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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

DDEELLIIBBEERRAAÇÇÕÕEESS  
 

2233ªª  RREEUUNNIIÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  
  

rreeaalliizzaaddaa  eemm  1133  ddee  NNoovveemmbbrroo  ddee  22000022  
 
 
 
 

ACTA 
 

 
ACTA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 
 

Acta da 22ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal 
de Odivelas, realizada em 30 de Outubro de 2002. 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

PLANO E ORÇAMENTO 
 

 
 

13ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 
 

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

 
 
 
 

CONTRATO PROGRAMA 
COM A ODIVELGEST, E.M. 

 

 
 

Aprovar de acordo com a Proposta do Senhor 
Presidente, data de 2002.11.08: 
 
 O pagamento à Odivelgest - Gestão de 

Equipamentos, E.M. do montante de €21.660,47 
(vinte e um mil seiscentos e sessenta euros e 

quarenta e sete cêntimos), que corresponde ao 
valor dos descontos realizados nos anos lectivos 
2000/01 e 2001/02, aos trabalhadores da anterior 
Comissão Instaladora, hoje Câmara Municipal, bem 
como aos trabalhadores das empresas Municipais e 
das Juntas de Freguesia do Município de Odivelas, 
respectivos cônjuges e filhos; 
 
 A introdução da seguinte Adenda à Tabela de 

Preços da Odivelgest, E.M.: 
 
“Aos trabalhadores da Câmara Municipal e das 
Juntas de Freguesia do Concelho de Odivelas, 
cônjuges e descendentes do 1° grau (Para beneficiar 

das presentes regalias o utilizador terá que fazer prova desta 

qualidade), serão proporcionadas as seguintes 
reduções aos preços fixados pela presente Tabela: 
 
50%, no valor da inscrição; 
30%, no valor da renovação da inscrição; 
40%, no valor das mensalidades ou dos 
carregamentos dos cartões de livre utilização.” 
 
 A celebração de um contrato-programa entre o 

Município de Odivelas e a Odivelgest, E.M., nos 
termos da minuta anexa à proposta anteriormente 
referida. 

 
 

“CONTRATO-PROGRAMA 
 

Pressupostos: 
 
1. Considerando que o Município de Odivelas criou 
a Odivelgest - Gestão de Equipamentos, E.M., com 
o objectivo de empresalizar e agilizar a gestão da 
Piscina Municipal de Odivelas; 
 
2. Considerando que a criação da Odivelgest - 
Gestão de Equipamentos, E.M. decorreu integrada 
na Partilha de Bens, Direitos e Obrigações e no 
âmbito da criação do Município de Odivelas; 
 
3. Considerando que a Odivelgest - Gestão de 
Equipamentos, E.M., além da rentabilização 
comercial do equipamento que gere, prossegue 
objectivos sectoriais, podendo adoptar preços 
sociais; 
 
4. Considerando que é conveniente que o Município 
de Odivelas utilize a figura do contrato-programa 
expressamente prevista e regulamentada no artigo 
31°da Lei n° 58/98, de 18 de Agosto; 
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é celebrado, entre o Município de Odivelas, 
representado pelo Presidente da Câmara Municipal 
e a Odivelgest - Gestão de Equipamentos, E.M., 
representada pelo Presidente do seu Conselho de 
Administração, um contrato-programa, integrado no 
regime estabelecido pelo artigo 31° da Lei nº 58/98, 
de 18 de Agosto, que se rege pelas cláusulas 
seguintes: 

 
Cláusula 1ª 

Âmbito do contrato-programa 
 

O presente contrato-programa enumera as 
condições a que as partes se obrigam para a 
prossecução das atribuições estatutárias da 
Odivelgest - Gestão de Equipamentos, E.M. e para 
execução dos seguintes instrumentos de gestão 
previsional: 
 
a) Plano Plurianual de Actividades, de Investimento 
e Financeiro; 
b) Plano Anual de Actividades; 
c) Orçamento anual de investimento; 
d) Orçamento anual de exploração, desdobrado em 
orçamentos de proveitos e de custos; 
e) Orçamento anual de tesouraria; 
f) Balanço previsional. 

 
Cláusula 2ª 

Produção de efeitos e vigência 
 

O presente contrato-programa produz efeitos desde 
o início do ano lectivo 2002/03 e tem como período 
de vigência a duração do mandato em curso dos 
corpos sociais da Odivelgest - Gestão de 
Equipamentos, E.M. 

 
Cláusula 3ª 

Direitos e obrigações das partes contratantes 
 

1 - Compete ao Município de Odivelas: 
 
a) Exercer os poderes de superintendência 
previstos no artigo 16° da Lei 58/98, de 18 de 
Agosto; 
b) Proceder aos investimentos que venham a 
revelar-se necessários à manutenção e melhoria 
das condições de funcionamento da Piscina 
Municipal; 
c) Proceder periodicamente às transferências 
financeiras relativas a indemnizações 
compensatórias que venham a ser devidas, depois 
de verificados os respectivos pressupostos. 
d) Proceder, mensalmente, às transferências 
financeiras relativas ao ressarcimento dos preços 

sociais praticados pela Odivelgest - Gestão de 
Equipamentos, E.M. aos trabalhadores da Câmara 
Municipal e das Juntas de Freguesia, bem como 
aos respectivos cônjuges e filhos. 
 
2 - Compete à Odivelgest - Gestão de 
Equipamentos, E.M.: 
 
a) Prosseguir as atribuições previstas nos seus 
Estatutos;  
b) Prosseguir as orientações estratégicas definidas 
pela Câmara Municipal de Odivelas no exercício 
dos poderes previstos no artigo 16° da Lei n° 58/98; 
c) Assegurar a viabilidade económica e equilíbrio 
financeiro da empresa; 
d) Enviar mensalmente, à Câmara Municipal a 
listagem dos trabalhadores referidos na alínea d) da 
cláusula anterior e o valor dos correspondentes 
descontos realizados. 

