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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

DDEELLIIBBEERRAAÇÇÕÕEESS  
 

1199ªª  RREEUUNNIIÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  
  

rreeaalliizzaaddaa  eemm  1188  ddee  SSeetteemmbbrroo  ddee  22000022  
 
 
 
 

ACTA 
 

 
 

ACTA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 
Acta da 18ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, realizada em 04 de Setembro de 2002. 
 
(Aprovada por maioria) 

 
 
 
 

PLANO E ORÇAMENTO 
 

 
 

9ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 
 

Nona alteração orçamental, nos termos dos mapas 
apresentados pelo serviço, que farão parte integrante da 
acta da reunião. 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

MOÇÃO 
 

 
 

“MOÇÃO 
 

A Associação de Municípios para a Promoção e Uso do 
Gás Natural (AMAGÁS), tem vindo a promover um 
processo de criação, pelos Municípios, de taxas pela 
instalação de infra-estruturas, nomeadamente, pela 

abertura de valas e instalação de cabos e condutas no 
subsolo urbano, assim como de uniformização das 
mesmas, por parte dos Municípios associados. 
 
Atingido que foi este objectivo, foram os Municípios, na 
ocasião, confrontados com a isenção destas taxas, em 
sede de Orçamento de Estado (O.E.). 
 
A AMAGÁS, da qual o Município de Odivelas faz parte, 
tem vindo a proceder à contestação da isenção na 
aplicação das taxas municipais aos operadores de 
concessões de gás natural, após a apresentação na 
Assembleia da República da proposta de Lei do 
Orçamento de Estado para o ano 2000. 
 
Foi entendimento da AMAGÁS, e dos Municípios 
associados, que tal disposição era inaceitável, porquanto 
contradizia, frontalmente, o disposto na Lei das Finanças 
Locais, Lei 42/98 de 6 de Agosto, que no seu artigo 19°, 
prevê, expressamente, nas alíneas a), b) e c) a cobrança 
das referidas Taxas. 
 
Alertaram os Municípios que não podia ser outro o 
entendimento, pois é conhecido, publicamente, que os 
municípios foram privados do “Direito Originário” da 
exploração das redes de Gás Natural, no nosso entender 
inconstitucionalmente, o que impediu os municípios de 
cobrar rendas de exploração destas infra-estruturas, 
como sucede com a Electricidade e Saneamento Básico 
(água, esgotos e resíduos sólidos). 
 
Consumou-se então, desta forma, o afastamento total dos 
municípios da possibilidade de serem ressarcidos dos 
encargos resultantes da degradação dos pavimentos e 
espaços públicos, assim como da gestão do “espaço 
canal”, que é limitado, em detrimento das infra-estruturas 
municipais ou de outros operadores e utilizadores de 
Subsolo. 
 
Esta contestação foi liderada pela AMAGÁS e teve o 
apoio da ANMP que, sobre esta matéria, também se 
pronunciou contestando vivamente, a isenção da 
aplicação de taxas prevista no artigo 67° do Projecto-lei 
do O.E., para o ano 2000. 
 
Em resultado dos protestos da AMAGÁS e dos Municípios 
seus associados, e após reuniões efectuadas com os 
vários grupos parlamentares, por ocasião da elaboração 
do Projecto-lei do O.E. para o ano 2001, foi suprimida a 
isenção na aplicação de Taxas Municipais, adoptando-se, 
deste modo, as pretensões dos Municípios. 
 
Contudo, no O.E. para 2002 foi incluído o artigo 53° 
(Isenção de taxas sobre infra-estrutura de serviço público) 
que sem introduzir a isenção contemplada no passado, 
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veio desta vez autorizar o Governo a legislar nesse 
sentido. 
 
Deste modo, solicitou a AMAGÁS aos Municípios 
associados tomadas de posição contra a eventual 
isenção da aplicação de taxas aos operadores das 
concessões de gás natural no O.E. 2003, e contra a 
inclusão neste de qualquer autorização legislativa neste 
sentido, dado que a referida isenção colide com a lei das 
Finanças Locais e é lesiva dos interesses dos Municípios. 
 
Assim, a Câmara Municipal de Odivelas manifesta inteira 
concordância com os objectivos definidos pela AMAGÁS, 
exigindo, que: 
 
1. O Governo não utilize este ano a autorização legislativa 
referida no Artigo 53º do O.E. 2002; 
 
2. não seja incluída no O.E. 2003 igual ou similar 
autorização legislativa, nem qualquer disposição legal 
que permita a isenção em causa.” 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 

 

EDUCAÇÃO 
 

 
 

ACTUALIZAÇÃO DOS PREÇOS DAS REFEIÇÕES A PAGAR 
PELOS ALUNOS NOS REFEITÓRIOS ESCOLARES 

 
“Aquando da implementação dos refeitórios escolares no 
Ano Lectivo de 2001/2002, decorrente da deliberação da 
5ª reunião da Comissão Instaladora, de 06/03/2001, 
adoptou-se como critério de cálculo da capitação do 
agregado familiar e de comparticipação das famílias no 
valor das refeições, o Despacho Conjunto do Ministério 
da Educação que anualmente actualiza os valores dos 
apoios sócio-educativos, a conceder aos alunos. 
 
Neste contexto, propõe-se que os escalões para cálculo 
do valor das refeições a pagar pelos alunos no Ano 
Lectivo 2002/2003, tenha como valor de referência os 
€187,55 de rendimento per capita considerados pelo 
referido diploma, para o 2° e 3° Ciclo do Ensino Básico e 
que são os seguintes: 
 
• Escalão A - Alunos não carenciados - alunos cujo 
rendimento per capita da família seja superior a € 187,55; 
• Escalão B - Alunos carenciados - alunos cujo 
rendimento per capita da família seja inferior a € 187,55; 

• Escalão C - Alunos em situações de risco - alunos cujas 
famílias são ausentes ou revelam indicadores de 
negligência capazes de colocar em risco a saúde da 
criança, nomeadamente não possibilitando o acesso da 
criança a 1 refeição completa por dia, independentemente 
do seu rendimento per capita. Esta situação deve ser 
devidamente justificada pela escola. 
 
Assim, propõe-se como valor a pagar por refeição pelos 
alunos, o seguinte: 
 
• Escalão A: o valor total determinado para as refeições 
dos alunos será de € 1,17 com IVA incluído; 
• Escalão B: dedução de 50% do valor a cobrar aos 
alunos não carenciados, € 0,59 com IVA incluído; 
• Escalão C: dedução de 100% do valor a cobrar aos 
alunos não carenciados, € 0,00. 
 
Anualmente os preços das refeições em refeitórios 
escolares, de gestão directa do Município ou de 
Associações de Pais comparticipados pelo Município, 
serão actualizados em conformidade com o Despacho 
Conjunto do Ministério da Educação a publicar no 
respectivo ano lectivo.” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ACEITAÇÃO DE DOAÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR 
 

Aceitar a doação de 7.500 pacotes de material e 
acessórios para as actividades escolares, para serem 
oferecidos a todos os alunos dos jardins de infância e 
escolas do 1º ciclo das escolas públicas do Concelho, no 
valor estimado de € 17.450,00. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

SAÚDE 
 

 
 

PROJECTO “AS ARTES DA SAÚDE” 
 

Ratificação do despacho do Senhor Presidente, proferido 
ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 68º da Lei 169/99, 
de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela 
Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, de aprovação do 
regulamento do concurso “As Artes da Saúde”, nos 
termos da informação n.º 300/GS/CS/PAF/02 de 
09.09.2002. 
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Proposta para Regulamento do Concurso 
“As Artes da Saúde” 

 
1. O Concurso “As Artes da Saúde” é promovido pela 
Câmara Municipal de Odivelas, através do Gabinete de 
Saúde, e destina-se a distinguir a melhor demonstração 
artística sob a temática da Promoção de Hábitos de Vida 
Saudáveis, dos Centros de Dia do Concelho de Odivelas; 
 
2. Cada Centro de Dia poderá apresentar até ao máximo 
de 3 equipas. Cada equipa poderá ser constituída até ao 
máximo de 4 elementos, que terão que ser, 
obrigatoriamente, utentes de Centro de Dia; 
 
3. Os concorrentes deste concurso deverão participar 
com uma demonstração artística sob a temática da 
Saúde, como por exemplo: Comportamento Alimentar; 
Diabetes; Exercício Físico; Reumatismo; Alcoolismo; 
Tabagismo; Problemas de Audição e/ou Visão; etc.; 
 
4. Nas suas actuações, os concorrentes deverão optar 
por uma das seguintes modalidades: Teatro; 
Canto/Música; Pintura; Escultura; Recitação 
(Poesia/Prosa); 
 
5. O tempo máximo estipulado para cada actuação é de 
15 minutos, não podendo esse limite de tempo ser 
ultrapassado em qualquer circunstância; 
 
6. A apresentação dos trabalhos terá lugar no dia 16 de 
Outubro, pelas 14h30, no Auditório Municipal da Póvoa 
de Santo Adrião; 
 
7. A Câmara Municipal de Odivelas assegurará o 
transporte dos utentes dos Centros de Dia concorrentes 
(participantes e assistentes); 
 
8. O júri deste concurso é constituído por: 
 
• Sra. Directora do Centro de Saúde de Odivelas; 
• Sra. Directora do Centro de Saúde da Pontinha; 
• A Coordenadora do Gabinete de Saúde da C.M.O.; 
• Uma Médica Gerontologista; 
• 1 elemento proveniente do meio da Expressão Artística 
e do Audiovisual. 
 
9. Das decisões do júri não poderá haver recurso; 
 
10. A avaliação dos trabalhos será feita com base nos 
seguintes critérios: 
 
- Adequação do conteúdo da actuação à temática 
escolhida (30%); 
- Qualidade artística da actuação (30%); 

- Criatividade evidenciada pela equipa na sua actuação 
(20%); 
- Trabalho de equipa demonstrado (20%). 
 
11. Prémios: 
 
• 1° prémio: computador (a ser atribuído ao Centro de 
Dia); 
• 2° prémio: máquina fotográfica (a ser atribuído ao 
Centro de Dia); 
• 3° prémio: telemóvel (a ser atribuído ao Centro de Dia); 
 
• Prémio à equipa vencedora: Fim-de-semana nas 
Termas Monte Real / Pensão Santa Rita; 
 
• Prémios de participação: Distribuídos a todos os 
Centros de Dia. 
 
