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“INTRODUÇÃO

CÂMARA MUNICIPAL

A formulação de um conjunto coerente de grandes linhas
de orientação estratégica com o objectivo de produzir um
desenvolvimento harmonioso do concelho de Odivelas
visando integrar e enformar a elaboração do PDM, dos
regulamentos e dos planos e programas municipais, é o
grande objectivo deste trabalho, composto por dois
volumes.

9.ª REUNIÃO ORDINÁRIA
realizada em 5 de Maio de 2004

QUADRO 1 - LINHAS DE ORIENTAÇÃO
ESTRATÉGICA PARA O CONCELHO DE ODIVELAS
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VOTO DE PESAR

Proposta
Linhas de Orientação
Estratégica

Diagnóstico
Princípios Estratégicos
Presentes na Documentação
Municipal

Reflexão, Debate e
Decisão

Análise de Conteúdo dos
Documentos

A Câmara Municipal de Odivelas apresenta à família de
Severiano Falcão o seu mais profundo pesar pelo
falecimento deste seu ente querido.
Homenageamos em Severiano Falcão a figura marcante
na luta pela liberdade e democracia e o homem honesto,
dedicado e dialogante que, durante cerca de 11 anos,
desempenhou o cargo de Presidente da Câmara
Municipal de Loures, contribuindo decisivamente para o
desenvolvimento de todo este grande território e para o
reforço do Poder Autárquico.
A sua memória perdurará para sempre como um
exemplo de rectidão de vida e de dedicação à causa
pública.
Odivelas, 05 de Maio de 2004
(Aprovado por unanimidade)

DELIBERAÇÕES

LINHAS DE ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA

LINHAS DE ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA
PARA O CONCELHO DE ODIVELAS

Metodologia
No presente volume (vol. I), que decorre do trabalho de
fundamentação registado no volume 2 (diagnóstico),
apresentam-se e aprofundam-se seis linhas de
orientação estratégica para o território de Odivelas,
especificadas através dos objectivos e ancoragem
estratégica,
domínios
estratégicos
transversais,
recomendações estratégicas de âmbito geral e específicas
com respectivas opções e apostas estratégicas. No
volume 2, de diagnóstico, sistematizaram-se as
principais linhas/ideias-chave extraídas de um conjunto
de vinte e três documentos/estudos produzidos para o
município de Odivelas ou que nele tivessem aplicação
directa1 e, constitui-se enquanto documento de
fundamentação do volume agora apresentado. A grande
vantagem dessa análise consistiu em trabalhar sobre um
conjunto de reflexões já desenvolvidas, e trabalhadas
com os actores locais, população e técnicos municipais
(exemplo desse debate é o Diagnóstico do Estado do
Ambiente do Município de Odivelas, ou estudos
aprofundados, como os, Diagnóstico das Expectativas
dos Actores Sociais Locais do Concelho de Odivelas e
Estudos Prévios de Planeamento Estratégico População2).
Como metodologia do trabalho de análise à
documentação de referência, recorreu-se à técnica da

Documento das Linhas de Orientação Estratégica do
Concelho de Odivelas.

1
2
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análise de conteúdo - temática e frequêncial, através do
programa informático estatístico NUD’IST3 e, procurouse garantir a maior exaustividade possível, quer ao nível
da representação dos diferentes departamentos da
Câmara Municipal, quer ao nível das temáticas
abordadas.
Participação
Uma discussão alargada (aos diferentes sectores da
sociedade Odivelense - actores locais, população,
políticos e técnicos) e multidisciplinar (contributo dos
diferentes saberes - ciências sociais, urbanismo,
arquitectura, etc.) para a construção de um projecto de
cidade, onde possa ser discutido e consolidado o tipo de
desenvolvimento que se pretende para o concelho de
Odivelas e que especificidades, esse modelo deve conter,
no seio da Área Metropolitana e no contexto Europeu.
Uma participação ampla e aberta, tendo por base de
discussão o presente documento, e explorando as
possibilidades estratégicas do Município em contexto de
inovação4, parece-nos, pois, fundamental para a
aspiração do Concelho, a uma posição competitiva
minimamente sustentável.
Porque, devido à prática anterior, foi...
“(...) desencorajador verificar o que se poderia ter feito de
maravilhoso no concelho de Odivelas se não tivesse sido a falta
de disciplina e de visão para o futuro, antes tendo adoptado
uma atitude permissiva que compromete as soluções futuras
progressivamente. Há ainda umas hipóteses, mas é preciso
mesmo parar com uma prática cega sem visão e sem
planeamento (...) O executivo camarário tem que passar a
assumir a sua responsabilidade, antecipando os
acontecimentos, liderando os processos de fazer cidade,
emendando o que está mal e que ainda possa conseguir-se e
tomando as iniciativas do interesse público... antes que tudo
fique comprometido e consequentemente medíocre”.
NUDÍST12- ESTUDOS DE ORIENTAÇÃO PARA O
PLANEAMENTO DO CONCELHO DE ODIVELAS
3
NUD’IST (Non Numerical Unstructured Data), software multifuncional
para o desenvolvimento, suporte e tratamento da análise qualitativa de
projectos. Utilizou-se o NUD’IST Power Version, Revision 4.0.
4
Ver a este propósito o I Volume- Diagnóstico de Princípios Estratégicos
Presentes na Documentação Municipal, CMO-DPE, Setembro 2003; e,
para uma análise mais pormenorizada, Plano Estratégico do Turismo e
Lazer, Odivelas 2010, CIMO-DT/IPT, Novembro 2001; Desenvolvimento
Local- Aspectos Teóricos do Concelho de Odivelas, CMO-DPE, Abril
2003; Diagnóstico do Estado do Ambiente, CMO-DCEA/FCT/UNL,
Março 2003; Diagnóstico das Expectativas dos Actores Sociais Locais do
Concelho de Odivelas, CMO-DPE, Março 2003; Diagnóstico das
Expectativas dos Actores Económicos, da Formação e do Emprego do
Concelho, CMO-DPE, Maio 2003 e, também, Estudos de Orientação para
o Planeamento do Concelho de Odivelas, CMO-DPE/GAPTC, Agosto
2002.
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Este desafio coloca como estratégia central a qualidade
de vida: o grande compromisso para tornar o município
de Odivelas mais sustentável, sendo evidente, que o
ponto mais crítico, a enfrentar, consiste na preparação
das instituições para a mudança.
A qualidade de vida é transversal às questões do bem
estar individual e colectivo, respeito pelos sistemas
naturais,
justamente,
práticas
dependentes
da
emergência de novos comportamentos (outras
abordagens metodológicas e outras/novas formas de
gestão). Falamos, pois, de “boas práticas” na
governabilidade local, as quais permitam a construção
de uma nova atitude de cidadania, para a qual o
Município deverá, estratégicamente, constituir-se como
exemplo. Estamos, pois, num cenário de longo prazo,
para o qual se fundamentam políticas estruturantes.
Neste âmbito, justamente, a participação dos actores
locais e da população, dos técnicos das diferentes
especialidades e do poder político é fundamental para
preconizar uma plataforma comum de entendimento na
definição do projecto de cidade. Reitera-se, então, o
envolvimento de um amplo leque de actores, a definir
rigorosamente,
para
um
projecto
local
de
desenvolvimento com uma ampla base de apoio e
envolvimento na construção de uma nova cidadania
baseada na participação e responsabilização colectiva.
Foi nesta lógica que o presente trabalho foi
desenvolvido, já que na sua metodologia se recorreu não
só a trabalho técnico onde, para além dos serviços
técnicos municipais, se contou também com a
especializada colaboração de gabinetes de estudos
universitários mas também com a relevante participação,
em diversos modos, designadamente da população
através de inquérito por amostragem e de agentes locais
diversos designadamente eleitos locais e dirigentes de
instituições de representatividade socioeconómica.
É pela mesma razão que se deixa desde já a ideia de no
desenvolvimento da fase que se perspectiva
subsequentemente a estas Linhas de Orientação
Estratégica, a definição de estratégias sectoriais e a
programação de acções concretas, se chamar à
participação activa, os agentes locais protagonistas e
especialistas em cada uma das matérias e problemáticas
sectoriais.”
(Aprovado por unanimidade)
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Normas para atribuição de Transportes Escolares
Ano Lectivo 2004/2005

ODIVELGEST, E.M.

ALTERAÇÃO AO QUADRO NORMATIVO
Alterações ao Quadro Normativo de Utilização das
Piscinas Municipais de Odivelas, apresentada pelo
Conselho de Administração da Odivelgest, E.M. em
anexo ao ofício que recebeu o registo de entrada n.º
020637, que ficará com a seguintes redacção. Republicase em Anexo este Quadro Normativo com as devidas
alterações.
(Aprovado por unanimidade)

PLANO DE ACTIVIDADES 2004-2005
Plano de Actividades das Piscinas Municipais de
Odivelas para a época lectiva 2004/2005 apresentado pelo
Conselho de Administração da Odivelgest E.M. em
anexo ao ofício que recebeu o registo de entrada n.º
020637, publicado em Anexo.
(Aprovado por unanimidade)

TABELA DE PREÇOS 2004-2005
Tabela de Preços das Piscinas Municipais de Odivelas
para a época lectiva 2004/2005 apresentada pelo
Conselho de Administração da Odivelgest E.M. em
anexo ao ofício que recebeu o registo de entrada n.º
020637, publicada em Anexo.
(Aprovada por maioria)

As Normas de atribuição de transportes escolares aos
alunos que frequentam as Escolas do Ensino Básico,
Secundário e Profissional no Município de Odivelas,
foram construídas com base na Legislação em vigor
(Decreto-lei 299/84,de 5 de setembro) e complementadas
por um conjunto de procedimentos que visam encontrar
soluções mais ajustadas à realidade local.
Conselho Municipal de Educação
O CME é a instância de coordenação e consulta que,
através do Decreto-Lei n.º 7/2003, de 15 de Janeiro,
substituí o Conselho Consultivo dos Transportes
Escolares. Em relação aos Transportes Escolares, o CME
tem como principal objectivo adequar a Acção Social
Escolar às necessidades locais de rede de Transportes
Escolares, de forma a promover maiores padrões de
eficiência e eficácia do sistema educativo.
Procedimento
1. Competências da Câmara Municipal de Odivelas
É da competência da Câmara Municipal de Odivelas a
oferta de serviço de transporte entre o local de residência
e o local dos estabelecimentos do Ensino Básico e
Secundário, oficial ou particular e cooperativo com
contrato de associação e paralelismo pedagógico, quando
residam a mais de 4 ou 3 Km dos estabelecimentos de
ensino, respectivamente com ou sem refeitório.
2. Alunos Abrangidos
Critérios de atribuição de Transportes Escolares
• Alunos do Ensino Básico, Secundário e Profissional que
frequentam a escola mais próxima da área de residência,
e cuja distância se situa a mais de 4Km (com refeitório) e
3 Km (sem refeitório);

TRANSPORTES ESCOLARES

• Alunos que frequentam Escola fora da área de

residência, por falta de vaga, área de estudo ou curso na
Escola mais próxima de residência.
NORMAS PARA ATRIBUIÇÃO
ANO LECTIVO 2004/2005

Por Opção da Câmara Municipal de Odivelas:

Normas para atribuição dos Transportes Escolares para o
ano lectivo 2004/2005, de acordo com o proposto na
informação n.º 165/DE/2004, de 21.04.2004, e nos
seguintes termos:

Ano V - N.º 10

• Alunos do Ensino Básico, Secundário e Profissional,
abrangidos pelo SASE e que efectuem percursos de risco
no acesso à escola, independentemente da distância;
• Alunos de Ensino Básico, Secundário e Profissional
portadores de deficiência que independentemente da
idade, frequentem a escola regular ou instituições de
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ensino especial, desde que não tenham outro apoio em
transporte.

4. No caso de alunos que mudem de residência e dos que
não têm vaga no estabelecimento é obrigatória a junção
da cópia da situação ao Boletim de Candidatura;

2.1. Apoios Concedidos
5. A escola deverá anexar ao Boletim de Transportes
Escolares um comprovativo de como os alunos são
abrangidos pelo S.AS.E;

50% do valor do passe de Setembro a Junho
• Alunos do Ensino Secundário, não abrangidos pelo

SASE;
• Alunos do Ensino Profissional, desde que não sejam
comparticipados pelas Escolas que frequentam e não
abrangidos pelo SASE;

Alunos fora da escolaridade obrigatória, não
abrangidos pelo SASE (nascidos antes de 1 de Janeiro
de1989).

•

100% do valor do passe de Setembro a Junho

6. Posteriormente os Boletins serão enviados para a
Câmara Municipal de Odivelas, via órgão de
Administração e Gestão da Escola.
Estabelecimentos de Ensino
→ As Escolas providenciarão os pedidos de requisição
das senhas de passe de Setembro a Junho, quando
receberem a listagem dos alunos do Ensino Básico
(nascidos após 1 de Janeiro de 1989), alunos do ensino
Secundário e Profissional abrangidos pelo SASE e alunos
portadores de deficiência.

Alunos do Ensino Básico que frequentam a
escolaridade obrigatória (nascidos após 1 de Janeiro de
1989), alunos do Ensino Secundário e Profissional desde
que residam a mais de 3 ou 4 Km da Escola mais
próxima e desde que abrangidos pelo SASE;

→ Para os Alunos do Ensino Secundário e Profissional
não abrangidos pelo SASE e fora da escolaridade
obrigatória, deverão requisitar senhas de Janeiro a Maio
(inclusive) correspondendo a 50% do valor do passe.

• Alunos do Ensino Básico e Secundário portadores de
deficiência desde que não tenham outro apoio em
transporte;

→ Os Estabelecimentos de ensino enviarão todos os
meses à Câmara Municipal o mapa de requisições e
devoluções de senhas.

• Alunos do Ensino Básico, Secundário e Profissional,
abrangidos pelo SASE e que efectuam percursos de risco
no acesso à Escola, independentemente da distância.

Prazos

•

entrada na Câmara Municipal de Odivelas até 30 de
Setembro (Alunos do Ensino Básico) e a 30 de Outubro
(Alunos Ensino Secundário e transferidos do Básico);

Processo de Candidatura
Para Alunos que frequentam as escolas dentro do
Município de Odivelas
1. A Câmara Municipal de Odivelas enviará a todas as
Escolas, os Boletins de candidatura aos Transportes
Escolares até 15 de Junho;
2. O estabelecimento de ensino é responsável pela
divulgação atempada aos alunos das condições de
candidatura a beneficiários de transportes escolares;
3. Cabe ao estabelecimento de ensino prestar todas as
informações aos Candidatos e Encarregados de
Educação, confirmar as informações prestadas nos
boletins e preencher o espaço destinado á escola, assim
como, informar os Alunos e Encarregados de Educação
sobre o resultado do pedido que foi efectuado;

10

• Os Formulários de transporte escolar deverão dar

• Os Formulários de transporte escolar deverão ser

devidamente
preenchidos
e
instruídos
com
comprovativos da morada de residência e do SASE
ficando os serviços competentes da Escola, responsáveis
pela confirmação das informações prestadas, bem como
pelo cumprimento do prazo referido.
Para Alunos que frequentam Escolas fora do Município
de Odivelas
1. A Câmara Municipal de Odivelas enviará às Juntas de
Freguesia, os Boletins de Candidatura referentes aos
Transportes Escolares até 15 de Junho;
2. Será da responsabilidade das Juntas de Freguesia a
divulgação dos requisitos necessários para os alunos
poderem beneficiar dos apoios em transportes, assim
como informar os candidatos e encarregados de
educação sobre o resultado do pedido efectuado;

18 de Maio de 2004
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3. Os Boletins quando devidamente preenchidos pelos
encarregados de educação e confirmados pela escola e
Junta de Freguesia deverão ser enviados para a Câmara
Municipal de Odivelas.

A Câmara Municipal de Odivelas fará a revisão e
confirmação dos Processos, procedendo em tempo útil à
informação junto das Escolas e Juntas de Freguesia.
Considerações Finais

→ A Câmara Municipal de Odivelas fará a aprovação
das candidaturas e procederá à elaboração das propostas
de transferência de verbas, para as Juntas de Freguesia.
→ As Transferências de verbas para as Juntas de
Freguesia será efectuada no fim do trimestre a que diz
respeito.

Todos os pedidos que ultrapassem as datas
apresentadas nestas normas deverão ser devidamente
justificados pelos alunos, pela escola, ou pela Junta de
Freguesia, e serão analisados caso a caso, reservando-se
A Câmara Municipal de Odivelas, o direito de conceder
ou não os apoios solicitados.
•

→ As Juntas deverão proceder ao pagamento dos
subsídios aos alunos no espaço de um mês.

• Sempre que se verifiquem falsas declarações, proceder-

→ No acto de levantamento do subsídio, os alunos
devem apresentar os recibos comprovativos da compra
do passe, um comprovativo da frequência escolar dos
meses correspondentes ao subsídio, assim como
fotocópias das senhas ou o cartão do passe social com
vinheta correspondente ao mês que está a decorrer.

• Situações que ultrapassem as Normas acima referidas,

→A fotocópia do comprovativo do valor pago aos alunos
pela Junta de Freguesia e os recibos comprovativos da
compra do passe, deverão ser remetidos para a Câmara
Municipal de Odivelas, como prova de pagamento e com
o intuito de se fazer um acerto de contas no final de cada
ano lectivo.

se-á á suspensão imediata do apoio atribuído.

serão analisadas em conjunto com a Junta de Freguesia
respectiva e a Escola.
• Todos os casos omissos nestas Normas deverão ser

comunicadas por escrito para a Câmara Municipal de
Odivelas, a fim de serem analisados.
(Aprovadas por unanimidade)

ABERTURA DE PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO

Prazos
• Os Formulários de transporte escolar deverão dar

entrada na Câmara Municipal de Odivelas até 30 de
Setembro (Alunos do Ensino Básico) e a 30 de Outubro
(Alunos Ensino Secundário e transferidos do Básico).
• Os Formulários de transporte escolar deverão ser

devidamente
preenchidos
e
instruídos
com
comprovativos da morada de residência ficando os
serviços competentes da Junta de Freguesia responsáveis
pela confirmação das informações prestadas, bem como
pelo cumprimento do prazo referido.
Empresas Transportadoras
→ A empresa transportadora, aquando do envio das
facturas à Câmara Municipal de Odivelas, deverá juntar
cópia das requisições correspondentes e descriminar o
tipo de senhas, a quantidade e a Escola a quem foram
fornecidas.

CLASSIFICAÇÃO DO “VELHO MIRANTE” COMO IMÓVEL
DE INTERESSE MUNICIPAL

Aprovar a proposta de abertura do procedimento
administrativo relativo à Classificação do “Velho
Mirante”, localizado na Rua de Santo Eloy, na Freguesia
da Pontinha, como imóvel de interesse Municipal, no uso
das competências delegadas pela Lei n.º 159/99, de 14 de
Setembro, no artigo 20º, n.º 2, alínea b), que será enviado,
posteriormente, aos serviços da Direcção Regional de
Lisboa, do IPPAR, para emissão de parecer, de acordo
com o proposto na informação n.º 42/SEPC/2004, de
12.04.2004.
(Aprovado por unanimidade)

Análise de Processos

Ano V - N.º 10

18 de Maio de 2004

11

ODIVELAS
Boletim Municipal das
Deliberações e Decisões

É celebrado entre:

PROTOCOLO

• a Câmara Municipal de Odivelas pessoa colectiva número

PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE
ODIVELAS E A ASSOCIAÇÃO DE VOLEIBOL DE LISBOA
Celebração de um Protocolo de Cooperação entre o
Município de Odivelas e a Associação de Voleibol de
Lisboa, no âmbito do Programa de Apoio ao Desporto e
Educação Física na Escola (PADEFE) - Sub-Programa 2 Expressão e Educação Físico-Motora no 1.º Ciclo do
Ensino Básico, de acordo com o proposto na Informação
n.º 159/DSC/DD/SELFD/04 de 28 de Abril de 2004.

504293125, representada pelo Presidente da Câmara
Manuel Porfírio Varges, doravante designada por
primeiro outorgante, e
• a Associação de Voleibol de Lisboa, instituição de utilidade
pública desportiva, pessoa colectiva número 501290095
com sede na Rua Sociedade Farmacêutica, n.º 58 – 2º,
Lisboa, representada pelo seu Presidente Artur Madeira,
doravante designada por segundo outorgante,

o presente protocolo que se rege pelas cláusulas
seguintes:
PRIMEIRA
(OBJECTIVOS)

“Protocolo de Cooperação entre o Município de Odivelas
e a Associação de Voleibol de Lisboa
Considerando que:
O Município de Odivelas, vem desenvolvendo um
Programa de Apoio ao Desporto e Educação Física na
Escola - PADEFE, de âmbito concelhio, cuja participação
é aberta a todos os estabelecimentos de ensino público,
particular e Cooperativo do Concelho e que contempla,
especificamente a Expressão e Educação Físico-Motora
no 1º Ciclo do Ensino Básico.
No cumprimento das suas competências legalmente
expressas, o Município através deste sub-programa,
reafirma a intenção de intervir nesta área, como forma de
responder às necessidades das escolas e dos professores,
quer no desenvolvimento curricular da disciplina de
Expressão e Educação Físico-Motora, quer através da
promoção de actividades de complemento curricular de
carácter fisico-desportivo.
O Município de Odivelas pretende estabelecer parcerias
com instituições públicas ou privadas com intervenção
no sistema educativo e sistema desportivo, assumindo
como uma das prioridades a Educação e a formação
integral das crianças e jovens das escolas do 1º Ciclo do
Ensino Básico;
A Associação de Voleibol de Lisboa tem desenvolvido
Projectos e Acções, visando a promoção e
desenvolvimento da modalidade, nomeadamente
através do Projecto Gira Volei;
É de interesse mútuo o estabelecimento de formas de
cooperação que propiciem um aprofundamento de
relações institucionais entre o Município de Odivelas e a
Associação de Voleibol de Lisboa, no estrito respeito
pelas competências e vocações próprias;

12

Este protocolo tem como objectivo definir princípios e
normas claras de relacionamento entre as duas
instituições para o desenvolvimento do Projecto Gira
Volei no Concelho de Odivelas, com vista a :
1. Rentabilizar e optimizar os recursos materiais e
humanos ao serviço duas instituições.
2. Proporcionar aos alunos das escolas do 1º Ciclo do
Concelho, o acesso à prática regular de actividades
físicas e desportivas pedagogicamente orientadas, de
forma a desenvolver o gosto pela actividade física,
criando hábitos de uma vida activa promotora da saúde
e bem-estar.
3. Iniciar as crianças e jovens na prática do Voleibol
favorecendo o percurso de orientação desportiva.
SEGUNDA
(RESPONSABILIDADES)

1. Do primeiro outorgante
1.1. Proceder ao levantamento dos estabelecimentos de
ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico do Concelho de
Odivelas interessados em participar no Centro de Gira
Volei, e que, simultaneamente, apresentem condições
materiais mínimas para o seu desenvolvimento.
1.2. Identificar a população alvo em cada Escola visando
a sua participação no Centro (mínimo 12 alunos).
1.3. Apoiar, pedagogicamente, as escolas do 1º Ciclo
intervenientes no Projecto.
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1.4.
Disponibilizar
as
instalações/infra-estruturas
desportivas Municipais para realização de acções
pontuais, de acordo com a disponibilidade das mesmas.
1.5. Colaborar na promoção do Projecto junto dos
estabelecimentos de ensino do 1º Ciclo, e população em
geral, bem como viabilizar a distribuição de eventual
documentação produzida pelo segundo outorgante.

dias de antecedência em relação ao seu termo. No final
de cada ano lectivo, o protocolo poderá ainda ser objecto
de revisão e alteração sempre que qualquer dos
outorgantes o desejar e o outro o aceitar de forma
consensual.
O protocolo estabelecido entra em vigor no ano lectivo
de 2003/2004.
QUINTA
CONSIDERAÇÕES FINAIS

2. Do segundo outorgante
2.1. Garantir, no início de cada ano lectivo/época
desportiva, uma bolsa de monitores, para apoio ao
desenvolvimento da prática do Voleibol nas escolas do 1º
Ciclo Ensino Básico do Concelho de Odivelas;

A celebração do presente protocolo não impedirá que
cada outorgante adopte outras iniciativas que lhe
convierem para a prossecução da sua vocação específica.

2.2. Garantir o seguro desportivo a todos os participantes
em cada Centro de Gira Vólei;

Aos ___ dias do mês de ___________ de 2004

2.3. Promover, no Concelho de Odivelas, uma acção de
formação destinada a professores, em especial do 1º
Ciclo do Ensino Básico;

O Presidente da Câmara
Municipal de Odivelas

2.4. Entregar, pelo menos, 1 Kit de Voleibol Ar Livre (de
acordo com o número de participantes), a cada
escola/centro;

(Aprovado por unanimidade)

2.5. Atribuir 12 a 15 bolas a cada Centro (de acordo com
o número de participantes);
2.6. Distribuir material promocional pelos participantes,
nomeadamente t´shirts;
2.7. Produzir e enviar para o primeiro outorgante
documentação técnica não só de apoio ás temáticas
desenvolvidas no âmbito deste protocolo como, também,
na perspectiva de divulgação da modalidade Voleibol no
Concelho de Odivelas.
TERCEIRA
(DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO)

As partes devem definir os aspectos operacionais do
presente protocolo, através de contactos ou reuniões
periódicas tendo em vista a definição e elaboração das
principais estratégias a adoptar no âmbito deste
protocolo, bem como proceder à avaliação regular e
sistemática do Projecto.
QUARTA
(PERÍODO DE VIGÊNCIA E REVISÃO)

O Presidente da Associação
de Voleibol de Lisboa”

SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES

GRUPO DE DANÇAS E CANTARES DA PARÓQUIA
DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DE FAMÕES
Atribuição, no âmbito do Programa C, do Programa de
Apoio aos Agentes Culturais de Odivelas, de um
subsídio, sob a forma de cedência de transporte, a ser
realizado em veículos municipais, ao Grupo de Danças e
Cantares da Paróquia de Nossa Senhora do Rosário de
Famões, para as seguintes deslocações:
• Centro Cultural da Malaposta - dia 8 de Maio;
• Centro Cultural da Malaposta - dia 9 de Maio;
• Paiã - dia 15 de Maio;
• Centro Cultural da Malaposta - dia 29 de Maio;
• Caneças - dia 26 de Junho;

de acordo com o proposto na Informação
33/DCPC/SDAC/2004 de 21 de Abril de 2004.

n.º

(Aprovado por unanimidade)

O presente protocolo vigorará pelo período de um ano,
correspondente ao ano lectivo/ época desportiva, sendo
considerado automaticamente renovado se nenhum dos
outorgantes dele se desvincular, no prazo de noventa
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ASSOCIAÇÃO DOS ESCOTEIROS DE PORTUGAL
GRUPO 9

CENTRO COMUNITÁRIO E PAROQUIAL DA RAMADA
Atribuição, no âmbito do Sub-Programa E do Programa
de Apoio às Instituições Particulares de Solidariedade
Social de Odivelas (PAIPSSO), de um subsídio, sob a
forma de cedência de transporte, a ser realizado em
veículos municipais, ao Centro Comunitário e Paroquial
da Ramada, para as seguintes deslocações:
• Figueira da Foz - dia 10 de Maio;
• Lisboa, Jardim Zoológico - dia 8 de Junho;

de acordo com o proposto na Informação
82/DASJ/DAS/2004 de 19 de Abril de 2004.

n.º

Atribuição, no âmbito do Programa de Apoio ao
Associativismo Juvenil de Odivelas (PAJO), de um
subsídio, no valor global de €1.164,72 (mil cento e
sessenta e quatro euros e setenta e dois cêntimos), ao
Grupo 9 da Associação dos Escoteiros de Portugal, de
acordo com o proposto nas Informações n.º
09DASJ/DAJ/JG/04 de 20 de Fevereiro de 2004 e n.º
114/DASJ/DAJ/04 de 2 de Abril de 2004.
(Aprovado por unanimidade)

(Aprovado por unanimidade)

ASSOCIAÇÃO SÓCIO-CULTURAL DOS JOVENS DA RAMADA
NÚCLEO SPORTINGUISTA DE CANEÇAS
Cedência, ao Núcleo Sportinguista de Caneças, do
Pavilhão Desportivo da Escola Secundária de Caneças,
nos dias 15 e 16 de Maio (entre as 14 e as 20 horas), com
isenção do pagamento das tarifas relativas à sua
utilização, para a realização do Torneio de Futsal
comemorativo do seu 2º. Aniversário, de acordo com o
proposto na Informação n.º 150/DSC/DD/2004 de 16 de
Abril de 2004.

Atribuição, no âmbito do Programa de Apoio ao
Associativismo Juvenil de Odivelas (PAJO), de um
subsídio, no valor global de €695,17 (seiscentos e noventa
e cinco euros e dezassete cêntimos), bem como o apoio
logístico através da cedência de datashow, à Associação
Sócio-Cultural dos Jovens da Ramada, de acordo com o
proposto nas Informações n.º 07DASJ/DAJ/CG/04 de 19
de Março de 2004 e n.º 114/DASJ/DAJ/04 de 2 de Abril de
2004.
(Aprovado por unanimidade)

(Aprovado por unanimidade)

ASSOCIAÇÃO DOS ESCOTEIROS DE PORTUGAL
GRUPO 19

ASSOCIAÇÃO DOS ESCOTEIROS DE PORTUGAL
GRUPO 11

Atribuição, no âmbito do Programa de Apoio ao
Associativismo Juvenil de Odivelas (PAJO), de um
subsídio, no valor global de €3.014,30 (três, mil catorze
euros e trinta cêntimos), e cedência da Quinta das Águas
Férreas nos dias 15 a 17 de Outubro de 2004, ao Grupo 19
da Associação dos Escoteiros de Portugal, de acordo com
o proposto nas Informações n.º 06/DASJ/DAJ/CG/04 de
19 de Março de 2004 e n.º 114/DASJ/DAJ/04 de 2 de Abril
de 2004.

Atribuição, no âmbito do Programa de Apoio ao
Associativismo Juvenil de Odivelas (PAJO), de um
subsídio, no valor global de €549,33 (quinhentos e
quarenta e nove euros e trinta e três cêntimos), ao Grupo
11 da Associação dos Escoteiros de Portugal, de acordo
com
o
proposto
nas
Informações
n.º
03DASJ/DAJ/PAJO/04 de 20 de Fevereiro de 2004 e n.º
114/DASJ/DAJ/04 de 2 de Abril de 2004.
(Aprovado por unanimidade)

Ratificação da cedência à mesma Associação da Quinta
das Águas Férreas nos dias 23 a 25 de Abril de 2004, de
acordo com o proposto nas Informações n.º
06/DASJ/DAJ/CG/04 de 19 de Março de 2004 e n.º
114/DASJ/DAJ/04 de 2 de Abril de 2004.
(Aprovado por unanimidade)
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CORPO NACIONAL DE ESCUTAS
AGRUPAMENTO 1216
Atribuição, no âmbito do Programa de Apoio ao
Associativismo Juvenil de Odivelas (PAJO), de um
subsídio, no valor global de €250,00 (duzentos e
cinquenta euros), ao Agrupamento 1216 do Corpo
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Nacional de Escutas, de acordo com o proposto nas
Informações n.º 13DASJ/DAJ/JG/04 de 27 de Fevereiro de
2004 e n.º 114/DASJ/DAJ/04 de 2 de Abril de 2004.

Atribuição de um troféu de 1.º classificado, a ser
adquirido por esta Câmara, num valor estimado de €100
(cem euros);

(Aprovado por unanimidade)

• Oferta de uma lembrança da Câmara Municipal de

Odivelas para a organização (existente em stock na
Divisão de Desporto).
CORPO NACIONAL DE ESCUTAS
AGRUPAMENTO 1177
Atribuição, no âmbito do Programa de Apoio ao
Associativismo Juvenil de Odivelas (PAJO), de um
subsídio, no valor global de €2.491,46 (dois mil,
quatrocentos e noventa e um euros e quarenta e seis
cêntimos), ao Agrupamento 1177 do Corpo Nacional de
Escutas, de acordo com o proposto nas Informações n.º
11DASJ/DAJ/CG/04 de 8 de Março de 2004 e n.º
114/DASJ/DAJ/04 de 2 de Abril de 2004.

Este Torneio, organizado pelo Centro Escolar
Republicano Tenente Valdez, irá contar com a presença
das seguintes equipas: Associação Académica de
Coimbra; Sporting Clube de Portugal; Sport Lisboa e
Benfica; Sporting Clube Lourinhanense; Vitória Futebol
Clube; Casa Pia Atlético Clube; Atlético Clube de
Portugal; Clube de Futebol “Os Belenenses”; Seixal
Futebol Clube; Odivelas Futebol Clube; Clube
Desportivo Águias de Camarate; Clube Atlético e
Cultural e Mem Martins Sport Clube.
(Aprovado por unanimidade)

(Aprovado por unanimidade)

GRUPO DE DANÇAS E CANTARES DO CASAL DO RATO

CORPO NACIONAL DE ESCUTAS
AGRUPAMENTO 1242
Atribuição, no âmbito do Programa de Apoio ao
Associativismo Juvenil de Odivelas (PAJO), de um
subsídio, no valor global de €1.250,00 (mil duzentos e
cinquenta euros), ao Agrupamento 1242 do Corpo
Nacional de Escutas, de acordo com o proposto nas
Informações n.º 12DASJ/DAJ/JG/04 de 8 de Março de
2004 e n.º 114/DASJ/DAJ/04 de 2 de Abril de 2004.

Atribuição, no âmbito do Programa C do Programa de
Apoio ao Associativismo Cultural de Odivelas (PACO),
de um subsídio, sob a forma de transporte, a ser
realizado em veículos municipais, ao Grupo de Danças e
Cantares do Casal do Rato, para as seguintes
deslocações:
• Malaposta - dia 8 de Maio;
• Malaposta - dia 9 de Maio;
• Viseu - dia 25 de Julho;

(Aprovado por unanimidade)

de acordo com o proposto na informação
36/DCPC/SDAC/2004 de 28 de Abril de 2004.
CENTRO ESCOLAR REPUBLICANO TENENTE VALDEZ
III TORNEIO DE ESCOLAS EM FUTEBOL 7
Concessão de apoio ao Centro Escolar Republicano
Tenente Valdez para a realização do III Torneio de
Escolas em Futebol 7, que irá decorrer nos dias 12 e 13 de
Junho de 2004, de acordo com o proposto na Informação
n.º 161/DSC/DD de 29 de Abril de 2004:
• Cedência de uma viatura municipal (autocarro), nos
dias 12 e 13 de Junho de 2004, para transporte (ida e
volta) da equipa da Associação Académica de Coimbra
(25 elementos);
• Cedência de alojamento para 20 pessoas na Quinta das
Águas Férreas com isenção de cobrança;

Ano V - N.º 10

n.º

(Aprovado por unanimidade)

GRUPO RECREATIVO DOS POMBAIS
Atribuição, no âmbito do Sub-Programa A4 do Programa
de Apoio ao Associativismo Desportivo de Odivelas
(PADO) de um subsídio, sob a forma de transporte, a ser
realizado em veículo municipal, ao Grupo Recreativo
dos Pombais, para deslocação a Cabeção no dia 16 de
Maio de 2004, de acordo com o proposto na Informação
n.º 163/DSC/DD/04 de 4 de Maio de 2004.
(Aprovado por unanimidade)
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ASSOCIAÇÃO DE TEMPOS LIVRES DE ODIVELAS

GESTÃO URBANÍSTICA
Atribuição, no âmbito do Programa E do Programa de
Apoio às Instituições Particulares de Solidariedade Social
de Odivelas, de um subsídio, sob a forma de transporte,
a ser realizado em veículo municipal, à Associação de
Tempos Livres de Odivelas, para deslocação de 34
crianças à Xira Infantil em Vila Fraca de Xira, no dia 3 de
Junho de 2004, de acordo com o proposto na Informação
n.º 99/DASJ/DAS/2004 de 3 de Maio de 2004.
(Aprovado por unanimidade)

INICIATIVA “METRO - PAINEL COMEMORATIVO”
ACEITAÇÃO DE PATROCÍNIOS
Aceitação dos patrocínios abaixo indicados no âmbito da
iniciativa “METRO - Painel Comemorativo”. Esta
iniciativa destina-se aos alunos das Escolas EB 2, 3 e
Secundárias do Concelho de Odivelas, pretendendo-se
que estes realizem trabalhos alusivos à chegada deste
meio de transporte ao Concelho (seja em Aguarela,
guaches, tinta da china, BD, fotografia ou outras técnicas
passíveis de utilização).
Todos os trabalhos criados serão expostos (num painel
em MDF coberto por uma estrutura de vidro) na Estação
do Metro de Odivelas entre 28 de Maio e 28 de Junho de
2004 e em data ainda a definir no Odivelas Parque.
Posteriormente, será realizado um painel em azulejo com
a recriação dos trabalhos realizados pelos alunos.
Assim, nos termos da Informação n.º 139/DASJ/DAJ de
23 de Abril de 2004, é proposta a aceitação dos seguintes
patrocínios:
• Vidreira Moninhas - painel em MDF e respectiva

estrutura em vidro, com as medidas aproximadas de
4,20m x 1,90m;
• Metropolitano de Lisboa - 50% dos custos de execução

do painel em azulejo (cujo orçamento total é de €5.750,00
mais IVA);
• Mundincenter II - Gestão de Espaços Comerciais, S.A. 50% dos custos de execução do painel em azulejo (cujo
orçamento total é de €5.750,00 mais IVA).
(Aprovado por unanimidade)
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Processo n.º 47.875/RC/GI
Comissão de Melhoramentos do Bairro da Condessa
Bairro Quinta da Condessa, Pontinha
Recepção definitiva das obras de urbanização
Proposto, a folhas 1069 a 1072 do Processo n.º
47.875/RC/GI:
• aprovar a recepção definitiva das obras de urbanização
do Bairro Quinta da Condessa;
• homologar o respectivo auto de vistoria;
• autorizar o cancelamento da garantia prestada.
(Aprovado por unanimidade)

Processo n.º 38.776/LO/GI
Associação de Proprietários do Bairro das Fontaínhas
Bairro das Fontaínhas, Famões
Alteração ao Alvará de Loteamento n.º 2/99
Alteração ao Alvará de Loteamento n.º 2/99 do Bairro
das Fontaínhas, cujo objectivo é recrtificar a área do lote
n.º 75 de 433,06m2 para 222,65m2 e correspondentemente
as áreas de implantação e de construção, de acordo com
o proposto nas Informações n.º 82/PM/AUGI/2002 de 17
de Dezembro de 2002; n.º 47/PM/AUGI/2003.
(Aprovado por unanimidade)

Antero João Teixeira Dias
Bairro Monte Verde, Lote 54, Caneças
Substituição de hipoteca legal por depósito caução
Substituição da hipoteca legal constituída sobre o lote 54
do Bairro Monte Verde em Caneças, pelo depósito
caução efectuado no banco Caixa Geral de Depósitos a
favor do Município de Odivelas, no valor de €782,69
(setecentos e oitenta e dois euros e sessenta e nove
cêntimos), para garantir a boa execução das obras de
urbanização referentes ao Alvará n.º 02/2002, de acordo
com
o
proposto
na
Informação
n.º
077/FM/DGU/DRLA/2004 de 29 de Março de 2004.
(Aprovado por unanimidade)
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Azevedo de Brito F. da Silva Mendes da Conceição
Bairro Monte Verde, Lote 55, Caneças
Substituição de hipoteca legal por depósito bancário
Substituição da hipoteca legal constituída sobre o lote 55
do Bairro Monte Verde em Caneças, pelo depósito
caução efectuado no banco Caixa Geral de Depósitos a
favor do Município de Odivelas, no valor de €782,69
(setecentos e oitenta e dois euros e sessenta e nove
cêntimos), para garantir a boa execução das obras de
urbanização referentes ao Alvará n.º 02/2002, de acordo
com o proposto na Informação n.º 10/DGU/DRLA/LB de
12 de Abril de 2004.
(Aprovado por unanimidade)

Otimus - Empreiteiros Imobiliários, Lda.
Bairro Trigache Norte AUGI I, Lote 154, Famões
Substituição de hipoteca legal por garantia bancária
Substituição da hipoteca legal constituída sobre o lote
154 do Bairro Trigache Norte AUGI 1 em Famões, pela
garantia bancária do Banco Comercial Português, S.A.,
emitida a favor do Município de Odivelas, no valor de
€2.657,40 (dois mil, seiscentos e cinquenta e sete euros e
quarenta cêntimos), para garantir a boa execução das
obras de urbanização referentes ao Alvará n.º 05/2001, de
acordo com o proposto na informação n.º 129/SM/DRLA04 de 20 de Abril de 2004.
(Aprovado por unanimidade)
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DECISÕES COM EFICÁCIA EXTERNA

Departamento de Ambiente

Assunto: Proposta de compromisso e pagamento do valor de
€12.614,75 com IVA incluído e liberação de caução no valor de
€2.839,44, à empresa Artemísia, Lda., nos termos da Informação
n.º 63/DA/DEV/2004 de 29.03.2004.
Decisão do Vereador Alexandrino Saldanha: Concordo. Ao
DFA/DF, para cabimentação em 2004 e posterior envio ao
DFA/DP, para comprmisso, pagamento e liberação da caução.
Data do Despacho: 01.04.2004

Decisões com eficácia externa, tomadas pelo Senhor
Vereador, Dr. Alexandrino Saldanha, ao abrigo da subdelegação de competências, nos termos das informação
dos serviços n.º 13/VAS/2004 de 26 de Abril de 2004.

