
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ano XX - N.º 4 / 2019 - 19 de fevereiro de 2019 
 Ano XX - N.º 11 / 2019 - 28 de maio de 2019 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHA TÉCNICA: 
 

Diretor: Presidente da Câmara Municipal de Odivelas,  
Dr. Hugo Manuel dos Santos Martins 

 
Propriedade e Edição: Câmara Municipal de Odivelas, Rua Guilherme Gomes Fernandes,  

Quinta da Memória, 2675-367 Odivelas 
 
Coordenação, Layout e Paginação: Câmara Municipal de Odivelas 

Área do Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
 
Periodicidade: Quinzenal 
 
Data de publicação: 28 de maio de 2019 
 
Tiragem: 12 Exemplares 
 
N.º de Depósito Legal: 263350/07 
 
Distribuição Gratuita 
 
Correspondência relativa ao Odivelas Boletim Municipal das Deliberações e Decisões, 
deve ser dirigida a: 
 
Câmara Municipal de Odivelas, 
Avenida Amália Rodrigues, N.º 27, Piso 0 - Urbanização da Ribeirada - 2675-432 Odivelas 
 
Telefone: 21 932 09 00 - Fax: 21 934 43 06 
 
Disponível on-line através do site oficial da Câmara Municipal de Odivelas: www.cm-odivelas.pt/ 
 



 
 

 
Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 
 

 
Ano XX - N.º 11 – 28 de maio de 2019 

 

 
 
 

ÍNDICE 
 

 
 
 
 

  Página 
   

CÂMARA MUNICIPAL   
   

10.ª REUNIÃO ORDINÁRIA realizada em 15 de maio de 2019   
   

Ata da 19.ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Odivelas de 2018  7 
   

Ata da 3.ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Odivelas de 2019  7 
   

7.ª Alteração Orçamental de 2019, 8.ª Modificação Orçamental  7 
   

8.ª Alteração Orçamental de 2019, 9.ª Modificação Orçamental  7 
   

Norma de Controlo Interno - Revisão  8 
   

Retirada do ponto 2.4. da Ordem do Dia da presente reunião  9 
   

Adjudicação do procedimento de prestação de serviços de limpeza  
nas instalações dos SIMAR de Loures e Odivelas 

 9 
   

Declaração de caducidade relativa a concurso público, em agrupamento de 
entidades, para fornecimento de bens alimentares, lote 8 – SIMAR de Loures e 
Odivelas 

 
9 

   

Acréscimo de despesa relativa à atribuição de subsídio em transportes escolares, 
para o ano letivo 2018/2019 - alunos residentes no Concelho de Odivelas e que 
frequentam estabelecimentos de ensino fora da área geográfica deste Concelho 

 
9 

   

Substituição do meio de garantia da caução prestada por hipoteca legal,  
constituída sobre o lote 666, da Rua António Duarte Brás, no Bairro dos Quatro,  
na União das Freguesias de Pontinha e Famões 

 
10 

   

Substituição do meio de garantia da caução prestada por hipoteca legal,  
constituída sobre o lote 177, da Rua 16 de Abril, no Bairro Sol Nascente,  
na União das Freguesias de Pontinha e Famões 

 
10 

   

Substituição do meio de garantia da caução prestada por hipoteca legal,  
constituída sobre o lote 40, da Rua José Gomes Ferreira, no Bairro Trigache Norte 
(AUGI 1), na União das Freguesias de Pontinha e Famões 

 
10 

   

   
   

UNIDADES ORGÂNICAS   
   

Despachos  11 
   

Avisos  14 
   

Decisões com Eficácia Externa  17 
   

   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 

 
Ano XX - N.º 11 – 28 de maio de 2019 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  Página 
   

ASSEMBLEIA MUNICIPAL   
   

8.ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA realizada em 9 de maio de 2019   
   

Recomendação  31 
   

Voto de Congratulação  31 
   

Recomendação  32 
   

   
   

ANEXO  33 
   

Norma de Controlo Interno   
   

   
   

 
 
 
 



 
 

 
Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 

 
Ano XX - N.º 11 – 28 de maio de 2019 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL 
DE ODIVELAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 





 
 

 
Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 

 
Ano XX - N.º 11 – 28 de maio de 2019 

7 
 

 

CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

10.ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
 
 

Realizada em 15 de maio de 2019 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 

 

ATAS 
 

 
 

ATA DA 19.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2018 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 
Ata da 19.ª reunião ordinária da Câmara Municipal 
de Odivelas, realizada a 3 de outubro de 2018. 
 
(Aprovado por unanimidade dos presentes na citada 
reunião) 

 
 
 

ATA DA 3.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2019 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 
Ata da 3.ª reunião ordinária da Câmara Municipal 
de Odivelas, realizada a 6 de fevereiro de 2019. 
 
(Aprovado por unanimidade dos presentes na citada 
reunião) 

 
 
 
 

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS 
 

 
 

8.ª MODIFICAÇÃO ORÇAMENTAL 
7.ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL (EXTRAODINÁRIA) DE 2019 
 
7.ª Alteração Orçamental de 2019, 8.ª Modificação 
Orçamental, nos termos dos Mapas anexos à 
informação n.º Interno/2019/3654, de 2019.04.30 e 
que farão parte integrante da ata da presente 
reunião. 
 
“7.ª Alteração Orçamental (Extraordinária) 
 

A 7.ª Alteração Orçamental (Extraordinária) de 2019 
reveste-se de caráter extraordinário e reproduz a 
necessidade de reforço do projeto referente a 
“Agenda para a Igualdade – Promoção do Combate 
à Violência”, no valor de 4.000,00 euros (quatro mil 
euros). 
 
Deste modo, a Alteração Orçamental do lado da 
Despesa totaliza 4.000,00 Euros, verificando-se 
uma manutenção das despesas correntes, bem 
como, das despesas de capital, conforme quadro 
seguinte: 
 

Modificação Despesa 
 

Quadro Síntese 
 

 Inscrições/Reforços Diminuições/Anulações 
Total de 

Despesas 
Correntes 

4.000,00 4.000,00 

Total de 
Despesas 

Capital 
0,00 0,00 

Total Geral 4.000,00 4.000,00 
(un: euros) 

 
Numa análise comparativa entre as dotações atuais 
e o previsto na alteração orçamental, verifica-se 
uma manutenção das despesas correntes e de 
capital. 
 
Verifica-se assim que se encontra cumprida a regra 
do Equilíbrio Orçamental, de acordo com o 
disposto no art.º 104 da LOE 2018, e a Lei 73/2013, de 
3 de setembro, conforme quadro seguinte: 
 

Equilíbrio Orçamental 2019 
 

Receita Corrente 
Bruta 

Orçamentada 
72.796.155,66 

Despesa 
Corrente 

Orçamentada 
66.318.152,41 

Amortizações 
Médias 

Empréstimos M/L 
Prazo 

3.003.914,65 

Total (1) 72.791.405,66 Total (2) 69.322.067,06 
Receita Corrente Bruta > Despesa Corrente + Amortizações Médias 

Empréstimos M/L Prazo (3) =(1) -(2) 
3.469.338,60 

(un: euros)” 

 
(Aprovado por maioria) 
 
 
 

9.ª MODIFICAÇÃO ORÇAMENTAL 
8.ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL DE 2019 

 
8.ª Alteração Orçamental de 2019, 9.ª Modificação 
Orçamental, nos termos dos Mapas anexos à 
informação n.º Interno/2019/3909, de 2019.05.09 e 
que farão parte integrante da ata da presente 
reunião. 
 
“8.ª Alteração Orçamental  
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A 8.ª Alteração Orçamental de 2019 encontra-se 
devidamente calendarizada e reproduz a 
necessidade de ajustamentos (reforços e 
anulações) de algumas rubricas dos serviços 
municipais, imprescindíveis ao seu normal 
funcionamento. 
 
De entre os vários movimentos de reforço, 
destaque para: 
 
Departamento Jurídico e de Administração Geral: 
 
-o valor de 50.000,00 euros (cinquenta mil euros), 
referente à rubrica “Alterações Obrigatórias 
Posicionamento Remuneratório”; 
 
-82.815,90 euros (oitenta e dois mil, oitocentos e 
quinze euros e noventa cêntimos), na rubrica 
“Pessoal em funções”; 
 
-No projeto “Aquisição de Material e Equipamento”, 
o valor de 35.000,00 euros (trinta e cinco mil euros). 
 
 
No Departamento de Obras Municipais e 
Habitação: 
 
-o reforço de 58.000,00 (cinquenta e oito mil euros), 
no projeto “Rede Viária, Sinalização e 
Estacionamento – Muros de Suporte”. 
 
 
No Departamento de Gestão Ambiental e 
Transportes: 
 
-O valor de 100.000,00 (cem mil euros), relativo ao 
projeto “Limpeza Urbana”. 
 
 
Deste modo, a Alteração Orçamental do lado da 
Despesa totaliza 414.569,77 Euros (quatrocentos e 
catorze mil, quinhentos e sessenta e nove euros e 
setenta e sete cêntimos), verificando-se um 
aumento das despesas correntes no valor de 
71.359,38 Euros (setenta e um mil, trezentos e 
cinquenta e nove euros e trinta e oito cêntimos), 
por contrapartida de uma diminuição de igual 
montante ao nível das despesas de capital, 
conforme quadro seguinte: 
 

Modificação Despesa 
 

Quadro Síntese 
 

 Inscrições/Reforços Diminuições/Anulações 
Total de 

Despesas 
Correntes 

321.569,77 250.210,39 

Total de 
Despesas 

Capital 
93.000,00 164.359,38 

Total Geral 414.569,77 414.569,77 
(un: euros) 

Numa análise comparativa entre as dotações atuais 
e o previsto na presente alteração orçamental, 
verifica-se um aumento de 0,108% das despesas 
correntes, bem como uma diminuição de 0,214% 
das despesas de capital. 
 
De acordo com o disposto na Lei 73/2013, de 3 de 
setembro, verifica-se assim que se encontra 
cumprido a regra do Equilíbrio Orçamental, 
conforme quadro seguinte:  
 

Equilíbrio Orçamental 2019 
 

Receita Corrente 
Bruta 

Orçamentada 
72.796.155,66 

Despesa 
Corrente 

Orçamentada 
66.389.511,79 

Amortizações 
Médias 

Empréstimos M/L 
Prazo 

3.003.914,65 

Total (1) 72.791.405,66 Total (2) 69.393.426,44 
Receita Corrente Bruta > Despesa Corrente + Amortizações Médias 

Empréstimos M/L Prazo (3) =(1) -(2) 3.397.979,22 

(un: euros)” 

 
(Aprovado por maioria) 
 
 
 

 

NORMA 
 

 
 

NORMA DE CONTROLO INTERNO 
 

Revisão da Norma de Controlo Interno (última 
aprovação na 12.ª reunião ordinária da Câmara 
Municipal de Odivelas, de 17 de junho de 2015 e 
publicada no Boletim Municipal das Deliberações 
e Decisões n.º 12/2015, de 30 de junho, pág. 9 e 
anexo), para que a mesma seja adequada “…ao 
atual contexto organizativo da autarquia e às 
circunstâncias que hoje estão subjacentes à gestão 
autárquica.”, de acordo com o proposto na 
informação n.º 2019/1595, de 2019.02.20.  
 
(Norma de Controlo Interno publicada em anexo ao presente 
Boletim) 

 
(Aprovado por unanimidade) 
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RETIRADA DE PONTO 
 

 
 

REGULAMENTO PARA A ATRIBUIÇÃO  
DE MEDALHAS MUNICIPAIS 

 
Retirada do ponto 2.4. da Ordem do Dia da 
presente reunião, intitulado “Proposta de Alteração 
ao Regulamento para Atribuição de Medalhas 
Municipais”. 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

SIMAR DE LOURES E ODIVELAS 
 

 
 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA 
PROCESSO N.º 17/DMGAG/2019 

 
Decisão de adjudicação do procedimento de 
prestação de serviços de limpeza nas instalações 
dos SIMAR de Loures e Odivelas, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2019/3778, de 
2019.05.06. 
 
Na sequência do deliberado pelo Conselho de 
Administração dos SIMAR de Loures e Odivelas, em 
29 de abril de 2019, na sua 37.ª reunião ordinária, de 
acordo com proposta de deliberação n.º 177/2019 e 
documentos anexos, remetidos à Câmara 
Municipal de Odivelas através do ofício S/13784, de 
2019.04.30, dos SIMAR de Loures e Odivelas (anexos 
à informação n.º Interno/2019/3778, de 2019.05.06). 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

CONCURSO PÚBLICO  
FORNECIMENTO DE BENS ALIMENTARES – LOTE 8 

PROCESSO N.º 18/DMGAG/2019 
 
Intenção de declaração de caducidade relativa a 
concurso público, em agrupamento de entidades, 
para fornecimento de bens alimentares, lote 8 – 
fruta com serviço de distribuição – Firma 
Comefrutas, Lda., de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2019/3794, de 2019.05.06. 
 
Na sequência do deliberado pelo Conselho de 
Administração dos SIMAR de Loures e Odivelas, em 
29 de abril de 2019, na sua 37.ª reunião ordinária, de 
acordo com proposta de deliberação n.º 178/2019 e 
documentos anexos, remetidos à Câmara 
Municipal de Odivelas através do ofício S/13784, de 

2019.04.30, dos SIMAR de Loures e Odivelas (anexos 
à informação n.º Interno/2019/3794, de 2019.05.06). 
 
Nota: anteriores deliberações relativas a este concurso aprovadas 
na 21.ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, de 31 
de outubro de 2018 (publicada no Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 22/2018, de 13 de novembro), na 3.ª 
reunião ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, de 6 de 
fevereiro de 2019 (publicada no Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 4/2019, de 19 de fevereiro), 4.ª reunião 
ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, de 20 de fevereiro de 
2019 (publicada no Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões n.º 5/2019, de 6 de março), na 6.ª reunião ordinária da 
Câmara Municipal de Odivelas, de 20 de março de 2019 (publicada 
no Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 7/2019, de 2 
de abril). 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

TRANSPORTES ESCOLARES 
 

 
 

APOIO EM TRANSPORTES ESCOLARES 
MUNÍCIPES QUE ESTUDAM FORA DO CONCELHO 

 
Autorização de acréscimo de despesa, no 
montante de €17.960,00 (dezassete mil novecentos 
e sessenta euros), relativa à atribuição de subsídio 
em transportes escolares, para o ano letivo 
2018/2019, destinado a alunos residentes no 
Concelho de Odivelas e que frequentam 
estabelecimentos de ensino fora da área geográfica 
deste Concelho, para fazer face ao aumento da 
despesa, proveniente da alteração das normas de 
atribuição dos apoios para 2018/2019, que teve 
implicação direta no aumento do número de 
alunos que passaram a ser apoiados (passaram a 
ser apoiados todos os alunos do ensino secundário 
a 100%, ao invés do que acontecia no ano letivo 
passado), de acordo com o proposto na informação 
n.º Interno/2019/3745, de 2019.05.07. 
 
Nota: a atribuição de apoio em transportes escolares para o ano 
letivo 2018/2019, destinado a alunos residentes no Concelho de 
Odivelas e que frequentam estabelecimentos de ensino dentro e 
fora da área geográfica do Município de Odivelas foi aprovada na 
16.ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, de 8 de 
agosto de 2018 (Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
n.º 16/2018, de 21 de agosto) 

 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 

 
Ano XX - N.º 11 – 28 de maio de 2019 

10 
 

 

PROCESSOS PARTICULARES 
 

 
 

SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL 
ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 4/2011 

BAIRRO DOS QUATRO LOTE 666 
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PONTINHA E FAMÕES 

 
Substituição do meio de garantia da caução 
prestada por hipoteca legal, constituída sobre o 
lote 666, da Rua António Duarte Brás, no Bairro dos 
Quatro, na União das Freguesias de Pontinha e 
Famões, pelo depósito caução n.º 10491, de 
2019.04.17, do Banco Caixa Geral de Depósitos S.A., 
no valor de € 6.480,98 (seis mil quatrocentos e 
oitenta euros e noventa e oito cêntimos), para 
garantir a boa execução das obras de urbanização 
referentes ao Alvará de Loteamento n.º 4/2011, de 13 
de setembro, nos termos da informação técnica n.º 
24/DIST/PB/ DGOU/DRRU, de 2019.04.29, e de 
acordo com o proposto na informação n.º 37.2019, 
de 2019.04.29. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL 
ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 5/2007 

BAIRRO SOL NASCENTE LOTE 177 
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PONTINHA E FAMÕES 

 
Substituição do meio de garantia da caução 
prestada por hipoteca legal, constituída sobre o 
lote 177, da Rua 16 de Abril, no Bairro Sol Nascente, 
na União das Freguesias de Pontinha e Famões, 
pelo depósito caução n.º 11578, de 2019.04.26, do 
Banco Caixa Geral de Depósitos S.A., no valor de 
€3.083,88 (três mil, oitenta e três euros e oitenta e 
oito cêntimos), para garantir a boa execução das 
obras de urbanização referentes ao Alvará de 
Loteamento n.º 5/2007, de 27 de dezembro, nos 
termos da informação técnica n.º 25/DIST/PB/ 
DGOU/DRRU/2019, de 2019.04.29, e de acordo com 
o proposto na informação n.º 38.2019, de 2019.04.29. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL 
ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 5/2001 

BAIRRO TRIGACHE NORTE (AUGI 1) LOTE 40 
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PONTINHA E FAMÕES 

 
Substituição do meio de garantia da caução 
prestada por hipoteca legal, constituída sobre o 
lote 40, da Rua José Gomes Ferreira, no Bairro 
Trigache Norte (AUGI 1), na União das Freguesias de 
Pontinha e Famões, pelo depósito caução n.º 10817, 

de 2019.05.08, do Banco Caixa Geral de Depósitos 
S.A., no valor de €2.264,05 (dois mil duzentos e 
sessenta e quatro euros e cinco cêntimos), para 
garantir a boa execução das obras de urbanização 
referentes ao Alvará de Loteamento n.º 5/2001, nos 
termos da informação técnica n.º 
27/DIST/AB/DGOU/DRRU/ 2019, de 2019.05.08, e de 
acordo com o proposto na informação n.º 40.2019, 
de 08.05.2019.05.08. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 
 
 

DESPACHOS 
 

 
 
 

PRESIDÊNCIA 
 

 
 

DESPACHO N.º 25/PRES/2019 
 

Assunto: Constituição de Grupo de Trabalho para a 
elaboração e revisão de Regulamentos 
Municipais. 

 
Considerando que: 
 
1. O Decreto-Lei n.º 57/2019, de 30 de abril, procedeu 

à redistribuição de competências entre a 
Administração autárquica, concretizando a 
transferência de competências dos municípios 
para os órgãos das freguesias, ao abrigo do n.º 2 
do art.º 38.º da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto.  

 
2. O art.º 2.º, do Decreto-Lei n.º 57/2019, enuncia as 

competências transferidas para as freguesias, 
indicando no seu n.º 2 que algumas dessas 
competências “são exercidas pelas freguesias 
nos termos das disposições constantes dos 
respetivos regulamentos municipais”. 

 
3. Sucede que não existe regulamento municipal 

no que respeita à realização de fogueiras e 
lançamento e queima de artigos pirotécnicos, 
bem como autorização ou receção das 
comunicações prévias relativas a queimas e 
queimadas.  

 
4. Em outras matérias, existe manifesta 

desatualização, impondo-se a revisão dos 
regulamentos municipais. 

 
5. No que respeita à publicidade, as freguesias 

passam a dispor de competências no que 
respeita ao ”licenciamento da afixação de 
publicidade de natureza comercial, quando a 
mensagem está relacionada com bens ou 
serviços comercializados no próprio 
estabelecimento ou ocupa o domínio público 
contíguo à fachada”. 

 
6. Neste sentido impõe-se aproveitar esta 

oportunidade para proceder à revisão do 

Regulamento Municipal do Espaço Público e 
Publicidade. 

 
7. Finalmente verifica-se um desajustamento dos 

valores das taxas e outras receitas municipais 
contidas no respetivo Regulamento, pelo que se 
impõe, igualmente, a elaboração do projeto de 
novo regulamento, pelo Grupo de Trabalho já 
anteriormente constituído através do Despacho 
nº 2/PRES/2017. 

 
Assim, determino a constituição dos seguintes 
Grupos de Trabalho: 
 
I. ELABORAÇÃO DE NOVOS REGULAMENTOS 

MUNICIPAIS 
 
1. Regulamento Municipal para a Realização de Fogueiras, 

Lançamento e Queima de Artigos Pirotécnicos. 
 
Constituição: Eng. Fernando Morais (SMPC), Dr.ª 
Elisabete Lucas (DFM), Dr. António Janeiro 
(DLDE). 
 
A coordenação ficará a cargo do representante 
do SMPC.  
 

II. REVISÃO DE REGULAMENTOS MUNICIPAIS 
 
1. Regulamento Municipal do Espaço Público e da 

Publicidade  
 
Constituição: Arq.ª Florinda Lixa (DPU), Dr. 
António Janeiro (DLDE), Dr.ª Elisabete Lucas 
(DFM).  
 
A coordenação ficará a cargo da representante da 
DPU. 
 

2. Regulamento de Instalação e Funcionamento de 
Recintos de Espetáculos e Divertimentos na via pública 
e recintos improvisados e itinerantes.  
 
Constituição: Dr. António Janeiro (DLDE), Arq.ª 
Florinda Lixa (DPU), Dr.ª Elisabete Lucas (DFM), 
Dr. Carlos Lérias (DDD). 
 
A coordenação ficará a cargo do representante 
da DLDE. 
 

III. CONCLUSÃO DE PROJETOS DE REGULAMENTOS JÁ EM 
ELABORAÇÃO 

 
1. Regulamento de Comércio a Retalho Não 

Sedentário; 
 
2. Regulamento de Mercados; 
 
3. Regulamento de Taxas e outras Receitas 

Municipais: 
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A Sra. Vereadora Mónica Vilarinho coordenará a 
conclusão dos projetos de Regulamento indicados 
no ponto III. 
 
Os Grupos de Trabalho dispõem de trinta dias 
corridos para a elaboração, revisão e conclusão dos 
projetos de regulamentos enumerados, contados 
desde a data do presente Despacho. 
 
Os Grupos de Trabalho agora constituídos podem 
ainda solicitar a colaboração de outros técnicos 
municipais sempre que considerarem necessário, 
bem como proceder a contactos com as Juntas de 
Freguesia.  
 
Odivelas, 23 de maio de 2019 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins) 

 
 
 
 

DESPACHO N.º 26/PRES/2019 
 

Assunto:  Constituição de Comissão de Análise 
Técnica Multidisciplinar no âmbito do 
Orçamento Participativo 2020/2021. 