12. Cada Centro de Dia terá que proceder à inscrição 
da(s) sua(s) equipa(s) até ao dia 27/09/2002, para 
Câmara Municipal de Odivelas: Gabinete de Saúde, 
Praça Ordem de Cristo - Centro Comercial Chapim, 1 ° D 
– 2675-597 Odivelas; Telefone – 21 934 64 00; Fax – 21 
934 64 55; E-mail: saude@mun-odivelas.pt; 
 
13. No acto da inscrição, deverá ser mencionado o nome 
da equipa e dos elementos que a constituem, assim como 
deverá ser participado qual a Temática escolhida e a 
Modalidade de actuação eleita; 
 
14. Ao Gabinete de Saúde da Câmara Municipal de 
Odivelas, reserva-se o direito de acompanhar o evoluir 
dos trabalhos dos vários Centros de Dia, apoiando os 
mesmos naquilo que se entender necessário; 
 
15. O documento de suporte da demonstração dos 
trabalhos (ex: guião da peça; letra do poema; letra da 
música; ...) terá que ser entregue no Gabinete de Saúde 
até ao dia 14/10/02. No caso específico da pintura e da 
escultura, esse documento deverá consistir num pequeno 
resumo explicativo do trabalho; 
 
16. Ao Gabinete de Saúde reserva-se o direito de 
pertença dos trabalhos produzidos no âmbito do 
concurso; 
 
17. Qualquer desrespeito pelas normas de participação 
definidas implicará a não admissão ou exclusão 
automática. 
 
(Ratificado por unanimidade) 
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ACEITAÇÃO DE DOAÇÃO DE VACINAS CONTRA A GRIPE 
 

Aceitar a doação pelo laboratório OM PORTUGUESA de 
550 vacinas, no valor total de € 19.250 (dezanove mil e 
duzentos e cinquenta euros), nos termos do artigo 64º n.º 
1 alínea h) da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, com as 
alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de 
Janeiro, para serem entregues 350 ao Centro de Saúde 
de Odivelas e 200 ao Centro de Saúde da Pontinha, para 
serem ministradas a munícipes com fracos recursos 
económicos e de acordo com os seguintes critérios: 
• Pertença aos grupos de risco definidos pela OMS; 
• Fracos recursos económicos; 
• Identificados pelo Departamento Municipal de Habitação 
e Departamento de Assuntos Sociais que reunam as 
condições anteriormente referidas; 
• Não haver contra indicação médica (situação a ser 
avaliada pelos Centros de Saúde respectivos). Nos 
termos da informação n.º  315/GS/PG/02 de 16.09.2002. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PATRIMÓNIO 
 

 
 

PROCESSO N.º 3.211/D 
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE PARALISIA CEREBRAL 

 
Extinguir por acordo entre a Associação Portuguesa de 
Paralisia Cerebral e o Município de Odivelas, o direito de 
superfície constituído sobre uma parcela de terreno 
municipal, sita na Rua Correia Garção, Barruncho, 
freguesia de Odivelas, a favor da Associação Portuguesa 
de Paralisia Cerebral e constituir a favor da mesma 
entidade o direito de superfície sobre o Lote 13, sito na 
Rua Almirante Gago Coutinho, Pombais, em Odivelas, 
nos mesmos termos do direito supra extinto, nos termos 
propostos na informação n.º 29/IL/02, de 19.06.2002, e 
15/GVJE/02, de 10.09.2002. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

OBRAS MUNICIPAIS 
 

 
 

PROCESSO N.º 864/02/RA-DOM 
JUNTA DE FREGUESIA DA RAMADA 
RECTIFICAÇÃO DA DELIBERAÇÃO 
Reperfilamento, asfaltamento e construção de valetas 
no arruamento que liga o Bairro São Jorge com o 
Bairro Quinta do Castelo, na Serra da Amoreira 
 
Rectificar a deliberação tomada pela Câmara Municipal 
de Odivelas na 17ª Reunião Ordinária, (ver Boletim das 
Deliberações n.º 20 de 2002, página 7, de delegar na 
Junta da Freguesia da Ramada a competência para 
realização da obra de reperfilamento, asfaltamento e 
construção de valetas no arruamento que liga o Bairro 
São Jorge com o Bairro Quinta do Castelo, na Serra da 
Amoreira, ao abrigo do disposto no artigo 27.º do 
Protocolo de Delegação de Competências nas Juntas de 
Freguesia, mediante a correcção do valor a transferir para 
a Junta da Freguesia da Ramada, que deverá ser de 
€33.075,00 (trinta e três mil e setenta e cinco euros) e não 
de €34.728,75 (trinta e quatro mil, setecentos e vinte e 
oito euros e setenta e cinco cêntimos), nos termos da 
informação n.º 273/DOM/LJ/02. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

PROSÁLIS – PROJECTO DE SAÚDE EM LISBOA 
 

Atribuição à Prosális – Projecto de Saúde em Lisboa, de 
um subsídio no valor de €250 (duzentos e cinquenta 
euros), para apoio às despesas relativas ao jantar de 
convívio para prelectores e comissão organizadora do XII 
Congresso sobre “Estilos de Vida e Comportamentos 
Aditivos” – “Saúde/Qualidade de Vida/Direitos Humanos”, 
nos termos da informação n.º 266/GS/AM/02 de 
05.08.2002. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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GESTÃO URBANÍSTICA 
 

 
 

Processo n.º 35.622/L-OC 
Credifilis, S.A. – Quinta do Porto Pinheiro, Odivelas 
Alteração ao alvará de loteamento n.º 1/01 
 
Alteração simples ao alvará de loteamento n.º 1/10, 
enquadrada pelo disposto no artigo 27º do Decreto-Lei n.º 
555/99 de 4 de Junho, que corresponde a pequenos 
ajustes nas áreas de construção e de implementação dos 
edifícios, decorrente do desenvolvimento dos respectivos 
projectos de arquitectura, nos termos das informações 
dos serviços a folhas 4044 a 4046, do processo. 
 
Introdução de correcção à configuração do lote 1 da Zona 
11, para melhorar a acessibilidade à zona verde 
adjacente à ribeira de Caneças. 
 
As alterações referem-se essencialmente à transferência 
de áreas de construção entre lotes, não contrariando os 
parâmetros vigentes no Plano Director Municipal e têm 
expressão mínima nos indicadores urbanísticos do alvará 
de loteamento. 
 
• Decréscimo de 26.3 m2 na área total de lotes e de 24 
fogos. 
Acréscimo de 26,3 m2 na área total de cedência ao 
domínio público para verde e de 134 lugares de 
estacionamento em estrutura edificada. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PRESIDÊNCIA 
 

 
 

Em cumprimento do disposto no n.º 3 do artigo 65° da Lei 
n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11 de Janeiro de 2002, dou conhecimento das 
seguintes decisões, proferidas ao abrigo da competência 
que me foi delegada pela Câmara Municipal: 
 
Assunto: Procedimento por ajuste directo para aquisição 
de seis viaturas da marca AUDI. 
Despacho: Adjudicação do fornecimento à sociedade 
comercial SIVA, pelo preço de € 213.802,38 (duzentos e 
treze mil oitocentos e dois euros e trinta e oito cêntimos), 
com o IVA incluído. 
Data: 2002.09.09. 

Processo n.º 201/CA-DOM 
Assunto: Empreitada de construção da 2ª fase da escola 
EB1 n.º 3 de Caneças, Casal Novo. 
Despacho: Aprovação de erros e omissões no valor de € 
4.968,91 (quatro mil novecentos e sessenta e oito euros e 
noventa e um cêntimos), acrescido do IVA à taxa legal. 
Data: 2002.09.10. 
 
Processo n.º 167/PV-DOM 
Assunto: Empreitada de reconstrução dos arruamentos e 
beneficiação do Bairro da Quintinha, na Póvoa de Santo 
Adrião. 
Despacho: Aprovação de trabalhos a mais e a menos no 
valor de € 9.243,69 (nove mil duzentos e quarenta e três 
euros e sessenta e nove cêntimos), acrescido do IVA à 
taxa legal. 
Data: 2002.09.16. 

 

 

 
 

ACTIVIDADE FINANCEIRA 
 

 
 

Decisões tomadas pelo Sr. Presidente Dr. Manuel Varges 
destinadas a ter eficácia externa. 
 
Assunto: Informação n.º 42/DAS/MCG/02 de 07/08/2002. 
“Fábrica da Igreja Paroquial da Póvoa de Santo Adrião: 
Construção do Centro Paroquial – Pagamento da 4ª 
tranche da comparticipação municipal.” 
Entidade: Fábrica da Igreja Paroquial da Póvoa de Santo 
Adrião 
Data: 20/08/2002 
Despacho: Autorizado pagamento 
Valor: € 23.005,19 
 
Assunto: Informação n.º 051/JÁ/02 de 29/04/2002. 
“Assinatura anual de publicações para a Biblioteca 
Municipal D. Dinis via DSC/DCPC/SBAH. 
Processo n.º 0365/DFA/DA – N. E: 6277/02 de 
29/04/2002.” 
Entidade: Impala, S.A. 
Data: 20/08/2002 
Despacho: Autorizado pagamento 
Valor: € 116,52 
 
Assunto: Informação n.º 050/JÁ/02 de 29/04/2002. 
“Assinatura anual de publicações para a Biblioteca 
Municipal D. Dinis via DSC/DCPC/SBAH. 
Processo n.º 0426/DFA/DA – N. E: 6278/02 de 
29/04/2002.” 
Factura N.º 220888 de 25/07/2002. 
Entidade: HFP – Hachette Filipacchi Publicações 
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Data: 20/08/2002 
Despacho: Autorizado pagamento 
Valor: € 75,52 
 
Assunto: Informação n.º 142/HC/02 de 24/07/2002. 
Pagamento da Factura N.º 1000082 de 31/08/2001. 
Entidade: Odiphone – Serviços e Equipamentos de 
Comunicação, Lda. 
Data: 22/08/2002 
Despacho: Autorizado pagamento 
Valor: € 6.935,43 
 
Assunto: Informação n.º 698/DIEU/MS de 08/08/2002. 
“Protocolo de Delegação de Competências nas Juntas 
das Freguesias – artigo 27º - Junta de Freguesia de 
Odivelas, Reformulação da Rua Cândido Fernandes de 
Oliveira.” 
Entidade: Junta de Freguesia de Odivelas 
Data: 23/08/2002 
Despacho: Autorizado pagamento 
Valor: € 110.092,51 
 
Assunto: Informação n.º 090/JÁ/02 de 26/08/2002. 
Pagamento da Factura N.º 4327 de 02/08/2002, (N.E. 
6335/02). 
Entidade: Centímetro – Papelaria e Equipamento Técnico, 
Lda. 
Data: 27/08/2002 
Despacho: Autorizado pagamento 
Valor: € 37,64 
 
Assunto: Informação n.º 494/02/PC de 26/08/2002. 
Pagamento da Factura N.º VN063755 de 29/07/2002, 
(N.E. 6379/02). 
Entidade: Binal – Sociedade de Bebidas e Produtos 
Alimentares, Lda. 
Data: 27/08/2002 
Despacho: Autorizado pagamento 
Valor: € 1.556,63 
 