 
Cláusula 4ª 

Acompanhamento e controlo 
 

O acompanhamento e controlo de execução do 
presente contrato-programa será assegurado pela 
Câmara Municipal de Odivelas. 
 

O Presidente da Câmara Municipal de Odivelas 
 

(Manuel Varges) 
 

O Presidente do Conselho de Administração da 
Odivelgest - Gestão de Equipamentos, E.M. 

 

(Hugo Martins) 
 
(Aprovado por unanimidade dos presentes) 

 
 
 
 

“CABAZ DE NATAL 2002” 
 

 
 

Realização da iniciativa “Cabaz de Natal 2002”, 
sendo que a metodologia de execução, à 
semelhança dos anos anteriores, contará com a 
participação e envolvimento das associações Sócio-
Caritativas, conferências Vicentinas, Juntas de 
Freguesia, através da sinalização das listagens de 
famílias carenciadas, apoiadas por estas 
instituições. A selecção será efectuada pela Divisão 
de Assuntos Sociais, com base na análise do 
rendimento das famílias, sendo priorizadas as de 
rendimento mais baixo. A cada agregado familiar  
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seleccionado será atribuído “O Cabaz de Natal 
2002”, constituído por um conjunto ou pacote de 
bens em espécie, designados “bens de primeira 
necessidade”. Implicando esta iniciativa a afectação 
de uma verba global de €25.000,00 (vinte cinco mil 
euros), nos termos propostos pela informação n.º 
56/DAS/MCG/02 de 2002.10.07. 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

EMPREITADA DE REABILITAÇÃO 
 

 
 

EMPREITADA DE REABILITAÇÃO DE PARTES 
COMUNS EM EDIFÍCIOS DE HABITAÇÃO MUNICIPAL 

 
Solicitar à Assembleia Municipal de Odivelas, 
autorização para a realização da despesa com a 
empreitada de reabilitação de partes comuns em 
edifícios de habitação municipal, na Rua Vitorino 
Nemésio 1 a 11, Rua António Aleixo 1 a 11, Rua 
Ferreira de Castro 1, Quinta da Quintinha, na Póvoa 
de Santo Adrião, com preço base de €290.000,00 
(não inclui IVA), encargos que terão efeitos 
orçamentais somente no ano de 2003, nos termos 
da informação n.º 53/DMH/DPRH/mcs de 
2002.10.25. 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

PROTOCOLOS 
 

 
 

PROTOCOLO SOBRE O PROLONGAMENTO DA 
LINHA AMARELA DO METROPOLITANO DE LISBOA 

 
Protocolo sobre Prolongamento da Linha Amarela 
do Metropolitano de Lisboa – Interface do Sr. 
Roubado, a celebrar com o Metropolitano de Lisboa, 
a Direcção Geral dos Transportes Terrestres e o 
Instituto de Estradas de Portugal, nos termos da 
proposta do Senhor Presidente datada de 7 de 
Novembro de 2002. 
 

 
 
 

“Protocolo 
 

A execução, em curso, do prolongamento da rede 
do metropolitano ao concelho de Odivelas, 
contempla a realização neste concelho das 
estações do Sr. Roubado e de Odivelas. 
 
No âmbito dos estudos realizados, foi associado à 
estação do Sr. Roubado, o conceito de interface 
metropolitana de transportes do corredor 
Odivelas/Loures - Lisboa. 
 
A infra-estrutura física a criar na área da estação e 
envolvente próxima, deverá, assim, garantir as 
adequadas condições de correspondência entre 
transportes públicos rodoviários/transportes 
individuais e o metropolitano, assegurando, 
simultaneamente, boas condições de acessibilidade 
rodoviária à interface, condições de rebatimento e 
términus dos serviços de transporte público 
rodoviário da sua área de influência e condições de 
estacionamento para o transporte individual. 
 
Verificando-se que a prossecução deste objectivo 
exige responsabilização, articulação e cooperação 
entre as diversas entidades intervenientes, celebra-
se o presente Protocolo entre, a Direcção-Geral dos 
Transportes Terrestres, a Câmara Municipal de 
Odivelas, o Metropolitano de Lisboa EP e o Instituto 
de Estradas de Portugal. 

 
CLÁUSULA 1ª 

(Objecto) 
 

O presente protocolo destina-se a fixar as 
condições de participação das entidades 
signatárias, na execução da Interface Multimodal de 
Transportes do Senhor Roubado e respectivos 
acessos, em Odivelas, de acordo com o Projecto de 
Lay-out anexo e tendo em consideração a entrada 
em funcionamento, em Setembro de 2003, da linha 
de metropolitano para Odivelas - Linha Amarela 
Campo Grande/Odivelas. 

 
CLÁUSULA 2ª 

(Obrigações da DGTT) 
 

No âmbito deste protocolo, constituem obrigações 
da DGTT: 
 
a) A coordenação e compatibilização das acções 
das diversas entidades envolvidas, quer no que se 
refere à execução dos projectos quer à execução do 
empreendimento; 
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b) O desenvolvimento de um estudo de 
reestruturação da rede de Transportes Públicos 
rodoviários neste corredor de modo a efectivar uma 
utilização optimizada da interface do Sr. Roubado; 
 
c) O acompanhamento do Plano de Pormenor da 
Zona da Interface do Sr. Roubado e acessos 
rodoviários cuja elaboração será da 
responsabilidade da Câmara Municipal de Odivelas. 
 
d) A apresentação ao Governo de um estudo e 
proposta de protocolo(s) a realizar entre o Estado - 
organismos e empresas públicas envolvidas - e 
Câmara Municipal de Odivelas, com o objectivo de: 
 
- estabelecer as áreas a afectar à jurisdição do IEP, 
ML e Município de Odivelas; 
- definir as responsabilidades de gestão, exploração 
e manutenção da infraestrutura de transportes, 
Interface do Senhor Roubado. 