 
Considerando que: 
 
O Orçamento Participativo é um instrumento que 
visa promover a participação dos cidadãos nos 
processos de decisão e governação local, 
procurando envolver os cidadãos nas tomadas de 
decisão que permitam uma melhor qualidade de 
vida no território Concelhio. 
 
Nesse sentido, a Câmara Municipal de Odivelas tem 
promovido, desde 2008, o Orçamento Participativo, 
através do qual os cidadãos apresentam as suas 
propostas e decidem quais os projetos que 
pretendem ver implementados na área de 
jurisdição do Concelho de Odivelas, no âmbito de 
um quadro definido pelas normas aprovadas pelo 
executivo municipal. 
 
Assim, para o biénio 2020/2021, foi previsto que, de 
1 de maio a 19 de maio, fossem submetidas pelos 
cidadãos as diferentes propostas, sendo que a lista 
provisória dos projetos será divulgada em 2 de 
junho de 2019. 
 
Tendo em vista o cumprimento deste desiderato, 
deverá ser realizada uma análise técnica de todas 
as propostas submetidas pelos cidadãos, devendo 
ser constituída para o efeito uma Comissão de 
Análise Técnica Multidisciplinar. 
 

Nestes termos, determino a constituição da 
Comissão de Análise Técnica Multidisciplinar, no 
âmbito do Orçamento Participativo 2020/2021, em 
conformidade com o disposto no artigo 10.º das 
normas do OP 2020/2021, a qual será integrada 
pelos seguintes elementos: 
 
- Dr. Hernâni Boaventura – que preside à referida 

Comissão; 
 
- Eng. Luis Jorge (Espaço Público e Espaço Verde) – 

O qual substitui o presidente nas ausências e 
impedimentos deste; 

 
- Dr.ª Regina Meneses (Proteção Ambiental, 

Energia e Sustentabilidade); 
 
- Dr. Gabriel Caetano (Educação e Ação Social); 
 
- Dr. Miguel Silveiro (Comunicação); 
 
- Dr. António Janeiro (Turismo, Comércio e 

Promoção Económica); 
 
- Dr. Carlos Lérias (Desporto); 
 
- Arq.ª Florinda Lixa – (Urbanismo e Requalificação 

Urbana); 
 
- Dr.ª Helena Jardim – (Cultura); 
 
- Eng. José Fonseca (Infraestruturas Viárias, Trânsito 

e Mobilidade); 
 
- Eng. Fernando Morais (Proteção Civil); 
 
- Dr.ª Cristina Saraiva (Saúde). 
 
A Comissão deverá proceder à fase de análise 
técnica, adaptação das propostas a projetos, 
esclarecimentos aos cidadãos no âmbito da 
apresentação de propostas e validação de projetos, 
bem como a avaliação de eventuais reclamações 
no âmbito da elaboração de relatório. 
 
Odivelas, 24 de maio de 2019 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins) 
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VEREAÇÃO 
 

 
 

DESPACHO N.º 05/VEV/2019 
 

Assunto: SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO ADJUNTO 
DO GABINETE DE APOIO AO VEREADOR EDGAR 
VALLES, JORGE DANIEL 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 50º do Código do Procedimento 
Administrativo, pelo presente Despacho, 
subdelego no Adjunto, Jorge Daniel Silva, o 
exercício, durante as minhas ausências em razão de 
férias, nos períodos de 10 a 14 de junho e 15 a 30 de 
julho de 2019, 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 dos serviços sob a minha 
superintendência. 

 
Odivelas, 13 de maio de 2019. 

 
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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OUTROS DESPACHOS 
 

 
 

DESPACHO N.º 4/DGOU/2019 
 

Assunto: Subdelegação de assinatura de 
correspondência e expediente no âmbito da 
Divisão de Planeamento Urbanístico 
 
Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 16.º da Lei 
n.º 49/2012, de 29 de agosto, na sua atual redação, 
diploma que procede à adaptação à Administração 
Local da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, subdelego 
no Técnico Superior, Arq.º David Álvares Monteiro 
Gil, no período de 27 a 31 de maio de 2019, por 
ausência (férias) da respetiva Chefe de Divisão, a 
assinatura da correspondência e expediente 
necessária à instrução dos processos no âmbito da 
Divisão de Planeamento Urbanístico. 
 
Odivelas, 22 de maio de 2019 

 
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 01 de outubro 

 
António de Sousa, Arq.º 
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AVISOS 
 

 
 

AVISO 
 

Alvará de Loteamento n.º 4/2011 – B.º dos Quatro - Pontinha/Famões 
 

5.º ADITAMENTO 
 

Hugo Martins, Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, ao abrigo do disposto nos artigos 27.º e 78.º n.º 2 
do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na sua redação atual, fundamentando-se na deliberação 
tomada em sede da 6.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas datada de 20 de março de 2019, 
onde foi deliberada por maioria a aprovação da alteração ao alvará de loteamento n.º 4/2011 referente ao lote 
497 descrito na Conservatória do Registo Predial de Odivelas sob o número 4398/20120326, determina que se 
emita o presente aditamento ao Alvará de Licença de Loteamento identificado em epígrafe.  
 
A alteração compreende o aumento do número de pisos acima da cota de soleira para o lote 497. Todos os 
restantes parâmetros urbanísticos se mantêm inalterados. 
 
As alterações às especificações do mencionado alvará constam da Planta de Síntese em anexo. 
 
1. Parâmetros urbanísticos alterados 
 
1.1. Parâmetros Urbanísticos do Lote: 
 
 

Nº Lote 

Área 
do 

Lote 
(m²) 

Área 
Implant. 

(m²) 

Área 
Habita. 

(m²) 

Área 
Constr. 

(m²) 

Nº de Pisos 

Nº de 
Fogos 

Área 
do 

Lote 
(m²) 

Área 
Implant. 

(m²) 

Área 
Habita. 

(m²) 

Área 
Constr. 

(m²) 

Nº de Pisos 

Nº de 
Fogos Abaixo 

c. s. 
Acima 

c. s. 
Total 

Abaixo 
c. s. 

Acima 
c. s. 

Total 

Alvará de Loteamento 4/2011 Alteração ao Alvará 

497 345,00 147,00 294,00 294,00 0 2 2 1 345,00 147,00 294,00 294,00 0 3 3 1 

Diferença   +1 +1  

 

Os valores alterados foram representados a negrito.  

 
2. Cedências ao Domínio Público e Estacionamento 
 
Não se verifica a necessidade de cedência de área para equipamentos ou espaços verdes de utilização pública. 
Deverá ser garantido estacionamento privado de acordo com o previsto no artigo 101.º do RMEU, devendo no 
âmbito da edificação ser cumprido o regulamento do loteamento. 
 
3. Outros 
 
A edificação no lote 497 deve respeitar os perfis volumétricos constantes a fls. 4743 do processo n.º 2731/LO/GI. 
Todas as restantes especificações constantes do aludido alvará de loteamento não sofrem qualquer alteração. 
 
Paços do Concelho, 24 de abril de 2019 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins) 
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AVISO 
 

Alvará de Loteamento n.º 5/89 – B.º Casal da Silveira - Pontinha/Famões 
 

Retificação ao 30.º ADITAMENTO 
 

Hugo Martins, Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, ao abrigo do disposto no artigo 174.º do Código 
de Procedimento Administrativo, na sua redação atual, determina a retificação ao 30.º aditamento ao Alvará 
de Licença de Loteamento emitido a 1 de março de 2019 que incide sobre a designação a atribuir ao lote que 
resulta do emparcelamento dos lotes 377 e 379 e ao qual são atribuídos os parâmetros urbanísticos, ou seja, 
do 30.º aditamento resulta o lote 379 ao invés do lote 377.  
 
Para os devidos efeitos o quadro retificado a integrar o 30.º Aditamento é o abaixo indicado.  
 
 
Parâmetros Urbanísticos dos Lotes: 
 
 

A
lv

a
rá

 5
/8

9
 

Lotes 377 379 604 836 837 839 Total 

D
ife

re
n

c
ia

l 

Área Lote [m2] 240 342 221 290 300 300 1693 

Área Impl. [m2] a) 120 120 88,4 116 120 120 684,4 

Área Const. [m2] 240 240 265,2 232 240 240 1457,2 

N.º Fogos 2 1 2 1 2 1 9 

A. Económica [m2] b) b) b) b) b) b) --- 

N.º Pisos 2 2 3 2 2 2 --- 

Vago/Existente Exis Exis Exis Exis Exis Exis --- 

Isolada/Geminada/Banda Gem Isol Isol Isol Isol Isol --- 

Anexo [m2] 24 28 c) c) c) c) 52 

A
lt

e
ra

ç
ã

o
 

Área Lote [m2] 582 

 
E

m
p

a
rc

e
la

d
o

 c
o

m
 o

 lo
te

 
3

7
7

 

242 356 252 300 1732 +39 

Área Impl. [m2] 302 88,4 116 120 138 764,4 +80 

Área Const. [m2] 604 265,2 232 240 257 1598,2 +141 

N.º Fogos 3 3 1 2 1 10 +1 

A. Económica [m2] 146 b) b) b) b) 146 +1Arm 

N.º Pisos 3 3 2 2 2 --- --- 

Isolada/Geminada/Banda Gem. Isol. Isol. Isol. Isol. --- --- 

Anexo [m2] 49 c) c) c) c) 49 -3 

 
Os valores alterados foram representados a negrito.  
 
 
a) Cláusula n.º 6 do regulamento do alvará de loteamento que prevê para moradias isoladas, geminadas e em 

banda um índice máximo de implantação de 40%, 50% e 60%, respetivamente, com um valor máximo de 
120m2 para lotes inferiores a 400m2. 

 
b) Cláusula n.º 4 do regulamento do alvará de loteamento que permite a mudança de uso do r/chão de 

habitação para comércio, serviços ou unidades artesanais. 
 
c) Cláusula n.º 7 do regulamento do alvará de loteamento que prevê um anexo com 10% da área do lote com 

um valor máximo de 28m2. 
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Todas as restantes especificações constantes do aludido aditamento ao alvará de loteamento não sofrem 
qualquer alteração. 
 
Paços do Concelho, 13 de maio de 2019 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins) 
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DECISÕES COM EFICÁCIA EXTERNA 
 

 
 

 

GESTÃO E ORDENAMENTO URBANÍSTICO 
 

 
 
Listagem dos despachos efetuados pelo Vereador da 
Câmara Municipal de Odivelas, Paulo César Teixeira, no uso 
da competência delegada/subdelegada pelo Presidente 
da Câmara Municipal de Odivelas, através do despacho n.º 
43/PRES/2018, de 28 de setembro, durante o mês de abril 
de 2019, nos termos da informação n.º Interno/2019/4033, 
de 2019.05.13 (edoc/2019/30345): 
 
Processo n.º 437/2017/OP/GI 
Nome: Fernando Miguel Rodrigues dos Santos Tavares 
Assunto: Comunicação Prévia de Obras de Edificação e 
Remodelação de Terrenos 
Local: Rua Padre António Vieira, lote 600, Bairro dos 
Quatro, Famões 
Data de despacho: 01.04.2019Concordo. Extinga-se o 
procedimento de comunicação prévia e a extinção do 
procedimento, ao abrigo do artigo 133º do CPA. 
Teor do Despacho:  
 
Processo n.º 335/2016/OP 
Nome: Maria Felícia Sanches Simão 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua Maria Matos, nº 12, Ramada 
Data de despacho: 01.04.2019 
Teor do Despacho: Concordo. Indeferida a licença 
administrativa 
 
Processo n.º 450/2018/OP 
Nome: Michele Fernanda Melro Santos 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua D. Nuno Álvares Pereira, Bairro Flor do Minho, 
Caneças 
Data de despacho: 01.04.2019 
Teor do Despacho: Concordo. Indeferida a licença 
administrativa 
 
Processo n.º 353/2018/OP/GI 
Nome: Albino Sousa de Melo 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Avenida Vale Grande, lote 142, Vale Grande, 
Pontinha 
Data de despacho: 01.04.2019 
Teor do Despacho: Concordo. Indeferida a licença 
administrativa 
 
Processo n.º 394/2018/OP 
Nome: Manuel Rosa Marques 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua de São Marcos, lote 8, Pontinha 
Data de despacho: 01.04.2019 
Teor do Despacho: Concordo. Indeferida a licença 
administrativa 
 

Processo n.º 143/2018/OP 
Nome: Ass Casa Repouso Enfermagem Portuguesa Prof. 
Aux Saúde 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua Major Rosa Bastos, nº 23, Caneças 
Data de despacho: 01.04.2019 
Teor do Despacho: Concordo. Indeferida a licença 
administrativa 
 
Processo n.º 348/2016/OP 
Nome: António Carlos Fidalgo Menana 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua das Orquídeas, nº 9, Bairro Casal Previlégio, 
Póvoa Stº. Adrião 
Data de despacho: 02.04.2019 
Teor do Despacho: Concordo. Aprovado o projeto de 
arquitetura 
 
Processo n.º 353/2015/OP 
Nome: Compreconcil – Compra de Prédios e Construção 
Civil, SA 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Quinta do Barruncho, lote 17, Granja da Paradela, 
Póvoa Stº. Adrião 
Data de despacho: 02.04.2019 
Teor do Despacho: Concordo. Aprovado o projeto de 
arquitetura e deferido o pedido de licenciamento 
 
Processo n.º 519/2018/OP/GI 
Nome: João Paulo de Pereira Ataíde Campos 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua José Viana, lote 647, Bairro S. Sebastião Norte, 
Odivelas 
Data de despacho: 02.04.2019 
Teor do Despacho: Concordo. Aprovado o projeto de 
arquitetura 
 
Processo n.º 54/2018/OP/GI 
Nome: João Luís Bernardino Ribeiro 
Assunto: Aprovação dos Projetos de Especialidades 
Local: Rua Viana da Mota, lote 93, Bairro Encosta do 
Mourigo, Odivelas 
Data de despacho: 02.04.2019 
Teor do Despacho: Concordo. Deferida a licença 
administrativa 
 
Processo n.º 579/2018/OP 
Nome: Joaquim Adelino Portugal Oliveira 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua das Rosas, 10, Ramada 
Data de despacho: 02.04.2019 
Teor do Despacho: Concordo. Aprovado o projeto de 
arquitetura e deferido o pedido de licenciamento 
 
Processo n.º 546/2018/OP/GI 
Nome: Gertrudes Maria Cespeded Malhado 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua Cidade de Braga, lote 560, Bairro Vale Grande, 
Pontinha 
Data de despacho: 02.04.2019 
Teor do Despacho: Concordo. Aprovado o projeto de 
arquitetura 
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Processo n.º 580/2018/OP 
Nome: Auto Gaguinhos – Comercio e Reparação 
Automóvel Unipessoal, Lda 
Assunto: Aprovação dos Projetos de Especialidades 
Local: Avenida João António Carvalho, lote 1, Quinta das 
Pretas, Famões 
Data de despacho: 02.04.2019 
Teor do Despacho: Concordo. Deferida a licença 
administrativa 
 
Processo n.º 126/2018/OP 
Nome: Compreconcil – Compra de Prédios e Construção 
Civil, SA 
Assunto: Aprovação dos Projetos de Especialidades 
Local: Quinta do Barruncho, lote 9, Paradela, Póvoa Stº. 
Adrião 
Data de despacho: 02.04.2019 
Teor do Despacho: Concordo. Deferida a licença 
administrativa 
 
Processo n.º 446/2018/OP/GI 
Nome: Odivelobras, Lda 
Assunto: Aprovação dos Projetos de Especialidades 
Local: Rua da Liberdade, lote 524, Bairro Casal Novo, 
Caneças 
Data de despacho: 02.04.2019 
Teor do Despacho: Concordo. Deferida a licença 
administrativa 
 
Processo n.º 532/2018/OP/GI 
Nome: Susana Fernando Teixeira 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua da Liberdade, lote 187, Bairro Casal da Silveira, 
Famões 
Data de despacho: 02.04.2019 
Teor do Despacho: Concordo. Aprovado o projeto de 
arquitetura 
 
Processo n.º 24/2018/OP 
Nome: Compreconcil – Compra de Prédios e Construção 
Civil, SA 
Assunto: Aprovação dos Projetos de Especialidades 
Local: Quinta do Barruncho, lote 10, Póvoa Stº. Adrião 
Data de despacho: 09.04.2019 
Teor do Despacho: Concordo. Deferida a licença 
administrativa 
 
Processo n.º 233/2018/OP/GI 
Nome: Ana Lúcia Andrade 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua Aurélio Paz dos Reis, lote 100B, Bairro do 
Girassol, Ramada 
Data de despacho: 09.04.2019 
Teor do Despacho: Concordo. Aprovado o projeto de 
arquitetura 
 
Processo n.º 319/2018/OP/GI 
Nome: Luís Alberto Vieira 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Bairro Trigache Norte, lote 131, Famões 
Data de despacho: 09.04.2019 
Teor do Despacho: Concordo. Aprovado o projeto de 
arquitetura 
 
 

Processo n.º 17/2019/OP/GI 
Nome: Mário Cruz Lima 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua dos Carrascais, lote 39, Bairro dos Carrascais, 
Caneças 
Data de despacho: 09.04.2019 
Teor do Despacho: Concordo. Aprovado o projeto de 
arquitetura 
 
Processo n.º 195/2017/OP/GI 
Nome: Hélder Clemente Rosa de Brito e Outra 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua Soares dos Reis, lote 49, Bairro Encosta do 
Mourigo, Famões 
Data de despacho: 09.04.2019 
Teor do Despacho: Concordo. Aprovado o projeto de 
arquitetura e deferido o pedido de licenciamento 
 
Processo n.º 59/2019/OP 
Nome: Bruno Filipe Almeida Barros Pereira de Oliveira 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Praceta 10 de Setembro, lote 11, Bairro dos 
Carrascais, Caneças 
Data de despacho: 10.04.2019 
Teor do Despacho: Concordo. Aprovado o projeto de 
arquitetura 
 
Processo n.º 432/2018/OP/GI 
Nome: António Manuel da Silva Francisco 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua Maria da Fonte, lote 189B, Bairro da Milharada, 
Pontinha 
Data de despacho: 10.04.2019 
Teor do Despacho: Concordo. Aprovado o projeto de 
arquitetura e deferido o pedido de licenciamento 
 
Processo n.º 469/2017/OP 
Nome: Compreconcil – Compra de Prédios e Construção 
Civil, SA 
Assunto: Aprovação dos Projetos de Especialidades 
Local: Quinta do Barruncho, lote 11, Granja Paradela, 
Póvoa Stº. Adrião 
Data de despacho: 10.04.2019 
Teor do Despacho: Concordo. Deferida a licença 
administrativa 
 
Processo n.º 596/2018/OP/GI 
Nome: Lisete Sofia dos Santos Lopes 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua S. José, lote 2, Bairro Galo Pêra, Ramada 
Data de despacho: 10.04.2019 
Teor do Despacho: Concordo. Aprovado o projeto de 
arquitetura 
 
Processo n.º 105/2018/OP/GI 
Nome: Maria Júlia Joaquina Gertrudes 
Assunto: Aprovação dos Projetos de Especialidades 
Local: Rua Paulo Renato, lote 997, Casal Novo, Famões 
Data de despacho: 11.04.2019 
Teor do Despacho: Concordo. Deferida a licença 
administrativa 
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Processo n.º 429/2018/OP/GI 
Nome: José Miguel da Conceição Martins 
Assunto: Aprovação dos Projetos de Especialidades 
Local: Rua da Soalheira, lote 79, Bairro Tomada da 
Amoreira, Ramada 
Data de despacho: 11.04.2019 
Teor do Despacho: Concordo. Deferida a licença 
administrativa 
 
Processo n.º 531/2017/OP/GI 
Nome: Margarida do Rego Fernandes 
Assunto: Aprovação dos Projetos de Especialidades 
Local: Rua da Quinta da Silveira, lote 499, Bairro Casal da 
Silveira, Famões 
Data de despacho: 11.04.2019 
Teor do Despacho: Concordo. Deferida a licença 
administrativa 
 
Processo n.º 305/2015/OP/GI 
Nome: Herminio Luís Marçal 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua São João, lote 12, Bairro Galo de Pera, Ramada 
Data de despacho: 12.04.2019 
Teor do Despacho: Concordo. Deferida a licença 
administrativa especial de obras inacabadas 
 
Processo n.º 166/2018/OP 
Nome: Alexandre Rosa 
Assunto: Aprovação dos Projetos de Especialidades 
Local: Calçada da Serra da Amoreira, nº 3, Ramada 
Data de despacho: 12.04.2019 
Teor do Despacho: Concordo. Deferida a licença 
administrativa 
 
Processo n.º 305/2018/OP/GI 
Nome: Tiago Alexandre Pires Valério 
Assunto: Aprovação dos Projetos de Especialidades 
Local: Bairro Granjas Novas, lote 15, Ramada 
Data de despacho: 12.04.2019 
Teor do Despacho: Concordo. Deferida a licença 
administrativa 
 
Processo n.º 309/2017/OP/GI 
Nome: António Mateus 
Assunto: Aprovação dos Projetos de Especialidades 
Local: Rua Central, lote 43, Bairro Mimosa, Odivelas 
Data de despacho: 12.04.2019 
Teor do Despacho: Concordo. Deferida a licença 
administrativa 
 
Processo n.º 445/2017/OP 
Nome: Compreconcil – Compra de Prédios e Construção 
Civil, SA 
Assunto: Aprovação dos Projetos de Especialidades 
Local: Granja da Paradela, lote 12, Póvoa Stº. Adrião 
Data de despacho: 16.04.2019 
Teor do Despacho: Concordo. Deferida a licença 
administrativa 
 
Processo n.º 161/2015/OP 
Nome: Metalúrgica Pinto & Guerreiro – MPG, Lda 
Assunto: Aprovação dos Projetos de Especialidades 
Local: Rua Major João Luís de Moura, Complexo 
Empresarial, Armazém BG, Pontinha 
Data de despacho: 16.04.2019 
Teor do Despacho: Concordo. Deferida a licença 
administrativa 

Processo n.º 464/2018/OP 
Nome: Odivel-Lar – Soc. Construções, Lda 
Assunto: Aprovação dos Projetos de Especialidades 
Local: Loteamento da Arroja, lote H7, Famões 
Data de despacho: 17.04.2019 
Teor do Despacho: Concordo. Deferida a licença 
administrativa 
 