Assunto: Informação n.º 495/02/PC de 26/08/2002. 
Pagamento da Factura N.º 627 de 30/07/2002, (N.E. 
6297/02). 
Entidade: Socomol – Comércio Import. Export. Lda. 
Data: 27/08/2002 
Despacho: Autorizado pagamento 
Valor: € 4,01 
 
Assunto: Informação n.º 493/02/PC de 26/08/2002. 
Pagamento da Factura N.º 4109 de 23/07/2002, (N.E. 
6315/02). 
Entidade: Centímetro – Papelaria e Equipamento Técnico, 
Lda. 
Data: 27/08/2002 
Despacho: Autorizado pagamento 

Valor: € 151,28 
 
Assunto: Informação n.º 496/02/PC de 26/08/2002. 
Pagamento da Factura N.º 626 de 30/07/2002, (N.E. 
6322/02). 
Entidade: Socomol – Comércio Import. Export. Lda. 
Data: 27/08/2002 
Despacho: Autorizado pagamento 
Valor: € 7,14 
 
Assunto: Informação n.º 0374/CM/02 de 22/08/2002. 
Pagamento da Factura N.º 90 de 29/07/2002, (N.E. 
6374/02). 
Entidade: Dinisa: Sociedade Industrial e Comercial de 
Casquinhas, Lda. 
Data: 27/08/2002 
Despacho: Autorizado pagamento 
Valor: € 59,50 
 
Assunto: Informação n.º 092/JÁ/02 de 26/08/2002. 
Pagamento da Factura N.º 883 de 13/08/2002, (N.E. 
6196/02). 
Entidade: FMTB – Assessoria e Consultoria a Empresas, 
Lda. 
Data: 27/08/2002 
Despacho: Autorizado pagamento 
Valor: € 89,07 
 
Assunto: Informação n.º 500/02/PC de 22/08/2002. 
Pagamento da Factura N.º 333 de 06/08/2002, (N.E. 
6395/02). 
Entidade: Coelhos Têxteis - Comércio e Indústria, Lda. 
Data: 28/08/2002 
Despacho: Autorizado pagamento 
Valor: € 347,36 
 
Assunto: Informação n.º 221/02/AA de 26/08/2002. 
Pagamento da Factura N.º 4339 de 05/08/2002, (N.E. 
6232/02). 
Entidade: Centímetro – Papelaria e Equipamento Técnico, 
Lda. 
Data: 28/08/2002 
Despacho: Autorizado pagamento 
Valor: € 201,47 
 
Assunto: Informação n.º 488/02/PC de 26/08/2002. 
Pagamento da Factura N.º 625 de 30/07/2002, (N.E. 
6309/02). 
Entidade: Socomol – Comércio Import. Export. Lda. 
Data: 28/08/2002 
Despacho: Autorizado pagamento 
Valor: € 3,21 
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Assunto: Informação n.º 486/02/PC de 26/08/2002. 
Pagamento da Factura N.º 1728 de 31/07/2002, (N.E. 
6285/02). 
Entidade: Fábrica de Chaves do Areeiro de: Albino 
Jardim, S.A. 
Data: 28/08/2002 
Despacho: Autorizado pagamento 
Valor: € 2.591,42 
 
Assunto: Informação n.º 220/02/AA de 26/08/2002. 
Pagamento da Factura N.º 18335 de 13/08/2002, (N.E. 
6216/02). 
Entidade: J.S. Compras – Fotografia e Vídeo, Lda. 
Data: 28/08/2002 
Despacho: Autorizado pagamento 
Valor: € 41,53 
 
Assunto: Informação n.º 511/02/PC de 26/08/2002. 
Pagamento da Factura N.º 18326 de 08/08/2002, (N.E. 
6366/02). 
Entidade: J.S. Compras – Fotografia e Vídeo, Lda. 
Data: 28/08/2002 
Despacho: Autorizado pagamento 
Valor: € 1.303,05 
 
Assunto: Informação n.º 498/02/PC de 26/08/2002. 
Pagamento da Factura N.º 624 de 30/07/2002, (N.E. 
6266/02). 
Entidade: Socomol – Comércio Import. Export. Lda. 
Data: 28/08/2002 
Despacho: Autorizado pagamento 
Valor: € 89,25 
 
Assunto: Informação n.º 519/02/PC de 27/08/2002. 
Pagamento da Factura N.º B 2001706 de 01/08/2002, 
(N.E. 6365/02). 
Entidade: M. Fernandes & Gomes – Equipamentos de 
Escritório, Lda. 
Data: 28/08/2002 
Despacho: Autorizado pagamento 
Valor: € 147,80 
 
Assunto: Informação n.º 492/02/PC de 26/08/2002. 
Pagamento da Factura N.º 5612 de 23/07/2002, (N.E. 
6320/02). 
Entidade: Binoformatica Sistemas e Serviços de 
Informática, Lda. 
Data: 28/08/2002 
Despacho: Autorizado pagamento 
Valor: € 690,68 
 
Assunto: Informação n.º 490/02/PC de 26/08/2002. 
Pagamento da Factura N.º 8148 de 30/07/2002, (N.E. 
6180/02). 
Entidade: Juvex – Equipamentos e Serviços, Lda. 

Data: 28/08/2002 
Despacho: Autorizado pagamento 
Valor: € 775,23 
 
Assunto: Informação n.º 497/02/PC de 26/08/2002. 
Pagamento da Factura N.º 4161 de 25/07/2002, (N.E. 
6373/02). 
Entidade: Centímetro – Papelaria e Equipamento Técnico, 
Lda. 
Data: 29/08/2002 
Despacho: Autorizado pagamento 
Valor: € 597,11 
 
Assunto: Informação n.º 149/HC/02 – AP de 19/08/2002. 
Pagamento da Factura N.º 615 de 03/07/2002. 
Entidade: Pestox – Controle e Defesa do Meio Ambiente, 
Lda. 
Data: 29/08/2002 
Despacho: Autorizado pagamento 
Valor: € 3.329,69 
 
Assunto: Informação n.º 501/02/PC de 26/08/2002. 
Pagamento da Factura N.º 7073106 de 12/07/2002, (N.E. 
6166/02). 
Entidade: Xerox Portugal – Equipamentos de Escritório, 
Lda. 
Data: 29/08/2002 
Despacho: Autorizado pagamento 
Valor: € 1.700,03 
 
Assunto: Informação n.º 505/02/PC de 26/08/2002. 
Pagamento da Factura N.º 2048880 de 09/08/2002, (N.E. 
5980/02). 
Entidade: Selda – Comércio e Representações, S.A. 
Data: 29/08/2002 
Despacho: Autorizado pagamento 
Valor: € 117,81 
 
Assunto: Informação n.º 505/02/PC de 26/08/2002. 
Pagamento da Factura N.º 2048888 de 09/08/2002, (N.E. 
5980/02). 
Entidade: Selda – Comércio e Representações, S.A. 
Data: 29/08/2002 
Despacho: Autorizado pagamento 
Valor: € 113,88 
 
Assunto: Informação n.º 499/02/PC de 26/08/2002. 
Pagamento da Factura N.º 2499 de 15/07/2002, (N.E. 
6230/02). 
Entidade: Quadratim – Agência de Publicidade e Editores 
Gráficos, Lda. 
Data: 29/08/2002 
Despacho: Autorizado pagamento 
Valor: € 9.579,50 
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Assunto: Informação n.º 491/02/PC de 26/08/2002. 
Pagamento da Factura N.º 4110 de 23/07/2002, (N.E. 
6375/02). 
Entidade: Centímetro – Papelaria e Equipamento Técnico, 
Lda. 
Data: 29/08/2002 
Despacho: Autorizado pagamento 
Valor: € 187,75 
 
Assunto: Informação n.º 489/02/PC de 26/08/2002. 
Pagamento da Factura N.º 2027286 de 16/07/2002, (N.E. 
5980/02). 
Entidade: Selda – Comércio e Representações, S.A. 
Data: 29/08/2002 
Despacho: Autorizado pagamento 
Valor: € 106,03 
 
Assunto: Informação n.º 489/02/PC de 26/08/2002. 
Pagamento da Factura N.º 2025416 de 12/07/2002, (N.E. 
5980/02). 
Entidade: Selda – Comércio e Representações, S.A. 
Data: 29/08/2002 
Despacho: Autorizado pagamento 
Valor: € 78,54 
 
Assunto: Informação n.º 489/02/PC de 26/08/2002. 
Pagamento da Factura N.º 2027353 de 16/07/2002, (N.E. 
5980/02). 
Entidade: Selda – Comércio e Representações, S.A. 
Data: 29/08/2002 
Despacho: Autorizado pagamento 
Valor: € 51,05 
 
Assunto: Informação n.º 489/02/PC de 26/08/2002. 
Pagamento da Factura N.º 2028818 de 18/07/2002, (N.E. 
5980/02). 
Entidade: Selda – Comércio e Representações, S.A. 
Data: 29/08/2002 
Despacho: Autorizado pagamento 
Valor: € 39,27 
 
Assunto: Informação n.º 489/02/PC de 26/08/2002. 
Pagamento da Factura N.º 2040611 de 26/07/2002, (N.E. 
5980/02). 
Entidade: Selda – Comércio e Representações, S.A. 
Data: 29/08/2002 
Despacho: Autorizado pagamento 
Valor: € 125,66 
 
Assunto: Informação n.º 489/02/PC de 26/08/2002. 
Pagamento da Factura N.º 2040688 de 26/07/2002, (N.E. 
5980/02). 
Entidade: Selda – Comércio e Representações, S.A. 
Data: 29/08/2002 
Despacho: Autorizado pagamento 

Valor: € 109,96 
 
Assunto: Informação n.º 487/02/PC de 26/08/2002. 
Pagamento da Factura N.º 114701 H de 15/07/2002, 
(N.E. 6132/02). 
Entidade: Higielandia – Sistemas de Higiene, Lda. 
Data: 29/08/2002 
Despacho: Autorizado pagamento 
Valor: € 37,57 
 
Assunto: Informação n.º 520/02/PC de 27/08/2002. 
Pagamento da Factura N.º 5913 de 07/08/2002, (N.E. 
6334/02). 
Entidade: Binoformatica Sistemas e Serviços de 
Informática, Lda. 
Data: 29/08/2002 
Despacho: Autorizado pagamento 
Valor: € 1.084,76 
 
Assunto: Informação n.º 521/02/PC de 27/08/2002. 
Pagamento da Factura N.º 4593 de 20/08/2002, (N.E. 
6310/02). 
Entidade: Centímetro – Papelaria e Equipamento Técnico, 
Lda. 
Data: 29/08/2002 
Despacho: Autorizado pagamento 
Valor: € 10,90 
 