Assunto: Proposta de cabimentação, compromisso e pagamento
do valor de €581,09 com IVA incluído, à firma ITISE - Equip.
Técnicos de Precisão e Científicos. Lda., referente a “Certificação
e Calibração de Equipamento”, nos termos da Informação n.º
30/GMVM/04 de 22.03.2004.
Decisão do Vereador Alexandrino Saldanha: Concordo. Ao
DFA/DP para cabimentação e posterior envio ao DFA/DF para
compromisso e pagamento.
Data do Despacho: 25.03.2004
Assunto: Proposta de compromisso e pagamento do valor de
€28,00 com IVA incluído, à Câmara Municipal de Lisboa,
referente a “Incinerações de Cadáveres de Animais referentes a
Fevereiro de 2004”, nos termos da Informação n.º
045/DA/DVM/04 de 18.03.2004.
Decisão do Vereador Alexandrino Saldanha: Concordo. Ao
DFA/DF para compromisso e pagamento.
Data do Despacho: 24.03.2004
Processo 9/2003/PO-DA/DEV
Assunto: Proposta de assinatura de oficio a comunicar
adjudicação da “Aquisição de Acessórios de Rega” à empresa
Aquamatic Sistemas de Rega, S. A., nos termos da Informação
n.º 56/DA/DEV/04 de 18.03.2004.
Decisão do Vereador Alexandrino Saldanha: Concordo.
Data do Despacho: 24.03.2004
Assunto: Proposta de compromisso e pagamento do valor de
€8.324,24 com IVA incluído, aos Serviços Municipalizados de
Loures, referente a “Serviço de Colocação e Remoção de
Contentores - Mês de Janeiro 2004”, nos termos da Informação
n.º 180/DA/DQA/04 de 23.03.2004.
Decisão do Vereador Alexandrino Saldanha: Concordo. Ao
DFA/DF, para compromisso e pagamento.
Data do Despacho: 26.03.2004
Assunto: Proposta de compromisso e pagamento do valor de
€163,20 com IVA incluído, à firma Ambimed, referente a
“Remoção e Encaminhamento dos Resíduos do Consultório
Veterinário Municipal”, nos termos da Informação n.º
044/DA/DVM/04 de 18.03.2004.
Decisão do Vereador Alexandrino Saldanha: Concordo. Ao
DFA/DF, para compromisso e pagamento.
Data do Despacho: 26.03.2004
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Decisões com eficácia externa, tomadas
Vereador, Carlos Lérias, no âmbito do
delegação de competências n.º 10/02 de 12
2002, nos termos da informação dos
48/GVCPL/2004 de 29 de Abril de 2004.

pelo Senhor
despacho de
de Janeiro de
serviços n.º

Assunto: Processo 1052/OD-DOM - Intervenção na Rua
Guilherme Gomes Fernandes, Troço compreendido entre o
Largo D. Dinis e a Biblioteca D. Dinis, Odivelas. Proposta
aprovação da Conta Final a ser enviada à Empresa adjudicatória
TECNISAN SA, valor de €6.912,15. Informação n.º
253/DIEU/2004 de 06/04/2004.
Decisão do (Vereador Carlos Pereira Lérias: Concordo e aprovo
a Conta Final. Notifique-se o Empreiteiro.
Data da Decisão: 20/04/2004
Assunto: Processo 1108/PO-DOM - Polidesportivo descoberto
do Parque dos Poetas da Revolução de Abril, Serra da LuzInfiltrações de água nos balneários. Proposta de aprovação do
Auto n.º1 (Trabalhos Contratuais) e o pagamento da respectiva
factura n.º 754 à Empresa ENGIDOMUS - Projecto e Construção
Lda, no valor de €5.850,11. Informação n.º 194/DEC/2004 de
05/04/2004.
Decisão do (Vereador Carlos Pereira Lérias: Aprovo o auto de
medição em referência. Ao DFA/DF para efeitos de pagamento
da despesa.
Data da Decisão: 20/04/2004
Assunto: Processo 952/OD-DOM - Arranjo do Espaço a tradoz
da Quinta da Memória, PSP e Escola Primária - Proposta de
homologação do auto e pagamento das facturas n.º 247 e 248 à
firma OBRAGOITO LDA no valor de €6.237,36. Informação n.º
260/DIEU/2004 de 13/04/2004.
Decisão do (Vereador Carlos Pereira Lérias: Homologo o auto
em referência. Ao DFA/DF para efeitos de pagamento da verba
em referência.
Data da Decisão: 20/04/2004
Assunto: Processo 1031/OD-DOM - Prospecção Geotécnica na
EN8 - Troço compreendido entre a Rua Heróis de Chaimite e o
limite Norte do Concelho. Proposta de cabimento, compromisso
e posterior pagamento da factura n.º 751 à Empresa GEOCISA,
no valor de 3.801,73 €. Informação n.º 78/DEP/2004 de
19/03/2004.
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Decisão do (Vereador Carlos Pereira Lérias: Ao DFA/DP e ao
DFA/DF Considerando que esta competência me foi delegada
solicito o cabimento e compromisso da despesa pelo PAO 2004,
autorizando-se o posterior pagamento da factura em referência.
Data da Decisão: 19/04/2004
Assunto: Processo 1128/PO-DOM - Elaboração do Relatório
Técnico sobre a execução de impremeabilização dos Terraços do
Falcão- Pontinha. Proposta de adjudicação à empresa
PROPLANO, no valor de €4.950,00. Informação n.º
54/DOM/2004 de 13/04/2004.
Decisão do (Vereador Carlos Pereira Lérias: Concordo nos
termos da proposta dos serviços. Ao DFA/DF Para efeitos de
compromisso. Ao DOM/SLE Para adjudicar nos termos
propostos.
Data da Decisão: 22/04/2004
Assunto: Processo 1014/PO-DOM - Execução de recorte
p/transportes Públicos no cruzamento do Pinhal da Paiã,
Freguesia da Pontinha. Proposta aprovação da Conta Final a ser
enviada à Empresa adjudicatória ARMANDO CUNHA SA no
valor de €25.232,11. Informação n.º 273/DIEU/2004 de
16/04/2004.
Decisão do (Vereador Carlos Pereira Lérias: Aprovo a Conta
Final. Notifique-se o Empreiteiro.
Data da Decisão: 22/04/2004
Assunto: Processo 1083/OD-DOM - Praceta na Rua Diogo Silves
no Casal do Chapim- Iluminação da Fonte e espaço envolvente.
Proposta de homologação do auto de medição de trabalhos n.º1
e o recabimento pelo PAO 2004, compromisso e posterior
pagamento das facturas n.º 195 e 196 à Empresa PINTO e
BENTES AS, no valor de €2.736,25. Informação n.º
278/DIEU/2004 de 19/04/2004.
Decisão do (Vereador Carlos Pereira Lérias: Concordo nos
termos propostos pelos serviços. Ao DFA/DP para recabimentar
a despesa pelo PAO 2004. Ao DFA/DF para compromisso e
posterior pagamento da despesa.
Data da Decisão: 22/04/2004
Assunto: Processo 1119/OD-DOM - Substituição do ramal de
abastecimento de água da Escola EB1 n.º4 de Odivelas. Proposta
de adjudicação à empresa ENGIDOMUS, no valor de €11.570,00
mais IVA. Informação n.º 67/DOM/2004 de 20/04/2004.
Decisão do (Vereador Carlos Pereira Lérias: Ao DFA/DF Para
compromisso da despesa. Ao DOM/SLE Para adjudicar nos
termos propostos.
Data da Decisão: 22/04/2004
Assunto: Processo 1094/OD-DOM - Requalificação das I. S. da
Escola EB1 n.º3 de Odivelas. Proposta de adjudicação à empresa
ENGIDOMUS, no valor de €18.394,11 mais IVA. Informação n.º
68/DOM/2004 de 20/04/2004.
Decisão do (Vereador Carlos Pereira Lérias: Ao DFA/DF para
compromisso da despesa. Ao DOM/SLE Para adjudicar nos
termos propostos.
Data da Decisão: 22/04/2004
Assunto: Processo 1105/OD-DOM - Pavilhão Municipal de
Odivelas-Reparação de Elementos Estruturais- Odivelas.
Proposta de adjudicação à empresa ENGIDOMUS, no valor de
€6.105,00 mais IVA. Informação n.º 69/DOM/2004 de 20/04/2004.
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Decisão do (Vereador Carlos Pereira Lérias: Concordo nos
termos propostos. Ao DFA/DF Para compromisso da despesa.
Ao DOM/SLE Para adjudicar nos termos propostos.
Data da Decisão: 22/04/2004
Assunto: Processo 1027/PO-DOM - Escola EB1 1º Ciclo da Paiã Sustituição de tectos falsos e tubos de queda - Pontinha.
Proposta aprovação da Conta Final a ser enviada à Empresa
adjudicatória SOENVIL - Sociedade de Empreiteiros Vilarinhos
Lda, valor de €18.861,55. Informação n.º 207/DEC/2004 de
16/04/2004.
Decisão do (Vereador Carlos Pereira Lérias: Aprovo a Conta
Final. Notifique-se o Empreiteiro.
Data da Decisão: 29/04/2004
Assunto: Processo 1127/CA-DOM - Rede de iluminação pública
para o estacionamento na Escola Secundária de Caneças.
Proposta de adjudicação à empresa Armando Cunha, no valor
de €22.139,36 mais IVA. Informação n.º 55/DOM/2004 de
130/04/2004.
Decisão do (Vereador Carlos Pereira Lérias: Concordo
atendendo à informação técnica e proposta dos serviço. Ao
DFA/DF Para compromisso da despesa. Ao DOM/SLE Para
adjudicar nos termos propostos.
Data da Decisão: 29/04/2004
Assunto: Processo 1089/OD-DOM - Alteração da rede de
esgotos do cemitério de Odivelas. Proposta de aprovação do
auto de medição de trabalhos contratuais n.º1 e o recabimento
pelo PAO 2004,compromisso e posterior pagamento das
facturas n.º A 130 à Empresa Obragoito no valor de €18.789,10.
Informação n.º 216/DEC/2004 de 21/04/2004.
Decisão do (Vereador Carlos Pereira Lérias: Concordo nos
termos da informação e proposta dos serviços. Ao DFA/DP para
recabimentar a despesa pelo PAO 2004. Ao DFA/DF para
compromisso da despesa e posterior pagamento da factura em
referência.
Data da Decisão: 29/04/2004

Departamento Financeiro
e de Aprovisionamento

Despachos de autorização de pagamentos exarados pelo
Senhor Presidente da Câmara Municipal de Odivelas,
nos termos da Informação n.º 165/DFA/DF/2004 de 14 de
Abril de 2004.

Despachos exarados pelo Sr. Presidente:
Assunto: Pedido de autorização de pagamento à empresa
“EXPRESSOPAPIRO, Lda.,” no valor de €6,62, referente à
Aquisição de Material Diverso para o DAS/SAS, da CMO, de
acordo com a Informação n.º 328/03/PC de 22/07/2003.
Decisão do Sr. Presidente: Ao DFA/DP e DF, com a minha
Autorização.
Data de Decisão: 2004-03-24.
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Assunto: Pedido de Ratificação da Prestação de Serviço de
Limpeza e Fornecimento de Consumíveis, nas Instalações da
CMO - Arquivo DAG - Período de 20/01/04 a 29/02/04, à
empresa HIDRODINÂMICA, LDA., no valor de €43,88, de
acordo com a Informação n.º 000043/DFA/DA/2004 de 2004-0325.
Decisão do Sr. Presidente: Ratifico a Adjudicação. Ao DFA/DP e
DF, para Cabimentação, Compromisso e Pagamento.
Data de Decisão: 2004-03-26.
Assunto: Pedido de autorização de pagamento à empresa
“SELDA, S.A.”, no valor de €534,07, referente à Aquisição de
1000 Garrafões de Água para Refrigeradores SELDA, para Stock
do DFA/DA, de acordo com a Informação n.º
8000039/DFA/DA/2004 de 2004-03-24.
Decisão do Sr. Presidente: Ao DFA/DF.
Data de Decisão: 2004-03-30.
Assunto: Pedido de autorização de pagamento de Prestação de
Serviços ao “BPI”, no valor de €16,36, referente à emissão de
certidões dos saldos bancários à data de 31/12/2003, para a
elaboração dos documentos da prestação de contas relativos à
gerência da CMO, de acordo com a Informação n.º
37/DFA/DF/T/HS/04 de 2004.03.19.
Decisão do Sr. Presidente: Ao DFA/DP e DF, para Cabimento,
Compromisso e Pagamento.
Data de Decisão: 2004-03-26.
Assunto: Pedido de autorização de pagamento à empresa
“PESTOX, Lda.,” no valor de €20.602,66, referente ao
Fornecimento de Serviços de Desinfestação e Exterminação para
a área territorial de Odivelas, de acordo com a Informação n.º
043/HC/04 - AP de 17/03/2004.
Decisão do Sr. Presidente: Ao DFA/DF, Pagamento.
Data de Decisão: 2004-03-22.
Assunto: Pedido de autorização de pagamento à empresa
“HIDRODINÂMICA, LDA.,” no valor de €34.437,56, referente à
Prestação de Serviços de Limpeza e Fornecimento de
Consumíveis nas Instalações da CMO, de Fevereiro 2004, de
acordo com a Informação n.º 000038/DFA/DA/2004 de 2004-0326.
Decisão do Sr. Presidente: Ao DFA/DF.
Data de Decisão: 2004-04-01.
Assunto: Pedido de autorização de pagamento à empresa
“SANIPLUS, LDA.,” no valor de €17.291,64, referente ao Serviço
de Aluguer e Manutenção de Equipamento de Higiene p/
Lavagem e Secagem de Mãos p/ os WC’S dos Jardins de Infância
e Escolas, da CMO, relativo aos meses de Janeiro a Novembro
de 2003, de acordo com a Informação n.º 008/HC/04 - AP de
15/01/2004.
Decisão do Sr. Presidente: Ao DFA/DF, para Pagamento.
Data de Decisão: 2004-04-01.
Assunto: Pedido de autorização de pagamento à empresa
“HIDRODINÂMICA, LDA.,” no valor de €399,49, referente à
Prestação de Serviços de Limpeza e Fornecimento de
Consumíveis nas Instalações do CAELO, destinados a integrar o
GVCMB, GAAE e UNIVA/CE da CMO, mês de Fevereiro 2004,
de acordo com a Informação n.º 000035/DFA/DA/2004 de 200403-26.
Decisão do Sr. Presidente: Ao DFA/DF.
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Data de Decisão: 2004-04-01.
Assunto: Pedido de autorização de pagamento à empresa
“HIDRODINÂMICA, LDA.,” no valor de €7.198,88, referente à
Prestação de Serviços de Limpeza e Fornecimento de
Consumíveis nas Instalações da CMO, mês de Fevereiro 2004,
de acordo com a Informação n.º 000037/DFA/DA/2004 de 200403-26.
Decisão do Sr. Presidente: Ao DFA/DF.
Data de Decisão: 2004-04-01.
Assunto: Pedido de autorização de pagamento à empresa
“HIDRODINÂMICA, LDA.,” no valor de €1.498,85, referente à
Prestação de Serviços de Limpeza e Fornecimento de
Consumíveis nas Instalações do DFPM/GMPC/DFA - DA em
Caneças para 2003/2004 da CMO, de acordo com a Informação
n.º 000033/DFA/DA/2004 de 2004-03-26.
Decisão do Sr. Presidente: Ao DFA/DF.
Data de Decisão: 2004-04-01.
Assunto: Pedido de autorização de pagamento à empresa
“MARQUES RASO, LDA.,” no valor de €3.498,60, referente à
Prestação de Serviço de Manutenção das Instalações de Gás nos
Jardins de Infância e Escolas do 1.º Ciclo, via DSC/DE/SASERE,
da CMO, de acordo com a Informação n.º 053/CM/DFA/DA/04
de 13/02/2004.
Decisão do Sr. Presidente: Ao DFA/DF, para Pagamento.
Data de Decisão: 2004-04-05.
Assunto: Solicitação de atribuição de Subsídio ao Clube
Desporto Barcelona 92, de acordo com a Informação n.º
0105/DSC/DD/SAED/04 de 05/03/2004.
Decisão do Sr. Presidente: Ao DFA/DP, Para cumprimento do
despacho do Sr. Vereador Carlos Lourenço, proferido na
qualidade de Presidente da Câmara em exercício, em 18-022004, na informação n.º 87/DSC/DD/SAED/04, pelo qual foi
determinada, previamente à deliberação da Câmara, a
cabimentação da despesa relativa ao Subsídio a atribuir ao
Clube Barcelona 92. Ao DFA/DF, para Compromisso e
Pagamento.
Data de Decisão: 2004-03-25.
Assunto: Pedido de autorização de pagamento ao
“MILLENIUM, BCP”, no valor de €9,52, referente à despesa de
emissão de Extracto Combinado, da Conta da CMO, de acordo
com a Informação datada de 17/02/2004.
Decisão do Sr. Presidente: Ao DFA/DF, com a minha
Autorização.
Data de Decisão: 2004-03-19.
Assunto: Pedido de autorização de pagamento à “CGD”, no
valor de €584.439,94, referente aos Encargos com empréstimos,
de acordo com a Informação datada de 22/03/2004.
Decisão do Sr. Presidente: Ao DFA/DF, para Pagamento.
Data de Decisão: 2004-03-31.
Assunto: Pedido de autorização de pagamento à “CGD”, no
valor de €55.008,57, referente ao Pagamento de Juros e Capital
de Empréstimo, de acordo com a Informação datada de
26/03/2004.
Decisão do Sr. Presidente: Ao DFA/DF, para Pagamento.
Data de Decisão: 2004-03-31
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Despachos de autorização de pagamentos exarados pelo
Senhor Presidente da Câmara Municipal de Odivelas,
nos termos da Informação n.º 0208/DFA/DF/2004 de 29
de Abril de 2004.

Despachos exarados pelo Sr. Presidente:
Assunto: Pedido de autorização de pagamento à empresa
“MARQUES RASO, LDA.,” no valor de €431,10, referente ao
Fornecimento Continuado de Gás Propano e Butano para as
Escolas e Jardins de Infância, da CMO, de acordo com a
Informação n.º 000235/DA/2004 de 2004-04-23.
Decisão do Sr. Presidente: Ao DFA/DF, para Pagamento.
Data de Decisão: 2004-04-27.
Assunto: Pedido de autorização de pagamento à empresa
“TAMPOSERI, BRINDES & PUBLICIDADE, LDA.,” no valor de
€624,75, referente ao Fornecimento de Materiais necessários
para o DTO/ST, da CMO, de acordo com a Informação n.º
000074/DFA/DA/2004 de 2004-04-01.
Decisão do Sr. Presidente: Ao DFA/DF.
Data de Decisão: 2004-04-13.
Assunto: Pedido de autorização de pagamento à empresa
“ORLIGRAFE, S.A.” no valor de
€1.513,68, referente ao Fornecimento de Pastas para Processos
do DOM, da CMO, de acordo com a Informação n.º
000040/DFA/DA/2004 de 2004-03-24.
Decisão do Sr. Presidente: Ao DFA/DF.
Data de Decisão: 2004-03-30.
Assunto: Pedido de autorização de pagamento à empresa
“VITOR MANUEL PARDELHA DO CARMO,” no valor de
€5,00, referente à Aquisição de 6 Frascos de Álcool para o
GCRPP, da CMO, de acordo com a Informação n.º
000084/DFA/DA/2004 de 2004-04-02.
Decisão do Sr. Presidente: Autorizo o Pagamento.
Data de Decisão: 2004-04-05.
Assunto: Pedido de autorização de pagamento à empresa
“VITOR MANUEL PARDELHA DO CARMO,” no valor de
€14,88, referente à Aquisição de Papel Higiénico para o
DSC/DD, da CMO, de acordo com a Informação n.º
000085/DFA/DA/2004 de 2004-04-02.
Decisão do Sr. Presidente: Autorizo o Pagamento.
Data de Decisão: 2004-04-05.
Assunto: Pedido de autorização de pagamento à empresa
“VITOR MANUEL PARDELHA DO CARMO,” no valor de
€10,23, referente à
Aquisição de Ambientadores para o
DGU/DPU, da CMO, de acordo com a Informação n.º
000086/DFA/DA/2004 de 2004-04-02.
Decisão do Sr. Presidente: Autorizo o Pagamento.
Data de Decisão: 2004-04-05.
Assunto: Pedido de autorização de pagamento à empresa
“IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, S.A.,” no valor
de €395,00, referente à Aquisição de Assinatura do Diário da
República, I, II e III Séries, para a BMDD, da CMO, de acordo
com a Informação n.º 000212/DFA/DA/2004 de 2004-04-19.
Decisão do Sr. Presidente: Ao DFA/DF.
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Data de Decisão: 2004-04-22.
Assunto: Pedido de autorização de pagamento à empresa
“ÁLVARO H. FILHOS, Lda.,” no valor de €338,44, referente à
Aquisição de Material de Limpeza Auto, via DTO/DTO/ST, da
CMO, de acordo com a Informação n.º 000216/DFA/DA/2004 de
2004-04-21.
Decisão do Sr. Presidente: Ao DFA/DF.
Data de Decisão: 2004-04-22.
Assunto: Pedido de autorização de pagamento à empresa “SDM
- SOLUÇÕES INFORMÁTICAS E ADMINISTRATIVAS, LDA.,”
no valor de €99,22, referente a Juros de Mora da factura n.º
321114, vencida em 2003-09-30, de acordo com a Informação n.º
114/DFA/DF/SC/JD/04 de 2004-03-19.
Decisão do Sr. Presidente: Ao DFA/DP E DF, Para
Cabimentação, Compromisso e Pagamento.
Data de Decisão: 2004-04-14.
Assunto: Pedido de autorização de pagamento à empresa
“HIGIELÂNDIA, LDA.,” no valor de €113,65, referente ao
Fornecimento Continuado de Artigos de Higiene Pessoal, para
Sanitários e Cozinha do Refeitório Municipal, da CMO, durante
o ano 2003, de acordo com a Informação n.º 000187/DA/2004 de
2004-04-13.
Decisão do Sr. Presidente: Ao DFA/DF, para Pagamento.
Data de Decisão: 2004-04-15.
Assunto: Pedido de autorização de pagamento à empresa
“BIBLIOSOFT - INFORMÁTICA, FORMAÇÃO E SERVIÇOS,
LDA.,” no valor de €2.037,28, referente à Prestação de Serviços
de Software, para a Biblioteca Municipal de Odivelas, via
DSC/DCPC/SBAH- GISC, da CMO, de acordo com a Informação
n.º 000165/DA/2004 de 2004-04-13.
Decisão do Sr. Presidente: Ao DFA/DF, para Pagamento.
Data de Decisão: 2004-04-14.
Assunto: Pedido de autorização de pagamento à empresa
“IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, S.A.,” no valor
de €150,00, referente à Aquisição de Assinatura do Diário da
República, III Série, para a UNIVA, da CMO, de acordo com a
Informação n.º 000182/DA/2004 de 2004-04-13.
Decisão do Sr. Presidente: Ao DFA/DF, para Pagamento.
Data de Decisão: 2004-04-15.
Assunto: Pedido de autorização de pagamento à empresa
“CHILDENTE, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DENTÁRIOS,
LDA.,” no valor de €753,39, referente ao Projecto Promoção de
Saúde no Idoso - Programa de Rastreios - Refeições aos Técnicos
Participantes e Kits de Higiene Oral, de acordo com a
Informação n.º 000154/DA/2004 de 2004-04-12.
Decisão do Sr. Presidente: Ao DFA/DF.
Data de Decisão: 2004-04-14.
Assunto: Pedido de autorização de pagamento à empresa
“CANNON HYGIENE, LDA.,” no valor de €63,05, referente à
Prestação de Serviço de Aluguer e Manutenção de Recipientes
Sépticos, nos WC’s do DRH, da CMO, de acordo com a
Informação n.º 000147/DA/2004 de 2004-04-12.
Decisão do Sr. Presidente: Ao DFA/DF.
Data de Decisão: 2004-04-14.
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Assunto: Pedido de autorização de pagamento à empresa
“COPIDATA, S.A.,” no valor de €21.063,00, referente à
Aquisição de Pré-Impressos - Racionalização e Uniformização
de Meios de Comunicação Escrita para CMO, de acordo com a
Informação n.º 000190/DA/2004 de 2004-04-13.
Decisão do Sr. Presidente: Ao DFA/DF, para Pagamento.
Data de Decisão: 2004-04-15.
Assunto: Pedido de autorização de pagamento à empresa
“INFORVIP, LDA.,” no valor de €1.259,91, referente à
Actualização e Renovação de Assistência, relativa à Aplicação
BETTERSOFT, instalada no DFA/DA, da CMO, de acordo com a
Informação n.º 000188/DA/2004 de 2004-04-13.
Decisão do Sr. Presidente: Ao DFA/DF, para Pagamento.
Data de Decisão: 2004-04-15.
Assunto: Pedido de autorização de pagamento à empresa
“INFORMÁTICA EL CORTE INGLÊS, S.A.,” no valor de
€38.923,71, referente à Aquisição tinteiros para Stock da CMO,
de acordo com a Informação n.º 000138/DA/2004 de 2004-04-06.
Decisão do Sr. Presidente: Ao DFA/DF.
Data de Decisão: 2004-04-13.
Assunto: Pedido de autorização de pagamento à empresa
“MOBAPEC, LDA.,” no valor de €4.797,75, referente à
Aquisição de Mobiliário e Equipamento para Escolas do 1.º
Ciclo e Jardim de Infância, via DSC/DE/SASERE, da CMO, de
acordo com a Informação n.º 000139/DA/2004 de 2004-04-06.
Decisão do Sr. Presidente: Ao DFA/DF.
Data de Decisão: 2004-04-13.
Assunto: Pedido de autorização de pagamento à empresa
“MARQUES RASO, LDA.,” no valor de €95,80, referente ao
Fornecimento Continuado de Gás Propano e Butano para as
Escolas e Jardins de Infância, da CMO, de acordo com a
Informação n.º 000128/DFA/DA/2004 de 2004-04-06.
Decisão do Sr. Presidente: Ao DFA/DF, para Pagamento.
Data de Decisão: 2004-04-13.
Assunto: Pedido de autorização de pagamento à empresa
“MARQUES RASO, LDA.,” no valor de €239,50, referente ao
Fornecimento Continuado de Gás Propano e Butano para as
Escolas e Jardins de Infância, da CMO, de acordo com a
Informação n.º 000180/DA/2004 de 2004-04-13.
Decisão do Sr. Presidente: Ao DFA/DF, para Pagamento.
Data de Decisão: 2004-04-15.
Assunto: Pedido de autorização de pagamento à empresa
“SANI PLUS, LDA.,” no valor de €4.322,91, referente ao Serviço
de Aluguer e Manutenção de Equipamento de Higiene para
Lavagem e Secagem de Mãos para os WC’s dos Jardins Infância
e Escolas do 1.º Ciclo - Janeiro a Julho de 2004, da CMO, de
acordo com a Informação n.º 000164/DA/2004 de 2004-04-12.
Decisão do Sr. Presidente: Ao DFA/DF.
Data de Decisão: 2004-04-14.

Divisão de Aprovisionamento

Despachos com eficácia externa (autorizações de despesa
e adjudicações / compromissos) relativos a processos
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desenvolvidos pelo DFA/DA, nos termos da Informação
n.º 0288/DA/2004 de 28 de Abril de 2004.

Compromissos e Adjudicações
Assunto: Proposta de compromisso para fornecimento de
candeeiro para a EB1 n.º 4 de Odivelas via DSC/DE/SASERE, à
empresa Faxcópia, no valor de 107,10 €, de acordo com a
informação n.º 000132/DFA/DA/2004 de 2004.04.06 - Proc. n.º
0075/04/DFA/DA.
Decisão do Sr. Presidente da CMO - Dr. Manuel Varges: 1Autorizo a adjudicação proposta. 2- Ao DFA/DF para
compromisso.
Data de decisão: 2004.04.13
Assunto: Proposta de compromisso para fornecimento de
consumíveis de secretaria para o DSC/DCPC/SBAH, à empresa
Papelaria Jolefi, no valor de 154,70 €, de acordo com a
informação n.º 000077/DA/2004 de 2004.04.01 - Proc. n.º
0533/03/DFA/DA.
Decisão do Sr. Presidente da CMO - Dr. Manuel Varges: 1Aprovo a adjudicação proposta. 2- Ao DFA/DF para
compromisso.
Data de decisão: 2004.04.13
Assunto: Proposta de compromisso para fornecimento de mesa
de trabalho para a EB1 n.º 4 de Odivelas via DSC/DE/SASERE, à
empresa Tiago de Sousa e Filhos, no valor de 62,32 €, de acordo
com a informação n.º 000124/DFA/DA/2004 de 2004.04.06 - Proc.
n.º 0077/04/DFA/DA.
Decisão do Sr. Presidente da CMO - Dr. Manuel Varges: 1Concordo e autorizo nos termos propostos. 2- Ao DFA/DF para
compromisso.
Data de decisão: 2004.04.07
Assunto: Proposta de compromisso para prestação de serviço de
limpeza contínua de fogos municipais, à empresa
Hidrodinâmica, no valor de 5.935,70 €, de acordo com a
informação n.º 000011/DFA/DA/2004 de 2004.03.23 - Proc. n.º
0020/04/DFA/DA.
Decisão do Sr. Presidente da CMO - Dr. Manuel Varges: 1Aprovo a adjudicação proposta. 2- Ao DFA/DF para
compromisso.
Data de decisão: 2004.04.05
Assunto: Proposta de compromisso para fornecimento de pastas
Ambar para o stock da CMO, à empresa Expressopapiro, no
valor de 6.211,80 €, de acordo com a informação n.º
000044/DFA/DA/2004 de 2004.03.25 - Proc. n.º 0050/04/DFA/DA.
Decisão do Sr. Presidente da CMO - Dr. Manuel Varges: 1Aprovo a adjudicação proposta. 2- Ao DFA/DF para
compromisso.
Data de decisão: 2004.03.30
Assunto: Proposta de compromisso para fornecimento de
material de secretaria para vários serviços, à empresa Papelaria
Jolefi, no valor de 1.146,92 €, de acordo com a informação n.º
000117/DA/2004 de 2004.04.06 - Proc. n.º 0082/04/DFA/DA.
Decisão do Sr. Presidente da CMO - Dr. Manuel Varges: 1Concordo e autorizo nos termos propostos. 2- Ao DFA/DF para
compromisso.
Data de decisão: 2004.04.07
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Assunto: Proposta de compromisso para fornecimento de
material de secretaria para o stock da CMO, à empresa Sapel, no
valor de 821,86 €, de acordo com a informação n.º
000109/DA/2004 de 2004.04.06 - Proc. n.º 0051/04/DFA/DA.
Decisão do Sr. Presidente da CMO - Dr. Manuel Varges: 1Concordo e autorizo nos termos propostos. 2- Ao DFA/DF para
compromisso.
Data de decisão: 2004.04.07
Assunto: Proposta de compromisso para fornecimento de livros
de recibos para as eleições para o Parlamento Europeu via
DJAG/DAG, à empresa Etigrafe, no valor de 116,62 €, de acordo
com a informação n.º 000116/DA/2004 de 2004.04.06 - Proc. n.º
0083/04/DFA/DA.
Decisão do Sr. Presidente da CMO - Dr. Manuel Varges: 1Concordo e autorizo nos termos propostos. 2- Ao DFA/DF para
compromisso.
Data de decisão: 2004.04.07
Assunto: Proposta de compromisso para fornecimento de capas
e calças impermeáveis para o DSC/DE/SPEP, à empresa Vifato,
no valor de 133,88 €, de acordo com a informação n.º
000115/DA/2004 de 2004.04.06 - Proc. n.º 0031/04/DFA/DA.
Decisão do Sr. Presidente da CMO - Dr. Manuel Varges: 1Concordo e autorizo nos termos propostos. 2- Ao DFA/DF para
compromisso.
Data de decisão: 2004.04.07
Assunto: Proposta de compromisso para fornecimento de livros
de obra e cadernetas de guia de recebimento para a DGU, à
empresa Grafinal, no valor de 3.748,50 €, de acordo com a
informação n.º 000018/DFA/DA/2004 de 2004.03.23 - Proc. n.º
0044/04/DFA/DA.
Decisão do Sr. Presidente da CMO - Dr. Manuel Varges:
Autorizo a adjudicação proposta após compromisso pelo
DFA/DF.
Data de decisão: 2004.03.26
Assunto: Proposta de compromisso para fornecimento de café
em grão para o DJAG/DJ/SL, à empresa A Brasileira, no valor de
46,82 €, de acordo com a informação n.º 000056/DFA/DA/2004
de 2004.03.30 - Proc. n.º 0007/04/DFA/DA.
Decisão do Sr. Presidente da CMO - Dr. Manuel Varges: 1Autorizo a adjudicação proposta. 2- Ao DFA/DF para
compromisso.
Data de decisão: 2004.04.05
Assunto: Proposta de compromisso para fornecimento de
carimbos para o DTO, à empresa Sporgravo, no valor de 13,09 €,
de acordo com a informação n.º 000057/DFA/DA/2004 de
2004.03.30 - Proc. n.º 0067/04/DFA/DA.
Decisão do Sr. Presidente da CMO - Dr. Manuel Varges: 1Autorizo a adjudicação proposta. 2- Ao DFA/DF para
compromisso.
Data de decisão: 2004.04.05
Assunto: Proposta de compromisso para fornecimento de
carimbo para a BMDD, à empresa Dinisa, no valor de 23,56 €, de
acordo com a informação n.º 000058/DFA/DA/2004 de
2004.03.30 - Proc. n.º 0070/04/DFA/DA.
Decisão do Sr. Presidente da CMO - Dr. Manuel Varges: 1Autorizo a adjudicação proposta. 2- Ao DFA/DF para
compromisso.
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Data de decisão: 2004.04.05
Assunto: Proposta de compromisso para fornecimento de papel
para plotter para o DOM/DEP, à empresa Fernandes Técnica, no
valor de 192,78 €, de acordo com a informação n.º
000051/DFA/DA/2004 de 2004.03.29 - Proc. n.º 0063/04/DFA/DA.
Decisão do Sr. Presidente da CMO - Dr. Manuel Varges: 1Autorizo a adjudicação proposta. 2- Ao DFA/DF para
compromisso.
Data de decisão: 2004.04.05
Assunto: Proposta de compromisso para fornecimento de
cotonetes e rolos de gaze para o DSC/DCPC/SMNM, à empresa
Vitor Manuel Pardelha do Carmo, no valor de 8,07 €, de acordo
com a informação n.º 000160/DA/2004 de 2004.04.12 - Proc. n.º
0042/04/DFA/DA.
Decisão do Sr. Presidente da CMO - Dr. Manuel Varges: 1Autorizo a adjudicação proposta. 2- Ao DFA/DF para
compromisso.
Data de decisão: 2004.04.14
Assunto: Proposta de compromisso para fornecimento de
consumíveis de secretaria para vários serviços, à empresa
Expressopapiro, no valor de 2.664,59 €, de acordo com a
informação n.º 000029/DFA/DA/2004 de 2004.04.01 - Proc. n.º
0010/04/DFA/DA.
Decisão do Sr. Presidente da CMO - Dr. Manuel Varges: 1Autorizo a adjudicação proposta. 2- Ao DFA/DF para
compromisso.
Data de decisão: 2004.04.14
Assunto: Proposta de compromisso para fornecimento de
tinteiros para o DSC/DE/SPEP, à empresa Papelaria Fernandes,
no valor de 330,28 €, de acordo com a informação n.º
000152/DA/2004 de 2004.04.12 - Proc. n.º 0029/04/DFA/DA.
Decisão do Sr. Presidente da CMO - Dr. Manuel Varges: 1Autorizo a adjudicação proposta. 2- Ao DFA/DF para
compromisso.
Data de decisão: 2004.04.14
Assunto: Proposta de compromisso para fornecimento de
cassetes vídeo para o GMPC, à empresa Montiléctrica, no valor
de 44,00 €, de acordo com a informação n.º 000179/DA/2004 de
2004.04.13 - Proc. n.º 0064/04/DFA/DA.
Decisão do Sr. Presidente da CMO - Dr. Manuel Varges: 1Aprovo a adjudicação proposta. 2- Ao DFA/DF para
compromisso.
Data de decisão: 2004.04.14
Assunto: Proposta de compromisso para fornecimento de blocos
de impressos para o DRH, à empresa Costa e Santos, no valor
de 184,45 €, de acordo com a informação n.º 000153/DA/2004 de
2004.04.12 - Proc. n.º 00081/04/DFA/DA.
Decisão do Sr. Presidente da CMO - Dr. Manuel Varges: 1Autorizo a adjudicação proposta. 2- Ao DFA/DF para
compromisso.
Data de decisão: 2004.04.14
Assunto: Proposta de compromisso para prestação de serviço de
aluguer de máquina de água via GS, à empresa Selda, no valor
de 76,74 €, de acordo com a informação n.º
000052/DFA/DA/2004 de 2004.03.30 - Proc. n.º 0006/04/DFA/DA.
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Decisão do Sr. Presidente da CMO - Dr. Manuel Varges: 1Aprovo a adjudicação proposta. 2- Ao DFA/DF para
compromisso.
Data de decisão: 2004.03.31
Assunto: Proposta de compromisso para fornecimento de
envelopes com janela para o stock da CMO, à empresa N5 Artes Gráficas, no valor de 1.297,10 €, de acordo com a
informação n.º 000100/DA/2004 de 2004.04.05 - Proc. n.º
0052/04/DFA/DA.
Decisão do Sr. Presidente da CMO - Dr. Manuel Varges: 1Adjudico nos termos propostos. 2- Ao DFA/DF para
compromisso.
Data de decisão: 2004.04.06
Assunto: Proposta de compromisso para fornecimento de
cartolina para a BMDD, à empresa Papelaria Jolefi, no valor de
47,60 €, de acordo com a informação n.º 000070/DFA/DA/2004
de 2004.04.01 - Proc. n.º 0079/04/DFA/DA.
Decisão do Sr. Presidente da CMO - Dr. Manuel Varges: 1Autorizo a adjudicação proposta. 2- Ao DFA/DF para
compromisso.
Data de decisão: 2004.04.05
Assunto: Proposta de compromisso para fornecimento de
mobiliário para o DGU/DRLA, à empresa Faxcópia, no valor de
4.215,18
€,
de
acordo
com
a
informação
n.º
000003/DFA/DA/2004 de 2004.03.22 - Proc. n.º 0018/04/DFA/DA.
Decisão do Sr. Presidente da CMO - Dr. Manuel Varges:
Autorizo a adjudicação proposta após compromisso pelo
DFA/DF.
Data de decisão: 2004.03.25
Assunto: Proposta de compromisso para fornecimento de chá
para o DRH, à empresa Manuel Rui Azinhais Nabeiro, no valor
de 34,30 €, de acordo com a informação n.º 000078/DA/2004 de
2004.04.01 - Proc. n.º 0041/04/DFA/DA.
Decisão do Sr. Presidente da CMO - Dr. Manuel Varges: 1Autorizo a adjudicação proposta. 2- Ao DFA/DF para
compromisso.
Data de decisão: 2004.04.13

Assunto: Proposta de abertura de procedimento para Aquisição
de Consumíveis de Secretaria para várias serviços da CMO, às
empresas Sapel; Expressopapiro; Albano Alves de acordo com a
informação n.º 000060/DFA/DA/2004 de 31.03.04 - Proc. n.º
0097/04 DFA/DA. A despesa encontra-se classificada no PRC
741/04, pelo valor previsto de 512,89 €.
Decisão do Sr Presidente da CMO: Autorizo a abertura do
procedimento proposto, após cabimentação da despesa pelo
DFA/DP.
Data de decisão: 02.04.2004
Assunto: Proposta de abertura de procedimento para Aquisição
de Dicionários para o GCRPP da CMO, à empresa Livraria
Escolar Editora, de acordo com a informação n.º 0098/AC/04 de
13.02.04 - Proc. n.º 0073/04 DFA/DA. A despesa encontra-se
classificada no PRC 1075/04, pelo valor previsto de 300,00 €.
Decisão do Sr Presidente da CMO: Autorizo a realização do
procedimento nos termos propostos, após cabimentação da
despesa estimada pelo DFA/DP.
Data de decisão: 11.03.2004
Assunto: Proposta de abertura de procedimento para Aquisição
de Tinteiros para Plotter para o DGU/SIG da CMO, às empresas
Juvex e Casa Migas, de acordo com a informação n.º
000131/DA/04 de 06.04.04 - Proc. n.º 0130/04 DFA/DA. A
despesa encontra-se classificada no PRC 1006/04, pelo valor
previsto de 1.249,50 €.
Decisão do Sr Presidente da CMO: Autorizo a abertura do
procedimento proposto, após cabimentação da despesa pelo
DFA/DP.
Data de decisão: 13.04.2004
Assunto: Proposta de abertura de procedimento para Aquisição
de Publicações para a BMDD da CMO, à empresa Vida
Económica, de acordo com a informação n.º 000172/DA/2004 de
13.04.04 - Proc. n.º 0147/04 DFA/DA. A despesa encontra-se
classificada no PRC 1067/04, pelo valor previsto de 78,00 €.
Decisão do Sr Presidente da CMO: Autorizo a abertura do
procedimento proposto, após cabimentação da despesa pelo
DFA/DP.
Data de decisão: 14.04.2004

Autorizações de Procedimento

Assunto: Proposta de abertura de procedimento para
Fornecimento e Montagem de Pneus e Calibragem das Viaturas
Municipais da CMO, às empresas Carriço & Carriço, Lda; Ideal
Pneus de Sacavém, S.A; Evitec, Lda; Casa dos Pneus, Lda;
Hiperbor, S.A; Penumacor, Lda , de acordo com a informação
n.º 000161/DA/2004 de 12.04.04 - Proc. n.º 0142/04 DFA/DA. A
despesa encontra-se classificada no PRC 1060/04, pelo valor
previsto de 20.647,69 €.
Decisão do Sr Presidente da CMO: Autorizo a abertura do
procedimento proposto, após cabimentação da despesa
estimada pelo DFA/DP.
Data de decisão: 14.04.2004

Assunto: Proposta de Cabimentação para Aquisição de Álcool
para o DJAG/DAG/SE da CMO, à empresa Vitor Pardelha do
Carmo, de acordo com a informação n.º 000065/DA/2004 de
31.03.04 - Proc. n.º 0091/04 DFA/DA. A despesa encontra-se
classificada no PRC 947/04, pelo valor previsto de 2,50 €.
Decisão do Sr Presidente da CMO: Autorizo o procedimento
proposto após cabimentação da despesa pelo DFA/DP.
Data de decisão: 01.04.2004

Assunto: Proposta de abertura de procedimento para Aquisição
de Publicações para a BMDD da CMO, à empresa Edirevistas,
Lda, de acordo com a informação n.º 000170/DA/2004 de
13.04.04 - Proc. n.º 0146/04 DFA/DA. A despesa encontra-se
classificada no PRC 1066/04, pelo valor previsto de 108,20 €.
Decisão do Sr Presidente da CMO: Autorizo a abertura do
procedimento proposto, após cabimentação da despesa pelo
DFA/DP.