Processo n.º 538/2018/OP 
Nome: Humbertino da Silva Guedes Cardoso 
Assunto: Aprovação dos Projetos de Especialidades 
Local: Praceta Sidónio Muralha, nº 39, Olival Basto 
Data de despacho: 17.04.2019 
Teor do Despacho: Concordo. Deferida a licença 
administrativa 
 
Processo n.º 445/2018/OP 
Nome: Vítor Manuel Silva Rodrigues 
Assunto: Aprovação dos Projetos de Especialidades 
Local: Praceta Courela do Forno, lote 11, Bairro Courela 
dos Fornos, Caneças 
Data de despacho: 17.04.2019 
Teor do Despacho: Concordo. Deferida a licença 
administrativa 
 
Processo n.º 504/2018/OP 
Nome: Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol 
Assunto: Aprovação dos Projetos de Especialidades 
Local: Complexo desportivo de Odivelas, Odivelas 
Data de despacho: 17.04.2019 
Teor do Despacho: Concordo. Deferida a licença 
administrativa 
 
Processo n.º 291/2017/OP 
Nome: O Sonho dos Pestinhas Jardim Infantil, Lda 
Assunto: Aprovação dos Projetos de Especialidades 
Local: Rua General Alves Roçadas, 30ª, Odivelas 
Data de despacho: 17.04.2019 
Teor do Despacho: Concordo. Deferida a licença 
administrativa 
 
Processo n.º 153/2018/OP/GI 
Nome: Isabel Maria de Jesus Felix 
Assunto: Aprovação dos Projetos de Especialidades 
Local: Rua do Miradouro, lote 235, Famões 
Data de despacho: 18.04.2019 
Teor do Despacho: Concordo. Deferida a licença 
administrativa 
 
Processo n.º 326/2018/OP/GI 
Nome: Guilherme de Jesus Alberto 
Assunto: Aprovação dos Projetos de Especialidades 
Local: Rua Cidade S.- João da Madeira, lote 185, Bairro 
Casal S. Sebastião 
Data de despacho: 18.04.2019 
Teor do Despacho: Concordo. Deferida a licença 
administrativa 
 
Processo n.º 203/2016/OP/GI 
Nome: Tiago Emanuel Rodrigues da Silva Jacinto 
Assunto: Aprovação dos Projetos de Especialidades 
Local: Rua Eduardo Viana, lote 125, Bairro Casal dos 
Apréstimos 
Data de despacho: 18.04.2019 
Teor do Despacho: Concordo. Deferida a licença 
administrativa 
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Processo n.º 348/2018/IP 
Nome: Maria Isabel Carvalho Lexim Rouçado 
Assunto: Informação Prévia 
Local: Rua José António de Carvalho, nº 2, Quinta das 
Pretas 
Data de despacho: 29.04.2019 
Teor do Despacho: Concordo. Emita-se parecer 
desfavorável 
 
Processo n.º 355/2018/OP 
Nome: Maria Ivone Padeiro Fernandes 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Pedras Altas, Caneças 
Data de despacho: 29.04.2019 
Teor do Despacho: Concordo. Indeferida a licença 
administrativa 
 
Processo n.º 537/2018/OP/GI 
Nome: Vítor José Simas Rosa Dias 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua Padre António Vieira, lote 579, Casal dos 
Mochos, Bairro dos Quatro 
Data de despacho: 30.04.2019 
Teor do Despacho: Concordo. Aprovado o projeto de 
arquitetura 
 
Processo n.º 373/2018/OP/GI 
Nome: Domingos António Nunes Lourinho  
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua do Paço Real, lote 419, Bairro Casal Novo, 
Caneças 
Data de despacho: 30.04.2019 
Teor do Despacho: Concordo. Indeferida a licença 
administrativa 
 
Processo n.º 517/2018/OP/GI 
Nome: Aires Simões Nunes 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua Professor Egas Moniz, lote 244, Bairro Casal do 
Rato, Pontinha 
Data de despacho: 30.04.2019 
Teor do Despacho: Concordo. Aprovado o projeto de 
arquitetura 
 
Processo n.º 572/2018/OP/GI 
Nome: Funceilar – Sc. Construções Lda 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua Actor Ribeirinho, lote 616, Casal da Silveira, 
Famões 
Data de despacho: 30.04.2019 
Teor do Despacho: Concordo. Aprovado o projeto de 
arquitetura 
 
Processo n.º 4/2019/OP/GI 
Nome: João Dias Santos – Unipessoal, Lda 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua Eng. Duarte Pacheco, lote 589, Bairro Casal 
dos Mochos, Famões 
Data de despacho: 30.04.2019 
Teor do Despacho: Concordo. Aprovado o projeto de 
arquitetura 
 

Processo n.º 485/2017/OP/GI 
Nome: BLOOMORANGE IMOBILIÁRIA, LDA 
Assunto: Aprovação dos Projetos de Especialidades 
Local: Rua do Norte, lote 320, Bairro Casal da Silveira, 
Famões 
Data de despacho: 30.04.2019 
Teor do Despacho: Concordo. Deferida a licença 
administrativa 
 
Processo n.º 339/2018/OP/GI 
Nome: Maviel de Sousa Carvalho 
Assunto: Aprovação dos Projetos de Especialidades 
Local: Rua Santo Estevão, lote 199, Bairro Casal da Silveira, 
Famões 
Data de despacho: 30.04.2019 
Teor do Despacho: Concordo. Deferida a licença 
administrativa 
 
Processo n.º 583/2018/OP 
Nome: António Carlos de Jesus Cardoso 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua Estevão Amarante, 16, Ramada 
Data de despacho: 30.04.2019 
Teor do Despacho: Concordo. Indeferida a licença 
administrativa 
 
Processo n.º 304/2018/OP/GI 
Nome: Nazaré Nunes 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua 25 de Dezembro, lote B 35, Bairro dos 
Pedernais, Ramada 
Data de despacho: 30.04.2019 
Teor do Despacho: Concordo. Indeferida a licença 
administrativa 
 
Processo n.º 528/2018/IP 
Nome: Sérgio Fernandes 
Assunto: Informação Prévia 
Local: Rua das Rosas, Arroja, Odivelas 
Data de despacho: 30.04.2019 
Teor do Despacho: Concordo. Emita-se parecer 
desfavorável 
 
Processo n.º 162/2018/OP/GI 
Nome: José Júlio Gomes Matias Coelho 
Assunto: Aprovação dos Projetos de Especialidades 
Local: Rua da Liberdade, lote 4, Bairro Quinta das Canoas, 
Famões 
Data de despacho: 30.04.2019 
Teor do Despacho: Concordo. Deferida a licença 
administrativa 
 
Processo n.º 501/2017/OP/GI 
Nome: Fernando Cerqueira Nunes, Unipessoal, Lda 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua Marechal Craveiro Lopes, nº 9, Póvoa de Santo 
Adrião 
Data de despacho: 30.04.2019 
Teor do Despacho: Concordo. Aprovado o projeto de 
arquitetura e deferido o pedido de licenciamento 
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Processo n.º 473/2018/OP/GI 
Nome: Maria Fernanda Verde Mendes 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua Idade da Pedra, lote 50, Bairro Castelo Poente, 
Ramada 
Data de despacho: 30.04.2019 
Teor do Despacho: Concordo. Aprovado o projeto de 
arquitetura 
 
Processo n.º 71/2019/OP/GI 
Nome: José Morais Coutinho 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua Barbosa du Bocage, lote 682, Bairro Casal da 
Silveira, Famões 
Data de despacho: 30.04.2019 
Teor do Despacho: Concordo. Aprovado o projeto de 
arquitetura 
 
Processo n.º 505/2018/IP 
Nome: Pedro Miguel da Conceição Nunes 
Assunto: Informação Prévia 
Local: Travessa Ary dos Santos, lote E, Quinta das Pretas, 
Famões 
Data de despacho: 30.04.2019 
Teor do Despacho: Concordo. Emita-se parecer 
desfavorável 
 
Processo n.º 459/2018/OP/GI 
Nome: João Paulo Ris Martins 
Assunto: Aprovação dos Projetos de Especialidades 
Local: Rua Alfredo Ruas, nº 59, Bairro dos Pedernais, 
Ramada 
Data de despacho: 30.04.2019 
Teor do Despacho: Concordo. Deferida a licença 
administrativa 
 
 
Listagem dos despachos emitidos pelo Diretor do 
Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico, 
referente a Autorizações de Utilização, Comunicações 
Prévias e Rejeições Liminares, no uso da competência 
subdelegada pelo Vereador Paulo César Teixeira, através 
do despacho n.º 4/VPCT/2018, de 1 de outubro, durante o 
mês de abril de 2019, nos termos da informação n.º 
Interno/2019/4032, de 2019.05.13 (edoc/2019/30338): 
 
Processo n.º 354/2016/OP/GI 
Nome: Mário Jorge 
Assunto: Comunicação Prévia de Obras de Edificação e 
Remodelação de Terrenos 
Local: Rua Mira Sol, lote 819, Casal da Silveira, Famões 
Data de despacho: 01.04.2019 
Teor do Despacho: Concordo. Notifique-se 
 
Processo n.º 57/2019/OP/GI 
Nome: Hélder Bruno Zagalo Lima 
Assunto: Comunicação Prévia de Obras de Edificação e 
Remodelação de Terrenos 
Local: Rua Alfredo Marceneiro, lote 323, Bairro Vale 
Pequeno, Pontinha 
Data de despacho: 01.04.2019 
Teor do Despacho: Concordo. Notifique-se 
 
 
 
 

Processo n.º 290/2015/OP/GI 
Nome: Mabilde Rosa Guedes Lopes 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua da Liberdade, lote 15, Bairro Novo Stº. Eloy 
Data de despacho: 04.04.2019 
Teor do Despacho: Concordo. Deferida a autorização de 
utilização e emissão do respetivo alvará 
 
Processo n.º 578/2018/OP/GI 
Nome: Rui Vasco da Silva Amaro 
Assunto: Comunicação Prévia de Obras de Edificação e 
Remodelação de Terrenos 
Local: Rua José Rodrigues Migueis, lote 558, Bairro Casal 
dos Mochos, Famões 
Data de despacho: 01.04.2019 
Teor do Despacho: Concordo. Notifique-se, alertando 
para as desconformidades legais e regulamentares 
detetadas e para as respetivas consequências caso as 
mesmas não sejam sanadas. 
 
Processo n.º 178/2017/OP/GI 
Nome: EXUBERMONIUM, LDA 
Assunto: Comunicação Prévia de Obras de Edificação e 
Remodelação de Terrenos 
Local: Rua Columbano Bordalo Pinheiro, lote 204, Bairro 
Casal dos Apréstimos, Ramada 
Data de despacho: 01.04.2019 
Teor do Despacho: Concordo. Notifique-se 
 
Processo n.º 356/2016/OP/GI 
Nome: Aurélio Fernandes Gomes 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Avenida Luís de Camões, nº 25, Bairro Quinta das 
Pretas, Famões 
Data de despacho: 02.04.2019 
Teor do Despacho: Concordo. Deferida a autorização de 
utilização e emissão do respetivo alvará 
 
Processo n.º 59/2017/OP/GI 
Nome: Ana Cristina Campos Duarte Ribeiro 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua 1º de Janeiro, lote 49, Bairro Novo Trigache, 
Famões 
Data de despacho: 02.04.2019 
Teor do Despacho: Concordo. Deferida a autorização de 
utilização e emissão do respetivo alvará 
 
Processo n.º @ 94/2018 
Nome: Valentim da Silva Teixeira 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Dique da Terceira, nº 1, Odivelas 
Data de despacho: 02.04.2019 
Teor do Despacho: Concordo. Indeferida a autorização de 
utilização 
 
Processo n.º 539/2018/OP/GI 
Nome: Vítor Manuel Batista Florêncio 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua Cidade da Guarda, lote 546, Bairro Vale 
Grande, Pontinha 
Data de despacho: 02.04.2019 
Teor do Despacho: Concordo. Notifique-se 
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Processo n.º 583/2018/OP 
Nome: António Carlos de Jesus Cardoso 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua Estevão Amarante, 16, Ramada 
Data de despacho: 02.04.2019 
Teor do Despacho: Indeferir o pedido de licenciamento 
da operação urbanística, promovida que foi a audiência 
dos interessados, nos termos dos artigos 121º e 122º do 
CPA 
 
Processo n.º @ 208/2016 
Nome: Maria Alzira da Silva Oliveira 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Maria Lamas, nº 7 (lote 22), Bairro Casal do 
Rato, Pontinha 
Data de despacho: 08.04.2019 
Teor do Despacho: Concordo. Deferida a autorização de 
utilização e emissão do respetivo alvará 
 
Processo n.º 32/2019/OP/GI 
Nome: José Ricardo Pacheco Pedrosa 
Assunto: Comunicação Prévia de Obras de Edificação e 
Remodelação de Terrenos 
Local: Rua Sousa Carvalho, lote 137, Bairro Encosta do 
Mourigo, Famões 
Data de despacho: 08.04.2019 
Teor do Despacho: Concordo. Notifique-se 
 
Processo n.º 46/2019/OP/GI 
Nome: Paula Cristina Gouveia de Brito Magalhães 
Assunto: Comunicação Prévia de Obras de Edificação e 
Remodelação de Terrenos 
Local: Rua Hermínia Silva, lote 650, Bairro S. Sebastião 
Norte, Famões 
Data de despacho: 08.04.2019 
Teor do Despacho: Concordo. Notifique-se 
 
Processo n.º @ 200/2016 
Nome: Zelia Beatriz Faria Gameiro Baio 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Bairro da Carochia, Ramada 
Data de despacho: 08.04.2019 
Teor do Despacho: Concordo. Deferida a autorização de 
utilização e emissão do respetivo alvará 
 
Processo n.º 518/2017/OP/GI 
Nome: António Rodrigues Construções Unipessoal, Lda 
Assunto: Comunicação Prévia de Obras de Edificação e 
Remodelação de Terrenos 
Local: Rua Cidade Peso da Régua, lote 213, Bairro Casal S. 
Sebastião, Famões 
Data de despacho: 08.04.2019 
Teor do Despacho: Concordo. Notifique-se 
 
Processo n.º @ 107/2018 
Nome: António Manuel Vicente de Lemos 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Alves Redol, lote 94, Bairro Sete Quintas, 
Caneças 
Data de despacho: 09.04.2019 
Teor do Despacho: Concordo. Deferida a autorização de 
utilização e emissão do respetivo alvará 
 
Processo n.º 359/2016/OP/GI 
Nome: Manuel Mendonça Rodrigues Serrano 
Assunto: Autorização de Utilização 

Local: Rua Natália Correia, lote 223, Bairro da Milharada, 
Pontinha 
Data de despacho: 10.04.2019 
Teor do Despacho: Concordo. Deferida a autorização de 
utilização e emissão do respetivo alvará 
 
Processo n.º 198/2016/OP/GI 
Nome: Vítor Manuel Viduedo Carvalho 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua 1º de Janeiro, lote 64, Bairro Novo do Trigache 
Data de despacho: 10.04.2019 
Teor do Despacho: Concordo. Deferida a autorização de 
utilização e emissão do respetivo alvará 
 
Processo n.º 351/2016/OP/GI 
Nome: Augusto Maurício Carvalho 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Júlio Dinis, lote 508, Bairro Trigache Norte, 
Famões 
Data de despacho: 10.04.2019 
Teor do Despacho: Concordo. Notifique-se 
 
Processo n.º 49/2019/OP/GI 
Nome: João Filipe Lopes Tores 
Assunto: Comunicação Prévia de Obras de Edificação e 
Remodelação de Terrenos 
Local: Rua Hermínia Silva, lote 654, Bairro S. Sebastião 
Norte, Famões 
Data de despacho: 10.04.2019 
Teor do Despacho: Concordo. Notifique-se 
 
Processo n.º 14/2019/OP/GI 
Nome: Mahomed Minum Mussa 
Assunto: Comunicação Prévia de Obras de Edificação e 
Remodelação de Terrenos 
Local: Rua Bernardo Santareno, lote 217, Granjas Novas, 
Ramada 
Data de despacho: 10.04.2019 
Teor do Despacho: Concordo. Notifique-se 
 
Processo n.º 21/2017/OP 
Nome: Couteze – Construtora Unida de Tomar e Zêzere, 
Lda 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Praceta Américo Nunes, nº 7, Ramada 
Data de despacho: 18.04.2019 
Teor do Despacho: Concordo. Deferida a autorização de 
utilização e emissão do respetivo alvará 
 
Processo n.º @ 15/2019 
Nome: António Marques dos Santos 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Aura Abranches, nº 29 c/v Esq. Fração A, 
Ramada 
Data de despacho: 18.04.2019 
Teor do Despacho: Concordo. Deferida a autorização de 
utilização e emissão do respetivo alvará 
 
Processo n.º 265/2016/OP/GI 
Nome: Ricardo Jorge Brás Ribeiro 
Assunto: Comunicação Prévia de Obras de Edificação e 
Remodelação de Terrenos 
Local: Praceta Marcos Portugal, lote 189, Bairro Encosta 
do Mourigo, Famões 
Data de despacho: 18.04.2019 
Teor do Despacho: Concordo. Notifique-se 
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Processo n.º 375/2016/OP/GI 
Nome: Mário Ribeiro Simões Almeida 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Chão Compridos, lote 16, Bairro Sol Nascente. 
Famões 
Data de despacho: 22.04.2019 
Teor do Despacho: Concordo. Rejeite-se liminarmente 
 
Processo n.º 455/2015/OP/GI 
Nome: Décio Sousa Munoz 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua das Forças Armadas, lote 260, Bairro Casal do 
Rato, Pontinha 
Data de despacho: 22.04.2019 
Teor do Despacho: Concordo. Rejeite-se liminarmente 
 
Processo n.º 314/2017/OP 
Nome: Aurora Lopes Soares Mendes 
Assunto: Comunicação Prévia de Obras de Edificação e 
Remodelação de Terrenos 
Local: Rua D. Afonso Henriques, nº 79, Póvoa Stº. Adrião 
Data de despacho: 22.04.2019 
Teor do Despacho: Concordo. Notifique-se 
 
Processo n.º 482/2018/OP/GI 
Nome: Fernando Paulo Lisboa 
Assunto: Comunicação Prévia de Obras de Edificação e 
Remodelação de Terrenos 
Local: Rua Cidade de Abrandes, lote 397 B, Bairro Vale 
Grande, Pontinha 
Data de despacho: 22.04.2019 
Teor do Despacho: Concordo. Notifique-se 
 
Processo n.º 125/2019/OP/GI 
Nome: Fernando Paulo Lisboa 
Assunto: Comunicação Prévia de Obras de Edificação e 
Remodelação de Terrenos 
Local: Rua Cidade de Castelo BRANCO, LOTE 381, Vale 
Grande, Famões 
Data de despacho: 22.04.2019 
Teor do Despacho: Concordo. Notifique-se para 
apresentação no prazo estipulado os elementos 
corrigidos ou em falta 
 
Processo n.º 141/2018/OP/GI 
Nome: Incrível e Positivo, Lda 
Assunto: Comunicação Prévia de Obras de Edificação e 
Remodelação de Terrenos 
Local: Avenida da Liberdade, lote 118, Bairro Trigache 
Norte, Famões 
Data de despacho: 22.04.2019 
Teor do Despacho: Concordo. Notifique-se 
 
Processo n.º 157/2019/OP/GI 
Nome: Ricardo Martins 
Assunto: Comunicação Prévia de Obras de Edificação e 
Remodelação de Terrenos 
Local: Rua dos Carrascais, lote 37, Bairro dos Carrascais, 
Caneças 
Data de despacho: 24.04.2019 
Teor do Despacho: Concordo. Notifique-se para 
apresentação no prazo estipulado os elementos 
corrigidos ou em falta 
 
Processo n.º 159/2019/OP/GI 
Nome: JMS Gonçalves, Lda 
Assunto: Comunicação Prévia de Obras de Edificação e 
Remodelação de Terrenos 

Local: Rua 19 de Junho, lote 70, Bairro Sol Nascente, 
Famões 
Data de despacho: 24.04.2019 
Teor do Despacho: Concordo. Notifique-se para 
apresentação no prazo estipulado os elementos 
corrigidos ou em falta 
 
Processo n.º 184/2019/OP/GI 
Nome: Vasco André Carvalho Veladeiro 
Assunto: Comunicação Prévia de Obras de Edificação e 
Remodelação de Terrenos 
Local: Bairro Casal das Comendadeiras, lote 37, Famões 
Data de despacho: 24.04.2019 
Teor do Despacho: Concordo. Notifique-se para 
apresentação no prazo estipulado os elementos 
corrigidos ou em falta 
 
Processo n.º 115/2019/OP/GI 
Nome: Luís Miguel Alves da Silva 
Assunto: Comunicação Prévia de Obras de Edificação e 
Remodelação de Terrenos 
Local: Rua José Gomes Ferreira, lote 37, Bairro Trigache 
Norte, Famões 
Data de despacho: 24.04.2019 
Teor do Despacho: Concordo. Notifique-se 
 
Processo n.º 30/2016/OP/GI 
Nome: Sara Samssudin 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Padre António Vieira, lote 525, Famões 
Data de despacho: 29.04.2019 
Teor do Despacho: Concordo. Deferida a autorização de 
utilização e emissão do respetivo alvará 
 
Processo n.º 3/2019/OP/GI 
Nome: Gonçalo Nuo Duarte Alves Pequeno 
Assunto: Comunicação Prévia de Obras de Edificação e 
Remodelação de Terrenos 
Local: Rua 16 de Fevereiro, lote 81, Bairro das Fontainhas, 
Pontinha 
Data de despacho: 29.04.2019 
Teor do Despacho: Concordo. Notifique-se 
 
Processo n.º 34/2019/IP 
Nome: Nadine Taveira 
Assunto: Informação Prévia 
Local: Rua Egas Moniz, lote 38, Bairro Flor do Minho, 
Ramada 
Data de despacho: 30.04.2019 
Teor do Despacho: Concordo. Rejeite-se liminarmente 
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Listagem dos Comprovativos de Admissão de 
Comunicação Prévia, emitidos pelo Diretor do 
Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico, no 
uso da competência subdelegada pelo Vereador Paulo 
César Teixeira, através do despacho n.º 4/VPCT/2018, de 1 de 
outubro, durante o mês de abril de 2019, nos termos da 
informação n.º Interno/2019/4030, de 2019.05.13 
(edoc/2019/30324): 
 
Processo n.º @ 2/2017 – 14708/CP/OP/GI 
Nome: Agostinho dos Santos da Silva 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia  
Local: Rua da Paz, lote 158, Bairro Casal do Rato 
Data de emissão: 04.04.2019 
Comprovativo n.º 033/2019 
 
