
Ano VIII - N.º 3 / 2007 27 de Fevereiro de 2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FICHA TÉCNICA: 
 
Director: Presidente da Câmara Municipal de Odivelas,  

Dr.ª Susana de Fátima Carvalho Amador 
 
Propriedade e Edição: Câmara Municipal de Odivelas, Rua Guilherme Gomes Fernandes,  

Quinta da Memória, 2675-367 Odivelas 
 

Coordenação, Layout e Paginação: Câmara Municipal de Odivelas 
Área do Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 
Periodicidade: Quinzenal 
 
Data de publicação: 27 de Fevereiro de 2007 
 
Tiragem: 16 Exemplares 
 
Distribuição Gratuita 
 
Fotos de capa: 1- António Diogo, 2- Sara Pinto, 3- Sara Pinto, 4- António Diogo, 5- Morgana Rodrigues, 

6- Vera Esteves, 7- Vera Esteves, 8- António Diogo, 9- Sara Pinto, 10- Sara Pinto 
 
Correspondência relativa ao Odivelas Boletim Municipal das Deliberações e Decisões, 
deve ser dirigida a: 
 
Câmara Municipal de Odivelas, 
Rua Vasco Santana n.º 21 A, 2675-876 Ramada 
 
Telefone: 21 934 66 00 - Fax: 21 934 66 09 
 
Disponível on-line através do site oficial da Câmara Municipal de Odivelas: www.cm-odivelas.pt/ 
 

 



 

 

Boletim Municipal das Deliberações e Decisões  

Ano VIII – N.º 3 - 27 de Fevereiro de 2007 

 

ÍNDICE 
  

 
 
 
 
 
 
 

  Página 
   

CÂMARA MUNICIPAL   
   

3.ª REUNIÃO ORDINÁRIA realizada em 14 de Fevereiro de 2007   
   

Aprovação das Actas das 20ª e 21ª Reuniões Ordinárias da Câmara Municipal de Odivelas  7 
   

Rectificação da Minuta da 24ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas  7 
   

Regulamento do Gabinete de Auditoria Interna da Câmara Municipal de Odivelas  7 
   

Proposta de Regulamento de Espaços Verdes e Jardins   7 
   
Projecto “Comtacto na Rua” – Parceria com a Junta de Freguesia de Odivelas  7 
   
Cedência de Transporte ao Ginásio Clube de Odivelas  8 
   

Cedência de Transporte à Associação Desportiva e Cultural Quinta das Dálias  8 
   

Quinta do Chafariz, Póvoa de Santo Adrião – Recepção Provisória das Obras  8 
   

Rua Vasco Santana, E.N. 250-2 – Recepção Definitiva das Obras  8 
   

Quinta da Asneira, Caneças – Estudo de Loteamento  8 
   

Quinta do Porto Pinheiro – Proposta de Zonamento das Obras  9 
   

Bairro dos Pedernais, Lote B11, Ramada – Substituição de Hipoteca Legal por Depósito 
Caução 

 9 
   

Bairro Sítio da Várzea, Ramada – Substituição de Hipoteca Legal por Depósito Caução  9 
   

Despachos   
   

Despacho n.º 6/PRES/2007  10 
   

Decisões com eficácia externa  14 
   

Declaração de Rectificação (Junta de Freguesia de Famões)  20 
   

ASSEMBLEIA MUNICIPAL   
   

1.ª REUNIÃO DA 1ª SESSÃO ORDINÁRIA realizada em 22 de Fevereiro de 2007   
   

Moção – “Transportes Colectivos”  23 
   

Carta Educativa do Município de Odivelas – Proposta de Reordenamento  23 
   

Escola Básica 2+3 Gonçalves Crespo – Carta Dirigida à Sr.ª Ministra da Educação  26 
   

Anexo:   
   
Regulamento do Gabinete de Auditoria Interna da Câmara Municipal de Odivelas   
   
   
   

 
 
 
 
 
 
 





 

 

Boletim Municipal das Deliberações e Decisões  

Ano VIII – N.º 3 - 27 de Fevereiro de 2007 

 
 
 
 
 
 
 
 

CCÂÂMMAARRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  
DDEE  OODDIIVVEELLAASS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

7 

Boletim Municipal das Deliberações e Decisões  

Ano VIII – N.º 3  27 de Fevereiro de 2007 

 

CCÂÂMMAARRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  
 

 
 

33..ªª  RREEUUNNIIÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  
 

rreeaalliizzaaddaa  eemm  1144  ddee  FFeevveerreeiirroo  ddee  22000077  
 
 
 
 

DDEELLIIBBEERRAAÇÇÕÕEESS  
 

 
 
 

ACTAS 
 

 
 

ACTAS DA 20ª E DA 21ª REUNIÕES ORDINÁRIAS 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 
Actas da vigésima e da vigésima primeira Reuniões 
Ordinárias da Câmara Municipal de Odivelas, realizadas 
respectivamente nos dias 25 de Outubro e 15 de 
Novembro de 2006. 
 
(Aprovadas por unanimidade) 

 
 
 
 

RECTIFICAÇÃO 
 

 
 

RECTIFICAÇÃO DA MINUTA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA  
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 
Rectificação à Minuta da Acta da 24ª Reunião Ordinária 
da Câmara Municipal de Odivelas, realizada no 20 de 
Dezembro de 2006, relativamente ao texto 
correspondente à deliberação tomada no ponto 8 da 
ordem de trabalhos, correspondente à celebração com a 
Junta de Freguesia de Famões, de um Protocolo Adicional 
ao abrigo do art.º 28 do Protocolo de Delegação de 
Competências nas Juntas de Freguesia, para realização da 
instalação de um sistema de rega automática nos espaços 
verdes envolventes à Clinifamões, sendo que, onde se lê 
“…a quantia de € 5.757,79 (cinco mil, setecentos e 
cinquenta e sete euros e setenta e nove cêntimos), 
acrescido de IVA à taxa legal em vigor…”, se passe a ler 
“…a quantia de € 5.757,79 (cinco mil, setecentos e 
cinquenta e sete euros e setenta e nove cêntimos), com 
IVA incluído à taxa legal em vigor…”, de acordo com o 
proposto na informação n.º interno/2007/2120, de 
05.02.2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 

REGULAMENTO 
 

 
 

REGULAMENTO DO GABINETE DE AUDITORIA INTERNA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 
Regulamento do Gabinete de Auditoria Interna da 
Câmara Municipal de Odivelas, documento que visa 
definir, as normas e princípios gerais a que deve obedecer 
a actividade do Gabinete de Auditoria Interna, e as regras 
sobre o seu funcionamento, de acordo co m o proposto na 
informação n.º 06/GAI/2007, 07.02.2007, e na 
informação n.º 07/GAI/2007, de 12.02.2007, documento 
que se publica como anexo. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROPOSTA DE REGULAMENTO DE ESPAÇOS VERDES E JARDINS 
 

Proposta de Regulamento de Espaços Verdes e Jardins 
que “...visa colmatar a inexistência de regulamentação 
capaz e abrangente...” em matéria de Espaços Verdes, 
Parques e Jardins no Concelho de Odivelas, de acordo 
com o proposto na informação n.º Interno/2007/2355, 
07-02-2007. 
 
Este assunto carece de deliberação da Assembleia Municipal 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PARCERIA 
 

 
 

PROJECTO “COMTACTO NA RUA” 
 

Adesão, por parte da Câmara Municipal de Odivelas - 
através da Divisão de Saúde e da Prevenção das 
Toxicodependências - à parceria com a Junta de Freguesia 
de Odivelas no âmbito do Projecto “Comtacto na Rua”, e 
inclusão do referido Projecto no Plano Estratégico 
Concelho de Prevenção das Toxicodependências (Boletim 
Municipal das Deliberações e Decisões n.º 10/2006, de 30 de 
Maio, pág. 14) , do qual ambas entidades são parceiras. O 
Projecto “Comtacto na Rua” tem como objectivos: a 
prestação de informação e esclarecimentos sobre drogas 
actuais e doenças associadas; a promoção de medidas de 
prevenção e redução de comportamentos de risco; a 
promoção de acções de sensibilização e encaminhamento 
dos consumidores de droga para instituições de 
tratamento; a criação de relações de cooperação com as 
instituições relacionadas com a população alvo. Sendo que 
o seu público -alvo são os consumidores, toxicodepedentes 
e grupos de alto risco em função da sua maior 
vulnerabilidade ao consumo de drogas da área geográfica 
da Freguesia de Odivelas e ainda toda a população em 
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geral e, particularmente, a população em idade escolar, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2007/2151, de 05-02-07. 

 
Proposta de Declaração de Parceria 

 
“Projecto “Comtacto na Rua” 

 
Declara-se, para os devidos efeitos, que a Câmara 
Municipal de Odivelas, através da Divisão de Saúde e da 
Prevenção das Toxicodependências, aceita aderir à 
parceria proposta pela Junta de Freguesia de Odivelas, 
constituindo-se como uma das instituições parceiras no 
projecto “Comtacto na Rua”, no âmbito da qual 
assegurará o exercício das seguintes atribuições 
específicas: 
 
• Apoio técnico na concepção, desenvolvimento e 
avaliação das acções/actividades, incluindo a afectação, no 
ano lectivo 2006/07, de um aluno finalista/estagiário em 
psicologia criminal e do comportamento desviante da 
Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias ao 
projecto, ao abrigo do protocolo celebrado entre essa 
Universidade e a Câmara Municipal de Odivelas, com a 
inerente supervisão oficial da Divisão de Saúde e da 
Prevenção das Toxicodependências; 
 
• Cedência de espaço para reuniões/formação. 
 
Odivelas, _____________________________________ 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

(SUSANA DE CARVALHO AMADOR)” 
 

(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 
 

SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

GINÁSIO CLUBE DE ODIVELAS 
 

Ratificação de despacho da Senhora Presidente, datado de 
08 de Fevereiro de 2007, para atribuição ao Ginásio Clube 
de Odivelas, no âmbito do Programa de Apoio ao 
Rendimento Desportivo de Odivelas (PARDO), 
Programa A, de um apoio, sob a forma de transporte, a 
realizar em veículo municipal no dia 10 de Fevereiro de 
2007, para deslocação a Leiria, de acordo com o proposto 
na informação n.º Interno/2007/1828, de 31-01-2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL QUINTA DAS DÁLIAS 
 

Ratificação de despacho da Senhora Presidente, datado de 
08 de Fevereiro de 2007, para atribuição à Associação 
Desportiva e Cultural Quinta das Dálias, no âmbito do 

Programa de Apoio ao Associativismo Desportivo de 
Odivelas (PADO), Sub-Programa A4, de um apoio, sob a 
forma de transporte, a realizar em veículo municipal no 
dia 10 de Fevereiro de 2007, para deslocação a Ribamar, 
de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2007/2283, de 06-02-2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

URBANISMO 
 

 
 

QUINTA DO CHAFARIZ, PÓVOA DE SANTO ADRIÃO  
RECEPÇÃO PROVISÓRIA DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO 

E REDUÇÃO DA GARANTIA BANCÁRIA 
PROCESSO N.º 1.526/U 

 
Recepção provisória das obras de urbanização da Quinta 
do Chafariz, homologação do Auto de Vistoria respectivo 
e redução da garantia bancária n.º 00/217/71419, emitida 
pelo Banco Português de Investimento, para  € 24.939,89 
(vinte e quatro mil, novecentos e trinta e nove euros e 
oitenta e nove cêntimos), 10% do valor estipulado para a 
caução, ao abrigo do n.º 4 do artigo 24º do Decreto-Lei 
n.º 448/91, com as alterações introduzidas pelo Decreto-
Lei n.º 334/95, de 28 de Dezembro, de acordo com o 
proposto na informação dos serviços n.º 
53/MP/DLO/SLU/07. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

RUA VASCO SANTANA – E.N. 250-2  
RECEPÇÃO DEFINITIVA DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO 

CANCELAMENTO DA GARANTIA BANCÁRIA 
PROCESSO N.º 13.253/L 

 
Recepção definitiva das obras de urbanização na Rua 
Vasco Santana – E.N. 250-2, homologação do Auto de 
Vistoria respectivo e  cancelamento da Garantia Bancária 
n.º 050-43.010049-9, emitida pela Caixa Económica do 
Montepio Geral, no valor de  € 37.960,68 (trinta e sete 
mil, novecentos e sessenta euros e sessenta e oito 
cêntimos), de acordo com o proposto na informação n.º 
52/MP/DLO/SLU/07. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

QUINTA DA ASNEIRA - CANEÇAS 
ESTUDO DE LOTEAMENTO  

PROCESSO N.º 1758/L 
 

Aprovação de Estudo de Loteamento da Quinta da 
Asneira, referente ao processo n.º 1758/L, de acordo com 
as informações n.º 02/DDGOU/AS, de 22-01-07 e nas 
condições propostas pelas informações técnicas dos 
serviços a folhas 133 a 141 do processo: 
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“...  
2. CARACTERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO 
 
2.1. parâmetros globais.  
O presente pedido de licenciamento tem a área de 
intervenção total de 17.639 m2 e caracteriza-se pela criação 
de 8 lotes destinados à edificação de 4 bandas paralelas, de 
edifícios de habitação colectiva e actividades económicas 
com uma volumetria de 4 pisos + 2 caves, com um total 
de 72 fogos, com uma área de construção habitacional de 
8.640 m2, acrescida de área de construção para actividades 
económicas de 1.584 m2, com um total de 10.224 m2. A 
densidade habitacional cifra-se em 40,80 fogos/ha e o 
índice de construção de 0,58. 
 
2.2. estacionamento.  
Para assegurar as necessidades de estacionamento 
automóvel, estão previstos 168 lugares no interior dos 
lotes e 88 lugares em espaço público totalizando assim 256 
lugares de estacionamento. 
 
2.3. espaços verdes e de utilização colectiva.  
A área de cedência para espaços verdes e de utilização 
colectiva corresponde a 2 bolsas de espaços verdes 
descritas como Parcela A e B com 5.835,75 m2 e espaços 
de utilização colectiva (percursos pedonais arborizados e 
de estada no limite norte e nascente da intervenção e uma 
praça pública entre as 2 bandas constituídas pelos lotes 
3/4 e 5/6) com a área de 2.679,15 m2,  totalizando a área 
total de 8.514,90 m2. 
 