 
CLÁUSULA 3ª 

(Obrigações do ML) 
 

No âmbito deste protocolo, constituem obrigações 
do Metropolitano de Lisboa EP: 
 
a) A elaboração do projecto de execução, de acordo 
com o lay-out anexo, das acessibilidades 
rodoviárias à interface, contemplando as seguintes 
intervenções: 
 
 Alteração do ramo de saída da CRIL para a Av. 

Padre Cruz 
 Nova rotunda do Sr. Roubado; 

 
b) A elaboração do projecto de execução da 
interface de TP, Alameda da Estação e do parque 
de estacionamento provisório de TI; 
 
c) A execução das empreitadas de alteração do 
ramo de saída da CRIL para a Av. Padre Cruz e da 
nova Rotunda do Sr. Roubado; 
 
d) A execução das empreitadas da interface de TP, 
Alameda da Estação e estacionamento provisório 
do TI; 
 
e) A gestão e fiscalização da execução dos 
projectos referidos em a) e b), assim como das 
empreitadas previstas em c) e d); 
 
f) A expropriação dos terrenos não pertencentes ao 
Instituto de Estradas de Portugal, necessários para 

a construção da interface de TP, Alameda da 
Estação e estacionamento provisório do TI; 
 
g) O financiamento dos projectos referidos em a) e 
b); da construção da nova rotunda do Senhor 
Roubado e das obras referidas em d); dos terrenos 
a expropriar referidos em f). 

 
CLÁUSULA 4ª 

(Obrigações do IEP) 
 

No âmbito deste protocolo, constituem obrigações 
do Instituto de Estradas de Portugal: 
 
a) A elaboração do projecto de execução do Ramo 
de saída da CRIL (A8)/Radial de Odivelas para a 
nova rotunda do Sr. Roubado; 
 
b) A execução da empreitada do ramo definido em 
a); 
 
c) A gestão e fiscalização da execução do projecto 
e da empreitada prevista em b); 
 
d) O financiamento do projecto referido em a); da 
construção do ramo definido em b); da alteração do 
ramo de saída da CRIL para a Av. Padre Cruz. 

 
CLÁUSULA 5ª 

(Obrigações da CMO) 
 

No âmbito deste protocolo, constituem obrigações 
da Câmara Municipal de Odivelas: 
 
a) Assegurar a elaboração do Plano de Pormenor 
da Zona Urbana onde se inserem a Interface do 
Senhor Roubado e os respectivos acessos 
rodoviários, tendo em conta a sua requalificação e 
reconversão urbanística e ambiental e, no âmbito 
deste Plano e da ocupação prevista para a parcela 
F4, prever o estacionamento de TI com o número 
de lugares necessário ao funcionamento da 
interface; 
 
b) A gestão dos processos de aquisição de solos e 
de execução do empreendimento/estacionamento 
de TI, procurando uma solução para o 
financiamento desta infra-estrutura no quadro do 
aproveitamento urbanístico a ocorrer na área; 
 
c) Efectuar no âmbito do Plano de Pormenor um 
estudo económico que avalie a viabilidade do 
objectivo referido em b). 
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d) Assegurar a elaboração do projecto de execução 
da Ligação da Av. Padre Cruz a Odivelas/ CRIL 
(túnel), de acordo com o lay-out anexo. 

 
CLÁUSULA 6ª 

(Alterações ao protocolo) 
 

Qualquer alteração ao presente protocolo deverá 
ser submetida à aprovação dos Secretários de 
Estado das Obras Públicas e dos Transportes. 

 
CLÁUSULA 7ª 

(Entrada em vigor) 
 

O presente protocolo entra em vigor na data da sua 
homologação pelos Secretários de Estado. 
 
Anexo: Lay-out da interface multimodal de 
transportes e respectivos acessos. 

 
 

O Director-Geral de Transportes Terrestres 
O Presidente da Câmara Municipal de Odivelas 

O Presidente do Instituto de Estradas de Portugal 
O Presidente do Metropolitano de Lisboa” 

 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE A CÂMARA 
MUNICIPAL DE ODIVELAS E A URBAVERDE 

 
 

Celebração de um Protocolo de Colaboração entre 
a Urbaverde e a Câmara Municipal de Odivelas, 
para a divulgação da 2ª Feira dos Profissionais dos 
Espaços Verdes e do Equipamento Urbano 2003, 
de acordo com a informação n.º 184/DA/02 de 
2002.10.18, e nos termos da minuta anexa à 
informação, que se publica. 

 
 

“PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE A CÂMARA 
MUNICIPAL DE ODIVELAS E A URBAVERDE 

 
PARA A DIVULGAÇAO DA EDIÇÃO 2003 DA URBAVERDE – 

FEIRA DOS PROFISSIONAIS DOS ESPAÇOS VERDES 
E DO EQUIPAMENTO URBANO 

 
PROPOSTA 

 
A About Green, editora do Jornal Espaços Verdes e 
do Guia Espaços Verdes & Equipamento Urbano, 
realizou em Lisboa, em Maio de 2002, aquela que 

ficou conhecida como a primeira exposição 
realizada em Portugal dedicada às empresas 
fornecedoras de equipamento para as cidades e às 
empresas fornecedoras do mercado de espaços 
verdes: UrbaVerde - Feira dos Profissionais dos 
Espaços Verdes e do Equipamento Urbano. 
Agendada que está a edição 2003 da UrbaVerde, 
para o próximo mês de Fevereiro, entre os dias 20 e 
22, em Lisboa, vimos propor à C.M. Odivelas uma 
parceria para a divulgação do evento, junto dos 
vossos funcionários que trabalham em 
departamentos relacionados com espaços verdes, 
equipamento urbano e ambiente. 
 