Processo n.º 321/2018/OP/GI 
Nome: Márcia Vanessa Barreira Pereira 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia  
Local: Rua Abel Manta, lote 12, Bairro Trigache Norte 
Data de emissão: 04.04.2019 
Comprovativo n.º 034/2019 
 
Processo n.º 20/2019/OP/GI 
Nome: Hugo Filipe Valentim Mendes 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia  
Local: Rua Augusto Amaral, lote 102, Bairro Sol Nascente 
Data de emissão: 04.04.2019 
Comprovativo n.º 035/2019 
 
Processo n.º 523/2018/OP/GI 
Nome: Mário João Redondo Serra Pereira 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia  
Local: Rua Luis Sttau Monteiro, lote 81, Bairro Granjas 
Novas 
Data de emissão: 04.04.2019 
Comprovativo n.º 036/2019 
 
Processo n.º 302/2016/OP/GI 
Nome: Fernando Manuel Tomés Luis 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia  
Local: Rua São José, lote 9, Bairro Galo de Pera 
Data de emissão: 09.04.2019 
Comprovativo n.º 037/2019 
 
Processo n.º 46/2019/OP/GI 
Nome: Paula Cristina Gouveia de Brito Magalhães 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia  
Local: Rua Hermínia Silva, lote 650, Bairro São Sebastião 
Norte 
Data de emissão: 12.04.2019 
Comprovativo n.º 038/2019 
 
Processo n.º 65/2018/OP/GI 
Nome: Miguel Delgado Colao 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia  
Local: Rua Cidade de Mirandela, lote 78, Bairro Casal de 
São Sebastião 
Data de emissão: 23.04.2019 
Comprovativo n.º 039/2019 
 

Processo n.º 32/2019/OP/GI 
Nome: José Ricardo Pacheco Pedrosa 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia  
Local: Rua Sousa Carvalho, lote 137, Bairro Encosta do 
Mourigo 
Data de emissão: 29.04.2019 
Comprovativo n.º 040/2019 
 
 
 
Listagem dos Alvarás de Utilização e de Construção, 
emitidos pelo Diretor do Departamento de Gestão e 
Ordenamento Urbanístico, no uso da competência 
subdelegada pelo Vereador Paulo César Teixeira, através 
do despacho n.º 4/VPCT/2018, de 1 de outubro, durante o 
mês de abril de 2019, nos termos da informação n.º 
Interno/2019/4031, de 2019.05.13 (edoc/2019/30333): 
 
Alvarás de Construção 
 
Processo n.º 248/2017/OP 
Nome: Daniela dos Santos Cid 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua da Ribeira, Terra da Ilha das Cobras 
Data de emissão: 01.04.2019 
Alvará n.º 095/2019 
 
Processo n.º 439/2018/OP/GI 
Nome: Adélia Celeste Pimentel Bértolo Ribeiro 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua Cidade de Portimão, lote 9, Bairro Vale Grande 
Data de emissão: 02.04.2019 
Alvará n.º 096/2019 
 
Processo n.º 306/2017/OP/GI 
Nome: António José Bogarim Lage e Outro 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua 8 de Junho, lote 101, Bairro da Mimosa 
Data de emissão: 02.04.2019 
Alvará n.º 097/2019 
 
Processo n.º 310/2018/OP/GI 
Nome: Hugo Miguel Afonso Fevereiro e Liliana Nunes de 
Jesus 
Gouveia Fontinha 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua Almada Negreiros, lote 12, Urbanização 
Qualihad, Bairro Flor do 
Minho 
Data de emissão: 02.04.2019 
Alvará n.º 098/2019 
 
Processo n.º 440/2018/OP/GI 
Nome: Adélia Celeste Pimentel Bértolo Ribeiro 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua Cidade de Portimão, lote 10, Bairro Vale 
Grande 
Data de emissão: 02.04.2019 
Alvará n.º 099/2019 
 
Processo n.º @ 14/2019 – 2593/OP 
Nome: Formaplanos – Planeamento e Construção Lda 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Urbanização Colinas do Cruzeiro, zona 1, lote 3, 
Odivelas 
Data de emissão: 04.04.2019 
Alvará n.º 100/2019 
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Processo n.º 282/2015/OP/GI 
Nome: Ricardo Cláudio da Conceição Fernandes 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua Marquesa d’Alorna, lote 283, Bairro Trigache 
Norte 
Data de emissão: 04.04.2019 
Alvará n.º 101/2019 
 
Processo n.º 287/2018/OP/GI 
Nome: Hélder Duarte Fernandes Basílio 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua Eng. Duarte Pacheco, lote 957 A, Bairro Casal 
Novo 
Data de emissão: 04.04.2019 
Alvará n.º 102/2019 
 
Processo n.º 453/2017/OP/GI 
Nome: Alexandre de Carvalho 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua Flor do Minho, lote 10, Bairro Flor do Minho 
Data de emissão: 05.04.2019 
Alvará n.º 103/2019 
 
Processo n.º 512/2017/OP/GI 
Nome: Tiago Manuel Vieira Silva 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua José Gomes Ferreira, lote 40, Bairro Trigache 
Norte 
Data de emissão: 05.04.2019 
Alvará n.º 104/2019 
 
Processo n.º 50/2018/OP/GI 
Nome: Cesaltino de Pina Sequeira 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Avenida da Liberdade, lote 113, Bairro Trigache 
Norte 
Data de emissão: 09.04.2019 
Alvará n.º 105/2019 
 
Processo n.º 530/2018/OP 
Nome: André Ricardo Landeiro dos Santos 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua Almirante Gago Coutinho, nº 118, 118 A e 118B, 
Ramada 
Data de emissão: 09.04.2019 
Alvará n.º 106/2019 
 
Processo n.º 105/2017/OP 
Nome: DELSIPLANO, LDA 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Bairro dos Pedernais, lote 22 , Ramada 
Data de emissão: 10.04.2019 
Alvará n.º 107/2019 
 
Processo n.º 338/2018/OP/GI 
Nome: Vítor Manuel Loureiro Urze 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua 18 de Maio, lote 43, Bairro Sol Nascente 
Data de emissão: 10.04.2019 
Alvará n.º 108/2019 
 
Processo n.º 417/2017/OP/GI 
Nome: Telma Filipa Antunes Lopes Lourenço 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua Cidade de Barcelos, lote 476, Bairro Casal de 
São Sebastião 
Data de emissão: 11.04.2019 
Alvará n.º 109/2019 

Processo n.º 542/2018/D/OVP 
Nome: NOS – Comunicações SA 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Avenida Prof. Dr. Augusto Abreu Lopes, Odivelas 
Data de emissão: 12.04.2019 
Alvará n.º 110/2019 
 
Processo n.º 347/2017/OP 
Nome: Sara Duarte – Gestão do Património, Unipessoal, 
Lda 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua da Paiã, nº 5, Odivelas 
Data de emissão: 17.04.2019 
Alvará n.º 111/2019 
 
Processo n.º 445/2017/OP 
Nome: Compreconcil – Compra de Prédios e Construção 
Civil, SA 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Granjas da Paradela, lote 12, Póvoa de Santo Adrião 
Data de emissão: 23.04.2019 
Alvará n.º 112/2019 
 
 
Alvarás de Utilização 
 
Processo n.º @ 411/2015 – 14468/CP/OP/GI 
Nome: Maria Clementina Pereira da Costa 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua 25 de Agosto, lote 23, Bairro Casal Novo dos 
Bons Dias 
Data de emissão: 01.04.2019 
Alvará n.º 060/2019 
 
Processo n.º 36/2016/OP/GI 
Nome: Rui Miguel Rei de Sousa 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua Vasco Santana, lote 823, Bairro Casal Novo 
Data de emissão: 02.04.2019 
Alvará n.º 061/2019 
 
Processo n.º @ 8/2019 – 13285/CP/OP/GI 
Nome: Rosária Martins da Silva António 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua Manuel Barbosa du Bocage, lote 1281, Bairro 
Casal Novo 
Data de emissão: 02.04.2019 
Alvará n.º 062/2019 
 
Processo n.º 99/2017/OP/GI 
Nome: ENGATE 3 – Comércio e Industria de Alumínios 
Lda 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua de São João, nº 26 de policia, Bairro Galo da 
Pera 
Data de emissão: 04.04.2019 
Alvará n.º 063/2019 
 
Processo n.º 214/2016/OP/GI 
Nome: Rui Alexandre de Sá Alves Dantas 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua Fernando Lopes Graça, nº 7 de policia, Bairro 
Granjas Novas 
Data de emissão: 04.04.2019 
Alvará n.º 064/2019 
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Processo n.º 431/2016/OP/GI 
Nome: Fábio Miguel Mendes Brunheta 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua 1º de Janeiro, lote 71, Bairro Novo do Trigache 
Data de emissão: 04.04.2019 
Alvará n.º 065/2019 
 
Processo n.º 365/2017/OP/GI 
Nome: Maria Ermelinda Mesquita Martins 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua da Caiada, lote D 48, Bairro dos Pedernais 
Data de emissão: 04.04.2019 
Alvará n.º 066/2019 
 
Processo n.º 414/2016/OP/GI 
Nome: Graça Maria Carrilho Constantino dos Santos e 
Outros 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Praceta do Poço, lote 25, Bairro Casal das 
Comendadeiras 
Data de emissão: 08.04.2019 
Alvará n.º 067/2019 
 
Processo n.º 362/2016/OP/GI 
Nome: Adelino Ribeiro Sousa 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua José Régio, nº 5 de policia com vão de porta 
para a  
Rua da Liberdade nº 7 e 7ª de policia, Ramada 
Data de emissão: 11.04.2019 
Alvará n.º 068/2019 
 
Processo n.º 361/2016/OP/GI 
Nome: Adelino Ribeiro Sousa 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua José Régio, nº 3 de policia, Bairro dos 
Pedernais 
Data de emissão: 11.04.2019 
Alvará n.º 069/2019 
 
Processo n.º 492/2016/OP/GI 
Nome: José Manuel de Brito Fernandes 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua D. Nuno Álvares Pereira, nº 5 de policia, Bairro 
Flor do Minho 
Data de emissão: 11.04.2019 
Alvará n.º 070/2019 
 
Processo n.º 131/2016/OP/GI 
Nome: Maria da Conceição Tojeira Esteves e Outros 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua Faustino Freitas, nº 4 de policia, Bairro das 
Comendadeiras 
Data de emissão: 22.04.2019 
Alvará n.º 071/2019 
 
Processo n.º @ 13/2019 – 10370/OCP 
Nome: Manuel Martins da Silva 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua Miguel Rovisco, nº 7 e 7 A, Odivelas 
Data de emissão: 22.04.2019 
Alvará n.º 072/2019 
 
Processo n.º 59/2017/OP/GI 
Nome: Ana Cristina Campos Duarte Ribeiro 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua 1º de Janeiro, lote 49, Bairro Novo do Trigache 
Data de emissão: 23.04.2019 

Alvará n.º 073/2019 
 
Processo n.º 356/2016/OP/GI 
Nome: Aurélio Fernandes Gomes 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Avenida Luís de Camões, nº 25 de policia, Bairro 
Quinta das Pretas 
Data de emissão: 29.04.2019 
Alvará n.º 074/2019 
 
Processo n.º 359/2016/OP/GI 
Nome: Manuel Mendonça Rodrigues Serrano 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua Natália Correia, lote 223, Bairro da Milharada 
Data de emissão: 29.04.2019 
Alvará n.º 075/2019 
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COESÃO SOCIAL 
 

 
Decisões com eficácia externa tomadas pela Vereadora 
Ana Susana Oliveira dos Santos, ao abrigo do disposto no 
Despacho de Delegação e Subdelegação de 
Competências do Presidente da Câmara Municipal de 
Odivelas, n.º 42/PRES/2018, de 28 de setembro, no âmbito 
da Divisão de Coesão Social, referentes ao mês de abril de 
2019, nos termos da informação n.º Interno/2019/3677, de 
2019.05.02 (edoc/2019/28092): 
 
Divisão de Coesão Social 
 
EDOC/2019/4092 
Interno/2019/2248 de 2019/03/13 
Assunto: Revisão de renda – Morada: Rua 
Domingos António de Carvalho, n.º 8 – R/C Esq. - 
Famões 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo com o 
proposto, face ao informado. Proceda-se em 
conformidade.” 
Data da decisão: 2019/04/05 
 
EDOC/2019/5639 
Interno/2019/2133 de 2019/03/11 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 12, Rua 
Cristóvão Colombo – Odivelas – Pagamento de 
quotas 2019. 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo com o 
proposto, face ao informado. À DJAG/DFA para os 
devidos procedimentos e efeitos.” 
Data da decisão: 2019/04/02 
 
EDOC/2019/14097 
Interno/2019/2239 de 2019/03/11 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 10, Rua 
Barbosa du Bocage – Ramada – Pagamento de 
quotas 2019. 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo com o 
proposto, face ao informado. À DJAG/DFA para os 
devidos procedimentos e efeitos.” 
Data da decisão: 2019/04/02 
 
EDOC/2019/15012 
Interno/2019/2174 de 2019/03/12 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 46, Rua Major 
Caldas Xavier – Odivelas – Pagamento de quotas 
2019. 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo com o 
proposto, face ao informado. À DJAG/DFA para os 
devidos procedimentos e efeitos.” 
Data da decisão: 2019/04/02 
 
EDOC/2019/16526 
Interno/2019/2251 de 2019/03/13 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 39, Rua Ilha da 
Madeira – Olival Basto – Pagamento de quotas 2019. 

Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo com o 
proposto, face ao informado. À DJAG/DFA para os 
devidos procedimentos e efeitos.” 
Data da decisão: 2019/04/02 
 
EDOC/2019/16537 
Interno/2019/2247 de 2019/03/13 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 52, Rua Major 
Caldas Xavier – Odivelas – Pagamento de quotas 
2019. 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo com o 
proposto, face ao informado. À DJAG/DFA para os 
devidos procedimentos e efeitos.” 
Data da decisão: 2019/04/02 
 
EDOC/2019/17261 
Interno/2019/2543 de 2019/03/21 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 27, Rua Serpa 
Pinto – Odivelas – Pagamento de quotas 2019. 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo com o 
proposto, face ao informado. À DJAG/DFA para os 
devidos procedimentos e efeitos.” 
Data da decisão: 2019/04/02 
 
EDOC/2019/19068 
Interno/2019/2696 de 2019/03/26 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 12, Rua Vasco 
Santana – Ramada – Pagamento de quotas 2019. 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo com o 
proposto, face ao informado. À DJAG/DFA para os 
devidos procedimentos e efeitos.” 
Data da decisão: 2019/04/05 
 
EDOC/2019/19213 
Interno/2019/2679 de 2019/03/26 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 17, Rua Tomás 
da Anunciação – Odivelas – Pagamento de quotas 
2019. 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo com o 
proposto, face ao informado. À DJAG/DFA para os 
devidos procedimentos e efeitos.” 
Data da decisão: 2019/04/02 
 
EDOC/2019/21410 
Interno/2019/2887 de 2019/04/02 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 13, Rua José 
Régio – Odivelas – Pagamento de quotas 2019. 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo com o 
proposto, face ao informado. À DJAG/DFA para os 
devidos procedimentos e efeitos.” 
Data da decisão: 2019/04/10 
 
EDOC/2019/21778 
Interno/2019/2901 de 2019/04/02 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 79, Av. D. Dinis 
– Odivelas – Pagamento de quotas 2019. 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo com o 
proposto, face ao informado. À DJAG/DFA para os 
devidos procedimentos e efeitos.” 
Data da decisão: 2019/04/21 
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EDOC/2019/21949 
Interno/2019/2958 de 2019/04/03 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 4, Rua Dr. 
Teófilo Braga – Odivelas – Pagamento de quotas 
2019. 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo com o 
proposto, face ao informado. À DJAG/DFA para os 
devidos procedimentos e efeitos.” 
Data da decisão: 2019/04/05 
 
EDOC/2019/22608 
Interno/2019/3054 de 2019/04/05 
Assunto: Revisão do valor da renda/acordo de 
regularização de dívida – Rua Dr. Fernando Valle, n.º 
4 – 1º Esq. - Odivelas 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo, face ao 
informado. Proceda-se em conformidade.” 
Data da decisão: 2019/04/29 
 
EDOC/2019/26546 
Assunto: Proposta FASE - abril 2019 - Declarações 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo com o 
proposto, face ao informado. À DJAG/DFA para os 
posteriores efeitos.” 
Data da decisão: 2019/04/29 
 
EDOC/2019/22923 
Interno/2019/3027 de 2019/04/05 
Assunto: Visita Cultural a Benavente – Proposta de 
aquisição de 33 bilhetes para um passeio de barco 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo com o 
proposto, face ao informado. À DJAG/DFA para os 
devidos procedimentos e efeitos.” 
Data da decisão: 2019/04/09 
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ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

 
 

8.ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
 

Realizada em 9 de maio de 2019 
 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

RECOMENDAÇÃO 
 

 
 

“RECOMENDAÇÃO 

 
PARQUES DE BICICLETAS E MOTOS 

 
Atendendo a que a mobilidade está na ordem do 
dia e as questões ambientais adquirem uma 
importância cada vez maior na nossa sociedade; e 
constactando-se que na área do Município de 
Odivelas fraca oferta de estacionamento para este 
tipo de veículos e existe algum receio de furto das 
bicicletas sempre que o veículo é parqueado, 
obrigando a que o mesmo seja fixo a sinais de 
trânsito, postes de todo o tipo ou gradeamentos. 
 
Acresce o incentivo do seu uso, para além das 
questões de mobilidade e ambientais, favorece a 
actividade física. 
 
Tendo ainda em conta que nos locais de comércio 
e serviços a que os munícipes se deslocam, são alvo 
de sobre-lotação de viaturas; 
 
Assumindo ainda que no caso de motorizadas e 
motas, o estacionamento diurno é mais pacífico, 
mas o nocturno alvo dos mesmos receios para 
quem não tem garagem, propõe-se: 
 
Que seja estudado e planeado a colocação de 
parques para bicicletas e motas com as devidas 
estruturas metálicas de protecção e segurança, nos 
pontos de serviços mais utilizados, incluindo 
camarários, mercados, desportivos, recreio e outros 
que se entendam alvo de potenciais utentes, tal 
como o estabelecimento de rácios de 
parqueamentos nas zonas residenciais, tendo em 
conta o número de veículos registados por 
projecção para a área. 
 

Assim, propõe-se que a Assembleia Municipal de 
Odivelas, reunida em Sessão plenária aprove a 
recomendação ao Executivo para que implemente 
os referidos parques de acordo com os estudos 
sugeridos a promover. 
 
(Documento apresentado pela bancada do 
CDS/PP – foi Aprovado por Unanimidade.) 
 
Odivelas, 10 de maio de 2019” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

VOTO DE CONGRATULAÇÃO 
 

 
 

«VOTO DE CONGRATULAÇÃO 
 

9 DE MAIO 
“DIA DA UNIÃO EUROPEIA” 

 
O dia da União Europeia é uma data comemorativa 
que assinala o dia 9 de Maio de 1950, em que o 
estadista Robert Schuman avançou com a 
proposta de uma entidade europeia supranacional. 
 
A construcção de uma europa forte implica o 
envolvimento de todos os cidadãos num 
sentimento de intergração com vista ao 
desenvolvimento económico e à paz. 
 
Neste dia da Europa importa saudar e reflectir 
como aqui chegámos e que caminho queremos 
para o futuro. 
 
Seria importante que o dia fosse assinalado de 
forma entusiástica num Concelho onde existem 
multiplas culturas e uma grande diversidade de 
nacionalidades, ampliando o espírito europeu 
fundador. 
 
Assim, propõe-se que a Assembleia Municipal de 
Odivelas, reunida em Sessão plenária aprove o 
presente voto de Congratulação. 
 
(Documento apresentado pela bancada do 
CDS/PP – foi Aprovado por Maioria, com os votos a 
favor das bancadas do PS, PPD/PSD, BE, PAN e 
CDS/PP, com os votos contra da bancada da CDU 
e com a abstenção do Membro Independente 
Lúcia Lemos.) 
 
Odivelas, 10 de maio de 2019 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 



 
 

 
Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 

 
Ano XX - N.º 11 – 28 de maio de 2019 

32 
 

 

MOBILIDADE E TRANSPORTES NO 
CONCELHO DE ODIVELAS 

 

 
 

RECOMENDAÇÃO 
 

No âmbito da discussão do “Ponto 1 - Mobilidade e 
Transportes no Concelho de Odivelas”, foi 
apresentada uma recomendação. Colocada à 
votação a Recomendação apresentada foi rejeitada 
por maioria com os votos a favor das bancadas do 
PPD/PSD, da CDU, do PAN, do BE do Membro 
Independente Lúcia Lemos e com os votos contra 
do PS. 
 
(Rejeitada por maioria) 
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PREÂMBULO 

 
 

O Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais, aprovado pelo DL n.º 54 – A/99, 22 de 

fevereiro, com a redação dada pela Lei n.º 162/99, de 14 de setembro, pelo DL n.º 315/2000, de 2 

de dezembro, e pelo DL n.º 84/2002, de 5 de Abril, consubstanciou a reforma da administração 

financeira e das contas públicas no setor da administração autárquica. 

Segundo o ponto 2.9.1. do POCAL, “o sistema de controlo interno a adotar pelas autarquias locais 

engloba, designadamente, o plano de organização, políticas, métodos e procedimentos de 

controlo, bem como todos os outros métodos e procedimentos definidos pelos responsáveis 

autárquicos que contribuam para assegurar o desenvolvimento das atividades de forma ordenada 

e eficiente, incluindo a salvaguarda dos ativos, a prevenção e deteção de situações de 

ilegalidade, fraude e erro, a exatidão e a integridade dos registos contabilísticos e a 

preparação oportuna de informação financeira fiável”. 

Apesar de o POCAL ter sido revogado pelo DL nº 192/2015, de 11 de setembro (SNC-AP), 

mantém-se, porém, em vigor, os pontos 2.9, 3.3 e 8.3.1, relativos, respetivamente, ao controlo 

interno, às regras previsionais e às modificações do orçamento. 

Ora, a Norma de Controlo Interno (NCI) do Município de Odivelas, aprovada em 2015, já não se 

mostra adequada à realidade, quer pelo tempo entretanto decorrido, quer pelas significativas 

alterações legislativas, quer pelas mudanças na estrutura orgânica, quer pelo cada vez maior 

acervo de atribuições das autarquias e competências dos seus órgãos, impondo-se, pois, uma 

profunda alteração que a adeque ao atual contexto organizativo da autarquia e às circunstâncias 

que hoje estão subjacentes à gestão autárquica.  