Assunto: Proposta de compromisso para fornecimento de
sistema
de
comunicação
Wireless
de
interligação
GISC/DPE/GCRPP, à empresa ATM Informática, no valor de
2.444,66 €, de acordo com a informação n.º 001/HL/04 de
19.02.04 - Proc. n.º 0546/03/DFA/DA.
Decisão do Sr. Director do DFA - Dr. João Fernandes: À Secção
de Contabilidade para os efeitos decorrentes da informação do
Sr. Coordenador da DA.
Data de decisão: 2004.03.04
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Data de decisão: 14.04.2004
Assunto: Proposta de abertura de procedimento para Aquisição
de Consumíveis de Secretaria para vários serviços da CMO, às
empresas Sapel; Expressopapiro e Jolefi, de acordo com a
informação n.º 000156/DA/04 de 12.04.04 - Proc. n.º 0141/04
DFA/DA. A despesa encontra-se classificada no PRC 1059/04,
pelo valor previsto de 916,49 €.
Decisão do Sr Presidente da CMO: Autorizo a abertura do
procedimento proposto, após cabimentação da despesa pelo
DFA/DP.
Data de decisão: 14.04.2004
Assunto: Proposta de abertura de procedimento para Aquisição
de Pilhas para o GMVM da CMO, à empresa Quinol, de acordo
com a informação n.º 000159/DA/2004 de 12.04.04 - Proc. n.º
0139/04 DFA/DA. A despesa encontra-se classificada no PRC
1054/04, pelo valor previsto de 11,90 €.
Decisão do Sr Presidente da CMO: Autorizo a abertura do
procedimento proposto, após cabimentação pelo DFA/DP da
despesa estimada.
Data de decisão: 14.04.2004
Assunto: Proposta de abertura de procedimento para Aquisição
de Publicações para a BMDD para o ano de 2004, à empresa
Grupo Editorial V, Lda, de acordo com a informação n.º
000171/DA/04 de 13.04.04 - Proc. n.º 0148/04 DFA/DA. A
despesa encontra-se classificada no PRC 1068/04, pelo valor
previsto de 30,00 €.
Decisão do Sr Presidente da CMO: Autorizo a abertura do
procedimento proposto, após cabimentação da despesa pelo
DFA/DP.
Data de decisão: 14.04.2004
Assunto: Proposta de abertura de procedimento para Aquisição
de Publicações para a BMDD para o ano de 2004, à empresa
Edideco, Lda, de acordo com a informação n.º 000174/DA/04 de
13.04.04 - Proc. n.º 0150/04 DFA/DA. A despesa encontra-se
classificada no PRC 1070/04, pelo valor previsto de 89,76 €.
Decisão do Sr Presidente da CMO: Autorizo a abertura do
procedimento proposto, após cabimentação da despesa pelo
DFA/DP.
Data de decisão: 14.04.2004
Assunto: Proposta de abertura de procedimento para Aquisição
de Publicações para a BMDD para o ano de 2004, à empresa
Press Forum, S.A, de acordo com a informação n.º 000173/DA/04
de 13.04.04 - Proc. n.º 0149/04 DFA/DA. A despesa encontra-se
classificada no PRC 1069/04, pelo valor previsto de 4,99 €.
Decisão do Sr Presidente da CMO: Autorizo a abertura do
procedimento proposto, após cabimentação da despesa pelo
DFA/DP.
Data de decisão: 14.04.2004
Assunto: Proposta de abertura de procedimento para Aquisição
de Publicações para a BMDD para o ano de 2004, à empresa
Pressmundo, de acordo com a informação n.º 000176/DA/04 de
13.04.04 - Proc. n.º 0151/04 DFA/DA. A despesa encontra-se
classificada no PRC 1071/04, pelo valor previsto de 30,00 €.
Decisão do Sr Presidente da CMO: Autorizo a abertura do
procedimento proposto, após cabimentação da despesa pelo
DFA/DP.
Data de decisão: 14.04.2004
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Assunto: Proposta de abertura de procedimento para Aquisição
de Publicações para a BMDD para o ano de 2004, à empresa
Motorpress, Lda, de acordo com a informação n.º 000175/DA/04
de 13.04.04 - Proc. n.º 0152/04 DFA/DA. A despesa encontra-se
classificada no PRC 1072/04, pelo valor previsto de 26,40 €.
Decisão do Sr Presidente da CMO: Autorizo a abertura do
procedimento proposto, após cabimentação da despesa pelo
DFA/DP.
Data de decisão: 14.04.2004
Assunto: Proposta de abertura de procedimento para Aquisição
de Publicações para a BMDD para o ano de 2004, à empresa
Edimpresa, Lda, de acordo com a informação n.º 000168/DA/04
de 13.04.04 - Proc. n.º 0144/04 DFA/DA. A despesa encontra-se
classificada no PRC 1064/04, pelo valor previsto de 190,01 €.
Decisão do Sr Presidente da CMO: Autorizo a abertura do
procedimento proposto, após cabimentação da despesa pelo
DFA/DP.
Data de decisão: 14.04.2004
Assunto: Proposta de abertura de procedimento para Aquisição
de Publicações para a BMDD para o ano de 2004, à empresa
INDEG/ISCTE, Lda, de acordo com a informação n.º
000177/DA/04 de 13.04.04 - Proc. n.º 0153/04 DFA/DA. A
despesa encontra-se classificada no PRC 1073/04, pelo valor
previsto de 32,00 €.
Decisão do Sr Presidente da CMO: Autorizo a abertura do
procedimento proposto, após cabimentação da despesa pelo
DFA/DP.
Data de decisão: 14.04.2004
Assunto: Proposta de abertura de procedimento para Aquisição
de Cassetes de Vídeo para o GCRPP da CMO, à empresa
Rodrigues & Rodrigues, de acordo com a informação n.º
0120/AC/04 de 09.03.04 - Proc. n.º 0088/04 DFA/DA. A despesa
encontra-se classificada no PRC 717/04, pelo valor previsto de
71,40 €.
Decisão do Sr Presidente da CMO: Ao DFA/DP para
cabimentação.
Data de decisão: 12.03.2004
Assunto: Proposta de abertura de procedimento para Prestação
de Serviço de Reparação de Máquina de Café do
DJAG/DAG/SAOM da CMO, à empresa Moedomática, de
acordo com a informação n.º 000072/DA/2004 de 01.04.04 - Proc.
n.º 0099/04 DFA/DA. A despesa encontra-se classificada no PRC
949/04, pelo valor previsto de 58,15 €.
Decisão do Sr Presidente da CMO: Autorizo a abertura do
procedimento proposto, após cabimentação pelo DFA/DP.
Data de decisão: 13.04.2004
Assunto: Proposta de abertura de procedimento para Aquisição
de Material de Secretaria para o DPE/DPDM da CMO, à
empresa Sapel, de acordo com a informação n.º 000135/DA/2004
de 06.04.04 - Proc. n.º 0134/04 DFA/DA. A despesa encontra-se
classificada no PRC 1009/04, pelo valor previsto de 119,00 €.
Decisão do Sr Presidente da CMO: Autorizo a abertura do
procedimento proposto, após cabimentação da despesa pelo
DFA/DP.
Data de decisão: 13.04.2004
Assunto: Proposta de abertura de procedimento para Prestação
de Serviços de Apoio Técnico para Aplicação de Recursos
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Humanos Aplicação Medidata para o DRH - Via GISC da CMO,
à empresa Medidata, de acordo com a informação n.º
000113/DA/2004 de 05.04.04 - Proc. n.º 0125/04 DFA/DA. A
despesa encontra-se classificada no PRC 993/04, pelo valor
previsto de 4.165,00 €.
Decisão do Sr Presidente da CMO: Autorizado, de acordo com o
meu despacho de 2004-03-24.
Data de decisão: 21.04.2004
Assunto: Proposta de abertura de procedimento para Aquisição
de
Faixa
Sinalizadora
para
Pavimentos
para
o
DSC/DCPC/SBAH da CMO, à empresa Minnesota de Portugal
(3M), de acordo com a informação n.º 000112/DA/2004 de
05.04.04 - Proc. n.º 0126/04 DFA/DA. A despesa encontra-se
classificada no PRC 994/04, pelo valor previsto de 76,16 €.
Decisão do Sr Presidente da CMO: Autorizado.
Data de decisão: 21.04.2004
Assunto: Proposta de abertura de procedimento para
Renovação da Assinatura da Publicação “Poder Local” para o
GVAS da CMO, à empresa Editorial Caminho, S.A, de acordo
com a informação n.º 000111/DA/2004 de 05.04.04 - Proc. n.º
0127/04 DFA/DA. A despesa encontra-se classificada no PRC
995/04, pelo valor previsto de 12,50 €.
Decisão do Sr Presidente da CMO: De acordo.
Data de decisão: 21.04.2004
Assunto: Proposta de abertura de procedimento para Aquisição
de Blocos de Venda a Dinheiro para a BMDD da CMO, às
empresas Graforim; Gráfica Expansão; Lithoformas e Orligrafe,
de acordo com a informação n.º 000133/DA/2004 de 06.04.04 Proc. n.º 0131/04 DFA/DA. A despesa encontra-se classificada no
PRC 1007/04, pelo valor previsto de 321,30 €.
Decisão do Sr Presidente da CMO: Autorizo a abertura do
procedimento proposto, após cabimentação da despesa pelo
DFA/DP.
Data de decisão: 15.04.2004
Assunto: Proposta de abertura de procedimento para Aquisição
de Café para o DPE/DPC da CMO, à empresa A Brasileira, de
acordo com a informação n.º 000158/DA/2004 de 12.04.04 - Proc.
n.º 0138/04 DFA/DA. A despesa encontra-se classificada no PRC
1053/04, pelo valor previsto de 26,18 €.
Decisão do Sr Presidente da CMO: Autorizo a abertura do
procedimento proposto, após cabimentação pelo DFA/DP da
despesa estimada.
Data de decisão: 14.04.2004
Assunto: Proposta de abertura de procedimento para
Renovação da Actualização do Lexamb para o ano de 2004 para
o DA/DQA da CMO, à empresa Ambiforum, de acordo com a
informação n.º 000114/DA/2004 de 05.04.04 - Proc. n.º 0124/04
DFA/DA. A despesa encontra-se classificada no PRC 992/04,
pelo valor previsto de 700,00 €.
Decisão do Sr Presidente da CMO: Autorizo a despesa, após
cabimentação pelo DFA/DP.
Data de decisão: 21.04.2004
Assunto: Proposta de abertura de procedimento para Aquisição
de Software Upgrade Aplicação Eleições para o GISC da CMO,
à empresa Globalsoft, de acordo com a informação n.º
000136/DA/2004 de 06.04.04 - Proc. n.º 0136/04 DFA/DA. A
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despesa encontra-se classificada no PRC 1010/04, pelo valor
previsto de 2082,50 €.
Decisão do Sr Presidente da CMO: Autorizo a abertura do
procedimento proposto, após cabimentação pelo DFA/DP.
Data de decisão: 13.04.2004
Assunto: Proposta de abertura de procedimento para Aquisição
de Publicações para a BMDD para o ano de 2004, à empresa
Lucidus Publicações, Lda, de acordo com a informação n.º
000169/DA/04 de 13.04.04 - Proc. n.º 0145/04 DFA/DA. A
despesa encontra-se classificada no PRC 1065/04, pelo valor
previsto de 30,00 €.
Decisão do Sr Presidente da CMO: Autorizo a abertura do
procedimento proposto, após cabimentação da despesa pelo
DFA/DP.
Data de decisão: 14.04.2004

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Decisões com eficácia externa, tomadas pela Senhora
Vereadora, Dra. Natália Santos, ao abrigo das
competências delegadas pelo Despacho n.º 13/02, nos
termos da informação n.º 31/VNS/NS/2004 de 20 de
Abril de 2004.

Assunto: Proposta de exclusão do PER, por falecimento de
Maria da Conceição, n.º de matrícula 071.056.1, Azinhaga dos
Besouros Sul, nos termos da Inf. 9/DMH/DGS/SIS/SR/04,
2004.02.18
Decisão da Vereadora Natália Santos: De acordo
Data da Decisão: 2004.04.01
Assunto: Proposta de atribuição de renda a Maria de Fátima da
Silva Amorim, inquilina do fogo municipal Rua António Aleixo,
9, 2º Esq., Quinta da Quintinha, no valor de € 3.66, com início
em Abril/04, e plano de regularização de dívida por
compensação do uso do fogo no período de Janeiro de 2002 a
Março de 2004 no valor de €95.58, nos termos da Inf.
33/DGS/SGPH/TC/04, 2004.02.26.
Decisão da Vereadora Natália Santos: De acordo. Deverá ser
calculado de novo, o valor da renda, após termo da pena do Sr.
Luís Santos (ou liberdade condicional). C/c ao DFA/DF, para
efeitos.
Data da Decisão: 2004.04.01
Assunto: Proposta de actualização do valor de renda atribuída a
Fernando Simões Mota, inquilino do fogo municipal Rua
Vitorino Nemésio, n.º 5, 1º Esq, Póvoa Santo Adrião, para
€194,98, a vigorar a partir de Abril/04, com faseamento em 6
meses, nos termos da Inf. 31/DGS/SGPH/IC/04, 2004.02.26.
Decisão da Vereadora Natália Santos: De acordo. C/c ao
DFA/DF.
Data da Decisão: 2004.04.05
Assunto: Proposta de actualização do valor de renda atribuída a
Vitória Afonso Barros Lomba, inquilina do fogo municipal
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Bairro Olival do Pancas, lote 58, R/C C, Pontinha, para €66,89, a
vigorar a partir de Abril/04, com faseamento em 2 meses, nos
termos da Inf. 28/DGS/SGPH/IC/04, 2004.02.27.
Decisão da Vereadora Natália Santos: De acordo. C/c ao
DFA/DF, para efeitos.
Data da Decisão: 2004.04.05

valor de €5.950,00, nos termos da Inf. 26/DMH/SEPC/2004,
2004.02.20.
Decisão da Vereadora Natália Santos: De acordo. Ao DFA/DP,
para cabimento. Ao DFA/DF, para compromisso e posterior
pagamento.
Data da Decisão: 2004.04.26

Assunto: Proposta de reajustamento da renda atribuída a Irene
Maria de Sousa Flores, inquilina do fogo municipal Rua
António Aleixo, n.º 3, r/c Esq., Póvoa Santo Adrião, para €9,72, a
vigorar a partir de Abril/04, nos termos da Inf.
32/DMH/DGS/TC/04, 2004.02.26.
Decisão da Vereadora Natália Santos: De acordo. C/c. Ao
DFA/DF, para efeitos.
Data da Decisão: 2004.04.06

Assunto: Proposta de pagamento de factura n.º 94 de Armando
Ferreira e Filhos, Lda., referente à empreitada de “Reabilitação
do Fogo Municipal sito na Rua Serpa Pinto, n.º 27, R/C Dto, 1º
Dto, Odivelas”, no valor de €547,12, nos termos da Inf.
16/SRH/2004, 2004-04-15.
Decisão da Vereadora Natália Santos: De acordo. Ao DFA/DP
para cabimento. Ao DFA/DF, para compromisso e pagamento.
Data da Decisão: 2004.04.26.

Assunto: Proposta de pagamento de factura n.º 1907 de Manuel
Esteves Moreira, Lda., referente à empreitada de “Obras de
reparação/reabilitação em fogo municipal, sito na Av. Ary dos
Santos, casa n.º 3, Qta das Prestas, Famões”, no valor de €307,65,
nos termos da Inf. 11/SRH/2004, 2004.04.02.
Decisão da Vereadora Natália Santos: De acordo. Ao DFA/DF,
para pagamento.
Data da Decisão: 2004.04.12.

Decisões com eficácia externa, tomadas pela Senhora
Vereadora, Dra. Natália Santos, ao abrigo das
competências delegadas pelo Despacho n.º 13/02, nos
termos da informação n.º 34/VNS/NS/2004 de 30 de
Abril de 2004.

Assunto: Proposta de atribuição de renda a Teresa Maria TimTim Rato Lucas, inquilina do fogo municipal Rua António
Aleixo, 1 – 2º Esq., Póvoa de Santo Adrião, no valor de € 29.25,
com início em Maio/04, e plano de apuramento de dívida por
compensação do uso do fogo no período de Janeiro de 2000 a
Abril de 2004, no valor de €1.269.84, nos termos da Inf.
3/DGS/2004, 2004.03.29.
Decisão da Vereadora Natália Santos: De acordo
Data da Decisão: 2004.04.22

Gabinete de Turismo

Decisões com eficácia externa, tomadas pelo Senhor
Vereador, Dr. Alexandrino Saldanha, ao abrigo da subdelegação de competências, nos termos das informação
dos serviços n.º 13/VAS/2004 de 26 de Abril de 2004.

Assunto: Proposta de cabimentação e compromisso do valor de
€12.000,00, e pagamento do valor de €4.000,00, à Associação de
Turismo de Lisboa, referente à 1ª comparticipação do Município
de Odivelas no ano de 2004, relativo ao “Protocolo de Lisboa e
Vale do Tejo - Promoção 2004, nos termos da Informação n.º
30/GT/FS de 17.03.04.
Decisão do Vereador Alexandrino Saldanha: Concordo. Ao Sr.
Presidente da CMO para cabimentação, e posterior envio ao
DFA/DF para compromisso e pagamento da primeira “tranche”.
Data do Despacho: 24.03.2004

Assunto: Proposta de exclusão do PER de José Gonçalves de
Oliveira, por falecimento, e mudança de titularidado do
agregado para Maria de La Salete C. Santos, nos termos da Inf.
3/DMH/DGS/SIS/SR/04, 2004.01.09.
Decisão da Vereadora Natália Santos: De acordo
Data da Decisão: 2004.04.26
Assunto: Proposta de exclusão do PER de José Maria dos Santos
Lopes, Paulo Alexandre Veigas Lopes e Maria Teresa do
Nascimento Veigas, por falecimento – Bairro Municipal da
Arroja, n.º 38, nos termos da Inf. 1/DGS/SIS/GIS/CB/04,
19.01.2004.
Decisão da Vereadora Natália Santos: De acordo.
Data da Decisão: 2004.04.26
Assunto: Proposta de cabimento, compromisso e pagamento
dos serviços de formação e consultoria informática, à empresa
SFRH – Serviços, Consultoria e Recursos Humanos, Lda, no
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ASSEMBLEIA MUNICIPAL

DELIBERAÇÕES

2.ª REUNIÃO DA 2.ª SESSÃO ORDINÁRIA

ACTIVIDADE E SITUAÇÃO FINANCEIRA
DO MUNICÍPIO

realizada em 6 de Maio de 2004

INFORMAÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
À ASSEMBLEIA MUNICIPAL SOBRE A ACTIVIDADE E
SITUAÇÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO

VOTO DE PESAR

VOTO DE PESAR
Os eleitos da CDU propõem à Assembleia Municipal de
Odivelas, reunida em 6 de Maio de 2004, no dia em que
foi a sepultar, a aprovação de um voto de pesar em
homenagem a Severiano Pedro Falcão.
A Assembleia Municipal presta homenagem a Severiano
Falcão, figura marcante na luta antifascista, pela
liberdade e a democracia.
Ao Homem, ao lutador, ao deputado e ao autarca.
Homenageamos Severiano Pedro Falcão pelo seu
contributo que como membro da Assembleia Municipal
de Loures e posteriormente como Presidente da Câmara
Municipal de Loures, prestou ao desenvolvimento do
território do que são hoje os concelhos de Loures e
Odivelas e ao Poder Local Democrático.
A Assembleia Municipal recomenda à Câmara
Municipal e a todos os órgãos autárquicos do concelho
que, na toponímia do Município fique registada a
memória do Homem honesto, dedicado, firme nas suas
convicções e simultaneamente sensível e dialogante - o
nome de Severiano Pedro Falcão.
Deste voto de pesar deverá ser dado conhecimento à
família do Presidente Falcão.
Odivelas 6 de Maio de 2004
(Aprovado por unanimidade)
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“Para os efeitos estipulados na alínea e) do n.º 1 do
Artigo 53º, e na alínea cc) do n.º 1 do Artigo 68.º, todos
da Lei 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5A/2002, de 11 de Janeiro, junto se anexa a informação que
a Câmara Municipal de Odivelas se obriga a apresentar,
no período compreendido entre a data de realização da
1.º sessão ordinária de 2004 da Assembleia Municipal e a
data legalmente estabelecida para o envio da
convocatória para a 2.ª sessão ordinária do mesmo órgão,
sobre a situação financeira e a sua actividade, bem como
outros documentos importantes relativos à actividade
municipal.” Documento com a seguintes estrutura:
1. Informação sobre a situação financeira do Município
2. Loja do Munícipe
3. Odivelgest - Documentos de prestação de contas de
2003
4. Odivelcultur - Documentos de prestação de contas de
2003
5. Amagás - Documentos de prestação de contas de 2003
6. Saúde e Habitação
7. Apoio Social e Juventude
8. Ambiente, Médico Veterinário e Turismo
9. Polícia Municipal e Protecção Civil
10. Área Jurídica e de Administração Geral
11. Transportes e Oficinas
12. Obras Municipais
13. Educação, Desporto e Cultura e Património Cultural
14. Informática e Sistemas de Comunicação
15. Planeamento Estratégico
16. Urbanismo
17. Recursos Humanos
18. UNIVA - Clube de Emprego
19. Serviço Municipal de Informação ao Consumidor
(SMIC)
10. Actividades Económicas
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“GRANDE ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA

DESAFECTAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO

ESTATUTOS
CAPÍTULO PRIMEIRO
DISPOSIÇÕES GERAIS

PARCELA DE TERRENO NA QUINTA DA MEMÓRIA
Desafectação do domínio público de uma parcela de
terreno com a área de 1500m2, sita na Quinta da Memória
em Odivelas, de acordo com o deliberado na 4.ª reunião
ordinária da Câmara Municipal de Odivelas realizada
em 27 de Fevereiro de 2004 (Boletim Municipal das
Deliberações e Decisões n.º 5/2004, página 9).
(Aprovado por unanimidade)

Artigo 10
Definição
A Grande Área Metropolitana de Lisboa é uma pessoa
colectiva pública de natureza associativa e de âmbito
territorial e visa a prossecução dos interesses comuns aos
municípios que a integram, exercendo as atribuições e
competências previstas na lei, nos presentes estatutos e
nos regulamentos.
Artigo 2°
Instituição

TAXA MUNICIPAL

1. A Grande Área Metropolitana de Lisboa é Instituída
nos termos da Lei n.º 10/2003, de 13 de Maio.
2. Os municípios aderentes não podem pertencer
simultaneamente a outra área metropolitana nem
integrar uma comunidade intermunicipal de fins gerais.

DIREITOS DE PASSAGEM
Criação da Taxa Municipal de Direitos de Passagem
(TMDP), instituída pela Lei n.º 5/2004 de 10 de Fevereiro
e fixação da percentagem de liquidação da referida taxa
em 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento), de
acordo com o deliberado na 7.ª reunião ordinária da
Câmara Municipal de Odivelas realizada em 7 de Abril
de 2004 (Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 8/2004,
página 8).

Artigo 3°
Constituição e Duração
A Grande Área Metropolitana de Lisboa é constituída
pelos municípios ................................................. e tem
duração indeterminada.
Artigo 4°
Sede

(Aprovado por maioria)

A Grande Área Metropolitana de Lisboa tem a sua sede
no concelho de Lisboa.

GRANDE ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA

ADESÃO
De acordo com o deliberado na 8.ª reunião ordinária da
Câmara Municipal de Odivelas, realizada em 23 de Abril
de 2004 (Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 9/2004,
página 16), é proposto:
• Aprovar a adesão à Grande Área Metropolitana de

Lisboa, que se regerá pelos Estatutos abaixo transcritos;
• Mandatar o Presidente da Câmara Municipal de

Odivelas para, nos termos do n.º 4 do artigo 4.º da Lei
10/2003 de 13 de Maio, outorgar na escritura pública de
adaptação.
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Artigo 5°
Princípio da Estabilidade
1. Nos termos da lei, a integração na Grande Área
Metropolitana de Lisboa vinculará os municípios
aderentes pelo prazo mínimo de cinco anos, sob pena da
perda de todos os benefícios financeiros e
administrativos adquiridos por força da integração do
município na respectiva área metropolitana e a
impossibilidade, durante um período de dois anos, de o
município em causa poder integrar áreas metropolitanas
diversas daquela a que pertencia.
2. A Grande Área Metropolitana de Lisboa, por
deliberação da Assembleia Metropolitana tomada por
maioria qualificada de dois terços, pode aprovar sob
proposta da Junta Metropolitana, a adesão de outros
municípios que o solicitem, desde que em contiguidade
com os seus limites territoriais.
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3. A pretensão de integração apresentada pelos novos
municípios aderentes comporta a aceitação plena dos
compromissos
assumidos
pela
Grande
Área
Metropolitana anteriormente à sua adesão e o dever de
cumprir as obrigações correspondentes.
Artigo 6°
Fins
1. São fins públicos da Grande Área Metropolitana de
Lisboa os como tal directamente definidos pela lei e, bem
assim, as atribuições e competências que vier a receber
por transferência da Administração Central e dos
municípios integrantes.
2. As deliberações da Assembleia Metropolitana sobre
transferências de atribuições ou competências da
Administração Central deverão ser precedidas de
consulta aos municípios integrantes.
3. A transferência de competências dos municípios
integrantes para a Grande Área Metropolitana de Lisboa
carece de deliberação da Assembleia Municipal dos
municípios que procederem a essa transferência.
Artigo 7°
Financiamento e encargos decorrentes
de novas competências
1. O financiamento e os encargos decorrentes das
competências a transferir para a Grande Área
Metropolitana de Lisboa pela Administração Central
deverão ser assegurados, na parte que não o forem pelos
contratos tipo Com custos padrão, pelos municípios que
delas vierem a usufruir.
2. O financiamento e os encargos decorrentes das
competências a transferir para a Grande Área
Metropolitana de Lisboa pelos municípios integrantes
deverão ser assegurados pelos municípios que
concretizarem essa transferência.

CAPÍTULO SEGUNDO
ESTRUTURA ORGÂNICA
Secção Primeira
ÓRGÃOS E MANDATOS
Artigo 8°
Órgãos
São órgãos da Grande Área Metropolitana de Lisboa:
a) A Assembleia Metropolitana;
b) A Junta Metropolitana;
c) O Conselho Metropolitano.

Ano V - N.º 10

Artigo 9°
Mandatos
1. A duração dos mandatos de membro da Assembleia e
da Junta Metropolitanas coincide com a legalmente
fixada para os órgãos das autarquias locais.
2. A perda, cessação, renúncia ou suspensão dos
mandatos municipais repercute-se, de forma idêntica,
nos mandatos exercidos nos órgãos metropolitanos.
Artigo 10°
Votações
Nas votações são apenas considerados
expressos dos membros presentes.

os

votos

Secção Segunda
ASSEMBLEIA DA GRANDE ÁREA METROPOLITANA
Artigo 11°
Natureza e Composição
1. A Assembleia Metropolitana é o órgão deliberativo da
Grande Área Metropolitana de Lisboa.
2.A Assembleia Metropolitana é constituída por 55
membros eleitos pelas assembleias municipais dos
municípios que integram a Grande Área Metropolitana
de Lisboa
3. A eleição faz-se pelo colégio eleitoral constituído pelo
conjunto dos membros das assembleias municipais
designados por eleição directa, através de listas
plurinominais, segundo o sistema de representação
proporcional e o método da média mais alta de Hondt
4. O acto eleitoral decorre simultaneamente no conjunto
das assembleias municipais dos municípios integrantes
da Grande Área Metropolitana de Lisboa.
Artigo 12°
Mesa da Assembleia Metropolitana
1. A Mesa da Assembleia Metropolitana é constituída
por um presidente e dois vice-presidentes.
2. Compete ao Presidente da Assembleia:
a. Convocar e presidir às sessões da Assembleia;
b. Proceder à investidura dos membros da Assembleia e
da Junta Metropolitana;
c. Representar a Assembleia Metropolitana;
d. Exercer os demais poderes que lhe sejam conferidos
por lei, pelo regimento ou por deliberação da
Assembleia.
3. Cabe aos Vice-Presidentes coadjuvar o Presidente e
substituí-lo nas suas faltas ou impedimentos.
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Artigo 13°
Sessões

Secção Terceira
JUNTA DA GRANDE ÁREA METROPOLITANA DE
LISBOA

1. A Assembleia Metropolitana reúne ordinariamente em
três sessões por ano e extraordinariamente mediante
solicitação da Junta Metropolitana, a requerimento de,
pelo menos, um terço dos seus membros, ou por
deliberação da Mesa.
2. As sessões da Assembleia Metropolitana são
convocadas por aviso convocatório escrito expedido a
cada um dos seus membros, o qual enunciará,
detalhadamente, os pontos a discutir e as matérias a
deliberar, com a antecedência mínima de:

Artigo 16°
Natureza e Composição
1. A Junta Metropolitana é o órgão executivo da Grande
Área Metropolitana de Lisboa e é constituída pelos
presidentes das câmaras municipais dos municípios
integrantes.
2. Os membros da Junta Metropolitana elegem entre si o
Presidente e dois Vice-Presidentes.

a) Quinze dias para as sessões ordinárias;
b) Cinco dias para as sessões extraordinárias.

Artigo 17°
Substituição

3. A duração das sessões, independentemente da sua
natureza, não pode exceder dois dias consecutivos,
podendo, no entanto, a Assembleia deliberar a sua
prorrogação por igual período.
4. Das sessões serão lavradas actas que, aprovadas em
minuta, adquirem eficácia com a assinatura do
Presidente ou do Vice- Presidente que a elas tenha
presidido.
5. A Assembleia Metropolitana deliberará, na sua
primeira sessão, sobre o respectivo Regimento.
Artigo 14°
Quorum
1. A Assembleia Metropolitana reunirá validamente
quando estiverem presentes a maioria do número legal
dos seus membros.
2. Caso se verifique a falta de quorum, o Presidente
convocará de imediato nova reunião com a mesma
ordem de trabalhos, indicando, dia, hora e local e
ordenando a expedição de novos avisos convocatórios,
sem prejuízo da aplicação aos membros faltosos do
regime de faltas prescrito legalmente.
Artigo 15°
Competências
As competências da Assembleia Metropolitana acham-se
expressamente previstas no art. 16° da Lei n.° 10/2003, de
13 de Maio.

O impedimento temporário de presidente da câmara
implica a sua substituição na Junta Metropolitana pelo
respectivo substituto legal.
Artigo 18°
Reuniões
1. A Junta Metropolitana reúne ordinariamente pelo
menos uma vez por mês e extraordinariamente por
iniciativa do Presidente ou a requerimento de um terço
dos seus membros.
2. As reuniões são convocadas por aviso convocatório
escrito, com específica menção dos pontos a discutir e
das matérias a deliberar, remetidos com, pelo menos,
dois dias úteis de antecedência.
3. Das reuniões são lavradas actas que, aprovada em
minuta, adquirem eficácia com a assinatura do
Presidente ou do Vice-Presidente que a elas tenha
presidido.
4. A Junta Metropolitana deliberará, na sua primeira
reunião, sobre o respectivo regimento.
Artigo 19°
Quorum
1. A Junta Metropolitana reunirá validamente quando
estiverem presentes a maioria do número legal dos seus
membros.
2. Caso se verifique a falta de quorum, o Presidente
convocará de imediato nova reunião com a mesma
ordem de trabalhos, indicando, dia, hora e local e
ordenando a expedição de novos avisos convocatórios.
Artigo 20°
Competências da Junta Metropolitana
As competências da Junta Metropolitana acham-se
expressamente previstas no art. 18° da Lei n.° 10/2003, de
13 de Maio.
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Artigo 21°
Competências do Presidente da Junta Metropolitana
1. são competências
Metropolitana de Lisboa:

do

Presidente

da

Junta

a. Convocar as reuniões ordinárias e extraordinárias e
dirigir os respectivos trabalhos;
b. Executar as deliberações da Junta e coordenar a
respectiva actividade;
c. Autorizar o pagamento das despesas orçamentadas;
d. Assinar ou visar a correspondência da Junta com
destino a quaisquer entidades ou organismos públicos;
e. Representar a Grande Área Metropolitana de Lisboa
em juízo e fora dele;
f. Convocar e presidir às reuniões do Conselho da
Grande Área Metropolitana de Lisboa;
g. Exercer os demais poderes estabelecidos por lei, por
regulamento ou por deliberações da Assembleia ou da
Junta Metropolitanas
2. Aos Vice-Presidentes compete coadjuvar o Presidente
na sua acção e substituí-lo nas suas faltas ou
impedimentos.
3. O Presidente da Junta Metropolitana pode delegar ou
subdelegar as suas competências, à excepção das
previstas nas alíneas a) e f) do número 1, nos demais
membros da Junta, no Conselho de Administração ou no
Administrador Executivo ou, ainda, nos dirigentes dos
serviços.
Artigo 22°
Participação dos membros da Junta Metropolitana na
Assembleia Metropolitana

Artigo 24°
Apoio Administrativo
A actividade e funcionamento do Conselho são
assegurados pelos serviços de apoio técnico e
administrativo da Grande Área Metropolitana de Lisboa.
Secção Quinta
ÓRGÃOS TÉCNICOS E SERVIÇOS
Artigo 25°
Administração
1. A gestão corrente, a supervisão e coordenação
administrativa, financeira, de recursos humanos e de
expediente, bem como a execução operativa das
deliberações da Junta e do encaminhamento dos
pareceres do Conselho poderão ser delegados em
Conselho de Administração a criar ou em Administrador
Executivo a nomear pela Assembleia Metropolitana sob
proposta da Junta.
2. O Conselho de Administração previsto no número
anterior é composto por um Presidente e dois Vogais.
3. O Presidente do Conselho de Administração ou o
Administrador Executivo têm assento nas reuniões da
Junta Metropolitana, embora sem direito a voto.
Artigo 26°
Apoio técnico e administrativo
A estrutura e o funcionamento dos serviços de apoio
técnico e administrativo da Grande Área Metropolitana
de Lisboa serão definidos por regulamento orgânico a
aprovar pela Assembleia Metropolitana sob proposta da
Junta.

1. A Junta Metropolitana faz-se representar,
obrigatoriamente,
nas
sessões
da
Assembleia
Metropolitana pelo Presidente, que pode intervir nos
debates, sem direito a voto.
2. Em caso de justo impedimento, o Presidente da Junta
Metropolitana pode fazer-se substituir pelo seu
substituto legal.
Secção Quarta
CONSELHO DA GRANDE ÁREA METROPOLITANA
DE LISBOA

CAPÍTULO TERCEIRO
EXTINÇÃO E LIQUIDAÇÃO
Artigo 27°
Quadro normativo
A extinção e liquidação da Grande Área Metropolitana
de Lisboa regulam-se pelos arts.° 33° a 37° da Lei n. °
10/2003, de 13 de Maio.
CAPÍTULO QUARTO
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Artigo 23°
Natureza e Composição
O Conselho da Grande Área Metropolitana de Lisboa é o
órgão consultivo da área metropolitana e tem a
composição e competências definidas na Lei n.º 10/2003,
de 13 de Maio.
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Artigo 28°
Período de Transição
1 .A Assembleia Metropolitana em funções à data da
outorga da escritura pública constitutiva da Grande Área
Metropolitana de Lisboa mantém-se em exercício até ao
termo do seu mandato.
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2. Os Presidentes das Assembleias Municipais dos novos
municípios aderentes podem participar nas reuniões da
Assembleia Metropolitana sem direito a voto até ao
termo do mandato em curso.

ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL ALO-DIGITAL

ADESÃO DO MUNICÍPIO DE ODIVELAS E
APROVAÇÃO DOS ESTATUTOS

Artigo 29°
Observadores
1. Até ao termo do mandato em curso, os novos
municípios aderentes participarão nas reuniões da Junta
Metropolitana com o estatuto de observadores sem
direito a voto.
2. O estatuto de observador não comporta outras
excepções ou limitações ao exercício dos direitos e ao
cumprimento dos deveres inerentes à qualidade de
membro da Grande Área Metropolitana de Lisboa, à
excepção da previsão do número anterior.

Aprovar a adesão do Município de Odivelas à
Associação Intermunicipal Alo-Digital, bem como os
respectivos Estatutos, de acordo com o deliberado na 6.ª
reunião ordinária da Câmara Municipal de Odivelas
realizada em 24 de Março de 2004 (Boletim Municipal das
Deliberações e Decisões n.º 7/2004, páginas 14 e 15).

“ESTATUTOS
CAPÍTULO I
Princípios Gerais

CAPÍTULO QUINTO
DISPOSIÇÕES FINAIS

ARTIGO 1º

Artigo 30°
Lei aplicável

Constituição

As matérias não especificamente previstas nos presentes
Estatutos são reguladas pela Lei n. ° 10/2003, de 13 de
Maio e, subsidiariamente, pelo regime que disciplina a
actividade dos órgãos das autarquias locais.”

Os municípios de Amadora, Loures, Odivelas e Vila
Franca de Xira constituem uma associação de municípios
de fins específicos, adiante designada abreviadamente
por associação, nos termos das Leis nºs 11/2003, de 13 de
Maio e 169/99, de 18 de Setembro.

(Aprovado por unanimidade)

ARTIGO 2º

Princípio da estabilidade

DESAFECTAÇÃO DE PARCELA DE TERRENO

LOTEAMENTO MUNICIPAL DA QUINTA DA MEMÓRIA
Desafectação e consequente integração no domínio
privado do Município da metragem de 117m2,
confinante: a sul com a parcela A, a poente com o
domínio público / Rua Guilherme Gomes Fernandes, a
nascente com o n.º 59 da Rua Guilherme Gomes
Fernandes, a fim de se constituir o lote 1 do loteamento
municipal para a Quinta da Memória, de acordo com o
deliberado na 7 reunião ordinária da Câmara Municipal
de Odivelas, realizada em 7 de Abril de 2004 (Boletim
Municipal das Deliberações e Decisões n.º 8/2004, página 14).

1. Os municípios constituintes da presente associação
ficam obrigados a nesta permanecerem durante um
período de cinco anos, sob pena de perderem todos os
benefícios financeiros e administrativos.
2. Ao fim do período de cinco anos referido no número
anterior, qualquer município pode abandonar a
associação, desde que a respectiva assembleia municipal
delibere nesse sentido por maioria simples.
ARTIGO 3º

Denominação
A associação, pessoa colectiva de direito público, adopta
a denominação de Associação Intermunicipal ALODigital.
ARTIGO 4º

Sede e delegações

(Aprovado por maioria)

1. A sede da associação localizar-se-á na Amadora.
2. A associação poderá criar delegações e sucursais em
diferentes localidades situadas na área dos municípios
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ARTIGO 7º

associados mediante deliberação da Assembleia
Intermunicipal, sob proposta do Conselho Directivo.

Colaboração com outras entidades
A associação, através dos órgãos competentes, poderá
estabelecer protocolos de colaboração com organismos
públicos ou privados.

ARTIGO 5º

Duração
A associação é constituída por tempo indeterminado.

ARTIGO 8º

Direitos dos municípios associados

ARTIGO 6º

Objecto
1 A associação tem por fim a definição e
operacionalização do projecto ALO-Digital, aprovado no
âmbito da medida 2.3 - Cidades Digitais, com vertentes
de intervenção na Dinamização Regional, no Governo
Electrónico Local em Banda Larga, nas Acessibilidades e
Infra-estruturas, do Programa Operacional Sociedade da
Informação, adiante designado por POSI, projecto
integrado de promoção da Sociedade da Informação ao
nível local e regional.
2. A associação poderá para tal efeito:
a) Seleccionar e contratar pessoal;
b)
Realizar
actividades
administrativas
para
concretização dos sub-projectos que constituem o
projecto ALO-Digital;
c) Coordenar a implementação dos projectos da
candidatura ALO-Digital;
d) Garantir a orientação estratégica dos projectos e
interface com o POSI;
e) Implementar os mecanismos de monitorização da
actividade;
f) Monitorizar a implementação dos projectos através da
definição de métricas e indicadores de performance;
g) Realizar reuniões de controlo da implementação da
cada sub-projecto;
h) Realizar a gestão administrativa e financeira do
Projecto ALO-Digital;
i) Promover reuniões de ponto de situação com todos os
municípios associados.
3. A associação poderá prosseguir outros fins, que a
Assembleia
Intermunicipal
vier
a
estabelecer,
considerados de interesse para a construção da
Sociedade da Informação, na perspectiva de garantir o
acesso de todos os cidadãos aos benefícios das novas
formas de comunicação bem como combater a infoexclusão e as desigualdades culturais, sociais e
económicas

Constituem direitos dos municípios associados:
a) Auferir os benefícios da actividade da associação;
b) Apresentar propostas e sugestões consideradas úteis
ou necessárias à realização dos fins estatutários;
c) Participar nos órgãos da associação;
d) Indicar os seus representantes para a Assembleia
Intermunicipal;
e) Obter do Conselho Directivo da associação,
informação completa e elucidativa acerca da gestão
desta;
f) Exercer todos os poderes e faculdades previstas na lei,
nestes estatutos e nos regulamentos internos da
associação.
ARTIGO 9º

Deveres dos municípios associados
São deveres dos municípios associados:
a) Colaborar com a associação na realização dos
objectivos estatutários, colocando ao seu dispor os meios
técnicos ao seu alcance;
b) Cumprir e fazer cumprir as disposições legais e
regulamentares respeitantes à associação bem como os
presentes estatutos e as deliberações dos órgãos neles
previstos;
c) Efectuar a sua contribuição financeira, nos termos
estabelecidos na lei e no artigo 9º dos presentes estatutos;
d) Transferir para a associação os apoios, financiamentos
ou
quaisquer
comparticipações
que
venham
eventualmente a ser concedidos pelo Estado ou outra
entidade pública ou particular com vista à prossecução
dos fins da associação.
ARTIGO 10º

Comparticipação financeira
1. A contribuição financeira a que estão obrigados os
municípios associados nos termos da alínea c) do artigo
anterior é de montante igual para todos sendo fixada
anualmente
por
deliberação
da
Assembleia
Intermunicipal, sob proposta do Conselho Directivo.
2. A contribuição referida na alínea anterior é destinada
às despesas de instalação na parte não coberta por outras
fontes de financiamento bem como ao orçamento anual
da associação na parte não coberta pelas suas receitas.
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ARTIGO 11º

CAPÍTULO II
Estrutura e funcionamento
SECÇÃO I
Disposições Gerais

Património e finanças
1. O património da associação é constituído pelos bens e
direitos para ela transferidos no acto da constituição ou
por ela posteriormente adquiridos a qualquer título.

ARTIGO 14º

Enumeração
2. Os recursos financeiros da associação compreendem:
a) O produto das contribuições dos municípios que a
integram;
b) As transferências dos municípios, no caso de
competências delegadas por estes;
c) As transferências resultantes de contratualização com
a administração central e outras entidades públicas e
privadas;
d) Os montantes de co-financiamentos comunitários que
lhe sejam atribuídos;
e) As dotações, subsídios ou comparticipações de que
venham a beneficiar;
f) O produto da venda de bens e serviços;
g) As taxas de disponibilidade de utilização e de
prestação de serviços;
h) O rendimento de bens próprios, o produto da sua
alienação ou da atribuição de direitos sobre eles;
i) Quaisquer acréscimos patrimoniais, fixos ou
periódicos, que, a título gratuito ou oneroso, lhe sejam
atribuídos por lei, contrato ou outro acto jurídico;
j) Quaisquer outras receitas permitidas por lei.
3. A associação pode contrair empréstimos a curto,
médio e longo prazos junto de quaisquer instituições
autorizadas a conceder crédito nos mesmos termos que
os municípios e de harmonia com o artigo 7º da Lei n.º
11/2003, de 13 de Maio.

A associação terá os seguintes órgãos:
a) A assembleia intermunicipal;
b) O conselho directivo.
ARTIGO 15º

Mandato
1. A duração do mandato dos órgãos da associação
coincide com a que legalmente estiver fixada para os
órgãos das autarquias locais.
2. A perda, a cessação, a renúncia ou a suspensão de
mandato no órgão municipal determina o mesmo efeito
no mandato detido nos órgãos da associação.
3. Os titulares dos órgãos servem pelo período do
mandato e mantêm-se em funções até serem legalmente
substituídos.
ARTIGO 16º

Deliberações
1. As deliberações dos órgãos da associação vinculam os
municípios que as integram, não carecendo de ratificação
dos órgãos respectivos, desde que os mesmos se tenham
pronunciado em momento anterior à assunção da
competência.

ARTIGO 12º

Pessoal
A associação criará um quadro de pessoal próprio nos
termos previstos no artigo 32º da Lei n.º 11/2003, de 13
de Maio.

2. As deliberações são tomadas por maioria absoluta do
número de votos dos membros presentes na reunião, por
votação nominal, salvo se o órgão deliberar, por
proposta de qualquer membro, outra forma de votação.

1. Qualquer alteração dos estatutos carece do acordo dos
municípios associados, de harmonia com o regime
estabelecido na Lei 11/03, para a sua aprovação.

3. Em caso de empate na votação, o presidente tem voto
de qualidade, salvo se a votação tiver sido efectuada por
escrutínio secreto, caso em que se procederá
imediatamente a nova votação e, se o empate se
mantiver, adiar-se-á a deliberação para a reunião
seguinte; se na primeira votação dessa reunião se
mantiver o empate, proceder-se-á a votação nominal.

2. Compete à assembleia intermunicipal, por sua
iniciativa ou sob proposta do conselho directivo, aprovar
alterações aos estatutos, desde que haja acordo prévio e
expresso dos órgãos dos municípios associados.

4. As deliberações que envolvam a apreciação de
comportamento ou das qualidades de qualquer pessoa
são tomadas por escrutínio secreto; em caso de dúvida, o
órgão colegial deliberará sobre a forma de votação.

ARTIGO 13º

Alteração dos estatutos

5. As deliberações estão sujeitas às regras de publicitação
das deliberações dos órgãos autárquicos, nos termos do
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artigo 91º da Lei das Autarquias Locais, aprovada pela
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro.

dia certos, previamente fixados por deliberação da
assembleia.

ARTIGO 17º

3.
A
assembleia
intermunicipal
reúne
extraordinariamente por iniciativa do presidente da
mesa, a requerimento do conselho directivo ou de um
terço dos municípios associados.

Serviços de apoio técnico e administrativo
1. A associação é dotada de serviços de apoio técnico e
administrativo para recolher e sistematizar a informação
e para elaborar os estudos necessários à preparação das
decisões ou deliberações, bem como para promover a
respectiva execução.
2. A natureza, a estrutura e o funcionamento dos serviços
previstos no número anterior são definidos em
regulamento aprovado pela assembleia intermunicipal,
sob proposta do conselho directivo.
SECÇÃO II
Da assembleia intermunicipal
ARTIGO 18º

Composição
1. A assembleia intermunicipal é o órgão deliberativo da
associação, sendo composta pelos presidentes e por dois
vereadores de cada um dos municípios associados.
2. Compete à câmara municipal de cada município
associado designar os seus representantes na assembleia
intermunicipal.
3. Os presidentes dos municípios associados são
obrigatoriamente
membros
da
assembleia
intermunicipal, podendo, no entanto, delegar a sua
representação em qualquer vereador.
ARTIGO 19º

Funcionamento
1. Os trabalhos da assembleia intermunicipal são
dirigidos por uma mesa, constituída por um presidente,
por um vice-presidente e por um secretário, a eleger de
entre os seus membros, por meio de listas.
2. A assembleia intermunicipal reúne em plenário e por
secções.
ARTIGO 20º

Reuniões
1. As reuniões da assembleia intermunicipal
convocadas pelo presidente da mesa.

são

2. A assembleia intermunicipal reúne ordinariamente na
sede da associação uma vez por semestre, em mês, hora e

Ano V - N.º 10

ARTIGO 21º

Competência
Compete à assembleia intermunicipal:
a) Eleger os representantes dos municípios associados no
conselho directivo;
b) Aprovar alterações aos presentes estatutos, por sua
iniciativa ou sob proposta do conselho directivo, desde
que haja acordo prévio e expresso dos órgãos dos
municípios associados, de acordo com o regime
estabelecido na Lei nº 11/2003, de 13 de Maio para a
respectiva aprovação;
c) Eleger, no caso de vacatura do cargo por parte de
qualquer membro do conselho directivo, na primeira
reunião que se realize após a verificação da vaga, novo
membro, cujo mandato terá a duração do período em
falta até ao termo do mandato do anterior titular;
d) Eleger, sempre que se verifiquem eleições para os
órgãos representativos de, pelo menos, metade dos
municípios associados, novos representantes destes no
conselho directivo, na primeira reunião que se realize
após aquele acto eleitoral;
e) Fixar a remuneração do secretário-geral bem como
deliberar sobre a cessação do exercício dessa função,
mediante proposta do conselho directivo;
f) Aprovar o regulamento dos serviços de apoio técnico e
administrativo, sob proposta do conselho directivo;
g) Deliberar sobre a forma de imputação das despesas
efectuadas com o pessoal do quadro próprio ou outro,
aos municípios associados, a qual carece de acordo das
assembleias municipais dos municípios em causa;
h) Deliberar sobre a dissolução, a fusão, a cisão e a
liquidação da associação, por maioria simples;
i) Elaborar e aprovar o regimento;
j) Velar pelo cumprimento destes estatutos, das leis,
regulamentos internos e demais normas aplicáveis;
k) Pronunciar-se sobre todos os assuntos de interesse
para a associação, emitindo os pareceres e/ou
recomendações que julgar oportunos ou convenientes;
l) Aprovar o quadro de pessoal próprio da associação,
sob proposta do conselho directivo;
m) Aprovar a admissão de novos municípios associados,
sob proposta do conselho directivo;
n) Autorizar o conselho directivo a negociar e contrair
empréstimos, a curto, médio e longo prazo, junto das
entidades autorizadas à concessão de crédito;
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o) Aprovar o relatório e o plano de actividades bem
como o orçamento do ano seguinte, o balanço e a conta
de gerência.
SECÇÃO III
Do conselho directivo
ARTIGO 22º

Composição
1. O conselho directivo é o órgão executivo da associação
e é composto por três elementos, eleitos pela assembleia
intermunicipal, de entre os seus membros.
2. O conselho directivo deve assegurar o princípio da
representatividade de todos os municípios associados,
permitindo a todos responsabilizarem-se pela gestão da
associação.
3. A presidência do conselho directivo será assumida
rotativamente por todos os municípios associados com
observância da ordem alfabética.
4. O exercício das funções de presidente da mesa da
assembleia intermunicipal é incompatível com o
desempenho do cargo de presidente do conselho
directivo.
5. A duração do mandato dos membros do conselho
directivo é de um ano, automaticamente renovável por
iguais períodos, se na primeira reunião da assembleia
intermunicipal após o seu termo não se deliberar
proceder à eleição de novo conselho directivo.
6. No caso de vacatura do cargo por parte de qualquer
membro do conselho directivo, a assembleia
intermunicipal deve proceder, na primeira reunião que
se realize após a verificação da vaga, à eleição de novo
membro, cujo mandato terá a duração do período em
falta até ao termo do mandato do anterior titular,
aplicando-se à sua renovação o disposto no número
anterior.
7. Sempre que se verifiquem eleições para os órgãos das
autarquias locais cessam os mandatos do conselho
directivo, sendo obrigatoriamente eleito novo conselho
directivo.
8. Os membros do conselho directivo cessam funções se,
por qualquer motivo, deixarem de pertencer ao órgão da
autarquia que representam.
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ARTIGO 23º

Competência
1. Compete ao conselho directivo:
a) Executar e velar pelo cumprimento das deliberações
da assembleia intermunicipal;
b) Prosseguir os fins da associação;
c) Superintender na gestão e direcção dos departamentos
e do pessoal ao serviço da associação;
d) Promover a elaboração das normas e regulamentos
necessários ao bom funcionamento da associação e dos
seus serviços;
e) Propor à assembleia intermunicipal a aprovação de
alterações aos presentes estatutos;
f) Nomear, se assim o entender, por maioria qualificada
de dois terços dos seus membros, secretário-geral para a
gestão corrente dos assuntos da associação, devendo,
neste caso, ficar expressamente determinado em acta
quais os poderes que àquele são conferidos;
g) Propor à assembleia intermunicipal a fixação da
remuneração do secretário-geral, de acordo com as
funções exercidas;
h) Propor à assembleia intermunicipal a aprovação do
quadro de pessoal próprio da associação, o qual será
preferencialmente preenchido através da requisição ou
do destacamento de funcionários oriundos dos quadros
de pessoal dos municípios integrantes da associação e
das associações de municípios ou dos serviços da
administração directa ou indirecta do Estado;
i) Enviar ao Tribunal de Contas as contas da associação,
dentro dos prazos estabelecidos para as autarquias
locais, bem como às assembleias municipais dos
municípios
integrantes
da
associação,
para
conhecimento, no prazo de um mês após a deliberação
de aprovação pela associação;
j) Elaborar os planos de actividade e o orçamento e
submetê-los à aprovação da assembleia intermunicipal;
k) Elaborar o relatório, o balanço e as contas de cada
exercício da associação e submetê-los à aprovação da
assembleia intermunicipal;
l) Aceitar heranças, doações e legados a benefício de
inventário;
m) Outorgar os contratos necessários ao funcionamento
da associação;
n) Propor à associação a admissão de novos municípios;
o) Estabelecer a organização e funcionamento interno
dos serviços, nomeadamente através de regulamentos
internos;
p) Superintender na gestão e direcção do pessoal ao
serviço da associação;
q) Exercer os demais poderes que lhe sejam conferidos
por deliberações da assembleia intermunicipal ou do
conselho directivo.
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3. O conselho directivo poderá delegar no seu presidente
quaisquer das competências previstas no n.º 1 deste
artigo, desde que, pela sua própria natureza, não sejam
da sua exclusiva competência.
ARTIGO 24º

Competência do presidente do conselho directivo
1. Compete ao presidente do conselho directivo:
a) Convocar as reuniões ordinárias e extraordinárias do
conselho directivo e abrir e encerrar as mesmas reuniões
bem como dirigir os trabalhos e assegurar o
cumprimento das leis e a regularidade das deliberações;
b) Suspender ou encerrar antecipadamente as reuniões,
quando circunstâncias excepcionais o justifiquem,
mediante decisão fundamentada, a incluir na acta da
reunião;
c) Instaurar acção administrativa especial e requerer a
suspensão jurisdicional da eficácia das deliberações
tomadas pelo órgão colegial a que preside que considere
ilegais;
d) Promover a execução das deliberações do conselho
directivo;
e) Representar a associação;
f) Assinar ou visar a correspondência do conselho
directivo com destino a quaisquer entidades ou
organismos;
g) Fixar os dias e horas das reuniões ordinárias do
conselho directivo;
3. O presidente do conselho directivo é substituído, nas
suas faltas e impedimentos, por um dos elementos do
conselho directivo designado pelo mesmo presidente;
4. O presidente do conselho directivo pode praticar
quaisquer actos da competência deste, sempre que o
exijam circunstâncias excepcionais e não seja possível
reuni-lo extraordinariamente em tempo útil, ficando os
actos praticados sujeitos a subsequente ratificação pelo
mesmo conselho directivo na reunião imediatamente
seguinte.
5. O presidente do conselho directivo poderá delegar ou
subdelegar noutro membro desse órgão as suas
competências.

ARTIGO 26º

Secretário-geral
1. Se for nomeado pelo conselho directivo um secretáriogeral, a este competirá:
a) A gestão corrente dos assuntos da associação;
b) A apresentação ao conselho directivo, nos meses de
Junho e Dezembro, de um relatório sobre o modo como
decorreu a gestão dos assuntos a seu cargo.
2. A função de secretário-geral pode ser exercida, em
comissão de serviço, por funcionários do Estado, de
institutos públicos e das autarquias locais, pelo tempo
necessário ao cumprimento do seu mandato,
determinando a sua cessação o regresso do funcionário
ao lugar de origem.
CAPÍTULO III
Disposições finais
ARTIGO 27º

Admissão de associados
1. Qualquer município poderá solicitar a sua admissão
na associação através de pedido dirigido ao conselho
directivo.
2. A admissão de novos associados far-se-á por
deliberação da assembleia intermunicipal, por proposta
do conselho directivo.
3. É condição de admissão de novos municípios a
aceitação plena, por parte do mesmo, dos compromissos
assumidos pela associação anteriormente à sua
admissão.
ARTIGO 28º

Exclusão de associados
1. Constitui fundamento de exclusão de um município
associado a violação das suas obrigações para com a
associação.
2. A exclusão de um município associado faz-se por
deliberação da assembleia intermunicipal.
ARTIGO 29º

ARTIGO 25º

Reuniões

Extinção da associação

O conselho directivo reúne, ordinariamente, na sede da
associação, uma vez por mês e, extraordinariamente,
sempre que necessário, por sua iniciativa ou a solicitação
de, pelo menos, dois dos seus membros.

1. A associação extingue-se por dissolução, cisão ou
fusão com outra associação, seguindo-se a liquidação do
seu património.
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2. A dissolução, a fusão, a cisão e a liquidação da
associação depende de deliberação da assembleia
intermunicipal por maioria simples.
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3. A deliberação a que se refere o número anterior é
comunicada ao Governo nos termos do n.º 5 do artigo 2º
da Lei n.º 11/2003, de 13 de Maio.

CONSULTÓRIO VETERINÁRIO MUNICIPAL

ARTIGO 30º

ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DE EXERCÍCIO
DE CLÍNICA DE ANIMAIS DE COMPANHIA

Liquidação
1. A associação mantém a personalidade jurídica para
efeitos de liquidação e até à aprovação final das contas
apresentadas pelos liquidatários.
2. Podem ser liquidatários o conselho directivo e o
secretário-geral, de acordo com deliberação da
assembleia intermunicipal.
3. O património existente é repartido, sem prejuízo dos
direitos de terceiros, entre os municípios na proporção
da respectiva contribuição para a sua constituição e sem
prejuízo da restituição integral, ainda que mediante
compensação, das prestações em espécie.
4. Os funcionários afectos ao mapa de pessoal da
associação regressam aos respectivos lugares de origem.
ARTIGO 31º

Lacunas
As lacunas dos presentes estatutos serão integradas
através de deliberação da assembleia intermunicipal,
tendo em conta as disposições da Lei n.º 11/2003, de 13
de Maio.”
(Aprovado por unanimidade)

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

REPRESENTANTE DOS SERVIÇOS DA SEGURANÇA SOCIAL
Indicar a Dra. Ana Maria Reis Lopes Marques para
integrar o Conselho Municipal de Educação como
representante dos Serviços de Segurança Social, em
substituição da Dra. Maria da Graça Ascenção Teixeira
de Quadros anteriormente designada, de acordo com o
deliberado na 6.ª reunião ordinária da Câmara Municipal
de Odivelas, realizada em 24 de Março de 2004 (Boletim
Municipal das Deliberações e Decisões n.º 7/2004, página 16).
(Aprovado por unanimidade)
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Aprovar a alteração ao Regulamento de Exercício de
Clínica de Animais de Companhia, nos termos e de
acordo com o deliberado na 7.ª reunião ordinária da
Câmara Municipal de Odivelas, realizada em 7 de Abril
de 2004 (Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 8/2004,
páginas 10 e 11).
“Regulamento do Consultório Veterinário
Municipal de Odivelas
1. Aos serviços de clínica de animais de companhia
podem
recorrer
todos
os
munícipes
que
cumulativamente
comprovem
parcos
recursos
financeiros, apresentem cartão de eleitor da unidade
geográfica de recenseamento correspondente ao
Concelho de Odivelas e, no caso de canídeos com 6 ou
mais meses de idade, prova do respectivo registo e
licenciamento.
§ único - São considerados com parcos recursos
financeiros, os munícipes que apresentem atestado de
insuficiência económica, pensão de reforma igual ou
inferior à pensão mínima do regime geral da segurança
social ou declaração de estarem a receber o rendimento
mínimo.
2. Podem ainda recorrer a estes serviços os funcionários
da Câmara Municipal de Odivelas, das Juntas de
Freguesia do Concelho e das Empresas Municipais (E
M).
3. Os utentes referidos no ponto 1. pagarão 20% da tabela
em vigor para o exercício de clínica de animais de
companhia, emitida pelo Sindicato Nacional dos
Médicos Veterinários, excluindo medicamentos e outros
produtos.
4. Os utentes referidos no ponto 2. pagarão o valor total
constante da mesma tabela, a não ser que comprovem
parcos recursos financeiros, caso em que se aplicará o
previsto no ponto 3.
5. O atendimento funcionará por ordem de chegada,
todas as terças e sextas-feiras das 9.30 H às 12.30 H, nas
instalações sitas na Rua Vasco Santana, 19 B, 2620-364
Ramada.
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6. O atendimento será interrompido sempre que motivos
de serviço o justifiquem e após aviso atempado aos
utentes e à população.
7. Não se admitirá atendimento fora dos dias suprareferenciados, excepto em caso de manifesta urgência
devidamente
atestada
pela
médica
veterinária
responsável ou em casos de tratamentos de realização
inadiável.
8. O pagamento será efectuado após a consulta e demais
actos clínicos, mediante a emissão de factura/recibo com
os valores cobrados.
9. Este serviço não substitui nem complementa as
campanhas de vacinação em vigor anualmente
determinadas pelos serviços competentes do Ministério
da Agricultura, que serão asseguradas, conforme
legalmente estabelecido, pelo Médico Veterinário
Municipal.”
(Aprovado por maioria)

ARTIGO 3º

1. A actividade da AMAGÁS rege-se pelos presentes
estatutos e pela legislação aplicável às Associações de
Municípios.
2. A associação constitui-se por escritura pública
celebrada pelos Presidentes das Câmaras perante o
notário privativo da Câmara Municipal de Oeiras.
ARTIGO 4º

Os presentes estatutos e as suas alterações são
aprovadas, nos termos da Lei, pelas Câmaras Municipais
e submetidas a deliberação das Assembleias Municipais.
ARTIGO 5º

1. A AMAGÁS tem a sua sede no Concelho de Oeiras, na
Rua Adelino Amaro da Costa, N.º 2 R/CH Frente, 2770001 Paço D’Arcos, podendo abrir delegações nas sedes
dos Municípios associados.
2. Por deliberação da Assembleia Intermunicipal pode a
sede da AMAGÁS ser transferida para qualquer outro
local.

AMAGÁS

ARTIGO 6º

A AMAGÁS é constituída por tempo indeterminado.

ALTERAÇÃO DOS ESTATUTOS
Alterações aos Estatutos da AMAGÁS - Associação de
Municípios para o Gás, de acordo com o deliberado na
8.ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Odivelas,
realizada em 23 de Abril de 2004 (Boletim Municipal das
Deliberações e Decisões n.º 9/2004, página 12). Pelo que, se
republicam na íntegra os referidos estatutos.

1. Nenhum Município associado poderá desvincular-se
da AMAGÁS durante um período de cinco anos
contados da data de constituição da Associação ou do
ingresso superveniente.

“ESTATUTOS

ARTIGO 8º

ARTIGO 1º

O ingresso de novos Municípios fica condicionado à
aprovação por maioria de dois terços dos membros
presentes da Assembleia Intermunicipal convocada
expressamente para o efeito, precedendo proposta do
Conselho Directivo.

Os Municípios da Amadora, Cadaval, Cascais, Loures,
Mafra, Odivelas, Oeiras, Sintra, Torres Vedras e Vila
Franca de Xira, representados pelos Presidentes das
respectivas Câmaras Municipais, constituem entre si
uma Associação de Municípios de fins específicos em
conformidade com a lei e as disposições seguintes.
ARTIGO 2º

A Associação adopta a denominação de Associação de
Municípios para o Gás, também identificada pela sigla
AMAGÁS.
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ARTIGO 7º

ARTIGO 9º

A AMAGÁS extingue-se por deliberação tomada por
maioria simples dos membros da assembleia intermunicipal.
ARTIGO 10º

1. São atribuições da AMAGÁS o estudo e instalação do
abastecimento e implantação das redes de distribuição
de gás combustível, assim como a sua exploração e
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gestão nas áreas dos Municípios associados e em
especial:
a) Proceder ao acompanhamento dos estudos necessários
à instalação ou ampliação das redes nas áreas dos
Municípios membros;
b) Explorar directamente ou em associação com outras
entidades as redes de gás;
c) Desenvolver acções de estudo e investigação com vista
à valorização económica do abastecimento e distribuição
locais do gás combustível;
d) Garantir o acompanhamento ou realização de análises
prospectivas destinadas a avaliar a evolução dos níveis
de consumo e condições de distribuição de gás
combustível para, em conformidade, encontrar novas
soluções técnicas que melhor satisfaçam os interesses dos
Munícipes neste domínio;
e) Apoiar tecnicamente os Municípios associados, outras
associações ou Municípios que o requeiram nas áreas
que constituem o seu escopo associativo;
f) Prestar serviços, em articulação coma as instâncias
municipais competentes, nas áreas relacionadas com o
abastecimento e distribuição de gás combustível.
2. São ainda atribuições da AMAGÁS as que, no âmbito
dos seus fins específicos, lhe foram transferidas pela
Administração Central pelos municípios associados ou
por lei.
ARTIGO 11º

1. O património da AMAGÁS é constituído pelos bens e
direitos transferidos pelos Municípios associados no acto
de constituição ou de ingresso, bem como os que forem
pela Associação posteriormente adquiridos a título
oneroso ou gratuito.
2. No acto de constituição da Associação ou no momento
do ingresso de novo membro, os Municípios
contribuirão com uma quantia calculada na base de 5
(cinco) cêntimos, por habitante tomando como referência
o último censo populacional do Instituto Nacional de
Estatística, podendo o pagamento ser efectuado em duas
prestações.

ARTIGO 13º

Constituem receitas da AMAGÁS:
a) O produto das contribuições previstas no n.º 2 do
artigo 11º;
b) O produto das comparticipações dos Municípios para
prover à cobertura das despesas de funcionamento e
encargos financeiros decorrentes da gestão da AMAGÁS
na proporção estabelecida no n.º 2 do artigo 11º;
c) O produto da comercialização, participação ou
exploração derivado do abastecimento e/ou distribuição
de gás combustível;
d) As taxas, tarifas ou comparticipações da utilização e
consumo de gás combustível;
e) O rendimento de bens próprios e o produto da sua
alienação ou da constituição de direitos sobre eles;
f) As dotações, subsídios ou comparticipações
provenientes da Administração Central;
g) O produto de empréstimos contraídos nos termos da
legislação aplicável;
h) Quaisquer outros rendimentos consentidos por lei.
ARTIGO 14º

Compete à Assembleia Intermunicipal sob proposta do
Conselho Directivo e nos limites da lei, aprovar os
termos e condições de contratação de empréstimos bem
como a parcela anual da contribuição dos Municípios a
afectar à sua amortização, e ainda a definição de
garantias.
ARTIGO 15º

É suportada pelo Orçamento da AMAGÁS a totalidade
das despesas contraídas por competente decisão ou
deliberação ou impostas por lei desde que destinadas à
prossecução dos objectivos da Associação.
ARTIGO 16º

As AMAGÁS têm os seguintes órgãos:
a) A Assembleia Intermunicipal;
b) O Conselho Directivo.

ARTIGO 12º

ARTIGO 17º

Os financiamentos, subsídios ou comparticipações que
venham a ser concedidos pelo Estado ou qualquer outra
entidade pública ou particular a Municípios associados
com vista à prossecução dos fins a que se propõe a
AMAGÁS serão imediatamente transferidos para a
Associação.
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1. A Assembleia Intermunicipal é o órgão deliberativo da
AMAGÁS e é constituída pelos Presidentes.
2. Os Presidentes das Câmaras dos Municípios
associados sendo, obrigatoriamente, membros da
Assembleia Intermunicipal, podem no entanto, delegar a
sua representação em qualquer Vereador.
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3. As delegações previstas devem ser comunicadas por
escrito, com menção expressa do substituto, à Mesa da
Assembleia Intermunicipal até ao início de cada sessão,
comunicação essa que ficará apensa à acta respectiva.
ARTIGO 18º

1. A duração do mandato dos membros da Assembleia
Intermunicipal é igual à do mandato para os órgãos das
autarquias locais, salvo se, por qualquer motivo, o
membro deixar de pertencer ao órgão da autarquia que
representa.
2. Caso um membro da Assembleia Intermunicipal deixe
de pertencer ao órgão da autarquia que representa, será
substituído naquela Assembleia, mediante a designação
de novo membro, que completará o mandato do anterior
titular.
ARTIGO 19º

1. Os trabalhos da Assembleia Intermunicipal são
dirigidos por uma mesa constituída por um presidente,
um vice-presidente e um secretário, a eleger de entre os
seus membros, por meio de listas.
ARTIGO 20º

1. A Assembleia Intermunicipal reúne em plenário ou
por secções.
2. O regimento da Assembleia Intermunicipal regulará o
eventual funcionamento de secções especializadas.

b) Deliberar sobre a admissão de novos membros nos
termos do artigo 8º dos presentes estatutos;
c) Apreciar, discutir e aprovar com ou sem modificações,
os planos anuais ou plurianuais de actividades e os
orçamentos para o ano seguinte, bem como os estudos,
relatórios, propostas e projectos formulados pelo
Conselho Directivo, com vista à realização das
finalidades da AMAGÁS;
d) Fixar as comparticipações dos Municípios mediante
proposta fundamentada do Conselho Directivo;
e) Apreciar e aprovar o relatório anual do Conselho
Directivo bem como o balanço e contas de exercício;
f) Fiscalizar os actos do Conselho Directivo;
g) Autorizar o Conselho Directivo a contrair
empréstimos nos termos legais;
h) Propor aos órgãos competentes dos Municípios
associados a modificação dos estatutos e deliberar sobre
a prossecução de outros fins ou a prestação de outros
serviços;
i) Tomar posição perante os órgãos do poder local,
regional ou central sobre os assuntos que interessem à
AMAGÁS;
j) Definir as necessidades de pessoal próprio da
AMAGÁS nos termos da lei;
k) Pronunciar-se sobre quaisquer matérias de relevância
nos domínios das actividades desenvolvidas pela
AMAGÁS e emitir as recomendações que considerar
convenientes;
l) Autorizar o Conselho Directivo a aceitar liberalidades
quando os bens se encontrem onerados;
m) Exercer as demais competências que sejam atribuídas
em sede de revisão dos presentes estatutos ou pela lei.
ARTIGO 23º

ARTIGO 21º

1. A Assembleia Intermunicipal reúne ordinariamente
duas vezes por ano, sendo a primeira reunião em Março
para os efeitos da alínea e) do artigo 22º e a outra até ao
final do mês de Outubro, para efeitos do que se dispõe
na alínea c) do artigo 22º, sendo as respectivas
deliberações sobre estas matérias tomadas por maioria
dos membros presentes desde que superior à maioria
absoluta.
2. A Assembleia Intermunicipal reúne ainda
extraordinariamente por convocatória do Presidente ou a
requerimento da maioria dos seus membros.
ARTIGO 22º

Compete à Assembleia Intermunicipal:
a) Eleger o Presidente e vogais do Conselho Directivo e
fixar as respectivas remunerações quando tal se
justifique e designar o substituto do presidente;
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1. O Conselho Directivo é o órgão executivo da
AMAGÁS e é composto por cinco membros, eleitos pela
Assembleia Intermunicipal de entre os seus membros.
2. O Conselho Directivo deve assegurar o principio da
representatividade de todos os Municípios associados,
permitindo a todos responsabilizarem-se pela gestão da
AMAGÁS, pelo que:
a) A lista para o Conselho Directivo deve conter um
efectivo e um suplente de cada Município;
b) A lista conterá também um membro observador em
representação de cada um dos outros Municípios
associados.
3. A duração do mandato do Conselho Directivo é de um
ano, automaticamente renovável, se na primeira
Assembleia Intermunicipal que se realizar depois do seu
termo não se proceder à eleição de novo Conselho de
Directivo.
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4. Sem prejuízo do consignado no número anterior,
obrigatoriamente de dois em dois anos terá de se
proceder a eleições para o Conselho Directivo.
ARTIGO 24º

1. A Presidência do Conselho Directivo será assumida
rotativamente por todos os Municípios associados, tendo
o primeiro mandato exercido sido pelo Município de
Oeiras e os restantes com observância da ordem
alfabética.
2. Sem prejuízo do consignado no número anterior, o
Presidente do Conselho Directivo poderá ser reeleito,
desde que tal seja proposto por unanimidade pelos
membros do Conselho.
3. No caso de ingresso de novos Municípios, caberá ao
mais recente o exercício do último mandato.
ARTIGO 25º

1. No início de cada mandato autárquico decorrente de
eleições gerais nacionais para os órgãos das autarquias
locais é obrigatoriamente eleito novo Conselho Directivo.
2. Os membros do Conselho Directivo cessam funções se,
por qualquer motivo, deixarem de pertencer ao órgão da
autarquia que representam.
3. No caso de vacatura do cargo por parte de qualquer
membro do Conselho Directivo, o seu suplente passa a
efectivo e completa o mandato, sendo indicado pelo
respectivo Município um novo suplente.
4. Os membros em funções na Assembleia
Intermunicipal e no Conselho Directivo servem pelo
período do mandato e mantêm-se em funções até serem
estatutariamente substituídos.
ARTIGO 26º

1. Por deliberação do Conselho Directivo pode ser
nomeado um Secretário-Geral, exterior ao órgão, com
competências de gestão corrente dos assuntos da
AMAGÁS, devendo ficar expressamente consignado na
acta quais os poderes que lhe são conferidos.
2. Mediante proposta do Conselho Directivo, a
Assembleia Intermunicipal pode fixar a remuneração ou
uma gratificação ao Secretário-Geral, de acordo com as
funções exercidas.
3. Compete ao Secretário-Geral apresentar ao Conselho
Directivo, nos meses de Junho e Dezembro, um relatório
sobre o modo como decorreu a gestão dos assuntos a seu
cargo.
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ARTIGO 27º

Aos membros do Conselho Directivo, quando tal se
justifique, será atribuída uma retribuição compatível
com as funções que desempenham.
ARTIGO 28º

A AMAGÁS obriga-se, em todos os actos de gestão
corrente, pela assinatura do Presidente do Conselho
Directivo conjuntamente com a de um dos seus vogais.
ARTIGO 29º

1. Compete ao Conselho Directivo:
a) Exercer, em geral, os poderes de gestão e
representação da AMAGÁS que não estejam reservados
à Assembleia Intermunicipal;
b) Elaborar as propostas de planos de actividades e
orçamentos anuais;
c) Elaborar o relatório anual de actividades da AMAGÁS
a submeter à Assembleia Intermunicipal;
d) Apresentar à Assembleia Intermunicipal propostas
sobre quaisquer assuntos de interesse para a Associação
que careçam da aprovação deste órgão;
e) Solicitar às respectivas Câmaras Municipais os meios
humanos necessários ao seu funcionamento, através de
qualquer dos meios consentidos pela lei no quadro dos
poderes de gestão dos recursos humanos a afectar à
AMAGÁS;
f) Adquirir os bens móveis necessários ao regular
funcionamento da Associação e alienar os que
porventura se tornem dispensáveis;
g) Adquirir, alienar ou onerar bens imóveis;
h) Aceitar liberalidades após autorização da Assembleia
Intermunicipal no caso de incidirem sobre os bens
quaisquer ónus ou outras responsabilidades;
i) Exercer o poder regulamentar com vista ao bom
funcionamento dos serviços da Associação, bem como o
poder disciplinar sobre o pessoal a ela afecto;
j) Adjudicar, nos termos da lei, os estudos ou projectos
ou obras necessárias ao desempenho das atribuições da
AMAGÁS conforme o estabelecido nos planos de
actividades;
k) Apresentar à Assembleia Intermunicipal propostas de
alterações aos presentes Estatutos, acompanhadas de
fundamentação suficiente da necessidade, oportunidade
e conveniência da revisão;
l) Dar execução às resoluções e observar as
recomendações da Assembleia Intermunicipal;
m) Solicitar autorização à Assembleia Intermunicipal,
para contrair empréstimos nos termos da lei;
n) Propor à Assembleia Intermunicipal os montantes de
comparticipação dos Municípios para o funcionamento
da Associação;
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o) Propor a fixação ou alteração de taxas, tarifas ou
outras remunerações por serviços prestados nos limites
da lei;
p) Fixar e alterar as tabelas de comercialização;
q) Exercer as demais competências que lhe sejam
atribuídas em sede de revisão dos Estatutos ou por lei;
2. As competências constantes das alíneas a), d), e), i) e l)
podem ser parcial ou totalmente delegadas no Presidente
do Conselho Directivo.
3. As contas referentes ao ano anterior, após a sua
aprovação pela Assembleia Intermunicipal, são
submetidas ao tribunal de Contas pelo Conselho
Directivo até 31 de Março.
4. Cabe ainda ao Conselho Directivo proceder à entrega
às Câmaras Municipais dos Municípios associados, as
contas e os relatórios de actividades após a sua
aprovação na Assembleia Intermunicipal.
ARTIGO 30º

As deliberações ou decisões definitivas ou executórias
dos órgãos da Associação são contenciosamente
sindicáveis nos mesmos termos em que o podem ser as
deliberações ou decisões dos órgãos municipais.
ARTIGO 31º

Para os efeitos dos presentes Estatutos, o ano económico
coincide com o ano civil.
ARTIGO 32º

1. O orçamento da AMAGÁS é elaborado pelo Conselho
Directivo e aprovado pela Assembleia Intermunicipal.
2. Do orçamento constará a contribuição de cada
Município para as despesas da Associação na parte não
coberta pelas receitas de outra proveniência.
3. Na elaboração do orçamento da AMAGÁS deverão
respeitar-se as regras e princípios decorrentes da lei.
4. O regime de contabilidade aplicável é o que se
encontrar legalmente estabelecido para as autarquias
locais, com as necessárias adaptações.
5. A contribuição estabelecida para cada Município não
pode, em qualquer circunstância, ser objecto de reversão.
ARTIGO 33º

A entrada em vigor dos presentes Estatutos ocorre após
a aprovação dos mesmos pelas Assembleias Municipais
do Municípios associados e publicação em Diário da
República.”
(Aprovado por unanimidade)
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ANEXOS:
1. Quadro Normativo de Utilização das Piscinas Municipais de Odivelas;
2. Plano de Actividades para 2004/2005 das Piscinas Municipais de Odivelas:
3. Tabela de Preços para 2004/2005 das Piscinas Municipais de Odivelas.
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QUADRO NORMATIVO
De Utilização Das Piscinas Municipais de Odivelas
(PROPOSTA DE ALTERAÇÕES)

Nos termos do Artigo 10º dos Estatutos da Odivelgest – Gestão de Equipamentos, E.M., vem o seu Conselho de
Administração submeter à apreciação e deliberação da Câmara Municipal de Odivelas, a proposta de Alterações ao
Quadro Normativo de Utilização das Piscinas Municipais, em vigor.
Estas alterações foram aprovadas, em reunião deste Conselho no dia 28 de Abril de 2004.