Assunto: Informação n.º 091/JÁ/02 de 26/08/2002. 
Pagamento da Factura N.º 378/1 de 02/08/2002, (N.E. 
6202/02). 
Entidade: NTE – Consultores Comunitários, Lda. 
Data: 29/08/2002 
Despacho: Autorizado pagamento 
Valor: € 19,04 
 
Assunto: Informação n.º 508/02/PC de 26/08/2002. 
Pagamento da Factura N.º 8215 de 13/08/2002, (N.E. 
6227/02). 
Entidade: Juvex – Equipamentos e Serviços, Lda. 
Data: 29/08/2002 
Despacho: Autorizado pagamento 
Valor: € 1.301,15 
 
Assunto: Informação n.º 506/02/PC de 26/08/2002. 
Pagamento da Factura N.º 7074691 de 08/08/2002, (N.E. 
6192/02). 
Entidade: Xerox Portugal – Equipamentos de Escritório, 
Lda. 
Data: 29/08/2002 
Despacho: Autorizado pagamento 
Valor: € 161,04 
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Assunto: Informação n.º 510/02/PC de 26/08/2002. 
Pagamento da Factura N.º 4376 de 06/08/2002, (N.E. 
6339/02). 
Entidade: Centímetro – Papelaria e Equipamento Técnico, 
Lda. 
Data: 29/08/2002 
Despacho: Autorizado pagamento 
Valor: € 165,22 
 
Assunto: Informação n.º 210/02/AA de 26/08/2002. 
Pagamento da Factura N.º 4345/02 de 23/07/2002, (N.E. 
6377/02). 
Entidade: Burótica – Sociedade de Estudos e 
Equipamentos Automáticos de Escritório, S.A. 
Data: 29/08/2002 
Despacho: Autorizado pagamento 
Valor: € 461,60 
 
Assunto: Informação n.º 507/02/PC de 26/08/2002. 
Pagamento da Factura N.º 7074692 de 08/08/2002, (N.E. 
6195/02). 
Entidade: Xerox Portugal – Equipamentos de Escritório, 
Lda. 
Data: 29/08/2002 
Despacho: Autorizado pagamento 
Valor: € 24,78 
 
Assunto: Informação n.º 509/02/PC de 26/08/2002. 
Pagamento da Factura N.º 8216 de 13/08/2002, (N.E. 
6223/02). 
Entidade: Juvex – Equipamentos e Serviços, Lda. 
Data: 29/08/2002 
Despacho: Autorizado pagamento 
Valor: € 1.144,52 
 
Assunto: Informação n.º 514/02/PC de 26/08/2002. 
Pagamento da Factura N.º 4346 de 05/08/2002, (N.E. 
6391/02). 
Entidade: Centímetro – Papelaria e Equipamento Técnico, 
Lda. 
Data: 29/08/2002 
Despacho: Autorizado pagamento 
Valor: € 262,22 
 
Assunto: Informação n.º 515/02/PC de 26/08/2002. 
Pagamento da Factura N.º 4326 de 02/08/2002, (N.E. 
6390/02). 
Entidade: Centímetro – Papelaria e Equipamento Técnico, 
Lda. 
Data: 29/08/2002 
Despacho: Autorizado pagamento 
Valor: € 5,24 
 
 
 

Assunto: Informação n.º 516/02/PC de 26/08/2002. 
Pagamento da Factura N.º 20-1/1064 de 06/08/2002, 
(N.E. 6222/02). 
Entidade: Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Lda. 
Data: 30/08/2002 
Despacho: Autorizado pagamento 
Valor: € 193,32 

 
 
 
 

UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 
 
 

AMBIENTE 
 

 
 
Decisões tomadas pelo Sr. Vereador Dr. Alexandrino 
Saldanha destinadas a ter eficácia externa. 
 
Processo n.º 392/2001/MO-DA/EV 
Data do despacho: 03.09.2002 
Concordar com o pagamento referente à "Execução de 
covas nos Viveiros Municipais", pelo valor de € 3.545,92 
com IVA incluído, nos termos da informação n.º 
570/DA/DEV/02 de 30.08.02. 
 
Processo n.º  13/2002/MO-DA/DEV  
Data do despacho: 03.09.2002 
Concordar com o pagamento referente ao "Aluguer dos 
Espaços Sanitários da Feira do Ambiente 2002 no 
período de 4 a 6 de Junho de 2002", pelo valor de € 
239,19 com IVA incluído, nos termos da informação n.º 
568/DA/DEV/02 de 28.08.02.  
 
Data do despacho: 04.09.2002  
Concordar com o pagamento referente a "Aquisição de 
Material", pelo valor de € 148,39 com IVA incluído, nos 
termos da informação n.º 202/DA/DVM/02 de 02.09.02. 
 
Processo n.º 50/2000/FA-DA/DEV 
Data do despacho: 04.09.2002 
Concordar com o pagamento dos últimos 50% e trabalhos 
a mais referente aos trabalhos de "Recuperação do 
Parque Verde no Centro Social do Trigache", na freguesia 
de Famões, pelo valor de € 12.293, 75 nos termos da 
informação n.º 156/DA/02 de 03.09.02. 
 
Data do despacho: 06.09.2002 
Concordar com o pagamento referente à "Deposição de 
Resíduos no Aterro Mato da Cruz", pelo valor de € 



 

  

ODIVELAS 
 

Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões 

 

 

16  Ano III - N.º 22 
 

2.563,29 com IVA incluído, nos termos da informação n.º 
165/DA/DQA/02 de 22.04.02. 
 
Processo n.º  188/2001/PV-DA/DEV 
Data do despacho: 09.09.2002 
Concordar com o pagamento referente à "Manutenção 
dos Espaços Verdes circundantes à Rua S. José durante 
os meses de Março e Abril de 2002", na freguesia da 
Póvoa de Santo Adrião, pelo valor de € 678,22 com IVA 
incluído, nos termos da informação n.º 577/DA/DEV/02 de 
04.09.02. 
 
Processo n.º  356/2001/RA-DA/EV 
Data do despacho: 09.09.2002 
Concordar com o pagamento referente à "Execução de 
Ramal de Água no Jardim do Bairro Castelo Nascente", 
pelo valor de € 342,92 com IVA incluído, nos termos da 
informação n.º 569/DA/DEV/02 de 29.08.02.  
 
Processo n.º 266/2001/OD-DA/EV 
Data do despacho: 09.09.2002 
Concordar com o pagamento dos segundos 50% do 
"Arranjo Paisagístico das Encostas da Rua Rainha D. 
Amélia e Rua D. Carlos I", na freguesia de Odivelas, pelo 
valor de € 15.971,18 com IVA incluído, nos termos da 
informação n.º 575/DA/DEV/02 de 03.09.02. 
 
Data do despacho: 09.09.2002  
Concordar com o pagamento referente à "Aquisição de 
Material", pelo valor de € 771 ,51 com IVA incluído, nos 
termos da informação n.º 205/DA/DVM/02 de 03.09.02. 

 

 

 
 

OBRAS MUNICIPAIS 
 

 

 
Decisões tomadas pelo Sr. Vereador Carlos Pereira 
Lérias destinadas a ter eficácia externa. 
 
 
Processo n.º 556/RA-DOM 
Assunto: 2ª Fase da Escola EB1 N.º 4 da Ramada – 
Equipamento de Cozinha 
Empresa: ODIMAQUE 
Data: 02.09.2002 
Despacho: Ao DOM. Adjudique-se nos termos propostos. 
Ao DFA/DF para compromisso. 
Valor: € 3.835,56 
 
Processo n.º 864/RA-DOM 
Assunto: Protocolo de delegação de competências nas 
Juntas das Freguesias, Junta da Freguesia da Ramada, 

reperfilamento, asfaltamento e construção de valetas no 
arruamento que liga o Bairro São Jorge com o Bairro 
Quinta do Castelo, Serra da Amoreira. 
Data: 04.09.2002 
Despacho: Concordo ao DFA/DP para rectificação do 
valor cabimentado, à reunião de Câmara para deliberação 
após rectificação do valor já incluído, nos termos do 
protocolo adicional. 
Valor: € 33.075 (verba a transferir, rectificação) 
 
Assunto: Obras das instalações da Junta de Freguesia da 
Pontinha 
Empresa: EDP 
Data: 05.09.2002 
Despacho: Concordo e aprovo nos termos propostos. Ao 
DFA/DP para cabimento. Ao DFA/DF para compromisso e 
ao DFA/DF para pagamento após compromisso. 
Valor: € 142,72 (Factura n.º 252 000 281 006); € 404,84 
(Factura n.º 219 000 331 621); € 196,69 (Factura n.º 219 
000 331 576) 
 
Processo n.º 777/OD-DOM 
Assunto: Cemitério de Odivelas, fornecimento e colocação 
de portão de entrada 
Empresa: GIROMETAL 
Data: 06.09.2002 
Despacho: Concordo. Ao DFA/DF para efeitos de 
pagamento. 
Valor: € 2 439,50 (Factura n.º 1679) 
 
Assunto: IP – Pagamento de notas de débito 
Empresa: EDP 
Data: 06.09.2002 
Despacho: Concordo ao DFA/DF para efeitos de 
pagamento. 
Valor: € 29 752,18 (Total) 
 
Processo n.º 779/OD-DOM 
Assunto: Pavimentação de arruamentos e execução de 
passeios na Codivel, em Odivelas 
Empresa: TECNISAN, SA 
Data: 09.09.2002 
Despacho: Aprovada a minuta do contrato desta 
empreitada. Ao DFA/DF para compromisso. Ao DOM para 
adjudicação nos termos propostos. 
Valor: € 55 373,23 (sem IVA) 
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DESPACHOS 
 

 
 

DESPACHO 
 

N.º 02/VCMB/02 
 
 

1 - Nos termos do disposto no n.º 2 do artº.39°. do Código 
do Procedimento Administrativo, aprovado pelo D.L. n.º 
442/91 de 15 de Novembro, com as alterações 
introduzidas pelo D.L. n.º 6/96 de 31 de Janeiro, avoco as 
competências subdelegadas pelo Despacho n.º 
01/VCMB/02, de 08 de Maio, no Coordenador do 
Gabinete de Actividades Económicas, Dr. Luís Galamba, 
para serem exercidas no âmbito do Serviço Municipal de 
Informação ao Consumidor - SMIC e Unidade de Inserção 
na Vida Activa - UNIVA, as quais passarão, a partir do 
presente despacho, a ser exercidas directamente pelo 
signatário. 
 
2 - Considerando, todavia a área de actuação desses 
Serviços Municipais e, por forma a manter a gestão eficaz 
e eficiente dos mesmos, determino que todo o expediente 
dos referidos Serviços seja tratado com a Dr.ª Seomara 
Gonçalves Cacela Matias, a qual articulará a sua 
actuação com o signatário. 
 
