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CCÂÂMMAARRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  
 

 
 

44..ªª  RREEUUNNIIÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  
 

rreeaalliizzaaddaa  eemm  2288  ddee  FFeevveerreeiirroo  ddee  22000077  
 
 
 
 

DDEELLIIBBEERRAAÇÇÕÕEESS  
 

 
 
 

MOÇÕES 
 

 
 

MOÇÃO 
 

Considerando que Portugal se encontra, hoje, no limiar de 
uma ambicionada e, há muito necessária, mudança de 
paradigma económico. 
 
Considerando que, a cada vez maior, incapacidade de 
concorrer, no mercado global, com os países do Leste 
Europeu ou com a China se torna cada vez mais 
inquestionável que o anterior modelo económico, 
suportado no baixo custo da mão-de-obra industrial 
desqualificada, deverá dar lugar a um novo modelo, 
alicerçado no valor acrescentado resultante do recurso à 
mão de obra qualificada de base tecnológica. 
 
Considerando que, a bem de uma efectiva política de 
pleno emprego, é absolutamente necessário promover a 
merecida protecção de todos os trabalhadores que 
contribuíram com o seu esforço para o anterior modelo 
económico por via da adopção de políticas de 
qualificação/requalificação, devidamente articuladas com a 
promoção da informação, orientação de formação, 
reabilitação profissional e da inserção/reinserção na vida 
activa, bem como através do apoio às iniciativas que 
conduzam à criação de novos postos de trabalho, em 
unidades produtivas já existentes ou a criar, bem como à 
sua manutenção, nos domínios técnico e financeiro. 
 
Considerando que a execução das políticas de emprego e 
formação profissional definidas e aprovadas pelo 
Governo, matéria da maior relevância política, económica 
e social, só podem ser levadas a cabo pelo Instituto do 
Emprego e Formação Profissional (IEFP) nas suas 
múltiplas e diversificadas tarefas, desde que, este possua 
uma estrutura flexível e eficaz, capaz de, em estreita 
colaboração com as estruturas locais de apoio ao emprego 
e em particular com as Câmaras Municipais, dar resposta 

às necessidades específicas de cada mercado local de 
emprego. 
 
Considerando que a análise das estatísticas do desemprego 
para os anos de 2004, a 2007 nos concelhos de Loures, 
Odivelas e Região de Lisboa e Vale do Tejo (RLVT) torna 
visível que apesar de se verificar uma redução do número 
total de desempregados inscritos no Centro de Emprego 
de Loures, é claro um decréscimo ao nível das ofertas de 
emprego (-1,5%) e das colocações de trabalhadores (-
5,8%) no concelho de Odivelas, em claro contra-ciclo 
com Concelho de Loures (+45,3% e +9,3% 
respectivamente) e RLVT (35,3% e 15,6% 
respectivamente). 
 
Considerando que Odivelas, quer pelas suas 
especificidades, quer pelo elevado número de habitantes, 
justifica a existência de uma estrutura do IEFP 
inteiramente dedicada à resposta às necessidades da sua 
população. Demonstrando as estatísticas que a sua 
inexistência é claramente geradora de ineficácia e de uma 
clara assimetria na resposta aos problemas do 
desemprego. 
 
Entendendo como inteiramente justificada uma forte 
aposta na protecção, reabilitação profissional e reinserção 
dos desempregados e na qualificação e inserção dos 
jovens à procura do primeiro emprego, no Concelho de 
Odivelas, vêm os Vereadores da Autarquia  propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Odivelas, reunida em 28 de 
Fevereiro de 2007, aprove dar nota a S.Exa o Sr. Ministro 
do Trabalho e da Solidariedade Social da apreensão face à 
preocupante evolução do combate ao desemprego no 
concelho, solicitando a rápida abertura de um Centro de 
Emprego em Odivelas. 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 

LINHAS DE ALTA TENSÃO EM ODIVELAS 
 

As Linhas de Alta Tensão (LAT) constituem no Concelho 
de Odivelas um problema em dois níveis: risco para a 
saúde pública e prejuízo para a paisagem territorial e 
urbana. 
 
Por todo o nosso território existem LAT de Média, Alta e 
Muito Alta Tensão. 
 
Este é sem dúvida o resultado de um crescimento urbano 
em que o fornecimento de energia a novas áreas urbanas 
se fazia através de linhas aéreas atravessando áreas não 
urbanizadas e que acabaram por ficar em espaço urbano, 
quando se urbanizaram essas áreas antes não urbanizadas. 
 
A malha de linhas que inunda o nosso concelho é 
demasiado apertada, criando, assim, indiscutivelmente 
significativos impactos negativos, quer ao nível do risco 
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para a saúde pública, quer para a paisagem territorial e 
urbana. 
 
Esta problemática tem sido equacionada no âmbito dos 
trabalhos do PDM, estando a ser ponderadas medidas que 
poderão passar por: 
 
• As Linhas de Média e Alta Tensão que atravessem 

espaços urbanizáveis e AUGI, serem integradas por 
urbanizadores, nas obras de urbanização e com 
parecer favorável da EDP/REN, em infra-estrutura 
subterrânea para receber a Linha de Alta Tensão, 
eliminando-se assim as linhas aéreas; 

 
• As Linhas de Média e Alta Tensão que existam em 

espaços urbanizados, na sequência da medida 
anteriormente referida, deverão igualmente ser 
passadas em infra-estruturas subterrâneas, 
gradualmente, por encargo da EDP/REN; 

 
• Dialogar com a EDP/REN sobre as Linhas de Muito 

Alta Tensão, recorrendo a fundos estruturais, 
negociando a implementação de um trajecto 
alternativo, contornando/evitando o espaço urbano; 

 
• Colocar a Linha Alto Mira – Sete Rios (Pontinha), 

como em devido tempo foi perspectivado entre a 
CMO e EDP/REN, dentro do espaço urbanizável, 
em infra-estrutura subterrânea quando aquele for 
urbanizado e a cargo repartido entre o urbanizador e 
a EDP/REN. 

 
Considerando, porém, que o desenvolvimento desta acção 
é complexa e exige negociações e decisões importantes 
que implicam elevados recursos financeiros, torna-se 
imperioso a elaboração de um Plano de infra-estruturas 
subterrâneas de passagem das Linhas de Alta Tenção. 
 
Para o efeito, a CMO reunida em 28-02-2007, delibera 
instar o Ministério da Economia e Inovação, para que 
tenha em consideração nas suas prioridades a situação 
atrás descrita e solicitar a sua disponibilidade, no 
seguimento da nossa comunicação de 24-07-2006, em que 
solicitámos o agendamento de uma reunião, para que, em 
conjunto com a CMO, se proceda ao estudo e 
consequente resolução das Linhas de Alta Tensão no 
Concelho de Odivelas. 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 

 

 

ACTAS 
 

 
 

ACTAS DA 22ª, 23ª E DA 24ª REUNIÕES ORDINÁRIAS 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 
Actas da vigésima segunda, vigésima terceira e da vigésima 
quarta Reuniões Ordinárias da Câmara Municipal de 
Odivelas, realizadas respectivamente nos dias 29 de 
Novembro, 13 e 20 de Dezembro de 2006. 
 
(Aprovadas por unanimidade) 

 
 
 
 

ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 
 

 
 

1.ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 
 

1ª Alteração Orçamental, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2007/3530, de 23.02.2007, 
conforme consta dos mapas que farão parte integrante da 
acta da presente reunião. 
 
“O orçamento é um documento previsional anual. A 
primeira alteração orçamental de 2007 procurou ajustar as 
dotações orçamentais transitadas como dívida para 2007, 
as dotações relativas ao Orçamento de Despesas com 
Pessoal e as dotações de projectos por solicitação dos 
serviços municipais.  
 
A extensão da presente alteração, resulta, em especial, de 
todos os ajustamentos que foram realizados nas dotações 
que, tendo transitado como dívida a quando da elaboração 
do orçamento (Novembro 2006), foram pagas até ao final 
31.12.2006.  
 
Foram acolhidas as propostas de alteração enviadas pelos 
serviços municipais.  
 
Destacam-se também os ajustamentos verificados ao nível 
do orçamento de pessoal, onde se regularizaram dotações 
decorrentes de mobilidades internas, tendo-se efectuado 
um ajustamento profundo nas rubricas de horas 
extraordinárias e em dias de descanso semanal, 
ajustamento que permitirá uma adequada gestão destas 
rubricas, por parte dos serviços, até ao final do corrente 
exercício.  
 
A presente modificação orçamental totaliza os 
€3.851.517,93, verificando-se um aumento das despesas 
de capital no valor de €859.914,49 por contrapartida de 
um decréscimo de igual montante ao nível das despesas 
correntes, conforme Mapa Síntese: 
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 Inscrições/ 
Reforços 

Diminuições/ 
Anulações 

Total de Despesas 
Correntes 1.750.129,92 2.646.044,41 
Total de Despesas 
Capital 2.101.388,01 1.205.473,52 

Total Geral 3.851.517,93 3.851.517,93 

(em euros)” 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

REFEITÓRIO MUNICIPAL 
 

 
 

ACTUALIZAÇÃO DO PREÇO DAS REFEIÇÕES A FORNECER 
NO REFEITÓRIO MUNICIPAL 

 
Actualização do Preço das Refeições a Fornecer no 
Refeitório Municipal, de acordo com o proposto na 
informação Interno 2007/2703, de 12.02.2007. 
 
Para os utilizadores previstos nos números 1 e 2, do artigo 
3.º do Regulamento de Funcionamento/Utilização do 
Refeitório da Câmara Municipal de Odivelas, com 
excepção dos cônjuges e filhos dos membros do 
Executivo Municipal e dos trabalhadores da Câmara 
Municipal de Odivelas, os preços em vigor no ano de 
2007 serão os seguintes: 
 
a) Refeição completa - €3, 35; 
 
b) Refeição com mini pratos - €2, 86. 
 
2 - Para os cônjuges e filhos dos membros do Executivo 
Municipal e dos trabalhadores da Câmara Municipal de 
Odivelas, bem como para os utilizadores previstos no 
número 3, do artigo 3.º, o preço em vigor no ano de 2007 
será de €5,04. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

ODIVELGEST, E.M. 
 

 
 

RELATÓRIO E CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2006 
 

Relatório e Contas do Exercício de 2006 da Odivelgest, 
Gestão de Equipamentos, E.M., remetido em anexo ao 
ofício enviado pelo Conselho de Administração da 
Odivelgest, E.M., que recebeu o registo de entrada no 
Município n.º 4357/2007 de 19.02.2007. Documento 
publicado na integra como anexo do presente Boletim. 
 