A Proposta é constante do documento que se segue.

Odivelas, 28 de Abril de 2004.

O Presidente do Conselho de Administração
(a) Albino Rodrigues da Silva
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QUADRO NORMATIVO DE UTILIZAÇÃO DAS PISCINAS MUNICIPAIS DE ODIVELAS
I – Normativo Geral

Artigo 1º
Âmbito
O presente quadro normativo aplica-se à frequência das Piscinas Municipais de Odivelas.

Artigo 2º
Normas Gerais
As Piscinas Municipais, sitas na Avenida Professor Doutor Augusto Abreu Lopes que integram o património do
Município de Odivelas, constituem um equipamento privilegiado para a prática das Actividades Aquáticas com carácter
pedagógico, social, recreativo e desportivo.

Artigo 3º
Planos de Água
As Piscinas Municipais são compostas por três cubas (Piscina Desportiva, Tanque de Aprendizagem e Chapinheiro),
funcionando na Época Lectiva apenas a Piscina Desportiva e o Tanque de Aprendizagem, com dimensões de 25mx12,5m
e 16mx8m, respectivamente.

Artigo 4º
Direito de Admissão
1.

2.
3.
4.

A Odivelgest, E.M. procura preservar as condições de segurança dos utentes e o respeito pela sua liberdade
individual, reservando-se o direito de não admissão de todos aqueles que não cumpram o presente quadro
normativo.
A assistência às actividades é permitida, desde que não perturbe o normal funcionamento das mesmas,
salvaguardando-se o direito de interdição no recinto de assistência.
Só será permitida aos utentes a frequência das actividades que impliquem a apresentação de atestado médico, após a
entrega do mesmo.
A recolha de imagens no complexo das Piscinas Municipais de Odivelas, através de fotografia e/ou vídeo, só será
permitida mediante autorização do Conselho de Administração da Odivelgest, E. M. e desde que nenhum utente
manifeste oposição ao autorizado.

Artigo 5º
Condições de Utilização
1.

Para aceder à frequência das Piscinas Municipais de Odivelas, o utente deverá ser portador dos seguintes elementos:
a)
b)
c)
d)

2.
3.

2

Ficha de inscrição fornecida pela Odivelgest, E.M. devidamente preenchida;
Uma Foto tipo passe;
Declaração médica em como não possui doença que constitua perigo para a saúde pública e em como está apto à
prática das actividades em que se vai inscrever;
Fotocópia do Bilhete de Identidade ou Cédula Pessoal (Boletim ou Assento de Nascimento).

No acto de inscrição/renovação de inscrição é paga uma tarifa de acordo com a Tabela de Preços em vigor.
As inscrições para as Actividades em funcionamento serão efectuadas na secretaria das Piscinas Municipais.
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4.

A inscrição de alunos com idade inferior a 18 anos, realiza-se mediante autorização do Encarregado de Educação. A
ficha de inscrição deve ser assinada pelo Encarregado de Educação e acompanhada pela fotocópia do Bilhete de
Identidade.

Artigo 6º
Deveres e Obrigações Gerais dos Utilizadores
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

É obrigatório o uso do chuveiro e o atravessamento dos lava-pés, sempre que se pretenda entrar na zona das
Piscinas.
É obrigatório o uso de touca, de borracha ou silicone, na zona das Piscinas.
É obrigatório o uso de chinelos nos balneários e recinto das Piscinas.
O acesso à zona envolvente dos tanques e balneários é vedado a todas as pessoas cujo destino imediato não seja a
normal utilização do equipamento.
Não é permitido o acesso a pessoas doentes e/ou com problemas de pele, ou com menores condições de higiene, de
acordo com a lei vigente para os recintos públicos.
Os utentes são responsáveis pelos prejuízos que cometam tanto a nível pessoal como nos equipamentos ou
instalações.
É proibido aos utentes das Piscinas:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Faltar ao respeito ao pessoal de serviço;
Provocar ou participar em desordens ou alterações;
Correr em todo o complexo da Piscina;
Danificar a relva ou qualquer arbusto;
Escrever nas paredes, bancos e outros móveis;
Cuspir no chão ou para a Piscina;
Lançar para o chão ou para a Piscina papéis ou outros objectos;
Fazer-se acompanhar de animais;
Circular nos balneários e/ou vestiários do sexo oposto;
Mergulhar ou permanecer nas cubas sem previamente eliminar da pele, cremes, óleos ou outros produtos
susceptíveis de adulterar a qualidade da água.

8.

Os calções, bem como os fatos de banho, deverão ser de lycra, adequados à actividade e não deverão ser susceptíveis
de adulterar a qualidade da água.
9. Será sempre entregue ao utente um elemento de identificação relativo ao cabide do vestiário.
10. No caso de extravio do elemento de identificação referido no número anterior, os objectos depositados na cruzeta só
poderão ser levantados mediante a apresentação do Bilhete de Identidade e o pagamento de uma quantia definida na
Tabela de Preços em vigor.
11. Só é permitido comer, beber e fumar em zonas devidamente identificadas para o efeito.
12. Só é permitida a entrada de um acompanhante de utentes com idade igual ou inferior a 9 anos ou utentes que
possuam um grau de deficiência, independentemente.

Artigo 7º
Deveres e Obrigações Gerais da Odivelgest, E.M.
A Odivelgest, E.M:
1.
2.
3.
4.

Fica obrigada a cumprir o disposto na Directiva n.º 23/93 do Conselho Nacional da Qualidade sobre Piscinas
Públicas, nomeadamente no que respeita à lotação, tratamento da água, ar, higiene e segurança.
Disponibiliza a todos os frequentadores das Piscinas Municipais folhetos para reclamações/sugestões.
Garante, durante todo o período de funcionamento, a permanência de responsáveis pelo equipamento, devidamente
identificados e aptos a responder a qualquer solicitação dos utentes das Piscinas Municipais.
Responsabiliza-se única e exclusivamente pelos bens e equipamentos depositados na rouparia.
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5.

6.

Compromete-se a efectuar análises regulares da água e ar das piscinas, segundo normas da Organização Mundial de
Saúde e da Administração Regional de Saúde de Lisboa, divulgando e afixando os resultados em local visível neste
complexo.
Compromete-se a tomar todas as providências para o cumprimento das normas sanitárias de funcionamento das
Piscinas Municipais, desresponsabilizando-se de eventuais problemas sanitários que possam ter origem em utentes
que não cumpram as normas estabelecidas por este quadro normativo.

Artigo 8º
Acidentes Pessoais
1.

Com a taxa de inscrição/renovação de inscrição é liquidada uma taxa de seguro que cobrirá os riscos de Acidentes
Pessoais de sinistros ocorridos nas instalações das Piscinas Municipais, cujas coberturas serão:
a)
b)

2.
3.
4.

5.

Morte ou invalidez permanente: 10.000,00 €(dez mil euros).
Despesas médicas: 1.000,00 €(mil euros).

Em caso de acidente, o sinistrado poderá escolher o local de prestação de assistência. Caso não o faça, tal significará a
aceitação do local indicado pela Odivelgest, E.M.
A deslocação ao exterior das Piscinas Municipais para assistência médica será acompanhada por um familiar do
sinistrado. Na impossibilidade de tal acontecer, o mesmo será efectuado por um representante da Odivelgest, E.M..
A Odivelgest, E.M. declina qualquer responsabilidade pelos resultados de assistência prestada aos utentes da
Piscina, que é da entidade médica ou paramédica prestadora desses serviços, assumindo-se a Odivelgest, E.M. como
mero intermediário entre o sinistrado e a entidade prestadora desses serviços.
A Odivelgest, E.M. colocará à disposição dos utentes, em caso de sinistro, ou quando solicitado, informação escrita
quanto à metodologia a adoptar relativamente a procedimentos administrativos e reembolso de despesas, que será
feito pela Seguradora para o efeito contratada pela Odivelgest, E.M..

Artigo 9º
Interrupção das Actividades
1.
2.

3.

4.

As actividades de Natação são interrompidas: nos Feriados Nacionais, no Feriado Municipal, nos dias 24 e 31 de
Dezembro, Terça-Feira de Carnaval e Sábado de Aleluia.
As actividades podem ser suspensas por motivos de obras de beneficiação nos equipamentos, comprometendo-se a
Odivelgest, E.M. a comunicar a suspensão com um mínimo de 5 dias úteis de antecedência por afixação de aviso nos
locais próprios, havendo lugar à realização de aula(s) em substituição da(s) aula(s) não leccionada(s).
Os horários podem ser suspensos ou alterados até seis dias por ano por motivo de cedência de espaço para a
realização de provas desportivas ou outros eventos havendo, também neste caso, lugar à realização de aula(s) em
substituição da(s) aula(s) não leccionada(s).
Em caso de ocorrências imprevistas e não especificadas nos números anteriores, que levem à interrupção das aulas e
cujas causas não sejam imputáveis à Odivelgest, E.M., não haverá lugar à substituição das mesmas ou a qualquer
crédito do seu valor.

Artigo 10º
Cartão de Utente
1.
2.
3.
4.

4

A todos os utentes individuais ou outras entidades, será fornecido um cartão de utente que o identifica e permite o
acesso ao Complexo das Piscinas.
Este cartão limita o acesso à classe e horário do utente, só permitindo o mesmo quando se cumpram os pagamentos
das mensalidades. Este acesso está limitado a 15 minutos antes do início da aula e a 30 minutos após o seu término.
O cartão de identificação é cedido gratuitamente após a inscrição.
A perda ou extravio do cartão de utente deve ser comunicada com a maior brevidade possível aos serviços
administrativos das Piscinas Municipais.
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5.

O pedido de segunda via do cartão de utente implica o pagamento antecipado de uma quantia, definida na Tabela de
Preços em vigor, como reposição do elemento extraviado.

Artigo 11º
Disposições Gerais
1.

2.

A inscrição em mais de um tipo de actividade aquática que implique o pagamento de inscrição/renovação de
inscrição, determina o pagamento de apenas uma inscrição que será válida para todas as actividades em que o utente
se queira inscrever.
Os casos omissos neste normativo serão analisados pelo Conselho de Administração da Odivelgest, E.M., a quem
compete deliberar sobre os mesmos.

II – UTILIZAÇÃO LIVRE DE INVERNO (VERTENTE NATAÇÃO)

Artigo 12º
Âmbito
1.
2.
3.

A actividade denominada de Utilização Livre de Inverno, variante natação, corresponderá à prática da natação não
orientada técnica ou pedagogicamente, sendo, no entanto, supervisionada por um nadador-salvador.
A frequência em Utilização Livre de Inverno (vertente natação) implica saber nadar, o que deve ser comprovado
mediante a realização de teste de aptidão
É permitida a frequência das Piscinas Municipais em Utilização Livre de Inverno (vertente natação) a utentes a partir
dos 15 anos (inclusive). Os jovens com idade inferior a 15 anos poderão frequentar a Piscina tendo que respeitar o
seguinte critério:
a)

4.

Só podem realizar a actividade com a presença obrigatória do Encarregado de Educação.

A utilização da Piscina para o treino de apneia só pode ser realizada com um acompanhante dentro de água.

Artigo 13º
Condições de Utilização
1.
2.
3.
4.

O utente terá direito a um cartão gratuito a que corresponde um acesso individual.
Para aceder à Utilização Livre de Inverno (vertente natação) o utente deverá proceder a um carregamento do cartão,
com um valor mínimo definido na Tabela de Preços em vigor.
O valor de cada utilização, definido na Tabelas de Preços em vigor, corresponde a um período de 30 minutos.
O utente tem direito a uma tolerância de 15 minutos antes e de 30 minutos depois da sua utilização, para se equipar e
tratar da sua higiene pessoal. Após este período ser-lhe-á descontado o valor correspondente a outra utilização.

Artigo 14º
Utilização do Material Didáctico
1.
2.

A Odivelgest, E.M. coloca à disposição algum material didáctico, devidamente identificado, para a prática da
natação, que pode ser solicitado ao nadador-salvador.
Não é permitida a utilização de material insuflável.
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Artigo 15º
Frequência
A Utilização Livre de Inverno (vertente natação) terá lugar na Piscina Desportiva, sendo a lotação máxima de 10 pessoas
por cada pista atribuída.

III – AULAS DE NATAÇÃO

Artigo 16º
Âmbito
O presente normativo aplica-se à inscrição, nas actividades propostas pela Escola de Natação das Piscinas Municipais de
Odivelas, de alunos que o façam individualmente.

Artigo 17º
Condições de Frequência
1.
2.

3.
4.

5.

Os novos alunos que pretendam inscrever-se nas aulas de Natação Pura e/ou Hidroginástica terão de fazer,
antecipadamente, um teste de aptidão, onde lhes será prescrito um determinado nível de aprendizagem.
Os utentes que se pretendam inscrever nas aulas de Hidroterapia e/ou Natação Adaptada necessitam de apresentar
declaração médica onde se prescreva o tipo de actividades a desenvolver, assim como possíveis contra-indicações aos
exercícios. A inscrição será feita após entrevista com um técnico desta área.
As aulas de hidroterapia, devido ao carácter das mesmas, pressupõe uma assiduidade regular. Caso o utente, não
compareça consecutivamente a 3 sessões de tratamento, perde o direito à vaga, bem como ao valor entretanto pago.
O utente que se inscreva nas aulas de Hidroterapia pagará juntamente com a inscrição o montante correspondente ao
número de sessões previstas para o mês em que se dá inicio ao tratamento. Caso o tratamento se prolongue para lá
do mês inicial, o pagamento será efectuado até ao dia 05 do respectivo mês e corresponderá às sessões prescritas para
o referido período.
A inscrição dos utentes que tenham efectuado o tratamento na sua totalidade, manter-se-á válida no decorrer da
época lectiva em vigor, quer venham a necessitar de mais sessões de tratamento, quer passem a utilizar as Piscinas
Municipais de Odivelas, numa outra vertente da natação.

Artigo 18º
Classes com Acompanhante
Existem classes, que pelo tipo de trabalho desenvolvido necessitam de uma pessoa que obrigatoriamente acompanhe o
utente no decorrer da aula, nomeadamente, classes de Bebés, Natação Adaptada e Reabilitação, estas duas últimas de
acordo com o grau de dependência individual.

Artigo 19º
Tarifas
1.
2.
3.

O valor das tarifas, relativas às mensalidades a liquidar, encontram-se definidas na Tabela de Preços.
O pagamento das mensalidades decorrerá até ao dia 10 (inclusive) do mês a que respeite. Quando o último dia de
pagamento coincidir com o Domingo ou Feriado, a data de pagamento será diferida para o primeiro dia útil seguinte.
Findo o prazo referido no número anterior, o pagamento é considerado, para todos os efeitos, fora de prazo pelo que
será agravado em 20% do valor da mensalidade.

Artigo 20º
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Desistências
1.

2.

É considerada “desistência” a situação em que o utente não efectua o pagamento de duas mensalidades consecutivas,
perdendo o direito à vaga e ficando sujeito a novo processo de inscrição, caso queira retomar a actividade, sem
prejuízo do disposto no nº3 do Art.º21.
Em caso algum haverá direito ao reembolso das mensalidades já pagas.

Artigo 21º
Ausências por motivo de doença
1.

2.
3.

4.

A apresentação do atestado médico não inibe o pagamento da mensalidade por parte do utente, justifica apenas a
sua ausência, devendo o utente entregar junto dos serviços administrativos o respectivo comprovativo médico em
como se encontra completamente restabelecido e sem o qual não poderá retomar a prática desportiva mesmo que
tenha a mensalidade regularizada.
Nos casos de ausência do utente, mesmo que justificada, não há lugar a qualquer crédito das aulas não frequentadas.
Nos casos em que o utente, por motivos de doença devidamente comprovada, não compareça às aulas por um
período de tempo consecutivo superior a um mês, poderá apresentar uma exposição escrita, solicitando ao Presidente
do Conselho de Administração da Odivelgest, E.M. o crédito ou a isenção de pagamento e a manutenção da sua
inscrição.
para efeitos do número anterior, o comprovativo de doença, para ser considerado, deve ser entregue nos 5 dias
subsequentes.

Artigo 22º
Listas de Espera
1.
2.
3.
4.

Em todas as classes existe a hipótese de serem criadas listas de espera.
A lista de espera, elaborada por ordem de inscrição, será mensalmente analisada no sentido de ir integrando nas
respectivas actividades as pessoas que nela figuram, de acordo com as vagas que vão surgindo.
As pessoas que se encontram na situação referida no número anterior serão informadas telefonicamente de que é
chegada a sua vez de preencher uma vaga existente.
É dada prioridade sobre a lista de espera, ás transferências internas feitas pelos professores, por motivos de natureza
técnica.

Artigo 23º
Enquadramento Técnico
1.
2.

3.

4.
5.
6.

A Odivelgest,E.M. disponibiliza todo um conjunto de actividades, adaptadas aos interesses e necessidades dos
diferentes grupos populacionais, estruturadas em diferentes níveis de desempenho.
A Odivelgest,E.M. compromete-se a fazer um enquadramento técnico-pedagógico adequado nas suas aulas,
concorrente para o desenvolvimento global do aluno, através de um trabalho com preocupações educativas,
terapêuticas e sociais.
A transferência de nível de aprendizagem é um acto puramente técnico, da responsabilidade do professor,
dependente de condições de desempenho, não tendo correspondência com factores de carácter temporal, podendo
ocorrer em qualquer altura do ano lectivo.
A falta de pontualidade ou de assiduidade pode determinar regressões na aprendizagem, podendo as mesmas
ocasionar a transferência para níveis de aprendizagem inferiores.
A Odivelgest,E.M., de acordo com as necessidades, propõe-se fazer avaliações internas, com o objectivo de satisfazer
os níveis de homogeneidade nas classes, podendo originar uma estruturação diferente nas mesmas.
Podem existir situações, previamente estabelecidas pela Direcção Técnica, de acumulação de níveis nas aulas, desde
que não seja posta em causa a qualidade técnico-pedagógica das mesmas.

Artigo 24º
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Comportamento do aluno
1.

2.

3.

O professor é responsável pela condução da aula e prescrição das tarefas adequadas ao desempenho do aluno, pelo
que este deverá cumprir o estipulado pelo docente, salvaguardando-se situações de contra-indicação médica,
previamente comunicadas.
O aluno deverá ter uma conduta adequada ao desenvolvimento da aula, não prejudicando o seu normal
funcionamento, pelo que, caso essa conduta não seja a adequada, é dada ao professor a faculdade de suspender o
aluno da sua frequência dessa aula.
Em situações mais graves poderá o Conselho de Administração da Odivelgest,E.M., por proposta da Direcção
Técnica e mediante inquérito sumário, impedir o acesso temporário ou definitivo do aluno às actividades sem
qualquer direito a reembolso e/ou indemnização.

IV – ALUGUER DE PISTAS

Artigo 25º
Âmbito
1. Ao aluguer de pistas corresponde a prática da natação não orientada, técnica ou pedagogicamente pelos técnicos e
monitores da Odivelgest, E.M., sendo essencial a sua orientação por alguém responsável.

Artigo 26º
Inscrições
1.
2.

As inscrições podem ter lugar a todo o momento, sem prejuízo do estipulado no artigo seguinte e os candidatos
aceitam a aplicação da Tabela de Preços em vigor em vigor.
Sempre que o período de aluguer de pistas for superior a um mês, será celebrado um Protocolo que especifique o
conjunto de normas e procedimentos específicos para cada caso.

Artigo 27º
Ocupação de Espaços
1.
2.

A distribuição dos “Espaços de Ocupação” para aluguer de pistas é apresentada no respectivo mapa do Plano de
Actividades a elaborar em cada época lectiva.
Nos casos de sobreposição de pedidos, serão considerados os seguintes pressupostos de selecção:
a)
b)
c)
d)

As solicitações efectuadas pela Câmara Municipal de Odivelas, são prioritárias;
A capacidade dos balneários;
A taxa de ocupação máxima e mínima de utentes por espaços/pista/hora;
A ocupação rege-se segundo ciclos de actividades com duração de 45 minutos.

Artigo 28º
Deveres e Obrigações das Instituições
1.

O aluguer de pistas obriga:
a)
b)

2.

8

A assinatura de uma declaração de conhecimento e aceitação do normativo específico para esta actividade;
A manutenção de um número mínimo de cinco utilizadores por pista.

As Instituições deverão ser portadoras do seu material didáctico.
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3.
4.

Os funcionários das Instituições deverão fazer cumprir a ordem dentro das instalações das Piscinas Municipais de
Odivelas.
Os responsáveis devem trazer o cartão da Instituição, que permite o acesso à entrada dos utentes no recinto das
piscinas.

V – GRUPOS / INSTITUIÇÕES
Artigo 29
Âmbito
1.

O presente Normativo aplica-se à inscrição e frequência de aulas na Escola de Natação da Odivelgest, E.M. por
grupos de alunos organizados por Instituições, em horários e plano de águas próprios.

Artigo 30º
Inscrições
1.
2.
3.
4.

A Odivelgest, E.M. enviará a cada uma das Instituições que pretendam frequentar as aulas de natação, uma ficha de
inscrição onde serão descriminados os novos e antigos alunos interessados.
Às novas inscrições e renovações de inscrição será cobrada uma taxa, de acordo com a tabela de preços.
A inscrição nas aulas de natação significa o compromisso da sua frequência até final da época lectiva.
O não cumprimento do disposto no número anterior implica o pagamento de uma nova inscrição na época lectiva
seguinte, não havendo, neste caso, lugar à renovação de inscrição.

Artigo 31º
Deveres e Obrigações Gerais dos Grupos/Instituições
1.
2.
3.
4.

A Instituição obriga-se a garantir o acompanhamento dos seus alunos, quando menores de 15 anos, durante toda a
frequência nas Piscinas Municipais de Odivelas, por pessoal ao seu serviço, incluindo aquele em que decorre a aula.
Os funcionários da Instituição deverão permanecer junto das cubas em número proporcional e adequado ao número
de alunos em cada aula, cooperando com o professor sempre que este o solicite.
Os funcionários das Instituições deverão fazer cumprir a ordem nos períodos fora da aula.
Os responsáveis devem trazer o cartão da Instituição, que dá acesso à entrada dos utentes no recinto das piscinas. O
cartão activa a porta de acesso obrigando a que todos os alunos entrem em grupo acompanhados dos responsáveis. O
acesso só será efectivado se os pagamentos se encontrarem regularizados.

Artigo 32º
Acidentes Pessoais
1.
2.

O disposto no Art.º 8º do Normativo Geral não é aplicável aos Grupos/Instituições.
É da responsabilidade dos respectivos Grupos/Instituições garantir a cobertura dos riscos de acidentes pessoais de
sinistros ocorridos nas instalações das Piscinas Municipais de Odivelas que envolvam os seus alunos.

Artigo 33º
Interrupção das Actividades
1.

As instituições podem solicitar, através de carta dirigida ao Presidente do conselho de Administração da Odivelgest,
E.M., com a antecedência mínima de 15 dias, a suspensão das aulas, nos períodos de interrupções lectivas (férias
escolares) de Natal e Páscoa.
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Artigo 34º
Desistência de Alunos
1.

2.
3.

As desistências de alunos, deverão ser comunicadas, através de preenchimento de impresso próprio, fornecido pela
Odivelgest, E.M., impreterivelmente até ao primeiro dia útil do mês a que respeitam. Caso assim não aconteça, será
cobrado o valor da mensalidade desse mês.
De acordo com o número anterior, poderá a Instituição ao mesmo tempo que comunica a desistência do aluno,
propor, em substituição, uma nova inscrição para ocupação da vaga deixada em aberto.
Após um mês de não pagamento da respectiva mensalidade, há lugar à perda do direito ao espaço reservado para a
Instituição, estando sujeita a novo processo de inscrição e de selecção de horário, caso pretenda retomar a actividade.

Artigo 35º - Tarifas
1.

No acto da inscrição será imediatamente cobrado o valor da inscrição/renovação, bem como a mensalidade relativa
ao primeiro mês da actividade. As mensalidades que se seguem serão cobradas, mediante a emissão da respectiva
factura no início de cada mês e terão que ser liquidadas, obrigatoriamente, até ao dia 15 do mesmo, de acordo com a
Tabela de Preços em vigor.

Artigo 36º
Ausências por Motivo de Doença
1.

2.
3.

4.

A apresentação do atestado médico não inibe o pagamento da mensalidade por parte do aluno, justifica apenas a sua
ausência, devendo o aluno entregar junto dos serviços administrativos o respectivo comprovativo médico em como
se encontra completamente restabelecido e sem o qual não poderá retomar a prática desportiva mesmo que tenha a
mensalidade regularizada.
Nos casos em que a ausência do aluno, mesmo que justificada, não há lugar a qualquer crédito das aulas não
frequentadas.
Nos casos em que o utente, por motivos de doença devidamente comprovada, não compareça às aulas por um
período de tempo consecutivo superior a um mês, poderá apresentar uma exposição escrita, solicitando ao Presidente
do Conselho de Administração da Odivelgest, E.M. o crédito ou a isenção de pagamento e a manutenção da sua
inscrição.
Para efeitos do número anterior, o comprovativo de doença, para ser considerado, deve ser entregue nos 5 dias
subsequentes.

Artigo 37º
Enquadramento Técnico
1.

2.

A Odivelgest, E.M. compromete-se a fazer o enquadramento técnico-pedagógico adequado nas suas aulas de
natação, concorrentes para o desenvolvimento global do aluno, através de um trabalho com preocupações educativas
terapêuticas e sociais.
Em caso de atraso superior a 15 minutos, a Odivelgest, E.M. reserva-se o direito de impedir o acesso às instalações.

VI – UTILIZAÇÃO LIVRE DE VERÃO

Artigo 38º
Âmbito e Vigência
O presente Quadro Normativo aplica-se à frequência das Piscinas Municipais de Odivelas em regime recreativo, sem
orientação pedagógica, no período de Verão.
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Artigo 39º
Tarifas
O valor das tarifas, relativo à utilização das Piscinas Municipais na modalidade de Utilização Livre de Verão, encontra-se
definido na Tabela de Preços em vigor.

Artigo 40º
Acidentes Pessoais
Com a tarifa de utilização é liquidada uma taxa de seguro que cobrirá os riscos de Acidentes Pessoais de sinistros
ocorridos nas instalações das Piscinas Municipais, cujas coberturas se encontram previstas no Art.º 8º do presente
Normativo.

Artigo 41º
Condições de Frequência
1.
2.
3.
4.
5.

6.

A todos os Utentes é exigido um comportamento cívico, com respeito pelas regras gerais de higiene, saúde e
segurança e adequado à frequência, uso e fruição de um espaço público.
É obrigatório o uso de touca, de borracha ou silicone, na zona das Piscinas.
Não são permitidas bebidas alcoólicas no recinto das Piscinas Municipais.
Só é permitida a entrada e permanência nas Piscinas Municipais de crianças com idade inferior a 10 anos que se
façam acompanhar de indivíduo maior de 18 anos.
Só é permitida a entrada e permanência nas Piscinas Municipais de crianças com idades compreendidas entre os 4 e
os 14 anos (inclusive) acompanhadas por indivíduo com mais de 14 anos, desde que o mesmo possua autorização
escrita para esse fim de quem exerça o poder paternal.
Cada Utente maior de 18 anos não poderá fazer-se acompanhar por mais de 4 crianças com idade inferior a 10 anos,
exceptuando-se os casos previstos no Art.º 44º do presente Quadro Normativo.

Artigo 42º
Competências da Odivelgest, E. M.
1.
2.

Sempre que seja considerado necessário, poderão os Responsáveis de serviço nas Piscinas Municipais de Odivelas
exigir ao utente declaração médica comprovativa do seu estado sanitário.
No caso de violação culposa, por parte do Utente, das normas deste Quadro Normativo que implique o abandono do
complexo, não haverá lugar à restituição da tarifa paga pela entrada no mesmo.

Artigo 43º
Lotação
A lotação máxima das Piscinas Municipais de Odivelas é de 300 pessoas.

Artigo 44º
Utilização por Grupos
1.
2.

As Instituições do Concelho de Odivelas poderão reservar parcelas, por um período mínimo consecutivo de 3 dias,
da lotação das Piscinas Municipais.
As reservas referidas no número anterior devem ser requeridas, e efectuado o seu pagamento, com pelo menos três
dias úteis de antecedência, de acordo com a Tabela de Preços em vigor.
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Artigo 45º
Disposições Finais
1.
2.

Os casos omissos, não previstos neste Quadro Normativo, serão analisados pelo Conselho de Administração da
Odivelgest, E. M., que deliberará sobre os mesmos.
O presente Quadro Normativo entra imediatamente em vigor.

O Presidente do Conselho de Administração
(Albino Rodrigues da Silva)
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PLANO DE ACTIVIDADES

Nos termos do Artigo 10° dos Estatutos da Odivelgest - Gestão de Equipamentos, E.M., vem o seu conselho de
Administração submeter à apreciação e deliberação da Câmara Municipal de Odivelas, a proposta de Plano de
Actividades das Piscinas Municipais de Odivelas, para o ano lectivo 2004/2005, aprovada, em reunião deste Conselho em
28 de Abril de 2004.

A proposta é constante do documento que se segue.

Odivelas 28 de Abril de 2004.

O Presidente do Conselho de Administração
(a) Albino Rodrigues da Silva
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Preâmbulo
O exercício físico torna-se fundamental para colmatar o modo de vida sedentário que está a causar grandes devastações
no nosso corpo, reduzindo o risco de alguns problemas letais para a saúde, incluindo doenças cardíacas, diabetes e
cancro, melhorando a qualidade de vida e o bem estar geral de muitas outras maneiras, como ajudar a dormir melhor,
reduzir o stress, controlar o peso, estimular a boa disposição.
A nossa Escola de Natação promove uma actividade física que qualquer um pode praticar, o recém nascido pode dar os
primeiros passos numa piscina, com a natação para bebés e o idoso também beneficia das vantagens oferecidas, através
da hidroginástica (outra vertente) onde é importante o convívio social , aumentando a auto-estima existindo ainda, o
beneficio de realizar movimentos sem impacto, promovendo o desenvolvimento da coordenação, da flexibilidade, do
tónus muscular e da agilidade.
O objectivo primordial de toda a equipa que colabora nesta escola, é criar mais e melhores condições de acesso às
actividades desportivas, quer seja, na natação pura, hidroginástica, hidroterapia e actividades aquáticas adaptadas, ao
maior número de cidadãos dos diversos grupos etários da população.
A proposta de plano de actividades que se segue, representa por si só um suporte, para atingir os objectivos que
achamos que se inserem no quadro de necessidades e concretizam a política desportiva do município, e por ser dinâmico
e flexível foi reformulado em função dos indicadores apresentados no ano transato.
“A água é um presente da Natureza. Ela sempre se adaptará às nossas necessidades físicas e emocionais”
Por isso a importância de definição de prioridades, ou seja, a continuação do apoio:
‒
‒
‒
‒
‒
‒

À prática lúdica fundamental na aprendizagem das práticas desportivas, no 1º Ciclo (Projecto de Adaptação ao
meio aquático)
A projectos que induzam o cidadão na prática regular da actividade física
A projectos que suscitem o interesse dos idosos na prática física e de manutenção (Desporto Sénior)
À ocupação de tempos livres dos jovens
A toda uma população de modo acessível e regular a possibilidade de prática desportiva
À prática desportiva dos cidadãos portadores de deficiência

A seguir apresentamos as alterações ao plano anual de 2003/2004 e a proposta para o novo plano.
Assim:

Segunda/Quarta/Sexta - Feira
3 x por semana ( MAPA EM ANEXO)
 As aulas de lazer que existiam, fecharam por falta de utentes interessados.
 A aula de pós-parto foi retirada das 19:30 e passou para as 13:45, porque pensamos que para as mães esta hora
possibilita uma assiduidade mais regular.
 Nos horários 09:15, 10:00, 10:45 e 11:30 poderão existir consoante o número de colégios, aulas para utentes individuais
(crianças).
 Às 17:15 os níveis de adultos deixam de existir devido à distribuição dos balneários onde não é exequível juntar
crianças com adultos, existindo mais uma aula de AMA 1 e nível 1 + de 7 anos (níveis onde existe uma lista de espera
abundante), ficando um espaço de aula por preencher que ficará definido conforme as necessidades apresentadas no
inicio do ano.
 Às 19:30 o espaço da aula de pós-parto, será ocupado por mais uma aula de nível 1 + 7 anos.
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Terça/Quinta - Feira
2 x por semana ( MAPA EM ANEXO )

 Nos horários 09:15, 10:00, 10:45 e 11:30 poderão existir consoante o número de colégios, aulas para utentes individuais,
crianças.
 Nos horários destinados para o Desporto Sénior 11:30 e 12:15, se o projecto não tiver continuidade, em substituição
destas aulas propomos a leccionação de Hidroginástica.
 Às 17:15 os níveis de adultos deixam de existir devido à distribuição dos balneários onde não é exequível juntar
crianças com adultos, existindo mais uma aula de AMA 1 e nível 1 + 7 anos (níveis onde existe uma lista de espera
abundante), ficando um espaço de aula por preencher que ficará definido conforme as necessidades apresentadas no
inicio do ano.
 Às 19:30 os níveis 2 e 3 + 7 anos ficam juntos, existindo mais uma aula de nível 1 + 7 anos (colmatar a lista de espera).
 As aulas de lazer que existiam, fecharam por falta de adesão dos utentes.

Quarta/Sábado
2 x por semana ( MAPA EM ANEXO )
 Não existem alterações.

Sábado
1 x por semana ( MAPA EM ANEXO)

 Devido ao número excessivo de pessoas nos balneários o horário de utilização livre deixou de existir das 08:30 às 12:45.
 Nas aulas das 10:30,11:15 e 15:45 existe mais uma aula de nível 1 + 7 anos, o N01+15 passa a ter só uma pista dando
prevalência às crianças.
 Às 12:45 existe mais uma aula de N1+7 anos.

Domingo
1 x por semana ( MAPA EM ANEXO)
 Este dia da semana teve várias alterações nos horários das aulas, devido ao número excessivo de utentes que se
cruzavam nos balneários.
 Às 11:45 o Ama 2 deixa de existir devido ao número reduzido de utentes, a aula N1/2/3+7 vai ser dividida em N1+7 e
N2/3+7 anos, pela lista de espera existente.
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Proposta para o plano de actividades 2004/2005

Estrutura dos serviços a prestar
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aulas anuais de inscrição individual
Utilização livre (natação) de Inverno
Aulas anuais de inscrição em grupo
Cursos de Verão
Aluguer de Pistas
Actividades extracurriculares

1.

Aulas anuais de inscrição individual

● As aulas de inscrição individual vão estar organizadas segundo a seguinte estrutura pedagógica:
1.1. Natação pura em diferentes níveis de aprendizagem
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.

Adaptação ao meio aquático (crianças)
Níveis +7 anos de idade
Níveis + 15 anos de idade
Natação Sénior
Manutenção
Aulas de aperfeiçoamento ( vertente competição)

1.2. Hidroginástica
1.2.1.

Níveis de Hidroginástica

1.3. Hidroterapia
1.3.1.
1.3.2.

Correcção Postural
Reabilitação

1.4. Actividades Aquáticas Adaptadas
1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
1.4.4.

Bebés
Natação Adaptada
Pré-parto
Pós–Parto

O ano lectivo inicia no dia 15 de Setembro de 2004 e termina no dia 31 de Julho de 2005.
De acordo com esta estruturação as aulas de natação na Piscina Municipal de Odivelas, decorrem de:

Segunda; Quarta; Sexta-feira
Terça; Quinta-feira
Sábado
Domingo
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1.1. Natação Pura
1.1.1.