Nestes termos, e depois de ouvidos os serviços e acolhidas as suas propostas e de elaboração 

dos ajustamentos necessários, a Câmara Municipal de Odivelas em sua reunião de XXXXXX , de 

acordo com o disposto no artigo 241º da Constituição da República Portuguesa (CRP) e na alínea 

i) do n.º 1 do artigo 33º do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, deliberou aprovar a 

presente norma de controlo interno, que entra em vigor no dia xx de XXXXXXXXXXXX de 2019. 
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CAPÍTULO I  

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Artigo  1°  

Objeto e âmbito  

1. A presente Norma visa estabelecer um conjunto de regras definidoras de políticas, 
métodos e procedimentos de controlo que permitam assegurar o desenvolvimento das 
atividades atinentes à evolução patrimonial de forma ordenada e eficiente, incluindo a 
salvaguarda dos ativos, a prevenção e deteção de ilegalidades, de fraudes e erros, a 
exatidão e integridade dos registos contabilísticos e a preparação atempada de informação 
financeira fidedigna. 

2. A presente Norma é aplicável a todas as unidades orgânicas, abrangendo e vinculando todos 
os titulares de órgãos, trabalhadores, agentes e demais colaboradores do Município de 
Odivelas. 

 

Artigo 2° 

Responsabilidade pela implementação da Norma de Con trolo Interno (NCI) 

1. Nos termos da lei compete ao Presidente da Câmara Municipal submeter a norma de controlo 
interno à aprovação da Câmara Municipal e a este órgão aprovar a mesma.  

2. Nos termos do Plano de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), o órgão executivo 
aprova e mantém em funcionamento o sistema de controlo interno adequado às atividades da 
autarquia local, assegurando o seu acompanhamento e avaliação permanente.  

3. O órgão deliberativo pode estabelecer dispositivos pontuais ou permanentes de fiscalização 
que permitam o exercício adequado da sua competência.  

 

Artigo 3°  

Acompanhamento e revisão 

1. Compete à Câmara Municipal e a cada um dos seus membros, bem como ao pessoal 
dirigente, dentro da respetiva unidade orgânica, zelar pelo cumprimento da presente Norma. 

2. Compete ainda ao pessoal dirigente, o acompanhamento da implementação e execução da 
NCI, devendo igualmente promover a recolha de sugestões, propostas e contributos das 
várias UO’s tendo em vista a avaliação, revisão e permanente adequação da mesma à 
realidade do Município, sempre na ótica da otimização do controlo interno, da melhoria de 
eficácia e eficiência da gestão municipal.  

3. Compete ao dirigente máximo da área financeira, sob coordenação do Presidente da Câmara 
ou do Vereador com o pelouro financeiro, no âmbito do acompanhamento da NCI, a recolha 
de sugestões, de propostas e de contributos das unidades orgânicas, tendo em vista a sua 
apreciação para integrarem eventual revisão da Norma.  

4. Os elementos recolhidos sustentarão a proposta de revisão e atualização da NCI que aquele 
dirigente apresentará à apreciação do Presidente da Câmara ou do Vereador com o pelouro 
financeiro que, se assim o entender, a submeterá à apreciação do Órgão Executivo.  
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5. Esta recolha de sugestões ocorrerá pelo menos uma vez em cada quatro anos, salvo se 
circunstâncias excecionais vierem a aconselhar um período de tempo menor.  

 

CAPITULO II 

PROTEÇÃO DE DADOS 

 

Artigo 4º 

Proteção de dados 

1. Todos os requerimentos relativos ao exercício dos direitos do titular dos dados que lhe são 
conferidos, ou outros, rececionados ou remetidos pelas diversas UO deverão ser 
encaminhados para o Setor de Expediente e Apoio Logístico (DJOM/SEAL) para o devido 
registo, sendo o acesso o mais restrito possível.  

2. Na consulta dos diversos processos dever-se-á aferir do real interesse do requerente, 
salvaguardando dados pessoais de terceiros, desnecessários a essa consulta, assegurando a 
confidencialidade e integridade da informação.  

3. O responsável pelo tratamento dos dados pessoais, tanto no momento da definição dos meios 
de tratamento como no momento do próprio tratamento, deve aplicar as medidas técnicas e 
organizativas que forem adequadas para assegurar e poder comprovar que o tratamento é 
realizado em conformidade com o RGPD.  

4. Nos diversos serviços deverá ser disponibilizada a identificação dos titulares dos cargos 
dirigentes responsáveis pelo tratamento dos dados, podendo ser designado um representante 
para esse tratamento.  

5. Os responsáveis pelo tratamento dos dados devem assegurar que são tratados apenas os 
dados pessoais que são necessários para cada finalidade específica do tratamento.  

6. Em cada UO deverá existir um registo de todas as atividades de tratamento de dados sob a 
sua responsabilidade.  

7. Os serviços que têm acesso a dados pessoais são responsáveis pelo seu tratamento, devendo 
os titulares dos cargos indicar as pessoas autorizadas a aceder aos mesmos e em que fases.  

8. Os dados pessoais devem ser conservados apenas durante o período considerado necessário, 
concretizando a adequada proteção dos titulares dos dados.  

9. Os procedimentos e fases de tratamento de dados, desde a sua recolha até à sua eliminação, 
deverão constar em regulamento municipal próprio. 

 

CAPITULO III 

AUDITORIA 

 

Artigo 5º 

Auditoria externa 

1. As contas anuais do Município são verificadas por auditoria externa, nos termos da Lei.  

2. Devem ainda ser auditadas e certificadas as contas por um Revisor Oficial de Contas, nos 
termos da Lei.  
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3. No âmbito da atividade desenvolvida nos n.ºs anteriores, os eleitos, dirigentes e trabalhadores 
das diversas unidades orgânicas prestam toda a colaboração aos auditores designados, 
nomeadamente ao acesso à informação considerada necessária.  

 

CAPITULO IV  

ORÇAMENTO E CONTAS 

 

Artigo  6°  

Elaboração e execução do orçamento  

1. Na elaboração do orçamento devem seguir-se as regras previsionais de caráter legal, 
constantes do POCAL (na parte que ainda se mantêm em vigor), do SNC-AP, do diploma que 
estabelece o regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais e da Lei 
do Orçamento do Estado e, além do mais, ter-se em consideração o conhecimento histórico 
das cobranças e pagamentos de anos anteriores para que as estimativas sejam as mais 
fidedignas e aproximadas da realidade dos anos passados.  

2. Os responsáveis pelos serviços devem proceder ao levantamento das necessidades de 
despesa e estimativas de receita para o ano seguinte ou seguintes, preencher o mapa 
fornecido pela Divisão Financeira e de Aprovisionamento (DFA) e devolvê-lo no prazo que 
esta oportunamente fixar. 

3. Para o efeito, a DFA elaborará um quadro justificativo do qual devem constar, para todas as 
rubricas orçamentais, notas técnicas bem como os valores e cálculos que concorrem para a 
obtenção do valor final a constar do orçamento da receita.  

4. A DFA elaborará ainda, com periodicidade trimestral, um mapa que apresente o total da 
receita corrente bruta cobrada e da despesa corrente bruta paga e que faça a demonstração 
da situação da autarquia em termos de equilíbrio orçamental, que será entregue ao 
Presidente da Câmara.  

 

Artigo 7º 

Elaboração, aprovação e prestação de contas 

1. A elaboração técnica das demonstrações financeiras é da responsabilidade da DFA, sendo da 
responsabilidade da Divisão de Gestão Patrimonial (DGP) a elaboração dos anexos que 
servem de suporte às demonstrações financeiras. 

2. Depois de finalizado o processo de prestação de contas as mesmas devem ser revistas pela 
DFA; 

3. Esta revisão deve ter em consideração, para além das questões atinentes à correta 
elaboração dos documentos, a sua consistência, regularidade e ainda as Resoluções anuais e 
as Instruções de prestação de contas do Tribunal de Contas. 

4. Após a indicada revisão, a prestação de contas é apresentado ao Presidente da Câmara que 
o submeterá à discussão e votação da Câmara Municipal. 

5. Seja qual for o resultado da votação (aprovação ou rejeição) a prestação de contas deve ser 
sempre enviada ao Tribunal de Contas e às diversas entidades previstas na Lei. 
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Artigo  8º 

Modificação orçamental  

1. A introdução de modificações nos documentos previsionais é da responsabilidade da 
DFA, de acordo com as necessidades dos diversos serviços. 

2. Os diversos serviços devem enviar à DFA uma proposta devidamente fundamentada, 
autorizada pelo responsável do serviço, com as rubricas a alterar e as respetivas 
contrapartidas.  

3. A DFA elabora um mapa resumo com indicação das rubricas a alterar para ser submetido 
à análise do Dirigente máximo responsável pela área financeira e, posteriormente, sujeita 
à aprovação do órgão competente. 

4. Após deliberação de aprovação, os documentos são assinadas e devidamente 
arquivados, devendo ser entregue uma cópia na DFA. 

 

CAPÍTULO V 

MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS 

 

Artigo 9º  

Disposições gerais  

1. Todos os movimentos relativos a meios financeiros líquidos são obrigatoriamente 
documentados e registados.  

2. Os pagamentos são obrigatoriamente suportados por documento devidamente autorizado.  

3. As receitas municipais podem ser recebidas na Tesouraria Municipal (TESM) ou seus Postos 
de Cobrança.  

 

Artigo 10º 

Caixa  

1. A importância em numerário existente em caixa não deve ultrapassar o montante de 2.000 € 
(dois mil euros), exceto se o valor total dos pagamentos em numerário previsto para o dia 
seguinte ultrapassar esse valor. 

2. Em caixa apenas podem existir os seguintes meios de pagamento, nacionais ou estrangeiros: 

a) Notas de bancos e moedas metálicas;  

b) Cheques por depositar;  

c) Vales Postais; 

3. É expressamente proibida a existência em caixa de:  

a) Cheques pré-datados;  

b) Cheques sacados por terceiros e devolvidos pelas instituições bancárias;  

c) Vales à caixa.  
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Artigo 11º   

Cheques 

1. Os cheques são emitidos por trabalhadores afetos à DFA, e são assinados pelo Presidente 
da Câmara, ou pelo Vereador com competência delegada, e pelo Tesoureiro ou seu substituto. 

2. Os cheques não preenchidos estão à guarda do Tesoureiro.  

3. Os cheques emitidos na TESM devem ser levantados até 6 meses após a comunicação 
aos beneficiários, findo os quais serão anulados. 

4. Os cheques que venham a ser anulados após a sua emissão são arquivados sequencialmente 
na Tesouraria, após a inutilização das assinaturas, se as houver. 

5. Findo o período de validade dos cheques em trânsito, (seis meses contados da data do 
pagamento), nos termos da Lei Uniforme sobre os Cheques, verificado no momento de 
realização da reconciliação bancária, o responsável pela reconciliação bancária deve 
proceder de imediato ao respetivo cancelamento junto da instituição bancária, efetuando-se 
os respetivos registos contabilísticos de regularização. 

6. É vedada a assinatura de cheques em branco. 

7. Sempre que sejam devolvidos cheques sem pagamento, deverá proceder-se da seguinte 
forma:  

a) Proceder-se à realização de todos os registos contabilísticos no sistema informático 
correspondentes à devolução dos cheques, no sentido de reestabelecer a dívida do 
cliente, ficando os cheques à guarda da TESM; 

b) Contactar com o cliente para que o mesmo proceda, de imediato, à regularização da 
situação através do pagamento do valor do cheque e dos encargos bancários inerentes 
à devolução;  

c) Resultando infrutífera a diligência prevista na alínea anterior, encaminhar o expediente 
para efeitos de execução fiscal ou procedimento criminal, se aplicável;  

d) Juntar cópia do cheque ao processo, no caso em que tenham a sua origem em 
processos de execução fiscal;  

e) Para efeitos da alínea anterior, a DJOM/ Setor Técnico-Jurídico, Contraordenações e 
Execuções Fiscais (STJCEF) efetua as regularizações necessárias, devendo o 
processo prosseguir com o número de certidão de dívida dado inicialmente;  

f) A instrução do processo de execução fiscal inclui os encargos suportados com a 
devolução do cheque, custos administrativos, bem como os restantes encargos e 
custas judiciais.  

8. Os cheques aceites têm de ser cruzados, emitidos à ordem do Município de Odivelas e de 
montante igual ao do valor a pagar. A data de emissão deve, preferencialmente, coincidir com 
a data da sua entrega, ou, obrigatoriamente, até cinco dias da data que a antecede. No verso 
do cheque será aposto o número do (s) documento (s) de receita que lhe corresponde (m) e o 
contato telefónico da entidade pagadora.  

9. Sendo o cheque remetido pelo correio, o DJOM/Setor de Expediente e Apoio Logístico (SEAL) 
deverá, sendo caso, cruzar o cheque de imediato e remetê-lo por protocolo para a TESM. 

 

Artigo 12º 

 Contas bancárias 

1. A abertura e o encerramento de contas bancárias são sujeitas a prévia autorização da CM, 
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sob proposta do Presidente da Câmara, sendo as mesmas sempre tituladas pelo Município 
de Odivelas. 

2. As contas bancárias referidas no n.º anterior são movimentadas simultaneamente pelo 
Presidente da Câmara, ou vereador com competência delegada e pelo responsável da 
Tesouraria, ou seu substituto. 

 

Artigo 13º 

Gestão de depósitos a prazo 

Quando existam excedentes de tesouraria devem promover-se consultas a instituições bancárias, 
por forma a obter as melhores condições para aplicações financeiras sem riscos, carecendo de 
autorização do PCM ou Vereador com competência delegada para o efeito. 

 

Artigo 14º 

Endividamento e regime de crédito  

1. A contratação de qualquer empréstimo a médio ou longo prazo deverá ser sempre precedida 
de consulta, no mínimo, a três instituições de crédito e sempre em cumprimento do estipulado 
na legislação em vigor.  

2. A proposta de decisão, a ser submetida à apreciação dos Órgãos Executivo e Deliberativo, 
deverá ser acompanhada de um mapa demonstrativo das várias propostas recebidas, do mapa 
demonstrativo da capacidade de endividamento e fundamentando os critérios e a razão da 
opção.  

 

Artigo 15º  

Reconciliações bancárias 

1. A TESM deve manter atualizadas as contas correntes referentes a todas as instituições 
bancárias onde se encontrem contas abertas em nome do Município de Odivelas. 

2. Mensalmente devem ser realizadas reconciliações bancárias, sendo confrontados os extratos 
bancários com os registos da contabilidade, por um trabalhador da DFA designado para o 
efeito e que não se encontre afeto à tesouraria nem tenha acesso habitual às contas 
correntes com as instituições bancárias. 

3. Para além destas reconciliações devem ser efetuadas outras com caráter aleatório, a realizar 
por um trabalhador da DFA.  

4. Quando se verifiquem diferenças nas reconciliações bancárias, estas devem ser averiguadas 
e prontamente regularizadas.  

5. Devem ser efetuadas reconciliações trimestrais por trabalhador da DFA, às contas dos 
empréstimos bancários com instituições de crédito e controlados os cálculos dos respetivos 
juros, sempre que haja lugar a qualquer pagamento por conta desses débitos. 

6. Todos os débitos e créditos de juros, antes de serem contabilizados, devem ser conferidos. 
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Artigo 16º  

 Responsável pelos meios financeiros líquidos 

1. O tesoureiro é responsável pelos fundos, montantes e documentos entregues à sua guarda, 
sendo verificado na sua presença ou do seu substituto a contagem física do numerário e 
documentos sob a sua responsabilidade. 

2. A contagem referida no n.º anterior é realizada por responsáveis designados para os efeitos, 
nas seguintes situações: 

a) Uma vez por trimestre sem aviso prévio; 

b) For substituído um trabalhador da Tesouraria; 

c) Encerramento das contas em cada exercício económico; 

d) No início e no final do mandato do órgão executivo eleito ou do órgão que o substituiu (em 
caso de dissolução). 

3.  São lavrados termos da contagem dos montantes sob a responsabilidade do tesoureiro, 
assinados pelos seus intervenientes e, obrigatoriamente, pelo presidente do órgão executivo, 
pelo dirigente/responsável para o efeito designado e pelo tesoureiro, nos casos referidos nas 
alíneas a) a c) do n.º anterior, e ainda pelo Presidente cessante, no caso referido na alínea d) 
do mesmo número.  

 

Artigo 17º  

Substituição do responsável pelos meios financeiros  líquidos 

1. Na ausência do Tesoureiro ao serviço, compete ao seu substituto legal, assegurar o 
funcionamento da Tesouraria Municipal.  

2. O Tesoureiro e o seu substituto legal são designados por deliberação do órgão executivo.  

 

 

CAPITULO VI 

FUNDO DE CAIXA E DE MANEIO 

 

Secção I - FUNDOS DE CAIXA  

 

Artigo  18º 

Utilização e entrega  

1. Os Fundos de caixa (FC) destinam-se apenas à efetivação de trocos, sendo vedada a sua 
utilização para a realização de despesas. 

2. Apenas podem existir fundos de caixa nos postos de cobrança de receitas municipais. 

3. A entrega dos montantes dos FC atribuídos é feita pelo responsável da Tesouraria aos 
titulares designados após aprovação em reunião da CM ou, em caso de manifesta 
necessidade, por despacho do PCM, devendo ser submetido a deliberação na reunião da 
CM seguinte. 
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4. Os FC são objeto de balanço nos termos do n.º 3 do artigo 16.º. 

 

Artigo  19º 

Responsabilidade pelo Fundo de Caixa  

1. Os trabalhadores afetos a cada posto de cobrança devem, no encerramento diário, conferir 
o fundo de caixa e garantir que o seu montante se mantém igual ao valor que lhe foi 
atribuído. 

2. Nas situações de ausência dos titulares dos FC, deve o dirigente ou coordenador designar 
um substituto. 

3. Quando se verifiquem situações de diferença no apuramento diário das contas, é da 
responsabilidade dos trabalhadores que detêm o FC procederem às diligências 
necessárias, para assegurar a reposição do valor em falta, bem como a entrega do 
montante apurado a mais, que reverterá para os cofres do Município. 

 

SECÇÃO II - FUNDOS DE MANEIO 

 

Artigo 20º 

 Utilização e entrega 

1. Os Fundos de Maneio (FM) destinam-se apenas a fazer face a despesas urgentes e 
inadiáveis, cuja natureza corresponda à classificação orçamental que lhe está associada, de 
acordo com o Classificador Económico das Receitas e Despesas das Autarquias Locais, 
aprovado pelo DL n.º 26/2002, 14 de fevereiro. 

2. Não podem ser adquiridos por esta via quaisquer bens suscetíveis de inventariação, nem 
podem ser adquiridos bens e/ou serviços que consubstanciem despesas no âmbito de 
projetos constantes das GOP’s. 

3. Não devem ser utilizados para despesas superiores a 100,00 € (cem euros), a não ser em 
casos excecionais, devidamente justificados pelo titular e autorizados pelo Presidente da 
Câmara. 

4. Em caso de incumprimento do estabelecido no n.º anterior, são solidariamente responsáveis 
pela despesa, o titular e o responsável do FM. 

5. Após deliberação de autorização de constituição dos fundos de maneio, a DFA procede ao 
registo dos seus cabimentos e compromissos pelo valor limite anual e respetiva distribuição 
por classificação orgânica e económica, informando de seguida a Tesouraria, para que esta 
disponibilize os meios financeiros. 

6. Os titulares e os responsáveis do FM são responsáveis pela guarda das verbas a eles 
entregues. 

7. Os FM são objeto de balanço, nos termos do n.º 3 do artigo 16.º, sendo da responsabilidade 
dos titulares e dos responsáveis que detêm o FM, procederem a todas as diligências quando 
se verifiquem situações de diferença no fundo, assegurando a reposição de valores em falta 
bem como a entrega do montante apurado a mais, que reverterá para os cofres do Município. 
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Artigo 21º   

Reconstituição  

1. A reconstituição do FM deve ser solicitada até ao 6º dia útil do mês seguinte a que respeita, 
através da entrega, na DFA, do documento de reconstituição e dos documentos 
justificativos da despesa, devidamente organizados, justificados e assinados pelo 
responsável do fundo, devendo o referido documento ser entregue ainda que não tenha 
havido movimentos. 

2. A DFA devolverá ao titular do fundo todo e qualquer documento que:  

a) Não cumpra os requisitos legais, ficando a despesa na responsabilidade exclusiva do 
titular do fundo, não constituindo assim despesa do Município;  

b) Não tenha enquadramento nas classificações orgânicas e económicas aprovadas;  

c) Não conste informação sobre a finalidade/justificação da despesa.  

 

Artigo 22º   

Reposição  

1. O valor do FM terá que ser reposto impreterivelmente até ao final do dia 20 de dezembro 
de cada ano, na TESM. 

2. A Tesouraria deverá proceder ao registo contabilístico da reposição. A DFA deverá 
estornar o montante da proposta de cabimento e compromisso não utilizado. 

 

Artigo  23º   

Cessação  do  cargo  ou  mobilidade  do  titular  do  FM 

Em caso de cessação de funções ou de mobilidade do titular do FM, e independentemente do 
respetivo fundamento, deverá ser dado cumprimento ao estabelecido no artigo 22.º para a 
reposição. 

 

CAPÍTULO VII  

RECEITA E CONTAS A RECEBER  

 

Artigo  24º  

Serviços emissores de receita 

Os serviços emissores de receita são aqueles que estão autorizados a emitir documentos de 
liquidação de receita, estando dotados de acesso à aplicação POCAL ou SNC-AP, ou outro 
sistema informático de faturação devidamente certificado pela Autoridade Tributária e Aduaneira.  

 

Artigo  25º  

Postos de cobrança 

1. Os postos de cobrança são serviços, considerados necessários na ótica dos utentes e do 
interesse municipal, autorizados a receber receitas municipais, estando dotados de acesso à 



 
 

 

Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
 

 

 
Ano XX - N.º 11 – 28 de maio de 2019 – Anexo – Norma de Controlo Interno 

18 de 45 
 

aplicação POCAL ou SNC-AP, ou outro sistema informático devidamente certificado que 
permita emitir documentos de recebimento.  

2. Os postos de cobrança são constituídos mediante prévia aprovação da Câmara Municipal, sob 
proposta do Presidente da Câmara ou de quem este delegue.  

3. Os montantes de receitas arrecadadas pelos postos de cobrança deverão ser entregues 
diariamente na Tesouraria Municipal, exceto se, por questões inerentes ao serviço, outro 
prazo tiver sido previamente acordado com o responsável pela Tesouraria. 