(Aprovado por maioria) 

 

PARCERIA 
 

 
 

CELEBRAÇÃO DE PARCERIA ENTRE O MUNICÍPIO DE ODIVELAS 
E A ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DA CRIANÇA HIPERACTIVA 

 
Celebração de um Acordo de Parceria entre o Município 
de Odivelas e a Associação Portuguesa da Criança 
Hiperactiva, no âmbito do projecto “Estar Atento é 
Crescer Melhor”, que tem como intuito: sensibilizar a 
comunidade educativa, para a relevância das implicações 
da Perturbação de Hiperactividade com Défice de 
Atenção no sucesso escolar das crianças e adolescentes, 
contribuir para o sucesso escolar das crianças que 
manifestam Hiperactividade e/ Défice de Atenção através 
da sua integração no meio escolar, dar resposta ao 
interesse manifestado pelos professores na procura de 
estratégias para lidar da forma mais adequada com estas 
crianças e assim cumprir os desafios ao nível da 
aprendizagem, de acordo com o proposto na informação 
Interno/2007/3173, de 19.02.2007, nos termos da minuta 
de Acordo que se transcreve: 

 
 

(Minuta) 
«Acordo de Parceria 

 
Projecto "Estar Atento é Crescer Melhor" 

 
1. O presente Acordo de Parceria pretende formalizar a 
parceria estabelecida entre a Câmara Municipal de 
Odivelas, através da Divisão de Saúde e da Prevenção das 
Toxicodependências e a Associação Portuguesa da 
Criança Hiperactiva. no âmbito do projecto "Estar Atento 
é Crescer Melhor".  
 
2. O supra mencionado projecto enquadra-se no âmbito 
da Promoção e Educação para a Saúde, em particular ao 
nível da Saúde Escolar, e tem como intuito: 
 
• Sensibilizar a comunidade educativa, para a relevância 

das implicações da Perturbação de Hiperactividade 
com Défice de Atenção no sucesso escolar das 
crianças e adolescentes;  

 
• Contribuir para o sucesso escolar das crianças que 

manifestam Hiperactividade e/ Défice de Atenção 
através da sua integração no meio escolar;  

 
• Dar resposta ao interesse manifestado pelos 

professores na procura de estratégias para lidar da 
forma mais adequada com estas crianças e assim 
cumprir os desafios ao nível da aprendizagem.  

 
• Numa perspectiva informativa, formativa e 

preventiva.  
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3. O presente projecto será implementado no decorrer do 
ano lectivo 2006/07, tendo como grupo alvo Educadores 
de Jardim-de-infância e Professores do 1º 2° e 3° Ciclo;  
 
4. Ao longo do ano lectivo 2006/07, será dinamizado um 
programa concertado por diversas actividades, 
designadamente.  
 
• Divulgação da Associação Portuguesa da Criança 

Hiperactiva, bem como, do trabalho nela 
desenvolvido, através de folhetos disponibilizados 
pela associação, junto de Jardins-de-Infância da Rede 
Pública e IPSS'S para a Infância, Associações de pais 
e Escolas do 1°, 2° e 3° Ciclo. 

 
• Realização de um programa de formação, constituído 

por sessões com a duração de 90 minutos cada, 
ministradas por Técnicos da Associação Portuguesa 
da Criança Hiperactiva, com um número máximo de 
participantes de 20 indivíduos, empregando uma 
metodologia activa e expositiva, organizada da 
seguinte forma: 

 
1ª Fase - Apresentação de alguns conceitos teóricos sobre 
a Perturbação de Hiperactividade com Défice de Atenção 
- definição e características, e também as suas implicações 
em contexto escolar -onde serão apresentadas algumas 
estratégias para se lidar com os alunos. (Duração. 45 
minutos) 
 
2ª Fase - Discussão, será dada a palavra aos Educadores e 
Professores, que poderão apresentar questões, dúvidas e 
sugestões, num clima de discussão, reflexão e partilha 
entre todos. (Duração. 45 minutos)  
 
No final de cada sessão será entregue, a cada participante, 
o "Guia do Professor", publicação que aborda a 
problemática da Perturbação de Hiperactividade com 
Défice de Atenção e algumas estratégias que poderão 
implementar na sala de aula.  
 
• Avaliação das sessões, através de instrumento de 

avaliação construído para o efeito, pela Associação 
Portuguesa da Criança Hiperactiva.  

 
5. Caso a adesão ao projecto seja a esperada, serão 
dinamizadas Acções de Formação mais alargadas em 
termos de tempo e de conteúdos e/ou Encontros, ambos 
a desenvolver conjuntamente em tempo oportuno.  
 
6. Assim sendo, são atribuições da Câmara Municipal de 
Odivelas, através da Divisão de Saúde e da Prevenção das 
Toxicodependências, no âmbito deste projecto:  
 
• Divulgar o material informativo da Associação, bem 

como das Acções de Sensibilização/Acções de 
Formação, junto de Jardins-de-Infância da Rede 
Pública e IPSS'S para a Infância, Associações de pais 
e Escolas do 1º, 2° e 3° Ciclo; 

 

• Divulgar adequadamente o projecto, fazendo menção 
aos parceiros envolvidos no mesmo; 

 
• Procurar assegurar a realização das acções nas 

instalações da Divisão de Saúde e da Prevenção das 
Toxicodependências (sala de formação); 

 
• Disponibilizar o apoio logístico necessário, de acordo 

com as possibilidades, ao bom desenvolvimento das 
actividades a realizar, no âmbito deste projecto; 

 
• Participar na avaliação do projecto, de forma a 

adequar novas necessidades de acordo com os 
objectivos e estratégias previamente definidas.  

 
7. São atribuições da Associação Portuguesa da Criança 
Hiperactiva, no âmbito deste projecto.  
 
• Participar nas reuniões de planeamento das Acções 

de Sensibilização/Acções de Formação; 
 
• Disponibilizar o material necessário para a divulgação 

da Associação e do projecto. 
 
• Assegurar a realização das Acções de 

Sensibilização/Acções de Formação, através da 
disponibilização de um técnico, responsável pelo 
planeamento, desenvolvimento e avaliação de cada 
uma das sessões;  

 
• Ceder o material (In)formativo e pedagógico 

(folhetos; publicação "Guia do Professor"; entre 
outro) sobre a temática;  

 
• Participar na avaliação do projecto, de forma a 

adequar novas necessidades de acordo com os 
objectivos e estratégias previamente definidas. 

 
Odivelas, __________________________ 
 
Pela Câmara Municipal de Odivelas, 
A Presidente Dr.ª Susana de Carvalho Amador 
 
Pela Associação Portuguesa da Criança Hiperactiva, 
Presidente da Associação, Dr.ª Olinda Serrão» 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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PROTOCOLO 
 

 
 

ENTRE O INSTITUTO PORTUGUÊS DO LIVRO E DAS BIBLIOTECAS 
E O MUNICÍPIO DE ODIVELAS 

 
Celebração de um Protocolo entre o Instituto Português 
do Livro e das Bibliotecas e o Município de Odivelas, que 
tem como principais objectivos: a massificação do acesso 
público à Internet, a modernização e a racionalização da 
Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, bem como a 
disponibilização de conteúdos e serviços para 
profissionais de bibliotecas e o público em geral, a 
melhoria do serviço prestado pelas bibliotecas ao cidadão 
e o aumento da eficácia e eficiência da Rede Nacional de 
Bibliotecas Públicas, mediante a dinamização da sociedade 
civil atrvés da leitura e da participação pró-activa na 
construção da Sociedade de Informação, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2007/2960, 
14.02.2007, e nos termos da minuta de protocolo que se 
transcreve: 

 
 

“(MINUTA) 
 

PROTOCOLO 
 

Considerando que: 
 
no âmbito das atribuições que legalmente estão cometidas 
ao Instituto Português do Livro e da Bibliotecas, se 
encontra em desenvolvimento o projecto Rede de 
Conhecimento das Bibliotecas Públicas (RCBP), co-
financiado pelo Programa Operacional para a Sociedade 
do Conhecimento (POS_Conhecimento);  
 
este projecto tem como missão a massificação do acesso 
público à Internet, a modernização e a racionalização da 
Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, bem como a 
disponibilização de conteúdos e serviços para 
profissionais de bibliotecas e o público em geral;  
 
este projecto tem por principais objectivos a melhoria do 
serviço prestado pelas bibliotecas ao cidadão e o aumento 
da eficácia e eficiência da Rede Nacional de Bibliotecas 
Públicas, mediante a dinamização da sociedade civil 
através da leitura e da participação pró-activa na 
construção da Sociedade de Informação;  
 
é celebrado, entre:  
 
O Instituto Português do Livro e das Bibliotecas, 
abreviadamente designado por IPLB, instituto público 
com autonomia administrativa, sob tutela do Ministério da 
Cultura, pessoa colectiva número 503 848 069, com 
instalações no Campo Grande, 83, 1°, 1700-088 Lisboa, 
representado pelo seu Director, Jorge Manuel Martins, e 

Subdirector, Luís Guilherme Couto Raposo, na qualidade 
de Primeiro Outorgante,  
 
e  
 
O Município de Odivelas, pessoa colectiva número 504 
293 125, com sede na Rua Guilherme Gomes Fernandes, 
2675-372 Odivelas, representada pela sua Presidente, 
Susana de Fátima Carvalho Amador, com competência 
própria para o acto, na qualidade de Segundo Outorgante,  
 
O presente Protocolo, nos termos e de acordo com as 
cláusulas seguintes: 

 
Cláusula 1ª 

 
1. O presente Protocolo tem por objecto formalizar a 
adesão do Segundo Outorgante à Rede de Conhecimento 
das Bibliotecas Públicas.  
 
2. A Rede de Conhecimento das Bibliotecas Públicas é um 
projecto desenvolvido pelo Primeiro Outorgante em 
cooperação com as Câmaras Municipais, e que se traduz 
na utilização, em comum, de uma infra-estrutura 
tecnológica, a cargo do Primeiro Outorgante, com vista à 
utilização e partilha de conteúdos e serviços interactivos, 
por parte das bibliotecas municipais.  
 
3. As linhas gerais do projecto RCBP constam do Anexo I 
ao presente Protocolo, do qual faz parte integrante.  

 
Cláusula 2ª 

 
No âmbito da vertente infra-estrutura de acesso à Internet em 
banda larga do projecto RCBP, o Primeiro Outorgante 
compromete-se a desenvolver as seguintes acções:  
 
a) Fornecer e instalar na Biblioteca Municipal de Odivelas, 
dois microcomputadores equipados com o sistema 
operativo Windows XP Pro, bem como software antivírus 
e de protecção da integridade do sistema operativo;  
b) Fornecer e instalar um ponto de conexão à Internet em 
ambiente sem fios (wi-fi). 

 
Cláusula 3ª 

 
No âmbito da vertente do projecto RCBP, referida da 
cláusula anterior, o Segundo Outorgante  
compromete-se a: 
 
a) Garantir a operacionalidade dos equipamentos referidos 
na alínea a) da cláusula 2ª.  
b) Garantir que os referidos equipamentos se destinam, 
exclusivamente, a facultar o acesso gratuito, por parte do 
público, à Internet e ao Portal RCBP. 
c) Dotar a biblioteca municipal dos meios físicos e 
humanos necessários a assegurar o uso dos equipamentos 
fornecidos, de acordo com as regras normais de uma boa 
utilização. 
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Cláusula 4ª 
 

1. Os equipamentos fornecidos no âmbito do presente 
Protocolo, durante o prazo de vigência do mesmo, 
constituem propriedade do Primeiro Outorgante.  
 
2. Findo o prazo referido no número anterior, os 
mencionados equipamentos passam a constituir 
propriedade do Segundo Outorgante.  

 
Cláusula 5ª 

 
No âmbito da vertente conteúdos e serviços do projecto, e 
tendo em vista disponibilizar serviços de utilidade para os 
cidadãos e profissionais da RCBP, o Segundo Outorgante 
compromete-se a partilhar conhecimento e recursos de 
informação e a cooperar com outras bibliotecas e com o 
Primeiro Outorgante. 