O envolvimento da C. M. Odivelas na divulgação da 
UrbaVerde traduz-se em: 
 
1. Divulgação da UrbaVerde e das suas Workshops 
em todos os departamentos relacionados com 
espaços verdes, equipamento urbano e ambiente. 
 
Forma de divulgação 
 
- Colocação do cartaz da UrbaVerde em todos os 
departamentos da C. M. Odivelas conexos. 
- Distribuição de informação sobre a UrbaVerde em 
todos os departamentos da C. M. Odivelas conexos. 
 
2. Divulgação da parceria C. M. Odivelas / 
UrbaVerde nos boletins informativos da autarquia, 
quer nos que circulam internamente quer nos que 
são distribuídos para o exterior, e inclusão de uma 
notícia sobre a UrbaVerde nos mesmos (por nós 
fornecida previamente). 
 
3. Divulgação da parceria C. M. Odivelas / 
UrbaVerde, no site oficial da C. M. Odivelas. 
 
Meios a garantir pela C. M. Odivelas: 
 
À C. M. Odivelas caberá identificar um colaborador 
seu, no âmbito dos departamentos de Espaços 
Verdes e do Equipamento Urbano, que será o 
interlocutor entre a organização da UrbaVerde e a 
C. M. Odivelas. O interlocutor assegurará a 
recepção do material a distribuir e a sua boa 
distribuição. 
 
No âmbito da parceria que propomos, à C. M. 
Odivelas será garantido: 
 
1. Divulgação da associação da autarquia à 
UrbaVerde, nos espaços informativos 
especialmente dedicados à UrbaVerde 2003, 



  
ODIVELAS 

 

Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões 

 

 

12  Ano III - N.º 27
 

previstos para as edições de Out/Nov, Dez/Jan, 
Fev/Mar e Abr/Mai do Jornal Espaços Verdes. 
 
2. Publicação em edição extra do Jornal Espaços 
Verdes de um artigo sobre os projectos e 
realizações da C. M. Odivelas, respeitantes às 
áreas de espaços verdes e equipamento urbano. O 
artigo poderá ser acompanhado de uma entrevista a 
um vereador ou técnico indicado pela autarquia. 
Esta edição extra dedicada à UrbaVerde está 
prevista para Dez/Jan. 
 
3. Referência à parceria C. M. Odivelas / 
UrbaVerde, em cartaz a colocar no local do evento, 
bem como no portal www.ambienteonline.pt. 
 
4. Descontos na inscrição de técnicos dos 
departamentos de espaços verdes e equipamento 
urbano, nas Workshops da UrbaVerde. 
 
Programa de descontos 
 
- Desconto de 15% na inscrição de 3 ou mais 
técnicos; desconto de 20% na inscrição de 5 ou 
mais técnicos, desconto de 30% na inscrição de 10 
ou mais técnicos. 
 
5. Distribuição gratuita do Jornal Espaços Verdes, 
edições de Out/Nov, Dez/Jan a todos os técnicos e 
funcionários da C. M. Odivelas ligados aos 
departamentos de espaços verdes, equipamento 
urbano e ambiente, bem como a disponibilização de 
30 convites para assegurar a sua livre entrada na 
UrbaVerde. 
 
Estamos certos de que a parceria proposta 
contribuirá para promover e divulgar as iniciativas 
da C. M. Odivelas em prole do desenvolvimento 
equilibrado e sustentável da edilidade, bem como 
para a divulgação da UrbaVerde, que se afirma 
como um importante contributo para o 
desenvolvimento, em Portugal, do sector dos 
espaços verdes e do equipamento urbano. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALTERAÇÃO AO PROTOCOLO CELEBRADO 
ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

E O INSTITUTO DE ODIVELAS D. AFONSO 
 
 

Proposto, nos termos da informação n.º 
129/DSC/DCPC/SEPC de 2002.11.07 alterar 3.ª 
cláusula do Protocolo celebrado entre a Câmara 
Municipal de Odivelas e o Instituto de Odivelas D. 
Afonso (publicado no Boletim Municipal das Deliberações e 

Decisões n.º 21 de 2000 página 812, com ratificação publicada 

no Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 3 de 2001 

páginas 14 e 15) relativo às visitas ao Mosteiro S. 
Dinis, que passaria a ter a seguinte redacção: “as 
visitas decorrem todos os primeiros e terceiros 
domingos de cada mês, entre as 15:00 e as 17:00 
horas”, pelo que se passa a publicar o protocolo 
com as devidas alterações. 

 
 

“Protocolo 
 

Cláusula 1ª 
(Objecto) 

O presente protocolo destina-se a regular o regime 
de visitas ao Convento de S. Dinis pelo público em 
geral e pela população do Município de Odivelas em 
particular. 

 
Cláusula 2.ª 

(Espaços visitáveis) 
Serão permitidas visitas guiadas ao Convento de S. 
Dinis nos seguintes espaços: Átrio de Entrada, 
Cozinha, Refeitório, Claustro da Moura, Claustro 
Novo, Sala do Capítulo e Igreja. 

 
Cláusula 3.ª 

(Periodicidade das visitas) 
As visitas decorrem todos os primeiros e terceiros 
domingos de cada mês entre as 15:00 e as 17:00 
horas. 

 
Cláusula 4.ª 

(Limite de visitas) 
Cada grupo de visitantes não deverá exceder 20 
pessoas. 

 
Cláusula 5.ª 

(Competências do Instituto de Odivelas - D. Afonso) 
Ao IO compete designar os guias para 
acompanharem as visitas. 
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Cláusula 6.ª 
(Competências da Câmara de Odivelas) 

À CO compete: 
a) Suportar financeiramente os custos com o 
pessoal a que se refere a cláusula anterior. 
b) Elaborar e editar suporte informativo para 
distribuir pelos visitantes do Convento. 
 

