
todas as pessoas singulares que interajam com a 
Câmara Municipal; 

 
4. Assegurar o tratamento dos dados pessoais 

salvaguardando os direitos fundamentais, em 
conformidade com o princípio da proporcionalidade; 

 
5. Assinar documentos de mero expediente e 

correspondência, no âmbito das suas competências. 
 

III 
 

1. O subdelegante pode emitir diretivas ou instruções 
vinculativas para a subdelegada sobre o modo como 
devem ser exercidos os poderes subdelegados, nos 
termos do disposto no n.º 1 do artigo 49.º do CPA, 
sem prejuízo da autonomia própria prevista no 
Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 27 de abril de 2016; 

 
2. O subdelegante tem ainda o poder de avocar, ao abrigo 

da subdelegação, em conformidade com o disposto na 
1.ª parte do n.º 2 do artigo 49.º do CPA; 

 
3. Em tais casos, e enquanto o processo ou assunto não 

for remetido ao subdelegante, a subdelegada abster-se-á 
de praticar quaisquer ações ou iniciativas que, por 
qualquer forma, sejam suscetíveis de alterar a situação 
existente. 

 
O presente despacho produz efeitos a partir da presente 
data. 
 
Odivelas, 3 de outubro de 2018. 

 
Por delegação de competências do 
Presidente da Câmara Municipal 

Despacho 46/PRES/2018, de 1 de outubro de 2018 
O Diretor Municipal de Gestão e Administração Geral 

 
(Hernâni Boaventura) 
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ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

 
 

4.ª SESSÃO ORDINÁRIA 
 

Realizada em 27 de setembro de 2018 
 
 

Publica-se no presente boletim os documentos aprovados 
no período antes da ordem do dia da 4.ª sessão ordinária 
da Assembleia Municipal de Odivelas, realizada no dia 27 
de setembro de 2018. Os textos dos documentos em 
causa não foram publicados no Boletim n.º 19 de 2018 
por não estarem disponíveis. 

 
 
 

MOÇÃO 
 

 
 

MOÇÃO 
 

PELA MELHORIA DO SERVIÇO PUBLICO DE RECOLHA DE 
RESÍDUOS URBANOS E MONOS PRESTADO PELOS SERVIÇOS 

INTERMUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS E RESÍDUOS DE LOURES E 
ODIVELAS NO TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE ODIVELAS 

 
O Município de Odivelas, nos últimos meses, tem 
assistido a uma degradação acentuada no serviço de 
recolha de resíduos urbanos e monos em todo o seu 
território. 
 
A atual situação tem gerado consecutiva preocupação e 
alertas dos responsáveis municipais e dos presidentes de 
junta de freguesia junto dos Serviços Intermunicipalizados 
de Loures e Odivelas em resultado da resposta lenta na 
resolução dos problemas denunciados. 
 
A população mostra a sua indignação pelos efeitos 
negativos da acumulação prolongada de resíduos 
domésticos nas zonas de contentorização e sua envolvente 
que se localizam junto de áreas habitacionais, 
equipamentos públicos e privados e áreas de actividade 
económica. 
 
Acresce a esta situação as elevadas temperaturas que 
ocorreram nos últimos meses e que contribuem para o 
aceleramento da degradação dos bio-resíduos. 
 
A realidade que se vive atualmente no nosso território 
debilita a missão e os princípios de gestão da Empresa 
Serviços Intermunicipalizados de Loures e Odivelas na 
área dos resíduos urbanos. Também, torna crítico o 
princípio da protecção da saúde humana e do ambiente 
pelas situações de acumulação prolongada de resíduos 
domésticos e seus efeitos no Espaço Público. 

É fundamental defender o Serviço Público de recolha de 
resíduos urbanos de qualidade, eficiente e sustentável, 
desempenhado pelos Serviços Intermunicipalizados de 
Loures e Odivelas.  
 