 
Cláusula 6ª 

 
O presente Protocolo entra em vigor na data da sua 
assinatura e vigora até 31 de Dezembro de 2008. 
 
Feito em dois exemplares, valendo ambos como originais. 
Lisboa , 
 
O Primeiro Outorgante 
 
O Segundo Outorgante” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

 

CAMPANHA DAS NAÇÕES UNIDAS 
 

 
 

CAMPANHA: MIL MILHÕES DE ÁRVORES PARA O PLANETA! 
PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O AMBIENTE (PNUA) 

 
Subscrição da campanha “Plante uma árvore – Campanha 
Mil milhões de Árvores para o Planeta!”, lançada pelo 
Programa das Nações Unidas para o Ambiente, a nível 
mundial, e que tem como objectivo a plantação de mil 
milhões de árvores por todo o mundo, sendo que, com 
esta subscrição, a Câmara Municipal assume o 
compromisso de plantar 1.050 árvores, privilegiando a 
plantação de árvores de espécies de flora mediterrânea em 
ambiente urbano [áreas dentro das freguesias (jardins, 
arruamentos, margens das ribeiras etc.) e nos espaços 
intersticiais das vias rodoviárias que atravessam o 
concelho], uma das quatro áreas chave sugeridas pelo 
PNUA, envolvendo-se as empresas do concelho, no 
sentido de se associarem aos programa, bem como as 
Juntas de Freguesia e as escolas, de acordo com o 
proposto na informação n.º 016/GVCMB/2007, de 16-
02-2007: 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 

 

TRANSFERÊNCIA DE VERBAS 
 

 
 

JUNTA DE FREGUESIA DE ODIVELAS 
DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO CEMITÉRIO DE ODIVELAS 

 
Transferência, para a Junta de Freguesia de Odivelas, da 
verba de €4.651,73 (quatro mil, seiscentos e cinquenta e 
um euros e setenta e três cêntimos), relativa ao depósito 
de resíduos sólidos do Cemitério de Odivelas no Aterro 
Sanitário da Valorsul, SA, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/3019/2007, de 15-02-2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

SUBSÍDIO PARA AS ACTIVIDADES DAS ASSOCIAÇÕES DE PAIS 
ANO LECTIVO 2006/2007 

 
Atribuição de um apoio, sob a forma de subsídio, para as 
actividades das dezasseis Associações de Pais e 
Encarregados de Educação dos Estabelecimentos de 
Ensino da rede pública do Concelho de Odivelas que se 
candidataram ao Programa de Apoio às Actividades das 
Associações de Pais (Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões n.º 17/2006 de 19-09-2006, pág. 11), relativo ao ano 
lectivo de 2006/2007, no valor global de € 4.999,00 
(quatro mil, novecentos e noventa e nove euros), de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2007/3121, de 16-02-2007. 

 
Subsídio para as Actividades das Associações de Pais 

 
A verba indicada para cada entidade inclui uma verba fixa 
no valor de 150€ e uma verba variável, resultante da 
apreciação das candidaturas apresentadas: 

 

ENTIDADE SUBSÍDIO 
PROPOSTO 

APEPSA – Associação de Pais e Encarregados 
de Educação dos Alunos da Escola 
Preparatória da Póvoa de Santo Adrião 
(Actual Escola E. B. 2° e 3.os Ciclos Carlos 
Paredes) 

360,00 

Associação de Pais e Encarregados de 
Educação dos Alunos da Escola do 1.º Ciclo 
n.º 2 de Odivelas (Actual E.B.1 António Maria 
Bravo) 

297,00 

Associação de Pais e Encarregados de 
Educação dos Alunos do Jardim de Infância 
Álvaro de Campos 

289,00 

Associação de Pais e Encarregados de 
Educação da Escola n.º 2 da Ramada (Actual 
E.B. 1 da Amoreira)  

287,00 
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Associação de Pais e Encarregados de 
Educação da Escola Secundária Braamcamp 
Freire 

360,00 

Associação de Pais e Encarregados de 
Educação do 1.º Ciclo da E.B. do Vale 
Grande  

324,00 

Associação de Pais e Encarregados de 
Educação da Escola Preparatória da Pontinha 
(Actual E.B. 2.3 da Pontinha)  

276,00 

Associação de Pais e Encarregados de 
Educação dos Alunos da Escola EB1/JI N.º 2 
da Paiã no Bairro da Condessa (Actual EB1/JI 
Quinta da Condessa) 

270,00 

Associação de Pais Encarregados de 
Educação. da  Escola Básica do 1.º Ciclo 
Maria Máxima Vaz, Odivelas 

339,00 

Associação de Pais e Encarregados de 
Educação "Um Sorriso para as Crianças" (da 
actual EB 1 Mello Falcão)  

297,00 

Associação de Pais e Encarregados de 
Educação dos Alunos da Escola Secundária de 
Odivelas  

329,00 

Associação de Pais e Encarregados de 
Educação dos Alunos da Escola Secundária de 
Caneças 

287,00 

Associação de Pais e Encarregados de 
Educação da Escola do 1.º Ciclo do Ensino 
Básico Cesário Verde  n.º 3 de Caneças 

287,00 

Associação de Pais e Encarregados de 
Educação da Escola Básica do 1.º Ciclo com 
Jardim de Infância João Villaret  

350,00 

APER2/3R –Associação  de Pais da Escola 2, 
3 da Ramada (Actual EB do 2.º e 3° Ciclos 
Vasco Santana) 

318,00 

Associação de Pais e Encarregados de 
Educação da Escola Básica do 1. Ciclo e 
Jardim de Infância do Casal da Silveira (Actual 
EB1/JI Veiga Ferreira) 

329,00 

 4.999,00 € 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

SUBSÍDIO PARA TELEFONES DOS JARDINS DE INFÂNCIA 
E ESCOLAS DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO 

DA REDE PÚBLICA DO CONCELHO DE ODIVELAS 
 

Atribuição, de um apoio, sob a forma de subsídio para 
telefones, aos Jardins de Infância e Escolas do 1º Ciclo do 
Ensino Básico da Rede Pública do Concelho de Odivelas, 
no valor global anual de € 10.424,96 (dez mil, 
quatrocentos e vinte e quatro euros e noventa e seis 
cêntimos), montante dividido por semestre, para 
comparticipação dos encargos com o pagamento da taxa 
fixa de equipamento - uma linha telefónica simples, um 
telefone simples, uma campainha exterior e um 
fiscalizador de chamadas -, e com a instalação de novas 
linhas de telefone, fax e mudança de local de instalação do 
telefone (por motivo de obras) mediante apresentação 
prévia de factura, e ainda, com encargos com a colocação 
de uma segunda linha de telefone nas EB1/JI que 

promovam a componente de apoio à família (serviço de 
refeições e prolongamento de horários), cuja gestão seja 
da responsabilidade directa das Associações de Pais, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2007/3293, de 21-02-2007. 

 
 

Listagem dos Estabelecimentos de Ensino que vão 
receber o subsídio de assinaturas de telefone/fax: 

 
 

Subsídio de Telefone 2007 

AGRUPAMENTO 
DE ESCOLAS 

NOME DO 
ESTABELECIMENTO 

DE ENSINO 

VALOR 
ATRIBUIR/SEMESTRE 

Agrup. Caneças 

EB1/JI de Caneças n.º 1 
(EB1) 

119,94€ 

EB1/JI de Caneças n.º 1 
(telefone desactivado) 

0,00€ 

EB1/JI de Cesário 
Verde (EB1) 

119,94€ 

EB1 n.º 1de Caneças  119,94€ 

Agrup. Sudoeste de 
Odivelas 

EB1/JI Veiga Ferreira 
(EB1) 

119,94€ 

EB1/JI Veiga Ferreira 
(JI) 

119,94€ 

EB 1º Ciclo Quinta das 
Dálias 

119,94€ 

EB 1º Ciclo n.º 3 de 
Famões 

119,94€ 

EB 1º Ciclo n.º 4 de 
Famões 

119,94€ 

Agrup. Avelar 
Brotero 

EB 1º Ciclo António 
Maria Bravo 

119,94€ 

EB1/JI D. Dinis (EB1) 119,94€ 

EB1/JI D. Dinis (JI) 119,94€ 

EB 1º Ciclo n.º 5 de 
Odivelas 

119,94€ 

EB1/JI do Olival Basto 119,94€ 

Jardim de Infância 
Álvaro de Campos 

119,94€ 

Jardim de Infância 
Roque Gameiro 

119,94€ 

Agrup. D. Dinis 

EB1/JI Maria Lamas 
(EB1) 

119,94€ 

EB1/JI Maria Lamas(JI) 119,94€ 

EB1/JI Rainha Santa 119,94€ 
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Agrup. Moinhos da 
Arroja 

EB 1º Ciclo n.º 7 de 
Odivelas 

119,94€ 

Jardim de Infância da 
Arroja 119,94€ 

Agrup. Vasco 
Santana 

EB 1º Ciclo da 
Amoreira 

119,94€ 

EB 1º Ciclo Professora 
Maria Costa 

119,94€ 

EB 1º Ciclo da Azenha 119,94€ 

EB1/JI Joao Villaret 
(EB1) 

119,94€ 

EB1/JI Joao Villaret (JI) 119,94€ 

EB 1º Ciclo Eça de 
Queróz 119,94€ 

Agrup. Póvoa de 
Santo Adrião 

EB1/JI Chafariz D’El 
Rey (EB1) 

119,94€ 

EB1/JI Chafariz D’El 
Rey (JI) 

119,94€ 

EB 1º Ciclo Barbosa Du 
Bocage 119,94€ 

EB1/JI Quinta de S. 
José 

119,94€ 

Agrup. Pontinha 

EB1/JI Quinta da 
Condessa (EB1) 

119,94€ 

EB1/JI Quinta da 
Condessa (JI) 119,94€ 

EB1/JI da Paiã (EB1) 119,94€ 

EB1/JI da Paiã (JI) 119,94€ 

EB 1º Ciclo Mello 
Falcão 119,94€ 

EB 1º Ciclo Dr. Mário 
Madeira 

119,94€ 

EB1/JI Quinta da Paiã 
(EB1) 

119,94€ 

EB1/JI Quinta da Paiã 
(JI) 119,94€ 

EB 1º Ciclo Serra da 
Luz 

119,94€ 

EB 1º Ciclo Vale 
Grande 

119,94€ 

Jardim de Infância Gil 
Eanes 119,94€ 

Escola não 
Agrupada 

EB 1º Ciclo Maria 
Máxima Vaz 

119,94€ 

Total a pagar 5.037,48€ 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 

 

GRUPO RECREATIVO E CULTURAL DE FAMÕES 
 

Ratificação de despacho da Senhora Presidente, datado de 
16 de Fevereiro de 2007, para atribuição ao Grupo 
Recreativo e Cultural de Famões, no âmbito do Programa 
de Apoio ao Associativismo Desportivo de Odivelas 
(PADO), Sub-Programa A4, de um apoio, sob a forma de 
transporte, realizado em veículo municipal no dia 18 de 
Fevereiro de 2007, para deslocação a Torres Vedras, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2007/2917 de 14-02-2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

CLUBE DESPORTIVO E RECREATIVO “OS SILVEIRENSES” 
 

Atribuição ao Clube Desportivo e Recreativo “Os 
Silveirenses”, 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 04 de Março de 2007, 
para deslocação a Forte da Casa, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2007/3243, de 21-
02-2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