2.4. equipamentos.  
Em conformidade com as condições de viabilização da 
operação de loteamento previstas no processo n.º 
34613/IP/OC, é proposta a cedência ao DOMÍNIO 
PRIVADO da Câmara Municipal de Odivelas, do lote n.º 
8 para uso de habitação e actividades económicas, com a 
área de 374,55 m2, com a volumetria de 4 pisos + 2 caves, 
com área de construção habitacional de 1.080 m2, 
acrescida de área de construção para actividades 
económicas de 198 m2, com um total de 1.278 m2. Esta 
questão é enquadrável no âmbito da não cedência de 
espaço para equipamento de utilização colectiva (a área 
mínima de cedência prevista por lei é 2.863,50 m2) e na 
respectiva compensação em espécie ao município, prevista 
no n.º 4 do art.º 16º do DL n.º 448/91 de 29-11 alterado. 
As exigências de área de equipamento e a respectiva 
compensação por falta desta, serão adiante analisadas nos 
pontos 3.3.3. a 3.3.5. deste parecer técnico. ...” 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

QUINTA DO PORTO PINHEIRO – ODIVELAS 
PROPOSTA DE ZONAMENTO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO 

PROC.35.622/L/OC 
 

Proposta de Zonamento das Obras de Urbanização da 
Quinta do Porto Pinheiro, com o Alvará de Loteamento 
n.º 1/01, por forma a poder haver uma progressiva 
entrega daquelas obras ao Município - por sectores - para 
que este melhor controle o avanço e o fecho da obra e 

programe a execução dos arranjos exteriores e a colocação 
de mobiliário urbano, de acordo com o proposto na 
informação n.º 05/DDGOU/AS, de 07-02-2007, e nos 
termos da informações n.º 07/APV/07 de 05-02-2007 e 
Interno/2007/2119, de 02-02-2007, dos serviços. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

BAIRRO PEDERNAIS, LOTE B 11, RAMADA 
SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO CAUÇÃO 

 
Substituição da hipoteca legal constituída sobre o lote B 
11 inserido no Bairro dos Pedernais, na Ramada, pelo 
depósito caução, efectuado no Banco Caixa Geral de 
Depósitos, no valor de € 735,00 (setecentos e trinta e 
cinco euros), para garantir a boa execução das obras de 
urbanização referentes ao Alvará n.º 7/2001, de 07 de 
Setembro de 2001, e autorização do distrate da hipoteca 
legal, de acordo com o proposto na informação n.º 
019/PC/DGOU/DRU/2007, de 24-01-2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

BAIRRO SÍTIO DA VÁRZEA, RAMADA 
SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO CAUÇÃO 

 
Substituição da hipoteca legal constituída sobre o lote 43 
inserido no Bairro Sítio da Várzea, na Ramada, pelo 
depósito caução, efectuado no Banco Caixa Geral de 
Depósitos, no valor de € 231,08 (duzentos e trinta e um 
euros e oito cêntimos), para garantir a boa execução das 
obras de urbanização referentes ao Alvará n.º 6/2000, de 
08 de Setembro de 2000, e autorização do distrate da 
hipoteca legal, de acordo com o proposto na informação 
n.º 013/PC/DGOU/DRU/2007, de 22-01-2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 
 
 

DESPACHOS 
 

 
 

DESPACHO N.º 6/PRES/2007 
 

Assunto: “Regulamento do Conselho de Coordenação da 
Avaliação” do SIADAP 
 
Na sequência da 1ª Reunião do Conselho de Coordenação 
da Avaliação do SIADAP, realizada no passado dia 13 de 
Fevereiro, determino a divulgação do “Regulamento do 
Conselho de Coordenação da Avaliação”, nela aprovado, 
por todos os avaliadores e avaliados.  
 
O Regulamento entra em vigor na presente data.  
 
Odivelas, 15 de Fevereiro de 2007 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

(a) Susana de Carvalho Amador 
 
 
 

“REGULAMENTO DO CONSELHO 
DE COORDENAÇÃO DA AVALIAÇÃO 

 
 

Capítulo I 
Princípios Gerais 

 
Artigo 1.º 
Objecto 

 
O presente regulamento estabelece as regras de 
funcionamento do Conselho de Coordenação da 
Avaliação da Câmara Municipal de Odivelas, adiante 
designado CCA, em execução do disposto no n.º 10, do 
art. 4.º, do Decreto Regulamentar n.º 6/2006, de 20 de 
Junho. 

 
 

Capítulo II 
Competências, composição e funções 

 
Artigo 2.º 

Competências 
 

O CCA é um órgão que funciona junto do Presidente da 
Câmara Municipal e tem as seguintes competências: 
 
a) Estabelecer directrizes para uma aplicação objectiva e 

harmónica do sistema de avaliação do desempenho;  
b) Garantir a selectividade do sistema de avaliação, 

cabendo-lhe validar as avaliações finais iguais ou 
superiores a Muito Bom;  

c) Emitir parecer sobre as reclamações dos avaliados;  
d) Proceder à avaliação do desempenho nos casos de 

ausência de superior hierárquico. 
 

Artigo 3.º 
Composição 

 
1 - O CCA tem a seguinte composição:  
 
a) Presidente da Câmara Municipal;  
b) Vereadores a tempo inteiro, em número a definir pelo 

Presidente da Câmara; 
c) Dirigente responsável pelos recursos humanos;  
d) Outros Dirigentes, em número a definir pelo Presidente 

da Câmara.  
 
2 - Os elementos mencionados nas alíneas b) e d) ficam 
sujeitos à regra da rotatividade, nos termos do n.º 4, do 
art. 4.º, do mencionado Decreto Regulamentar n.º 6/2006.  
 
3- Por despacho do Presidente da Câmara será fixada, 
anualmente, a composição do CCA.  

 
Artigo 4.º 

Presidente do CCA 
 

1 - O CCA é presidido pelo Presidente da Câmara 
Municipal. 
 
2 - Ao Presidente do CCA cabem as seguintes funções: 
 
a) Representar o Conselho;  
b) Convocar e dirigir as reuniões do Conselho;  
c) Garantir o funcionamento do Conselho por forma a 

assegurar o cumprimento dos objectivos que lhe são 
cometidos;  

d) Promover o cumprimento das deliberações tomadas 
pelo órgão a que preside.  

 
3 - O Presidente do CCA designará, anualmente, o 
elemento do Conselho que o substituíra nas suas faltas e 
impedimentos  

 
Artigo 5.º 

Apoio ao CCA 
 

1 - O CCA é secretariado por um funcionário a designar 
pelo Presidente do Conselho. 
 
2- Compete ao Secretário do CCA: 
 
a) Apoiar o Presidente na preparação das ordens de 

trabalho;  
b) Enviar as convocatórias para as reuniões, 

acompanhadas da ordem de trabalhos e 
documentação respectiva;  

c) Secretariar as reuniões;  
d) Elaborar as actas das reuniões;  
e) Organizar o expediente e arquivo do CCA.  
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Capítulo III 
Funcionamento 

 
Artigo 6.º 

Reuniões do CCA 
 

1 - O CCA reúne em sessões ordinárias entre 21 e 31 de 
Janeiro, tendo em vista a harmonização das avaliações e a 
validação das propostas de avaliação final correspondentes 
às percentagens máximas de Muito Bom e Excelente.  
 
2 - O CCA reúne, ainda, em sessões extraordinárias 
sempre que o Presidente o convocar, por sua iniciativa ou 
decorrente de proposta escrita e fundamentada de um dos 
seus membros.  

 
Artigo 7.º 

Convocação das reuniões e ordem de trabalhos 
 

1 - As reuniões ordinárias e extraordinárias são 
convocadas, com expressa indicação do dia, hora e local 
da sua realização, por comunicação individual dirigida a 
cada um dos membros, com a antecedência mínima de 
dois dias ou um dia úteis, respectivamente.  
 
2 - Conjuntamente com a convocatória, será remetida a 
todos os membros a ordem de trabalhos da reunião, 
acompanhada da respectiva documentação.  

 
Artigo 8.º 
Quórum 

 
1 - O CCA só pode deliberar quando esteja presente a 
maioria absoluta dos seus membros.  
 
2 - Na falta de quórum, o Presidente convocará nova 
reunião com um intervalo mínimo de 24 horas.  

 
Artigo 9.º 
Votação 

 
1 - As deliberações são tomadas por votação nominal.  
 
2 - Em caso de empate na votação, o Presidente tem voto 
de qualidade. 
 
3 - Não é admitida a abstenção dos membros do CCA.  
 
4 - No caso de um dos membros do CCA ser 
simultaneamente avaliador, fica o mesmo impedido de 
votar nesse processo, de acordo com o disposto no art. 
44.º do Código do Procedimento Administrativo. 

 
Artigo 10.º 

Maioria exigível nas deliberações 
 

1 - As deliberações são tomadas por maioria absoluta dos 
votos dos membros presentes à reunião, salvo o disposto 
no número seguinte.  
 
2 - Se não se formar maioria absoluta, nem se verificar 
empate, proceder-se-á imediatamente a nova votação e, se 

aquela situação se mantiver, adiar-se-á a deliberação para a 
reunião seguinte, na qual será suficiente a maioria relativa.  

 
Artigo 11.º 

Actas 
 

1 - De cada reunião do CCA será lavrada a respectiva acta.  
 
2 - As actas devem mencionar se as deliberações do CCA 
foram tomadas por maioria absoluta ou relativa dos 
presentes ou por voto de qualidade do Presidente.  
 
3 - Os membros do CCA podem fazer constar da acta a 
sua declaração de voto de vencido e as razões que o 
justificam.  
 
4 - As actas são lavradas pelo secretário e postas à 
aprovação de todos os membros do CCA no início da 
reunião seguinte, sendo assinadas, após aprovação, por 
todos os membros e pelo secretário.  
 
5 - A acta será aprovada, em minuta, logo na reunião a 
que disser respeito.  

 
Artigo 12.º 

Avaliação nos casos de ausência de superior hierárquico  
 

1 - Quando se verifique a impossibilidade de designação 
de avaliador por não estarem reunidas as condições 
previstas no n.º 2 e na primeira parte do n.º 3, do artigo 
12.º, do Decreto Regulamentar n.º 19-A/2004, de 14 de 
Maio, cabe ao CCA proceder à avaliação do desempenho 
relativamente ao pessoal que se encontre nessas 
condições.  
 
2 - O CCA poderá designar um dos seus membros para 
realizar os procedimentos que normalmente caberiam ao 
avaliador em falta, preferindo o membro que exerça as 
suas funções na área de actividade do avaliado e, na 
medida do possível, tenha contacto funcional com o 
avaliado.  
 
3 - No caso previsto no número anterior a avaliação será 
objecto de ratificação pelo CCA.  

 
Capítulo IV 

Da Harmonização das Avaliações e da Diferenciação do 
Mérito e Excelência 

 
Artigo 13.º 

Harmonização das Avaliações 
 

1 - Tendo em vista a aplicação objectiva e harmónica do 
sistema de avaliação do desempenho, o CCA, uma vez 
realizadas todas as avaliações prévias, procederá à 
verificação e ajustamento das avaliações atribuídas, 
competindo-lhe:  
 
a) Verificar eventuais disparidades na forma de apreciação 

global dos níveis de cumprimento das componentes 
de avaliação;  
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b) Assegurar a diferenciação de des empenhos e o seu 
enquadramento dentro das percentagens de mérito e 
excelência;  

c) Validar as propostas de avaliação final correspondentes 
às referidas percentagens de mérito e excelência. 

 
Artigo 14.º 

Diferenciação do mérito e excelência 
 

1 - A diferenciação do mérito e excelência é garantida pela 
fixação de quotas máximas, nos termos do n.º 1, do art. 
9.º, do Decreto-Regulamentar n.º 19-A/2004, de 14 de 
Maio, designadamente:  
 
a) Excelente- 5%;  
b) Muito Bom- 20%.  
 
2 - As quotas a aplicar em cada ano serão definidas com 
base no número de trabalhadores com pelo menos 6 
meses de serviço efectivo, à data de 31 de Dezembro.  
 
3 - O número de avaliados abrangidos por cada uma das 
quotas será arredondado à unidade.  
 
4 - O sistema de quotas referido no n.º 1 é aplicado por 
grupo profissional. Os grupos podem ser agrupados 
sempre que o número de profissionais, por grupo, seja 
inferior a 20 ou de acordo com o respectivo nível 
habilitacional.  
 
5 - Nesta Câmara Municipal serão considerados os 
seguintes grupos: 
 
a) Técnico Superior e Técnico (incluindo os Especialistas 

de Informática);  
b) Técnico -profissional e Administrativo (incluindo os 

Chefes de Secção e os Técnicos de Informática);  
c) Operário; 
d) Auxiliar.  
 
6 - O pessoal em regime de contrato de trabalho a termo 
resolutivo certo ou incerto é associado ao grupo 
profissional correspondente às funções para as quais foi 
contratado.  
 
7 - Os Dirigentes Municipais não são contabilizados na 
aplicação das quotas.  
 
8 - Para efeitos do preenchimento das quotas referidas no 
n.º 1, poderão ser propostas as classificações constantes 
do documento em anexo, sendo que:  
 
a) os Gabinetes Municipais, Serviço Municipal de 

Protecção Civil, Médico Veterinário Municipal, 
Divisão de Desporto, Divisão de Fiscalização 
Municipal e Direcção de Projecto de Reconversão da 
Vertente Sul são agrupados, atento o respectivo 
número de trabalhadores, considerando-se, para este 
efeito, equiparados a uma direcção de departamento;  

b) no grupo profissional operário, tendo em consideração 
o reduzido número de trabalhadores, as classificações 
máximas serão apreciadas caso a caso;  

c) no grupo profissional auxiliar o DGAF, DGOU e 
DPEDE são agrupados, atendendo ao número de 
trabalhadores.  

 
9 - Por Despacho do Presidente da Câmara serão fixadas, 
anualmente, as classificações máximas que poderão ser 
propostas pelos vários serviços municipais.  
 