Adaptação ao meio aquático (AMA)

O trabalho a realizar passa pela aprendizagem das componentes básicas da natação – respiração, equilíbrio, imersão e
propulsão, tendo em conta a especificidade das idades destas crianças e as suas motivações, desenvolvendo-se um
trabalho com exigências técnicas aliadas ao aspecto lúdico.
Assim, a importância da natação não é apenas para o desenvolvimento físico da criança mas também para a formação de
sua personalidade e inteligência, é algo que não se pode negar. Crianças iniciadas num programa de adaptação ao meio
líquido em idade pré-escolar têm um rendimento mais satisfatório no seu processo de alfabetização.
A adaptação ao meio aquático tem a seguinte nomenclatura:

AMA I
A – Iniciação
B – Consolidação de aprendizagens anteriores

● Alunos a partir dos 4 até aos 7 anos, sem
quaisquer
aprendizagens
específicas
ou
provenientes das aulas de actividades aquáticas
adaptada – Bebés

AMA II
A – Iniciação
B – Consolidação de aprendizagens anteriores

● Alunos com 5-6 anos ou eventualmente alunos
mais novos que tenham o domínio da respiração,
equilíbrio, imersão e uma propulsão rudimentar.

AMA III
A – Iniciação
B – Consolidação de aprendizagens anteriores

● Alunos entre os 7 e os 14 anos, sem quaisquer
aprendizagens e que necessitem de um processo
de adaptação ao meio aquático

LOCAL: Estas aulas decorrem no tanque de aprendizagem.
HORÁRIOS
1x Semana
Sábado
10:30,11:15
12:00,12:4515:4
5,16:30
18:00

Domingo
10:15,11:00,11:45
(excepto Ama 2),

2x Semana
2ª e 6ª
Feira
17:15
(A1A/B)
18:45

4ª e
3ª e 5ª Feira
Sábado
17:15 (A1 e A2 17:15,
A/B),18:00,18:4519:30 18:45

3x Semana
2ª, 4ª e 6ª
Feira
18:00
19:30 (excepto Ama 2)

1.1.2. Níveis + 7 anos
Estas aulas, para este grupo etário têm como objectivo principal o desenvolvimento de um trabalho de componente
técnica das aprendizagens da natação, de modo que o aluno adquira um controlo motor que lhe permita executar
correctamente as acções técnicas da natação (crol, costas, bruços, mariposa, saltos e viragens). O aluno deve ter a noção de
saber nadar devendo ter a percepção de o saber fazer bem, para isso o professor tem um papel importante de modo a
aumentar a variabilidade de situações e feed backs e maximizando a motivação promovendo o espirito de equipa e o
respeito pelas regras de grupo.
Dessa forma, o fim que persegue um método de natação não deve ser unicamente que o aluno chegue a converter-se num
bom nadador. Como salienta Navarro (1978), o aluno deve também receber um acúmulo de experiências que, através das
suas vivências lhe enriqueçam e contribuam para a sua melhor educação integral.
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Os níveis + 7 anos estão estruturados do seguinte modo:
N1
A – Iniciação
B – Consolidação de aprendizagens anteriores

● Alunos adaptados ao meio aquático e com o
domínio rudimentar da técnica de crol e costas

N2

● Alunos que dominam as técnicas de crol e costas.

N3

● Alunos que dominam as técnicas de crol, costas e
bruços.

LOCAL:
As aulas podem decorrer no tanque ou na piscina desportiva.
HORÁRIOS
1x Semana
Sábado

Domingo

10:30
(N1 10:15,11.00,
A/B),,11:15
11:45
(N1 A/B)
12:00,12:45
15:45
(N1
A/B)
16:30,18:00

1.1.3.

2x Semana
2ª e 6ª Feira
17:15(N1
A/B),18:45

3ª e 5ª Feira
17:15,18:00,18:45,
19:30 (N1 A/B),

3x Semana
4ª e Sábado
17:15,
(excepto
N23+7), 18:45

2ª, 4ª e 6ª Feira
18:00,19:30(N1
A/B)

Níveis + 15 anos

As aulas para adultos exigem um trabalho diferente onde o objectivo é o ensino das quatro técnicas de nado, onde é
preferencialmente corrigido os alinhamentos corporais de modo a optimizar os movimentos, a coordenação e a
sincronização, explicando com uma linguagem mais técnica aquilo que o aluno está a efectuar. Consideramos importante
a inclusão nas nossas aulas de actividades lúdicas como o pólo aquático e as estafetas de modo a aumentar a motivação
dos nossos alunos.
Os níveis + 15 anos estão estruturados do seguinte modo:
N0
N0 T ( Tanque): iniciação, alunos com fobias ou com
problemas osteoarticulares
N0
D (Piscina Desportiva): Consolidação de
aprendizagens anteriores
N1
N2
N3

● Alunos sem quaisquer tipo de aprendizagens ou
sem domínio das diferentes componentes da
adaptação ao meio aquático
● Alunos que dominam duas técnicas standard (crol
e costas) e bruços.
● Alunos que dominam três técnicas (crol, costas e
bruços).
● Alunos que dominam das quatro técnicas (crol,
costas e bruços).

LOCAL:
As aulas podem decorrer no tanque ou na piscina desportiva.
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HORÁRIOS
1 x Semana
Sábado

2x Semana

Domingo

09:00,09:45
09:30,10:15
10:30,11:1512:0 11:00; 11:45
(excepto N23)
0,12:45
15:45,16:30
18:00,

4ª e
Sábado
17:15,
18:45
(excepto
N23)

2ª e 6ª
Feira
18:45

3ª e 5ª Feira
07:45,08:30
11:30 (excepto
N0)
13:00,13:4518:0
0,18:4519:30,20
:1521:00,21:45

3x Semana
45 m

3x Semana
30 m

2ª, 4ª e 6ª Feira

2ª, 4ª e 6ª Feira

07:45,
10:45 08:30
(excepto N0)
(excepto N23)
13:45,
18:00, 13:15,21:00
19:30,20:15

1.1.4. Natação Sénior
A promoção de actividades para a população idosa é de extrema importância, diminuir o sedentarismo e a prevenção de
doenças cardiovasculares e respiratórias é um objectivo a perseguir. Assim, as classes de Natação Sénior destinam-se a
indivíduos com idades superiores a 62 anos e que têm como objectivo proporcionar a estes alunos uma aprendizagem de
acordo com o ritmo de cada um, aumentando os níveis de motivação e auto-estima através da prescrição do exercício
físico num meio tão benéfico como é a água.

HORÁRIOS
2x Semana
3ª e 5ª Feira
11:30, 12:15,

1.1.5. Manutenção
Destinada a utentes que saibam nadar e que não tenham interesse em correcções técnicas, procurando apenas a prática da
actividade.
A aula de manutenção vem ao encontro das necessidades de toda a população, com baixo nível de contra-indicações e
que procura ir ao encontro dos indivíduos que não têm grandes pretensões de rigor técnico na prática da natação.
Obedece aos objectivos da prática do exercício físico ao trabalhar conjuntamente os as capacidades motoras, afectivo,
cognitivo e psicomotor ajudando desta forma à manutenção do indivíduo saudável.
LOCAL:
As aulas decorrem no tanque de aprendizagem.
HORÁRIOS
2x Semana
3ª e 5ª Feira
13:00, 13:45, 21:00

3x Semana ( 30min)
2ª, 4ª e 6ª Feira
13:15

1.1.6. Aulas de aperfeiçoamento (vertente competição)
Na prática desportiva ganhar é importante, em todas as modalidades e em todos os níveis.
No desporto a unidade final de medida é constituída pelo: record, pela vitória, pelas medalhas.

Ano V - N.º 10

18 de Maio de 2004 - ANEXO

7

ODIVELAS
Boletim Municipal das
Deliberações e Decisões

O sucesso pressupõe a atribuição de um valor positivo ao resultado de uma actividade e é sinónimo de êxito, bom
resultado, tarefa bem desempenhada. O sucesso é essencial à motivação, à manutenção do empenhamento e ao
progresso.
Consideramos importante a existência de algumas classes aperfeiçoamento (vertente pré -competição) visto a
participação de alguns alunos em torneios ter sido bem sucedida, assim existirá uma triagem nas aulas de Nível 3 +7
anos de modo que estes alunos sejam preparados para esse efeito.
LOCAL:
As aulas decorrem na piscina desportiva.

HORÁRIOS:
3x Semana ( 45 min) – N3+7 anos
2ª, 4ª e 6ª Feira
19:30
3x Semana ( 45 min) – N3+15 anos
2ª, 4ª e 6ª Feira
20:15

1.2. Hidroginástica
Devido à resistência da água os resultados são rápidos e evidentes a nível cardiovascular, a nível da força muscular e do
emagrecimento. O estar dentro de água é por si só um meio de desibinição e relaxação. O ambiente aquático introduz
uma vertente lúdica, assegurando também menores as possibilidades de contrair lesões devido ao baixo fluxo sanguíneo
quando realizamos os exercícios.
As aulas de hidroginástica na Piscina Municipal de Odivelas encontram-se divididas em três níveis, de forma a
homogeneizar todo o trabalho a desenvolver, satisfazendo as exigências e ritmos individuais. Para tal é necessário que,
antes de o aluno se inscrever realize um teste, junto dos professores desta actividade específica e que prescrevam o seu
nível de execução.
Os níveis da Hidroginástica têm a seguinte nomenclatura:

N1 - Tanque

N1 - Desportiva

N2

8

● Alunos sem prática anterior, apresentando
dificuldades de adaptação ao meio aquático
(equilíbrio), revelando dificuldades na execução
de movimentos simples
● Alunos entre os 50 e 62 anos (podendo existir
excepções)
● Alunos sem prática anterior, mas adaptados à
piscina desportiva com capacidade em realizar
movimentos simples (marcha, deslocamentos),
revelando dificuldades na coordenação.
● Alunos até 62 anos (podendo existir excepções)
● Alunos com vivências nesta actividade, dominam
e realizam com êxito os movimentos simples,
realizam tarefas em rebote, necessitando de
melhorar
a
harmonia
de
movimentos
(coordenação)
● Alunos até 60 anos (podendo existir excepções)
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● Alunos com experiências anteriores na actividade,
boa aptidão físico-motora na realização de todas
as tarefas e em diferentes profundidades,
nomeadamente em deep water, reconhecem a
denominação dos exercícios realizando-os com
êxito, boa adaptação ao meio aquático.

N3

LOCAL:
As aulas decorrem na piscina desportiva. (alguns N1 e N2/3) e no tanque de aprendizagem (N1)
HORÁRIOS
1x Semana
Sábado
Domingo
13:30,14:15
09:30;10:15,11:0
18:00
0;

2x Semana
2ª e 4ª Feira
3ª e 5ª Feira
07:45,
11:30, 07:45,08:30,
12:15, 21:00
09:15,10:00
13:00,13:45,
20:15,21:00, 21:45

4ª e Sábado
17:15, 18:45

3x Semana
2ª, 4ª e 6ª Feira
08:30,09:15,10:00
13:00,13:45,20:15
21:00

1.3. Hidroterapia
Sabendo da diversidade das técnicas terapêuticas que hoje em dia estão disponíveis no mercado, a Odivelgest, E.M.
decidiu continuar a investir nas áreas da hidroterapia, valorizando os benefícios da água no tratamento e prevenção de
determinadas lesões relacionadas sobretudo com o aparelho locomotor, cardiovascular e cardio-respiratório.
A actividade física em piscina, passou a ser amplamente empregada para diversas finalidades e com excelentes
resultados em praticamente todas as áreas da medicina física e reabilitação.
O sucesso do tratamento terapêutico em piscina, depende basicamente da correcta indicação, da utilização adequada dos
princípios físicos da água associados aos efeitos fisiológicos do corpo em imersão e de uma infra-estrutura que permita o
desenvolvimento seguro e agradável do tratamento.
Para a frequência destas aulas, o utente deverá preencher o impresso existente na piscina, declarando a sua intenção,
deverá ainda fazer-se acompanhar de uma declaração médica onde seja prescrito o tipo de actividade, especificando a
natureza da lesão, áreas a desenvolver, bem como as eventuais contra-indicações. Com a maior brevidade ser-lhe-á
marcada uma entrevista com um profissional especializado onde se veiculam todas as informações importantes, assim
como o encaminhamento para a aula que melhor se adequa às suas necessidades.
1.3.1. Correcção Postural
Cientes de que as lesões musculo-esqueléticas crónicas quando não sendo objecto de um programa terapêutico, podem
agravar as limitações delas decorrentes, pretende-se através da correcção postural oferecer uma actividade que vá ao
encontro das características específicas de quem a frequenta, no sentido de evitar esse agravamento.
Estas aulas destinam-se a indivíduos adultos que apresentam patologias de foro articular e ou muscular, que determinam
um empenhamento dos movimentos grave ou muito grave e que impossibilita a prática da natação regular. Esta
actividade pressupõe um melhoramento das amplitudes articulares, da tonicidade muscular e da coordenação geral,
através de exercícios específicos que favorecidos pelas propriedades do meio, possibilitam uma melhoria geral do bem
estar.
LOCAL:
As aulas decorrem no tanque de aprendizagem.
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HORÁRIOS
1x Semana
Sábado
12:00, 12:45; 15:00

2x Semana
3ª e 5ª Feira
13:00, 13:45, 21:45

3x Semana
2ª, 4ª e 6ª Feira
20:15

1.3.2. Reabilitação
O meio aquático constitui, por excelência um meio agradável para a concretização de um programa de reabilitação e
pelas suas propriedades físicas, potência os resultados destes programas.
A reabilitação será uma actividade de carácter temporário e pressupõe a posterior integração do aluno noutra das
actividades da Escola de Natação da Odivelgest,E.M..
Destina-se a indivíduos que se encontram em fase de recuperação, decorrente de intervenções cirúrgicas de qualquer
natureza ou de traumatismos em que se evidencia uma melhoria efectiva das capacidades.
LOCAL:
As aulas decorrem no tanque de aprendizagem.
HORÁRIOS
1x Semana
Sábado
15:00, 15:45

1x Semana
4ª Feira
17:15; 18:00

2x Semana
3ª e 5ª Feira
21:45

2x Semana
2ª/6ª
17:15; 18:00

3x Semana – 30min
2ª, 4ª e 6ª Feira
13:15, 13:45

1.4. Actividades Aquáticas
1.4.1. Bebés
Emoções fortes
A água proporciona ao bebé uma sensação de perda de gravidade e uma liberdade de movimentos que não sente em
“terra”, tornando-se a natação uma opção correcta, visto ser uma actividade aeróbia onde existe uma melhoria do
aparelho cardio-respiratório, músculo-esquelético e da coordenação motora.
A natação permite que os pais partilhem com os filhos momentos muito divertidos e cheios de ternura, em que os mais
pequenos aprendem a confiar nos mais velhos.
As nossas aulas são antes de mais um processo educativo, onde o que se pretende é estimular as crianças a explorar o
meio aquático em segurança, colocando em ênfase a aprendizagem humana da água e não a aprendizagem das técnicas
de natação.
Tudo isto contribui ainda, para um sono sossegado e reparador, preparando a criança psicologicamente e
neurologicamente para o auto-salvamento assim como para um crescimento mais saudável.
Nestas sessões, os bebés serão divididos em três grupos, de acordo com a sua idade:
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B1
B2
B3

● Crianças entre os 6 e os 17 meses
● Crianças entre os 18 e os 29 meses
● Crianças com mais de 30 meses até aos 48 meses

Nos grupos B1 e B2 as crianças são acompanhadas por um dos pais, cuja a presença é extremamente importante, pois será
ele que lhe vai transmitir a confiança necessária para que aprenda sem dificuldade.
No grupo B3 o trabalho desenvolvido é diferente, uma vez que a criança já ultrapassou os primeiros estádios do processo
de adaptação, frequentando a aula sem a companhia dos pais. Nesta fase procuramos que a criança ganhe confiança em si
própria, caminhando para a sua autonomia.
LOCAL: Estas aulas decorrem no tanque de aprendizagem
HORÁRIO:
1x Semana
Sábado
08:30, 09:00, 09:30, 10:00

Domingo
08:30, 09:00

1.4.2. Natação Adaptada
Estas classes abrangem, salvo algumas excepções indivíduos com idades superiores a 5 anos, portadores de qualquer tipo
de deficiência e cujo potencial de aprendizagem possibilite a introdução de metodologias concretas do ensino da natação
para esta população.
Existem duas fases progressivas importantes, uma primeira de adaptação ao meio aquático e uma segunda de estrutura
propulsiva, ou seja adaptação das técnicas standard de acordo com as possibilidades individuais. De acordo com o
desempenho será equacionada a possibilidade de integração do aluno numa classe regular de natação.
Uma vertente que se destaca na metodologia a desenvolver é de uma intervenção individualizada com um suporte de um
grupo de trabalho, assim existe um acompanhamento individual (pessoa familiar ao utente e com alguma adaptação ao
meio aquático) que descodifica as propostas do técnico e contribui para um clima de segurança positivo.
LOCAL: Estas aulas decorrem no tanque de aprendizagem
HORÁRIOS
1x Semana
Sábado
13:30, 14:15

2x Semana
3ª e 5ª Feira
20:15

1.4.3. Pré-Parto
“A gravidez não é uma doença, mas sim um estado alterado”
Com a criação das classes de pré-parto prevê-se uma estruturação da actividade física de acordo com as condicionantes
decorrentes das transformações sentidas no período de gestação.
Este programa de actividades inclui componentes especificas para a preparação para o parto, tais como exercícios de
controlo respiratório e a vertente de exercício físico (correcção de postura), sendo o primordial a promoção da autoestima e o apoio psicológico à futura mamã.
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Estas classes são destinadas a gestantes a partir do quarto mês, que são inseridas nestas aulas depois de terem uma
entrevista com um profissional especializado.
LOCAL: Estas aulas decorrem no tanque de aprendizagem
HORÁRIOS
3x Semana
2ª, 4ª e 6ª Feira
18:45

1.4.4. Pós-Parto (novo horário)
Actividade essencial (referenciada pelas nossas futuras mães, como útil), depois de algumas transformações corporais no
período de gestação. Vai auxiliar na queima de gorduras, mantém o adequado equilíbrio muscular, aumentando a
capacidade de usar a gordura como fonte energética.
LOCAL: Estas aulas decorrem no tanque de aprendizagem
HORÁRIOS
3x Semana
2ª, 4ª e 6ª Feira
13:45
2.

Utilização livre (natação) de Inverno

É preocupação fundamental da Odivelgest, E.M. adequar os serviços prestados na Piscina Municipal de Odivelas às
necessidades da população do Concelho.
Para iniciar a actividade tem que realizar um teste, onde será prescrito apto ou não apto para a actividade, o utente deve
ter como idade mínima 15 anos e máxima 62 anos.
LOCAL: Estas aulas decorrem na piscina desportiva
HORÁRIOS
Semana
7:45-9:00;13:00-14:30;20:15-21:30
(2ª/4ª/6ª)22:30 (3ª/5ª)

3.

Sábado
13:30 - 17:15

Domingo
11:00 - 12:30

Aulas anuais de inscrição em grupo

Prevê-se que a escola de natação da Odivelgest, E.M. seja regularmente frequentada por instituições de natureza diversa,
incluindo sindicatos, associações e colégios.
É de relembrar o Programa de Adaptação ao Meio Aquático que proporciona aos alunos do 1º Ciclo, uma prática da
actividade física em meio aquático, enquadrada pela escola de natação, prevista para o período escolar, bem como o
projecto do Desporto Sénior
LOCAL: Estas aulas decorrem na piscina desportiva e tanque de aprendizagem.
HORÁRIOS: a definir para a próxima época

12

18 de Maio de 2004 - ANEXO

Ano V - N.º 10

ODIVELAS
Boletim Municipal das
Deliberações e Decisões

4.

Cursos de Verão e Ocupação de Tempos Livres (mês de Agosto)

Estas actividades decorrem no mês de Agosto. Nos cursos de verão os nossos utentes ou futuros utentes podem
experimentar uma actividade de iniciação ou consolidar aprendizagens anteriores nas actividades de natação pura e
hidroginástica; na vertente de ocupação de tempos livres pretendemos que grupos de crianças através de instituições e
colégios possam ocupar os tempos de lazer com uma actividade motivadora e aliciante, cuja a orientação pedagógica
poderá ser da própria instituição/colégio ou pelos técnicos credenciados que a escola de natação possui.
LOCAL: Estas aulas decorrem no tanque de aprendizagem
Nota: As tabelas para estas actividades, serão submetidas a reunião de Câmara no decorrer do ano de 2005.

5.

Aluguer de pistas

Prevê-se que algumas entidades continuem a utilizar esta modalidade, nomeadamente, a Escola Secundária de Odivelas e
o Instituto Superior de Ciências Educativas e empresas de actividades de tempos livres.
LOCAL: Piscina desportiva

6.

Actividades extracurriculares

A escola de natação da Odivelgest, E.M., está sempre receptiva a outras actividades extracurriculares, como forma de
complemento do trabalho desenvolvido.

Este documento é o culminar de todo um processo de empenho dos vários departamentos desta empresa, de modo a
satisfazer toda uma população que nos merece toda a atenção e carinho.
Odivelas, 28 de Abril de 2004.

O Presidente do Conselho de Administração
(a) Albino Rodrigues da Silva
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TABELA DE PREÇOS

Nos termos do Artigo 10.º dos Estatutos da Odivelgest – Gestão de Equipamentos, E.M., vem o seu Conselho de
Administração submeter à apreciação e deliberação da Câmara Municipal de Odivelas, a proposta de Tabela de Preços
das Piscinas Municipais de Odivelas, para o ano lectivo 2003/2004, aprovada, em reunião deste Conselho no dia 28 de
Abril de 2004.

A proposta é a constante do documento que se segue.

Odivelas, 28 de Abril de 2004.

O Presidente do Conselho de Administração
(a) Albino Rodrigues da Silva
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PREÂMBULO
A proposta de Tabela de Preços das Piscinas Municipais de Odivelas para a época lectiva 2004-05 que aqui se apresenta,
aprovada, em reunião de Conselho de Administração da Odivelgest, E.M. de 28 de Abril prevê um aumento aproximado
de 2,5% no valor das tarifas a aplicar, relativamente ao ano lectivo anterior.
Atendendo à inflação verificada no ano de 2003, e aos acréscimos dos aumentos dos custos da electricidade, gás, água,
seguros, vencimentos e outros, torna-se fundamental a reposição do equilíbrio no binómio custos/proveitos.
No caso concreto dos custos da água, elemento indispensável à nossa actividade, os aumentos para o ano de 2004,
atingem valores superiores a 70%, aproximadamente.
Este imprevisto aumento, sem aviso atempado, por parte dos Serviços Municipalizados de Loures, poderá desvirtuar os
nossos Documentos de Gestão Previsional de 2004.
A vertente humana e social subjacente aos propósitos de uma Empresa Municipal, não devem ser descorados, todavia, a
realidade económica/financeira dos Municípios também deve ser tomada em linha de conta.
Pelos factos aqui apontados, consideramos a proposta de Tabela de Preços apresentada adequada à promoção, incentivo
e desenvolvimento da prática desportiva junto dos munícipes do Concelho de Odivelas.

Odivelas, 28 de Abril de 2004.

O Presidente do Conselho de Administração
(a) Albino Rodrigues da Silva
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PROPOSTA TABELA DE PREÇOS 2004/2005
INSCRIÇÃO / RENOVAÇÃO
Inscrição

24,60 €

Renovação

14,35 €

A partir do terceiro membro do agregado familiar beneficiam de isenção.

NATAÇÃO PURA
Pagamento mensal

Pagamento trimestral

1xSemana

2xSemana

3xSemana

1xSemana

2xSemana

3xSemana

Crianças
(dos 4 aos 14 anos)

22,30 €

29,70 €

37,10 €

63,80 €

83,00 €

104,15 €

Adultos
(a partir dos 15 anos)

25,60 €

33,60 €

42,55 €

72,80 €

93,50 €

120,45 €

Adultos (a partir dos
62 anos)
/ Deficientes

17,95 €

23,60 €

29,70 €

49,80 €

64,60 €

82,00 €

Os valores para Adultos com mais de 62 anos/Deficientes incluem um desconto de 30%.

HIDROGINÁSTICA
Pagamento mensal

Pagamento trimestral

1xSemana

2xSemana

3xSemana

1xSemana

2xSemana

3xSemana

Adultos
(a partir dos 15 anos)

25,60 €

33,60 €

42,55 €

72,80 €

93,50 €

120,45 €

Adultos (a partir dos
62 anos) / Deficientes

17,95 €

23,60 €

29,70 €

49,80 €

64,60 €

82,00 €

Os valores para Adultos com mais de 62 anos/Deficientes incluem um desconto de 30%.
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ACTIVIDADES AQUÁTICAS ADAPTADAS
Pagamento mensal
1xSemana

2xSemana

Bebés (dos 6 meses aos 3 anos)

33,30 €

42,55 €

Natação Adaptada*

26,65 €

33,80 €

Natação Pré-Parto/Pós-Parto

26,65 €

33,80 €

Pagamento trimestral

3xSemana

1xSemana 2xSemana 3xSemana

93,80 €

120,45 €

49,40 €

74,80 €

95,50 €

115,00 €

40,40 €

74,80 €

95,50 €

115,00 €

*Os adultos com mais de 62 anos e Deficientes beneficiam de um desconto de 30%.

HIDROTERAPIA
Inscrição

Renovação

Preço por
Sessão

Reabilitação

24,60 €

14,35 €

5,00 €

Correcção Postural

24,60 €

14,35 €

5,00 €

24,60 €

14,35 €

3,50 €

Adultos (a partir dos 62 anos) /
Deficientes

Os adultos com mais de 62 anos beneficiam de um desconto de 30%.
Os utentes desta disciplina estão dispensados do pagamento antecipado de Junho e Julho

UTILIZAÇÃO LIVRE (VERTENTE NATAÇÃO)
Utilização de 30 minutos

4

2,15 €
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INSCRIÇÕES EM GRUPO - INSTITUIÇÕES
1xSemana

2xSemana

3xSemana

Até 15 utentes

15,90 €

23,90 €

29,70 €

De 16 a 40 utentes

14,90 €

21,80 €

27,70 €

Mais de 40 utentes

14,35 €

21,20 €

26,00 €

ALUGUER DE PISTAS
Até 10
alug/mês

Mais de 10
Alug/mês

Piscina de 25 metros (14 alunos por pista)

29,70 por
grupo

22,30€ por
grupo

Piscina de 16 metros (8 alunos por pista)

20,80€ por
grupo

16,40€ por
grupo

Tarifa de perda/extravio da identificação do cabide do vestiário

2,60 €

Tarifa de emissão de 2ª via do cartão de utente

8,20 €

Tarifa mínima de carregamento do cartão de utente para Utilização Livre

18,45 €

IVA incluído à taxa em vigor.
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ADENDA:
Relatório de Gestão de 2003
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Odivelas Boletim Municipal das Deliberações e Decisões

Relatório de Gestão 2003

1. INTRODUÇÃO

a.

Preâmbulo

No ano de 2003 reforçaram-se alguns dos condicionalismos da nossa conjuntura nacional que haviam já influenciado
muito negativamente a actividade do ano de 2002, e que vieram a agravar as expectativas sobre os resultados da
gestão municipal neste período, e que convém salientar, para uma correcta análise deste documento.
A acrescer a estas dificuldades e às consequentes e profundas alterações nos mecanismos administrativos e
contabilísticos introduzidos pelo POCAL, tivemos ainda os enormes constrangimentos impostos pelo Orçamento Geral
do Estado para 2003 e o enorme impacto nas receitas municipais das alterações súbitas introduzidas, essencialmente,
no antigo código do Imposto de Sisa, e que provocou um enorme abrandamento de cerca de 11.272.786,89 Euros na
nossa Conta Final, quando comparados com os valores de 2002.
Para atenuar as consequências deste cenário, foram tomadas, logo no início do ano, algumas medidas com vista ao
controlo global da despesa, o que veio a ser conseguido, de forma a garantir os compromissos assumidos perante
terceiros, a manutenção das transferências de verbas para as Juntas de Freguesia e Associações de Bombeiros, as
intervenções necessárias nas diversas áreas municipais, privilegiando o investimento adequado às necessidades deste
concelho e dos nossos munícipes. Não fora a enorme perda de Receitas da Sisa de 12.260.456,73 Euros, e teríamos
praticamente saldado todos os compromissos com terceiros a 31 de Dezembro de 2003.
Decorrente de um dos principais objectivos que vinham já da Comissão Instaladora desenvolveram-se um conjunto
vasto de candidaturas no âmbito do PROQUAL, já aprovadas em sede de C.C.D.R.-L.V.T., e envolvendo, para já,
investimentos de cerca de 15.000.000 de Euros, desde a reformulação da Praceta Natália Correia, do Bairro Olaio, do
Parque Maria Lamas, do Parque Urbano do Silvado e da zona envolvente à Quinta da Memória, tais como o Fórum e o
Centro de Conferências, que com os projectos já em curso para a Casa da Juventude, e para o Jardim Público, irão
transformar toda a zona envolvente dos Paços do Concelho numa área de convívio, cultura e lazer.
Mesmo num ano de grande contenção e de enormes constrangimentos, o nível de investimento e de actividade
efectuado em áreas prioritárias foi mantido por esta Câmara Municipal:
A implementação dos refeitórios escolares, permitindo o fornecimento de refeições completas e quentes a um
número significativo de crianças (55% das Escolas do 1º. Ciclo e 75% dos Jardins de Infância – mas com
aumento do número de estabelecimentos);
A reabilitação do parque escolar degradado e obras de conservação e de manutenção dos edifícios escolares;
A conservação e beneficiação do parque habitacional municipal e espaços exteriores;
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A melhoria na rede viária em todo o concelho;
A actuação ao nível da qualificação ambiental, e da limpeza das nossas Linhas de água, dentro das nossas
limitações orçamentais;
No âmbito da Saúde e decorrente das medidas restritivas aplicadas pelo Governo, não foi dado seguimento em 2003
aos três protocolos assinados com a Administração Central, em 2001, com vista à construção dos Centros de Saúde de
Odivelas, Póvoa de Sto Adrião e Olival Basto, apesar de todo o esforço desenvolvido junto da Administração Central
para os reactivar.
A nível da recuperação das Áreas Urbanas de Génese Ilegal manteve-se o desenvolvimento do trabalho com as
Comissões de Moradores e Associações de Proprietários de Bairros AUGI’s e as suas equipas técnicas, dando
sequência aos procedimentos de recuperação destes Bairros, da sua legalização, e entrega de novos alvarás de
loteamento, que se mantém como uma das nossas prioridades.
Neste quadro desfavorável ao investimento e à realização de iniciativas e concessão de apoios camarários, à
semelhança da prática estabelecida em anos anteriores, importa relevar o esforço que se desenvolveu no sentido de
ver mantidos os apoios ao funcionamento corrente das nossas Colectividades, Clubes e Associações, apesar de
afectados, em alguns dos seus projectos e candidaturas, pelas medidas de contenção orçamental, que ouve que
adoptar.
De igual modo, a intervenção social ao nível da população idosa, dos mais carenciados, dos apoios aos cidadãos com
deficiências e aos projectos das nossas Associações Juvenis, constituiu um esforço importante, que foi decidido
manter-se, mesmo atravessando a Câmara um período de grandes dificuldades financeiras.
Apesar de todo o contexto conjuntural que influenciou a intervenção institucional da Câmara, foi dado relevo a uma
maior eficácia da Gestão e Organização Camarária, decorrente da aplicação de um esforço de todos no melhor
funcionamento da sua estrutura orgânica, de novos regulamentos municipais e dos trabalhos já avançados com vista à
revisão do PDM.
Tal como foi importante o envolvimento desta Câmara Municipal com o METRO e a Direcção Geral de Transportes
Terrestres que tornou possível que o Metropolitano iniciasse em 29 de Dezembro as suas viagens experimentais e de
teste com vista à inauguração que veio já a acontecer a 27 de Março de 2004.
Como corolário e analisando os valores finais no Exercício de 2003, destaco:
A diminuição das Receitas totais em 7,24%, resultante, por um lado, da diminuição das Receitas de Capital em
28,37%, mas sobretudo pelas novas normas de cálculo do endividamento Municipal, impedindo o recurso à
contracção de empréstimos de médio e longo prazo, obrigando a Autarquia a liquidar investimentos em curso
com receitas correntes;
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A redução do Investimento em 22,54%, inevitável, face às limitações já assinaladas;
A diminuição das despesas correntes em 5,01 %, verificando-se ter havido aqui um esforço de todos numa
redução nas despesas correntes da Câmara;
As Despesa com Pessoal representam cerca de 53% das Despesas Correntes;
Um saldo para a Gerência seguinte de 89.861,27 Euros.
Os tempos conturbados vividos ao longo de 2003, decorrentes de uma conjuntura desfavorável e de uma instabilidade
global, indiciam ainda, no futuro próximo, um cenário de dificuldades agravadas, mantendo este Executivo uma
necessidade de contenção da despesa e um rigoroso planeamento de recursos a afectar às suas actividades.
O esforço e dedicação de todos os trabalhadores desta Câmara Municipal, dos nossos Dirigentes e Responsáveis
Municipais, e de um elevado sentido de responsabilidade de todos os eleitos que integram esta primeira Câmara
Municipal, foram um factor fundamental para superar as enormes dificuldades, e será fundamental para vencer os
desafios de um futuro que, para já, se antevê de crise, contenção e austeridade.
Por fim renovamos o nosso agradecimento à Assembleia Municipal, primeiro órgão deliberativo do Município, à Senhora
Presidente e Senhores Deputados Municipais, pela excelente colaboração e pela compreensão sempre demonstrada
face às dificuldades que fomos encontrando e superando em conjunto.

O Presidente da Câmara
(a) Manuel Varges
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b.

Apresentação Geral

O Relatório de Gestão é um documento de prestação de contas elaborado de acordo com as normas estabelecidas pelo ponto 13
do POCAL, decreto-lei n.º 54-A/99 de 22 de Fevereiro.

A análise à Câmara Municipal de Odivelas é efectuada à data de 31 de Dezembro de 2003, nas vertentes económico-financeira e
orçamental.

Na vertente económico-financeira foram elaborados quadros, rácios e gráficos, permitindo evidenciar as variáveis mais significativas
em cada capítulo.

Relativamente à execução orçamental a análise é feita comparando o nível de receitas e despesas, a análise ao Orçamento e
Grandes Opções do Plano e respectivas alterações.
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2. ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL
A Câmara Municipal de Odivelas é sustentada em termos organizacionais por duas estruturas, uma política e outra administrativa.

a.

Estrutura Política

A estrutura política assenta em dois órgãos, um com funções executivas, a Câmara Municipal e outro com funções deliberativas e
fiscalizadoras da actividade municipal, a Assembleia Municipal.

A Câmara Municipal de Odivelas é constituída por onze membros, um Presidente e dez vereadores. Compete ao quadro executivo
um complexo número de competências delegadas e responsabilidades de acordo com a estratégia definida e propriedades
estabelecidas.

A Assembleia Municipal é composta por 40 membros, sendo 33 eleitos directamente e 7 inerentes (Presidentes de Juntas de
Freguesia).

A sua composição política apresenta-se assim:

Assembleia Municipal
1
9

20
10
PS

b.

PPD/PSD

CDU

CDS/PP

Macro Estrutura Organizativa

O modelo adoptado pela Câmara Municipal de Odivelas é uma continuação do anterior modelo de Macro Estrutura utilizado na
Comissão Instaladora e que assenta numa macro estrutura orgânica, organizada da seguinte forma:

Gabinetes Municipais – Unidades orgânicas de apoio aos Órgãos Municipais, de natureza técnica ou administrativa;
Departamentos – Unidades de coordenação e de gestão de recursos e actividades;
Divisões – Unidades técnicas de execução;
Secções – Unidades orgânicas de carácter administrativo, técnico ou logístico que agregam actividades instrumentais nas áreas
técnicas do sistema de gestão municipal;
Sectores – Unidades orgânicas de carácter predominantemente técnico.
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3. ANÁLISE DA SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA

A introdução do POCAL, como novo sistema de contabilidade, altera profundamente os procedimentos contabilísticos outrora
orientados exclusivamente para uma óptica orçamental, alargando os mesmos para uma análise na óptica patrimonial e económica.
Com a introdução da contabilidade patrimonial, podemos analisar os resultados das operações económicas (Proveitos e Custos) do
Município de Odivelas, com vista à avaliação da aplicação dos recursos utilizados. Na óptica financeira, podemos analisar o Activo
Imobilizado, o Activo Circulante e as obrigações perante Terceiros (Passivo).

a.
i.

Análise Económica
Proveitos
Proveitos Operacionais
Venda de Mercadorias
Venda de Produtos
Prestações de Serviços
Impostos e Taxas
Trabalhos para a Própria Entidade
Proveitos Suplementares
Transferências e Subsídios Obtidos
Outros Proveitos e Ganhos Operacionais
Total

Valor

%

0,00
0,00
150.330,63
19.688.279,44
0,00
0,00
9.336.397,12
0,00
29.175.007,19

0,0%
0,0%
0,5%
67,5%
0,0%
0,0%
32,0%
0,0%
(em euros)

Proveitos Operacionais
20.000.000,00

Venda de Mercadorias
Venda de Produtos

18.000.000,00
16.000.000,00

Prestações de Serviços

em euros

14.000.000,00
Impostos e Taxas

12.000.000,00
10.000.000,00

Trabalhos para a Própria
Entidade
Proveitos Suplementares

8.000.000,00
6.000.000,00
4.000.000,00
2.000.000,00
0,00
Proveitos Operacionais

Transferências e Subsídios
Obtidos
Outros Proveitos e Ganhos
Operacionais

Numa análise, segundo a óptica patrimonial e económica, podemos constatar que os Proveitos Operacionais totalizaram
29.175.007,19€, destacando como principais fontes de Receita os Impostos e Taxas ( 67,5% ) e as Transferências e Subsídios
Obtidos ( 32% ).
Relativamente aos Proveitos e Ganhos Financeiros, estes totalizam 796.704,48€, e os Proveitos Extraordinários ascendem a
16.072.668,09€.
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Comparativamente a 2002, passemos a observar quadro em anexo:

Proveitos
Operacionais
Financeiros
Extraordinários

2003
29.175.007,19
796.704,48
16.072.668,09

2002
38.010.600,89
102.161,26
921.864,83
(em euros)

ii.

Custos
Custos e Perdas Operacionais
Custo Merc. Vendidas e Matérias Consumidas
Fornecimentos e Serviços Externos
Remunerações
Encargos Sociais
Transferên. e Subsídios. Conc. e Prest. Sociais
Amortização do Exercício
Provisões do Exercício
Outros Custos e Perdas Operacionais
Total

Valor

%

0,00
10.535.500,68
13.070.362,68
2.026.042,03
4.590.913,74
2.400.857,98
0,00
1.038.766,85
33.662.443,96

0,0%
31,3%
44,8%
6,9%
15,7%
8,2%
0,0%
3,6%
(em euros)

Custos e Perdas Operacionais
14.000.000,00

Custo Merc. Vendidas e
Matérias Consumidas

12.000.000,00

Fornecimentos e Serviços
Externos
Remunerações

em euros

10.000.000,00
8.000.000,00

Encargos Sociais

6.000.000,00

Transf. e Subs. Conc. e
Prest. Sociais

4.000.000,00

Amortização do Exercício

2.000.000,00
Provisões do Exercício
0,00
Custos e Perdas Operacionais

Outros Custos e Perdas
Operacionais

Em relação aos Custos e Perdas Operacionais totalizaram 33.662.443,96€, dos quais, destacamos com maior realce as
Remunerações com 44,8%, os Fornecimentos e Serviços Externos 31,3%, e as Transferências e Subsídios Concedidos 15,7%.
Relativamente aos Custos e Perdas Financeiros, estes totalizam 1.378.093,97€, e os Custos Extraordinários ascendem a
4.595.809,24€.
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Comparativamente a 2002, passemos a observar quadro em anexo:

Custos
Operacionais
Financeiros
Extraordinários

2003
33.662.443,96
1.378.093,97
4.595.809,24

2002
37.904.868,90
1.764.105,54
10.337.965,49
(em euros)

iii.