GINÁSIO CLUBE DE ODIVELAS 
 

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 nos 
dias 04 e 25 de Março de 2007, para deslocação a Setúbal 
e a Lagoa, respectivamente, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2007/2778, de 13-02-2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

GINÁSIO CLUBE DE ODIVELAS 
 

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 nos 
dias 04, 11 e 25 de Março de 2007, para deslocação a 
Setúbal, a Olhão e a Beja, respectivamente, de acordo com 
o proposto na informação n.º Interno/2007/2682, de 12-
02-2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS, PENSIONISTAS 
E IDOSOS DO BAIRRO DE SANTO ELOY 

 
Atribuição à Associação de Reformados, Pensionistas e 
Idosos do Bairro de Santo Eloy, no âmbito do Programa 
de Apoio às Instituições Particulares de Solidariedade 
Social (PAIPSSO), Sub-Programa E, de um apoio para 
cedência de transporte, a realizar em veículo municipal 
nos dias 15 de Abril, 20 de Maio, 16 de Setembro e 18 de 
Novembro de 2007, para deslocação a Fátima, à Sertã, a 
Arcozelo e a Minde, respectivamente, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2007/3190, de 19-
02-2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

GRUPO RECREATIVO E CULTURAL DE FAMÕES 
 

Ratificação de despacho da Senhora Presidente, datado de 
23 de Fevereiro de 2007, para atribuição ao Grupo 
Recreativo e Cultural de Famões, no âmbito do Programa 
de Apoio ao Associativismo Desportivo de Odivelas 
(PADO), Sub-Programa A4, de um apoio, sob a forma de 
transporte, realizado em veículo municipal no dia 24 de 
Fevereiro de 2007, para deslocação a Torres Vedras, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2007/3201 de 19-02-2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL QUINTA DAS DÁLIAS 
 

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 03 de Março de 2007, 
para deslocação a Mafra, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2007/3332, de 21-02-2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ASSOCIAÇÃO CULTURAL SOCIAL E DESPORTIVA DA ARROJA 
 

Atribuição à Associação Cultural Social e Desportiva da 
Arroja, 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 nos dias 04, 24 e 25 de 
Março de 2007, para deslocação a Benfica do Cadaval, 
Milharado, Alcabideche, respectivamente, de acordo com 
o proposto na informação n.º Interno/2007/3535, de 23-
02-2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 

APOIOS/DOAÇÕES A FAVOR DAS INICIATIVAS 
“PEDDY-PAPER DO SALVADOR” 

E “FLORESTA EM PALCO” 
 

Aceitação das doações/apoios, no âmbito das iniciativas 
do Serviço Municipal de Protecção Civil - “Peddy Paper 
do Salvador” e “Floresta em Palco” que assinalam o Dia 
Internacional da Protecção Civil e o Dia Mundial da 
Árvore, respectivamente - em várias Escolas Básicas do 
Concelho de Odivelas, concedidas pelas seguintes 
entidades, de acordo com o proposto na informação n.º 
3348 de 22-02-2007: 
 
“• SNBPC (Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção 
Civil) – Disponibilizou folhetos informativos, 500 canetas 
e 500 mochilas-saco; 
 
• Editorial do Ministério da Educação – disponibilizou 
500 Enciclopédias “História Universal Comparada”; 
 
• Forno da Cidade, Pastelaria Loriguense e Fábrica de 
Bolos Docibel disponibilzaram-se a oferecer de forma 
partilhada (devidos ao elevado número de participantes), o 
lanche para a iniciativa “Floresta em Palco”;” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

URBANISMO 
 

 
 

CASAL DA CAROCHIA – BONS DIAS – RAMADA 
ZONAMENTO E ALTERAÇÃO À CLAUSULA 22ª 

DO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 8/2001 
IRMÃOS MOTA, LD.ª - PROCESSO N.º 27.513/L/OC 

 
Zonamento/faseamento das obras de urbanização do 
Casal da Carochia, com o Alvará de Loteamento n.º 
8/2001, por forma a assegurar o controlo da entrega da 
obra e a adequada prestação de serviços urbanos aos 
futuros moradores, garantindo e delimitando zonas para 
recepção da mesma, bem como a alteração do teor da 
clausula 22ª do Alvará de Loteamento, de acordo com o 
proposto na informação n.º 08/DDGOU/AS de 19-02-
2007, e nos termos das informações n.º 06/APV/07 e n.º 
98/MP/DLOP/SLU/2007 dos serviços: 
 
“ “Clausula 22ª - A emissão de licenças de utilização para 
os edifícios previstos nesta operação de loteamento, 
deverá ser efectuada de uma forma faseada e dependente 
da aprovação dos projectos de execução e do inicio da 
obra de pelo menos uma das ligações da Via L14 (ligação 
à zona dos Bons Dias ou ligação à EN 250) e da 
respectiva recepção provisória, de acordo com o seguinte: 
• Emissão de um máximo de 25% das autorizações de 
utilizações com a aprovação, pelas diversas entidades 
envolvidas, do projecto de execução da ligação da Via L14 
à zona dos Bons Dias ou à EN 250. A listagem dos lotes 
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abrangidos deverá ser apresentada pelo titular previamente 
à emissão de qualquer autorização. 
• Emissão das restantes autorizações de utilização com 
a recepção provisória das obras referidas na alínea 
anterior”. ” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROCESSO N.º 40633/OM 
BAIRRO PINHAL VERDE – CANEÇAS 

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO CONJUNTA DO BAIRRO 
RECEPÇÃO DEFINITIVA DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO 

E LIBERTAÇÃO DA CAUÇÃO 
 

Recepção definitiva das obras de urbanização do Bairro 
Pinhal Verde, bem como a libertação da caução prestada 
por hipoteca legal dos lotes, de acordo com informação 
dos serviços a fl. 1112 e nos termos da informação n.º 
07/SM/DRU-07 de 19-01-2007, a fls 1111 a 1110 do 
processo, na qual se  expõe o seguinte: 
 
“1. A recepção definitiva das obras de urbanização do 
bairro Pinhal Verde, ao abrigo do Art.º 50º do Decreto-lei 
n.º 448/91, de 29 de Novembro, com as alterações 
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 334/95, de 28 de 
Dezembro, com a homologação do Auto de Vistoria 
respectivo. 
 
2. Libertar a caução existente no valor de 52.345,09€ 
prestada por hipoteca legal dos lotes ou por outro meio de 
garantia aceite, ao abrigo do Art.º 25º do diploma legal 
mencionado no ponto anterior. Ao abrigo do n.º 6 do 
Art.º 27º da Lei 91/95 alterada pela Lei n.º 165/99, de 14 
de Setembro de 1999 e Lei n.º 64/2003, de 23 de Agosto 
de 2003, não serão autorizadas as libertações das garantias 
prestadas por lotes cujas comparticipações à Comissão de 
Administração Conjunta do bairro estejam em mora de 
acordo com a última listagem de devedores constante da 
fls. 1091 e 1090.” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

JOSÉ CARLOS ALMEIDA SANTOS 
BAIRRO CASAL DOS APRÉSTIMOS, LOTE 199 – RAMADA 

SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO CAUÇÃO 
 

Substituição da hipoteca legal constituída sobre o lote 199, 
inserido no Bairro Casal dos Apréstimos, na Ramada, pelo 
depósito caução, efectuado no Banco Caixa Geral de 
Depósitos, no valor € 496,38 (quatrocentos e noventa e 
seis euros e trinta e oito cêntimos), para garantir a boa 
execução das obras de urbanização referentes ao Alvará 
n.º11/2001, de 30 de Novembro de 2001, e autorização 
do distrate da hipoteca legal, de acordo com o proposto 
na informação n.º 036/PC/DGOU/DRU/2007, de 02-
02-2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

TOTALODIVEL – CONSTRUÇÃO CIVIL, LD.ª 
BAIRRO DOS PEDERNAIS, LOTE A 268 – RAMADA 

SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO CAUÇÃO 
 

Substituição da hipoteca legal constituída sobre o lote A 
268, inserido no Bairro dos Pedernais, na Ramada, pelo 
depósito caução, efectuado no Banco Caixa Geral de 
Depósitos, no valor €901,50 (novecentos e um euros e 
cinquenta cêntimos), para garantir a boa execução das 
obras de urbanização referentes ao Alvará n.º7/2001, de 
07 de Setembro de 2001, e autorização do distrate da 
hipoteca legal, de acordo com o proposto na informação 
n.º 020/PC/DGOU/DRU/2007, de 24-01-2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ARMINDO GOMES FERREIRA 
BAIRRO SÍTIO DA VÁRZEA, LOTE 52 – RAMADA 

SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO CAUÇÃO 
 

Substituição da hipoteca legal constituída sobre o lote 52, 
inserido no Bairro Sítio da Várzea, na Ramada, pelo 
depósito caução, efectuado no Banco Caixa Geral de 
Depósitos, no valor €306,48 (trezentos e seis euros e 
quarenta e oito cêntimos), para garantir a boa execução 
das obras de urbanização referentes ao Alvará n.º6/2000, 
de 08 de Setembro de 2000, e autorização do distrate da 
hipoteca legal, de acordo com o proposto na informação 
n.º 033/PC/DGOU/DRU/2007, de 31-01-2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

JOSÉ MANUEL MARTINS CIPRIANO 
BAIRRO CASAL DOS APRÉSTIMOS, LOTE 64 – RAMADA 

SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO CAUÇÃO 
 

Substituição da hipoteca legal constituída sobre o lote 64, 
inserido no Bairro Casal dos Apréstimos, na Ramada, pelo 
depósito caução, efectuado no Banco Caixa Geral de 
Depósitos, no valor €389,69 (trezentos e oitenta e nove 
euros e sessenta e nove cêntimos), para garantir a boa 
execução das obras de urbanização referentes ao Alvará 
n.º 11/2001, de 30 de Novembro de 2001, e autorização 
do distrate da hipoteca legal, de acordo com o proposto 
na informação n.º 034/PC/DGOU/DRU/2007, de 31-
01-2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 
 
 

DESPACHOS 
 

 
 

DESPACHO N.º 7/PRES/2007 
 
 

Assunto: Divulgação do Procedimento Interno de 
Aplicação do SIADAP na CMO e Calendarização do 
Processo de Avaliação 
 
 
Na sequência da 2ª Reunião do Conselho de Coordenação 
da Avaliação do SIADAP, realizada no passado dia 28 de 
Fevereiro, determino a divulgação dos seguintes 
documentos: 
 
“Procedimento Interno de Aplicação do SIADAP na 
CMO”; 
“Calendarização do processo de avaliação relativo ao ano 
de 2006”; 
“Calendarização do processo de avaliação para o Ano de 
2007”. 
 
 
Odivelas, 5 de Março de 2007 
 
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
(a)Susana de Carvalho Amador 

 
 
 
 

CALENDARIZAÇÃO DO PROCESSO DE 
AVALIAÇÃO RELATIVO AO ANO DE 2006 

 
 

1. Entrada em Vigor do Procedimento Interno de 
Aplicação do SIADAP – 2 de Março de 2007; 

 
2. Avaliações Prévias – 2 a 16 de Março de 2007; 

 
3. Preparação da Avaliação para análise do CCA – 

19 a 23 de Março de 2007; 
 

4. Reuniões do CCA – 26 a 30 de Março de 2007; 
 

5. Entrevistas de Avaliação – 2 a 20 de Abril de 
2007; 

 
6. Homologação das Avaliações – Até 8 de Maio de 

2007. 
 