 

Artigo  26º 

Documentos de liquidação de receita 

1. Constituem documentos de liquidação de receita: as faturas, guias de recebimento ou recibos. 

2. Todos os serviços municipais, no âmbito do RTORM, contrato ou protocolo e no uso das suas 
competências, podem apurar valores de receita a receber.  

3. Após apuramento do valor de receita municipal a receber, deverá enviar-se informação ao 
serviço emissor designado para emissão do respetivo documento de liquidação, com 
indicação dos seguintes elementos: 

a) Número de identificação fiscal, nome ou denominação social e morada do/a utente; 

b) Descrição e menção da quantidade, da taxa, bens transmitidos ou serviços prestados; 

c) O valor líquido, a taxa de IVA aplicável e o valor total a liquidar, com o devido 
enquadramento no âmbito do RTORM, contrato ou protocolo; 

d) Prazo limite de pagamento, ou periodicidade do pagamento. 

 

Artigo  27º 

Meios de recebimento de receita 

Os meios de recebimentos podem ser: 

a) numerário; 

b) cheque; 

c) transferência bancária; 

d) terminal de pagamento automático; 

e) vale postal; 

f) referência multibanco; 

g) ou outro meio legal disponibilizado para efeito. 

 

Artigo  28º  

Reconciliação de Contas a Receber 

Semestralmente, devem os serviços emissores de receita, elaborar relatório de contas a receber e 
remeter ao serviço municipal que solicitou a emissão do (s) documento (s) de liquidação de 
receita, a fim de se efetivarem os procedimentos de boa cobrança.  
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Artigo  29º 

Anulação de documentos de liquidação de receita 

1. Constituem documentos de anulação de receita: as notas de crédito ou anulações de 
documentos de receita, 

2. Não tendo havido recebimento de receita, se um serviço municipal verificar, após emissão de 
documento de liquidação de receita, que houve erro na sua emissão por causa imputável ao 
serviço, por requerimento do utente, ou por o ato ou facto prévio de pagamento não ter sido 
praticado, deverá enviar, à DFA, pedido de anulação de documento devidamente justificado.  

 

Artigo  30º 

Devolução de receita 

1. Constituem documentos de devolução de receita: as notas de crédito, anulações por estorno 
de receita, ou ordem de pagamento, 

2. Após recebimento de receitas, constatando-se que houve um recebimento indevido, ou 
declarado como tal nos termos da lei ou por decisão judicial, deverá a UO/Serviço emissor de 
receita enviar à DFA pedido de devolução de receita obrigatoriamente antecedido da 
autorização de pagamento.  

 

Artigo  31º 

Receitas de proveniência desconhecida 

1. Caso dêem entrada nas contas bancárias do Município de Odivelas verbas de proveniência 
desconhecida, deve a DFA promover o registo de entrada das mesmas como um 
adiantamento, contabilizando em paralelo uma entrada de fundos por operações de 
tesouraria.  

2. Se no prazo de seis meses não se conseguir identificar a que diz respeito a verba, esta será 
contabilizada como uma receita orçamental, afetando o orçamento na rubrica “outras receitas 
correntes”. 

 

Artigo 32º 

Isenções  

Os atos administrativos relativos a isenções devem contemplar o cálculo da respetiva isenção.  

 

Artigo 33º 

Pagamento em prestações 

1. Os planos de pagamentos em prestações, devidamente formalizados e depois de autorizados 
são obrigatoriamente comunicados à DFA para registo na aplicação informática contabilístico-
financeira.  

 

Artigo 34º 

 Instauração de cobrança coerciva  

1. É da responsabilidade da DFA promover a análise dos saldos devedores materialmente 
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relevantes, nos termos definidos na legislação vigente, e comunicá-los à respetiva UO. 

2. A cobrança de receita que não revista a forma de execução fiscal é controlada pela UO, e 
após confirmada a mora, é remetida, no prazo de 15 dias, ao GAP que encaminhará o 
processo de acordo com as regras legais aplicáveis ao caso para ressarcimento da dívida. 

3. A cobrança coerciva das dívidas constituídas a que se aplique o regime da execução fiscal 
previsto no CPPT inicia-se com a inscrição da data de conhecimento no documento de 
arrecadação e extração da certidão de dívida correspondente, pelo UO/serviço emissor de 
receita, decorridos 30 dias após o termo do prazo para pagamento voluntário. A certidão de 
dívida é assinada pelo PCM ou Vereador com competência delegada, e remetida ao STJCEF.  

 

Artigo 35º  

Donativos  

Após aprovação pelo órgão competente das propostas respeitantes à aceitação de donativos, ou 
da celebração de contratos respeitantes a donativos, são os mesmos enviados para a DFA 
acompanhados dos respetivos documentos justificativos, e da declaração do mecenato/benefícios 
fiscais para registo contabilístico-financeiro. 

 

CAPÍTULO VIII 

DESPESA E CONTAS A PAGAR 

 

Artigo 36º 

Documentos 

Os documentos necessários para o processamento e registo contabilístico da despesa são, em 
regra, os seguintes:  

a) Requisição interna (cabimento);  

b) Requisição externa ou Proposta de Realização de Despesa (compromisso);  

c) Fatura (obrigação);  

d) Ordem de pagamento.  

   

Artigo 37º 

Princípios gerais da contratação pública  

1. No desenvolvimento das suas atividades, o Município assegura o cumprimento dos princípios 
da igualdade, da concorrência e da transparência, adotando os procedimentos com vista à 
adjudicação de contratos públicos ou de atos passiveis de contratos públicos previstos na 
legislação vigente.  

2. Toda a aquisição de bens, serviços e empreitadas, para além de ser obrigatoriamente feita de 
acordo com os normativos legais de contratação pública, deve, se superior ao montante 
anualmente definido na Lei do Orçamento de Estado (LOE), ser submetida a fiscalização 
prévia do Tribunal de Contas.  

3. O correspondente processo, deve ser organizado pelo Setor de Contratos Públicos (SCP), em 
articulação com a DFA, antes de ser submetido àquela formalidade.  
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4. Na tramitação dos procedimentos de contratação pública, relativa à aquisição de bens, 
serviços e empreitadas de obras públicas, devem ser seguidas as regras e procedimentos 
estabelecidos na legislação em vigor, nomeadamente no Código dos Contratos Públicos 
(CCP) e demais legislação aplicável, designadamente em matéria de competências para 
autorização da despesa.  

5. Nenhuma compra ou contrato poderá ser efetuado sem a autorização prévia do Órgão 
Executivo, do Presidente da Câmara ou de outro membro do Órgão Executivo com 
competência delegada, ou ainda do dirigente com competência delegada ou subdelegada, nos 
termos legais.  

 

SECÇÃO I  

PROCESSOS DE OBRAS A REALIZAR POR EMPREITADA OU ADM INISTRAÇÃO 
DIRETA 

 

Artigo 38º 

Procedimento de aquisição de empreitadas 

1. Sempre que se pretenda realizar uma obra municipal com recurso a empreitada, deve o 
serviço requisitante elaborar uma informação a submeter ao DOMH/Setor de Lançamento 
de Empreitadas (SLE). 

2. Cabe ao DOMH/SLE, previamente ao procedimento de realização da despesa, verificar em 
articulação com a DGP se os bens objeto da intervenção são propriedade do MO, se estão 
devidamente inscritos nas respetivas matriz e registo predial e se sobre eles não recaí 
qualquer ónus ou direito de reversão. 

3. Após o cumprimento do referido no n.º anterior a DOMH/SLE envia à DFA, para emissão 
do cabimento provisório, informação com a designação da obra a realizar, montantes 
previstos para o exercício, indicando a rubrica das Grandes Opções do Plano a afetar. 

4. Após o cabimento provisório pode a DOMH/SLE efetuar todos os procedimentos inerentes 
ao lançamento do procedimento, tendo em vista a posterior adjudicação. 

5. Logo que seja elaborado o relatório final, a DOMH/SLE envia à DFA informação de 
adjudicação acompanhado do cronograma financeiro da obra para que, se for necessário, 
seja corrigido o cabimento, efetuado o compromisso e emitida a respetiva requisição 
externa 

6. A DFA deverá, sempre que o contrato deva constar no mapa referido no ponto 8.3.3. do 
POCAL, inseri-lo no mapa da contração da dívida. 

7. O acompanhamento da obra cabe à DOMH/SLE que deve enviar os autos de medição dos 
trabalhos executados à DFA acompanhado de todas as informações que tenham 
implicação contabilística e financeira. Constam obrigatoriamente daquelas informações, os 
fundamentos dos trabalhos não executados, trabalhos a menos e trabalhos a mais e 
revisões de preços. 

8. Com a conclusão da empreitada a DOMH/SLE envia à DGP, para inventariação, uma das 
três vias dos autos da receção provisória e definitiva. 
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Artigo 39º   

 Procedimento  a adotar  em obras  a realizar  por  administração  direta  

1. Sempre que se pretenda realizar uma obra municipal com recurso a administração direta 
deve o serviço requisitante certificar o cumprimento dos requisitos previstos no n.º 2 do 
artigo anterior. 

2. As requisições de material de valor superior a 2.000,00 € (dois mil euros), que se destine a 
incorporação em obras efetuadas ao abrigo deste procedimento, têm que ser 
acompanhadas de orçamento e auto de medição relativos à intervenção em causa em que 
se identifique o local de realização da obra. 

3. A requisição de material, bem como a quantificação de valores relativos a utilização de 
viaturas, mão-de-obra e demais custos de cada intervenção tem que obedecer, quanto aos 
valores envolvidos, às regras de autorização de realização de despesa definidas nos 
termos das competências delegadas e subdelegadas pelo PCM. 

 

SECÇÃO II 

PROCESSO DE COMPRAS E CONTROLO DA RECEÇÃO 

 

Artigo  40º  

 Âmbito  de aplicação  

Os artigos da presente secção aplicam-se à aquisição e receção de bens ou serviços e ao 
estabelecimento de contratos de fornecimento 

 

Artigo  41º  

 Normas  gerais  

1. As compras ou aquisições de bens e serviços, com exceção dos projetos necessários para 
a execução de obras municipais, da responsabilidade da DOMH/SLE, são efetuadas pela 
DFA/SAGS a quem compete assegurar todos os procedimentos nos termos da legislação 
em vigor. 

2. As compras ou aquisições dependem de requisição externa ou contrato, após a verificação 
do cumprimento das normas legais aplicáveis, nomeadamente em matéria de cativação de 
verba, processo de consulta, compromisso e contrato e da autorização por órgão ou 
pessoa competente. 

 

Artigo 42º 

Pedido  de serviços  e/ou  bens  não  armazenáveis  

1. Sempre que seja necessário proceder à aquisição de bens móveis não armazenáveis, ou à 
prestação de serviços que não possam ser satisfeitos pelos serviços municipais, deverá o 
serviço requisitante remeter à DFA um pedido de aquisição assinado pelo responsável 
dessa UO, ou por ele confirmada, por meio informático, conforme modelo em uso no 
momento. 

2. Tal informação tem que possuir obrigatoriamente despacho de autorização, em relação à 
necessidade e oportunidade de aquisição dos bens ou serviços em causa. 

3. Da informação têm que constar ainda os seguintes elementos: 
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a) Fundamentação da necessidade da realização da despesa; 

b) Identificação e especificações técnicas dos bens ou serviços que se pretendem 
adquirir; 

c) Estimativa do custo dos bens ou serviços; 

d) Indicação da ação das opções do plano onde se insere a aquisição, após confirmação 
de dotação disponível para o efeito; 

e) Identificação dos requisitos técnicos na seleção do fornecedor, se os houver; 

f) Caderno de encargos, sempre que seja necessário; 

g) Indicação dos critérios e subcritérios de adjudicação e ponderação dos mesmos, se 
aplicável; 

h) Indicação de, no mínimo, dois elementos que possam integrar o júri, nos casos em que 
tal seja necessário; 

i) Destino inequívoco dos bens ou serviços; 

j) Gestor do Contrato; 

4. As requisições de material informático ou de comunicações são obrigatoriamente 
precedidas de informação técnica da responsabilidade do Gabinete de Tecnologia, 
Informação e Conhecimento (GTIC), a solicitar pelos serviços requisitantes e remetida à 
DFA conjuntamente com a informação a que se refere o n.º anterior. 

5. As requisições de mobiliário, equipamento, fardamento ou outros bens que afetem o 
conforto ou mobilidade são precedidas de informação, quanto aos aspetos ergonómicos, 
prestada pela DRHF/Setor de Saúde Ocupacional, Higiene e Segurança no Trabalho 
(SSOHST), a qual deve ser solicitada pelos serviços requisitantes e integrar a informação a 
que se refere o n.º 3 do presente artigo. 

6. As requisições de equipamento ou outros bens que sejam portadoras da imagem do 
Município são precedidas informação prestada pelo Gabinete de Comunicação, Relações 
Públicas e Protocolo (GCRPP), a qual deve ser solicitada pelos serviços requisitantes e 
integrar a informação a que se refere o n.º 3 do presente artigo. 

7. Após a receção da informação a que se refere o n.º 3 do presente artigo, a DFA verifica a 
sua conformidade com as normas legais em vigor, com os procedimentos ora definidos, 
devendo obrigatoriamente, em caso de incumprimento, devolver o processo à UO de 
origem para supressão das anomalias ou dúvidas existentes. 

 

Artigo 43º   

Requisição  de bens  armazenáveis  

1. Sempre que a UO necessite de bens habitualmente existentes em stock é preenchida uma 
RQI, cujo modelo está disponível na intranet, a remeter através do SGD à DFA/Setor de 
Armazém (SA), após ser autorizada e assinada pelo respetivo responsável. 

2. As requisições de bens são obrigatoriamente autorizadas e assinadas. 

 

Artigo  44º 

Reserva  de bens  

1. O armazém apenas efetua reservas de bens com RQI emitida no SGD e devidamente 
autorizada. 
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2. A validade deste procedimento corresponde a um período de 3 meses, sendo que se 
considera expirado no final de cada ano. Excecionam-se situações de extrema urgência de 
necessidade dos materiais reservados. Neste último caso é sempre necessária informação 
do dirigente do respetivo serviço requisitante. 

3. A expiração do prazo de reserva implica a inutilização da respetiva requisição interna (RQI), 
informando-se disso mesmo o serviço requisitante. 

4. No momento da satisfação do bem reservado procede-se ao respetivo movimento de saída 
dos materiais entregues. 

 

Artigo 45º   

Processo  de aquisição  de bens  ou  serviços  

1. Cabe à DFA/Setor de Aquisições e Gestão de Stocks (SAGS) identificar o procedimento 
legalmente adequado a adotar e remeter o pedido de aquisição para a DFA/SC, através da 
aplicação informática específica a fim de ser cabimentado informando, sendo caso, da 
repartição dos encargos pelos anos em que decorrer o fornecimento. 

2. Se não for possível efetuar o cabimento, a DFA/SC informa por escrito a DFA/SAGS e o 
serviço requisitante desse facto, ficando o processo a aguardar modificação aos 
documentos previsionais. 

3. Compete à DFA/SAGS assegurar que a formação e execução de quaisquer contratos 
sejam publicitadas, nos termos da lei, no Portal dos Contratos Públicos, sob pena da não 
eficácia do respetivo contrato. 

4. No final do ano, a DFA/SAGS em conjunto com a DFA/SC deve efetuar, por confronto entre 
as notas de encomenda (NTE) por movimentar e as requisições externas contabilísticas 
(REC) sem faturação, um controlo das requisições emitidas e ainda não satisfeitas, 
contactando quer o fornecedor quer o serviço requisitante de modo a apurar a razão para 
os eventuais atrasos no fornecimento. 

5. Compete ao serviço requisitante (Gestor do Contrato), conjuntamente com a DFA/SAGS, o 
controlo do prazo de entrega dos bens ou da prestação de serviços pelo fornecedor, 
atendendo à proposta apresentada e ao contrato celebrado. 

6. Qualquer alteração às condições acordadas com fornecedores devem ser validadas e 
autorizadas pelos mesmos intervenientes que elaboraram, validaram e autorizaram a 
requisição externa ou contrato inicialmente formalizado. 

 

Artigo 46º 

 Receção de bens  

1. A receção de bens é efetuada preferencialmente no armazém e é sempre acompanhada de 
fatura ou outro documento de transporte que obedeça aos requisitos legais definidos no CIVA e 
tem que identificar o documento que serviu de suporte à adjudicação, sob pena de ser 
recusada pelos serviços. 

2. Nos casos em que é detetada a não conformidade do fornecimento com o requisitado, 
quanto à qualidade, características técnicas ou quantidade, o serviço recusará a sua 
receção. 

3. Nos casos em que a não conformidade dos bens fornecidos apenas for detetada após a 
sua receção, deverá o serviço requisitante informar a DFA/SAGS para que esta providencie 
no sentido de regularizar a situação e a DFA/SC para, caso necessário, proceder às 
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regularizações contabilísticas e fiscais. 

4. Por questões de logística ou operacionalidade, apenas em função da natureza dos bens, pode 
a entrega ser efetuada noutro local previamente acordado, nomeadamente nas instalações 
das UO requisitantes, sempre supervisionada por trabalhador da CM que para o efeito deve 
ser previamente avisado da data de entrega e que pode ser acompanhado de pessoal técnico 
sempre que a especificidade do bem o exija. 

5. Nos casos referidos no n.º anterior deve o trabalhador que os rececionou proceder à 
conferência física, quantitativa e qualitativa dos bens, e proceder ao envio à DFA/SAGS dos 
originais dos documentos mencionados no n.º 1. 

 

SECÇÃO III 

DOCUMENTOS DE DESPESA 

 

Artigo 47º  

Execução de contrato  

1. Compete a cada um dos serviços requisitantes acompanhar permanentemente a execução dos 
respetivos contratos, através do Gestor de Contrato designado para o efeito.  

2. Para efeitos do n.º anterior, os mesmos serviços devem acompanhar e registar todos os 
aspetos relacionados com a execução dos contratos, nomeadamente:  

a) Os aspetos temporais, materiais e financeiros, recorrendo à ficha de contrato, 
disponibilizada pela DFA, ou documento equivalente elaborado pelo serviço 
responsável pelo controlo da execução, devidamente ajustado às necessidades de 
monitorização do mesmo;  

b) A conta corrente do contrato para que, em qualquer momento, se possa conhecer o 
seu custo global.  

 

Artigo 48º   

Conferência  de faturas  

1. Todas as faturas, fatura-recibo, notas de débito e de crédito, dão entrada na DFA e, após 
registo efetuado até ao quinto dia útil seguinte à data da sua receção, são enviadas à UO 
requisitante em formato digital (via edoclink) e devem ser validadas no prazo de 5 dias úteis. 

2. A existência de diferenças entre a fatura e o documento de aquisição externa tem que ser 
justificada pelo serviço responsável, excluindo-se apenas as divergências resultantes de 
alterações fiscais ou arredondamentos de décimos de cêntimos. 

3. Após processamento da fatura, a DFA/SC deve: 

a) Informar a DGP, para que, sendo caso, promova a inventariação, seguro e demais 
registos, nos termos da lei; 

b) Conferir, caso exista, a nota de lançamento de movimentação de stock;  

c) Arquivar por fornecedor e por ordem cronológica crescente. 

4. Aquando do lançamento da fatura deve a DFA/SAGS atestar que foram assegurados todos 
os procedimentos legais, nomeadamente os estipulados no CCP no que concerne à sua 
publicação, sob pena do não pagamento das mesmas. 
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5. A fatura deve conter evidência de todas as conferências e registos de que tenha sido 
objeto. No caso de faturas eletrónicas, não sendo possível apor as conferências e registos 
diretamente no documento, estas menções são colocadas em campos próprios do 
processo. 

 

Artigo 49º   

Desconformidades  nos  documentos  de despesa  

1. Os documentos de despesa em que à posteriori se verifique não cumprirem os requisitos 
legais são devolvidos.  

2. Cabe à DFA contactar os fornecedores para que estes procedam à correção das 
desconformidades, através da emissão de nota de crédito. 

3. São sempre devolvidas as faturas: 

a) Que não obedeçam aos requisitos legais; 

b) Cujos bens e serviços não tiverem sido requisitados; 

c) Que estando incorretas e tendo sido solicitada a respetiva nota de crédito há mais de 
12 meses, a mesma não tenha sido emitida. 

 

SECÇÃO IV 

PAGAMENTOS 

 

Artigo  50º 

Tramitação  do  processo  de liquidação e pagamento  

1. Todos os pagamentos de despesas municipais são efetuados pela TESM. 

2. Os pagamentos de despesa são obrigatoriamente antecedidos da autorização de 
pagamento e da emissão da respetiva ordem. 

3. A DFA solicita aos fornecedores ou outras entidades, nos termos da legislação em vigor, a 
certidão comprovativa da inexistência de dívidas à Segurança Social e à Autoridade Tributária 
(AT), quer se trate do pagamento de despesas quer se trate do pagamento de apoios.  

4. As ordens de pagamento são conferidas pelo responsável da Contabilidade, visadas pelo 
CD da DFA, sendo posteriormente autorizadas pelo PCM, ou por membro do órgão 
executivo com competência delegada ou subdelegada, nas situações legalmente exigidas. 

5. As ordens de pagamento caducam a 31 de dezembro do ano a que respeitam, devendo 
para isso ser estornadas.  

 

Artigo  51º 

Meios  de pagamento  

1. Os pagamentos a terceiros devem ser efetuados preferencialmente através de 
transferências bancárias ou por ordem ao banco. 

2. Em numerário apenas devem ser efetuados pequenos pagamentos, na medida do 
estritamente necessário, até ao montante máximo por destinatário de 1.000,00 € (mil 
euros), IVA Incluído. 
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3. O pagamento das remunerações e abonos dos membros dos órgãos, dos trabalhadores e 
dos demais colaboradores do Município será sempre efetuado por transferência bancária, 
exceto em situações pontuais devidamente fundamentadas e autorizadas pelo PCM ou, por 
quem o substitua. 

4. Em caso de pagamento por cheque, compete à Tesouraria, na data do pagamento, zelar 
pelo cumprimento das normas legais no que diz respeito à validade das declarações de não 
dívida. 

5. Se no prazo de 6 meses após a anulação do cheque, o valor não for reclamado, este deve 
ser contabilizado como receita orçamental. 

6. Os serviços que solicitarem adiantamentos, estão obrigados a entregar o documento de 
quitação, no prazo máximo de 30 dias a contar da data da disponibilização do meio de 
pagamento, sob pena de devolução da verba. 