Resultados

Resultados
Resultados Operacionais

Valor
-4.487.436,77
-581.389,49
-5.068.826,26
11.476.858,85
6.408.032,59

Resultados Financeiros
Resultados Correntes
Resultados Extraordinários
Resultados Líquidos

(em euros)

Resultados Operacionais
53,57%
Proveitos
Operacionais
Custos Operacionais

46,43%

Resultados Financeiros
63,37%
Proveitos
Financeiros
Custos
Financeiros

36,63%
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Resultados Extraordinários
22,24%
Prov eitos
Ex traordinários
Custos
Ex traordinários

77,76%

b.
i.

Análise Financeira
Activo
Activo

Imobilizado
Circulante
Estado e Outros Entes Públicos
Total

379.893.279,74
594.984,31
0,00
380.488.264,05
(em euros)

ii.

Passivo
Passivo
M/L Prazo
Dívidas a Terceiros - M/L Prazo
Curto Prazo
Fornecedores c/c
Fornecedores de imobilizado c/c
Estado e Outros Entes Públicos
Administração Autárquica
Outros Credores
Acréscimos e Diferimentos
Proveitos Diferidos
Total do Passivo

52.375.643,81
5.442.602,76
2.432.528,90
242.466,38
192.663,73
3.342.533,73
0,00
2.590.529,66
66.618.968,97
(em euros)

iii.

Fundos Próprios
Fundos Próprios
Património
Resultados Transitados
Resultado Líquido do Exercício
Total dos Fundos Próprios

318.430.575,44
-10.969.312,95
6.408.032,59
313.869.295,08
(em euros)
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c.

Rácios
Rácios

Rentabilidade Líquida do Activo

(Result. Liq./Activo)

Endividamento

(Passivo/Activo)
(Capitais Alheios/ Cap. Próprios)

Endividamento MLP
Solvabilidade
Financiamento
Liquidez Geral
Autonomia Financeira
Grau de Cobertura do Imobilizado
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4. EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

a.

Análise do Orçamento e Grandes Opções do Plano

As Grandes Opções do Plano e Orçamento para o ano 2003 surgem como a consolidação da implementação do Plano Oficial de
Contabilidade nas Autarquias Locais (POCAL) no ano 2002, implementado pelo DL 54-A/99 de 22 de Fevereiro, alterado pelo DL
84-A/02 de 5 de Abril (em relação à receita).

Se o ano 2002 fica caracterizado pelo principal objectivo de satisfazer os compromissos assumidos e concluir os projectos iniciados
em 2001 com um enorme esforço de rigor e de contenção da despesa pública, o ano 2003 fica traçado por uma maior contenção e
austeridade.

No dia 9 de Dezembro de 2002, na 7ª Reunião Extraordinária da Câmara Municipal de Odivelas, foram aprovados os Documentos
Previsionais para 2003 pelo órgão executivo eleito e nos dias 19 e 20 de Dezembro de 2002, pela Assembleia Municipal, na 5ª
Reunião Ordinária.

O Orçamento da Câmara Municipal de Odivelas foi aprovado por uma verba total de Receitas e Despesas de 67.227.970,00 €.

Em relação à Receita 51.224.050,00 € são receitas correntes e 16.003.920,00 € são receitas de capital. Quanto à Despesa, as
Despesas Correntes totalizam 44.542.027,39 €, as Despesas de Capital, 22.685.942,61 €, encontrando-se espelhados
37.202.521,78 € nas Grandes Opções do Plano (16.541.871,96 € afectos ao Plano Plurianual de Investimentos).

Orçamento de 2003

80.000.000,00

em euros

60.000.000,00
40.000.000,00
20.000.000,00
0,00
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Passemos a analisar a evolução dos Documentos Previsionais, comparativamente aos anos anteriores, numa óptica orçamental.

1999
2000
2001
2002
2003
41.169.196,74 79.467.358,67 113.132.656,52 69.141.740,00 67.227.970,00
20.686.139,06 45.283.441,91 71.201.254,98 43.988.892,00 37.202.521,78

Orçamento
Grandes Opções do Plano

(em euros)

Evolução dos Orçamentos Aprovados
120.000.000,00

em euros

100.000.000,00
80.000.000,00
60.000.000,00
40.000.000,00
20.000.000,00
0,00
1999

2000

2001

Orçamento

2002

2003

Grandes Opções do Plano

As Grandes Opções do Plano constituem o elemento principal e estruturante dos objectivos traçados pela estrutura política do
Município de Odivelas. Revestem uma natureza programática, num período de 4 anos, elencando as intervenções a desenvolver
num plano de médio prazo.
Passemos a analisar a sua estrutura, na óptica da classificação funcional.

Funções
Gerais

Designação
1.1. Serviços Gerais da Administração Pública
1.2. Segurança e Ordem Públicas
Total

Sociais

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Educação
Saúde
Segurança e Acção Sociais
Habitação e Serviços Colectivos
Culturais, Recreativos e Religiosos
Total

3.2.
3.3.
Económicas
3.4.
3.5.

Outras

Indústria e Energia
Transportes e Comunicações
Comércio e Turismo
Outras Funções Económicas
Total
4.1. Operações da Dívida Autárquica
4.2. Transferências entre Administrações
4.3. PROQUAL
Total
Valor Total das GOP'S

Dotação
5.186.334,93
1.466.272,00
6.652.606,93
5.992.077,00
379.969,00
762.566,00
6.778.425,00
2.359.823,20
16.259.360,20
850.000,00
3.005.750,00
536.235,00
1.387.325,00
5.779.310,00
1.974.811,65
6.290.723,00
232.210,00
8.497.744,65
37.202.521,78
( em euros )

Pág. 12

18 de Maio de 2004 - ADENDA

Ano V - N.º 10

Odivelas Boletim Municipal das Deliberações e Decisões

Relatório de Gestão 2003

Orçamento por funções
43%

16%

Gerais
Sociais
Económicas
18%

23%

Outras

O Plano Plurianual de Investimentos é uma parte integrante das Grandes Opções do Plano, com uma periodicidade de 4 anos,
incluindo os projectos e acções a realizar na estratégia delineada pela autarquia. O PPI reflecte as despesas orçamentais a realizar
por investimentos ( conta 07 – Investimentos ).
Podemos concluir que o PPI é o mais importante instrumento de gestão, devendo ser analisado os resultados obtidos.
Passemos a observar as dotações orçamentais, estruturadas segundo a classificação por funções.

Funções
Gerais

Designação
1.1. Serviços Gerais da Administração Pública
1.2. Segurança e Ordem Públicas
Total

Sociais

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Educação
Saúde
Segurança e Acção Sociais
Habitação e Serviços Colectivos
Culturais, Recreativos e Religiosos
Total

3.2.
3.3.
Económicas
3.4.
3.5.
Outras

Indústria e Energia
Transportes e Comunicações
Comércio e Turismo
Outras Funções Económicas
Total
4.3. PROQUAL
Total
Valor Total do PPI

Dotação
3.875.611,96
90.000,00
3.965.611,96
4.054.805,00
0,00
254.850,00
3.832.355,00
509.485,00
8.651.495,00
400.000,00
2.887.000,00
305.000,00
108.390,00
3.700.390,00
224.375,00
224.375,00
16.541.871,96
( em euros)
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PPI por Funções
53%

Gerais
Sociais
Económicas

22%
24%

b.

1%

Outras

Análise das Modificações ao Orçamento Inicial

Durante o ano 2003 podemos registar 17 modificações orçamentais, repartidas da seguinte forma:
1 Revisão Orçamental e 3 Alterações Orçamentais ao Orçamento de Receita;
1 Revisão Orçamental e 16 Alterações Orçamentais ao Orçamento de Despesa;
1 Revisão Orçamental e 12 Alterações Orçamentais ao Plano de Investimentos;
1 Revisão Orçamental e 12 Alterações Orçamentais ao Plano de Actividades Municipais.

i.

Modificações ao Orçamento da Receita

Designação
Orçamento de Receita

Dotação Inicial
67.227.970,00

Reforços
19.619.211,34

Diminuições
1.517.770,00

Dotação
Corrigida
85.329.411,34
( em euros)

ii.

Modificações ao Orçamento de Despesa

Designação
Orçamento de Despesa

Dotação Inicial
67.227.970,00

Reforços
30.419.577,52

Diminuições
12.318.136,18

Dotação
Corrigida
85.329.411,34
( em euros)
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iii.

Modificações às Grandes Opções do Plano

Funções
Gerais

Sociais

Designação

Dotação Inicial

1.1. Serviços Gerais da Administração Pública
1.2. Segurança e Ordem Públicas
Total
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

5.186.334,93
1.466.272,00
6.652.606,93
5.992.077,00
379.969,00
762.566,00
6.778.425,00
2.359.823,20
16.272.860,20
850.000,00
3.005.750,00
536.235,00
1.387.325,00
5.779.310,00
1.974.811,65
6.290.723,00
232.210,00
8.497.744,65
37.202.521,78

Educação
Saúde
Segurança e Acção Sociais
Habitação e Serviços Colectivos
Culturais, Recreativos e Religiosos
Total

3.2.
3.3.
Económicas
3.4.
3.5.

Outras

Indústria e Energia
Transportes e Comunicações
Comércio e Turismo
Outras Funções Económicas
Total
4.1. Operações da Dívida Autárquica
4.2. Transferências entre Administrações
4.3. PROQUAL
Total
Valor Total das GOP'S

Dotação
Corrigida

Modificações
Orçamentais

5.089.289,31
-97.045,62
1.579.472,00
113.200,00
6.668.761,31
16.154,38
5.036.003,48
-956.073,52
354.469,00
-25.500,00
1.209.166,00
446.600,00
6.725.970,13
-52.454,87
2.422.727,21
62.904,01
15.748.335,82
-524.524,38
992.500,00
142.500,00
3.390.584,26
384.834,26
554.960,30
18.725,30
1.385.547,97
-1.777,03
6.323.592,53
544.282,53
3.294.811,65 1.320.000,00
5.704.404,72
-586.318,28
15.522.470,00 15.290.260,00
24.521.686,37 16.023.941,72
53.262.376,03 16.059.854,25
( em euros )

Modificações Orçamentais às Grandes Opções do Plano
18.000.000,00
16.000.000,00
14.000.000,00

em euros

12.000.000,00
10.000.000,00
8.000.000,00
6.000.000,00
4.000.000,00
2.000.000,00
0,00
-2.000.000,00

Dotação Inicial
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iv.

Modificações ao Plano Plurianual de Investimentos

Observemos as modificações orçamentais no Plano de Investimentos.

Funções

Designação

Dotação Inicial Dotação Corrigida

Gerais

1.1.
1.2.

Serviços Gerais da Administração Pública
Segurança e Ordem Públicas
Total

Sociais

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Educação
Saúde
Segurança e Acção Sociais
Habitação e Serviços Colectivos
Culturais, Recreativos e Religiosos
Total

3.2.
3.3.
Económicas
3.4.
3.5.
Outras

4.3.

Indústria e Energia
Transportes e Comunicações
Comércio e Turismo
Outras Funções Económicas
Total
PROQUAL
Total
Valor Total do PPI

3.875.611,96
90.000,00
3.965.611,96
4.054.805,00
0,00
254.850,00
3.832.355,00
509.485,00
8.651.495,00
400.000,00
2.887.000,00
305.000,00
108.390,00
3.700.390,00
224.375,00
224.375,00
16.541.871,96

Modificações
Orçamentais

3.819.267,97
211.398,10
4.030.666,07
3.001.293,86
0,00
480.575,00
3.671.514,26
640.313,86
7.793.696,98
470.000,00
3.288.811,30
324.000,00
107.444,43
4.190.255,73
15.063.245,00
15.063.245,00
31.077.863,78

-56.343,99
121.398,10
65.054,11
-1.053.511,14
0,00
225.725,00
-160.840,74
130.828,86
-857.798,02
70.000,00
401.811,30
19.000,00
-945,57
489.865,73
14.838.870,00
14.838.870,00
14.535.991,82
( em euros )

Modificações Orçamentais ao Plano de Investimentos

em euros

16.000.000,00
14.000.000,00
12.000.000,00
10.000.000,00
8.000.000,00
6.000.000,00
4.000.000,00
2.000.000,00
0,00
-2.000.000,00
Funções
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c.

Execução da Receita

Passemos a analisar a execução da receita cobrada, durante o ano de 2003, segundo a sua classificação económica.

Receitas

Previsão Corrigida

Receita Cobrada

%

Correntes

51.224.050,00

29.237.224,97

57,08

Impostos Directos

30.701.500,00

16.577.730,48

54,00

Impostos Indirectos

8.082.040,00

2.413.400,25

29,86

Taxas, Multas e Outras Penalidades

2.068.000,00

864.350,03

41,80

165.100,00

238.237,22

144,30

8.346.410,00

8.352.551,12

100,07

660.980,00

165.454,17

25,03

1.200.020,00

625.501,70

52,12

32.541.905,00

10.103.653,06

31,05

6.592.250,00

0,00

-100,00

17.938.917,75

7.271.927,98

40,54

580,00

0,00

-100,00

8.010.057,25

2.819.412,39

35,20

Rendimentos de Propriedade
Transferências Correntes
Venda de Bens e Serviços Correntes
Outras Receitas Correntes

Capital
Venda de Bens de Investimento
Transferências de Capital
Activos Financeiros
Passivos Financeiros
Outras Receitas de Capital

100,00

Outras Receitas
Reposições não Abatidas nos Pagtos
Saldo da Gerência Anterior

Total

12.312,69 12.312,69

1.563.456,34

13.031,01

0,83

100.000,00

13.031,01

13,03

1.463.456,34

-

-

85.329.411,34

39.353.909,04

46,12
( em euros )

Taxa de Execução Financeira das Receitas
53,88%

Saldo
Receita
Cobrada

46,12%

2002
Receitas

Previsão
Corrigida

2003
Receita
Cobrada

%

Previsão
Corrigida

%

Receita
Cobrada

Receitas Correntes

46.323.302,43 32.677.039,25

70,54 51.224.050,00 29.237.224,97 57,08

Receitas de Capital

23.731.801,00 17.949.656,68

75,64 32.541.905,00 10.103.653,06 31,05

Outras Receitas

Total

4.434.896,57

0,00

74.490.000,00 50.626.695,93

0,00

1.563.456,34

13.031,01

0,83

67,96 85.329.411,34 39.353.909,04 46,12
( em euros)
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Grau de Execução Financeira
das Receitas - Ano 2002

Grau de Execução Financeira
das Receitas - Ano 2003
25,67%

35,45%

64,55%

Receitas
Correntes

Receitas
Correntes

Receitas de
Capital

Receitas de
Capital

Outras Receitas

0,00%

74,29%

0,03%

Outras
Receitas

Como podemos verificar, o Grau de Execução Orçamental da Receita Cobrada no ano 2003 diminui em relação ao verificado no
ano 2002.

d.

Execução da Despesa

Passemos a analisar as várias fases de realização da despesa: cabimento ( cativação de verba por um valor estimado ),
compromisso ( despesa assumida ) e o pagamento. As despesas estão discriminadas segundo a sua natureza económica.
Primeiramente, vamos observar a Despesa pelo seu valor global, posteriormente, especificando as Despesas que constituem as
Grandes Opções do Plano, e, dentro deste, o Plano Plurianual de Investimentos e o Plano das Actividades mais Relevantes.

i.

Execução do Orçamento por Valor Total

Despesas

Dotação
Corrigida

Cabimento

%

Compromisso

%

Pagamento

%

Gr. Ex.
Orç.

Correntes

47.930.854,12 39.859.029,16

83,16

38.543.679,76

96,70 30.498.296,40

79,13

63,63

Despesas com o Pessoal
Aquisição de Bens e
Serviços

20.150.758,30 16.613.280,08

82,44

16.526.923,73

99,48 16.289.155,09

98,56

80,84

20.446.237,00 16.927.309,86

82,79

15.862.000,40

93,71

8.325.627,94

52,49

40,72

Juros e Outros Encargos

1.655.000,00

1.377.842,49

83,25

1.377.842,49 100,00

1.375.079,54

99,80

83,09

Transferências Correntes

5.493.575,92

4.784.889,42

87,10

4.641.187,34

97,00

4.382.723,30

94,43

79,78

137.162,90

133.172,84

97,09

113.191,33

85,00

107.492,40

94,97

78,37

48.120,00

22.534,47

46,83

22.534,47 100,00

18.218,13

80,85

37,86

37.398.557,22 27.814.555,11

74,37

17.676.972,10

63,55 10.222.789,20

57,83

27,33

31.046.390,72 21.856.182,07

70,40

11.875.203,88

54,33

4.954.956,43

41,73

15,96

Subsídios
Outras Despesas
Correntes

Capital
Aquisição de Bens de
Capital
Transferências de Capital
Activos Financeiros
Passivos Financeiros
Outras Despesas de
Capital

Total

4.702.828,89

4.426.319,71

94,12

4.269.714,89

96,46

3.735.779,44

87,49

79,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.644.811,65

1.527.527,37

92,87

1.527.527,37 100,00

1.527.527,37 100,00

92,87

4.525,96 100,00

4.525,96 100,00

4.525,96 100,00

100,00

4.525,96

85.329.411,34 67.673.584,27

79,31

56.220.651,86

83,08 40.721.085,60

72,43

47,72
( em euros )
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Taxa de Execução da Despesa Cabimentada

79,31%

Tax a de Ex ecução Financeira
Saldo
Cabimentos

20,69%

72,46%

Taxa de Execução da Despesa Assumida
Saldo
Pagamentos

27,54%

83,05%

Saldo
Compromissos

16,95%

Em resumo:

Despesas Correntes

Dotação
Corrigida
42.649.567,79

40.377.471,01

94,67

38.242.360,27

94,71

32.181.625,68

Gr. Ex.
Orç.
84,15 75,46

Despesas de Capital

31.840.432,21

27.688.523,20

86,96

24.341.479,91

87,91

20.034.591,14

82,31

62,92

Total

74.490.000,00

68.065.994,21

91,38

62.583.840,18

91,95

52.216.216,82

83,43

70,10

Despesas Correntes

47.930.854,12

39.859.029,16

83,16

38.543.679,76

96,70

30.498.296,40

79,13

63,63

Despesas de Capital

37.398.557,22

27.814.555,11

74,37

17.676.972,10

63,55

10.222.789,20

57,83

27,33

Total

85.329.411,34

67.673.584,27

79,31

56.220.651,86

83,08

40.721.085,60

72,43

2003

2002

Despesas

Cabimento

%

Compromisso

%

Pagamento

%

47,72
( em euros )

Grau de Execução Orçamental
da Despesa - Ano 2003

Grau de Execução Orçamental
da Despesa - Ano 2002
45,47%

30,05%

Despesas
Correntes

54,53%

Ano V - N.º 10
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A execução do Orçamento, segundo o Grau de Execução Orçamental da Despesa, no seu valor global, foi de 47,72%.
Comparativamente com o ano de 2002, podemos verificar uma descida deste indicador.

ii.

Execução das Grandes Opções do Plano

A execução das Grandes Opções do Plano, segundo o Grau de Execução Orçamental da Despesa, foi de 35,21%, do Plano de
Investimentos foi de 15,97%, e a execução do Plano de Actividades foi de 62,17%.

Dotação Corrigida

Cabimento

%

Compromisso

%

Pagto

%

Gr. Ex. Orç.

GOP's

53.262.376,03

41.032.560,60 77,04

29.912.120,10 72,90

18.753.422,34

62,70

35,21

PPI

31.077.863,78

21.857.769,95 70,33

11.877.209,89 54,34

4.962.311,54

41,78

15,97

PAM

22.184.512,25

19.174.790,65 86,43

18.034.910,21 94,06

13.791.110,80

76,47

62,17
( em euros )

2003

2002

Comparativamente ao ano de 2002:

GOP's
PPI

Dotação Corrigida
22.119.131,20

Cabimento
%
Compromisso
%
21.448.554,89 96,97 19.896.052,76 92,76

Pagamento
12.805.911,27

%
Gr. Ex. Orç.
64,36
57,90

PAM

25.754.990,28

24.614.548,56 95,57

22.858.684,88 92,87

19.689.619,01

86,14

76,45

Total
PPI

47.874.121,48
31.077.863,78

46.063.103,45 96,22
21.857.769,95 70,33

42.754.737,64 92,82
11.877.209,89 54,34

32.495.530,28
4.962.311,54

76,00
41,78

67,88
15,97

PAM

22.184.512,25

19.174.790,65 86,43

18.034.910,21 94,06

13.791.110,80

76,47

62,17

53.262.376,03

41.032.560,60 77,04

29.912.120,10 72,90

18.753.422,34

62,70

Total

35,21
( em euros )

Grau de Execução Orçamental
das Grandes Opções do Plano - Ano 2002

Grau de Execução Orçamental
das Grandes Opções do Plano - Ano 2003
20,44%

56,91%

PPI

PPI
43,09%
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e.

Execução da Despesa por Funções

A observação dos mapas e gráficos seguintes, permite constatar a execução das Grandes Opções do Plano por funções,
primeiramente considerando o total das verbas disponíveis e a despesa cabimentada, seguidamente a despesa assumida e
posteriormente os pagamentos efectuados.
Grandes Opções do Plano

Dotação
(1)

Cabimento
(2)

1.1. Serviços Gerais da Administração Pública

5.089.289,31

4.130.966,38

958.322,93

81,17

1.2. Segurança e Ordem Públicas
Total

1.579.472,00

1.363.252,02

216.219,98

86,31

6.668.761,31

5.494.218,40

1.174.542,91

82,39

2.1. Educação

5.036.003,48

4.573.175,43

462.828,05

90,81

354.469,00

206.840,97

147.628,03

58,35

2.3. Segurança e Acção Sociais

1.209.166,00

1.080.210,30

128.955,70

89,34

2.4. Habitação e Serviços Colectivos

6.725.970,13

5.717.449,54

1.008.520,59

85,01

2.5. Culturais, Recreativos e Religiosos
Total

2.422.727,21

1.829.330,05

593.397,16

75,51

15.748.335,82 13.407.006,29

2.341.329,53

85,13

Funções

Gerais

Designação

2.2. Saúde
Sociais

3.2. Indústria e Energia
Económicas

Execução
(4=2/1)

992.500,00

982.843,29

9.656,71

99,03

3.390.584,26

2.907.874,24

482.710,02

85,76

554.960,30

511.093,64

43.866,66

92,10

3.5. Outras Funções Económicas

1.385.547,97

1.175.074,52

210.473,45

84,81

Total

6.323.592,53

5.576.885,69

746.706,84

88,19

4.1. Operações da Dívida Autárquica

3.294.811,65

2.905.369,86

389.441,79

88,18

4.2. Transferências entre Administrações

5.704.404,72

5.694.310,75

10.093,97

99,82

15.522.470,00

7.954.769,61

7.567.700,39

51,25

24.521.686,37 16.554.450,22

7.967.236,15

67,51

3.3. Transportes e Comunicações
3.4. Comércio e Turismo

Outras

Saldo
(3=1-2)

4.3. PROQUAL
Total

Valor Total das GOP'S

53.262.376,03 41.032.560,60 12.229.815,43

77,04
( em euros)

16.000.000,00
14.000.000,00
12.000.000,00

em euros

10.000.000,00
8.000.000,00
6.000.000,00
4.000.000,00
2.000.000,00
0,00
1.1.

1.2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.
Dotação
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Cabimento
(1)

Compromisso
(2)

1.1. Serviços Gerais da Administração Pública

4.130.966,38

3.738.509,60

392.456,78

90,50

1.2. Segurança e Ordem Públicas
Total

1.363.252,02

1.301.603,79

61.648,23

95,48

5.494.218,40

5.040.113,39

454.105,01

91,73

2.1. Educação

4.573.175,43

4.139.462,67

433.712,76

90,52

206.840,97

174.750,28

32.090,69

84,49

2.3. Segurança e Acção Sociais

1.080.210,30

816.083,13

264.127,17

75,55

2.4. Habitação e Serviços Colectivos

5.717.449,54

4.483.853,43

1.233.596,11

78,42

2.5. Culturais, Recreativos e Religiosos
Total

1.829.330,05

1.497.900,04

331.430,01

81,88

13.407.006,29 11.112.049,55

2.294.956,74

82,88

Funções

Gerais

Designação

2.2. Saúde
Sociais

3.2. Indústria e Energia
Económicas

Execução
(4=2/1)

982.843,29

702.534,40

280.308,89

71,48

2.907.874,24

2.467.495,73

440.378,51

84,86

511.093,64

489.651,31

21.442,33

95,80

3.5. Outras Funções Económicas

1.175.074,52

1.143.851,80

31.222,72

97,34

Total

5.576.885,69

4.803.533,24

773.352,45

86,13

4.1. Operações da Dívida Autárquica

2.905.369,86

2.905.369,86

0,00

100,00

4.2. Transferências entre Administrações

5.694.310,75

5.601.121,89

93.188,86

98,36

4.3. PROQUAL

7.954.769,61

449.932,17

7.504.837,44

5,66

16.554.450,22

8.956.423,92

7.598.026,30

54,10

3.3. Transportes e Comunicações
3.4. Comércio e Turismo

Outras

Saldo
.
(3=1-2)

Total

Valor Total das GOP'S

41.032.560,60 29.912.120,10 11.120.440,50

72,90
( em euros)

8.000.000,00
7.000.000,00

em euros

6.000.000,00
5.000.000,00
4.000.000,00
3.000.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00
0,00
1.1.
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Compromisso
(1)

Pagamento
(2)

Saldo
(3=1-2)

1.1. Serviços Gerais da Administração Pública

3.738.509,60

1.442.096,11

2.296.413,49

38,57

1.2. Segurança e Ordem Públicas
Total

1.301.603,79

932.024,17

369.579,62

71,61

5.040.113,39

2.374.120,28

2.665.993,11

47,10

2.1. Educação

4.139.462,67

1.581.652,71

2.557.809,96

38,21

2.2. Saúde

174.750,28

61.203,43

113.546,85

35,02

2.3. Segurança e Acção Sociais

816.083,13

443.213,40

372.869,73

54,31

2.4. Habitação e Serviços Colectivos

4.483.853,43

2.328.052,88

2.155.800,55

51,92

2.5. Culturais, Recreativos e Religiosos
Total

1.497.900,04

772.104,10

725.795,94

51,55

11.112.049,55

5.186.226,52

5.925.823,03

46,67

702.534,40

545.658,90

156.875,50

77,67

2.467.495,73

843.138,27

1.624.357,46

34,17

489.651,31

177.505,40

312.145,91

36,25

3.5. Outras Funções Económicas

1.143.851,80

1.069.922,47

73.929,33

93,54

Total

4.803.533,24

2.636.225,04

2.167.308,20

54,88

4.1. Operações da Dívida Autárquica

2.905.369,86

2.902.606,91

2.762,95

99,90

4.2. Transferências entre Administrações

5.601.121,89

5.568.869,91

32.251,98

99,42

449.932,17

85.373,68

364.558,49

18,97

8.956.423,92

8.556.850,50

399.573,42

95,54

Funções

Gerais

Sociais

Designação

3.2. Indústria e Energia
Económicas

3.3. Transportes e Comunicações
3.4. Comércio e Turismo

Outras

4.3. PROQUAL
Total

Valor Total das GOP'S

29.912.120,10 18.753.422,34 11.158.697,76

Execução
(4=2/1)

62,70
( em euros)

6.000.000,00
5.000.000,00

em euros

4.000.000,00
3.000.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00
0,00
1.1.
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1.2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Compromisso

2.5.

3.2.
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Em resumo, analisamos o Grau de Execução Orçamental da Despesa, pela classificação funcional.

Funções

Gerais

Sociais

Dotação
(1)

Designação
1.1. Serviços Gerais da Administração Pública
1.2. Segurança e Ordem Públicas
Total
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Educação
Saúde
Segurança e Acção Sociais
Habitação e Serviços Colectivos
Culturais, Recreativos e Religiosos
Total

3.2.
3.3.
Económicas
3.4.
3.5.

Outras

Indústria e Energia
Transportes e Comunicações
Comércio e Turismo
Outras Funções Económicas
Total
4.1. Operações da Dívida Autárquica
4.2. Transferências entre Administrações
4.3. PROQUAL
Total
Valor Total das GOP'S

5.089.289,31
1.579.472,00
6.668.761,31
5.036.003,48
354.469,00
1.209.166,00
6.725.970,13
2.422.727,21
15.748.335,82
992.500,00
3.390.584,26
554.960,30
1.385.547,97
6.323.592,53
3.294.811,65
5.704.404,72
15.522.470,00
24.521.686,37
53.262.376,03

Pagamento
(2)
1.442.096,11
932.024,17
2.374.120,28
1.581.652,71
61.203,43
443.213,40
2.328.052,88
772.104,10
5.186.226,52
545.658,90
843.138,27
177.505,40
1.069.922,47
2.636.225,04
2.902.606,91
5.568.869,91
85.373,68
8.556.850,50
18.753.422,34

Grau de
Saldo
Exec. Orç.
(3=1-2)
(4=2/1)
3.647.193,20
647.447,83
4.294.641,03
3.454.350,77
293.265,57
765.952,60
4.397.917,25
1.650.623,11
10.562.109,30
446.841,10
2.547.445,99
377.454,90
315.625,50
3.687.367,49
392.204,74
135.534,81
15.437.096,32
15.964.835,87
34.508.953,69

28,34
59,01
35,60
31,41
17,27
36,65
34,61
31,87
32,93
54,98
24,87
31,99
77,22
41,69
88,10
97,62
0,55
34,90
35,21
( em euros)

16.000.000,00
14.000.000,00
12.000.000,00
10.000.000,00
8.000.000,00
6.000.000,00
4.000.000,00
2.000.000,00
0,00
1.1.
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A observação dos mapas e gráficos seguintes, permite constatar a execução do Plano Plurianual de Investimentos por funções,
primeiramente considerando o total das verbas disponíveis e a despesa cabimentada, seguidamente a despesa assumida e
posteriormente os pagamentos efectuados.
Plano de Investimentos

Funções

Designação
1.1. Serviços Gerais da Administração Pública

Gerais

Dotação
(1)

Cabimento
(2)

3.819.267,97

3.139.426,01

679.841,96

82,20

211.398,10

181.605,48

29.792,62

85,91

4.030.666,07

3.321.031,49

709.634,58

82,39

2.1. Educação

3.001.293,86

2.679.194,70

322.099,16

89,27

0,00

0,00

0,00

0,00

480.575,00

441.673,77

38.901,23

91,91

3.671.514,26

3.252.777,05

418.737,21

88,59

640.313,86

479.268,02

161.045,84

74,85

7.793.696,98

6.852.913,54

940.783,44

87,93

470.000,00

469.216,41

783,59

99,83

3.288.811,30

2.874.123,33

414.687,97

87,39

3.4. Comércio e Turismo

324.000,00

312.093,59

414.687,97

96,33

3.5. Outras Funções Económicas

107.444,43

81.074,41

11.906,41

75,46

4.190.255,73

3.736.507,74

842.065,94

89,17

15.063.245,00

7.947.317,18 7.115.927,82

52,76

15.063.245,00

7.947.317,18 7.115.927,82

52,76

2.3. Segurança e Acção Sociais
2.4. Habitação e Serviços Colectivos
2.5. Culturais, Recreativos e Religiosos
Total
3.2. Indústria e Energia

Económicas

3.3. Transportes e Comunicações

Total
Outras

Execução
(4=2/1)

1.2. Segurança e Ordem Públicas
Total
2.2. Saúde
Sociais

Saldo
(3=1-2)

4.3. PROQUAL
Total

Valor Total do PPI

31.077.863,78 21.857.769,95 9.220.093,83

70,33
( em euros)

16.000.000,00
14.000.000,00

em euros

12.000.000,00
10.000.000,00
8.000.000,00
6.000.000,00
4.000.000,00
2.000.000,00
0,00
1.1.

Ano V - N.º 10

1.2.

2.1.

2.2.Dotação
2.3.

2.4.
2.5.
Cabimento
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Funções

Gerais

Cabimento
(1)

Designação
1.1. Serviços Gerais da Administração Pública

2.802.589,86

336.836,15

89,27

181.605,48

119.964,19

61.641,29

66,06

3.321.031,49

2.922.554,05

398.477,44

88,00

2.1. Educação

2.679.194,70

2.330.150,56

349.044,14

86,97

0,00

0,00

0,00

0,00

441.673,77

226.359,85

215.313,92

51,25

3.252.777,05

2.538.103,56

714.673,49

78,03

479.268,02

397.642,38

81.625,64

82,97

5.492.256,35 1.360.657,19

80,14

2.3. Segurança e Acção Sociais
2.5. Culturais, Recreativos e Religiosos
Total

6.852.913,54

3.2. Indústria e Energia

469.216,41

188.907,52

280.308,89

40,26

2.874.123,33

2.437.314,82

436.808,51

84,80

312.093,59

310.894,39

436.808,51

99,62

81.074,41

80.956,01

1.199,20

99,85

3.736.507,74

3.018.072,74 1.155.125,11

80,77

7.947.317,18

444.326,75 2.029.941,33

5,59

Total

7.947.317,18

444.326,75 7.502.990,43

5,59

Valor Total do PPI

21.857.769,95

11.877.209,89 9.980.560,06

3.3. Transportes e Comunicações
3.4. Comércio e Turismo
3.5. Outras Funções Económicas
Total

Outras

Execução
(4=2/1)

1.2. Segurança e Ordem Públicas
Total

2.4. Habitação e Serviços Colectivos

Económicas

Saldo
(3=1-2)

3.139.426,01

2.2. Saúde
Sociais

Compromisso
(2)

4.3. PROQUAL

54,34
( em euros)

8.000.000,00
7.000.000,00

em euros

6.000.000,00
5.000.000,00
4.000.000,00
3.000.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00
0,00
1.1.

1.2.

2.1.

2.2.

2.3.
Cabimento

Pág. 26

2.4.

2.5.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

4.3.

Compromisso
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Funções

Compromisso
(1)

Designação
1.1. Serviços Gerais da Administração Pública

Gerais

2.802.589,86
119.964,19

2.922.554,05 1.013.214,35 1.909.339,70

34,67

2.1. Educação

2.330.150,56

35,63

2.5. Culturais, Recreativos e Religiosos
Total

0,00

0,00

0,00

226.359,85

100.395,46

125.964,39

44,35

2.538.103,56 1.747.205,40

790.898,16

68,84

268.452,23

32,49

5.492.256,35 2.807.031,43 2.685.224,92

51,11

188.907,52

3.3. Transportes e Comunicações
3.4. Comércio e Turismo
3.5. Outras Funções Económicas
4.3. PROQUAL
Total

Valor Total do PPI

129.190,15

73.830,03

60,92

2.437.314,82

831.476,52 1.605.838,30

34,11

310.894,39

65.348,84 1.605.838,30

21,02

47.697,74

245.545,55

58,92

3.018.072,74 1.059.600,59 3.531.052,18

35,11

80.956,01

Total

830.240,42 1.499.910,14

0,00

397.642,38

3.2. Indústria e Energia

34.885,22

34,91
29,08

2.4. Habitação e Serviços Colectivos

Outras

978.329,13 1.824.260,73

Execução
(4=2/1)

85.078,97

2.3. Segurança e Acção Sociais

Económicas

Saldo
(3=1-2)

1.2. Segurança e Ordem Públicas
Total
2.2. Saúde
Sociais

Pagamento
(2)

115.077,49

444.326,75

82.465,17 6.988.274,33

18,56

444.326,75

82.465,17

18,56

361.861,58

11.877.209,89 4.962.311,54 6.914.898,35

41,78
(em euros)

3.000.000,00

em euros

2.500.000,00
2.000.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00
500.000,00
0,00
1.1.

1.2.

2.1.

2.2.

Compromisso
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Em resumo, analisamos o Grau de Execução Orçamental da Despesa, pela classificação funcional.

Funções

Gerais

Sociais

Dotação
(1)

Designação
1.1. Serviços Gerais da Administração Pública
1.2. Segurança e Ordem Públicas
Total
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Educação
Saúde
Segurança e Acção Sociais
Habitação e Serviços Colectivos
Culturais, Recreativos e Religiosos
Total

3.2.
3.3.
Económicas
3.4.
3.5.
Outras

Indústria e Energia
Transportes e Comunicações
Comércio e Turismo
Outras Funções Económicas
Total
4.3. PROQUAL
Total
Valor Total do PPI

Grau de
Saldo
Exec. Orç.
(3=1-2)
(4=2/1)

Pagamento
(2)

3.819.267,97
211.398,10
4.030.666,07
3.001.293,86
0,00
480.575,00
3.671.514,26
640.313,86
7.793.696,98
470.000,00
3.288.811,30
324.000,00
107.444,43
4.190.255,73
15.063.245,00
15.063.245,00
31.077.863,78

978.329,13
34.885,22
1.013.214,35
830.240,42
0,00
100.395,46
1.747.205,40
129.190,15
2.807.031,43
115.077,49
831.476,52
65.348,84
47.697,74
1.059.600,59
82.465,17
82.465,17
4.962.311,54

2.840.938,84
176.512,88
3.017.451,72
2.171.053,44
0,00
380.179,54
1.924.308,86
511.123,71
4.986.665,55
354.922,51
2.457.334,78
2.457.334,78
258.651,16
5.528.243,23
10.701.563,95
14.980.779,83
26.115.552,24

25,62
16,50
25,14
27,66
0,00
20,89
47,59
20,18
36,02
24,48
25,28
20,17
44,39
25,29
0,55
0,55
15,97
( em euros)

16.000.000,00
14.000.000,00

em euros

12.000.000,00
10.000.000,00
8.000.000,00
6.000.000,00
4.000.000,00
2.000.000,00
0,00
1.1.

1.2.

2.1.

2.2.
Dotação
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i.

Função Geral

Grandes Opções do Plano

Funções

Dotação
(1)

Designação

1.1.1.1.Aquisição de Património Municipal
1.1.1.2.Actividades Meio
Geral
1.1.1.3.Acordos de Geminação
1.2.1.Protecção Civil e Luta contra Incêndios
Total

Cabimento
(2)

3.847.672,30
1.211.617,01
30.000,00
1.579.472,00
6.668.761,31

Saldo
Execução
(3=1-2) (4=2/1)

3.104.884,82
742.787,48
1.011.845,56
199.771,45
14.236,00
15.764,00
1.363.252,02
216.219,98
5.494.218,40 1.174.542,91

80,70
83,51
47,45
86,31
82,39
( em euros )

4.000.000,00
3.500.000,00

em euros

3.000.000,00
2.500.000,00
2.000.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00
500.000,00
0,00
1.1.1.1.

1.1.1.2.

1.1.1.3.

Dotação

Funções

Geral

Designação

1.1.1.1.Aquisição de Património Municipal
1.1.1.2.Actividades Meio
1.1.1.3.Acordos de Geminação
1.2.1.Protecção Civil e Luta contra Incêndios
Total

1.2.1.

Cabimento

Cabimento
(1)

Compromisso
Saldo
Execução
(2)
(3=1-2) (4=2/1)

3.104.884,82 2.726.761,48 378.123,34
1.011.845,56
997.512,12 14.333,44
14.236,00
14.236,00
0,00
1.363.252,02 1.301.603,79 61.648,23
5.494.218,40 5.040.113,39 454.105,01

87,82
98,58
100,00
95,48
91,73
( em euros )
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3.500.000,00
3.000.000,00

em euros

2.500.000,00
2.000.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00
500.000,00
0,00
1.1.1.1.

1.1.1.2.

Cabimento

Funções

1.1.1.3.

1.2.1.