Assinaturas 
 

Pela Câmara Municipal 

____________________
Pelo Instituto de Odivelas - D.Afonso

____________________
O Presidente 

(Dr. Manuel Porfírio Varges) 
A Directora 

(Dra. Margarida de Raimond)” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

ACTIVIDADE JURÍDICA 
 

 
 

FEIRA DE DIVERSÕES 
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS 

 
 

Proposto isentar em 50% do valor global da licença 
de funcionamento dos recintos itinerantes os 
feirantes da Feira de Diversões - VII Feira de 
Artesanato e Divertimento a realizar na Rua General 
Alves Roçadas durante o período de 9 de Novembro 
de 2002 a 2 de Fevereiro de 2003 - promovida pela 
Associação dos Bombeiros Voluntários de Odivelas, 
nos termos apresentados pela informação n.º 
23/DJAG/JRP de 2002.11.08. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

PROGRAMA RECRIA 
 

Atribuição, no âmbito do Programa RECRIA, de 
uma comparticipação no valor de €2.513,58 (dois 
mil, quinhentos e treze euros e cinquenta e oito 
cêntimos) destinada à realização de obras na 
cobertura do edifício sito na Rua dos Besouros n.º 
44 na Pontinha, nos termos propostos pela 

informação n.º 12/DMH/DPRH/AV de 2002.10.29. 
Esta comparticipação corresponde a 20% da 
comparticipação total, sendo os restante 80%, ou 
seja, €10.054,32 (dez mil e cinquenta e quatro 
euros e trinta e dois cêntimos) suportados pelo 
IGAPHE e, cabendo ao proprietário do edifício 
pagar o valor de €8.339,76 (oito mil, trezentos e 
trinta e nove euros e setenta e seis cêntimos). 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO 
DE COMPETÊNCIAS NAS JUNTAS 

DE FREGUESIA 
 

 
 

PROCESSO N.º238.07/2001/OD-DA/EV 
JUNTA DA FREGUESIA DE ODIVELAS 
Ajardinamento das Ruas Alfredo Roque Gameiro 
e Alves Redol 
 
Transferir para a Junta da Freguesia de Odivelas o 
valor de €3.707,28 (três mil, setecentos e sete euros 
e vinte e oito cêntimos) com IVA incluído à taxa de 
5%, como reembolso pela despesa efectuada com a 
execução de trabalhos a mais na obra de 
ajardinamento das Ruas Alfredo Roque Gameiro e 
Alves Redol, nos termos propostos pela informação 
n.º 687/DA/DEV/02 de 2002.10.28. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 
PROCESSO N.º 238.06/2001/OD-DA/DEV 
JUNTA DA FREGUESIA DE ODIVELAS 
Ajardinamento da Rua Câmara Pestana 
 
Transferir para a Junta da Freguesia de Odivelas o 
valor de €5.179,77 (cinco mil, cento e setenta e 
nove euros e setenta e sete cêntimos) com IVA 
incluído à taxa de 5%, como reembolso pela 
despesa efectuada com a execução de trabalhos a 
mais na obra de ajardinamento da Rua Câmara 
Pestana, nos termos propostos pela informação n.º 
692/DA/DEV/02 de 2002.10.29. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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PROCESSO N.º 14.339/U(V1) 
JUNTA DA FREGUESIA DE ODIVELAS 
Reconstrução de Arruamento na Travessa Bulhão 
Pato 
 
Transferir para a Junta da Freguesia de Odivelas o 
valor de €128.942,01 (cento de vinte e oito mil, 
novecentos e quarenta e dois euros e um cêntimo) 
com IVA incluído à taxa de 5%, como reembolso 
pela despesa efectuada com a reconstrução de 
arruamento na Travessa Bulhão Pato, nas 
Patameiras, uma vez que esta é uma competência 
da Câmara Municipal, nos termos propostos pela 
informação n.º 42/DGU/DRLA de 2002.07.11. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 
PROCESSO N.º 14.339/U(V2) 
JUNTA DA FREGUESIA DE ODIVELAS 
Reconstrução de Arruamento na Rua António 
Feijó 
 
Transferir para a Junta da Freguesia de Odivelas o 
valor de €130.274,54 (cento e trinta mil, duzentos e 
setenta e quatro euros e cinquenta e quatro 
cêntimos) com IVA incluído à taxa de 5%, como 
reembolso pela despesa efectuada com a 
reconstrução de arruamento na Rua António Feijó, 
nas Patameiras, uma vez que esta é uma 
competência da Câmara Municipal, nos termos 
propostos pela informação n.º 43/DGU/DRLA de 
2002.07.11. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 
PROCESSO N.º238.04/2001/OD-DA/EV 
JUNTA DA FREGUESIA DE ODIVELAS 
Ajardinamento na Praceta Filipe Filinto Elísio 
 
Transferir para a Junta da Freguesia de Odivelas o 
valor de €2.367,04 (dois mil, trezentos e sessenta e 
sete euros e quatro cêntimos), como reembolso 
pela despesa efectuada com a execução de 
trabalhos a mais na obra de ajardinamento na 
Praceta Filipe Filinto Elísio, nos termos propostos 
pelas informações n.º 693/DA/DEV/02 de 
2002.10.29 e n.º 694/DA/DEV/02 de 2002.10.29. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 

PROCESSO N.º45.220/RC(V2) 
JUNTA DA FREGUESIA DE ODIVELAS 
Calcetamento e pavimentação da Rua da 
Liberdade 
 
Transferir para a Junta da Freguesia de Odivelas o 
valor de €4.799,96 (quatro mil, setecentos e 
noventa e nove euros e noventa e seis cêntimos), 
como reembolso pela execução de trabalhos a mais 
na obra de calcetamento e pavimentação da Rua da 
Liberdade na Encosta da Luz, nos termos propostos 
pela informação n.º 120/LG/2002 de 2002.10.11. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
PROCESSO N.º 375/IP(V2) 
JUNTA DA FREGUESIA DE ODIVELAS 
Execução de obras no Parque Infantil do Porto 
Pinheiro 
 
Transferir para a Junta da Freguesia de Odivelas o 
valor de €8.285,89 (oito mil, duzentos e oitenta e 
cinco euros e oitenta e nove cêntimos), como 
reembolso pela execução de trabalhos a mais nas 
obras no Parque Infantil do Porto Pinheiro, nos 
termos propostos pela informação n.º 118/LG/2002 
de 2002.10.11. 
 