7. Não são permitidos procedimentos por adiantamento, durante o mês de dezembro. 

 

Artigo  52.º 

Reconciliações das contas a pagar  

1. No final de cada semestre deve ser feita reconciliação entre os extratos de conta corrente dos 
fornecedores com as respetivas contas da autarquia, por trabalhador da DFA.  

2. Para além destas reconciliações com caráter certo, devem ser efetuadas outras com caráter 
aleatório, a realizar por trabalhador da DFA.  

3. De todas as reconciliações será lavrado um termo de conferência assinado por todos os seus 
intervenientes  

Artigo 53º 

Cauções 

1. Sempre que nos procedimentos de contratação pública, ou outros inscritos no âmbito das 
competências municipais, seja exigida a prestação de caução, deverão os serviços, na 
origem da contratação ou dos demais procedimentos, entregar os originais dos 
documentos que consubstanciam a referida caução, na DFA. 

2. Tratando-se de empreitadas, caso exista lugar a retenções no ato do pagamento, que revistam 
a natureza de caução, os respetivos valores são depositados, pela TESM, em conta bancária 
específica para o efeitos e à ordem do MO, e os inerentes montantes registados em 
“operações de tesouraria”. 

3. Para efeitos da liberação parcial ou total da caução ou sua redução, os serviços que 
acompanham o procedimento devem apresentar, nos prazos legais,  proposta fundamentada 
ao PCM, ou Vereador com competência delegada para a sua autorização, remetendo-a 
posteriormente, à DFA, para proceder à comunicação às partes intervenientes, e efetuar as 
respetivas operações contabilísticas. 

4. Para efeitos de acionamento total ou parcial da caução, por incumprimento das suas 
obrigações legais ou contratuais, os serviços que acompanham o procedimento apresentam 
proposta do valor da despesa necessária para a correção dos defeitos identificados, 
fundamentada nos termos da legislação em vigor, à CM ou PCM para a autorizar, remetendo-a, 
posteriormente, à DFA, que procede à comunicação da execução da caução, pelo valor 
respetivo, à entidade financeira emitente, no prazo de 5 dias úteis. 

5. As importâncias que forem objeto de execução, devem ser convertidas em receita orçamental, 
pela DFA. 
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6. As importâncias relativas a retenções efetuadas, cuja devolução se verifique impossível por 
extinção da atividade do empreiteiro, devem ser convertidas em receita orçamental, pela DFA. 

 

CAPÍTULO IX 

INVENTÁRIOS 

 

Artigo  54º 

 Existências  

1. Consideram-se existências todos os bens suscetíveis de armazenamento, destinados ao 
consumo ou venda por parte do Município. 

2. O Município atua de acordo com a regra do menor stock possível. 

 

Artigo 55º 

Do armazém 

1. A DFA/SAGS é responsável pela manutenção do stock de artigos necessários para o 
regular funcionamento dos serviços. O armazém é coordenado por trabalhador da DFA. 

2. Os trabalhadores afetos ao armazém são os responsáveis pelo armazenamento dos bens, a 
quem compete manter atualizado o inventário dos bens a seu cargo.  

3. Deverão constar no armazém, registos atualizados dos bens que careçam de fichas de 
segurança.  

 

Artigo  56º 

Gestão de inventários  

1. A gestão dos inventários (existências) está a cargo do responsável de cada armazém e do 
responsável do economato, a quem caberá zelar pelo controlo e movimentação dos bens aí 
depositados, de forma a garantir um regular funcionamento dos serviços.  

2. A entrega de materiais requisitados aos armazéns ou ao economato apenas poderá ser feita 
mediante a apresentação de uma requisição interna de stock ou requisição interna de 
equipamentos, devidamente autorizada. 

 

Artigo 57º 

Entrada e saída de bens  

1. A entrada e saída de bens dos armazéns apenas poderá ser feita mediante a apresentação 
da respetiva guia de remessa (no caso de entrega) ou requisição interna.  

2. É expressamente proibido rececionar qualquer bem, sem que o mesmo venha acompanhado 
pela competente guia de remessa ou documento legal equivalente.  

3. As devoluções de materiais não utilizados ou sobras, deverão ser obrigatoriamente entregues 
no armazém através da competente guia de devolução, e só serem aceites se estiverem 
intactos e desde que se verifiquem os devidos requisitos de acondicionamento. 

4. A receção quantitativa e qualitativa dos materiais no armazém, só poderá ser efetuada 
mediante o controlo e conferência da guia de remessa ou documento legal equivalente, que 
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deve obrigatoriamente acompanhar o fornecimento dos bens adquiridos, na qual é inscrita a 
indicação de «conferido/está conforme» e «recebido», a assinatura do recetor e a data de 
receção.  

 

Artigo 58º   

Gestão administrativa de inventários 

1. As operações essenciais da gestão administrativa de inventários são baseadas em 
documentos de entrada e saída e centram-se no registo do respetivo movimento nas fichas de 
armazém (ficheiro informático), na conciliação entre os registos das mesmas fichas e a 
existência física dos bens e materiais armazenados e na respetiva mensuração.  

2. As fichas de inventários em armazém são movimentadas para que o seu saldo corresponda, 
permanentemente, aos bens nele existente (inventário permanente).  

3. Os movimentos de entrada e saída de armazém deverão ser registados no ficheiro de 
inventários, sempre que possível, por pessoa (s) que não proceda (m) ao manuseamento físico 
dos materiais em armazém.  

4. A mensuração dos inventários deverá ser efetuada de acordo com o método do custo médio 
ponderado atualizado para cada um dos materiais em armazém no respetivo ficheiro 
informático de inventários.  

 

Artigo 59º   

Controlo de inventários  

1. As existências são obrigatoriamente inventariadas no final de cada ano civil. 

2. Para o seu eficaz controlo deverá proceder-se à verificação dos inventários ou “stocks” em 
armazém através de contagens físicas periódicas.  

3. A realização de contagens físicas, pela importância que tem no controlo dos inventários, exige 
uma preparação adequada e uma ação planeada, incluindo a descrição pormenorizada das 
suas normas de execução, utilizando instruções para realização de contagens físicas 

4. Os trabalhadores que procedam à contagem física de armazéns e que não pertençam à 
DFA, serão indicados pelo dirigente da UO que detém bens armazenados no armazém, com 
especificidades técnicas, devendo a respetiva contagem ser efetuada por UO diferenciada, por 
solicitação do CD da DFA. 

5. A inventariação física das existências é sempre efetuada na presença do responsável pelo 
local de armazenamento e por trabalhadores que não procedam ao registo dos movimentos 
nas fichas de existências. 

6. Terminadas as contagens e respetivas conferências, deve proceder-se à mensuração dos 
inventários a partir do critério valorimétrico adotado.  

7. Sempre que forem detetadas situações anómalas após a realização de contagens, devem as 
mesmas ser superiormente comunicadas com vista à sua rápida regularização e, se for o caso, 
ao apuramento de responsabilidades.  

8. A existência de bens ou artigos em armazém, sem consumo ou utilização possível 
(obsoletos/deteriorados), que implicam ocupação de espaços, dificuldade de arrumação de 
outros artigos, remoções onerosas ou cuidados especiais, deverá ser objeto de comunicação 
ao Diretor da Direção Municipal de Gestão e Administração Geral (DMGAG), com vista a obter 
a necessária autorização para a sua remoção e abate.  
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9. No início de cada ano as quantidades expressas na aplicação informática deverão 
corresponder às quantidades existentes em armazém. 

 

CAPÍTULO X   

PATRIMÓNIO E IMOBILIZADO 

 

Artigo 60.º 

Norma de Cadastro e Inventário do Município de Odiv elas 

Para a concretização das disposições do presente capítulo devem ser observados e respeitados 
os procedimentos consagrados na Norma de Cadastro e Inventário do Município de Odivelas. 

 

Artigo 61º 

Política de investimento 

Todas as operações relativas a aquisição, gestão ou alienação de bens do ativo fixo tangível e 
intangível e propriedades de investimento devem estar previstas nas Grandes Opções do Plano, 
que, entre outros, deverão definir os objetivos quanto à natureza dos investimentos e/ou 
desinvestimentos futuros, numa perspetiva de conservação/modernização ou de 
expansão/desenvolvimento das atividades da autarquia. 

 

Artigo  62º 

 Imobilizado  

1. Todos os elementos do ativo fixo tangível, intangível e propriedades de investimento são 
sujeitos a registo de cadastro e inventário, desde que detidos com continuidade ou 
permanência, ou seja, os que estando afetos à atividade operacional da autarquia, tenham uma 
vida útil estimada superior a um ano.  

2. São igualmente objeto de cadastro e inventariação, os bens do ativo fixo tangível cuja vida 
útil é superior a um ano e que, ao abrigo do princípio da materialidade, legalmente fixado, 
serão totalmente depreciados e amortizados no ano de aquisição, salvo se forem bens que 
façam parte integrante do processo operativo da autarquia, caso em que seguirão o regime 
normal de imputação sistemática da quantia depreciável ou amortizável.  

3. Acrescem de igual modo aos bens do ativo fixo e, deste modo, ao inventário da autarquia, os 
custos incorridos durante o período, com benfeitorias e grandes reparações efetuadas 
naqueles bens.  

4. A capitalização (inventariação) dos custos referenciados no n.º anterior verificar-se-á sempre 
que a intervenção de modificação, grande reparação ou beneficiação se traduza no acréscimo 
de valor com ou sem acréscimo de vida útil.  

 

Artigo  63º 

Critérios de mensuração 

1. Todos os bens do ativo fixo tangível, intangível e propriedades de investimentos devem ser 
mensurados consoante o custo de aquisição, custo de produção (princípio do custo histórico) 
ou valor resultante de avaliação, nos termos definidos na legislação em vigor, utilizando-se os 
critérios de mensuração definidos nas normas de contabilidade pública, nomeadamente NCP 3 
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- ativos intangíveis, NCP 5 - ativos tangíveis e NCP 8 - propriedades de investimento do SNC-
AP.  

2. Aos bens obtidos a título gratuito pela autarquia deverá atribuir-se o valor resultante da 
avaliação ou o valor patrimonial legalmente definido ou, caso não exista disposição legal 
aplicável, o valor resultante da avaliação segundo critérios técnicos específicos devidamente 
explicitados.  

3. No caso de bens em que se verifique a impossibilidade de mensuração ou naqueles em que o 
apuramento do valor de aquisição ou de produção não seja possível, especialmente aquando 
da realização do inventário inicial, deve registar-se esse facto na sua ficha de cadastro, assim 
como no anexo às demonstrações financeiras do exercício respetivo, com justificação daquela 
impossibilidade.  

4. No caso de transferência de bens para outras entidades, nomeadamente da administração 
pública, o valor a atribuir será o valor constante dos registos contabilísticos da entidade de 
origem, salvo se existir disposição que autorize a transferência fixando valor diferente, ou um 
valor fixado por acordo entre as partes, suportado em despacho ou deliberação de autorização 
do órgão competente.  

5. Nos bens do ativo intangível, sempre que se justifique, deve ser efetuado o registo no âmbito 
da propriedade industrial, designadamente quanto a logotipos, marcas e patentes, devendo ser 
efetuado o controlo dos gastos incorridos com o seu desenvolvimento pelos serviços da 
autarquia.  

 

Artigo 64ª 

Etiquetagem 

1. Todos os bens suscetíveis de inventariação devem ser etiquetados, devendo em cada um 
deles ser colocada etiqueta, com código de barras, de preferência em posição tipo e 
previamente definida. (por ex.: canto superior direito da face lateral, quando aplicável). 

2. A etiquetagem deve ser efetuada logo após a receção e registo dos bens.  

 

Artigo 65º  

Bens do domínio público  

1. Os bens do domínio público autárquico (DPA) serão incluídos no ativo fixo tangível do 
Município.  

2. Se o Município tiver sob a sua administração ou controlo, algum bem do domínio público do 
Estado, esteja ou não afeto à sua atividade operacional, deverá de igual modo, inclui-lo no seu 
ativo fixo tangível.  

3. Os imóveis, propriedade do Município, classificados de valor concelhio e de interesse público, 
pertencem ao domínio privado do Município.  

4. Os bens do domínio público autárquico (DPA) deverão ser inventariados de acordo com a regra 
geral de inventariação, embora possam existir bens insuscetíveis ou de difícil inventariação e 
avaliação, caso em que deverão constar num ficheiro (inventário) de bens não inventariáveis 
ou que aguardam oportuna avaliação, divulgado no anexo da prestação de contas. 

5. Para efeitos de inventariação, os bens imóveis do DPA identificam-se e registam-se de acordo 
com regras previstas no Classificador complementar 2 - Cadastro e vidas úteis dos ativos fixos 
tangíveis, intangíveis e propriedades de investimento, do SNC – AP.  
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Artigo 66º  

 Controlo de Inventário 

1. A DGP deve manter devidamente atualizado o cadastro e inventário de todos os bens que 
estejam sob a administração e controlo da autarquia, cumprindo designadamente o princípio de 
substância sobre a forma.  

2. Devem realizar-se conferências físicas periódicas, por critérios de amostragem, especialmente 
no final de cada exercício económico, sendo feito o confronto da sua existência com as 
respetivas fichas de cadastro e registos contabilísticos.  

3. A DGP, deve disponibilizar a todos os responsáveis pelas diversas unidades orgânicas da 
autarquia uma listagem detalhada dos bens que lhes estão afetos, através da entrega de uma 
folha de carga.  

4. Qualquer alteração que ocorra na estrutura de implantação dos bens inventariados (móveis, 
máquinas, aparelhos, equipamentos, ferramentas e utensílios, etc.), especialmente com 
mudança de localização, avaria, inutilização, abate ou outras, deve ser obrigatoriamente 
comunicada à DGP, utilizando-se para o efeito ficha a disponibilizar por estes serviços.  

5. O incumprimento do disposto no n.º anterior será da inteira responsabilidade do dirigente ou 
coordenador da unidade orgânica a que os bens se encontrem afetos após o cadastro e 
inventariação inicial.  

6. A afetação individual de bens do ativo fixo tangível ou intangível implica a responsabilização do 
utilizador pela sua correta utilização e conservação, devendo este comunicar à DGP qualquer 
facto patrimonial que ocorra com o bem ao longo do período de utilização do mesmo. 

 

Artigo 67º  

Ficheiro do cadastro 

1. O tratamento da informação necessária aos registos de cadastro nas fichas de identificação de 
cada bem (móveis, veículos, imóveis e direitos a eles inerentes e bens do ativo fixo intangível) 
é da responsabilidade da DGP.  

2. A ficha de identificação de cada bem deverá conter, entre outras, as seguintes informações: 

a)  Tipo de aquisição (compra, doação, etc.)  

b) Código correspondente na tabela do classificador complementar 2 – SNC-AP;  

c) Classificação contabilística (SNC-AP);  

d) O serviço a que o bem está afeto e sua localização;  

e) Georreferenciação, no caso dos imóveis rústicos ou urbanos;  

f) Data, custo de aquisição e indicação do IVA, nome do fornecedor, n.º e data da fatura;  

g) Data da entrada em funcionamento;  

h) Custo de aquisição e IVA;  

i) Alterações patrimoniais (grandes reparações e beneficiações, desvalorizações, etc.);  

j) Critérios de depreciação/amortização, taxa anual, desvalorização, perdas por imparidade e 
valor atual;  

k) Seguros;  
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l) Controlo de inventário (verificações físicas no local);  

m) Data e tipo de abate.  

3. A DGP é responsável pelo registo e atualização das localizações físicas, mantendo-o 
atualizado, mediante prévia informação dos serviços. 

 

Artigo 68º 

 Depreciações e amortizações 

1. A política de depreciações e amortizações deve acompanhar o ritmo do deperecimento dos 
bens durante o período de vida útil, de forma o mais realista possível e dar credibilidade a uma 
política de investimentos e de financiamento da autarquia, a médio e longo prazo.  

2. A DGP procederá ao registo do bem de acordo com a respetiva classe de ativo fixo, utilizando 
o regime de depreciação e a vida útil aplicável ao respetivo bem, atendendo a:  

a) Bens sujeitos a depreciações técnicas (fixadas) calculadas segundo o método das 
quotas constantes (ou da linha reta), com aplicação das taxas fixadas no classificador 
geral em vigor (Classificador complementar 2 – SNC-AP);  

b) Bens sujeitos a taxas de depreciação e amortização a fixar, os bens que se depreciem 
por causas particulares de inovação tecnológica, de obsolescência técnica, de laboração 
intensiva ou contínua ou outras devidamente justificadas.  

 

Artigo 69º 

Transferência de bens 

1. O pedido de transferência de bens de ou para outras entidades, nomeadamente da 
Administração Pública, será submetido, pela DGP, à aprovação do PCM.  

2. A entrega de bens por transferência deverá ser formalizada através de auto, no qual conste, 
tanto a descrição sumária do(s) bem(s), como o respetivo despacho e data de autorização, e 
que deverá ficar arquivado, o original na DGP e cópia na entidade beneficiária, como garante 
da transferência efetuada (assinada a entrega e a receção pelos intervenientes).  

3. As transferências internas de bens, depois de autorizadas, deverão igualmente ser 
comunicadas à DGP para atualização do cadastro.  

 

Artigo  70º  

Abate de bens  

1. Os bens do ativo fixo de que a autarquia não careça para o exercício das suas atribuições 
podem ser disponibilizados, com vista à sua reafectação a outras entidades, ou alienados, 
depois de autorizada a sua disponibilização pelo órgão executivo, nos termos legais em vigor.  

2. No momento da alienação ou caso não se esperem benefícios económicos futuros ou potencial 
de serviço do seu uso, o bem do ativo fixo tangível deve ser desreconhecido (NCP- 5).  

 

Artigo 71º  

Registo de propriedade 

1. Os bens sujeitos a registo, bem como todos os factos, ações e decisões a eles inerentes são, 
os bens imóveis (exceto os de domínio público), os veículos automóveis e reboques.  
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2. A inventariação dos veículos automóveis e dos bens imóveis, pressupõe a existência de título 
de utilização válido e juridicamente regularizado 

3. O disposto no n.º anterior, aplica-se igualmente a casos em que se confira a posse ou o direito 
de utilização a favor da autarquia.  

4. Para inventariação dos veículos automóveis, a Divisão de Transportes e Oficinas (DTO) deve 
entregar os títulos de propriedade das viaturas à DGP 

5. No caso da aquisição de veículos automóveis deverá a DTO e/ou a DFA remeter toda a 
documentação apta para que a DGP providencie o registo na Conservatória do Registo 
Automóvel, caso não seja promovido pelo fornecedor do veículo. 

6. Cabe à DGP promover o registo da aquisição e inscrição matricial de imóveis por parte do MO, 
respetivamente, junto da Conservatória do Registo Predial e Repartição de Finanças.  

7. Os terrenos e as edificações são ativos separáveis e deverão ser contabilizados 
separadamente mesmo quando adquiridos conjuntamente.  

8. Nos prédios rústicos e urbanos, o DOMH, mediante proposta da DGP, deve promover a 
afixação de placas de identificação com a indicação «Património Municipal», excetuando-se os 
casos de manifesta e fundamentada impossibilidade. 

 

Artigo  72º 

Veículos 

1. Os veículos municipais destinam-se a ser utilizados em atividades próprias do Município, não 
podendo ser utilizados para fins particulares.  

2. O PCM ou Vereador com competência delegada pode autorizar a utilização de veículos 
municipais e a correspondente prestação de serviços a outras entidades ou organizações, 
desde que se verifiquem as condições previstas seguidamente:  

a) A sua utilização não inviabilize atividades municipais;  

b) O fim da utilização não seja contrário aos interesses e objetivos da autarquia;  

c) A utilização do veículo se insira em fins de solidariedade social ou a utilização do veículo 
seja de reconhecido interesse público ou municipal pelos fins culturais, educativos, 
desportivos ou recreativos que envolve.  

3. A autorização de utilização de veículos municipais referidos no n.º anterior só pode ser 
concedida caso a caso, sem caráter obrigatório, e os veículos devem ser sempre conduzidos 
por trabalhadores municipais ou outros, que representem o Município e que para isso estejam 
mandatados de forma expressa, com estrito respeito pelo disposto na presente norma ou 
outras normas aplicáveis.  

4. Ao serviço do Município apenas poderão circular os veículos municipais que cumulativamente 
reúnam os seguintes requisitos:  

a) Possuam os documentos legalmente exigíveis;  

b) Possuam o certificado de seguro de danos contra terceiros ou modalidade superior;  

c) Estejam devidamente autorizadas a circular de acordo com o despacho do Presidente ou 
Vereador com competência delegada.  

5. Todos os veículos municipais deverão ser cadastrados de acordo com o classificador 
complementar 2, SNC-AP, devendo a DTO manter um registo informático atualizado de todos 
os veículos municipais, contendo todos os elementos indispensáveis à boa gestão da frota, 
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nomeadamente apuramento do custo/unidade, sendo comunicados à DGP todos os 
elementos necessários para a atualização das respetivas fichas individuais do cadastro.   

6. Deverá ser promovido, sem aviso prévio, por amostragem, a reconciliação entre os elementos 
constantes da ficha de serviço diário no início ou no fim de um determinado dia e os 
registados no veículo parqueado, designadamente no que respeita à quilometragem, 
elaborando o respetivo relatório.  

 

Artigo 73º   

Seguros 

1. A gestão da carteira de seguros, compete à DGO, com exceção dos seguros de pessoal, que 
compete à DRHF, e de proteção civil, que compete ao SMPC. 

2. Os serviços responsáveis, deverão possuir um arquivo devidamente atualizado com todas as 
apólices existentes e respetiva movimentação.  

3. Na ficha de bem deverá constar, sempre que aplicável, a identificação do número da apólice. 

4. Os bens que não se encontrem sujeitos a seguro obrigatório poderão igualmente ser 
seguros mediante proposta autorizada pelo PCM. 

5. Os capitais seguros deverão estar atualizados. 

6. Os serviços municipais devem encaminhar para a U.O responsável, as necessidades de 
cobertura de risco com antecedência mínima em relação à data de início de vigência da 
cobertura pretendida, de: 

a) 5 dias úteis para as coberturas previstas em apólice vigente; 

b) 30 dias úteis para as coberturas não previstas em apólice vigente. 

7. Sempre que ocorra um sinistro, à exceção dos acidentes de viação, de trabalho e proteção 
civil, deverão as unidades orgânicas, no prazo de 3 (três) dias, remeter à DGP, os elementos 
relativos à participação de sinistros. 

8. Compete à DGP a formação e tramitação dos procedimentos no âmbito das reclamações de 
responsabilidade civil extracontratual, que deverão ser comunicadas à seguradora para a qual 
o MO tenha transferido a responsabilidade. 