10 - A utilização total das percentagens máximas de 
classificações de Muito Bom e Excelente na avaliação 
ordinária não inviabiliza a atribuição destas classificaçõ es 
na avaliação extraordinária, nem em sede de reclamação.  

 
Artigo 15.º 

Critérios para selecção das Avaliações de Muito Bom e 
Excelente 

 
1 - Nas situações em que se mostrem excedidas as 
percentagens referidas no n.º 1, do artigo anterior, serão 
utilizados, sequencialmente, os seguintes critérios:  
 
a) Critério da fundamentação: analisar as fundamentações 

previstas legalmente para as classificações máximas, 
bem como as boas práticas identificadas no caso do 
"Excelente", e avaliar o seu valor relativo;  

b) Critério das classificações quantitativas: ordenar as 
classificações quantitativas por ordem decrescente e 
atribuir as classificações superiores aos avaliados com 
maiores classificações até perfazer as percentagens 
máximas;  

c) Critério de desempate: Se após a aplicação dos critérios 
anteriores, existirem classificações empatadas no 
limite do preenchimento das percentagens máximas, 
serão aplicados, cumulativamente, os dois critérios 
seguintes:  

 
- Análise do percurso profissional do avaliado, 

valorizando a superioridade do seu desempenho 
profissional e dos seus contributos para a melhoria da 
qualidade do serviço, ao longo do tempo;  

- Ponderação do currículo profissional do avaliado, com 
avaliação das suas habilitações académicas e 
profissionais, experiência profissional e formação 
profissional.  

 
Artigo 16.º 

Validação das propostas de avaliação final 
 

A validação das propostas de avaliação final 
correspondentes às percentagens máximas de mérito e 
excelência depende de declaração formal, assinada por 
todos os membros do CCA, do cumprimento daquelas 
percentagens.  

 
Artigo 17.º 

Divulgação das percentagens máximas de avaliação 
 

A atribuição das percentagens máximas para as 
classificações de Muito Bom e Excelente será divulgada 
por todos os intervenientes no processo de avaliação, 
mediante despacho do Presidente do CCA.  
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Capítulo V 
Disposições finais 

 
Artigo 18.º 
Omissões 

 
Aos caso omissos no presente regulamento aplicar-se-ão 
as normas do Código do Procedimento Administrativo, 
no que respeita aos órgãos colegiais, bem como o disposto 
na Lei n.º 10/2004, de 22 de Março, Decreto 
Regulamentar n.º 19-A/2004, de 14 de Maio e Decreto 
Regulamentar n.º 6/2006, de 20 de Junho e demais 
legislação aplicável. 

 
Artigo 19.º 

Entrada em vigor 
 

O presente regulamento entra em vigor no dia 15 de 
Fevereiro de 2007.  
 



 

14 

Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

27 de Fevereiro de 2007 Ano VIII – N.º 3 

 

DECISÕES COM EFICÁCIA EXTERNA 
 

 
 
 
 

Financeira 
 

 
 

Despacho de autorização de pagamento, exarados pelo Sr. 
Director do DGAF, nos termos da Informação n.º 2346/2007, 
de 07 de Fevereiro de 2007: 

 
 

Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à “ EDP Distribuição – Energia, S.A. ”, no 
valor de € 883,71, referente a juros de mora, de acordo com a 
Informação nº1582/2007 de 29-01-2007. 
Decisão do Sr. Director: Autorizo. 
Data de Decisão: 29-01-2007 

 
 
 
 

Gestão Urbanística 
 

 
 

Despachos exarados pela Sr.ª Presidente da Câmara Municipal, 
no âmbito do Departamento de Gestão Ordenamento 
Urbanístico, nos termos da Informação n.º 32/DDGOU/AS - 
A, de 15 de Dezembro de 2006, durante o período de 
Novembro e Dezembro de 2006: 

 
 

N.º Processo: 3851/OP/GI 
Nome: António Vilar Amaral 
Assunto: Autorização Administrativa 
Local: R. Alfeu Gaspar Amaral, Lote 195 – Bº Trigache Norte 
Data de Despacho: 12.12.2006 
 
N.º Processo: 35079/OCP 
Nome: Otília Maria N. A. Pires 
Assunto: Aprovação do Projecto de Alterações ao Projecto de 
Arquitectura 
Local: Rua Latino Coelho, Lote 4, Quinta das Pretas - Famões 
Data de Despacho: 12.12.2006 
 
N.º Processo: 8583/IP/ED 
Nome: Rafael Cardoso Simões 
Assunto: Parecer Favorável ao Pedido de Informação Prévia de 
Ampliação de Edifício de Habitação 
Local: Rua São João n.º 4, Odivelas  
Data de Despacho: 12.12.2006 
 
N.º Processo: 8163/OP 
Nome: Leonel Ribeiro Gomes da Silva  
Local: Rua Sidónio Pais, 44 - Odivelas 
Assunto: Indeferimento do Pedido de Autorização de 
Construção de um Edifício de Habitação e actividades 
económicas 
Data de Despacho: 12.12.2006 
 
N.º Processo: 7774/OP 
Nome: Joaquim Fernandes Coroas 

Assunto: Indeferimento do Pedido de Licenciamento de uma 
Moradia Unifamiliar 
Local: Chapéu dos Cléricos, lote A4 - Caneças 
Data de Despacho: 12.12.2006 
 
N.º Processo: 6187/OP 
Nome: António Júlio Nunes 
Assunto: Aprovação do Projecto de Arquitectura 
Local: Rua da República n.º 130 A-B - Caneças 
Data de Despacho: 12.12.2006 
N.º Processo: 9101/OP 
Nome: Ana Catarina Oliveira Inácio 
Assunto: Proposta de Indeferimento do Pedido de Autorização 
de um Telheiro 
Local: Avenida das Forças Armadas, Lote 1, R/C DRT – Olival 
Basto 
Data de Despacho: 12.12.2006 
 
N.º Processo: 8387/OP 
Nome: Lenobetão, S.A. 
Assunto: Indeferimento do Pedido de Autorização e Instalação 
de Actividade Temporária 
Local: Estrada da Pãia - Pontinha 
Data de Despacho: 12.12.2006 
 
N.º Processo: 8795/OP 
Nome: Sandra Maria Moreira Rosa 
Assunto: Deferimento de Pedido de Autorização para Instalação 
de um ATL 
Local: Rua Alfredo Costa Leite, Lote 10, Loja 4 - Odivelas 
Data de Despacho: 12.12.2006 
 
N.º Processo: 7983/OP 
Nome: Carlos Alberto dos Santos 
Assunto: Deferimento do pedido de Licenciamento de um 
Construção Plurifamiliar 
Local: Rua dos Combatentes da Grande Guerra, n.º 9 - Odivelas 
Data de Despacho: 12.12.2006 
 
N.º Processo: 5743/OP 
Nome: Eurochave – Actividades Imobiliárias, LDA 
Assunto: Deferimento do pedido de Autorização Administrativa 
para Construção de uma Moradia 
Local: Rua Virgílio Ferreira, lote 21 
Data de Despacho: 12.12.2006 
 
N.º Processo: 6104/D 
Nome: Terminal, Restaurante e Pastelaria 
Assunto: Deferimento de Pedido de Licenciamento do Projecto 
de legalização 
Local: Praça D. Manuel de Arriaga, 19 - Caneças 
Data de Despacho: 12.12.2006 
 
N.º Processo: 14884/OCP 
Nome: José Augusto 
Assunto: Deferimento do Pedido de Renovação da Licença para 
Estabelecimento de Restauração e Bebidas 
Local: Rua Tomás da Anunciação, 6ª - Odivelas 
Data de Despacho: 12.12.2006 
 
N.º Processo: 22336/OP 
Nome: Dujosizé 
Assunto: Deferimento do Pedido de Autorização para Instalação 
de Estabelecimento de Restauração – Restaurante e Cervejaria 
Local: Rua Maria Guilhermina Ascenso, 5 – Loja Esq. 
Data de Despacho: 12.12.2006 
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N.º Processo: 5093/OCP 
Nome: José Carlos Pereira Martins 
Assunto: Deferimento do Pedido do Pedido de Alterações ao 
Projecto de Arquitectura 
Local: Bairro das Fontainhas, Lote 58 - Famões 
Data de Despacho: 12.12.2006 
 
N.º Processo: 35433/OCP 
Nome: Diorino Silva Constantino 
Assunto: Deferimento do Pedido de Legalização de Construção 
Local: Rua Ivone Silva, Lote 807 – Casal Novo 
Data de Despacho: 12.12.2006 
 
N.º Processo: 493/OCP 
Nome: José Joaquim 
Assunto: Deferimento do Pedido do Legalização de Construção 
Local: Rua 25 de Abril, Lote 168 – Casal da Silveira - Famões 
Data de Despacho: 12.12.2006 
 
N.º Processo: 6029/OP/GI 
Nome: João Carlos Oliveira Sousa 
Assunto: Deferimento do Pedido de Legalização de Construção 
Local: Rua 16 de Fevereiro, Lote 75, Bairro das Fontainhas - 
Famões 
Data de Despacho: 12.12.2006 
 
N.º Processo: 3065/OP/GI 
Nome: Flor do Sol, Construções, LDA 
Assunto: Deferimento do Pedido de Licenciamento de 
Construção 
Local: N.º 13 – Casal do Privilégio – Póvoa de Santo Adrião 
Data de Despacho: 12.12.2006  
 
N.º Processo: 5320/OP/GI 
Nome: Maria de Fátima Carvalho Moisés Ribeiro Lança 
Assunto: Deferimento do Pedido de Alterações ao Projecto de 
Arquitectura 
Local: Rua C, Lote 43 – Alto das Arroteias - Caneças 
Data de Despacho: 12.12.2006 
 
N.º Processo: 4438/OP/GI 
Nome: Maria Helena Gouveia Ferreira Alves 
Assunto: Deferimento do Pedido do Pedido de Alterações ao 
Projecto de Arquitectura 
Local: Rua Toni de Matos, Lote 232 – Bairro Vale Pequeno 
Data de Despacho: 12.12.2006 
 
N.º Processo: 7006/OP/GI 
Nome: Carlos do Senhor Jantaradas 
Assunto: Deferimento do Pedido de Legalização de Construção 
Local: Rua Teixeira Gomes, Lote 62 – Tomada da Amoreira - 
Ramada 
Data de Despacho: 12.12.2006 
 
N.º Processo: 8229/OP/GI 
Nome: Salvador Dias Teixeira 
Assunto: Deferimento do Pedido do Pedido de Legalização de 
Construção 
Local: Data de Despacho: 12.12.2006 
 
N.º Processo: 7755/OP 
Nome: Maria Emília Afonso 
Assunto: Deferimento do Pedido de Licenciamento de 
Construção 
Local: Rua Duarte Pacheco, Lote 605 – Casal da Silveira - 
Famões 
Data de Despacho: 12.12.2006 
 
N.º Processo: 7472/OP 

Nome: José Castro H.  
Assunto: Deferimento do Pedido de Legalização de Construção 
Local: Rua Fernão Lopes, Lote 99 – Bairro Monte Verde - 
Caneças 
Data de Despacho: 12.12.2006 
 
N.º Processo: 8119/OP/GI 
Nome: Manuel Fernando Cordeiro Marecos 
Assunto: Rua Maria Pia. Lote 15 – Bairro Sete Quintas - Caneças 
Local: Data de Despacho: 12.12.2006 
 
N.º Processo: 8418/OP/GI 
Nome: Jorge Manuel de Freitas Almeida 
Assunto: Deferimento do Pedido de Autorização para 
Construção 
Local: Rua das Acácias, lote 24 – Bairro das Arroteias - Caneças 
Data de Despacho: 12.12.2006 
 
N.º Processo: 3101/OP/GI 
Nome: Américo da Silva Nunes 
Assunto: Deferimento do Pedido de Alterações ao Projecto de 
Arquitectura 
Local: Rua Vasco Santana, lote 836 – Casal Novo - Caneças 
Data de Despacho: 12.12.2006 
 
N.º Processo: 8118/OP/GI 
Nome: Matilde Rosa Navalho D. 
Assunto: Deferimento do Pedido de Legalização de Construção 
Local: Rua do Vale Pequeno, lote 146 – Bairro Vale Pequeno - 
Pontinha 
Data de Despacho: 12.12.2006 
 
N.º Processo: 8334/OP/GI 
Nome: José de Jesus Fernandes 
Assunto: Deferimento do Pedido de Licenciamento de 
Construção 
Local: lote 28 – Bairro do Girassol - Ramada  
Data de Despacho: 25.10.2006 
 
N.º Processo: 7997/OP/GI 
Nome: António Fernando Nunes Pedro 
Assunto: Deferimento do Pedido de Legalização de Construção 
Local: Lote 118 – Bairro das Queimadas - Famões 
Data de Despacho: 25.10.2006 
 
N.º Processo: 7614/OP/GI 
Nome: José Avelino Correia Rodrigues e outra 
Assunto: Deferimento do Pedido de Autorização para 
Construção  
Local: Lote 224 – Bairro Casal do Bispo – Famões 
Data de Despacho: 25.10.2006 
 
N.º Processo: 8652/OP/GI 
Nome: Maria de Jesus Carola Curado Tomaz 
Assunto: Deferimento do Pedido de Legalização de Construção 
Local: Lote 722 – Bairro Casal Novo - Caneças 
Data de Despacho: 25.10.2006 
 
N.º Processo: 8293/OP/GI 
Nome: João Ricardo Pinto Alves 
Assunto: Deferimento do Pedido de Autorização para 
Construção 
Local: Lote 84 – Bairro Granjas Novas - Ramada 
Data de Despacho: 25.10.2006 
 
N.º Processo: 7918/OP 
Nome: Carlos Fernando Faustino Salgueiro e outro 
Assunto: Deferimento do Pedido de Alterações ao Projecto de 
Arquitectura 
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Local: Av. D. Dinis, 30 – r/c Esqº 
Data de Despacho: 18.10.2006 
 
N.º Processo: 30106/OCP 
Nome: Carlos Alberto Sousa Cavaleiro 
Assunto: Deferimento do Pedido de Alterações ao Projecto de 
Arquitectura 
Local: Rua Gil Vicente, n.º 20 - Odivelas 
Data de Despacho: 2.10.2006 
 