 
PROCESSO N.º 1082(V1) 
JUNTA DA FREGUESIA DE ODIVELAS 
Execução de obras de saneamento na Praceta 
Paulo da Gama 
 
Transferir para a Junta da Freguesia de Odivelas o 
valor de €9.400,00 (nove mil e quatrocentos euros), 
como reembolso pela despesa efectuada com a 
execução de trabalhos a mais nas obras de 
saneamento na Praceta Paulo da Gama, nos 
termos propostos pela informação n.º 119/LG/2002 
de 2002.10.11. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
PROCESSO N.º 2249/L(V1) 
JUNTA DA FREGUESIA DE ODIVELAS 
Construção de ajardinamento na Rua Aquilino 
Ribeiro 
 
Transferir para a Junta da Freguesia de Odivelas o 
valor de €87.436,13 (oitenta e sete mil, 
quatrocentos e trinta e seis euros e treze cêntimos) 
com IVA incluído, como reembolso pela despesa 
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efectuada com a construção de ajardinamento na 
Rua Aquilino Ribeiro (espaço confinante com a 
Ribeirada), uma vez que esta é uma competência 
da Câmara Municipal, nos termos propostos pela 
informação n.º 126/LG/2002 de 2002.11.11. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
JUNTA DA FREGUESIA DE FAMÕES 
Construção de Jardim na Rua do Alegrete e de 
Canteiro no Parque dos Pequeninos 
 
Transferir para a Junta da Freguesia de Famões o 
valor de €4.011,21 (quatro mil e onze euros e vinte 
e um cêntimos) com IVA incluído, como reembolso 
pela despesa efectuada com a execução das obras 
de construção de jardim na Rua do Alegrete, no 
Casal do Bispo e construção de canteiro no Parque 
dos Pequeninos, na Quinta das Pretas, uma vez 
que esta é uma competência da Câmara Municipal, 
nos termos propostos pelas informações n.º 
196/DA/02 de 2002.11.04 e n.º 199/DA/02 de 
2002.11.08. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
PROCESSO N.º 4.760/RC(V1) 
JUNTA DA FREGUESIA DA PONTINHA 
Arranjos nos arruamentos do Bairro Casal da 
Fonte 
 
Transferir para a Junta da Freguesia da Pontinha o 
valor de €3.598,08 (três mil, quinhentos e noventa e 
oito euros e oito cêntimos) com IVA incluído à taxa 
de 5%, como reembolso pela despesa efectuada 
com a execução de arranjos nos arruamentos do 
Bairro Casal da Fonte, uma vez que esta é uma 
competência da Câmara Municipal, nos termos 
propostos pela informação n.º 72/SM/DRLA de 
2002.07.03 e de acordo com os despachos 
constantes a folhas 40 do referido processo. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
PROCESSO N.º 4.760/RC(V2) 
JUNTA DA FREGUESIA DA PONTINHA 
Pavimentação da Rua A, Bairro Casal da Fonte 
 
Transferir para a Junta da Freguesia da Pontinha o 
valor de €26.071,67 (vinte e seis mil, setenta e um 
euros e sessenta e sete cêntimos) com IVA incluído 
à taxa de 5%, como reembolso pela despesa 

efectuada com a execução da obra de 
pavimentação da Rua A no Bairro Casal da Fonte, 
uma vez que esta é uma competência da Câmara 
Municipal, nos termos propostos pela informação n.º 
76/SM/DRLA-02 de 2002.07.10 e de acordo com os 
despachos constantes a folhas 28 do referido 
processo. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
PROCESSO N.º 4.760/RC(V3) 
JUNTA DA FREGUESIA DA PONTINHA 
Pavimentação da Rua B, Bairro Casal da Fonte 
 
Transferir para a Junta da Freguesia da Pontinha o 
valor de €25.307,01 (vinte e cinco mil, trezentos e 
sete euros e um cêntimo) com IVA incluído à taxa 
de 5%, como reembolso pela despesa efectuada 
com a execução da obra de pavimentação da Rua B 
no Bairro Casal da Fonte, uma vez que esta é uma 
competência da Câmara Municipal, nos termos 
propostos pela informação n.º 77/SM/DRLA de 
2002.07.10 e de acordo com os despachos 
constantes a folhas 27 do referido processo. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
PROCESSO N.º 4.760/RC(V4) 
JUNTA DA FREGUESIA DA PONTINHA 
Pavimentação da Rua C, Bairro Casal da Fonte 
 
Transferir para a Junta da Freguesia da Pontinha o 
valor de €23.411,08 (vinte e três mil, quatrocentos e 
onze euros e oito cêntimos) com IVA incluído à taxa 
de 5%, como reembolso pela despesa efectuada 
com a execução da obra de pavimentação da Rua 
C no Bairro Casal da Fonte, uma vez que esta é 
uma competência da Câmara Municipal, nos termos 
propostos pela informação n.º 78/SM/DRLA de 
2002.07.11 e de acordo com os despachos 
constantes a folhas 20 e 21 do referido processo. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
PROCESSO N.º 1.126/L(V1) 
JUNTA DA FREGUESIA DA PONTINHA 
Aquisição de tout-venant 
 