Compromisso

Compromisso
(1)

Designação

1.1.1.1.Aquisição de Património Municipal
1.1.1.2.Actividades Meio
Geral
1.1.1.3.Acordos de Geminação
1.2.1.Protecção Civil e Luta contra Incêndios
Total

Pagamento
(2)

Saldo
Execução
(3=1-2) (4=2/1)

2.726.761,48
812.840,73 1.913.920,75
997.512,12
615.019,38
382.492,74
14.236,00
14.236,00
0,00
1.301.603,79
932.024,17
369.579,62
5.040.113,39 2.374.120,28 2.665.993,11

29,81
61,66
100,00
71,61
47,10
( em euros )

3.000.000,00
2.500.000,00

em euros

2.000.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00
500.000,00
0,00
1.1.1.1.
Compromisso
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Funções

Geral

Dotação
(1)

Designação

1.1.1.1.Aquisição de Património Municipal
1.1.1.2.Actividades Meio
1.1.1.3.Acordos de Geminação
1.2.1.Protecção Civil e Luta contra Incêndios
Total

Pagamento
(2)

Grau de
Saldo
Exec. Orç.
(3=1-2)
(4=2/1)

3.847.672,30
812.840,73 3.034.831,57
1.211.617,01
615.019,38
596.597,63
30.000,00
14.236,00
15.764,00
1.579.472,00
932.024,17
647.447,83
6.668.761,31 2.374.120,28 4.294.641,03

21,13
50,76
47,45
59,01
35,60
( em euros )

4.000.000,00
3.500.000,00

em euros

3.000.000,00
2.500.000,00
2.000.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00
500.000,00
0,00
1.1.1.1.

1.1.1.2.
Dotação

1.1.1.3.
Pagamento

1.2.1.

Plano de Investimentos

Funções

Designação

1.1.1.1.Aquisição de Património Municipal
Geral 1.1.1.2.Actividades Meio
1.2.1.Protecção Civil e Luta contra Incêndios
Total

Dotação
(1)

Cabimento
(2)

Saldo
Execução
(3=1-2) (4=2/1)

3.535.702,42 2.868.987,95 666.714,47
283.565,55
270.438,06 13.127,49
211.398,10
181.605,48 29.792,62
4.030.666,07 3.321.031,49 709.634,58

81,14
95,37
85,91
82,39
( em euros )
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4.000.000,00
3.500.000,00

em euros

3.000.000,00
2.500.000,00
2.000.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00
500.000,00
0,00
1.1.1.1.
Dotação

Funções

Designação

1.1.1.1.Aquisição de Património Municipal
Geral 1.1.1.2.Actividades Meio
1.2.1.Protecção Civil e Luta contra Incêndios
Total

1.1.1.2.

1.2.1.
Cabimento

Cabimento
(1)

Compromisso
Saldo
Execução
(2)
(3=1-2) (4=2/1)

2.868.987,95 2.532.151,80 336.836,15
270.438,06
270.438,06
0,00
181.605,48
119.964,19 61.641,29
3.321.031,49 2.922.554,05 398.477,44

88,26
100,00
66,06
88,00
( em euros )

3.000.000,00

em euros

2.500.000,00
2.000.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00
500.000,00
0,00
1.1.1.1.
Cabimento

Funções

Designação

1.1.1.1.Aquisição de Património Municipal
Geral 1.1.1.2.Actividades Meio
1.2.1.Protecção Civil e Luta contra Incêndios
Total

1.1.1.2.

1.2.1.
Compromisso

Compromisso
(1)

Pagamento
(2)

Saldo
Execução
(3=1-2) (4=2/1)

2.532.151,80
781.981,05 1.750.170,75
270.438,06
196.348,08
74.089,98
119.964,19
34.885,22
85.078,97
2.922.554,05 1.013.214,35 1.909.339,70

30,88
72,60
29,08
34,67
( em euros )
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3.000.000,00

em euros

2.500.000,00
2.000.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00
500.000,00
0,00
1.1.1.1.
Compromisso

Funções

Geral

1.1.1.2.

Dotação
(1)

Designação

1.1.1.1.Aquisição de Património Municipal
1.1.1.2.Actividades Meio
1.2.1.Protecção Civil e Luta contra Incêndios
Total

1.2.1.
Pagamento

Pagamento
(2)

Grau de
Saldo
Exec. Orç.
(3=1-2)
(4=2/1)

3.535.702,42
781.981,05 2.753.721,37
283.565,55
196.348,08
87.217,47
211.398,10
34.885,22
176.512,88
4.030.666,07 1.013.214,35 3.017.451,72

22,12
69,24
16,50
25,14
( em euros )

4.000.000,00
3.500.000,00

em euros

3.000.000,00
2.500.000,00
2.000.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00
500.000,00
0,00
1.1.1.1.
Dotação
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1.1.1.2.
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ii.

Função Social
Grandes Opções do Plano

Funções

Dotação
(1)

Designação

Cabimento
(2)

Saldo
Execução
(3=1-2) (4=2/1)

2.1.Educação
2.1.1.Ensino não Superior

3.966.653,48 3.558.990,41

407.663,07

89,72

2.1.2.Comparticipação em Pavilhões Desportivos Escolares

1.069.350,00 1.014.185,02

55.164,98

94,84

206.840,97

147.628,03

58,35

1.209.166,00 1.080.210,30

128.955,70

89,34

2.4.1.Habitação

1.357.128,70 1.261.294,13

95.834,57

92,94

2.4.2.Ordenamento do Território

1.807.254,86 1.153.292,82

653.962,04

63,81

1.682.561,21 1.577.626,06

104.935,15

93,76

2.2.Saúde
2.2.1.Serviços Individuais de Saúde

354.469,00

2.3.Segurança e Acção Sociais
2.3.2.Acção Social
2.4.Habitação e Serviços Colectivos

Sociais

2.4.6.Protecção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza
2.4.6.1.Meio Ambiente
2.4.6.2.Conservação da Natureza

987.473,04

857.876,17

129.596,87

86,88

2.4.6.3.Higiene Pública

891.552,32

867.360,36

24.191,96

97,29

815.383,20

577.635,25

237.747,95

70,84

1.364.219,78 1.105.903,92

258.315,86

81,06

2.5.Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos
2.5.1.Cultura
2.5.2.Desporto, Recreio e Lazer
2.5.2.1.Desporto
2.5.2.2.Recreio e Lazer
2.5.3.Outras Actividades Cívicas e Religiosas
Total

229.624,23

145.790,88

83.833,35

63,49

13.500,00

0,00

13.500,00

0,00

15.748.335,82 13.407.006,29 2.341.329,53

85,13
( em euros )

4.000.000,00
3.500.000,00

em euros

3.000.000,00
2.500.000,00
2.000.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00
500.000,00
0,00
2.1.1.

2.1.2.

2.2.1.

2.3.2.

2.4.1.

2.4.2. 2.4.6.1. 2.4.6.2. 2.4.6.3. 2.5.1. 2.5.2.1. 2.5.2.2. 2.5.3.

Dotação
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Funções

Cabimento
(1)

Designação

Compromisso
(2)

Saldo
Execução
(3=1-2) (4=2/1)

2.1.Educação
2.1.1.Ensino não Superior

3.558.990,41

3.294.559,41

264.431,00

92,57

2.1.2.Comparticipação em Pavilhões Desportivos Escolares

1.014.185,02

844.903,26

169.281,76

83,31

206.840,97

174.750,28

32.090,69

84,49

1.080.210,30

816.083,13

264.127,17

75,55

2.4.1.Habitação

1.261.294,13

916.967,15

344.326,98

72,70

2.4.2.Ordenamento do Território

1.153.292,82

976.449,50

176.843,32

84,67

1.577.626,06

1.202.566,74

375.059,32

76,23

2.4.6.2.Conservação da Natureza

857.876,17

698.844,04

159.032,13

81,46

2.4.6.3.Higiene Pública

867.360,36

689.026,00

178.334,36

79,44

577.635,25

405.814,05

171.821,20

70,25

1.105.903,92

1.005.082,40

100.821,52

90,88

145.790,88

87.003,59

58.787,29

59,68

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.Saúde
2.2.1.Serviços Individuais de Saúde
2.3.Segurança e Acção Sociais
2.3.2.Acção Social
2.4.Habitação e Serviços Colectivos

Sociais

2.4.6.Protecção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza
2.4.6.1.Meio Ambiente

2.5.Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos
2.5.1.Cultura
2.5.2.Desporto, Recreio e Lazer
2.5.2.1.Desporto
2.5.2.2.Recreio e Lazer
2.5.3.Outras Actividades Cívicas e Religiosas
Total

13.407.006,29 11.112.049,55 2.294.956,74

82,88
( em euros )

4.000.000,00
3.500.000,00

em euros

3.000.000,00
2.500.000,00
2.000.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00
500.000,00
0,00
2.1.1.

2.1.2.

2.2.1.
Cabimento
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2.3.2.

2.4.1.

2.4.2.

2.4.6.1. 2.4.6.2. 2.4.6.3.

2.5.1.

2.5.2.1. 2.5.2.2.

2.5.3.

Compromisso
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Pagamento
(2)

Saldo
(3=1-2)

3.294.559,41

1.199.209,49

2.095.349,92

36,40

844.903,26

382.443,22

462.460,04

45,26

174.750,28

61.203,43

113.546,85

35,02

816.083,13

443.213,40

372.869,73

54,31

2.4.1. Habitação

916.967,15

547.739,51

369.227,64

59,73

2.4.2. Ordenamento do Território

976.449,50

578.426,67

398.022,83

59,24

1.202.566,74

461.878,07

740.688,67

38,41

2.4.6.2. Conservação da Natureza

698.844,04

306.884,30

391.959,74

43,91

2.4.6.3. Higiene Pública

689.026,00

433.124,33

255.901,67

62,86

405.814,05

191.595,00

214.219,05

47,21

1.005.082,40

542.099,62

462.982,78

53,94

87.003,59

38.409,48

48.594,11

44,15

0,00

0,00

0,00

0,00

11.112.049,55

5.186.226,52

5.925.823,03

Funções

Compromisso
(1)

Designação

Execução
(4=2/1)

2.1. Educação
2.1.1. Ensino não Superior
2.1.2. Comparticipação em Pavilhões Desportivos Escolares
2.2. Saúde
2.2.1. Serviços Individuais de Saúde
2.3. Segurança e Acção Sociais
2.3.2. Acção Social
2.4. Habitação e Serviços Colectivos

Sociais

2.4.6. Protecção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza
2.4.6.1. Meio Ambiente

2.5. Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos
2.5.1. Cultura
2.5.2. Desporto, Recreio e Lazer
2.5.2.1. Desporto
2.5.2.2. Recreio e Lazer
2.5.3. Outras Actividades Cívicas e Religiosas
Total

46,67
( em euros )

3.500.000,00

3.000.000,00

em euros

2.500.000,00

2.000.000,00

1.500.000,00

1.000.000,00

500.000,00

0,00
2.1.1.

2.1.2.

2.2.1.

2.3.2.

2.4.1.

2.4.2. 2.4.6.1. 2.4.6.2. 2.4.6.3. 2.5.1. 2.5.2.1. 2.5.2.2. 2.5.3.

Compromisso
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Funções

Dotação
(1)

Designação

Pagamento
(2)

Grau de
Saldo
Exec. Orç.
(3=1-2)
(4=2/1)

2.1.Educação
2.1.1.Ensino não Superior

3.966.653,48 1.199.209,49 2.767.443,99

30,23

2.1.2.Comparticipação em Pavilhões Desportivos Escolares

1.069.350,00

382.443,22

686.906,78

35,76

354.469,00

61.203,43

293.265,57

17,27

1.209.166,00

443.213,40

765.952,60

36,65

2.4.1.Habitação

1.357.128,70

547.739,51

809.389,19

40,36

2.4.2.Ordenamento do Território

1.807.254,86

578.426,67 1.228.828,19

32,01

1.682.561,21

461.878,07 1.220.683,14

27,45

2.2.Saúde
2.2.1.Serviços Individuais de Saúde
2.3.Segurança e Acção Sociais
2.3.2.Acção Social
2.4.Habitação e Serviços Colectivos

Sociais

2.4.6.Protecção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza
2.4.6.1.Meio Ambiente
2.4.6.2.Conservação da Natureza

987.473,04

306.884,30

680.588,74

31,08

2.4.6.3.Higiene Pública

891.552,32

433.124,33

458.427,99

48,58

815.383,20

191.595,00

623.788,20

23,50

1.364.219,78

542.099,62

822.120,16

39,74

229.624,23

38.409,48

191.214,75

16,73

13.500,00

0,00

13.500,00

0,00

15.748.335,82 5.186.226,5210.562.109,30

32,93

2.5.Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos
2.5.1.Cultura
2.5.2.Desporto, Recreio e Lazer
2.5.2.1.Desporto
2.5.2.2.Recreio e Lazer
2.5.3.Outras Actividades Cívicas e Religiosas
Total

( em euros )

4.000.000,00
3.500.000,00
3.000.000,00
2.500.000,00

em euros

2.000.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00
500.000,00
0,00
2.1.1.

2.1.2.

2.2.1.

2.3.2.

Dotação
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2.4.1.

2.4.2. 2.4.6.1. 2.4.6.2. 2.4.6.3. 2.5.1. 2.5.2.1. 2.5.2.2. 2.5.3.
Pagamento
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Plano de Investimentos
Dotação
(1)

Cabimento
(2)

Saldo
(3=1-2)

2.616.093,86

2.323.421,47

292.672,39

88,81

385.200,00

355.773,23

29.426,77

92,36

0,00

0,00

0,00

0,00

480.575,00

441.673,77

38.901,23

91,91

1.165.310,00

1.097.740,05

67.569,95

94,20

625.692,86

423.947,16

201.745,70

67,76

2.4.6.1. Meio Ambiente

726.890,00

664.482,98

62.407,02

91,41

2.4.6.2. Conservação da Natureza

505.806,40

434.548,19

71.258,21

85,91

2.4.6.3. Higiene Pública

647.815,00

632.058,67

15.756,33

97,57

242.742,01

189.298,98

53.443,03

77,98

368.076,85

289.969,04

78.107,81

78,78

15.995,00

8.577,56

7.417,44

53,63

13.500,00

0,00

13.500,00

0,00

7.793.696,98

6.861.491,10

918.705,88

Funções

Designação

Execução
(4=2/1)

2.1. Educação
2.1.1. Ensino não Superior
2.1.2. Comparticipação em Pavilhões Desportivos Escolares
2.2. Saúde
2.2.1. Serviços Individuais de Saúde
2.3. Segurança e Acção Sociais
2.3.2. Acção Social
2.4. Habitação e Serviços Colectivos
2.4.1. Habitação
Sociais

2.4.2. Ordenamento do Território
2.4.6. Protecção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza

2.5. Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos
2.5.1. Cultura
2.5.2. Desporto, Recreio e Lazer
2.5.2.1. Desporto
2.5.2.2. Recreio e Lazer
2.5.3. Outras Actividades Cívicas e Religiosas
Total

88,04
( em euros )

3.000.000,00

em euros

2.500.000,00
2.000.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00
500.000,00
0,00
2.1.1.

2.1.2.

2.2.1.

2.3.2.
Dotação
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2.4.2.
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2.5.3.

Cabimento
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Funções

Cabimento
(1)

Designação

Compromisso
Saldo
(2)
(3=1-2)

Execução
(4=2/1)

2.1.Educação
2.1.1.Ensino não Superior

2.323.421,47 2.102.554,53

2.1.2.Comparticipação em Pavilhões Desportivos Escolares

220.866,94

90,49

355.773,23

227.596,03

128.177,20

63,97

0,00

0,00

0,00

0,00

441.673,77

226.359,85

215.313,92

51,25

1.097.740,05

779.486,81

318.253,24

71,01

423.947,16

423.947,16

0,00

100,00

2.4.6.1.Meio Ambiente

664.482,98

474.984,87

189.498,11

71,48

2.4.6.2.Conservação da Natureza

434.548,19

365.754,23

68.793,96

84,17

2.4.6.3.Higiene Pública

632.058,67

493.930,49

138.128,18

78,15

189.298,98

140.260,53

49.038,45

74,09

289.969,04

250.804,29

39.164,75

86,49

8.577,56

6.577,56

2.000,00

76,68

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.Saúde
2.2.1.Serviços Individuais de Saúde
2.3.Segurança e Acção Sociais
2.3.2.Acção Social
2.4.Habitação e Serviços Colectivos
2.4.1.Habitação
Sociais

2.4.2.Ordenamento do Território
2.4.6.Protecção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza

2.5.Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos
2.5.1.Cultura
2.5.2.Desporto, Recreio e Lazer
2.5.2.1.Desporto
2.5.2.2.Recreio e Lazer
2.5.3.Outras Actividades Cívicas e Religiosas
Total

6.861.491,10 5.492.256,35 1.369.234,75

80,04
( em euros )

2.500.000,00

em euros

2.000.000,00

1.500.000,00

1.000.000,00

500.000,00

0,00
2.1.1.

2.1.2.

2.2.1.

2.3.2.

2.4.1.

Cabimento
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2.4.2.

2.4.6.1. 2.4.6.2. 2.4.6.3.

2.5.1.

2.5.2.1. 2.5.2.2.

2.5.3.

Compromisso
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Funções

Compromisso Pagamento
(1)
(2)

Designação

Saldo
(3=1-2)

Execução
(4=2/1)

2.1.Educação
2.1.1.Ensino não Superior

2.102.554,53

2.1.2.Comparticipação em Pavilhões Desportivos Escolares

746.280,73 1.356.273,80

35,49

227.596,03

83.959,69

143.636,34

36,89

0,00

0,00

0,00

0,00

226.359,85

100.395,46

125.964,39

44,35

2.4.1.Habitação

779.486,81

473.013,77

306.473,04

60,68

2.4.2.Ordenamento do Território

423.947,16

341.152,02

82.795,14

80,47

2.4.6.1.Meio Ambiente

474.984,87

367.751,90

107.232,97

77,42

2.4.6.2.Conservação da Natureza

365.754,23

200.978,81

164.775,42

54,95

2.4.6.3.Higiene Pública

493.930,49

364.308,90

129.621,59

73,76

140.260,53

31.353,02

108.907,51

22,35

250.804,29

91.488,49

159.315,80

36,48

6.577,56

6.348,64

228,92

96,52

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.Saúde
2.2.1.Serviços Individuais de Saúde
2.3.Segurança e Acção Sociais
2.3.2.Acção Social
2.4.Habitação e Serviços Colectivos

Sociais

2.4.6.Protecção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza

2.5.Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos
2.5.1.Cultura
2.5.2.Desporto, Recreio e Lazer
2.5.2.1.Desporto
2.5.2.2.Recreio e Lazer
2.5.3.Outras Actividades Cívicas e Religiosas
Total

5.492.256,35 2.807.031,43 2.685.224,92

51,11
( em euros )

2.500.000,00

em euros

2.000.000,00

1.500.000,00

1.000.000,00

500.000,00

0,00
2.1.1.
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Compromisso
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Funções

Dotação
(1)

Designação

Pagamento
(2)

Saldo
(3=1-2)

Grau de
Exec. Orç.
(4=2/1)

2.1.Educação
2.1.1.Ensino não Superior

2.616.093,86

746.280,73

1.869.813,13

28,53

385.200,00

83.959,69

301.240,31

21,80

0,00

0,00

0,00

0,00

480.575,00

100.395,46

380.179,54

20,89

1.165.310,00

473.013,77

692.296,23

40,59

625.692,86

341.152,02

284.540,84

54,52

2.4.6.1.Meio Ambiente

726.890,00

367.751,90

359.138,10

50,59

2.4.6.2.Conservação da Natureza

505.806,40

200.978,81

304.827,59

39,73

2.4.6.3.Higiene Pública

647.815,00

364.308,90

283.506,10

56,24

242.742,01

31.353,02

211.388,99

12,92

368.076,85

91.488,49

276.588,36

24,86

15.995,00

6.348,64

9.646,36

39,69

13.500,00

0,00

13.500,00

0,00

7.793.696,98

2.807.031,43

4.986.665,55

2.1.2.Comparticipação em Pavilhões Desportivos Escolares
2.2.Saúde
2.2.1.Serviços Individuais de Saúde
2.3.Segurança e Acção Sociais
2.3.2.Acção Social
2.4.Habitação e Serviços Colectivos
2.4.1.Habitação
Sociais

2.4.2.Ordenamento do Território
2.4.6.Protecção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza

2.5.Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos
2.5.1.Cultura
2.5.2.Desporto, Recreio e Lazer
2.5.2.1.Desporto
2.5.2.2.Recreio e Lazer
2.5.3.Outras Actividades Cívicas e Religiosas
Total

36,02
( em euros )

3.000.000,00

em euros

2.500.000,00
2.000.000,00

1.500.000,00
1.000.000,00

500.000,00
0,00
2.1.1.

Ano V - N.º 10

2.1.2.

2.2.1.

2.3.2.
Dotação

2.4.1.

2.4.2. 2.4.6.1. 2.4.6.2. 2.4.6.3. 2.5.1. 2.5.2.1. 2.5.2.2. 2.5.3.
Pagamento
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iii.

Função Económica
Grandes Opções do Plano

Funções

3.2.

Indústria e Energia

3.2.1.

Iluminação Pública

3.3.
3.3.1.
Económicas

Dotação
(1)

Designação

Cabimento
(2)

Saldo
(3=1-2)

Execução
(4=2/1)

992.500,00

982.843,29

9.656,71

99,03

3.390.584,26

2.907.874,24

482.710,02

85,76

Transportes e Comunicações
Transportes Rodoviários

3.4.

Comércio e Turismo

3.4.1.

Mercados e Feiras

301.000,00

289.093,59

11.906,41

96,04

3.4.2.

Turismo

253.960,30

222.000,05

31.960,25

87,42

1.330.349,39

1.136.524,67

193.824,72

85,43

55.198,58

38.549,85

16.648,73

69,84

6.323.592,53

5.576.885,69

746.706,84

3.5.

Outras Funções Económicas

3.5.1.

Potenciar o Desenvolvimento Económico

3.5.2.

Caracterização Económica de Odivelas
Total

88,19
( em euros )

3.500.000,00
3.000.000,00

em euros

2.500.000,00
2.000.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00
500.000,00
0,00
3.2.1.

3.3.1.

3.4.1.
Dotação
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Funções

Designação

3.2.

Indústria e Energia

3.2.1.

Iluminação Pública

3.3.
3.3.1.
Económicas

Cabimento
(1)

Compromisso
(2)

Saldo
(3=1-2)

Execução
(4=2/1)

982.843,29

702.534,40

280.308,89

71,48

2.907.874,24

2.467.495,73

440.378,51

84,86

Transportes e Comunicações
Transportes Rodoviários

3.4.

Comércio e Turismo

3.4.1.

Mercados e Feiras

289.093,59

289.093,59

0,00

100,00

3.4.2.

Turismo

222.000,05

200.557,72

21.442,33

90,34

1.136.524,67

1.105.301,95

31.222,72

97,25

38.549,85

38.549,85

0,00

100,00

5.576.885,69

4.803.533,24

773.352,45

3.5.

Outras Funções Económicas

3.5.1.

Potenciar o Desenvolvimento Económico

3.5.2.

Caracterização Económica de Odivelas
Total

86,13
( em euros )

3.000.000,00

2.500.000,00

em euros

2.000.000,00

1.500.000,00

1.000.000,00

500.000,00

0,00
3.2.1.

Funções

3.4.1.
Cabimento

Designação

3.2.

Indústria e Energia

3.2.1.

Iluminação Pública

3.3.
3.3.1.
Económicas

3.3.1.

3.4.2.
Compromisso

Compromisso
(1)

3.5.1.

Pagamento
(2)

3.5.2.

Saldo
(3=1-2)

Execução
(4=2/1)

702.534,40

545.658,90

156.875,50

77,67

2.467.495,73

843.138,27

1.624.357,46

34,17

Transportes e Comunicações
Transportes Rodoviários

3.4.

Comércio e Turismo

3.4.1.

Mercados e Feiras

289.093,59

65.348,84

223.744,75

22,60

3.4.2.

Turismo

200.557,72

112.156,56

88.401,16

55,92

1.105.301,95

1.031.372,62

73.929,33

93,31

38.549,85

38.549,85

0,00

100,00

4.803.533,24

2.636.225,04

2.167.308,20

3.5.

Outras Funções Económicas

3.5.1.

Potenciar o Desenvolvimento Económico

3.5.2.

Caracterização Económica de Odivelas
Total

54,88
( em euros )
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2.500.000,00

em euros

2.000.000,00

1.500.000,00

1.000.000,00

500.000,00

0,00
3.2.1.

Funções

3.4.1.
Compromisso

3.2.

Indústria e Energia

3.2.1.

Iluminação Pública

3.3.1.

3.4.2.

3.5.1.
Pagamento

Dotação
(1)

Designação

3.3.

Económicas

3.3.1.

Pagamento
(2)

3.5.2.

Saldo
(3=1-2)

Grau de
Exec. Orç.
(4=2/1)

992.500,00

545.658,90

446.841,10

54,98

3.390.584,26

843.138,27

2.547.445,99

24,87

Transportes e Comunicações
Transportes Rodoviários

3.4.

Comércio e Turismo

3.4.1.

Mercados e Feiras

301.000,00

65.348,84

235.651,16

21,71

3.4.2.

Turismo

253.960,30

112.156,56

141.803,74

44,16

1.330.349,39

1.031.372,62

298.976,77

77,53

55.198,58

38.549,85

16.648,73

69,84

6.323.592,53

2.636.225,04

3.687.367,49

3.5.

Outras Funções Económicas

3.5.1.

Potenciar o Desenvolvimento Económico

3.5.2.

Caracterização Económica de Odivelas
Total

41,69
( em euros )

3.500.000,00
3.000.000,00

em euros

2.500.000,00
2.000.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00
500.000,00
0,00
3.2.1.

3.3.1.

3.4.1.
Dotação
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Plano de Investimentos

Funções

3.2.

Indústria e Energia

3.2.1.

Iluminação Pública

3.3.
3.3.1.
Económicas

Dotação
(1)

Designação

Saldo
(3=1-2)

Execução
(4=2/1)

470.000,00

469.216,41

783,59

99,83

3.288.811,30

2.874.123,33

414.687,97

87,39

301.000,00

289.093,59

11.906,41

96,04

23.000,00

23.000,00

0,00

100,00

107.444,43

81.074,41

26.370,02

75,46

0,00

0,00

0,00

0,00

4.190.255,73

3.736.507,74

453.747,99

Transportes e Comunicações
Transportes Rodoviários

3.4.

Comércio e Turismo

3.4.1.

Mercados e Feiras

3.4.2.

Turismo

3.5.

Cabimento
(2)

Outras Funções Económicas

3.5.1.

Potenciar o Desenvolvimento Económico

3.5.2.

Caracterização Económica de Odivelas
Total

89,17
( em euros )

3.500.000,00
3.000.000,00

em euros

2.500.000,00
2.000.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00
500.000,00
0,00
3.2.1.

Ano V - N.º 10

3.3.1.
Dotação

3.4.1.
3.4.2.
Cabimento
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Funções

Designação

3.2.

Indústria e Energia

3.2.1.

Iluminação Pública

3.3.
3.3.1.
Económicas

469.216,41

Compromisso
Saldo
(2)
(3=1-2)

Execução
(4=2/1)

188.907,52

280.308,89

40,26

2.874.123,33 2.437.314,82

436.808,51

84,80

Transportes e Comunicações
Transportes Rodoviários

3.4.

Comércio e Turismo

3.4.1.

Mercados e Feiras

3.4.2.

Turismo

3.5.

Cabimento
(1)

289.093,59

289.093,59

0,00

100,00

23.000,00

21.800,80

1.199,20

94,79

81.074,41

80.956,01

118,40

99,85

0,00

0,00

0,00

0,00

3.736.507,74 3.018.072,74

718.435,00

Outras Funções Económicas

3.5.1.

Potenciar o Desenvolvimento Económico

3.5.2.

Caracterização Económica de Odivelas
Total

80,77
( em euros )

3.000.000,00

em euros

2.500.000,00

2.000.000,00

1.500.000,00

1.000.000,00

500.000,00

0,00
3.2.1.
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Funções

Designação

3.2.

Indústria e Energia

3.2.1.

Iluminação Pública

3.3.
3.3.1.
Económicas

188.907,52

Pagamento
(2)

115.077,49

Saldo
(3=1-2)

Execução
(4=2/1)

73.830,03

60,92

831.476,52 1.605.838,30

34,11

Transportes e Comunicações
Transportes Rodoviários

3.4.

Comércio e Turismo

3.4.1.

Mercados e Feiras

3.4.2.

Turismo

3.5.

Compromisso
(1)

2.437.314,82

289.093,59

65.348,84

223.744,75

22,60

21.800,80

0,00

21.800,80

0,00

80.956,01

47.697,74

33.258,27

58,92

0,00

0,00

0,00

0,00

Outras Funções Económicas

3.5.1.

Potenciar o Desenvolvimento Económico

3.5.2.

Caracterização Económica de Odivelas
Total

3.018.072,74 1.059.600,59 1.958.472,15

35,11
( em euros )

2.500.000,00

2.000.000,00

em euros

1.500.000,00

1.000.000,00

500.000,00

0,00
3.2.1.

Ano V - N.º 10

3.3.1.

3.4.1.
Compromisso
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Funções

3.2.

Indústria e Energia

3.2.1.

Iluminação Pública

3.3.
3.3.1.
Económicas

Dotação
(1)

Designação

Saldo
(3=1-2)

Grau de
Exec. Orç.
(4=2/1)

470.000,00

115.077,49

354.922,51

24,48

3.288.811,30

831.476,52

2.457.334,78

25,28

301.000,00

65.348,84

235.651,16

21,71

23.000,00

0,00

23.000,00

0,00

107.444,43

47.697,74

59.746,69

44,39

0,00

0,00

0,00

0,00

4.190.255,73

1.059.600,59

3.130.655,14

Transportes e Comunicações
Transportes Rodoviários

3.4.

Comércio e Turismo

3.4.1.

Mercados e Feiras

3.4.2.

Turismo

3.5.

Pagamento
(2)

Outras Funções Económicas

3.5.1.

Potenciar o Desenvolvimento Económico

3.5.2.

Caracterização Económica de Odivelas
Total

25,29
( em euros )

3.500.000,00
3.000.000,00

em euros

2.500.000,00
2.000.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00
500.000,00
0,00
3.2.1.
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iv.

Outras Funções
Grandes Opções do Plano

Funções

Outras

Designação

Dotação
(1)

Cabimento
(2)

Saldo
(3=1-2)

Execução
(4=2/1)

4.1.

Operações da Dívida Autárquica

3.294.811,65

2.905.369,86

389.441,79

88,18

4.2.

Transferências entre Administrações

5.704.404,72

5.694.310,75

10.093,97

99,82

4.3.

PROQUAL
1.275,00

1.263,86

11,14

99,13

4.3.0.

Despesas Afectas à Gestão

4.3.1.

Eixo 1 - Qualif. Social Territorial/ Consolidação Centralidades

9.237.950,00

2.764.672,25

6.473.277,75

29,93

4.3.2.

Eixo 2 - Melhoria Condições de Mobilidade e Acessibilidades

1.117.105,00

394.939,67

722.165,33

35,35

4.3.3.

Eixo 3 - Requalificação Ambiental/ Estrutura Verde

5.166.140,00

4.793.893,83

372.246,17

92,79

24.521.686,37 16.554.450,22

7.967.236,15

Total

67,51
( em euros )

9.000.000,00
8.000.000,00
7.000.000,00
em euros

6.000.000,00
5.000.000,00
4.000.000,00
3.000.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00
0,00
4.1.

Funções

Outras

4.2.

4.3.0.
Dotação

4.3.1.
Cabimento

Designação

4.3.2.

Cabimento
(1)

4.3.3.

Compromisso
Saldo
Execução
(2)
(3=1-2) (4=2/1)

4.1.

Operações da Dívida Autárquica

2.905.369,86 2.905.369,86

0,00

100,00

4.2.

Transferências entre Administrações

5.694.310,75 5.601.121,89

93.188,86

98,36

4.3.

PROQUAL
0,00

100,00

4.3.0.

Despesas Afectas à Gestão

4.3.1.

Eixo 1 - Qualif. Social Territorial/ Consolidação Centralidades

2.764.672,25

311.193,64 2.453.478,61

11,26

4.3.2.

Eixo 2 - Melhoria Condições de Mobilidade e Acessibilidades

394.939,67

90.074,67 304.865,00

22,81

4.3.3.

Eixo 3 - Requalificação Ambiental/ Estrutura Verde

4.793.893,83

47.400,00 4.746.493,83

0,99

16.554.450,22 8.956.423,92 7.598.026,30

54,10

Total

1.263,86

1.263,86

( em euros )
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6.000.000,00

5.000.000,00

em euros

4.000.000,00

3.000.000,00

2.000.000,00

1.000.000,00

0,00
4.1.
Cabimento

Funções

Outras

4.2.

4.3.0.
Compromisso

4.3.1.

4.3.2.

4.3.3.

Compromisso Pagamento
(1)
2)

Designação

(

Saldo
(3=1-2)

Execução
(4=2/1)

4.1.

Operações da Dívida Autárquica

2.905.369,86 2.902.606,91

2.762,95

99,90

4.2.

Transferências entre Administrações

5.601.121,89 5.568.869,91

32.251,98

99,42

4.3.

PROQUAL

4.3.0.

Despesas Afectas à Gestão

1.263,86

1.263,86

0,00

100,00

4.3.1.

Eixo 1 - Qualif. Social Territorial/ Consolidação Centralidades

311.193,64

84.109,82

227.083,82

27,03

4.3.2.

Eixo 2 - Melhoria Condições de Mobilidade e Acessibilidades

90.074,67

0,00

90.074,67

0,00

4.3.3.

Eixo 3 - Requalificação Ambiental/ Estrutura Verde

47.400,00

0,00

47.400,00

0,00

8.956.423,92 8.556.850,50

399.573,42

Total

95,54
( em euros )

6.000.000,00

em euros

5.000.000,00

4.000.000,00

3.000.000,00

2.000.000,00

1.000.000,00

0,00
4.1.
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Funções

Outras

Dotação
(1)

Designação

Pagamento
(2)

Saldo
(3=1-2)

Grau de
Exec. Orç.
(4=2/1)

4.1.

Operações da Dívida Autárquica

3.294.811,65

2.902.606,91

392.204,74

88,10

4.2.

Transferências entre Administrações

5.704.404,72

5.568.869,91

135.534,81

97,62

4.3.

PROQUAL
1.275,00

1.263,86

11,14

99,13

4.3.0.

Despesas Afectas à Gestão

4.3.1.

Eixo 1 - Qualif. Social Territorial/ Consolidação Centralidades

9.237.950,00

84.109,82

9.153.840,18

0,91

4.3.2.

Eixo 2 - Melhoria Condições de Mobilidade e Acessibilidades

1.117.105,00

0,00

1.117.105,00

0,00

4.3.3.

Eixo 3 - Requalificação Ambiental/ Estrutura Verde

5.166.140,00

0,00

5.166.140,00

0,00

Total

24.521.686,37

8.556.850,50 15.964.835,87

34,90
( em euros )

10.000.000,00
9.000.000,00

em euros

8.000.000,00
7.000.000,00
6.000.000,00
5.000.000,00
4.000.000,00
3.000.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00
0,00
4.1.

4.2.
Dotação

4.3.0.

4.3.1.

4.3.2.

4.3.3.

Pagamento

Plano de Investimentos

Funções

Designação

4.3.
Outras

Dotação
1)

( Cabimento Saldo
( Execução
(2)
3=1-2)
(4=2/1)

PROQUAL

4.3.0.

Despesas Afectas à Gestão

4.3.1.

0,00

0,00

0,00

0,00

Eixo 1 - Qualif. Social Territorial/ Consolidação Centralidades

8.780.000,00 2.758.483,68

6.021.516,32

31,42

4.3.2.

Eixo 2 - Melhoria Condições de Mobilidade e Acessibilidades

1.117.105,00

394.939,67

722.165,33

35,35

4.3.3.

Eixo 3 - Requalificação Ambiental/ Estrutura Verde

5.166.140,00 4.793.893,83

372.246,17

92,79

15.063.245,00 7.947.317,18

7.115.927,82

Total

52,76
( em euros )
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10.000.000,00
9.000.000,00

em euros

8.000.000,00
7.000.000,00
6.000.000,00
5.000.000,00
4.000.000,00
3.000.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00
0,00
4.3.0.

4.3.1.
Dotação

Funções

4.3.2.
Cabimento

Cabimento Compromisso
Saldo
(1)
(2)
(3=1-2)

Designação

4.3.

Execução
4=2/1)

PROQUAL

4.3.0. Despesas Afectas à Gestão
Outras

4.3.3.

0,00

4.3.1. Eixo 1 - Qualif. Social Territorial/ Consolidação Centralidades

2.758.483,68

4.3.2. Eixo 2 - Melhoria Condições de Mobilidade e Acessibilidades

394.939,67

0,00

0,00

0,00

306.852,08 2.451.631,60

11,12

90.074,67

304.865,00

22,81
0,99

4.3.3. Eixo 3 - Requalificação Ambiental/ Estrutura Verde

4.793.893,83

47.400,00 4.746.493,83

Total

7.947.317,18

444.326,75 7.502.990,43

5,59
( em euros )

6.000.000,00

em euros

5.000.000,00

4.000.000,00
3.000.000,00
2.000.000,00

1.000.000,00
0,00
4.3.0.

4.3.1.
Cabimento
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Funções

Compromisso Pagamento
(1)
(2)

Designação

4.3.

Execução
(4=2/1)

PROQUAL

4.3.0. Despesas Afectas à Gestão
Outras

Saldo
(3=1-2)

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3.1. Eixo 1 - Qualif. Social Territorial/ Consolidação Centralidades

306.852,08

82.465,17

224.386,91

26,87

4.3.2. Eixo 2 - Melhoria Condições de Mobilidade e Acessibilidades

90.074,67

0,00

90.074,67

0,00

4.3.3. Eixo 3 - Requalificação Ambiental/ Estrutura Verde

47.400,00

0,00

47.400,00

0,00

444.326,75

82.465,17

361.861,58

Total

18,56
( em euros )

350.000,00

em euros

300.000,00
250.000,00
200.000,00
150.000,00
100.000,00
50.000,00
0,00
4.3.0.

4.3.1.
Compromisso

Funções

4.3.

Designação

4.3.3.

Dotação
(1)

Pagamento
(2)

Saldo
(3=1-2)

Grau de
Exec. Orç.
(4=2/1)

PROQUAL

4.3.0. Despesas Afectas à Gestão
Outras

4.3.2.
Pagamento

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3.1. Eixo 1 - Qualif. Social Territorial/ Consolidação Centralidades

8.780.000,00

82.465,17

8.697.534,83

0,94

4.3.2. Eixo 2 - Melhoria Condições de Mobilidade e Acessibilidades

1.117.105,00

0,00

1.117.105,00

0,00

4.3.3. Eixo 3 - Requalificação Ambiental/ Estrutura Verde

5.166.140,00

0,00

5.166.140,00

0,00

Total

15.063.245,00

82.465,17 14.980.779,83

0,55
( em euros )
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9.000.000,00
8.000.000,00
7.000.000,00

em euros

6.000.000,00
5.000.000,00
4.000.000,00
3.000.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00
0,00
4.3.0.

4.3.1.
Dotação

v.

4.3.2.

4.3.3.

Pagamento

Resumo

Comparativamente com o ano 2002, podemos constatar:

2003

2002

Funções GOP's
Geral
Social
Económica
Outras
Geral
Social
Económica
Outras

Grau Exec.
Grau Exec.
Funções PPI's
Orç
Orç
59,19
Geral
53,68
62,29
Social
62,03
57,83
Económica
51,29
93,99
Outras
0,00
35,60
Geral
25,14
32,93
Social
36,02
41,69
Económica
25,29
34,90
Outras
0,55
(em %)

5. APLICAÇÃO DE RESULTADOS

De acordo com o Balanço e Demonstração de Resultados de 2003, o Resultado Líquido do Exercício da Câmara Municipal de
Odivelas é de 6.408.032,59 € (seis milhões quatrocentos e oito mil trinta e dois euros e cinquenta e nove cêntimos).
Propõe-se assim a transferência do valor do Resultado Líquido do Exercício para Resultados Transitados.
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