N.º Processo: DLOP/57/06 
Nome: P.T. Comunicações 
Assunto: Deferimento do Pedido de Instalação de Armários na 
Via Pública 
Local: Urbanização da Quinta Nova, junto ao lote 25 
Data de Despacho: 19.10.2006 
 
N.º Processo: 4662/OP 
Nome: Almoa  - Propriedades e Urbanizações, S.A. 
Assunto: Deferimento do Pedido de Autorização Administrativa 
para Construção de um Edifício para Habitação e Actividades 
económicas 
Local: Jardim da Amoreira, lote 62 - Ramada 
Data de Despacho: 25.10.2006 
 
N.º Processo: 4697/OP 
Nome: Almoa  - Propriedades e Urbanizações, S.A. 
Assunto: Deferimento do Pedido de Autorização Administrativa 
para Construção de um Edifício para Habitação e Actividades 
económicas 
Local: Jardim da Amoreira, lote 77 - Ramada 
Data de Despacho: 25.10.2006 
 
N.º Processo: 17913/OCP 
Nome: Flor de Caneças, Café e Pastelaria, Lda 
Assunto: Deferimento do Pedido de Alterações ao Projecto de 
Arquitectura 
Local: Rua dos Bombeiros Voluntários, n.º 15 – r/c - Caneças 
Data de Despacho: 25.10.2006 
 
N.º Processo: 8530/D/E 
Nome: Maria Helena Rodrigues Botelho 
Assunto: Parecer Favorável à Comunicação Prévia para 
Instalação de um Estabelecimento para Prestação de Serviços 
Local: Rua da Paiã, 8 – A  - Odivelas 
Data de Despacho: 25.10.2006 
 
N.º Processo: 3244/OP 
Nome: Espaço a dois – Imóveis e Serviços, LDA 
Assunto: Deferimento do Pedido de Alterações ao Projecto de 
Arquitectura 
Local: Urbanização Colinas do Cruzeiro, Lote 21 – Zona 2 - 
Odivelas 
Data de Despacho: 25.10.2006 
 
N.º Processo: 2400/OP 
Nome: Açobetão – Construções S.A: 
Assunto: Deferimento do Pedido de Autorização Administrativa 
para a Construção de um Edifício 
Local: Quinta do Porto Pinheiro, Zona 9, Lote 10 - Odivelas 
Data de Despacho:10.11.2006 
 
N.º Processo: 3125/OP  
Nome: Construções Trivinhas, LDA 
Assunto: Deferimento do Pedido de Autorização Administrativa 
para a Construção de um Edifício 
Local : Quinta do Porto Pinheiro, Zona 5, Lote 10 - Odivelas 
Data de Despacho: 10.11. 2006 
 

N.º Processo: 3900/Ant 
Nome: Carlos Alberto Loureiro 
Assunto: Deferimento do Pedido de Alterações ao Projecto de 
Arquitectura 
Local: Rua Major Caldas Xavier, n.º 25CV º 
Data de Despacho: 10.11.2006 
 
N.º Processo: DLO/17/06309 
Nome: Vodafone 
Assunto: Deferimento do pedido de autorização para Infra-
estrutura de Radiocomunicações 
Local: várias freguesias 
Data de Despacho: 19.11.2006 
 
N.º Processo: 8914/D/E 
Nome: Fontinha & Ribeiro, LDA 
Assunto: Indeferimento de Pedido Parecer sobre 
Estabelecimento de bebidas - Café 
Local: Travessa do Bulhão Pato, n.º 2ª e B - Odivelas 
Data de Despacho: 10.11.2006 
 
N.º Processo: 9843/Ant 
Nome: Sousa & Silvas, LDA 
Assunto: Deferimento do licenciamento do projecto 
Local: Estrada da Paiã, n.º 12ª e B - Odivelas 
Data de Despacho: 10.11.2006 
 
N.º Processo: 2395/OP 
Nome: Diogo e Martins, LDA 
Assunto: Deferimento do Pedido de Alterações ao Projecto de 
Arquitectura 
Local: Urbanização Colinas Do cruzeiro, Zona 9, Lote 5 - 
Odivelas 
Data de Despacho: 10.11.2006 
 
N.º Processo: 26793/OCP 
Nome: Fernando Dias de Carvalho 
Assunto: Indeferimento do Pedido de Alterações ao Projecto de 
Arquitectura 
Local: Quinta da Ponte, Lote 3 – Povoa de Santo Adrião 
Data de Despacho: 10.11. 2006 
 
N.º Processo: 4634/OP 
Nome: Sisantos – Construção Civil, lda 
Assunto: Deferimento do Pedido de Alterações ao Projecto de 
Arquitectura 
Local: Jardim da Amoreira, Lote 4 - Ramada 
Data de Despacho: 11.10.2006 
 
N.º Processo: 7846/OP  
Nome: Aurélio Moreira e Dimas Carvalho 
Assunto: Deferimento do Projecto de Arquitectura 
Local: Rua de Olivença, n.º 32 e 32A - Ramada 
Data de Despacho: 10.11.2006 
 
N.º Processo: 5778/OP 
Nome: Vitalino da Costa Marques e Outro 
Assunto: Deferimento de novo pedido de Autorização para 
Construção de um Prédio 
Local: Cerrado da Lapa, Lote 1 
Data de Despacho: 10.11. 2006 
 
N.º Processo: 5013/OP 
Nome: Joaquim Álvaro Martins dos Santos e Outro 
Assunto: Deferimento do Pedido de Licenciamento de um 
Conjunto Habitacional 
Local: : Rua de Santo Eloy - Pontinha 
Data de Despacho:10.11. 2006 
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N.º Processo: 2585/LO 
Nome: Joaquim Pereira Ferreira 
Assunto: Aprovação de estudo de Loteamento 
Local: Terra do Moinho – Serra da Amoreira - Ramada 
Data de Despacho: 10.11. 2006 
 
N.º Processo: 37765/OCP/OC 
Nome: Maria Emília Vilela Gomes de Carvalho 
Assunto: Deferimento do Pedido de Legalização de Construção 
Local: Lote 20 – BAIRRO Castelo Poente - Ramada 
Data de Despacho: 10.11.2006 
 
N.º Processo: 4655/OP/GI 
Nome: Maria Matilde Baptista da Silva Teodoro 
Assunto: Deferimento do Pedido de Alterações ao Projecto de 
Arquitectura 
Local: Lote 24 – Bairro Castelo Poente 
Data de Despacho: 10.11. 2006 
 
N.º Processo: 319847/OCP/OC 
Nome: Eliseu do Nascimento André Moreira 
Assunto: Deferimento do Pedido de Alterações ao Projecto de 
Arquitectura 
Local: Lote 121 – Bairro Casal dos Apréstimos - Ramada 
Data de Despacho: 10.11. 2006 
 
N.º Processo: 7913/OP/GI 
Nome: João Rodrigues Fernandes 
Assunto: Deferimento do Pedido de Legalização de Construção 
Local: Lote 1043 – Bairro Casal Novo - Caneças 
Data de Despacho: 10.11. 2006 
 
N.º Processo: 2584/OP/GI 
Nome: Hélder da Silva Bimbas Ribeiro 
Assunto: Deferimento do Pedido de Alterações ao Projecto de 
Arquitectura 
Local: Lote 145 – Bairro Sol Nascente - Famões 
Data de Despacho: 10.11. 2006 
 
N.º Processo: 3762/OP/GI 
Nome: Elvira Peres Ramos Prata 
Assunto: Deferimento do Pedido de Alterações ao Projecto de 
Arquitectura 
Local: Lote 184 – Bairro Casal do Rato - Pontinha 
Data de Despacho: 10.11.2006 
 
N.º Processo: 7834/OP/GI 
Nome: Rui Michel Gonçalves Cardoso 
Assunto: Deferimento do Pedido de Autorização Administrativa 
para a Construção de um Edifício 
Local: Lote 85 – Bairro Casal de São Sebastião -. Famões 
Data de Despacho: 10.11. 2006 
 
N.º Processo: 8496/OP/GI 
Nome: António Oliveira Amaral 
Assunto: Indeferimento do Pedido de Legalização de 
Construção  
Local: Lote B 9 – Bairro Pedrenais - Ramada 
Data de Despacho: 10.11.2006 
 
N.º Processo: 2027/OP/GI 
Nome: António dos Santos Freire 
Assunto: Deferimento do Pedido de Alterações ao Projecto 
Inicial 
Local: lote 49 – Bairro Castelo Poente - Ramada 
Data de Despacho: 10.11.2006 
 
N.º Processo: 8084/OP/GI 
Nome: José Marques dos Santos 

Assunto: Deferimento do Pedido de Legalização de Construção 
Local: Lote 794 – Bairro Casal Novo - Caneças 
Data de Despacho: 10.11.2006 
 
N.º Processo: 7581/OP/GI 
Nome: Nuno Ricardo Araújo Rodrigues 
Assunto: Deferimento do Pedido de Legalização de Construção 
Local: Lote 133 – Bairro Vale Pequeno - Pontinha 
Data de Despacho: 10.11.2006 
 
N.º Processo: 1550/IOP/GI 
Nome: Serino Dionísio Monteiro 
Assunto: Deferimento do Pedido de Alterações ao Projecto 
Inicial 
Local: Lote 80 – Bairro Encosta do Mourigo - Famões 
Data de Despacho: 10.11.2006 
 
N.º Processo: 8093/OP/GI 
Nome: Adelino Duque Gaspar 
Assunto: Deferimento do Pedido de Legalização de Construção 
Local: Lote 106 – Bairro Trigache Sul - Famões 
Data de Despacho: 10.11.2006 
 
N.º Processo: 33008/OCP/OC 
Nome: Maria da Conceição Henriques Lopes Manuel 
Assunto: Deferimento do Pedido de Legalização de Construção 
Local: Lote 830 – Bairro Casal da Silveira - Famões 
Data de Despacho: 10.11.2006 
 
N.º Processo: 1235/OP/GI 
Nome: Isabel Maria dos Reis Branco Bernardes 
Assunto: Deferimento do Pedido de Alterações ao Projecto 
Inicial 
Local: Lote 21 – Bairro Casal do Bispo  
Data de Despacho: 10.11. 2006 
 
N.º Processo: 8345/OP/GI 
Nome: Carlos Alberto Carvalho Monteiro 
Assunto: Deferimento do Pedido de Autorização para 
Construção de um Prédio 
Local: Lote 234 – Bairro Casal do Bispo - Famões 
Data de Despacho: 10.11.2006 
 
N.º Processo: 7726/OP/GI 
Nome: Carlos Manuel Vasques da Silva 
Assunto: Deferimento do Pedido de Autorização para 
Construção de um Prédio 
Local: Lote 24 – Bairro Arco Maria Teresa - Caneças 
Data de Despacho: 10.11.2006 
 
N.º Processo: 7669/OP/GI 
Nome: Manuel Gomes da Silva  
Assunto: Deferimento do Pedido de Autorização para 
Construção de um Prédio 
Local: Lote 93 – Bairro Trigache Sul - Famões 
Data de Despacho: 10.11.2006 
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Ambiente e Salubridade 

 

 
 

Decisões com eficácia externa tomadas ao abrigo das 
competências delegadas pelo Despacho n.º 53/PRES/2006, de 8 
de Março de 2006, durante o período compreendido entre 01 de 
Janeiro e 08 de Fevereiro de 2007, nos termos da Informação n.º 
12/GVMB/07, de 09 de Fevereiro de 2007: 

 
 

Departamento do Ambiente e Salubridade 
 
Divisão de Ambiente 
 
Informação n.º Interno/2007/1416 de 2007-01-25 
Assunto: Campanha de monitorização da Qualidade do Ar no 
Concelho de Odivelas de Inverno – Proposta de cabimento, 
compromisso e pagamento da factura n.º 8254 da VÓRTICE – 
Equipamentos Científicos, Lda, no valor de € 1.023.66 (mil e 
vinte e três euros e sessenta e seis cêntimos), valor com IVA 
incluído à taxa legal de 21 %, referente à aquisição de tubos de 
difusão. 
Decisão: Ao DGAF/DF para os procedimentos solicitados. 
Data: 2007-01-31 
 
 
Divisão de Prevenção Hígio-Sanitária 
 
Processo n.º 01.01.08/2006-MO-DAS/DPHS 
Informação n.º 879/DAS/DPHS/06 de 2006-12-28 
Assunto: Utilização do sistema da Valorsul, Aterro Sanitário de 
Mato da Cruz – Mês de Novembro – Proposta de pagamento da 
factura n.º F.T.22.00438 da Valorsul, no valor de € 911.18 
(novecentos e onze euros e dezoito cêntimos), valor com IVA 
incluído à taxa de 5 %, referente à deposição de resíduos sólidos 
durante o mês de Novembro. 
Decisão: Ao DGAF/DF para os efeitos solicitados. 
Data: 2007-01-19 
 
Informação n.º Interno/2007/1310 de 2007-01-24 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 7001000970 dos 
Serviços Municipalizados de Loures, no valor de € 5.925.09 
(cinco mil novecentos e vinte e cinco euros e nove cêntimos), 
valor com IVA incluído à taxa de 21 %, referente a colocação e 
recolha de contentores nas freguesias do município no mês de 
Março 2006. 
Decisão: Ao DGAF/DF para os procedimentos solicitados. 
Data: 2007-01-05 
 
 
Divisão de Parques e Jardins 
 
Processo n.º 18/2002/MO-DA/DEV 
Informação n.º Interno/2007/439 de 2007-01-15 
Assunto: Cabimentação, compromisso e pagamento referente à 
aquisição de combustível para as máquinas da Divisão de 
Parques e Jardins – Proposta de cabimentação, compromisso e 
pagamento da factura n.º 06.69 CMO-DA da OÁSIS, no valor 
de € 83.08 (oitenta e três euros e oito cêntimos), valor com IVA 
incluído à taxa de 21 %. 
Decisão: Ao DGAF/DF para os procedimentos solicitados. 
Data: 2007-01-24 
 