 
Odivelas, 17 de Setembro 
 
 

O Vereador 
(a) Carlos Alberto Bodião 
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ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

 
 

DDEELLIIBBEERRAAÇÇÕÕEESS  
 

44ªª  SSEESSSSÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  
  

rreeaalliizzaaddaa  eemm  2266  ddee  SSeetteemmbbrroo  ddee  22000022  
 
 
 

INFORMAÇÃO SOBRE A ACTIVIDADE 
E SITUAÇÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO 

 
Envio de informação da Câmara Municipal de Odivelas à 
Assembleia Municipal de Odivelas, em cumprimento do 
determinado na alínea e) do n.º 1 do Artigo 53º da Lei 
169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei 5-A/02 de 
11 de Janeiro. 

 
 
 

COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES 
DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 
As três Comissões permanentes da Assembleia Municipal 
de Odivelas são compostas por nove membros, sendo 
quatro do PS, dois do PSD, dois da CDU e 1 do CDS/PP. 
 
A coordenação das Comissões será distribuída da 
seguinte forma: 
 
1ª - Comissão de Poder Local, Ordenamento do Território e 
Ambiente; 
 
O Coordenador é membro do PS. 
O secretário é membro da CDU. 
 
2ª - Comissão de Justiça e Segurança das Populações; 
 
O Coordenador é membro da CDU. 
O secretário é membro do PSD. 
 
3ª - Comissão de Acessibilidades e Transportes. 
 
O Coordenador é membro do PSD. 
O secretário é membro do PS. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 

 

CONCURSOS PÚBLICOS PARA AQUISIÇÃO 
DE DIVERSOS SERVIÇOS 

 

 
 

PROCESSO N.º 40/DPE/DPDM 
Concurso limitado por prévia qualificação para 
elaboração do Plano Director Municipal de Odivelas 

 
Ratificação da autorização da realização de despesa com 
a aquisição do serviço de elaboração do Plano Director 
Municipal de Odivelas, nos termos dos n.os 1 e 6 do artigo 
22° do D.L. 197/99, de 8 de Junho, de acordo com o 
deliberado na 18ª reunião ordinária da Câmara Municipal 
de Odivelas realizada em 4 de Setembro de 2002 (Boletim 

Municipal das Deliberações e Decisões n.º 21/2002, página 5). 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROCESSO N.º 1671/01DJPM/DA 
Concurso público para aquisição da prestação de 
serviço de limpeza e fornecimento de consumíveis em 
instalações e serviços do Município de Odivelas 
 
Ratificação da autorização da realização da despesa com 
a aquisição de prestação de serviços de limpeza e 
fornecimento de consumíveis de higiene em instalações 
do Município de Odivelas, nos termos dos n.os 1 e 6 do 
artigo 22° do D.L. 197/99, de 8 de Junho, de acordo com 
o deliberado na 18ª reunião ordinária da Câmara 
Municipal de Odivelas realizada em 4 de Setembro de 
2002 (Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 

21/2002, página 5). 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROCESSO N.º 726/DFA/DA 
Concurso público para aquisição da prestação do 
serviço de segurança e vigilância em instalações do 
Município de Odivelas 
 
Autorização para realização da despesa relativa à 
aquisição do serviço de segurança e vigilância em 
instalações do Município de Odivelas, nos termos dos n.os 
1 e 6 do artigo 22º do D.L. 197/99 de 8 de Junho, de 
acordo com o deliberado na 18ª reunião ordinária da 
Câmara Municipal de Odivelas realizada em 4 de 
Setembro de 2002 (Boletim Municipal das Deliberações e 

Decisões n.º 21/2002, página 6). 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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PROCESSO N.º 530/02/DFA/DA 
Concurso público para fornecimento de refeições, 
incluindo a aquisição de produtos de confecção para 
escolas da área do Município de Odivelas 
 
Autorização para a realização da despesa relativa ao 
fornecimento de refeições, incluindo a aquisição de 
produtos de confecção para escolas da área do Município 
de Odivelas, nos termos dos n.os 1 e 6 do artigo 22º do 
D.L. 197/99, de 8 de Junho, nos termos dos n.os 1 e 6 do 
artigo 22º do D.L. 197/99 de 8 de Junho, de acordo com o 
deliberado na 18ª reunião ordinária da Câmara Municipal 
de Odivelas realizada em 4 de Setembro de 2002 (Boletim 

Municipal das Deliberações e Decisões n.º 21/2002, página 6). 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

CRIAÇÃO DE EMPRESA MUNICIPAL 
 

 
 

CRIAÇÃO DE EMPRESA MUNICIPAL 
PARA A GESTÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS 

 
Autorização para a criação de uma Empresa Municipal a 
denominar de ODIVELCULTUR - Gestão, Produção e 
Divulgação Cultural, E.M., bem como aprovação dos 
respectivos estatutos, que se publicam na íntegra e 
aprovação do estatuto remuneratório dos membros do 
Conselho de Administração da empresa a criar, de acordo 
com o deliberado na 18ª reunião ordinária da Câmara 
Municipal de Odivelas realizada em 4 de Setembro de 
2002 (Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 

21/2002, página 6). 
 
 

PACTO SOCIAL DA ODIVELCULTUR - GESTÃO, 
PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO CULTURAL, E.M. 

 
 

CAPÍTULO I 
Disposições gerais 

 
Artigo 1° 

(Denominação e natureza) 
 

1. A ODIVELCULTUR-GESTÃO, PRODUÇAO E DIVULGAÇÃO 
CULTURAL, E.M., adiante designada por ODIVELCULTUR, 
E.M. é uma empresa pÚblica, de âmbito municipal que 
goza de personalidade jurídica e é dotada de autonomia 
administrativa financeira e patrimonial.  
 

2. A Câmara Municipal de Odivelas, exerce em relação à 
ODIVELCULTUR, E.M. os poderes previstos na Lei 
58/98, de 18 de Agosto e nos presentes estatutos. 
 
3. A capacidade jurídica da ODIVELCULTUR, E.M. 
abrange o universo dos direitos e obrigações necessários 
à prossecução do seu objecto. 
 
4. A ODIVELCULTUR, E.M. rege-se pela Lei 58/48, de 18 
de Agosto pelos presentes Estatutos e, subsidiariamente, 
pelo decreto-lei 558/99, de 17 de Dezembro e, no que não 
for especialmente regulado, pelas normas aplicáveis às 
sociedades comerciais. 

 
Artigo 2° 

(Sede e representação) 
 

1. A ODIVELCULTUR, E.M. tem a sua sede na Avenida 
D. Dinis, 96 - C, em Odivelas.  
 
2. Por deliberação do Conselho de Administração, a 
ODIVELCULTUR, E.M. pode proceder à abertura de 
delegações, agências, gabinetes ou qualquer outra forma 
de representação dentro do território do Município de 
Odivelas. 

 
Artigo 3° 
(Objecto) 

 
1. A ODIVELCULTUR, E.M. tem por objecto: 
 
a) a exploração e a gestão de equipamentos culturais 
cuja posse lhe seja transferida por deliberação da 
Câmara Municipal de Odivelas;  
 
b) a programação, produção ou co-produção de 
actividades culturais e recreativas que se desenvolvam 
nos equipamentos cuja posse lhe tenha sido transmitida e 
em espaços públicos;  
 
c) apoiar novos artistas e novas formas de criação e 
expressão artísticas; 
 
d) estimular e divulgar a criação artística, em todas as 
suas expressões; 
 
e) promover a animação cultural do Concelho de 
Odivelas; 
 
f) divulgar as iniciativas culturais que desenvolva no 
Concelho de Odivelas; 
 
g) exercer acessoriamente outras actividades que sejam 
complementares ou relacionadas com o seu objecto e 
que não sejam excluídas por lei. 
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2. A exploração e a gestão referidas na alínea a) do 
número anterior abrange a reparação, ampliação, 
renovação, operação e manutenção das instalações e 
equipamentos dos bens cuja posse lhe seja transmitida, 
bem como a celebração de quaisquer tipos de contratos, 
nomeadamente de concessão, de serviços subsidiários 
que existam ou venham a existir nos referidos bens.  
 
3. Para a prossecução dos seus fins, poderá, ainda, 
constituir outras pessoas colectivas, bem como 
subscrever ou adquirir participações em sociedade civil 
ou comercial, mediante autorização da Câmara Municipal 
de Odivelas.  
 
4. A empresa procederá à execução de obras que a 
prossecução do seu objecto implique, as quais não 
carecem de licenciamento se os respectivos projectos 
estiverem aprovados pela Câmara Municipal de Odivelas. 
 
5. O Município de Odivelas, através do seu órgão 
executivo, poderá delegar poderes respeitantes à 
prestação de serviços públicos na empresa.  

 
Artigo 4° 

(Atribuições) 
 

Constituem atribuições da ODIVELCULTUR, E.M.: 
 
a) Programar, projectar e executar obras de construção, 
de reconstrução e de manutenção dos bens municipais 
que estiverem na sua posse;  
 
b) Gerir técnica e administrativamente os equipamentos 
cuja posse lhe tenha sido transmitida;  
 
c) Propor à Câmara Municipal a fixação dos valores das 
tarifas, taxas e preços de utilização dos bens cuja posse 
lhe tenha sido transmitida e dos serviços que vier a 
prestar, promovendo, ainda, as acções materiais de 
cobrança daquelas e de outras receitas;  
 
d) Promover acções de formação e informação junto da 
população do Concelho de Odivelas, relativamente às 
actividades por si desenvolvidas;  
 
e) Promover a aquisição, venda ou permuta de bens que 
a Câmara Municipal de Odivelas lhe cometa;  
 
f) Assegurar a correcta gestão financeira dos seus 
recursos e património;  
 
g) Praticar os demais actos e contratos necessários à 
correcta e cabal prossecução das suas atribuições.  

 

 
CAPÍTULO II 

Órgãos da Empresa 
 

SECÇÃO I 
Disposições gerais 

 
Artigo 5º 

(Órgãos da empresa) 
 

1. São órgãos da empresa: 
 
a) O Conselho de Administração; 
 
b) O Fiscal Único; 
 
2. Os membros do Conselho de Administração e o Fiscal 
Único são nomeados pela Câmara Municipal de Odivelas.  
 
3. Os membros dos órgãos da ODIVELCULTUR, E.M. 
tomam posse perante o Presidente da Câmara Municipal 
de Odivelas;  
 
4. Os mandatos dos titulares dos órgãos da 
ODIVELCULTUR, E.M. coincidem com o dos titulares dos 
órgãos do Município de Odivelas, sem prejuízo daqueles 
continuarem em funções até à efectiva substituição. 

 
Artigo 6° 

(Substituição) 
 

1. Em caso de vacatura de qualquer dos lugares nos 
órgãos da ODIVELCULTUR, E.M. por morte, renúncia ou 
destituição dos respectivos titulares ou ainda por termo 
das funções indispensáveis à representação que 
exercem, proceder-se-á à sua substituição pelo período 
de tempo que faltar até ao final do mandato em curso. 
 