CALENDARIZAÇÃO DO PROCESSO 
DE AVALIAÇÃO PARA O ANO DE 2007 

 
 

1. Aprovação dos Objectivos das Unidades 
Orgânicas – Até 30 de Março de 2007; 

 
2. Contratualização dos Objectivos para o corrente 

ano – Será efectuada aquando da realização das 
entrevistas de avaliação – 2 a 20 de Abril de 
2007; 

 
3. As restantes fases do processo seguem a 

calendarização indicada no Procedimento 
Interno. 

 
 
Publica-se em anexo o Procedimento Interno de 
Aplicação do Sistema Integrado de Avaliação do 
Desempenho (SIADAP) na Câmara Municipal de 
Odivelas. 
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DECISÕES COM EFICÁCIA EXTERNA 
 

 
 
 

Financeira 
 

 
 

Despacho de autorização de pagamento, exarados pela Sr.ª 
Presidente  da Câmara Municipal e pelo Sr. Director do DGAF, 
nos termos da Informação n.º 3255/2007, de 21 de Fevereiro de 
2007: 

 
 

Despacho exarado pela Sr.ª. Presidente da Câmara: 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à “Associação Nacional de Municípios 
Portugueses”, no valor de € 6.329,00, referente à quota anual 
para 2007. 
Decisão do Sr.ª Presidente: Autorizo, Cabimento, Compromisso 
e Pagamento. 
Data de Decisão: 24-01-2007 
 
 
Despacho exarado pelo Sr. Director do DGAF: 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à “ EDP Distribuição – Energia, S.A. ”, 
no valor de € 1.012,23, referente a juros de mora, de acordo com 
a Informação nº1977/2007 de 02-02-2007. 
Decisão do Sr. Director: Autorizo. 
Data de Decisão: 02-02-2007 
 
 
 

 

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/2007/1477 de 26 de Janeiro de 2007, 
referente ao período de 09 a 26 de Janeiro de 2007: 
 
 
Departamento de Habitação Saúde e Assuntos Sociais 
 
Informação n.º 9/DHSAS/2007 de 2007-01-09 
Assunto: 2ª Fase da Alienação de fogos municipais – Proposta 
de reabertura de processo/ emissão de documentos 
 – Av. Prof. Dr. Augusto Abreu Lopes, 44, 1º Dto. 
Decisão: Reabertura de processo. 
Data: 2007-01-15 
 
 
Sector de Intervenção Social 
 
Informação n.º 780/DGHS/SIS/2006 de 2006-12-19 
Assunto: Destelhamento/demolição de construção precária e 
manutenção no PER, PER 061.0006.1,  
Azinhaga dos Besouros Norte, Pontinha. 

Decisão: Oficiar a inquilina de que dispõe de 15 dias para retirar 
todos os bens e haveres que detenha na construção precária. 
Data: 2007-01-08 
 
Informação n.º 742/DGHS/SIS/2006 de 2006-11-29 
Assunto: Integração no PER de elementos do agregado familiar 
de Miguel Morais, matrícula PER 082.0019.1.  
Decisão: Integração de todos os elementos do agregado familiar 
de Miguel António Morais. 
Data: 2007-01-09 
 
Informação n.º 7/DGHS/SIS/2007 de 2007-01-08 
Assunto: Gestão Social do PER – Actualização do agregado 
PER 020.0002.1, de Alexandre Varela Correia.  
Decisão: Integração no PER de Nuno Miguel Vieira Correia. 
Data: 2007-01-10 
 
Informação n.º 11/DGHS/SIS/2007 de 2007-01-08 
Assunto: Envio de candidatura ao Programa PER – Famílias 
para INH. Agregado familiar de José Fernando Ramos da 
Fonseca, recenseado no PER com o n.º de matrícula 061.064.1. 
Decisão: Envio de ofício ao INH a fim de remeter o processo de 
candidatura ao PER – Famílias do agregado de José Fernando da 
Fonseca. 
Data: 2007-01-10 
 
Informação n.º 20/DGHS/SIS/2007 de 2007-01-11 
Assunto: Exclusão do PER do agregado 042.0009.1. Bairro do 
Chapim, Ramada. Audiência de interessados. 
Decisão: Assinatura de Edital n.º 08/VJE/2007 referente ao 
processo de exclusão do PER de Carla Maria Brandão Serrador e 
seu agregado, recenseados no PER n.º 042.0009.1, por falta de 
residência permanente na construção precária n.º 09, do Núcleo 
42 PER, Bairro do Chapim, freguesia da Ramada. 
Data: 2007-01-16 
 
Informação n.º 21/DGHS/SIS/2007 de 2007-01-11 
Assunto: Exclusão do PER do agregado 020.0001.1. Bairro do 
Barruncho, Póvoa de Santo Adrião. Audiência de interessados. 
Decisão: Assinatura de Edital n.º 09/VJE/2007, referente ao 
processo de exclusão do PER de Paula Moreira, recenseada no 
PER 
n.º 020.0001.1, por falta de residência permanente na construção 
precária n.º 01, do Núcleo 20 PER, Bairro do Barruncho, 
freguesia da Póvoa de Santo Adrião. 
Data: 2007-01-16 
 
Informação n.º 30/DGHS/SIS/2007 de 2007-01-11 
Assunto: Exclusão do PER do agregado 020.0003.1. Bairro do 
Barruncho, Póvoa de Santo Adrião. Audiência de interessados. 
Decisão: Assinatura de Edital n.º 10/VJE/2007 referente ao 
processo de exclusão do PER de Carla Susana Duarte Ferreira, 
recenseada no PER n.º 020.0003.1, por falta de residência 
permanente na construção precária n.º 01, do Núcleo 20 PER, 
Bairro do Barruncho, freguesia da Póvoa de Santo Adrião. 
Data: 2007-01-16 
 
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, 1º C/V Dt.º – Póvoa de Santo Adrião. 
Decisão: Oficiar a inquilina para no prazo de 10 dias se dirigir ao 
serviço para regularizar a sua situação. 
Data: 2007-01-16 
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Informação n.º 36/DGHS/SIS/2007 de 2007-01-15 
Assunto: Proposta de transmissão de titularidade do fogo 
municipal sito na Av. Prof. Dr. Augusto Abreu Lopes, n.º 54 – 
1º Dt.º, Freguesia de Odivelas. 
Decisão: Transmissão do arrendamento para Beatriz da 
Conceição Lourenço. 
Data: 2007-01-19 
 
Informação n.º 19/DGHS/SIS/2007 de 2007-01-10 
Assunto: Exclusão do PER de elemento do agregado 020.0049.1. 
Bairro do Barruncho, Póvoa de Santo Adrião. Audiência de 
interessados. 
Decisão: Assinatura de Edital n.º 07/VJE/2007 referente ao 
processo de exclusão do PER de Mussa Abamo Adamogi 
Chabim Abubacar Mecontatermo, recenseado no agregado PER 
n.º 020.0049.1, por falta de residência permanente na construção 
precária n.º 49, do Núcleo 20 PER, Bairro do Barruncho, 
freguesia da Póvoa de Santo Adrião. 
Data: 2007-01-22 
 
Informação n.º 18/DGHS/SIS/2007 de 2007-01-10 
Assunto: Exclusão do PER de elemento do agregado 071.0020.1, 
Azinhaga dos Besouros Sul, Pontinha.  
Decisão: Assinatura de Edital n.º 06/VJE/2007 referente ao 
processo de exclusão do PER de Jorge Manuel Teixeira Trinta, 
recenseado no PER com o n.º 071.0020.1, por falta de residência 
permanente na construção precária n.º 20, do Núcleo 71 PER, 
Azinhaga dos Besouros Sul, freguesia da Pontinha. 
Data: 2007-01-22 
 
Informação n.º 28/DGHS/SIS/2007 de 2007-01-10 
Assunto: Gestão Social do PER – actualização do agregado 
familiar de Maria do Rosário dos Santos – Núcleo do Barruncho.  
Decisão: Integração no agregado 020.0019.1 de Joana Tavares 
Semedo e Fabiana Alexandra Tavares Gonçalves.  
Data: 2007-01-22 
 
 
Secção de Gestão do Património Habitacional 
 
Processo n.º 09.03/021-99 
Informação n.º 776/DGHS/SGPH/2006 de 20063-12-15 
Assunto: Regularização da Dívida da Renda de Março 2005 a 
Dezembro 2006. 
Decisão: Regularização da dívida no valor total de € 1.615,25 
através de plano de regularização de 81 prestações, sendo a 
primeira no valor de € 15,25 e as restantes no valor de € 20,00 
com início de Janeiro de 2007. Oficiar o inquilino e a Divisão 
Financeira do teor da decisão.  
Data: 2007-01-09 
 
 
Secção de Gestão do Parque Habitacional 
 
Processo n.º 0902/053-2004 
Informação n.º 044/SGPH/2007 de 2007-01-18 
Assunto: Assinatura de Contrato: Atribuição de Renda e Início 
de pagamento. Fogo Municipal: Rua Domingos António de 
Carvalho, n.º 4 – r/c Dt.º., Famões. Titular: Maria Cacilda da 
Mota Pereira. 
Decisão: Atribuição do valor da renda apoiada, considerando a 
composição do agregado familiar e os seus rendimentos no valor 
de € 23,42, que a data de início de pagamento seja o mês de 
Fevereiro de 2007. Informar a Divisão Financeira do teor da 
decisão.   
Data: 2007-01-19 
 

Sector de Reabilitação de Habitação 
 
Informação n.º 004/SRH/2007 de 2007-01-08 
Assunto: Publicação de Edital referente a obras de reabilitação 
no fogo sito na Rua Carlos Reis n.º 4 – 1º esq.º – Bairro 
Gulbenkian – Odivelas. 
Decisão: Assinatura de Edital n.º 03/VJE/2007. 
Data: 2007-01-11 
 
Informação n.º 009/SRH/2007 de 2007-01-08 
Assunto: Publicação de Edital referente a reabilitação no fogo 
municipal sito na Praceta 25 de Agosto n.º 5 – 1º - Quinta das 
Pretas – Famões. 
Decisão: Assinatura de Edital n.º 05/VJE/2007. 
Data: 2007-01-11 
 
Informação n.º 18/SRH/2007 de 2007-01-11 
Assunto: Inquérito Administrativo. Empreitada de obras de 
reabilitação do fogo municipal sito na Rua António Aleixo, n.º 7, 
1º Dt.º – B.º Qt.ª. da Quintinha/ Póvoa de Sto. Adrião. 
Decisão: Assinatura de Edital n.º 11/VJE/2007. 
Data: 2007-01-16 
 
Informação n.º 020/SRH/2007 de 2007-01-11 
Assunto: Inquérito Administrativo. Empreitada de obras de 
reabilitação/ reparação em fogos municipais sitos no Bairro do 
Olival do Pancas, Lt 52, R/C B e Lt. 58, 1º C/ Pontinha. 
Decisão: Assinatura de Edital n.º 12/VJE/2007. 
Data: 2007-01-16 
 