Processo n.º 59/2006/MO-DAS/DPJ 
Informação n.º Interno/2007/501 de 2007-01-15 
Assunto: Proposta de cabimentação, compromisso e pagamento 
da factura n.º 20060778 da ESTUFASMINHO S.A, no valor de 

€ 2.171.95 (dois mil cento e setenta e um euros e noventa e cinco 
cêntimos), valor com IVA incluído à taxa de 21 %, referente à 
aquisição de 2 bancadas de enraizamento/exposição para a 
estufa municipal. 
Decisão: Ao DGAF/DF para os procedimentos solicitados. 
Data: 2007-01-24 
 
Processo n.º 56/2006/MO-DAS/DPJ 
Informação n.º Interno/2007/650 de 2007-01-17 
Assunto: Proposta de cabimentação, compromisso e pagamento 
da factura n.º 0146 da Construções Coelho & Saraiva, Lda, no 
valor de € 4.988.00 (quatro mil novecentos e oitenta e oito 
euros), valor com IVA incluído à taxa de 5 %, referente à 
reestruturação do patamar da entrada do viveiro municipal. 
Decisão: Ao DGAF/DF para os procedimentos solicitados. 
Data: 2007-01-24 
 
Processo n.º 61/2006/PV-DAS/DPJ  
Informação n.º Interno/2007/907 de 2007-01-19 
Assunto: Proposta de Cabimentação, compromisso e pagamento 
da factura nº 1626/06 da Plantiagro, Jardinagem e Agricultura, 
S.A, no valor de € 1.190.64 (mil cento e noventa euros e sessenta 
e quatro cêntimos), valor com IVA incluído à taxa de 21 %, 
referente à manutenção do Parque Urbano da Póvoa no período 
compreendido entre 2006-11-22 a 2006-12-22. 
Decisão: Ao DGAF/DF para o procedimento solicitado. 
Data: 2007-01-30 
 
Processo n.º 15/2006/MO-DAS/DPJ 
Informação n.º Interno /2007/1510 de 2007-01-26 
Assunto: Compromisso e pagamento da aquisição de instalação 
de 4 ramais de rega na Freguesia da Pontinha e 1 ramal na 
Freguesia de Famões – Facturas dos Serviços Municipalizados de 
Loures : 
N.º 6001293445, no valor de € 562.41(quinhentos e sessenta e 
dois euros e quarenta e um cêntimos), valor com IVA incluído à 
taxa de  
21 %; 
N.º 6001293245, no valor de € 942.35 (novecentos e quarenta e 
dois euros e trinta e cinco cêntimos), valor com IVA incluído à 
taxa de  
21 %; 
N.º 6001293412, no valor de € 562.41 (quinhentos e sessenta e 
dois euros e quarenta e um cêntimos), valor com IVA incluído à 
taxa de  
21 %; 
N.º 6001293405, no valor de € 562.41 (quinhentos e sessenta e 
dois euros e quarenta e um cêntimos), valor com IVA incluído à 
taxa de  
21 %; 
N.º 6001293402, no valor de € 562.41 (quinhentos e sessenta e 
dois euros e quarenta e um cêntimos), valor com IVA incluído à 
taxa de  
21 %. 
Perfazendo um valor total de € 3.191.99 (três mil cento e 
noventa e um euros e noventa e nove cêntimos), valor com IVA 
incluído à taxa de 21 %. 
Decisão: Ao DGAF/DF para os procedimentos solicitados. 
Data: 2007-01-30 
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Médico Veterinário Municipal 

 

 
 

Decisões com eficácia externa tomadas ao abrigo das 
competências delegadas pelo Despacho n.º 53/PRES/2006, de 8 
de Março de 2006, durante o período compreendido entre 01 de 
Janeiro e 08 de Fevereiro de 2007, nos termos da Informação n.º 
12/GVMB/07, de 09 de Fevereiro de 2007. 

 
 

Processo n.º AT.07.02./1-2005 
Informação n.º 12/MVM/07 de 2007-01-19 
Assunto: Proposta de cabimento, compromisso e pagamento da 
factura n.º B52 da Fundação São Francisco de Assis, no valor de 
€ 3.025.00 (três mil e vinte e cinco euros), com IVA incluído à 
taxa de 21 %, referente ao serviço efectuado no mês de 
Novembro de 2006, no âmbito do Contrato de Prestação de 
Serviços n.º 08/05 – Recolha, Tratamento e Encaminhamento 
de Animais Errantes. 
Decisão: Ao DGAF/DF para os procedimentos solicitados. 
Data: 2007-01-22 

 
 
 
 

Habitação, Saúde e Assuntos Sociais 
 

 
 

Decisões com eficácia externa, tomadas no âmbito do 
Departamento de Habitação Saúde e Assuntos Sociais, pelo 
Senhor Vereador José Esteves, ao abrigo das competências 
subdelegadas pelo Despacho n.º 54/PRES/2006, nos termos da 
Informação n.o: Interno/2007/2655 de 12 de Fevereiro de 
2007, referente ao período de 26 de Janeiro a 10 de Fevereiro de 
2007: 

 
 

Departamento de Habitação Saúde e Assuntos Sociais 
 
Sector de Reabilitação de Habitação  
 
Processo n.º 12.03/07-2005 
Interno/2007/1038 de 2007-01-22 
Assunto: Empreitada: Trabalhos de conclusão da reabilitação de 
partes comuns em edifícios de habitação municipal – Quinta da 
Quintinha – Póvoa de Santo Adrião (Rua Vitorino Nemésio 1, a, 
11, Rua António Aleixo 1 a 11, Rua Ferreira de Castro 1 – Auto 
n.º 2 – factura 164/6D).     
Decisão: À Sra. Presidente da Câmara para autorização de 
pagamento da factura. 
Data: 2007-01-25 
 
Informação n.º 10/SRH/2007 de 2007-01-09 
Assunto: Reabilitação em fogo municipal sito na Rua Helena 
Aragão n.º 3 – 3º Dto. – Bairro Gulbenkian – Odivelas. 
Decisão: À Sra. Presidente da Câmara para autorização de 
cabimento previamente ao lançamento deste procedimento. 
Data: 2007-01-30 
 
Interno/2007/1443 de 2007-01-25 
Assunto: Adjudicação de empreitada por ajuste directo. Obras de 
reparação urgente em canalizações de esgoto em fogo municipal 
(disperso) sito na Rua Palmira Bastos, n.º 23, 1º e 2º andares 
Dto. – Ramada. 
Decisão: À Sra. Presidente da Câmara, para competente 
autorização de cabimento pelo DGAF/DF do valor em falta, e 

posterior compromisso da totalidade desta despesa, adjudicando-
se assim esta obra nos termos propostos.  
Data: 2007-01-30 
 
 
Secção de Gestão do Parque Habitacional  
 
Informação n.º 55/DGHS/SGPH/2007 de 2007-01-25 
Assunto: Proposta de cabimento por estimativa das despesas 
com quotas referentes ao ano de 2007. 
Decisão: Á Sra. Presidente da Câmara para autorização de 
cabimento do valor estimado de € 40.000,00 referente ao valor 
de quotas previsto para o ano de 2007.  
Data: 2007-01-30 
 
Informação n.º 56/DGHS/SGPH/07 de 2007-01-25 
Assunto: Proposta de cabimento por estimativa das despesas 
com obras aprovadas pelos condóminos referentes ao ano de 
2007. 
Decisão: À Sra. Presidente da Câmara para autorização de 
cabimento do valor estimado de € 12.000,00.  
Data: 2007-01-30 
 
Informação n.º 57/DGHS/SGPH/2007 de 2007-01-25 
Assunto: Proposta de cabimento por estimativa de prestações 
suplementares de condomínio referentes ao ano de 2007. 
Decisão: À Sra. Presidente da Câmara para autorização de 
cabimento do valor estimado de € 4.000,00 referente ao valor de 
quotas previsto para 2007. 
Data: 2007-01-30  
 
 
Sector de Intervenção Social  
 
Informação n.º 058/DGHS/SIS/2007 de 2007-01-25 
Assunto: Proposta de cabimento, compromisso e pagamento do 
valor relativo à comparticipação financeira da CMO para o ano 
de 2007, no âmbito do Protocolo celebrado com a Junta de 
Freguesia da Pontinha, visando a gestão do Polidesportivo 
Municipal do Bairro Olival do Pancas. 
Decisão: À Sra. Presidente da Câmara para autorização de 
cabimento, compromisso e pagamento pelo DGAF/DF do 
valor de € 20.600,00.  
Data: 2007-01-30 
 
Informação n.º 059/DGHS/SIS/2007 de 2007-01-25 
Assunto: Atribuição de subsídio ao Instituto de Apoio à Criança, 
relativo ao ano de 2007.  
Decisão: À Sra. Presidenta da Câmara com proposta de envio ao 
DGAF/DF, para cabimento, compromisso e pagamento.    
Data: 2007-01-30 
 
 
Divisão de Saúde e Prevenção das Toxicodependências 
 
Interno/2007/1514 de 206.01.2007 
Assunto: Rastreio Audiológico Pré- Escolar. Pedido de 
cabimento pelo orçamento de 2007, compromisso e pagamento.  
Decisão: Ao DGAF/DF, para cabimento, compromisso e 
pagamento da factura n.º 260116 da empresa Factor Mais – 
Serviços Globais de Alimentação, Lda no valor de € 39,51, 
relativa ao serviço efectuado durante o mês de Dezembro de 
2006.    
Data: 2007-02-05  
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Decisões com eficácia externa, tomadas no âmbito do 
Departamento de Habitação Saúde e Assuntos Sociais, pelo 
Senhor Vereador José Esteves, ao abrigo das competências 
subdelegadas pelo Despacho n.º 54/PRES/2006, nos termos da 
Informação n.o: Interno/2007/2657 de 12 de Fevereiro de 
2007, referente ao período de 26 de Janeiro a 10 de Fevereiro de 
2007: 

 
 

Departamento de Habitação Saúde e Assuntos Sociais 
 
Informação n.º 25/DHSAS/2007 de 2007-01-23 
Assunto: 2ª Fase da Alienação de fogos municipais – Proposta 
de reabertura de processo/ emissão de documentos – Rua 
Bordalo Pinheiro, 04 – 1º Esq. – Bairro Gulbenkian – Odivelas 
– Escritura em SNOT ( Auto – Financiamento). 
Decisão: Reabertura de processo. 
Data: 2007-01-26 
 
Informação n.º 26/DHSAS/2007 de 2007-01-23 
Assunto: 2ª Fase da Alienação de fogos municipais – Aprovação 
de crédito, pedido de emissão de documentos – Av. Professor 
Dr. Augusto Abreu Lopes – 54 – 1º Dtoº - Bairro Gulbenkian. 
Decisão: Reabertura excepcional do processo de alienação.    
Data: 2007-01-26 
 
 
Sector de Intervenção Social  
 
Processo n.º 07.01/271 
Informação n.º 744/DGHS/SIS/2006 de 2006-11-29 
Assunto: Proposta de acção de despejo de Maria Inês Dias, rua 
Ferreira de Castro, 1 – C/V Dta – Póvoa de Sto. Adrião. 
Decisão: Oficiar a inquilina, dando-lhe uma última oportunidade 
no sentido de, no prazo de 10 dias se dirigir ao serviço para 
regularizar a sua situação. 
Data: 2007-01-29 
 
Informação n.º 78/DGHS/SIS/2007 de 2007-02-05 
Assunto: Proposta de atribuição de fogo municipal ao agregado 
familiar de Alberto João Dias Fortes, residente no Bairro 
Municipal da Arroja, com o n.º PER 60.10.01. sito na Rua 
Helena de Aragão, n.º 3 – 3º Dto, Bairro Gulbenkian, Freguesia 
de Odivelas. 
Decisão: Atribuição do fogo municipal sito na Rua Helena de 
Aragão, n.º 3 – 3º Dto, Bairro Gulbenkian, ao agregado familiar 
de Alberto João Dias Fortes.   
Data: 2007-02-08 
 
 
Secção de Gestão do Parque Habitacional 
 
Processo n.º 0906/072-1999 
Informação n.º 072/SGPH/2007 de 2007-01-31 
Assunto: Assinatura de contrato – Início de pagamento de renda 
e Plano de Regularização. Fogo Municipal: Rua Ferreira de 
Castro, n.º 1 – 3º Dto, Póvoa de Santo Adrião. Titular: Carlos 
Manuel Santos Ribeiro. 
Decisão: Regularização do valor em dívida de € 592,62, em 30 
prestações mensais e que a data de início de pagamento seja o 
mês de Março de 2007. Informar a Divisão Financeira do teor da 
decisão. 
Data: 2007-02-07 
 
 
 
 
 

 

DECLARAÇÃO DE RECTIFICAÇÃO 
 

 
Como consequência da alteração aprovada na 3.ª reunião 
ordinária realizada em 14 de Fevereiro de 2007, 
publicitada no presente boletim (página 7), rectificamos a 
publicitação da deliberação publicada no Boletim 
Municipal das Deliberações e Decisões n.º 23 de 2007, 
página 19, pelo que se republica o conteúdo da mesma 
com a devida rectificação. 

 
JUNTA DE FREGUESIA DE FAMÕES 

 
“Celebração, com a Junta de Freguesia de Famões, de um 
Protocolo Adicional ao abrigo do art.º 28 do Protocolo de 
Delegação de Competências nas Juntas de Freguesia, 
disponibilizando a quantia de € 5.757,79 (cinco mil, 
setecentos e cinquenta e sete euros e setenta e nove 
cêntimos), com IVA à taxa legal em vigor, para realização 
da instalação de um sistema de rega automática nos 
espaços verdes envolventes à Clinifamões, de acordo com 
o proposto na informação n.º 84/DAS/2006, de 04-12-
2006 e nos termos da minuta de protocolo que se 
encontra anexa a esta informação.” 
 
(Aprovado por unanimidade)” 
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AASSSSEEMMBBLLEEIIAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  
 

 
 

11..ªª  SSEESSSSÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  
 

11..ªª  rreeuunniiããoo  rreeaalliizzaaddaa  eemm  
2222  ddee  FFeevveerreeiirroo  ddee  22000077  

 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

MOÇÃO 
 

 
 

TRANSPORTES COLECTIVOS 
 

A chegada do Metro a Odivelas é realidade há quase três 
anos. Esta foi uma luta ganha pelos Munícipes de 
Odivelas e foi o concretizar de um sonho muito 
aguardado por toda a população Odivelense que 
diariamente passava um verdadeiro suplício para chegar a 
Lisboa, local de trabalho da grande maioria dos habitantes 
deste Concelho. 
 