2. Em caso de impossibilidade temporária, física ou legal, 
para o exercício das respectivas funções, os membros 
impedidos podem ser substituídos enquanto durar o 
impedimento.  
 
3. A substituição, temporária ou definitiva, obedecerá às 
regras estabelecidas no artigo anterior.  
 
4. Nas suas faltas e impedimentos, o Presidente do 
Conselho de Administração será substituído pelo membro 
do Conselho de Administração por si designado ou, na 
falta de designação, pelo membro do Conselho mais 
idoso.  
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SECÇAO II 
Conselho de Administração 

 
Artigo 7° 

(Composição) 
 

1. O conselho de Administração é composto por três 
membros, um dos quais é o Presidente. 
 
2. Dos membros do Conselho de Administração apenas o 
seu Presidente exerce funções a tempo inteiro. 
 
3. Os membros do Conselho de Administração estão 
dispensados de caução.  

 
Artigo 8° 

(Competências do Conselho de Administração ) 
 

1. Compete ao Conselho de Administração: 
 
a) Gerir a empresa, praticando todos os actos relativos à 
prossecução do seu objecto;  
 
b) Tomar e executar as deliberações necessárias à 
concretização das orientações recebidas da Câmara 
Municipal de Odivelas;  
 
c) Elaborar estudos e emitir pareceres que lhe sejam 
encomendados ou solicitados pela Câmara Municipal de 
Odivelas, no âmbito das suas atribuições;  
 
d) Administrar o seu património; 
 
e) Adquirir, alienar e onerar direitos ou bens móveis e 
imóveis;  
 
f) Contrair empréstimos, precedidos, sempre que 
legalmente exigível da necessária autorização da Câmara 
Municipal, bem como angariar outro tipo de 
financiamentos e realizar as demais operações que se 
revelem necessárias à prossecução das suas atribuições;  
 
g) Estabelecer a organização técnico-administrativa da 
empresa e as normas do seu funcionamento interno, 
designadamente, em matéria de pessoal e da sua 
remuneração;  
 
h) Organizar e manter actualizado o cadastro de bens da 
ODIVELCULTUR, E.M.;  
 
i) Constituir mandatários com os poderes que julgue 
convenientes, incluindo os de substabelecer;  
 

j) Exercer as demais competências que lhe sejam 
cometidas pelos presentes Estatutos, pela lei e pela 
Câmara Municipal de Odivelas.  
 
2. O Conselho de Administração poderá delegar em 
qualquer dos seus membros as competências 
respeitantes à gestão corrente da ODIVELCULTUR. E.M., 
definindo em acta as condições e os limites do seu 
exercício.  

 
Artigo 9° 

(Competências do Presidente) 
 

Compete em especial ao Presidente do Conselho de 
Administração: 
 
a) Coordenar as actividades de gestão da 
ODIVELCULTUR, E.M. , no respeito pelas orientações da 
Câmara Municipal de Odivelas;  
 
b) Representar a ODIVELCULTUR, E.M. em juízo e fora 
dele;  
 
c) Convocar e presidir às reuniões do Conselho de 
Administração;  
 
d) Exercer as demais competências que lhe sejam 
atribuídas pelos presentes Estatutos, pela lei ou por 
deliberação do Conselho de Administração.  

 
Artigo 10° 

(Estatuto remuneratório) 
 

O estatuto remuneratório, ajudas de custo e demais 
regalias dos membros do Conselho de Administração, 
será definido pela Câmara Municipal de Odivelas, tendo 
em conta o Estatuto dos Gestores Públicos. 

 
Artigo 11° 

(Reuniões, deliberações e actas) 
 

1. O Conselho de Administração reúne ordinariamente de 
quinze em quinze dias e extraordinariamente por iniciativa 
do seu Presidente ou a pedido de dois terços dos seus 
membros em efectividade de funções.  
 
2. O Conselho de Administração não pode funcionar sem 
a presença da maioria dos seus membros em 
efectividade de funções.  
 
3. As deliberações serão tomadas por maioria de votos 
dos membros presentes, tendo o Presidente ou o seu 
substituto voto de qualidade, em caso de empate.  
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4. Das reuniões do Conselho de Administração lavrar-se-
ão actas, que serão assinadas pelos membros presentes.  

 
Artigo 12° 

(Vinculação da empresa) 
 

1. Sem prejuízo do disposto nos números seguintes, a 
ODIVELCULTUR, E.M. vincula-se pela assinatura de dois 
membros do Conselho de Administração, devendo um 
deles ser o Presidente ou o seu substituto.  
 
2. Nos actos de mero expediente, é suficiente a 
assinatura do Presidente ou do membro do Conselho de 
Administração, com competência delegada em razão da 
matéria.  

 
SECÇAO III 

Fiscal Único 
 

Artigo 13° 
(Competências) 

 
A fiscalização da ODIVELCULTUR, E.M é exercida por 
um revisor ou por uma sociedade de revisores oficiais de 
contas, que procederá à revisão legal e a quem compete, 
nomeadamente:  
 
a) Fiscalizar a acção do Conselho de Administração e 
velar pelo cumprimento das leis, dos regulamentos, e das 
orientações dimanadas da Câmara Municipal de 
Odivelas;  
 
b) Verificar a regularidade dos livros, registos 
contabilisticos e documentos que lhes servem de suporte;  
 
c) Participar aos órgãos competentes as irregularidades, 
bem como os factos que considere reveladores de graves 
dificuldades na prossecução do objecto da 
ODIVELCULTUR, E.M.;  
 
d) Proceder à verificação e conferência dos valores 
patrimoniais da ODIVELCULTUR, E.M., ou por elas 
recebidos em garantia, depósito ou outro título; 
 
e) Remeter semestralmente à Câmara Municipal de 
Odivelas, informação sobre a situação  
 
f) Pronunciar-se sobre qualquer assunto de interesse para 
a ODIVELCULTUR, E.M., a solicitação do Conselho de 
Administração;  
 
g) Emitir parecer sobre os instrumentos de gestão 
previsional, bem como sobre o relatório do Conselho de 
Administração e contas de exercício;  
 

h) Emitir parecer sobre o valor das indemnizações 
compensatórias a receber pela ODIVELCULTUR, E.M.;  
 
i) Emitir a certificação legal das contas da 
ODIVELCULTUR, E.M.  

 
Artigo 14° 

(Remuneração) 
 

Ao Fiscal Único será atribuída uma remuneração a fixar 
pela Câmara Municipal de Odivelas, nos termos legais 
aplicáveis à fixação de honorários dos revisores oficiais 
de contas.  

 
 

CAPÍTULO III 
Poderes da Câmara Municipal de Odivelas 

 
Artigo 15° 

(Poderes da Câmara Municipal de Odivelas) 
 

A Câmara Municipal de Odivelas exerce, em relação à 
ODIVELCULTUR, E.M. nomeadamente os seguintes 
poderes:  
 
a) Assegurar a supremacia do interesse público e a 
prossecução das atribuições devolvidas à 
ODIVELCULTUR, E.M.;  
 
b) Proceder à orientação política estratégica da 
ODIVELCULTUR, E.M., nomeadamente, através da 
emissão de directivas e instruções genéricas ao Conselho 
de Administração no âmbito dos objectivos a prosseguir;  
 
c) Supervisionar os actos dos membros do Conselho de 
Administração, acompanhar a sua actividade e controlar a 
respectiva gestão;  
 
d) Autorizar alterações estatuárias; 
 
e) Aprovar os instrumentos de gestão previsional;  
 
f) Aprovar o Relatório do Conselho de Administração, as 
contas de exercício e a proposta de aplicação de 
resultados, bem como o Parecer do Fiscal Único;  
 
g) Aprovar preços e tarifas, sob proposta do Conselho de 
Administração;  
 
h) Autorizar a aquisição ou a participação no capital de 
sociedades de qualquer tipo; 
 
i) Autorizar a contracção de empréstimos de médio e de 
longo prazo;  
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j) Autorizar a aquisição e a alienação de bens de valor 
superior ao fixado anualmente pela Câmara Municipal de 
Odivelas;  
 
k) Definir o estatuto remuneratório dos membros do 
Conselho de Administração e fixar a remuneração do 
Fiscal Único;  
 
l) Exigir qualquer informação, relatório ou documento 
relacionados com a actividade da ODIVELCULTUR, E.M. 
e determinar a realização de auditorias ao seu 
funcionamento;  
 
m) Pronunciar-se sobre quaisquer assuntos de interesse 
para a ODIVELCULTUR, E.M.;  
 
n) Exercer os demais poderes e competências que lhe 
sejam atribuídos por lei ou pelos presentes Estatutos.  

 
 

CAPÍTULO IV 
Capital e Património 

 
Artigo 16° 
(Capital) 

 
1. O capital da ODIVELCULTUR, E.M., é de € 500.000 
(quinhentos mil euros), dos quais se encontram 
realizados em numerário € 25.000 (vinte e cinco mil 
euros). 
 
2. As alterações do capital carecem de autorização da 
Câmara Municipal de Odivelas. 

 
Artigo 17° 

(Património) 
 

O património da ODIVELCULTUR, E.M. é constituído pelo 
universo de bens, direitos e obrigações que lhe forem 
transferidos, a qualquer título, pela Câmara Municipal de 
Odivelas e pelos que adquirir, a qualquer título, no 
desenvolvimento da sua actividade.  

 
 

CAPÍTULO V 
Gestão Financeira e Patrimonial 

 
Artigo 18° 
(Receitas) 

 
Constituem receitas da ODIVELCULTUR, E.M.:  
 
a) As receitas provenientes da sua actividade;  
 

b) As receitas provenientes da prestação de outros 
serviços no âmbito da sua actividade;  
 
c) Os subsídios à exploração que eventualmente lhe 
venham a ser atribuídos pelo Município de Odivelas;  
 
d) As comparticipações, dotações, subsídios, doações, 
heranças ou legados que lhe sejam atribuídos ou 
deixados por qualquer pessoa individual ou colectiva, 
pública ou privada;  
 
e) Os rendimentos dos bens próprios e dos que, não 
sendo, lhe estejam afectos; 
 
f) O produto da alienação de bens próprios; 
 
g) O produto dos empréstimos contraídos;  
 
h) Quaisquer outras receitas ou valores que lhe venham a 
ser atribuídos por lei ou contrato.  

 
Artigo 19 ° 

(Contabilidade) 
 

A contabilidade da ODIVELCULTUR, E.M. respeitará o 
Plano Oficial de Contabilidade e deverá responder às 
necessidades da gestão empresarial e permitir um 
controlo orçamental permanente. 