Pelo exposto, a Assembleia Municipal de Odivelas, 
reunida na 4.ª Sessão Ordinária de 2018, delibera aprovar 
o seguinte: 
 
1. Exigir ao Conselho de Administração dos Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos de Loures e 
Odivelas a definição de acções imediatas para a 
normalização da recolha dos resíduos urbanos e monos 
no território do Município Odivelas; 
 
2. Criar condições para uma efetiva lavagens e limpeza dos 
contentores e zona adjacentes; 
 
3. Substituição dos contentores que apresentam avarias e 
deficiência funcionais que inviabilizam a sua normal 
funcionalidade; 
 
(Documento apresentado pela bancada do PS – Aprovada por 
maioria, com os votos a favor das bancadas do PS, PAN e 
PPD/PSD, contra das bancadas da CDU e CDS/PP e 
abstenção da bancada do BE.) 

 
Odivelas, 01 de outubro de 2018 
 
(Aprovada por maioria) 

 
 
 

MOÇÃO 
 

TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA AS AUTARQUIAS 
LOCAIS E PARA AS ENTIDADES INTERMUNICIPAIS 

 
A Constituição da República Portuguesa consagra 
expressamente os princípios da subsidiariedade, da 
autonomia das autarquias locais e da descentralização. 
 
Apesar de já terem decorrido 40 anos desde a 
implementação no nosso país do poder autárquico 
democrático e do desígnio da descentralização ter sido 
constitucionalmente reforçado, nomeadamente com a 
revisão constitucional de 1997, o certo é que o nosso país, 
durante muitos e longos anos, foi um dos mais 
centralizadores. 
 
O CDS-PP não tem dúvidas de que as autarquias locais 
têm constituído um veículo essencial no domínio da 
descentralização de políticas e do desenvolvimento 
económico e social das populações, essenciais na oferta de 
serviços públicos de qualidade aos portugueses, 
integrando a primeira linha e a mais próxima de apoio, em 
áreas tão relevantes como a saúde, a ação social, a 
valorização e dignificação de equipamentos educativos e a 
habitação social. 
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O anterior Governo desenvolveu e implementou uma 
profunda reforma, nomeadamente no que se refere às 
atribuições e competências das autarquias locais e das 
entidades intermunicipais, através da Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro. 
 
Por outro lado, no que se refere a áreas como a educação, 
saúde, segurança social, cultura e transportes, foram 
aprovados diversos diplomas no sentido de efetivar a 
descentralização destas funções sociais. 
 
Aquela profunda reforma necessitava de ser aprofundada, 
tendo o atual Governo, desde o início desta legislatura, 
assumido o compromisso de a concretizar. 
 
No entanto, o processo de descentralização, conduzido 
pelo atual Governo, com avanços e recuos, prazos 
sistematicamente prorrogados, indefinições, falta de 
estudos, análises e dados concretos, nomeadamente no 
que se refere aos meios necessários para a descentralização 
de competências. 
 
O processo de descentralização, conforme é reconhecido 
pela Associação Nacional de Município Portugueses, 
envolve três peças fundamentais e complementares entre 
si: a lei-quadro, os diplomas setoriais e a Lei das Finanças 
Locais, que deveriam ter sido discutidos, estudados, 
desenvolvidos e aprovados simultaneamente 
 
No passado dia 18 de julho, a Assembleia da República 
aprovou, com os votos favoráveis do PS e PSD, a lei-
quadro da descentralização, bem como as alterações à Lei 
das Finanças Locais. 
 
Aqueles diplomas, conforme o CDS alertou, foram 
aprovados de forma apressada e irresponsável, apenas 
como resultado de um acordo estabelecido entre PSD e 
PS. 
 
A Lei -quadro da transferência de competências para as 
autarquias locais e para as entidades intermunicipais - Lei 
n.º 50/2018, de 16 de agosto -, que entrou em vigor no 
passado dia 17 de agosto, prevê que a transferência de 
competências possa ser feita de forma gradual, até janeiro 
de 2021, e depende da prévia aprovação, pelo Governo, 
de decretos-lei sectoriais relativamente a cada área a 
transferir. 
 
A alínea a), do n.º 2, do art.º 4.º da referida Lei-quadro, 
estipula que as autarquias locais e entidades 
intermunicipais que não pretendam a transferência das 
competências no ano de 2019 comunicam esse facto à 
Direção -Geral das Autarquias Locais, após prévia 
deliberação dos seus órgãos deliberativos nesse sentido, 
até ao dia 15 de setembro de 2018. 
 