Transferir para a Junta da Freguesia da Pontinha o 
valor de €3.851,72 (três mil, oitocentos e cinquenta 
e um euros e setenta e dois cêntimos) com IVA 
incluído à taxa de 17%, como reembolso pela 
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despesa efectuada com a aquisição de tout-venant 
para o Bairro Quinta do Zé Luís, uma vez que esta é 
uma competência da Câmara Municipal, nos termos 
propostos pela informação n.º 105/SM/DRLA de 
2002.09.02 e de acordo com os despachos 
constantes a folhas 10 do referido processo. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 
PROCESSO N.º 46.996/RC(V4) 
JUNTA DA FREGUESIA DA PONTINHA 
Requalificação de espaço entre a Rua São 
Martinho e a Rua 22 
 
Delegar na Junta da Freguesia da Pontinha a 
competência para a realização da obra de 
requalificação de espaço entre a Rua de São 
Martinho e a Rua 22, ao abrigo do disposto no 
artigo 27.º do Protocolo de Delegação de 
Competências nas Juntas de Freguesia, bem como 
transferir para esta Junta os meios financeiros 
necessários à execução da referida obra, no valor 
de €16.721,64 de (dezasseis mil, setecentos e vinte 
e um euros e sessenta e quatro cêntimos) com IVA 
incluído à taxa de 5%, nos termos propostos pela 
informação n.º 80/SM/DRLA de 2002.07.11 e de 
acordo com os despachos constantes a folhas 83 
acima indicado. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 
PROCESSO N.º 46.996/RC(V5) 
JUNTA DA FREGUESIA DA PONTINHA 
Fornecimento e aplicação de mobiliário urbano 
 
Transferir para a Junta da Freguesia da Pontinha o 
valor de €24.761,87 (vinte e quatro mil, setecentos e 
sessenta e um euros e oitenta e sete cêntimos) com 
IVA incluído à taxa de 17%, como reembolso pela 
despesa efectuada com o fornecimento e colocação 
de mobiliário urbano na Rua 22 e Rua de São 
Martinho no Bairro Vale Grande e na Rua do Oeste 
no Bairro Casal do Rato, uma vez que esta é uma 
competência da Câmara Municipal, nos termos 
propostos pela informação n.º 121/SM/DRLA de 
2002.09.16 e de acordo com os despachos 
constantes a folhas 45 do referido processo. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 

PROCESSO N.º3.182/L(V) 
JUNTA DA FREGUESIA DA RAMADA 
Pavimentação da Travessa do Duque e Arranjo do 
Arruamento perpendicular à mesma 
 
Transferir para a Junta da Freguesia da Ramada o 
valor de €22.067,48 (vinte e dois mil, sessenta e 
sete euros e quarenta e oito cêntimos) com IVA 
incluído à taxa de 5%, como reembolso pela 
despesa efectuada com a execução da obra de 
pavimentação da Travessa do Duque e arranjo do 
arruamento perpendicular à mesma no Bairro do 
Borrageiro, uma vez que esta é uma competência 
da Câmara Municipal, nos termos propostos pela 
informação n.º 54/DGU/DRLA de 2002.09.03 e de 
acordo com os despachos constantes a folhas 42 
do referido processo. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 
PROCESSO N.º21.01/2002/RA/DA/DEV 
JUNTA DA FREGUESIA DA RAMADA 
Reconversão das zonas verdes do Parque 
Alameda da Juventude 
 
Proposto, nos termos da informação n.º 
684/DA/DEV/02 de 2002.10.28: 
• Delegar na Junta da Freguesia da Ramada a 
competência para a realização da obra de 
reconversão das zonas verdes do Parque Alameda 
da Juventude, celebrando-se, para esse efeito, um 
protocolo adicional ao abrigo do disposto no artigo 
27.º do Protocolo de Delegação de Competências 
nas Juntas de Freguesia. 
• Aprovar a minuta desse protocolo adicional. 
• Transferir para esta Junta os meios financeiros 
necessário para a execução da referida obra, no 
valor de €4.193,83 (quatro mil, cento e noventa e 
três euros e oitenta e três cêntimos) com IVA 
incluído à taxa de 19%. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 
PROCESSO N.º882/02/RA-DOM 
JUNTA DA FREGUESIA DA RAMADA 
Passeio da Rua D. Dinis 
 
Transferir para a Junta da Freguesia da Ramada o 
valor de €1.617,14 (mil, seiscentos e dezassete 
euros e catorze cêntimos) com IVA incluído, como 
reembolso pela despesa efectuada com a execução 
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de passeio na Rua D. Dinis, no Bairro dos 
Pedernais, uma vez que esta é uma competência 
da Câmara Municipal, nos termos propostos pela 
informação n.º 326/DOM/LJ/02 de 2002.10.29. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PRESIDÊNCIA 
 

 
 

Em cumprimento do disposto no n.º 3 do artigo 65.º 
da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela 
Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro de 2002, dá-se 
conhecimento das seguintes decisões, proferidas 
pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal, ao abrigo 
da competência que lhe foi delegada pela Câmara 
Municipal: 
 
Assunto: Protocolo entre o Município de Odivelas e 
o Instituto para o Desenvolvimento Social 
Despacho: Aprovação da celebração de um 
Protocolo entre o Município de Odivelas e o Isntituto 
para o Desenvolvimento Social relativo à 
comparticipação financeira da Administração 
Central nas despesas de funcionamento da 
Comissão de Protecção de Crianças e Jovens do 
Concelho de Odivelas. 
Data: 2002.10.28 

 
 

“Acordo entre 
o Instituto para o Desenvolvimento Social 

e o Município de Odivelas 
 

A Lei n.º 147/99, de 1 de Setembro, Lei de 
Protecção de Crianças e Jovens em Perigo, encerra 
o regime jurídico que preside à intervenção das 
Comissões de Protecção de Crianças e Jovens, 
adiante designadas CPCJ, no âmbito da promoção 
dos direitos e da protecção das crianças e jovens 
em perigo. 
 