 
Artigo 20° 
(Reservas) 

 
1. A ODIVELCULTUR, E.M. deverá constituir as 
provisões e reservas julgadas necessárias, sendo 
obrigatória a constituição de reserva legal.  
 
2. A dotação anual para reforço da reserva legal não 
poderá ser inferior a dez por cento do resultado líquido do 
exercício, de deduzido da quantia necessária à cobertura 
dos prejuízos transitados. 
 
3. A reserva legal só pode ser utilizada para incorporação 
no capital ou para cobertura do prejuízos transitados.  

 
Artigo 21° 

(Aplicação de resultados) 
 

Os resultados positivos apurados em cada exercício terão 
a seguinte aplicação: 
 
a) Um mínimo de dez por cento para reforço da reserva 
legal, nos termos do disposto no número dois do artigo 
anterior; 
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b) Um montante, a fixar pela Câmara Municipal de 
Odivelas, até 50% do respectivo valor, a entregar ao 
Município de Odivelas a título de participação nos lucros;  
 
c) O remanescente, conforme for deliberado pela Câmara 
Municipal de Odivelas.  

 
Artigo 22° 

(Prestação e aprovação de contas) 
 

1. A ODIVELCULTUR, E.M. deverá aprovar, com 
referência a 31 de Dezembro de cada ano, os seguintes 
documentos:  
 
a) Balanço; 
 
b) Demonstração de resultados; 
 
c) Anexo ao balanço e à demonstração de resultados; 
 
d) Demonstração dos fluxos de caixa; 
 
e) Relação das participações no capital de sociedades e 
dos financiamentos concedidos a médio e longo prazo; 
 
f) Relatório sobre a execução anual do plano plurianual 
de investimentos;  
 
g) Relatório do Conselho de Administração e proposta de 
aplicação de resultados; 
 
h) Parecer do Fiscal Único.  
 
2. Os documentos referidos no número anterior serão 
remetidos à Câmara Municipal de Odivelas, para 
apreciação e aprovação, até 31 de Março.  
 
3. O relatório anual do conselho de Administração, o 
balanço, a demonstração de resultados e o Parecer do 
Fiscal Único serão publicados no Diário de República e 
num dos jornais diários mais lidos na área do Município 
de Odivelas. 

 
Artigo 23° 

(Amortizações, reintegrações e reavaliações) 
 

A amortização, a reintegração de bens e a reavaliação do 
activo imobilizado, bem como a constituição de provisões, 
serão efectivadas pelo conselho de Administração. 

 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO VI 
Regime do pessoal e fiscal 

 
 

Artigo 24° 
(Regime do pessoal) 

 
1. O regime jurídico do pessoal da ODIVELCULTUR, E.M. 
é definido: 
 
a) Pelas leis gerais que regulam o contrato individual de 
trabalho; 
 
b) Pelos instrumentos de regulamentação colectiva 
aplicáveis; 
 
c) Pelas normas e regulamentos internos.  
 
2. Os funcionários da Administração Central e Local e de 
outras entidades públicas podem exercer funções na 
ODIVELCULTUR, E.M., em regime de comissão de 
serviço, requisição ou destacamento. 
 
3. Os trabalhadores em exercício de funções na 
ODIVELCULTUR, E.M., ao abrigo do disposto no número 
anterior, poderão optar pelo vencimento auferido no 
quadro de origem ou pelo correspondente às funções 
desempenhadas na empresa.  

 
Artigo 25° 

(Regime de Segurança Social) 
 

1. O pessoal da ODIVELCULTUR, E.M. está sujeito ao 
regime geral da Segurança Social.  
 
2. O pessoal da ODIVELCULTUR, E.M. que exerça 
funções em regime de comissão de serviço, requisição ou 
destacamento, mantém o direito à segurança social 
inerente ao lugar de origem.  

 
Artigo 26° 

(Participação dos trabalhadores na gestão) 
 

A Participação dos Trabalhadores na gestão da empresa 
faz-se através das formas e pelos meios legalmente 
previstos. 

 
Artigo 27° 

(Regime fiscal) 
 

A ODIVELCULTUR, E.M. está sujeita a tributação directa 
e indirecta nos termos gerais. 
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CAPÍTULO VII 
Disposições finais 

 
Artigo 28° 

(Interpretação dos Estatutos) 
 

As omissões e lacunas dos presentes Estatutos serão 
resolvidas pela Câmara Municipal de Odivelas. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

ACTIVIDADE FINANCEIRA 
 

 
 

LANÇAMENTO DA DERRAMA PARA O ANO DE 2003 
 

Pedido de autorização por parte da Câmara Municipal de 
Odivelas, no exercício da competência que lhe é 
conferida pela al. a) do n.º 6 do artigo 64 da Lei 169/99 de 
Setembro alterada pela Lei n.º 5-A/2001 de 11 de Janeiro, 
e nos termos da Lei das Finanças Locais, para o 
lançamento de derrama para o ano de 2003, com a taxa 
de 9.5% mantendo-se, assim a taxa do ano anterior, de 
acordo com o deliberado na 18ª reunião ordinária da 
Câmara Municipal de Odivelas realizada em 4 de 
Setembro de 2002 (Boletim Municipal das Deliberações e 

Decisões n.º 21/2002, página 5). 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PLANEAMENTO ESTRATÉGICO 
 

 
 

ALTERAÇÃO DE REGIME SIMPLIFICADO À CARTA 
DE ORDENAMENTO DO PLANO DIRECTOR MUNICIPAL 

 
Proposta de alteração de Regime Simplificado à Carta de 
Ordenamento do Plano Director Municipal em vigor, na 
área abrangida pelo espaço edificado do Bairro da 
Milharada, de acordo com o deliberado na 14ª reunião 
ordinária da Câmara Municipal de Odivelas realizada em 
10 de Julho de 2002 (Boletim Municipal das Deliberações e 

Decisões n.º 17/2002, páginas 5 e 6). 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 

 

MOÇÕES 
 

 
 

MOÇÃO 
 

“O ANTEPROJECTO DO CÓDIGO DO TRABALHO 
 

A sistematização da legislação laboral em vigor é sentida 
por todos nós, trabalhadores e empresários, como 
essencial verificando-se que em consequência de 
sucessivas alterações e aditamentos a mesma se tornou 
opaca e de difícil consulta, complicando a tarefa do 
intérprete. 
 
Em 1996, no âmbito do Acordo de Concertação 
Estratégica, foi decidido a constituição de uma Comissão 
de Análise e Sistematização da Legislação Laboral, de 
que faziam parte especialistas, maioritariamente 
Professores Universitários de Direito, a qual apresentou 
em devido tempo um trabalho sobre Direitos Individuais e 
outro sobre Direitos Colectivos. 
 
Com natural expectativa, pensávamos que o trabalho 
meritório desta Comissão constituiria a base para um 
projecto de modernização da legislação, de modo a criar 
as ferramentas adequadas ao desenvolvimento da 
Economia e da própria Sociedade, com tudo o que de 
novo surgiu, com a evolução das novas tecnologias, com 
a globalização e o redesenhar das Organizações, com as 
concentrações em determinados sectores de actividade, 
bem como com a exigência de novas competências por 
parte das empresas. 
 
Contudo não foi esse o caminho trilhado! 
 
O reforço da contratação e particularmente da 
negociação, que é, tanto quanto sabemos, uma base 
fundamental nas relações de trabalho na Europa, permite, 
para lá do que é o quadro mínimo de protecção dos 
trabalhadores expresso na Lei, estabelecer parâmetros 
ajustados a cada sector de actividade, tendo em conta a 
sua realidade especifica. 
 
O reforço da consciência cívica dos cidadãos em geral no 
respeito pelo Estado de Direito, aproximando-nos da 
Europa Social que todos desejamos, exige o cumprimento 
por parte de Todos da Lei e o combate sem tréguas, a 
todas as formas de violação. Para isso torna-se 
necessário dotar com os meios suficientes a Inspecção 
Geral do Trabalho, como forma de se acabar com a 
desregulamentação dos horários de trabalho, o trabalho 
extraordinário não remunerado, os contratos atípicos, o 
trabalho ilegal, as faltas fraudulentas e também com a 
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chamada economia de submundo, que em nada nos deve 
orgulhar. 
 
É urgente caminhar no sentido de um aumento da 
produtividade e da competitividade das empresas num 
justo equilíbrio de repartição dos rendimentos. 
 
Ora, o anteprojecto em discussão pública, parece ignorar 
que as empresas não são apenas constituídas pelos 
empresários, têm trabalhadores que consubstanciam a 
sua massa crítica e que a competitividade não é sinónimo 
de desregulamentação. 
 
Este anteprojecto na sua redacção actual permite alguns 
retrocessos garantísticos que se nos afiguram gravosos, 
designadamente: 
 
a) alguma arbitrariedade por parte da entidade patronal; 
 
b) ameaça direitos fundamentais dos trabalhadores; 
 
c) põe em causa a negociação colectiva transferindo para 
as Comissões de Trabalhadores o ónus da negociação; 
 
d) confere um poder excessivo ao Ministério do Trabalho e 
ao secr. Geral do CES; 
 
e) cerceia a organização sindical; 
 
f) coloca em crise o texto constitucional e a legislação 
comunitária vinculativa. 
 
Com efeito, este anteprojecto coloca a possibilidade de os 
contratos a termo certo poderem ter duração 
indeterminada, aumentando a precariedade; reduz o 
período de trabalho nocturno e consequentemente diminui 
a remuneração dos trabalhadores que trabalham por 
turnos ou nas grandes superfícies; impõe uma mobilidade 
geográfica que as empresas tanto queriam mas que para o 
trabalhador é inaceitável porque fragiliza a vida familiar, 
aumenta desmesuradamente o período de deslocação 
trabalho - emprego e o risco que lhe está inerente; altera a 
lei dos despedimentos, introduzindo como justa causa 
para o despedimento o atraso sistemático, o que é uma 
falsa questão porquanto, a lei em vigor quando o atraso é 
injustificado já permite ser considerado falta injustificada e 
esta já está prevista na lei dos despedimentos; põe em 
causa o direito à greve. 
 
O novo Código põe em causa direitos objectivos e o 
próprio Direito do Trabalho como tem sido sempre visto e 
encarado enquanto ramo específico do Direito, tratando 
de forma igual aquilo que à partida é desigual. 
 

Estas críticas têm vindo a ser apontadas por diversos 
sectores de opinião e pelas Centrais Sindicais. 
 
Estas são apenas algumas das questões agora 
levantadas mas muitas mais poderíamos referir. 
 
Em conclusão este anteprojecto afigura-se-nos, 
atentatório dos direitos dos trabalhadores, fomenta a 
precariedade e a desregulamentação e por este motivo a 
Assembleia Municipal de Odivelas, em sessão realizada 
em 26.09.2002, delibera: 
 
a) manifestar um vivo repúdio face à formulação actual; 
 
b) apelar para que se proceda às alterações tidas por 
convenientes.” 
 