No entanto, foi já tornado público que tais decretos 
sectoriais ainda não foram aprovados pelo Governo e que 

o prazo de 15 de setembro, estipulado na lei e já 
ultrapassado, irá ser prorrogado. 
 
É fundamental que a descentralização a efetivar seja uma 
verdadeira descentralização de poder de decisão e não 
uma mera transformação das Câmaras Municipais em 
serviços de manutenção local ou tarefeiros de direções 
gerais e de institutos públicos. 
 
Assim, os Deputados Municipais do CDS-PP propõem à 
Assembleia Municipal de Odivelas que delibere o seguinte: 
 
1) A descentralização é essencial para um efetivo e melhor 
desenvolvimento económico e social de toda a população 
portuguesa. 
 
2) O Governo deve assegurar e garantir todos os meios, 
técnicos, com pessoal e de financiamento ao cumprimento 
das novas competências pelo poder local. 
 
3) O Governo deve prestar todos os esclarecimentos e 
remeter às autarquias locais e às entidades intermunicipais 
todas as informações necessárias ao exercício de tais 
funções e competências. 
 
4) Enquanto não se verificarem as condições estabelecidas 
nos pontos 2 e 3, as autarquias locais devem rejeitar o 
exercício de qualquer nova competência. 
 
(Documento apresentado pela bancada do CDS/PP – Aprovada 
por maioria, com os votos a favor das bancadas do PS, 
CDS/PP, PAN, CDU e BE e com a abstenção da 
bancada do PPD/PSD) 
 
Odivelas, 01 de outubro de 2018 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

RECOMENDAÇÕES 
 

 
 

PROPOSTA DE RECOMENDAÇÃO 
 

PELA INCLUSÃO DA SEMANA EUROPEIA DA 
MOBILIDADE NO PLANO DE ATIVIDADES PARA 2019 

 
Considerando que: 
 
1. Mais de 2.500 cidades europeias aderiram à Semana 
Europeia da Mobilidade que em 2018 se realiza sob o 
tema da multimodalidade nos transportes. Com este tema 
salienta-se que a combinação dos diversos modos de 
transporte pode ajudar a aliviar o congestionamento de 
tráfego e tornar as cidades mais saudáveis e acessíveis a 
toda a população; 
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2. Em Portugal são 90 os municípios que decidiram 
participar neste evento europeu, aproveitando a 
oportunidade para explicar os desafios com que se 
confrontam as cidades, sensibilizar os cidadãos para os 
efeitos na qualidade do ambiente que decorrem das suas 
escolhas de um determinado modo de transporte e 
também para encorajar as deslocações a pé, em bicicleta e 
em transporte público; 
 
3. Odivelas não aderiu à Semana Europeia da Mobilidade 
de 2018, que decorreu entre os dias 16 e 22. Tal facto é 
difícil de entender tendo até em conta os números do 
recente “Inquérito à Mobilidade nas Áreas Metropolitanas 
do Porto e de Lisboa” publicados em 2 de julho último 
pelo INE. Nesse documento é salientado que o 
automóvel continua a ser o principal modo de transporte 
(nas deslocações realizadas pelos residentes naqueles 
territórios; 
 
4. É sabido que a utilização desmedida do automóvel 
como transporte individual, além dos custos sociais como 
a sinistralidade rodoviária, tem também impactos muito 
negativos no ambiente e na saúde pública. Estudos 
científicos relacionam a emissão de gases poluentes (NOx, 
CO e SO2) e partículas (PM 10) com a incidência de 
doenças respiratórias e cardiovasculares em sectores da 
população;  
 
5. Nos últimos anos cresceu (e ainda bem) a exigência 
cidadã para que as autarquias locais adoptem políticas que 
incentivem a acalmia do tráfego automóvel, a utilização da 
bicicleta, a melhoria do transporte público, mais áreas 
dedicadas a peões, maior acessibilidade para as pessoas 
com mobilidade condicionada, entre outras medidas. Não 
basta ter um pelouro do Ambiente. É preciso que as 
questões ambientais enformem as políticas doutros 
pelouros, como o urbanismo, a mobilidade, o turismo ou 
a protecção civil. As cidades com futuro serão apenas 
aquelas que desenvolvam políticas de protecção da 
qualidade do ar, de mitigação das alterações climáticas e da 
redução do ruído. 
 