Ainda que o Metro seja uma grande vantagem para o 
Concelho, não menos verdade é que o mesmo não o serve 
na sua plenitude, tendo necessariamente, este novo meio 
de transporte de ser complementado com ligações 
estruturadas por parte da Rodoviária de Lisboa e da 
Carris. 
 
Esta tem sido a verdadeira luta de há quase três anos, uma 
vez que com a chegada do Metropolitano a oferta de 
carreiras que existiam até então reduziram, com enormes 
prejuízos para a população, uma vez que a Carris 
implementou medidas de ajustamento das suas valências 
em virtude da reestruturação dos serviços de transportes 
públicos, e que em nada vieram beneficiar os seus utentes. 
 
A supressão ou redução de carreiras como o 7, 36, 101 e 
206 e o enorme conjunto de alterações de percursos e 
paragens, de terminus, de horários que em muitos casos 
aumentou o tempo de espera entre uma carreira e outra, e 
nas horas de ponta ou ao fim de semana, existem casos 
que é ultrapassada a 1h30m de espera, quem sai 
prejudicado são sem dúvida os moradores do Concelho, 
que passaram a ficar pior servidos no que respeita ao 
transporte rodoviário. 
 
Esta nova realidade para o Concelho, foi assim motivo de 
várias acções não só por parte da população, que mostrou 
desde cedo o seu descontentamento, mas também por 

parte da Junta de Freguesia de Odivelas, que colocou 
imediatamente a circular uma Petição no sentido de 
recolher no mínimo cinco mil assinaturas, para que esta 
viesse a ser discutida em Plenário da Assembleia da 
República e que está para breve a discussão da mesma. 
 
Nesta luta também estiveram a par a Câmara Municipal de 
Odivelas e a Assembleia Municipal. 
 
A Câmara Municipal de Odivelas, na sua reunião de 8 de 
Outubro de 2004, aprovou uma Moção onde exigia a 
manutenção da carreira 36 em Odivelas e o cumprimento 
do estipulado no Estudo de Reestruturação do Subsistema 
de Transportes Públicos Colectivos Rodoviários de 
Odivelas, que face à supressão da Carreira 101, previa o 
prolongamento da carreira 36 até á zona dos 
Pombais/Patameiras, ainda que o seu terminal se localize 
no Centro Comercial Odivelas Parque. 
 
Foi também apresentado no dia 6 de Junho de 2005, pela 
Dr.ª Susana Amador, enquanto Deputada da Assembleia 
da República, um requerimento instando à resolução do 
problema. 
 
Assim, a Assembleia Municipal de Odivelas, reunida na 
sua Sessão de 22 de Fevereiro, exige que as instancias 
competentes, designadamente a Secretaria de Estado dos 
Transportes e a DG dos Transportes Terrestres, em 
articulação com os operadores, encontrem soluções para a 
resolução desta questão vital para a mobilidade interna e 
qualidade de vida dos nossos  Munícipes, e que a 
Assembleia da República, seja assertiva na análise à 
petição colectiva que está para apreciação plenária, por 
forma a que se encontrem as justas opções e soluções. 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

CARTA EDUCATIVA 
 

 
 

CARTA EDUCATIVA DO MUNICÍPIO DE ODIVELAS 
PROPOSTA DE REORDENAMENTO 

 
Carta Educativa do Município de Odivelas, proposta de 
reordenamento. Com a elaboração desta Carta Educativa, 
“(...)o Concelho de Odivelas dispõe de um instrumento de 
planeamento, baseado numa metodologia de intervenção 
no planeamento e no ordenamento da Rede Educativa 
(inserida no contexto mais abrangente do ordenamento 
territorial), cujo principal objectivo é a melhoria das 
condições de acesso à educação, do ensino, e da formação 
num dado território, como parte integrante do seu 
desenvolvimento sócio-económico.(...)”, nos termos da 
Proposta de Reordenamento da Carta Educativa do 
Município de Odivelas, de acordo com o proposto na 
informação n.º 2007/1324 de 24-01-2007. 
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“SUMÁRIO 
 
As relações de proximidade que se estabelecem entre as 
populações e a administração local, bem como a 
transferência de competências para as Câmaras 
Municipais, na área da educação são factores que 
contribuem para uma elevada participação dos municípios 
na gestão do sistemas educativos e consequentemente na 
configuração da rede escolar concelhia. 
 
Deste modo, com a elaboração da Carta Educativa, o 
Concelho de Odivelas dispõe de um instrumento de 
planeamento, baseado numa metodologia de intervenção 
no planeamento e no ordenamento da Rede Educativa 
(inserida no contexto mais abrangente do ordenamento 
territorial), cujo principal objectivo é a melhoria das 
condições de acesso à educação, do ensino, e da formação 
num dado território, como parte integrante do seu 
desenvolvimento sócio-económico.  
 
Para auxiliar a definição da política educativa local eivada 
no estudo da Carta Educativa, deu-se cumprimento ao 
estipulado na lei n.o 159/99, de 14 de Setembro, no n.o 2 
do seu artigo 19°, que transfere da administração central 
para a administração local a responsabilidade da 
elaboração da Carta Escolar e, consequentemente, o 
estipulado no decreto-lei n.o 7/2003, de 15 de Janeiro, que 
a entende como o principal instrumento de apoio à 
decisão por parte de quem tem a responsabilidade de gerir 
os destinos da educação e formação num determinado 
território. Trata-se de um instrumento de planeamento 
que, para além de se debruçar sobre a realidade existente, 
em termos dos tradicionais equipamentos escolares, 
agrega também outros equipamentos sociais e, tendo em 
conta as pessoas que quer servir, vai identificar as 
respostas mais adequadas às expectativas dessas 
populações. 
 
O documento da Carta Educativa apresentar-se-á nos 
seguintes capítulos:  
 
1. Enquadramento - Introdução ao estudo do documento, 
quadro normativo, metodologia e referências estratégicas 
ao nível do modelo territorial de desenvolvimento;  
 
2. Caracterização Territorial e Sócio-Económica - Análise, 
com base no estudo do PDM e CENSOS 2001, do 
quadro sócio-económico do concelho e da evolução 
demográfica, apresentando a hierarquização dos principais 
aglomerados;  
 
3. Evolução e Caracterização do Sistema Educativo - 
Apresentação retrospectiva e prospectiva da oferta e da 
procura do ensino e formação, procurando avaliar os 
níveis de escolarização, de sucesso e abandono escolar, 
bem como a apresentação das condições de 
funcionamento do parque escolar existente (conservação e 
taxas de ocupação);  
 
4. Diagnóstico da Rede Educativa - Identificação dos 
potencialidades e debilidades da rede educativa do 
Concelho, com base na informação recolhida e 

apresentada nos pontos anteriores, evidenciando as zonas 
de intervenção prioritária;  
 
5. Propostas de Reordenamento e de Requalificação da 
Rede Educativa - Proposta de reordenamento da rede, 
com vista a potenciar os recursos educativos e formativos 
mais adequados para a população escolar;  
 
6. Monitorização e Acompanhamento da Carta Educativa 
- Descrição do dispositivo a adoptar para a monitorização 
da Carta Educativa, designadamente periodicidade, 
instrumentos e recursos envolvidos.  
 
7. Anexos - Glossário, peças cartográficas, quadros e 
figuras de apoio ao texto principal.  
 
 
1.ENQUADRAMENTO  
 
1.1 INTRODUÇÃO  
 
A definição do conceito de Carta Educativa identificado 
no art.o 10°, do decreto-lei 7/2003, de 15 de Janeiro, 
indica-nos que "a Carta Educativa é, a nível municipal, o 
instrumento de planeamento e ordenamento prospectivo 
de edifícios e equipamentos educativos a localizar no 
concelho, de acordo com as ofertas de educação e 
formação que seja necessário satisfazer, tendo em vista a 
melhor utilização dos recursos educativos, no quadro do 
desenvolvimento demográfico e socio-económico de cada 
município".  
 
À luz desta definição compreende-se que as relações de 
proximidade que se estabelecem entre as populações e a 
administração local, bem como a transferência de 
competências para as Câmaras Municipais, na área da 
educação, são factores que contribuem para uma elevada 
participação dos municípios na gestão do sistema 
educativo e consequentemente na configuração da rede 
educativa concelhia.  
 
Por conseguinte, entende-se por Rede Educativa o sistema 
territorial composto pelos edifícios escolares, ou pelos 
edifícios utilizados em actividades escolares, afectos aos 
estabelecimentos de educação pré-escolar e dos ensinos 
básico e secundário, visando a sua adequação ás 
orientações e objectivos de política educativa, 
nomeadamente os que se referem à utilização mais 
eficiente dos recursos e à complementaridade das ofert as 
educativas, no quadro da correcção de desigualdades e 
assimetrias locais e regionais, por forma a assegurar a 
igualdade de oportunidades de educação e de ensino a 
todas as crianças e alunos. A necessidade da adequação, 
em permanência, da oferta educativa, nomeadamente a 
que decorre das alterações da procura, em termos 
qualitativos e quantitativos, e do estado físico dos 
edifícios, obriga a um processo anual de apreciação e 
ajustamento da rede educativa.  
 
Tendo presente todos os objectivos futuros e concretos 
dos sistemas de educação e formação, a Comissão de 
Educação, por solicitação do Conselho Europeu, na 
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Cimeira de Lisboa, em Março de 2000, apresentou 
algumas conclusões identificadas no Relatório Geral da 
Comissão (http:/europeu.eu.int), que traduzem novas 
políticas educativas para os Estados Membros:  
 
• A Educação deverá contribuir para a redução das 
disparidades e injustiças entre indivíduos;  
 
• A educação deverá garantir o crescimento da 
economia, nomeadamente através da disponibilização das 
qualificações socialmente necessárias às empresas e aos 
empregadores. 
 
Nesta perspectiva, segundo a Comissão, será necessário 
(entre outros):  
 
• Garantir a qualidade nos sistemas de educação e 
formação de adultos, como passo fundamental para atingir 
os objectivos enunciados;  
 
• Objectivar a eficácia no uso dos recursos educativos, 
a partir de uma avaliação da qualidade do conteúdo 
efectivamente disponibilizado por esse sistema, garantido 
o melhor uso dos recursos físicos e financeiros e a melhor 
qualidade dos recursos humanos;  
 
• Criar redes educativas e de recursos adequados para 
responder aos desafios apresentados. As redes são 
importantes não só para a troca de informação acerca de 
boas práticas, como a própria informação deve ser tratada 
com um recurso vital na educação; 
 
• Apoiar sistemas de garantia de qualidade. Os sistemas 
de garantia de qualidade dos estabelecimentos e processos 
de ensino e de formação são fundamentais em toda esta 
problemática. As técnicas de avaliação da qualidade 
requerem um esforço de formação por parte dos 
professores e gestores dos estabelecimentos escolares, mas 
traduzem-se numa experiência enriquecedora por todos os 
envolvidos e, claro, numa efectiva melhoria do 
desempenho das instituições e da utilização dos recursos;  
 
• Apoiar parcerias locais. A realidade local deve ser o 
ponto de partida na adequação dos objectivos e políticas 
educativas de cada estado membro, conscientes de que 
estamos inseridos numa sociedade de globalização 
crescente. A participação da administração regional e local 
na definição de políticas de educação locais não só é 
desejável como efectivamente recomendada. O apoio das 
empresas locais e o envolvimento das autarquias é um 
dado a reter.  
 
Assim, verificando-se uma articulação entre a escola e a 
comunidade envolvente, a Carta Educativa passa a ser 
entendida como o principal instrumento de apoio à 
decisão por parte de quem tem a responsabilidade de gerir 
os destinos da educação e formação num determinado 
território. Trata-se de um instrumento de planeamento 
que, para além de se debruçar sobre a realidade existente, 
em termos dos tradicionais equipamentos escolares, 
agrega também outros equipamentos sociais e, tendo em 

conta as pessoas que quer servir, vai detectar as respostas 
mais adequadas às expectativas das mesmas. 
  
Como indica o Relatório da UNESCO sobre a educação 
para o século XXI, “A educação escolar, em 
complemento da acção da família, constitui hoje um esteio 
nevrálgico para a promoção do desenvolvimento humano 
e para a formação de cidadãos mais autónomos, livres, 
empreendedores e solidários, uma decisiva alavanca para 
que cada ser humano tome conta do seu destino, em paz 
com os seus concidadãos.” 
  
A Carta Educativa surge, então, como um documento 
fundamental enquanto oportunidade e instrumento de 
análise, estudo e programação no planeamento do sistema 
educativo do Município.  
 
Tratando-se de um documento que exige uma rigorosa e 
complexa metodologia de trabalho, conta com o esforço 
conjugado de todos os envolvidos na sua elaboração, 
tanto dos intervenientes locais - responsáveis e serviços 
das escolas e do Município - como da administração 
central e regional, através dos próprios serviços do 
Ministério da Educação, envolvendo, ainda, a avaliação 
social e política, respectivamente em sede de Conselho 
Municipal de Educação, de Assembleia Municipal e do 
próprio Ministério de Educação. 
  
A Carta Educativa, ao fazer a avaliação da rede escolar e 
das dinâmicas territoriais que lhe estão implícitas, 
proporciona a oportunidade de avaliar e discutir as 
questões inerentes ao sistema educativo tanto a nível 
quantitativo como qualitativo, com vista a alcançar um 
adequado desenvolvimento da rede escolar como suporte 
fundamental à acção educativa. 
  
Como já se referiu, a Carta Educativa implica um 
processo de elaboração que aborda o sistema visto e 
gerido em rede integrada e sujeito a um jogo dinâmico de 
oferta e procura com variações ao longo do tempo. Os 
estudos envolvidos, dado o carácter global e abrangente 
que se pretende atribuir à Carta Educativa do Município 
de Odivelas co mo instrumento de planeamento, implicam 
a recolha e tratamento de vasta informação. Tudo isto faz 
com que o trabalho tenha de ser desenvolvido em diversas 
etapas. 
  