Informação n.º 022/SRH/2007 de 2007-01-11 
Assunto: Inquérito Administrativo. Empreitada de obras de 
reparação do fogo municipal sito na Pt.ª. Dos Cravos, Lt. 31, 1º 
Dt.º – Urb. Qta do Sol – Arroja/ Odivelas. 
Decisão: Assinatura de Edital n.º 13/VJE/2007 e posterior 
afixação. 
Data: 2007-01-18 
 
Informação n.º 007/SRH/2007 de 2007-01-08 
Assunto: Publicação de Edital referente a reparação urgente no 
prédio sito na Praceta 25 de Agosto n.º 5 – Quinta das Pretas – 
Famões.  
Decisão: Assinatura e afixação de Edital n.º 04/VJE/2007. 
Data: 2007-01-22 

 
 
 

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/2007/1482 de 26 de Janeiro de 2007, 
referente ao período de 09 a 26 de Janeiro de 2007: 

 
 

Departamento de Habitação Saúde e Assuntos Sociais 
 
Informação n.º 329/DHSAS/2006 de 2006-12-18 
Assunto:  Proposta de processamento e pagamento da factura 
n.º 1714, de “ Triambiente serviços ambientais, Lda”. 
Decisão: Ao DGAF/DF para pagamento da factura n.º 1714 da 
empresa Triambiente serviços ambientais, Lda no valor total de 
€ 16.933,95. 
Data: 2007-01-17 
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Sector de Reabilitação de Habitação  
 
Processo n.º 13.01/01/2005 
Informação n.º 291/SRH/2006 de 2006-12-22 
Assunto: Programa Recria. Proprietário: Fausto e Tomáz, Lda. 
Prédio: Rua Alexandre Braga n.º 9 – Odivelas. 
Decisão: Ao DGAF/DF para pagamento.  
Data: 2007-01-09 
 
Informação n.º 002/SRH/2007 de 2007-01-08 
Assunto: Pagamento de Factura – Reabilitação no fogo 
municipal sito na Rua Carlos Reis, n.º 4 – 1º Esq.º – Bairro 
Gulbenkian – Odivelas. 
Decisão: Ao DGAF/DF para pagamento da factura n.º 241 no 
valor de € 5.614,00 + IVA à empresa Armando Ferreira & 
Filhos, Lda. 
Data: 2007-01-11 

 
 
 

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/2007/3386 de 22 de Janeiro de 2007, 
referente ao período de 10 a 21 de Fevereiro de 2007: 

 
 

Departamento de Habitação Saúde e Assuntos Sociais 
 
Informação n.º 39/DHSAS/2007 de 2007-02-06 
Assunto: 2ª Fase da Alienação de fogos municipais – Proposta 
de reabertura de processo/ emissão de documentos – Praceta 25 
de Agosto, 3, 3º Esq.º – Quinta das Pretas, Famões.   
Decisão: Reabertura do processo. 
Data: 2007-02-06 
 
Informação n.º 044/DHSAS/2007 de 2007-02-13 
Assunto: Proposta de exclusão do agregado PER 020.0099.1 de 
João Ferreira Magalhães. Audiência de interessados. 
Decisão: Notificar o inquilino a fim de se pronunciar no prazo 
de 10 dias.  
Data: 2007-02-16 
 
 
Secção de Gestão do Parque Habitacional 
 
Processo n.º 0902/023-2004 
Informação n.º 061/SGPH/2007 de 2007-02-01 
Assunto: Transmissão de Titularidade – Praceta 25 de Agosto, 
n.º 4. 2º Dt.º, Famões. 
Decisão: Transmissão do arrendamento do referido fogo para 
nome de Maria Nunes de Marques Vares, mantendo-se o valor 
da renda em vigor. Oficiar a inquilina dando-lhe conhecimento 
da alteração, e informar a Divisão Financeira.  
Data: 2007-02-06 
 
Processo n.º 0906/052-1999 
Informação n.º 082/DGHS/SGPH/2007 de 2007-02-06 
Assunto: Reajustamento de Renda. Fogo: Rua Vitorino Nemésio 
n. 7 C/V Dt.º., Freguesia da Póvoa de Santo Adrião. Titular: 
Maria Mavília Rodrigues. 
Decisão: Reajustamento da renda calculada de € 135,33 para € 
84,78 que a data de início de pagamento seja o mês de Abril de 
2007. Informar a Divisão Financeira do teor da decisão e oficiar 
a inquilina dando-lhe conhecimento do valor da renda 

reajustada, bem como do valor da dívida e da necessidade da sua 
regularização. 
Data: 2007-02-09 
 
Processo n.º 0902/006-2004 
Informação n.º 093/SGPH/2007 de 2007-02-08 
Assunto: Regularização da Dívida de Janeiro de 1991 a Janeiro 
2006. Fogo: Praceta 25 de Agosto, Lote 1 – 3º Esq.º, Famões. 
Inquilino: Humberto Carlos Gomes da Silva.  
Decisão: Regularização da divida no valor total de € 2.445,96 
através de um plano de regularização de 49 prestações, sendo a 
primeira no valor de € 45,96 e as restantes no valor de € 50,00 
com início em Abril de 2007. Oficiar o inquilino e a Divisão 
Financeira do teor da decisão. 
Data: 2007-02-13 
 
Processo n.º 0903/066-2004 
Informação n.º 100/DGHS/SGPH/2007 de 2007-02-13 
Assunto: Contrato de arrendamento e início pagamento de 
renda. Fogo: Rua Helena Aragão, n.º 3 – 3º Dt.º, Odivelas. 
Inquilino: Alberto João Dias Fortes. 
Decisão: Início do pagamento da renda em Março de 2007 e 
considerando a composição do agregado e os rendimentos do 
mesmo, que o valor da renda seja de € 28,16. Informar a Divisão 
Financeira do teor da decisão.  
Data: 2007-02-15 
 
Processo n.º 0903/025-99 
Informação n.º 734/DGHS/SGPH/2006 de 2006-11-28 
Assunto: Regularização da Dívida de Renda de Agosto de 2003 a 
Dezembro de 2006. Fogo. Praceta Alice Pestana n.º 4 – 1º C – 
Odivelas. Inquilino: Jorge Manuel Pascoal Pires. 
Decisão: Regularização do valor total em dívida de € 1.334,68 
referente aos meses de renda em atraso de Agosto de 2003 a 
Dezembro de 2006 num plano de regularização de 76 
prestações, sendo a primeira no valor de €20,16 e as restantes no 
valor de € 17,52 com início em Janeiro de 2007. Oficiar o 
inquilino, bem como informar a Divisão Financeira do teor da 
decisão.   
Data: 2007-02-16 
 
 
Sector de Intervenção Social 
 
Informação n.º 062/DGHS/SIS/2007 de 2007-01-26 
Assunto: Páteo Oliveira Mota, n.º 1 – Pontinha. Pedido de 
integração de Silvina da Conceição no agregado familiar de 
Joaquim Marques Urbano, PER n.º 069.0001.01. 
Decisão: Integração de Silvina da Conceição no agregado 
familiar de Joaquim Marques Urbano, PER n.º 069.0001.01. 
Data: 2007-01-29 
 
Informação n.º 46/DGHS/SIS/2007 de 2007-01-22 
Assunto: Exclusão do PER de elementos do agregado 
061.0070.1 – Azinhaga dos Besouros Norte, Pontinha. Decisão 
Final.  
Decisão: Assinatura de Edital n.º 15/VJE/2007 para exclusão do 
PER de elementos do agregado 061.0070.1 – Azinhaga dos 
Besouros Norte, Pontinha. Decisão Final.  
Data: 2007-02-09 
 
Processo n.º 07.01/424-1999 
Informação n.º 90/DGHS/SIS/2007 de 2007-02-07 
Assunto: Proposta de exclusão do PER de Vítor Manuel da 
Graça, recenseado com o registo de matrícula n.º 059.0001.1.  
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Decisão: Exclusão do PER de Vítor Manuel da Graça e a 
mudança da titularidade a favor de Maria Isabel Rosa Pereira 
Graça.  
Data: 2007-02-13 
 
Informação n.º 84/DGHS/SIS/2007 de 2007-02-07 
Assunto: Exclusão do PER do agregado 020.0049.1. Bairro do 
Barruncho, Póvoa de Santo Adrião. Audiência de interessados. 
Decisão: Assinatura de Edital n.º 18/VJE/2007, referente ao 
processo de exclusão do PER de Mussa Abamo Adamogi 
Chabim Mecanterno, recenseado no PER n.º 020.0049.1, por 
falta de residência permanente na construção precária n.º 49, do 
Núcleo 20 PER, Bairro do Barruncho, freguesia da Póvoa de 
Santo Adrião. 
Data: 2007-02-13 
 
Informação n.º 97/DGHS/SIS/2007 de 2007-02-12 
Assunto: Actualização do agregado familiar residente na 
construção precária 071.0022.1, Azinhaga dos Besouros Sul, 
Pontinha. 
Decisão: Exclusão do PER de Alcídio Coelho, bem como a 
actualização da titularidade para a única residente da construção 
precária Odete de Jesus. Dar conhecimento ao ATA para 
actualização da base de dados PER. 
Data: 2007-02-14 
 
Processo n.º 07.01/485 
Informação n.º 6/DGHS/SIS/2007 de 2007-01-18 
Assunto: Gestão Social do PER – actualização do agregado PER 
020.0001.1, de Diniz Lopes Correia. 
Decisão: Actualização do agregado através da exclusão por 
Edital de Paula Moreira, dado não residir e da inclusão de Rui 
Miguel Fonseca Correia, filho do Titular.  
Data: 2007-02-16 
 
Informação n.º 107/DGHS/SIS/2007 de 2007-02-14 
Assunto: Exclusão do PER de elemento do agregado 020.0049.1 
– Bairro do Barruncho – Freguesia da Póvoa de Santo Adrião. 
Decisão Final. 
Decisão: Assinatura de Edital n.º 24/VJE/2007, por falta de 
residência permanente na Construção precária n.º 49, do Núcleo 
20 PER, do Bairro do Barruncho, freguesia da Póvoa de Santo 
Adrião.  
Data: 2007-02-16 
 
Informação n.º 104/DGHS/SIS/2007 de 2007-02-14 
Assunto: Exclusão do PER do agregado 042.0009.1 – Bairro do 
Chapim – Freguesia da Ramada. Decisão Final. 
Decisão: Assinatura de Edital n.º 21/VJE/2007 com exclusão do 
Programa Especial de Realojamento (PER) – perda de direito a 
realojamento do referido agregado, por falta de residência 
permanente na Construção precária n.º 09, do Núcleo 42 PER, 
do Bairro do Chapim, freguesia da Ramada. 
Data: 2007-02-16 
 
Processo n.º 07.01/2 
Informação n.º 8/DGHS/SIS/2007 de 2007-01-08 
Assunto: Gestão social do PER – actualização do agregado PER 
020.0003.1, de Adriano Ferreira da Silva.  
Decisão: Actualização do agregado com a exclusão por Edital de 
Carla Susana Ferreira Duarte por não residir e a inclusão de Ana 
Solange Santos Ferreira. 
Data: 2007-02-16 
 
 
 
 

Informação n.º 105/DGHS/SIS/2007 de 2007-02-14 
Assunto: Exclusão do PER de elemento do agregado 020.0001.1 
– Bairro do Barruncho – Freguesia da Póvoa de Santo Adrião. 
Decisão Final.  
Decisão: Assinatura de Edital n.º 22/VJE/2007 com exclusão do 
Programa Especial de Realojamento (PER), perda de direito a 
realojamento por falta de residência permanente na construção 
precária n.º 01, do Núcleo 20 PER, do Bairro do Barruncho, 
freguesia da Póvoa de Santo Adrião. 
Data: 2007-02-16 
 