O n.º 1 do artigo 14.º do referido diploma dispõe que 
as instalações e os meios materiais de apoio 
necessários ao funcionamento das CPCI são 
assegurados pelo Município, podendo ser 
celebrados protocolos de cooperação com os 
serviços do Estado representados na Comissão 
Nacional de Protecção das Crianças e Jovens em 
Risco. 
 

O Protocolo celebrado entre o Governo, pelos 
Ministros da Justiça e do Trabalho e da 
Solidariedade e a Associação Nacional de 
Municípios Portugueses, no passado dia 10 de 
Janeiro, estabelece na alínea b) do n.º 2, que os 
encargos com o apoio logístico às CPCJ, da 
responsabilidade dos Municípios, podem ser objecto 
de contratualização. 
 
Com a concordância da Associação Nacional de 
Municípios Portugueses, através de deliberação 
aprovada pelo seu Conselho Directivo, em 7 de 
Maio de 2001, o Governo determinou que a 
concretização dos protocolos de cooperação com 
os Municípios assenta no critério único que toma 
por referência a população residente com menos de 
15 anos (cfr. Despacho Conjunto n.º 562/2001). 
 
No cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 14.º 
da Lei n.º 147/99, de 1 de Setembro e do Despacho 
Conjunto n.º 562/2001, o Instituto para o 
Desenvolvimento Social, representado pelo 
Presidente do Concelho Directivo Dr. Edmundo 
Emílio Mão de Ferro Martinho e pela Vogal, Dra. 
Rosa Maria Rodrigues Clemente Risques Correia 
da Silva e o Município de Odivelas, representado 
pelo Presidente da Câmara Municipal, Dr. Manuel 
Porfírio Varges, celebram entre si o Protocolo de 
Cooperação que se rege pelas cláusulas seguintes: 

 
Cláusula I 

 
O presente Protocolo determina os termos em que o 
Ministério do Trabalho e da Solidariedade, através 
do Instituto para o Desenvolvimento Social, 
comparticipa com o Município de Odivelas no apoio 
logístico necessário ao funcionamento da respectiva 
CPCJ instalada pela Portaria n.º 338/2001, de 4 de 
Abril, que fica instalada em edifício da Câmara 
Municipal. 

 
Cláusula II 

 
1) Considerando que a população com menos de 15 
anos residente no Concelho de Odivelas é de 22342 
habitantes, o Instituto para o Desenvolvimento 
Social comparticipa no apoio logístico necessário ao 
funcionamento da CPCJ através da transferência 
para o respectivo Município de uma verba mensal 
no valor de €1496,39. 
 
2) Ao valor referido no número anterior acresce a 
comparticipação relativa aos encargos com o apoio 
de pessoal administrativo, calculada nos termos da 
Cláusula IV, do presente Protocolo. 
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Cláusula III 
 

A transferência mensal das verbas referidas na 
Cláusula II para o Município, é efectuada 
anualmente. 

 
Cláusula IV 

 
1) O apoio logístico, da responsabilidade da 
Câmara Municipal, traduz-se: 

a) Na disponibilização de instalações; 
b) Mobiliário, telefone, fax, fotocopiadora, 
computador, impressora; 
c) Água, electricidade, despesas de telefone e 
fax; 
d) Material de escritório; 
e) Combustível para a viatura. 
f) Cedência de funcionário administrativo. 

 
2) A comparticipação nos encargos com o 
funcionário que presta o apoio administrativo 
obedece ao critério único que toma por referência o 
número de crianças e jovens acompanhados pela 
CPCJ no período de um ano, conforme definido no 
Protocolo Adicional celebrado em 18 de Janeiro de 
2002. 
E assim, considerando que o número de crianças / 
jovens acompanhas pela CPCJ do concelho de 
Odivelas, no ano 2001 se situa num valor inferior a 
80, o Instituto para o Desenvolvimento Social 
comparticipa nos encargos com o pessoal 
administrativo necessário ao funcionamento da 
CPCJ através da transferência para o respectivo 
Município de uma verba mensal no valor de €93,91. 

 
Cláusula V 

 
O presente Protocolo vigora pelo prazo de 1 ano, 
sendo renovado automaticamente por iguais 
períodos, podendo ser denunciado por qualquer das 
partes com a antecedência mínima de 30 dias. 

 
Cláusula VI 

 
1) O presente Protocolo entra em vigor no primeiro 
dia útil seguinte à data da sua assinatura, 
reportando os seus efeitos a 10 de Janeiro de 2001, 
relativamente à comparticipação prevista no 
despacho Conjunto n.º 562/2001, para os 
Municípios onde naquela data já esteja instalada 
CPCJ, e para os restantes à data de instalação das 
CPCJ. 
 
 
 

2) A atribuição do montante previsto no Protocolo 
Adicional, celebrado em 18 de Janeiro de 2002, 
produz efeitos a partir de 1 de Janeiro de 2002 para 
os Municípios onde naquela data já esteja instalada 
CPCJ, e para os restantes à data de instalação das 
CPCJ. 

 
Cláusula VII 

 
Semestralmente, o Município deverá articular com a 
CPCJ do Concelho a fim de, conjuntamente, 
analisarem as necessidades inerentes ao apoio 
logístico da mesma. 
 
 
Lisboa, 28 de Outubro de 2002 

 
Pelo Instituto para o Desenvolvimento Social 

____________________________ 
 

Pelo Município de Odivelas 
____________________________” 

 
 
 
Processo n.º 201/CA-DOM - Empreitada de 
construção da 2.ª fase da EB1 n.º 3 de Caneças - 
Casal Novo. 
Despacho: Aprovação da prorrogação por 60 dias 
do prazo para a conclusão da obra de construção 
da 2.ª fase da EB1 n.º 3 de Caneças. 
Data: 2002.10.10 
 
 
 
 
 
 
 