No caso da rede educativa do Município de Odivelas, é 
sobejamente conhecido que se encontra em manifesta 
situação deficitária em termos de capacidade de resposta 
quantitativa e de cobertura geográfica face à procura que 
se tem apresentado e que se agravará no futuro próximo. 
  
Assim, a abordagem nesta fase de trabalho, que se designa 
por Carta Educativa do Município de Odivelas - Proposta 
de Reordenamento, consiste numa primeira avaliação da 
situação presente e no prognóstico da evolução futura a 
curto e a longo prazo, no que respeita somente à melhoria 
do equilíbrio entre a capacidade de resposta quantitativa 
face ao volume da população a escolarizar, bem como à 
melhoria da cobertura geográfica da rede de escolas, 
encurtando a distância entre a casa e a escola. 
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Entende-se esta, pois, como primeira etapa de um 
trabalho vasto que deverá ter continuidade, mas que, para 
já, coloca à discussão uma estratégia de desenvolvimento e 
uma série de propostas de reordenamento, para que, em 
fase de trabalho seguinte, se possa evoluir para outra 
abordagem de género mais qualitativo quer na própria 
rede escolar quer noutros domínios, como 
enquadramento ambiental, segurança, condições de 
mobilidade de acesso às escolas, etc. Daí que, no presente 
documento, possam aparecer alguns pontos do relatório 
que careçam de desenvolvimento posterior e que serão 
desenvolvidos no âmbito da monitorização da Carta 
Educativa. (...)” 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

ESCOLA BÁSICA 2+3 GONÇALVES CRESPO 
 

 
 

CARTA DIRIGIDA À SENHORA MINISTRA DA EDUCAÇÃO 
 

Carta dirigida à Senhora Ministra da Educação, através da 
qual a Assembleia Municipal de Odivelas, transmite as 
suas preocupações relativas ao estado de avançada 
degradação em que se encontra a Escola Básica 2+3 
Gonçalves Crespo, na Pontinha 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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PREÂMBULO 

 
Com o Regulamento Orgânico e Macro-estrutura do Município de Odivelas, publicado no D.R., II Série, 
número 47, Apêndice 22/2006, Aviso n.º 544/2006, de 07 de Março de 2006, foi constituído, nos termos do 
número 7 da alínea a) do número 2 do artigo 4º, o Gabinete de Auditoria Interna. 
 
Com o exercício das atribuições do Gabinete da Auditoria, pretende-se atingir este desiderato e apoiar a 
modernização da gestão autárquica, ajudar a suportar e fundamentar opções de orientação e decisão 
estratégicas, bem assim como prever e diminuir, os diferentes riscos que a actividade municipal comporta. 
 
No âmbito da gestão pública contemporânea, a Auditoria Interna é uma alavanca de modernização e um 
instrumento de análise da situação real das Autarquias. O recurso às Auditorias Internas decorre também da 
necessidade de previsão de risco e consequentemente de apoio à tomada de decisão.  
 
Na prossecução das suas atribuições, a gestão autárquica precisa de conhecer a sua realidade e a suas 
perspectivas futuras. Com base em tais informações e, tendo em conta os objectivos atribuídos, poderá 
elaborar previsões e tomar decisões que julga mais apropriadas. 
O funcionamento duma entidade pública, mormente uma Câmara Municipal, deve assim, processar-se de 
acordo com as disposições de Auditoria Interna e regulamentares gerais e/ou específicas, tem portanto, uma 
função preventiva, de apoio e correctiva.  
 
Procura-se que as decisões tomadas primam pelos bons princípios da ética pública; zelem pela contenção 
de custos, através da simplificação de procedimentos e da obtenção de melhorias ao nível da gestão 
administrativa, financeira e patrimonial e reforcem o apoio à modernização da administração local 
autárquica. 
 
Assim, nos termos da alínea a) do número 7 do artigo 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as 
alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, é aprovado o Regulamento do Gabinete de 
Auditoria Interna. 
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CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Artigo 1.º 
Objecto 

 
O presente Regulamento tem por objecto definir as normas e princípios gerais a que deve obedecer a 
actividade do Gabinete de Auditoria Interna, bem como as regras sobre o seu funcionamento. 

 
 

Artigo 2º 
Competência 

 
1. O Gabinete de Auditoria Interna é o serviço de fiscalização e controlo interno da actividade dos serviços 

da Câmara Municipal de Odivelas, competindo-lhe, designadamente: 
 

a) Proceder às auditorias internas, inspecções, sindicâncias, inquéritos ou processos de meras 
averiguações que forem determinados pela Câmara Municipal ou pelo Presidente da Câmara; 
 

b) Auditar as contas da autarquia bem como a aplicação de fundos disponibilizados aos serviços 
para funcionamento corrente; 

 
c) Avaliar o grau de eficiência e eficácia da cobrança das receitas municipais e a eficiência, eficácia 

e economicidade das despesas municipais; 
 

d) Elaborar parecer sobre medidas tendentes a melhorar a eficiência dos serviços e a 
modernização do seu funcionamento, dirigindo-o aos órgãos da autarquia; 
 

e) Averiguar os fundamentos de queixas, reclamações ou petições de munícipes sobre o 
funcionamento dos serviços municipais, propondo, se for caso disso, medidas destinadas a 
corrigir procedimentos julgados incorrectos, ineficazes, ilegais ou violadores dos direitos ou 
interesses legalmente protegidos; 

 
f) Assegurar que as auditorias internas sejam programadas, planificadas, dirigidas e registadas de 

acordo com os procedimentos estabelecidos; 
 

g) Propor ao Presidente da Câmara Municipal a designação de técnicos ou peritos sempre que a 
natureza da auditoria, sindicância ou inquérito que venham a ser determinados pelos Órgãos 
Executivo e Deliberativo, o justifique; 

 
h) Elaborar relatórios das actividades desenvolvidas pelo Gabinete de Auditoria Interna, bem como 

Relatórios de acompanhamento de medidas correctivas e sua execução; 
 

i) Elaborar o Plano de Actividades do Gabinete de Auditoria Interna; 
 

j) Elaborar um Relatório Anual da Actividade desenvolvida. 
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Artigo 3º 
Definições 

 
Para efeitos do presente Regulamento entende-se por: 
 

a) Auditoria: Todas as actividades desenvolvidas no sentido de verificar, mediante exame e avaliação 
de evidência objectiva, se os processos e elementos aplicáveis à actividade dos serviços foram 
desenvolvidos, documentados, implementados e mantidos, em conformidade com o ordenamento 
jurídico vigente e as normas regulamentares emanadas dos Órgãos Executivo e Deliberativo do 
Município de Odivelas; 

 
b) Inquérito: Conjunto de actividades desenvolvidas com o intuito de apurar dados objectivos sobre um 

problema concreto, ou com o fim de apurar factos determinados; 
 

c) Sindicância: Conjunto de actividades destinadas a uma averiguação geral acerca do funcionamento 
dos serviços; 

 
d) Processo de Mera Averiguação: Processo de investigação sumária com o objectivo de apurar 

factos concretos sobre um determinado assunto ou acontecimento;  
 

e) Auditor / Equipa de Auditoria: Pessoal afecto ao Gabinete de Auditoria Interna ou qualquer outra 
pessoa que tenha sido chamada a colaborar nas actividades do Gabinete de Auditoria Interna, 
ficando subordinada ao cumprimento do presente Regulamento; 

 
f) Auditado: Unidade Orgânica, actividade ou função que está a ser avaliada mediante a evidência 

objectiva dos procedimentos ou resultados; 
 

g) Documentos: Conjunto de elementos escritos, elaborados ou obtidos por um auditor ou equipa de 
auditoria, no decurso de uma auditoria, inspecção, sindicância, inquérito ou processos de meras 
averiguações, constituído por elementos de trabalho, os quais compreendem o registo das 
verificações efectuadas, das informações recolhidas e das conclusões formuladas no seu relatório 
ou parecer; 

 
h) Programas de trabalho: Planos de acção que indicam pormenorizadamente os procedimentos a 

adoptar na realização de auditoria, inspecção, sindicância, inquérito ou processos de meras 
averiguações, definindo com precisão as tarefas a efectuar, permitindo assim, o controlo da 
qualidade do trabalho realizado e do tempo despendido; 

 
i) Acção Correctiva: Operação proposta, tendente a eliminar as causas de não conformidade, ou de 

qualquer outra situação existente, não desejada, de forma a prevenir quer a sua continuidade, quer a 
sua recorrência; 

 
j) Acompanhamento de Acção Correctiva : Seguimento de uma acção correctiva proposta pelo 

Gabinete de Auditoria Interna na continuidade de uma auditoria, inspecção, sindicância, inquérito ou 
processos de meras averiguações, com o intuito de verificar, se a mesma está a ser implementada e 
mantida. 
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Artigo 4º 
Dever de Colaboração 

 
1. Os funcionários, os colaboradores e os titulares dos lugares de direcção e chefia dos serviços 

municipais, têm o dever de colaborar com o Gabinete de Auditoria Interna, facultando toda a informação 
de que disponham e que lhes seja solicitada. 

 
2. A informação, a que se refere o número anterior, deve ser facultada dentro dos prazos determinados 

pelo Coordenador do Gabinete de Auditoria Interna. 
 
3. Quem incumprir o disposto nos números anteriores, incorre em responsabilidade disciplinar.  

 
 

CAPÍTULO II 
 

PRINCÍPIOS DEONTOLÓGICOS 
 

Artigo 5º 
Princípios gerais 

 
1. Os membros do Gabinete de Auditoria Interna deverão exercer a sua actividade com independência, 

competência, diligência, objectividade, imparcialidade, confidencialidade e responsabilidade. 
 
2. Os membros do Gabinete de Auditoria Interna devem empregar, no exercício da sua função, todos os 

seus conhecimentos técnicos e profissionais que a mesma requer e exercê-los com zelo profissional, 
bem como cumprir com rigor e oportunidade as suas funções. 

 
3. Os membros do Gabinete de Auditoria Interna devem, de igual modo, proceder em todas as relações 

com os dirigentes, responsáveis, funcionários e colaboradores da Câmara Municipal, com urbanidade, 
correcção e cortesia e não comprometer a sua independência e isenção. 

 
4. O disposto nos números anteriores é igualmente aplicável a qualquer outro funcionário ou agente que, 

não estando afecto ao Gabinete de Auditoria Interna, integre, enquanto elemento e a qualquer título, 
uma equipa de auditoria, inspecção, sindicância, inquérito ou processo de meras averiguações. 

 
5. Os membros do Gabinete de Auditoria Interna, bem como os funcionários ou agentes a que se refere o 

número anterior, que violem o disposto no presente Capítulo, incorrem em responsabilidade disciplinar 
ou criminal a que der lugar. 

 
 

Artigo 6º 
Independência 

 
O princípio da independência implica a verificação dos seguintes pressupostos relativamente aos auditores: 
 

a) Estarem libertos de impedimentos pessoais externos; 
 
b) Manterem uma atitude de autonomia nos assuntos que se relacionam com a realização da auditoria, 

inspecção, sindicância, inquérito ou processos de meras averiguações, de modo a poder garantir a 
imparcialidade e a objectividade das suas opiniões, conclusões, juízos e recomendações; 

 
c) Dispor de livre arbítrio e de capacidade para formular uma opinião justa e desinteressada. 
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Artigo 7º 
Confidencialidade 

 
1. Os membros do Gabinete de Auditoria Interna devem respeitar a confidencialidade da informação obtida, 

não podendo aproveitar-se pessoalmente ou em benefício de terceiros, dos factos de que venham a 
tomar conhecimento no decorrer da sua tarefa. 

 
2. A confi dencialidade abrange não só a documentação, como as informações inerentes ao próprio 

Gabinete. 
 
3. O princípio da confidencialidade deve manter-se até à citação ou notificação, no âmbito do cumprimento 

do princípio do contraditório. 
 
 

Artigo 8º 
Objectividade 

 
1. O princípio da objectividade pressupõe a neutralidade e equilíbrio na forma de expor os factos 

evidenciados através das provas obtidas e coligidas de acordo com os princípios e os procedimentos 
aplicáveis. 

 
2. Os membros do Gabinete de Auditoria Interna devem conduzir-se de modo profissional e tentar atingir 

elevados padrões de comportamento, competência e integridade na execução das suas tarefas. 
 
 

Artigo 9º 
Diligência 

 
1. Os membros do Gabinete de Auditoria Interna devem ser criteriosos na determinação do âmbito da 

auditoria e na selecção dos métodos e técnicas aplicáveis na sua execução. 
 
2. Os membros do Gabinete de Auditoria Interna devem ainda ser cuidadosos na identificação, obtenção e 

avaliação das provas e demais procedimentos aplicáveis. 
 
3. O auditor deve estar atento às deficiências do controlo, às insuficiências em matéria de organização e 

execução da contabilidade, aos erros observados, às operações susceptíveis de indiciar irregularidades 
financeiras, às despesas injustificadas e aos desperdícios. 

 
 

Artigo 10º 
Incompatibilidades 

 
1. Os membros do Gabinete de Auditoria Interna estão sujeitos ao regime de incompatibilidades previstos 

na lei. 
 
2. Impende sobre os membros do Gabinete de Auditoria Interna, para efeito de escusa, o dever de, através 

da via hierárquica normal, informar por escrito o Presidente da Câmara, da existência de qualquer das 
incompatibilidades legalmente previstas, no prazo de cinco dias, a contar da data da recepção da 
incumbência, ou do conhecimento da situação de incompatibilidade. 
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CAPÍTULO III 
AUDITORIAS, SINDICÂNCIAS, INQUÉRITOS E PROCESSOS DE MERAS AVERIGUAÇÕES  

 
SECÇÃO I 
Auditoria  

Subsecção I 
Tipos de Auditoria 

 
Artigo 11º 

Tipos de Auditoria 
 

O Gabinete de Auditoria interna pode proceder, nomeadamente, aos seguintes tipos de auditorias: 
 

a) Auditoria financeira; 
b) Auditoria de gestão, operacional ou de resultados; 
c) Auditoria integrada; 
d) Auditoria orientada; 
e) Auditorias prospectivas; 
f) Auditorias das aplicações informáticas em exploração; 
g) Auditoria de sistemas. 