(Aprovada por maioria) 

 
 
 

MOÇÃO 
 
 

“A 55° Assembleia Geral das Nações Unidas, realizada 
em 2000, ao adoptar a Declaração do Milénio, que 
reafirma as orientações da Carta das Nações Unidas e 
define seis princípios fundamentais para as relações 
internacionais no século XXI - liberdade, igualdade, 
solidariedade, tolerância, respeito pela natureza e 
responsabilidade partilhada, decidiu ainda convocar uma 
cimeira mundial sobre desenvolvimento sustentável, com 
a finalidade de avaliar a implementação da Agenda XXI e 
dos demais documentos adoptados na Conferência do 
Rio. 
 
Essa Cimeira decorreu de 26 de Agosto a 4 de Setembro, 
tendo sido feito um balanço de 10 anos pós- Conferência 
do Rio e a definição de acções e de trabalhos com vista à 
promoção do desenvolvimento sustentável. 
 
A Cimeira de Joanesburgo foi uma oportunidade histórica 
que permitiu pelo menos que os dirigentes mundiais e os 
representantes de grupos de cidadãos, empresas e 
governos forjassem iniciativas que contribuam em última 
instância para reduzir o número de pessoas que vivem na 
pobreza e analisar a relação entre a sociedade humana e 
a natureza. 
 
Os acordos alcançados e o Plano de Acção adoptado 
proporcionam aos Governos e grupos de cidadãos e 
empresas uma base sólida para planearem os seus 
programas orientados para a acção e os seus projectos 
tendo em vista conseguir resultados que as pessoas 
possam ver. 
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JOANESBURGO trouxe alguns impulsos importantes na 
direcção certa que importa assinalar. 
 
Em primeiro lugar, o anúncio da ratificação do Protocolo 
de Quioto por parte da Rússia e do Canadá agravando o 
isolamento dos Estados Unidos. 
 
Em segundo lugar, a prioridade conferida aos temas da 
água e do saneamento básico com a adopção de metas. 
 
Em terceiro lugar, a menção embora genérica mas sem 
dúvida positiva, à problemática dos Oceanos. 
 
Em quarto lugar o anúncio e valorização das parcerias e 
do papel dos agentes económicos, das autarquias locais, 
das organizações não governamentais e da sociedade 
civil. 
 
Por último, o próprio plano de acção que, apesar de vago 
em muitos aspectos, é positivo em tudo o que nele pode 
ser prenúncio de acções concretas nas múltiplas 
vertentes que enuncia. 
 
Positivo foi igualmente o reconhecimento por parte dos 
Estados que: 
 
1. A erradicação da pobreza e a gestão dos recursos 
naturais usados para o desenvolvimento económico e 
social são objectivos chave e exigências essenciais ao 
desenvolvimento sustentável; 
 
2. O ambiente Mundial continua a sofrer. As perdas de 
biodiversidade continuam, os stocks de peixe continuam a 
diminuir, a desertificação afecta cada vez mais as terras 
férteis, os efeitos adversos das alterações climáticas são 
já evidentes, as catástrofes naturais são mais 
devastadoras e os países em vias de desenvolvimento 
tornam-se mais vulneráveis, a poluição da água continua 
a privar milhões de pessoas de condições de vida digna; 
 
3. A globalização deu uma nova dimensão a estes 
desafios. A integração rápida dos mercados, a mobilidade 
de capitais, e o aumento significativo dos fluxos de 
investimento no mundo trouxeram novos desafios e novas 
oportunidades e os custos da globalização são repartidos 
de forma desigual, os países em desenvolvimento estão 
confrontados com dificuldades particulares para enfrentar 
este desafio. 
 
Contudo, o Plano de Acção no domínio da água e 
saneamento, energias renováveis, saúde, agricultura e 
biodiversidade, regulação do comércio internacional e da 
globalização, bem como da ajuda financeira ao 
desenvolvimento, ainda muito longe da ambicionada meta 

dos 0,7% do PIB, ficou aquém das expectativas, e poderá 
ter sido uma oportunidade perdida. 
 
Se no Rio de Janeiro, em 1992, muitos princípios e 
conceitos foram anunciados mas muitas poucas acções 
foram efectivamente, levadas a cabo, no pós - 
Joanesburgo não se pode pelo menos desperdiçar a 
consciência acrescida da população perante os 
verdadeiros problemas que afectam o nosso planeta e a 
humanidade. 
 
Assim, a Assembleia Municipal de Odivelas reunida em 
sessão em 26.09.2002, recomenda que Portugal adopte: 
 
1. Uma posição activa no quadro da concertação 
comunitária, batendo-se nomeadamente por um 
compromisso político operacional; 
 
2. Um programa de acção, com metas, calendários e 
orçamentos; 
 
3. A criação de mecanismos de acompanhamento das 
parcerias; 
 
4. Participação pública no processo de decisão e no 
acesso à justiça no domínio do ambiente; 
 
5. Uma política de sensibilização de toda a população 
portuguesa no sentido de promover uma verdadeira 
educação ambiental e de alerta para a poupança dos 
recursos que se começam a tornar escassos, tais como a 
água, na qual as autarquias locais têm um papel vital; 
 
6. Uma política que force as empresas a funcionar de 
modo ecologicamente mais equilibrado e eficiente; 
 
7. Aprofundar a integração do ambiente nas políticas 
económicas e sociais que exercem pressões sobre o 
ambiente; 
 
8. Uma estratégia nacional de desenvolvimento 
sustentável que seja acompanhada e fiscalizada. 
 
A qualidade, a saúde das populações e a prosperidade a 
longo prazo exigem um ambiente são e os cidadãos 
devem exigir dos seus Governantes um elevado nível de 
protecção ambiental dado que “o Homem tem o dever de 
proteger e melhorar o ambiente para as gerações actuais 
e vindouras”.” 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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MOÇÃO 
 
 

“O actual Governo anunciou a sua intenção de iniciar um 
processo de crescente descentralização de novas 
competências para as autarquias locais, nomeadamente 
para os Municípios e para as suas Associações, 
acompanhado do progressivo esvaziamento do papel do 
Governador Civil, em conformidade aliás com o 
estabelecido no Programa do XV Governo Constitucional, 
em reconhecimento do que o próprio documento refere, 
ou seja, que os municípios têm sido, no Portugal 
democrático, dos principais agentes do desenvolvimento 
do País. 
 
Destas novas competências, destacam-se as que incidem 
sobre áreas como a Educação, a Saúde, a Habitação, a 
Administração Interna, o Ambiente, as Obras Públicas, a 
Economia e a Cultura. 
 
Em muitas destas áreas, os municípios têm vindo, há 
muito, a assumir competências, ou melhor dizendo, 
obrigações, como é o caso da disponibilização de 
terrenos para a construção de equipamentos colectivos 
(escolas, centros de saúde, etc.), sem que diploma algum 
lhes tenha cometido tal encargo, ou os mesmos sejam 
ressarcidos dos avultados valores que tal disponibilização 
representa. 
 
Esta situação de facto, condição quase sempre imposta 
pela Administração Central para que haja lugar a 
investimentos, tem vindo a obrigar os municípios a 
suportar uma pesada factura para a qual nunca existiram 
as respectivas contrapartidas financeiras. Vale talvez a 
referência, no citado Programa, à importância dos 
municípios no desenvolvimento, realizando-se através 
deles [municípios], boa parte do processo de 
concretização das redes de infra-estruturas básicas. 
 
Temos assistido, assim, a uma descentralização 
encapotada, tão só, de deveres e obrigações. De facto, 
não raras vezes, a administração central, ao contrário do 
que seria de esperar , apoia-se na administração local 
para a realização de investimentos que seriam da sua 
única e exclusiva competência. 
 
No momento em que se anuncia o início de mais um 
processo de descentralização, o qual merece o nosso 
acordo de princípio, importa deixar claro que as intenções 
governamentais têm de ser acompanhadas, tal como 
prevê o Programa do Governo no número 7 do capítulo I, 
da transferência de meios e recursos financeiros que 
permitam o adequado desempenho presente e futuro de 
todas as novas competências, bem como da reposição da 

capacidade financeira dos municípios, afectada pelas 
práticas passadas. 
 
A não ser assim, estaremos perante um logro que poderá 
pôr em causa o cabal exercício das atribuições e 
competências municipais, com evidente prejuízo para as 
populações que confiam no Poder Local democrático 
como instância primeira de resolução dos seus anseios. 
 
Nestes termos: 
 
A Assembleia Municipal de Odivelas, reunida a 26 de 
Setembro de 2002, em sessão ordinária, delibera reclamar 
do Governo que o anunciado processo de descentralização 
para os municípios seja acompanhado das concomitantes 
e necessárias transferências financeiras e da reposição da 
capacidade financeira dos municípios.” 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 

MOÇÃO 
 

“Em 11 de Setembro comemorou-se o 1° aniversário de 
um horroroso e mediático acto terrorista. 
 
Muitos outros actos terroristas são diária e 
sistematicamente cometidos em várias partes do mundo, 
sobretudo no Médio-Oriente, cujo cômputo global de 
vitimas não é menos assustador. 
 
Actualmente esta questão está na ordem do dia e 
constitui um dos problemas mais sérios do nosso tempo e 
que ensombra o futuro de toda a Humanidade. 
 
O combate ao terrorismo, assuma ele as formas que 
assumir, é uma obrigação de todos nós e das instituições 
democráticas. E não deve haver dois pesos e duas 
medidas, condenando-se uns atentados esquecendo-se 
outros, consoante a nacionalidade ou qualquer outra 
qualidade das vítimas, ou consoante as organizações ou 
Estados que os praticam; - e há terrorismo de Estado, 
quando estes, unilateralmete e sem decisão do Conselho 
de Segurança da ONU (em violação do direito 
internacional), atacam e bombardeiam outros países e 
povos, conferindo cada vez maior fragilidade à Paz 
mundial e ao autêntico direito internacional. 
 
A Assembleia Municipal de Odivelas, em Sessão 
realizada em 26 de Setembro de 2002, delibera: 
 
1° - Manifestar o seu mais veemente repúdio e 
condenação de todos os actos terroristas, seja qual for a 
forma que assumam e as organizações ou Estados que os 



 

  

ODIVELAS 
 

Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões 

 

 

32  Ano III - N.º 22 
 

executem e, solidarizar-se com todas as vítimas do 
terrorismo e suas famílias; 
 
2° - Apelar a todos os países, governantes e povos para 
lutarem pacificamente pela resolução dos conflitos em 
que se encontrem ou venham a estar envolvidos, através 
das medidas políticas e diplomáticas que julgarem mais 
adequadas, no estrito respeito do direito internacional.” 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 
 
 