Assim, a Assembleia Municipal de Odivelas, reunida em 
plenário no dia 27 de setembro de 2018, recomenda ao 
executivo municipal que: 
 
1. No Plano de Atividades para o próximo ano seja 
prevista a participação do Município de Odivelas na 
Semana Europeia da Mobilidade que irá decorrer em 
Setembro de 2019. 
 
Enviar este documento à Agência Portuguesa do 
Ambiente e à comunicação social. 
 
(Documento apresentado pela bancada do BE – Aprovada por 
maioria, com os votos a favor das bancadas do PS, PAN, 
PPD/PSD, CDU e BE e contra da bancada do CDS/PP.) 
 
Odivelas, 01 de outubro de 2018 
 
(Aprovado por maioria) 

 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

 
 

14.ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
 

Realizada em 3 de outubro de 2018 
 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

PROPOSTA 
 

 
 

PROPOSTA “COMISSÃO DE INQUÉRITO” 
 

Pela bancada do CDS/PP, foi apresentada uma proposta 
com o título “Comissão de Inquérito”, (documento n.º 
1)”, que será transcrita em ata da sessão. Colocada à 
votação a proposta foi rejeitada por maioria com os votos 
a favor das bancadas do CDS/PP, PAN e PPD/PSD, 
contra das bancadas da CDU e PS e abstenção da bancada 
do BE. 
 
(Rejeitada por maioria) 

 
 
 
 

MOÇÕES 
 

 
 

MOÇÃO 
 

“SAUDAÇÃO À GREVE DAS TRABALHADORAS E DOS 
TRABALHADORES DO SETOR FERROVIÁRIO” 

 
Pela bancada do BE, foi apresentada uma moção com o 
título “Saudação à greve das trabalhadoras e dos 
trabalhadores do setor ferroviário”, (documento n.º 2)”, 
que será transcrita em ata da sessão. Colocada à votação a 
moção foi rejeitada por maioria com os votos a favor das 
bancadas da CDU, PPD/PSD e BE, contra das bancadas 
do PS e do CDS/PP e com a abstenção da bancada do 
PAN. 
 
(Rejeitada por maioria) 
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MOÇÃO 
 

PELA ATRIBUIÇÃO DE BANDEIRA PORTUGUESA 
AO NAVIO AQUARIUS II 

 
Considerando que: 
 
1. A fronteira mediterrânica da Europa tem registado um 
enorme fluxo de pessoas que, voluntariamente ou não, 
saem dos seus países para tentar entrar no «velho 
continente». A essa procura, a União Europeia responde 
com reforço dos meios militares no terreno e com a 
tentativa de bloquear o acesso ao continente; 
 
2. No terreno, diversas organizações têm procurado ajudar 
as pessoas que tentam chegar à Europa. Entre esses 
grupos está o navio Aquarius II; 
 
3. Desde a primeira viagem desta embarcação, datada de 
fevereiro de 2016, o Aquarius II já resgatou cerca de 30 
mil pessoas e foi responsável pelo registo e denúncia de 
crimes cometidos contra os direitos humanos de 
migrantes e refugiados; 
 
4. Por suposta pressão do governo italiano, em particular 
do ministro da Administração Interna, Matteo Salvini, o 
navio humanitário perdeu a bandeira de Gibraltar em 
agosto e, em setembro, a do Panamá; 
 
5. Em carta aberta ao Governo português, subscrita por 
43 personalidades de diversos quadrantes políticos, 
ativistas e artistas, as e os proponentes lembram que o 
Aquarius II é um navio de salvamento de migrantes, cuja 
atividade salvou milhares de vidas, sublinhando que “o 
objetivo do governo italiano é claro e manifesto: impedir 
que o Aquarius prossiga as operações de resgate, 
comprometendo a sua operação e fazendo perigar 
dramaticamente a vida de milhares de pessoas”; 
 
6. “Ao navio Aquarius II, à sua tripulação e às ONG 
envolvidas devemos cada vida que foi salva e cada 
denúncia que foi feita. Mas devemos também o incansável 
exemplo de solidariedade de quem nunca desistiu do 
humanismo como alternativa à xenofobia”, escrevem as 
dezenas de subscritores da missiva que, em defesa dos 
direitos humanos, apelam “ao Governo da República 
Portuguesa para que conceda ao Aquarius II o registo de 
embarcação no nosso país, permitindo dessa forma a 
continuação das suas missões de salvamento de pessoas 
cuja vida e cuja esperança se afunda no Mediterrâneo”.  
 