Informação n.º 103/DGHS/SIS/2007 de 2007-02-14 
Assunto: Exclusão do PER de elementos do agregado 
071.0020.1 – Azinhaga dos Besouros Sul, Pontinha. Decisão 
Final. 
Decisão: Assinatura de Edital n.º 20/VJE/2007 com exclusão do 
Programa Especial de Realojamento ( PER ) – perda de direito a 
realojamento, por falta de residência permanente na Construção 
precária n.º 20, do Núcleo 71 PER, da Azinhaga dos Besouros 
Norte, freguesia da Pontinha.  
Data: 2007-02-16 
 
Informação n.º 102/DGHS/SIS/2007 de 2007-02-14 
Assunto: Exclusão do PER do agregado 020.0031.1. Bairro do 
Barruncho, Póvoa de Santo Adrião. Audiência de interessados. 
Decisão: Assinatura de Edital n.º 19/VJE/2007, referente ao 
processo de exclusão do PER de Joaquim Moreno Barreto, 
recenseado no PER n.º 020.0031.1, por falta de residência 
permanente na construção precária n.º 31, do Núcleo 20 PER, 
Bairro do Barruncho, freguesia da Póvoa de Santo Adrião. 
Data: 2007-02-16 
 
Informação n.º 106/DGHS/SIS/2007 de 2007-02-14 
Assunto: Exclusão do PER de elemento do agregado 020.0003.1 
– Bairro do Barruncho – Freguesia da Póvoa de Santo Adrião. 
Decisão Final.  
Decisão: Assinatura de Edital n.º 23/VJE/2007 com Exclusão 
do Programa Especial de Realojamento  ( PER) – perda de 
direito a realojamento, por falta de residência permanente na 
Construção Precária n.º 03, do Núcleo 20 PER, do Bairro do 
Barruncho freguesia da Póvoa de Santo Adrião.  
Data: 2007-02-16 
 
Informação n.º 99/DGHS/SIS/2007 de 2007-02-13 
Assunto: Actualização de agregado familiar e Reajustamento da 
renda, de Liliete Lopes da Costa Lemos – Titular do fogo sito na 
Rua António Aleixo n.º 5 – 3º Esq.º Póvoa de Santo Adrião.  
Decisão: Reajustamento da renda, de € 129,36 para € 47,66 com 
início em Março de 2007. Relativamente ao mês de Fevereiro 
que se encontra em divida, não seja cobrado juros, devido à 
situação de desemprego de Marco Tavares e oficiar o inquilino 
do teor da decisão, bem como informar a Divisão Financeira.  
Data: 2007-02-19 
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Decisões tomadas pelo Senhor Vereador Vítor Peixoto, ao 
abrigo das competências delegadas, durante o período de 30 de 
Janeiro a 22 de Fevereiro de 2007, no âmbito do despacho de 
delegação de competências n.º 65/PRES/2006 de 10 de Março 
2006, nos termos da Informação n.º Interno/3487/2007 de 23 
de Fevereiro  de 2007: 

 
 

Departamento de Obras Municipais e Transportes 
 
Assunto: “Repavimentação de arruamentos (Rua Ary dos Santos 
e Rua Luís de Camões)” – Propõe-se a adjudicação à empresa 
CONSTRADAS, SA., propõe-se igualmente o envio ao 
DGAF/DF para compromisso da despesa no valor de € 
53.676,74. Informação n.º 2007/1545 de 26/01/07. Processo n.º 
1556/FA-DOMT. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos de compromisso da despesa. Ao Sr. Director do 
DOMT aprovo o relatório final da comissão de análise das 
propostas. Adjudique-se a empreitada à empresa Constradas, nos 
termos propostos. Aprovo a minuta do contrato conforme fls. 
1075 a 1077. 
Data da Decisão: 30/01/07 
 
Assunto: “Construção / Reformulação de recorte de transportes 
públicos” – Propõe-se a adjudicação à empresa PAVILANCIL, 
LDA., propõe-se igualmente o envio ao DGAF/DF para 
compromisso da despesa no valor de € 66.396,85, bem como o 
estorno da diferença entre o cabimento inicial e o compromisso. 
Informação n.º 2007/1552 de 26/01/07. Processo n.º 
1494/MO-DOMT. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos de compromisso da despesa e estorno da diferença 
entre o cabimento inicial e o compromisso. Ao Sr. Director do 
DOMT aprovo o relatório final da comissão de análise das 
propostas. Adjudique-se a empreitada à empresa Pavilancil, Lda., 
nos termos propostos. Aprovo a minuta do contrato conforme 
fls. 1094 a 1096. 
Data da Decisão: 30/01/07 
 
Assunto: “Construção da escola Municipal de Protecção Civil 
“Escolinha do Salvador”, em Famões” – Propõe-se a 
adjudicação à empresa ARMANDO CUNHA, SA., propõe-se 
igualmente o envio ao DGAF/DF para compromisso da 
despesa no valor de € 66.800,00. Informação n.º 2007/1720 de 
30/01/07. Processo n.º 1570/FA-DOMT. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para compromisso da despesa. Ao Sr. Director do DOMT 
aprovo o relatório final da comissão de análise das propostas 
bem como a adjudicação da empreitada proposta na presente 
informação. Aprovo a minuta do contrato conforme fls. 468 a 
470. 
Data da Decisão: 30/01/07 
 
Assunto: “Centro de exposições de Odivelas – muro de suporte 
de terras e reposição de acesso à escola” – Propõe-se a 
adjudicação à empresa ECOCIAF, LDA., propõe-se igualmente 
o envio ao DGAF/DF para cabimento e compromisso da 
despesa no valor de € 73.924,65. Informação n.º 2007/1890 de 
01/02/07. Processo n.º 1594/OD-DOMT. 

Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos de cabimento e compromisso. Ao Sr. Director do 
DOMT para os efeitos propostos. 
Data da Decisão: 05/02/07 
 
Assunto: “Junta de Freguesia de Olival de Basto / PDCJF – 
Art.º 28. Reparações diversas no passeio da ponte do Olival 
Basto” – Propõe-se o envio ao DGAF/DF para cabimento, 
compromisso e pagamento à JUNTA DE FREGUESIA DE 
OLIVAL BASTO, do valor de € 14.155,00, acrescidos de IVA à 
taxa legal em vigor. Informação n.º 2007/1904 de 01/02/07. 
Processo n.º 1609/06/OL-DOMT.  
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para os devidos efeitos. 
Data da Decisão: 05/02/07 
 
Assunto: “Junta de Freguesia de Caneças / PDCJF – Art.º 28. 
Reparação do parque infantil do Moinho do Baeta” – Propõe-se 
o envio ao DGAF/DF para cabimento, compromisso e 
pagamento à JUNTA DE FREGUESIA DE CANEÇAS, do 
valor de € 3.288,00, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor. 
Informação n.º 2007/1905 de 01/02/07. Processo n.º 
1606/06/CA-DOMT.  
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para os devidos efeitos. 
Data da Decisão: 05/02/07 
 
Assunto: “Reforço da iluminação pública para diversas zonas da 
Ramada (zonas consolidadas)” – Propõe-se a adjudicação à 
empresa CME, SA., propõe-se igualmente o envio ao 
DGAF/DF para cabimento e compromisso da despesa no valor 
de € 68.112,09. Informação n.º 2007/2737 de 12/02/07. 
Processo n.º 1479/RA-DOMT. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao Sr. Director 
do DOMT aprovo o relatório final da comissão de análise das 
propostas. Adjudique-se nos termos propostos. Aprovo a 
minuta do contrato. Ao DGAF/DF para efeitos de cabimento e 
compromisso. 
Data da Decisão: 16/02/07 
 
Assunto: “Fornecimento de equipamento de cozinha no centro 
de Dia de Bairro St.º Eloy” – Propõe-se a adjudicação à empresa 
TUDOTEL, LDA., propõe-se igualmente o envio ao 
DGAF/DF para cabimento e adicional de € 88,40 e 
compromisso da despesa no valor de € 14.541,80, a que 
acrescentará o IVA à taxa legal em vigor. Informação n.º 
2007/2830 de 13/02/07. Processo n.º 1597/PO-DOMT. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao Sr. Director 
do DOMT adjudique-se nos termos propostos. Ao DGAF/DF 
para efeitos. 
Data da Decisão: 16/02/07 
 
Assunto: “Remodelação da instalação eléctrica do Pavilhão da 
Rua Aquilino Ribeiro” – Propõe-se a adjudicação à firma HARL, 
LDA., propõe-se igualmente o envio ao DGAF/DF para 
cabimento e compromisso da despesa no valor de € 21.437,50, a 
que acrescentará o IVA à taxa legal em vigor. Informação n.º 
2007/2954 de 14/02/07. Processo n.º 1566/OD-DOMT. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao Sr. Director 
do DOMT para os efeitos propostos. Ao DGAF/DF para 
efeitos de cabimento e compromisso. 
Data da Decisão: 16/02/07 
 
Assunto: “Intervenção urbana na ligação entre a rua Alves Redol 
e a rua António José de Almeida” – Propõe-se a adjudicação à 
empresa ARMANDO CUNHA, SA., propõe-se igualmente o 
envio ao DGAF/DF para compromisso da despesa no valor de 
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€ 23.274,85. Informação n.º 2007/3043 de 15/02/07. Processo 
n.º 1471/PV-DOMT. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao Sr. DDOMT 
para os efeitos propostos. Ao DGAF/DF para efeitos de 
cabimento e compromisso.  
Data da Decisão: 19/02/07 
 
 
Divisão de Transportes e Oficinas 
 
Assunto: “Envio de notas de débito e facturas Galp Energia 
referentes ao mês de Dezembro” – Propõe-se o envio ao 
DGAF/DF para pagamento das facturas e notas de débito n.os 
8192963, 8192964, 8192965, 8192966, 8192967, 8192968, 
8192969, 8192970, 8192971, 9150407, 9150408 e 9150409 no 
valor total de € 13.129,18, à empresa GALP ENERGIA. 
Propõe-se igualmente estornos no valor de € 32.587,01 
Informação n.º 2007/1196 de 22/01/07. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos. 
Data da Decisão: 05/02/07 
 
Assunto: “Procedimento para recolha e guarda de autocarros 
municipais. Pagamento de factura referente ao mês de 
Novembro de 2006” – Propõe-se o envio da presente 
informação ao DGAF/DF para pagamento da factura n.º 
110000611/2006 à empresa BARRAQUEIRO 
TRANSPORTES S A, no valor de € 1.306,80. Informação n.º 
2007/1224 de 23/01/07. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos. 
Data da Decisão: 05/02/07 
 
Assunto: “Aferição do tacógrafo da viatura 2203 da frota 
municipal. Pedido de cabimento, compromisso e pagamento de 
factura – Tecniamper, Lda.” – Propõe-se o envio da presente 
informação ao DGAF/DF para cabimento, compromisso e 
pagamento da factura n.º 50885 à empresa TECNIAMPER no 
valor de € 163,56. Informação n.º 2007/1668 de 30/01/07. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos. 
Data da Decisão: 05/02/07 
 