 
 

Artigo 12º 
Auditoria Financeira 

 
A auditoria financeira é o meio através do qual se procede a análise das contas e da situação financeira da 
Câmara Municipal de Odivelas, bem como da verificação da legalidade e regularidade dos procedimentos.  

 
 

Artigo 13º 
Auditoria de Gestão, operacional ou de resultados 

 
Através da auditoria de gestão, operacional ou de resultados, apura-se a economicidade, eficiência e 
eficácia dos meios e recursos utilizados na consecução dos objectivos da Câmara Municipal. 

 
 

Artigo 14º 
Auditoria Integrada 

 
Os membros do Gabinete de Auditoria Interna podem recorrer à auditoria integrada sempre que se torne 
necessário conjugar a auditoria financeira, a auditoria de gestão, operacional ou de resultados com outros 
sectores de actividade da Câmara Municipal, com o objectivo de verificar a economia, eficiência e a eficácia 
do controlo interno e do seu processo de decisão, através da análise das contas, da situação financeira e da 
legalidade. 
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Artigo 15º 
Auditoria Orientada 

 
1. A auditoria orientada é o procedimento pelo qual se analisa de forma direccionada um sector, um 

projecto, área ou actividade particular ou um procedimento em concreto. 
 
2. O disposto no número anterior, aplica-se ainda para verificar e recolher evidências que possam resolver 

problemas ou dúvidas ou fundamentar uma opinião ou um juízo numa área restrita bem delimitada. 
 
3. A competência definida na alínea c) do número 1 do artigo 2º deverá ser exercida através de uma 

auditoria orientada. 
 
 

Artigo 16º 
Auditoria Prospectiva 

 
Os membros do Gabinete de Auditoria Interna devem recorrer à auditoria prospectiva quando tiverem por 
objecto obter informações previsionais contidas nos orçamentos e planos de actividades das várias unidades 
orgânicas da Câmara Municipal de Odivelas. 

 
 

Artigo 17º 
Auditoria das Aplicações Informáticas em Exploração 

 
A auditoria das aplicações informáticas em exploração, é o procedimento mediante o qual, os membros do 
Gabinete de Auditoria Interna podem certificar-se da correcta utilização dos meios informáticos em 
exploração, através da verificação do conteúdo dos ficheiros que integram as aplicações, a conformidade 
dos processamentos e dos resultados, bem como, a adequação dos procedimentos de controlo e segurança 
e da sua conformidade legal. 

 
 

Artigo 18º 
Auditoria de Sistemas 

 
1. Os membros do Gabinete de Auditoria Interna devem recorrer a auditoria de sistemas sempre que 

tenham como finalidade o estudo dos sistemas estabelecidos e, em especial, o estudo dos sistemas de 
controlo interno e de decisão, tendente à identificação dos eventuais pontos fortes ou fracos desse 
controlo.  

 
2. As auditorias de sistemas devem ser realizadas com vista a assegurar uma avaliação completa do 

sistema, pelo menos uma vez ao ano. 
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Subsecção II 
Procedimentos 

 
Artigo 19º 

Disposição Geral 
 

O Gabinete de Auditoria Interna, na realização das auditorias, deve observar, nomeadamente, os seguintes 
procedimentos: 
 

a) Designar os Elementos da Equipa da Auditoria; 
b) Estabelecer um Programa de Auditoria; 
c) Preparar e conduzir a Auditoria; 
d) Informar o Auditado da realização da Auditoria; 
e) Elaborar Proposta de Relatório Final e Relatório Final de Auditoria; 
f) Notificar o Auditado para exercer o direito do contraditório; 
g) Apresentar o Relatório Final ao Presidente da Câmara Municipal; 
h) Dar Acompanhamento às Medidas Correctivas; 
i) Publicar e arquivar o relatório. 

 
 

Artigo 20º 
Designação das equipas de Auditoria 

 
1. Compete ao Coordenador do Gabinete de Auditoria Interna designar o auditor ou a equipa de auditoria, 

com pelo menos cinco dias de antecedência em relação à data de início da auditoria. 
 
2. Compete ainda ao Coordenador do Gabinete de Auditoria Interna propor ao Presidente da Câmara o 

previsto na alínea g) do artigo 2º, do presente Regulamento. 
 
 

Artigo 21º 
Planeamento ou Programa de Auditoria 

 
1. Na realização de qualquer Auditoria deve ser estabelecido um planeamento ou programa da auditoria 

que contenha a definição do quadro geral a que deve subordinar-se a execução da auditoria, 
descrevendo os critérios que permitirão ao auditor conduzir a sua execução e revisão de forma precisa, 
sistemática, eficiente e atempada. 

 
2. Para efeitos do número anterior deve ser preparada, uma lista de verificação e uma agenda de auditoria. 

 
 

Artigo 22º 
Preparação e condução da Auditoria 

 
1. Determinada a abertura de um procedimento de auditoria, deve o auditado ser notificado do início da 

mesma, com uma antecedência mínima de dois dias. 
 
2. Iniciado o procedimento a que se refere o número anterior deve ser promovida uma reunião de 

apresentação do auditor ou equipa de auditoria ao auditado, assim como da agenda da auditoria, 
sempre que se justifique. 
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3. Concluída a auditoria deve ser promovida uma reunião final com o auditado afim de apresentar as 

conclusões a que se chegou com a auditoria, definir e explicar ao mesmo eventuais medidas correctivas, 
a data limite de implementação ou quaisquer outras considerações consideradas pertinentes. 

 
4. Das reuniões a que se refere o número 2 e 3 do presente artigo, devem ser lavradas as respectivas 

actas, as quais serão devidamente assinadas por todos os presentes. 
 
 

Artigo 23º 
Princípios dos relatórios 

 
1. Os Relatórios de Auditoria devem respeitar o princípio da abrangência, da clareza, da concisão, da 

objectividade, da persuasão, da exactidão e da tempestividade ou oportunidade. 
 
2. Os relatórios devem ser abrangentes de modo a mencionar os objectivos da auditoria, definir o seu 

alcance e descrever a metodologia utilizada, bem como incluir, conclusões e expressar de forma 
inequívoca uma opinião sobre as constatações verificadas, quer sejam negativas ou positivas e 
mencionar os esforços desenvolvidos para corrigir quaisquer deficiências observadas. 

 
3. Os relatórios devem ser suficientemente claros, facilmente inteligíveis, não conterem ambiguidades, 

redigidos de forma simples e os factos serem descritos de forma exacta e lógica, para facilitar a sua 
compreensão. 

 
4. Os relatórios devem ser concisos e ter a extensão necessária e suficiente para transmitir os factos 

verificados e os resultados a que o auditor chegou. 
 
5. Os relatórios devem ser objectivos, elaborados com imparcialidade e os resultados serem apresentados 

de forma equilibrada e apropriada, devendo evitar qualquer tendência para adjectivar observações. 
 
6. Os relatórios devem ser suficientemente persuasivos devendo apresentar informação considerada 

suficiente para justificar a validade das constatações, a razoabilidade das conclusões e o interesse das 
recomendações. 

 
7. Os relatórios devem ser exactos e apresentar informação fiável, devendo as suas constatações e 

conclusões, estar apoiadas em evidências relevantes, devidamente documentadas. 
 
8. Os relatórios deverão ser emitidos com prontidão para que a sua informação possa ser utilizada 

tempestivamente pelos Órgãos Autárquicos.  
 
 

Artigo 24º 
Requisitos dos relatórios 

 
1. Os relatórios a que se refere o artigo anterior devem conter, nomeadamente, os seguintes elementos: 
 

a) O âmbito da auditoria; 
b) A designação dos auditados; 
c) O objecto da auditoria; 
d) A metodologia, os documentos analisados e elaborados; 
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e) O desenvolvimento das actividades incrementadas; 
f) As não conformidades detectadas; 
g) As conclusões; 
h) As recomendações; 
i) As medidas correctivas. 

 
2. Sempre que seja detectada infracção do ordenamento jurídico vigente, devem ser indicadas com 

precisão, no relatório a que se refere o número anterior, as normas violadas, suas consequências 
jurídicas, os responsáveis pela infracção, dano, descrição das circunstâncias em que ocorreram a 
infracção e quaisquer outros elementos que permitam ao auditor ou equipa de auditoria, imputar 
responsabilidades. 

 
 

Artigo 25º 
Audição do auditado 

 
1. A proposta do relatório final da auditoria a que se refere a alínea e) do artigo 19º, deve ser remetido ao 

auditado para que este, querendo, se pronuncie sobre o mesmo no prazo máximo de 15 dias. 
 
2. Findo o prazo definido no número anterior, deve o Gabinete de Auditoria Interna, remeter o mesmo à 

consideração do Presidente da Câmara Municipal ou do Órgão Executivo, no prazo máximo de 10 dias. 
 
 

Artigo 26º 
Medidas correctivas 

 
1. O Gabinete de Auditoria Interna deve acompanhar a aplicação das medidas correctivas, mediante 

audição do auditado, verificação de document ação e demais procedimentos complementares 
considerados necessários. 

 
2. Para efeitos do número anterior devem ser produzidos relatórios de acompanhamento, sobre a aplicação 

de medidas correctivas constantes em relatório final de auditoria. 
 
3. O Gabinete de Auditoria Interna procederá à publicação e divulgação do relatório final da auditoria, bem 

como dos relatórios referentes às medidas correctivas, sempre que tal seja determinado pelo Presidente 
da Câmara Municipal ou pelo Órgão Executivo. 

 
 

Artigo 27º 
Prova Documental 

 
Como prova de que as auditorias foram executadas de acordo com os princípios básicos no que concerne à 
programação, às áreas verificadas, ao trabalho realizado e às constatações delas resultantes, o auditor ou a 
equipa de auditoria, devem documentar os factos que sejam relevantes e ainda: 
 

a) Confirmar e apoiar as opiniões e os relatos do auditor ou da equipa de auditoria; 
b) Tornar a auditoria mais transparente e eficaz; 
c) Provar que o auditor ou a equipa de auditoria aplicou os princípios e os procedimentos de auditoria; 
d) Facilitar a programação e a supervisão da auditoria; 
e) Conservar as provas do trabalho realizado. 
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Secção II 

Da Sindicância, Inquérito e dos Processos de Meras Averiguações 
 

Artigo 28º 
Sindicâncias e Inquéritos 

 
1. Aos processos de sindicância ou inquérito mandados instaurar pelo Presidente da Câmara Municipal ou 

pelo Órgão Executivo e que corra os seus termos no Gabinete de Auditoria Interna, aplica-se o disposto 
nos artigos 85º a 87º, do Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Administração Central, 
Regional e Local, aprovado pelo Decreto-Lei nº 24/84, de 16 de Janeiro. 
 

2. A instrução dos processos a que se refere o número anterior, é aplicável, com as necessárias 
adaptações, o estatuído pelos artigos 46º a 55º, do referido Estatuto Disciplinar. 

 
 

Artigo 29º 
Processos de Meras Averiguações 

 
Os processos de meras averiguações, regem-se pelo previsto no artigo 88º do Estatuto Disciplinar dos 
Funcionários e Agentes da Administração Central, Regional e Local, aprovado pelo Decreto-Lei nº 24/84, de 
16 de Janeiro. 

 
 

CAPÍTULO IV 
DA AVERIGUAÇÃO DE QUEIXAS, RECLAMAÇÕES OU PETIÇÕES DE MUNICÍPES  

 
Artigo 30º 

Procedimento 
 

1. Para efeitos do disposto na alínea e), do artigo 2º, do presente Regulamento, a correspondência 
despachada pelo Presidente da Câmara Municipal, pelo Órgão Executivo ou por quem tiver competência 
delegada, para o Gabinete de Auditoria Interna, nos termos das disposições regulamentares vigentes na 
Câmara Municipal de Odivelas, relacionada com queixas, reclamações ou petições de munícipes sobre o 
funcionamento dos serviços municipais, cujos autores se identifiquem, e que tenha sido dirigida a 
qualquer serviço, será objecto de análise e emissão de parecer, cuja elaboração não deverá exceder, em 
regra, o prazo de 15 dias. 

 
2. Sempre que a complexidade da matéria o justifique, o prazo a que se refere o número anterior, poderá 

ser prorrogado por iguais períodos, não podendo exceder em caso algum, 60 dias. 
 
3. Se o prazo a que se refere o número 1 for excedido, o Gabinete de Auditoria Interna deve informar, por 

escrito, o interessado da previsão do tempo estimado para a conclusão do procedimento ou da fase de 
tratamento em que o assunto em análise se encontra. 

 
4. Concluído o procedimento, deve o parecer elaborado pelo Gabinete de Auditoria Interna ser remetido à 

consideração do Presidente da Câmara Municipal, acompanhado da resposta a enviar ao administrado. 
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Artigo 31º 
Articulação com os serviços 

 
Das conclusões e propostas resultantes das averiguações de queixas, reclamações ou petições de 
munícipes sobre o funcionamento dos serviços municipais, deve o Gabinete de Auditoria Interna dar 
conhecimento ao Gabinete de Apoio ao Cidadão e ao Gabinete de Modernização Administrativa, no âmbito e 
para os efeitos contidos nas atribuições destes, nos termos dos artigos 16º e 18º do Regulamento Orgânico 
e Macro-estrutura do Município de Odivelas. 

 
 

CAPÍTULO V 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Artigo 32º 

Legislação Aplicável 
 

A actividade do Gabinete de Auditoria Interna rege-se pelas disposições do presente regulamento, pelas 
decisões e deliberações dos Órgãos Municipais e demais legislação aplicável. 

 
 

Artigo 33º 
Manual de Procedimentos 

 
O Gabinete de Auditoria Interna deve elaborar o Manual de Procedimentos de Auditoria Interna no prazo 
máximo de 90 dias após entrada em vigor do presente Regulamento. 

 
 

Artigo 34º 
Entrada em vigor 

 
O presente Regulamento entra em vigor no dia imediato ao da sua publicação em Boletim Municipal. 