Assim, a Assembleia Municipal de Odivelas, reunida em 
plenário no dia 3 de outubro de 2018, delibera: 
 
1. Saudar a tripulação do navio Aquarius II e as demais 
organizações de defesa dos direitos humanos que todos os 
dias salvam vidas no Mediterrâneo; 
 
2. Congratular as e os promotores da carta aberta que 
pede ao Governo a atribuição de bandeira portuguesa ao 

navio Aquarius II, promovendo as condições para a 
continuação da atividade humanitária da embarcação: 
 
3. Apelar ao Governo que pondere a possibilidade de 
conceder a bandeira portuguesa ao Aquarius II, por forma 
a assegurar a continuação da atividade da tripulação do 
navio; 
 
4. Exortar o Parlamento Europeu, os parlamentos 
nacionais e os governos dos países da UE a iniciarem um 
processo de alteração significativa das políticas de 
fronteira no Mediterrâneo, promovendo a defesa dos 
direitos humanos e o direito à liberdade de circulação. 
 
Enviar a: Todos os Grupos Parlamentares da Assembleia 
da República, a todos os grupos políticos do Parlamento 
Europeu, ao Governo, à tripulação do navio Aquarius II e 
à comunicação social. 
 
(Documento apresentado pela bancada do BE – Aprovado por 
maioria com os votos a favor das bancadas da PPD/PSD 
e BE, contra da bancada do CDS/PP e com a abstenção 
da bancada do PS, CDU e PAN) 
 
Odivelas, 04 de outubro de 2018 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

RECOMENDAÇÃO 
 

 
 

“PELA RETIRADA DAS REFEIÇÕES VEGETARIANAS 
DO GRUPO DAS DIETAS ESPECÍFICAS” 

 
Pela bancada do BE, foi apresentada uma recomendação 
com o título “Pela retirada das refeições vegetarianas do 
grupo das dietas específicas” (documento n.º 4), que será 
transcrita em ata da sessão. Colocada à votação foi a 
recomendação rejeitada por maioria com os votos a favor 
das bancadas da PPD/PSD, CDU, PAN e BE, contra das 
bancadas do PS e do CDS/PP. 
 
(Rejeitada por maioria) 
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ESPAÇOS VERDES 
 

 
 

MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES 
NO CONCELHO DE ODIVELAS 

 
Presente para deliberação a “Proposta de Aquisição de 
Serviços de Manutenção para Diversos Espaços Verdes 
no Concelho de Odivelas - Ajuste Direto”, que se refere à 
autorização da assunção do compromisso plurianual da 
despesa que tem como preço base um valor anual de 
€111.832,70 (cento e onze mil, oitocentos e trinta e dois 
euro e setenta cêntimos) e ficará condicionado ao prazo 
de vigência/execução do procedimento previsto no 
Processo n.º 750/2017/ DJGFP/DFA, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2018/10634, de 
2018.09.14, aprovada na 18.ª Reunião Ordinária da 
Câmara Municipal de Odivelas, realizada em 19 de 
setembro de 2018, (Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões n.º 19 de 2018, página 9), remetida pelo Senhor 
Presidente da Câmara Municipal a esta Assembleia 
Municipal de Odivelas. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

PONTOS PENDENTES 
 

 
 

PASSAGEM DE PONTOS PARA UMA PRÓXIMA 
SESSÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 
Pelo Senhor Presidente da Assembleia Municipal de 
Odivelas, foi colocado à votação a passagem dos pontos 3 
e 4 para uma próxima Sessão da Assembleia Municipal de 
Odivelas. 
 
Ponto 3 – Proposta de Adjudicação de Serviços de Seguro 
de Acidentes de Trabalho. 
 
Ponto 4 – Relatório de Acompanhamento e Avaliação da 
Ação de Reabilitação Urbana referente ao ano de 2017. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