9. A participação e procedimentos inerentes ao ressarcimento dos danos e regularização de 
sinistros que envolvam viaturas municipais são da responsabilidade da DTO. 

 

Artigo 74º  

Danos em Património Municipal 

Compete à DGP a formação e tramitação dos processos de indemnização no âmbito dos danos 
causados em património municipal. 
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CAPÍTULO XI 

 APOIOS E SUBSÍDIOS 

 

Artigo  75° 

Da atribuição 

1.  A elaboração de qualquer proposta para a atribuição de apoios ou subsídios, deverá ser 
precedida da seguinte verificação por parte da unidade orgânica proponente:  

a) Se a entidade beneficiária cumpre o conjunto de normas que regulam a sua atividade, 
em especial, no respeitante à legalidade da sua constituição, à natureza dos fins que 
prossegue, ao funcionamento dos seu órgãos, existência de autorização e adequação 
das suas instalações aos fins prosseguidos;  

b) Da inexistência de dívidas ao Município de Odivelas, à Autoridade Tributária e 
Aduaneira e à Segurança Social; 

2. As propostas elaboradas e a submeter à aprovação da Câmara Municipal devem:  

a) Ser fundamentadas em termos auto-suficientes, sem necessidade de consulta de 
outros elementos;  

b) Ser proferida no âmbito de um regulamento com eficácia externa, onde se encontram 
regulados os procedimentos e os critérios de atribuição de subsídios;  

c) Ser acompanhadas da proposta de realização de despesa com indicação do respetivo 
cabimento.  

3. Para além do disposto no n.º anterior, as regras de atribuição de apoios ou subsídios são 
preferencialmente enquadradas em regulamentos municipais específicos. 

4. Compete a cada UO proponente proceder à identificação de todos os apoios atribuídos, 
até 31 de janeiro do ano seguinte ao da atribuição, e enviar ao GCRPP a informação para 
publicitação dos mesmos no sítio da internet da CM. 

 

Artigo  76°  

 Acompanhamento e pagamento  

1. As UO devem promover o acompanhamento da atividade das entidades a quem, na sua área 
de atuação, foram concedidos subsídios ou outras formas de apoio, por forma a assegurar que 
os dinheiros públicos pagos foram utilizados de acordo com o fim para que foram atribuídos. 

2. As UO deverão, igualmente, assegurar a recolha, junto de cada uma das entidades apoiadas, 
da entrega dos Planos e Orçamentos e dos Relatórios e Contas Anuais.  

3. A DFA só processa as ordens de pagamento relativas a apoios e subsídios após a 
informação expressa das unidades orgânicas proponentes de que os mesmos se encontram 
em condições de ser pagos, juntando a essa informação os respetivos elementos 
comprovativos. 

4. O pagamento dos apoios será suspenso se não existir algum dos documentos referidos no 
artigo anterior ou estes não se encontrem atualizados. 

5. Compete ainda à DFA proceder à identificação dos apoios pagos para publicitação, nos 
termos do disposto na Lei n.º 64/2013, de 27 de agosto. 
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CAPÍTULO XII 

CANDIDATURAS  A FUNDOS ESTRUTURAIS 

 

Artigo 77° 

Avisos  de abertura  de concurso  

1. Compete à DLDE pesquisar os avisos de abertura de concurso a fundos comunitários ou 
outros em vigor, e a sua divulgação, por correio eletrónico, junto dos membros do órgão 
executivo e dos serviços potencialmente interessados na abertura de concurso. 

2. Após a receção dos avisos de abertura de concurso referido no n.º anterior, os serviços 
interessados deverão apresentar proposta de candidatura e remetê-la à DLDE no prazo de 
5 dias úteis. 

3. No âmbito das suas competências e caso considere pertinente, poderá a DLDE propor o 
envio de informação relevante referente a abertura de concursos a fundos comunitários ou 
outros em vigor, a agentes económicos/sociais com sede no MO.  

 

Artigo  78°  

Aprovação  

1. Cabe à DLDE, após receção da proposta, verificar se as tipologias das operações estão 
enquadradas nos regulamentos específicos aplicáveis e se tais operações se encontram 
inscritas nas Opções do Plano e Orçamento, após o que as submete à aprovação do PCM. 

2. Em caso de aprovação, o processo será devolvido à DLDE para elaboração da candidatura. 

 

Artigo 79º   

Gestão financeira de projetos 

1. À DLDE cumpre elaborar dossiers de gestão de projetos, executar as ações necessárias ao 
acompanhamento e controlo financeiro dos projetos comparticipados, assegurando, junto das 
entidades financiadoras, a apresentação atempada dos elementos justificativos de despesa 
sob a forma de pedidos de pagamento com vista ao seu reembolso, bem como a submissão 
de relatórios preliminares e finais de operações.  

2. Para elaboração dos dossiers, a DFA disponibiliza os documentos financeiros necessários e 
referentes aos projetos comparticipados à DLDE para o devido tratamento administrativo.  

3. A DLDE deve comunicar à DFA, todos os pedidos de submissão de reembolso efetuados. 

4. A DFA acompanha as auditorias de verificação física e contabilística, estabelecidas por parte 
das entidades financiadoras.  

5. Cabe à DFA informar sobre os montantes solicitados em crédito relativamente às entidades 
financiadoras.  
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CAPÍTULO XIII 

RECURSOS HUMANOS 

 

Artigo  80º  

Pessoal  

1. A Divisão de Recursos Humanos e Formação (DRHF) procede anualmente ao 
levantamento das necessidades de pessoal do Município e à planificação de eventuais 
ajustamentos que se tornem necessários em função da dinâmica interna, das opções do 
plano e de novas atribuições conferidas aos municípios e aos seus órgãos. 

2. A admissão de pessoal para o Município, seja qual for a modalidade de que se revista, 
depende de prévia autorização do PCM ou do Vereador em quem ele delegue, bem como 
das demais autorizações definidas na Lei. 

3. Não pode ser efetuada qualquer admissão sem prévia e adequada dotação orçamental e 
que não conste do levantamento referido no n.º 1 deste artigo, salvo por razões excecionais 
devidamente fundamentadas. 

4. As admissões deverão ser sempre precedidas dos procedimentos adequados à forma de 
que se revestem, nos termos da legislação em vigor. 

5. Para cada trabalhador existe um processo individual devidamente organizado e atualizado 
em formato digital. 

6. Têm acesso ao processo individual do trabalhador, para além do próprio ou seu mandatário 
com poderes para tal, e os trabalhadores da DRHF no uso das suas competências. 

7. Qualquer pedido de acesso ao processo individual ou de fornecimento de dados pessoais 
constantes do mesmo, que não resultem do cumprimento de obrigações legais, deverá ser 
precedido de autorização do trabalhador, devendo a DRHF diligenciar nesse sentido. 

8. A mobilidade interna deverá ser realizada através da DRHF, ouvidos os interessados e os 
dirigentes das UO de origem e de destino, através de despacho do PCM ou em quem este 
delegue, e é refletida nas dotações orçamentais adequadas. 

9. A DRHF é responsável pelo controlo dos limites e das despesas com trabalho suplementar 
e outros suplementos remuneratórios, devendo, numa ótica de gestão partilhada e de 
responsabilização de todos os dirigentes, fornecer a cada dirigente ou coordenador 
funcional de UO’s autónomas, no início de cada ano civil, o valor do plafond disponível dos 
seus serviços. 

10. Para assegurar que os limites legais a que o trabalho suplementar está sujeito não são 
ultrapassados, a autorização de trabalho suplementar deve ser precedida de informação 
prestada pela DRHF quanto ao cumprimento daqueles limites.  

11. A DRHF assegura que não são ultrapassados os limites legais determinados para a 
realização de trabalho suplementar. 

12. A DRHF assegura o cumprimento dos limites legais de despesas com pessoal devendo, 
para o efeito, anexar ao orçamento municipal anual uma declaração que evidencie o seu 
cumprimento. 

13. Compete à DRHF a gestão da carteira de seguros dos trabalhadores e demais 
colaboradores. 

14. Compete à DRHF definir regras relativas ao acesso à formação profissional dos 
trabalhadores, dando-lhes publicidade, nomeadamente na intranet, correio eletrónico ou 
outros meios que considere pertinentes. 
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15. Nas matérias relativas aos n.º 9, 10, 11 e 12 a DRHF atua em permanente colaboração 
com a DFA. 

 

Artigo  81º  

Mobilidade inter-carreiras 

A mobilidade inter-carreiras, será avaliada no início de cada ano civil, por uma Comissão 
nomeada pelo PCM, que analisará os pedidos dos interessados e ouvirá os dirigentes das UO, 
sempre tendo em consideração as dotações orçamentais existentes, elaborando um relatório 
que será submetido a decisão do PCM. 

 

Artigo  82º  

Processamento de remunerações e outros abonos 

1. A DRHF é responsável pelo processamento e conferência dos mapas de vencimentos e 
respetivas folhas.  

2. Mensalmente, deve ser entregue a cada trabalhador um recibo de vencimento com a 
discriminação dos valores que o integram e dos descontos efetuados.  

3. As folhas de trabalho suplementar, devidamente visadas pelo trabalhador e pelo superior 
hierárquico, acompanhadas da autorização prévia da sua realização, devem ser entregues na 
DRHF até ao dia 5 do mês seguinte àquele em foram efetuadas.  

4. A DRHF só deve processar trabalho suplementar devidamente autorizado.  

5. Outros abonos, nomeadamente, as ajudas de custo, deslocações e alojamento dos 
trabalhadores são discriminados exclusivamente através do preenchimento do boletim 
itinerário, que deve ser entregue na DRHF até 10 dias após o fim da deslocação a que 
respeita, acompanhado da autorização para a realização da mesma  

6. O boletim itinerário é assinado pelo trabalhador, visado pela chefia direta e despachado pelo 
PCM, Vereador ou dirigente com competências delegadas.  

7. As deslocações em viatura própria só poderão ser efetuadas após prévia autorização do PCM, 
Vereador ou dirigente com competências delegadas. A autorização deve acompanhar o boletim 
de itinerário, quando for o caso.  

 

CAPITULO XIV 

CONTROLO DOS SISTEMAS E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO 

 

Artigo 83º 

Gestão dos sistemas informáticos  

1. A utilização dos sistemas informáticos faz-se através da atribuição, pelo GTIC, de perfis 
adequados às funções desempenhadas e de acordo com os procedimentos previstos para 
cada área.  

2. Sempre que se verifique a mudança de serviço de responsáveis, trabalhadores ou agentes, 
esse facto é comunicado expressamente ao GTIC para que o perfil informático seja atualizado 
em conformidade com as novas funções atribuídas.  
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3. Os responsáveis das UO indicam ao GTIC, as suas necessidades (correntes e de 
investimento) na área de informática e de comunicações, aquando da realização da proposta 
de Orçamento para o ano seguinte, a fim de possibilitar o planeamento de todas as despesas 
nesta área, em todo o Município, para cada um dos anos.  

4. Os utilizadores não podem aceder a sistemas e informações para os quais não tenham 
autorização.  

 

Artigo 84º 

Segurança do sistema informático  

1. A todos os utilizadores de computador é atribuído um nome de utilizador e palavra-chave 
únicos, que são pessoais e intransmissíveis, devendo a palavra-chave ser alterada 
regularmente.  

2. Sempre que os utilizadores se ausentem do respetivo local de trabalho, deverão bloquear o 
computador, ou terminar sessão, de forma a impedir acessos não autorizados em seu nome.  

3. Somente os técnicos do GTIC estão autorizados a fazer alterações e configurações de 
equipamentos ativos e servidores, salvo entidades devidamente autorizadas  

4. O GTIC procederá, em casos específicos e em datas aleatórias, a verificações nos diversos 
subsistemas informáticos.  

5. No caso de má utilização, danos intencionais, furto ou acessos não autorizados a dados ou 
equipamentos, atribuídos ao próprio utilizador ou a outrem, o GTIC tomará as medidas 
necessárias para garantir a integridade da infraestrutura informática do Município e participará 
tais factos superiormente.  

6. Sempre que uma UO tenha intenção de implementar um projeto com interação com as 
competências da área do GTIC, deverá desde o início, solicitar o seu acompanhamento pelo 
GTIC. 

Artigo 85º  

Correio eletrónico  

1. Nenhum eleito, trabalhador ou agente deve usar o sistema de correio eletrónico para usos 
pessoais, se essa utilização for prejudicial para a imagem do Município.  

2. O uso pessoal e ocasional de correio eletrónico é permitido.  

3. O uso do nome de utilizador e palavra-chave responsabiliza o eleito, trabalhador ou agente, a 
quem foram atribuídos, por qualquer utilização.  

 

CAPÍTULO XV 

DOCUMENTOS OFICIAIS 

 

Artigo  86º 

Tipos  de documentos  oficiais  

São considerados documentos oficiais vinculativos para o Município e seus serviços, para além 
dos indicados de seguida, outros documentos que venham a ser considerados nessa ótica, tendo 
em conta a sua natureza específica e enquadramento legal:  

a) Os regulamentos municipais; 



 
 

 

Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
 

 

 
Ano XX - N.º 11 – 28 de maio de 2019 – Anexo – Norma de Controlo Interno 

41 de 45 
 

b) As atas das reuniões da CM e da AM; 

c) O orçamento municipal, as opções do plano e o mapa de pessoal; 

d) O relatório e contas do Município; 

e) Os editais e avisos; 

f) Os despachos do PCM e dos Vereadores com competências delegadas ou 
subdelegadas, e as informações técnicas que as fundamentem; 

g) As comunicações internas do PCM e dos Vereadores com competências delegadas ou 
subdelegadas, bem como de dirigente com competência para o efeito; 

h) As procurações da responsabilidade do PCM; 

i) As ordens de serviço e circulares; 

j) Todos os documentos contabilísticos obrigatórios no âmbito do POCAL e SNC-AP; 

k) Os protocolos celebrados entre o Município e entidades terceiras, públicas ou 
privadas; 

l) As escrituras e contratos lavrados por notário, oficial público, ou por entidades com 
competência para a prática de atos relativos a imóveis; 

m) Os livros de abertura e encerramento do registo das escrituras e contratos; 

n) Os programas de concurso e cadernos de encargos; 

o) As atas dos júris dos concursos de admissão de pessoal, de fornecimento de bens, 
locação e aquisição de serviços; 

p) Os relatórios das comissões de abertura e de análise das propostas dos concursos de 
empreitadas de obras públicas; 

q) Os autos de consignação das empreitadas de obras públicas; 

r) Os autos de receção provisória e definitiva das obras, bem como os autos de medição 
de trabalhos; 

s) Os alvarás, as licenças e autorizações administrativas; 

t) A correspondência remetida ao exterior sob a forma de ofício, telecópia ou correio 
eletrónico, desde que subscritos e enviados por quem detenha competência para o 
efeito e, no caso do correio eletrónico, a partir de endereço institucional do Município; 

u) As certidões emitidas. 

 

Artigo  87º 

  Organização  dos  documentos  

Sem prejuízo da utilização de outros suportes, a organização e arquivo dos documentos 
oficiais referidos no artigo anterior, sempre que emitidos em suporte papel, obedece às 
seguintes regras: 

a) Os originais dos regulamentos municipais, incluindo a NCI e suas alterações, em 
suporte papel, são arquivados à guarda da DJOM/Setor de Arquivo Municipal e 
Arquivo Histórico (SAMAH) e, em suporte informático, registados no SGD e 
disponibilizados na intranet e, caso seja pertinente, no sítio www.cm-odivelas.pt; 

b) As atas referidas na alínea b) do artigo anterior são arquivadas no DJOM/SAMAH, que 
procede à sua digitalização e disponibilização na intranet. 
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c) Os originais das procurações são arquivados no Gabinete de Apoio à Presidência, 
devendo existir uma cópia arquivada no serviço interessado; 

d) Os editais, avisos, ordens de serviço e protocolos, nas alíneas e), f), i) e k) do artigo 
anterior, são numerados sequencialmente em cada ano civil pela, unidade responsável 
devendo o DJOM/SAMAH proceder ao seu arquivo, e guarda; 

e) Os documentos constantes da alínea anterior deverão ser disponibilizados nos sítios 
da intranet, ou internet consoante a sua especificidade, pelo GCRPP; 

f) Os documentos previsionais e o relatório e contas do MO, à exceção do mapa de 
pessoal que ficará à guarda da DRHF, referidos nas alíneas c) e d) são arquivados na 
DFA, durante 3 anos, após o que serão remetidos à DJOM/SAMAH, devendo a sua 
publicitação constar dos sítios da internet e intranet do MO durante dois anos, ou no 
prazo estipulado em legislação especial; 

g) Todos os documentos contabilísticos obrigatórios no âmbito do POCAL e SNC-AP são 
numerados sequencialmente, por ano de emissão, pelas aplicações que os emitem; 

h) As ordens de pagamento são arquivadas na DFA por ordem numérica;  

i) Os originais dos programas de concurso e cadernos de encargos bem como os 
relatórios dos júris dos procedimentos mencionados nas alíneas m) a r) do artigo 
anterior, são também arquivados nos processos respetivos, e devem, dependendo da 
natureza procedimento, ser organizados pelo DOMH quando respeitantes a 
empreitadas de obras públicas. No caso de se tratar de procedimentos relativos à 
aquisição de bens e serviços, os originais daqueles documentos são organizados pela 
DFA. Os documentos dos concursos referentes a recrutamento de pessoal são 
organizados e arquivados na DRHF; 

j) Os títulos referidos na alínea s) do artigo anterior são, numerados sequencialmente em 
cada ano civil; 

k) Os duplicados das certidões, alvarás, licenças e autorizações administrativas, referidas 
na alínea s) e u) do artigo anterior, são arquivados no serviço emissor; 

l) Os ofícios, telecópias e o correio eletrónico a enviar para o exterior, mencionados na 
alínea t), são registados e numerados no SGD. 

 

Artigo  88º 

Emissão  de correspondência  

1. Os serviços emissores de correspondência deverão inserir o número de saída do SGD. 

2. A correspondência a ser expedida, via postal, deverá ser entregue diariamente na 
DJOM/SEAL, que a digitaliza e disponibiliza na intranet. 

3. Em toda a correspondência eletrónica deve constar, no campo “cc” (com conhecimento), o 
endereço oficial do MO. 

 

Artigo  89º  

Receção  de correspondência  

1. A forma de receção da correspondência faz-se: 

a) Via postal; 

b) Via telecópia; 
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c) Presencialmente; 

d) Via correio eletrónico; 

e) Outra forma de comunicação que permita a transmissão de dados e/ou 
documentos. 

2. A toda a correspondência recebida é atribuído um número de entrada do SGD.  

3. Toda a correspondência recebida em suporte papel deve ser digitalizada para posterior 
distribuição. 

4.  A correspondência, exceto a de natureza oficial, apesar de ser endereçada ao MO, que venha 
dirigida nominalmente a qualquer eleito, trabalhador ou colaborador, deverá ser remetida para 
a respetiva UO, sem se proceder à sua abertura. 

5. À publicidade e correspondência similar, não se aplica o disposto no n.º 2 do presente artigo, 
devendo o DJOM/SEAL efetuar a sua remessa para a UO respetiva. 

 

Artigo  90º 

Circulação de Correspondência 

Toda a correspondência deve ficar arquivada na DJOM/SEAL, e deve circular apenas no SGD, 
com exceção das faturas, notas de crédito e notas de débito, e outros documentos 
expressamente solicitados pelas U.O. a que digam respeito. 

 

Artigo  91º 

 Tramitação  e circulação  de processos  em suporte  não  eletrónico  

1. Os processos poderão circular pelos serviços que necessitem de os consultar por motivos 
de interesse municipal, observando o sistema de controlo de protocolo interno. 

2. O protocolo de circulação deve ser datado e assinado pelos trabalhadores que procedem à 
respetiva entrega e recolha, devidamente identificados. 

 

Artigo  92.º  

Arquivo  de processos  

Após conclusão dos processos estes são enviados à DJOM/SAMAH, que procederá de acordo 
com o Regulamento de Arquivo Municipal e as disposições legais sobre esta matéria. 

 

CAPÍTULO XVI 

CONTABILIDADE DE GESTÃO 

 

Artigo 93º 

Documentos e imputação de custos 

1. Para efeitos de controlo de gastos por função, bem ou serviço do Município, deverão ser 
utilizados, como elementos básicos de suporte, os documentos previstos no diploma em vigor 
para a contabilidade de custos, nomeadamente: 

a) Os mapas iniciais; 
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b) Os mapas auxiliares (Materiais, Mão-de-obra, Máquinas e viaturas e apuramento de 
custos); 

c) Os mapas finais (uma ficha para cada função, bem ou serviço).  

2. Deverão ser definidos os critérios de imputação de gastos e rendimentos previstos na 
legislação aplicada, nomeadamente relativos aos custos diretos e indiretos.  

3. Deverá ser feito anualmente um relatório de prestação de contas da contabilidade analítica que 
apresente os apuramentos finais por funções, bens ou serviços. 

 

 

CAPÍTULO XVII 

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Artigo  94º  

Infrações 

Os atos ou omissões que contrariem o disposto na NCI podem implicar responsabilidade 
funcional, disciplinar ou criminal, consoante o caso, imputável aos titulares de órgãos, 
dirigentes, coordenadores e aos trabalhadores, sempre que resultem de atos ilícitos 
culposamente praticados no exercício das suas funções ou por causa desse exercício. 

 

Artigo  95º  

Dúvidas  e omissões  

As dúvidas e omissões decorrentes da interpretação e aplicação deste diploma serão 
resolvidas por meio de despacho proferido pelo PCM, sem prejuízo da legislação aplicável. 

 

Artigo  96º 

 Alterações  

A NCI pode ser objeto de alterações, aditamentos ou revogações, adaptando-se, sempre que 
necessário, a eventuais alterações de natureza legal aplicáveis às Autarquias Locais, bem 
como as que decorram de outras normas de enquadramento e funcionamento local, 
deliberadas pela CM e/ou pela AM, no âmbito das respetivas competências e atribuições 
legais, quando razões de eficiência e eficácia assim o justifiquem. 

 

Artigo  97º 

Norma  revogatória  

Com a entrada em vigor da presente NCI é revogada a Norma anterior e são revogadas todas 
as disposições municipais que a contrariem na totalidade ou nas partes em que a contrariem. 
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Artigo  98º 

Entrada  em vigor  

1. A presente Norma entra em vigor no dia seguinte à data da publicação no boletim 
municipal. 

2. A presente NCI deve ser publicada e divulgada nos termos habituais e na página oficial do 
Município na Internet. 