Assunto: “Aquisição de frisos de porta para a viatura 1601 e 
tampa porta-luvas para a viatura 1607, ambos da frota municipal. 
Pedido de cabimento, compromisso e pagamento de factura – 
Loures Automóveis, SA.” – Propõe-se o envio da presente 
informação ao DGAF/DF para cabimento, compromisso e 
pagamento da factura n.º 410053257 à empresa LOURES 
AUTOMÓVEIS, SA no valor de € 209,29. Informação n.º 
2007/1674 de 30/01/07. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos. 
Data da Decisão: 05/02/07 
 
Assunto: “Aquisição de resguardo inferior junto ao escape para a 
viatura 1608 da frota municipal. Pedido de cabimento, 
compromisso e pagamento de factura – Loures Automóveis, 
SA.” – Propõe-se o envio da presente informação ao 
DGAF/DF para cabimento, compromisso e pagamento da 
factura n.º 410052905 à empresa LOURES AUTOMÓVEIS, SA 
no valor de € 32,09. Informação n.º 2007/1677 de 30/01/07. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos. 
Data da Decisão: 05/02/07 
 

Assunto: “Reparar alternador da viatura 1602 da frota municipal. 
Pedido de cabimento, compromisso e pagamento de factura – 
Dário Hatzakis Portela.” – Propõe-se o envio da presente 
informação ao DGAF/DF para cabimento, compromisso e 
pagamento da factura n.º 0010 à empresa DÁRIO HATZAKIS 
PORTELA no valor de € 566,76. Informação n.º 2007/1679 de 
30/01/07. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos. 
Data da Decisão: 05/02/07 
 
Assunto: “Reparações diversas com revisão da viatura 1608 da 
frota municipal. Pedido de cabimento, compromisso e 
pagamento de factura – Dário Hatzakis Portela.” – Propõe-se o 
envio da presente informação ao DGAF/DF para cabimento, 
compromisso e pagamento da factura n.º 0011 à empresa 
DÁRIO HATZAKIS PORTELA no valor de € 1.288,01. 
Informação n.º 2007/1681 de 30/01/07. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos. 
Data da Decisão: 05/02/07 
 
Assunto: “Aquisição de caixa de velocidades para a viatura 1410 
da frota municipal.” – Propõe-se o envio ao DGAF/DF para 
cabimento, compromisso e pagamento da factura n.º 9450/2006 
no valor de € 1.862,87 à empresa GLAXCAR, LDA. Informação 
n.º 2007/2300 de 06/02/07. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos. 
Data da Decisão: 08/02/07 
 
Assunto: “Aquisição de diversas peças para viaturas da frota 
municipal. Pedido de cabimento, compromisso e pagamento de 
factura – Glaxcar, Lda.” – Propõe-se o envio ao DGAF/DF 
para cabimento, compromisso e pagamento da factura n.º 
9617/2007 no valor de € 1.212,15 à empresa GLAXCAR, LDA. 
Informação n.º 2007/2305 de 06/02/07. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos. 
Data da Decisão: 08/02/07 
 
Assunto: “Aquisição de diversas peças para viaturas da frota 
municipal. Pedido de cabimento, compromisso e pagamento de 
factura – Auto Radiadores Luso, Lda.” – Propõe-se o envio ao 
DGAF/DF para cabimento, compromisso e pagamento da 
factura n.º 3258/2007 no valor de € 128,26 à empresa AUTO 
RADIADORES LUSO, LDA. Informação n.º 2007/2318 de 
06/02/07. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos. 
Data da Decisão: 08/02/07 
 
Assunto: “Aquisição de radiador para viatura 1604 da frota 
municipal. Pedido de cabimento, compromisso e pagamento de 
factura – Glaxcar, Lda.” – Propõe-se o envio ao DGAF/DF 
para cabimento, compromisso e pagamento da factura n.º 
9617/2007 no valor de € 1.212,15 à empresa GLAXCAR, LDA. 
Informação n.º 2007/2305 de 06/02/07. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos. 
Data da Decisão: 08/02/07 
 
Assunto: “Inspecção obrigatória em viaturas da frota municipal 
para o mês de Dezembro de 2006 – pedido de cabimento, 
compromisso e pagamento de facturas – Cima, SA” – Propõe-se 
o envio da presente informação ao DGAF/DF para cabimento, 
compromisso e pagamento das facturas n.os 5320, 5440, 5447, 
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5469 e 5499 à empresa CIMA no valor total de € 131,35. 
Informação n.º 2007/2680 de 12/02/07. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos. 
Data da Decisão: 14/02/07 
 
Assunto: “Lavagem e desinfecção das viaturas 1702 e 1801 da 
frota municipal. Pedido de cabimento, compromisso e 
pagamento de facturas – Tisaloia, Lda.” – Propõe-se o envio da 
presente informação ao DGAF/DF para cabimento, 
compromisso e pagamento das facturas n.os 060864/1, 
060905/1, 060918/1, 060939/1, 060978/1 e 060979/1 à 
empresa TISALOIA no valor total de € 255,06. Informação n.º 
2007/2733 de 12/02/07. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos. 
Data da Decisão: 14/02/07 
 
Assunto: “Preparação, repintura e colocação de faróis na viatura 
1601 da frota municipal. Urgente” – Propõe-se a adjudicação à 
empresa SIMOPEÇAS assim como o envio ao DGAF/DF para 
cabimento e compromisso da despesa no valor de € 1.731,52. 
Informação n.º 2007/2774 de 12/02/07. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos de cabimento e compromisso. Ao DOMT/DTO 
aprovo o orçamento em anexo. Adjudique-se nos termos 
propostos. 
Data da Decisão: 14/02/07 
 
Assunto: “Aquisição de diversas peças para viatura 2003 da frota 
municipal. Pedido de cabimento, compromisso e pagamento de 
factura – Glaxcar, Lda.” – Propõe-se o envio ao DGAF/DF 
para cabimento, compromisso e pagamento das facturas n.os 
9415/2006, 9856/2007 e nota de crédito 250/2007 no valor 
total de € 2.312,85 à empresa GLAXCAR, LDA. Informação n.º 
2007/2967 de 14/02/07. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos. 
Data da Decisão: 16/02/07 
 
 
Divisão de Instalações e Equipamentos Municipais 
 
Assunto: “Execução do circuito de evacuação dos vapores 
captados pela campânula da Biblioteca D. Dinis, em Odivelas. 
Pagamento de factura” – Propõe-se o envio ao DGAF/DF para 
pagamento da factura n.º 1577 no valor de € 254,10 à empresa 
VAMCLIMA – INSTALAÇÕES TECNICAS DE 
CLIMATIZAÇAO E VENTILAÇAO, LDA., Informação n.º 
2007/488 de 15/01/07. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos de pagamento. 
Data da Decisão: 29/01/07 
 
Assunto: “Trabalhos complementares de climatização e 
ventilação do piso 1 do Pavilhão Industrial do Parque de 
Máquinas do DOMT/DTO nos Pedernais – pagamento de 
factura” – Propõe-se o envio ao DGAF/DF para pagamento da 
factura n.º 20060444 à empresa AEROCLIMA – INDUSTRIA 
TERMICA, LDA., no valor de € 1.373,35. Informação n.º 
2007/502 de 15/01/07. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos de pagamento. 
Data da Decisão: 29/01/07 
 
Assunto: “Substituição dos aquecedores na EB1 Rainha Santa - 
Patameiras. Pagamento de factura” – Propõe-se o envio ao 

DGAF/DF para pagamento da factura n.º 51 no valor de € 
534,24 à empresa IONICA – SERVIÇOS 
ELECTROMECÂNICOS E DE ELECTRÓNICA, LDA., 
Informação n.º 2007/796 de 18/01/07. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos. 
Data da Decisão: 30/01/07 
 
Assunto: “Centro de dia do Bairro St.º Eloy - Fornecimento e 
montagem de elevador. Aprovação trabalhos a mais” – Propõe-
se a aprovação dos trabalhos a mais assim como o envio ao 
DGAF/DF para cabimento e compromisso à empresa OTIS – 
ELEVADORES, LDA., do valor de € 608,00, acrescidos de IVA 
à taxa legal em vigor. Processo n.º 1427/PO-DOMT. 
Informação n.º 2007/1178 de 23/01/07. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos de cabimento e compromisso. Ao Sr. DDOMT 
aprovo os trabalhos a mais, nos termos propostos. 
Data da Decisão: 30/01/07 
 
Assunto: “Remodelação e ampliação do centro de dia para a 3ª 
idade do Olival Basto” – Propõe-se a aprovação do auto de 
medição n.º1, assim como o envio ao DGAF/DF para 
pagamento da factura n.º06B00499 à empresa CONSTROPE – 
CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, LDA. no valor 
de € 26.224,02. Informação n.º 1209/DIEM/06 de 14/12/06. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos. Ao Sr. DDOMT aprovo o auto de medição n.º1 em 
anexo, conforme proposto. 
Data da Decisão: 31/01/07 
 
Assunto: “Empreitada de remodelação do monumento do Sr. 
Roubado e área envolvente. Recepção definitiva e devolução de 
quantia retida.” – Propõe-se o envio ao DGAF/DF para 
pagamento do valor retido no pagamento da factura n.º A 6 à 
empresa MURBAN MOBILIÁRIO URBANO E SERVIÇOS, 
LDA, no valor de € 1.102,59. Informação n.º 2007/1021 de 
22/01/07. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos. Ao Sr. DDOMT vide despacho de homologação do 
auto de vistoria em anexo. 
Data da Decisão: 05/02/07 
 
Assunto: “Cemitério de Odivelas – incineradora, beneficiação 
das instalações de lavagem de ossos e substituição da rede de 
águas. Pagamento do auto de medição n.º 1 (trabalhos a mais).” 
– Propõe-se a aprovação do auto de medição n.º1, assim como o 
envio ao DGAF/DF para pagamento da factura n.º 907 à 
empresa ENGIDOMUS – PROJECTO E CONSTRUÇÃO, 
LDA., no valor de € 4.156,49. Informação n.º 2007/1198 de 
23/01/07. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos de cabimento, compromisso e pagamento. Ao Sr. 
DDOMT aprovo o auto de medição n.º1, nos termos da 
presente informação. 
Data da Decisão: 05/02/07 
 
Assunto: “Intervenção na cobertura do edifício da Arroja – 
isolamento térmico e passadiço técnico. Pagamento de factura” – 
Propõe-se o envio ao DGAF/DF para pagamento da factura n.º 
200129/2006 no valor de € 7.006,03 à empresa BLOCO – SOC. 
DE IMPERMEABILIZAÇÕES E REVESTIMENTOS. 
Informação n.º 1212/DIEM/06 de 14/12/06. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos. 
Data da Decisão: 05/02/07 
 



 
 
 
 

Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
 

 
Ano VIII - N.º 4 13 de Março de 2007 25 

 

Assunto: “Cemitério de Odivelas – Beneficiação do edifício dos 
balneários/vestiário e execução do ramal de águas à instalação de 
lavagem de ossos e capela. Pagamento do auto de medição n.º 1 
(trabalhos contratuais).” – Propõe-se a aprovação do auto de 
medição n.º1, assim como o envio ao DGAF/DF para 
pagamento da factura n.º 908 à empresa ENGIDOMUS – 
PROJECTO E CONSTRUÇÃO, LDA. no valor de € 5.200,45. 
Informação n.º 2007/1228 de 23/01/07. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos de cabimento, compromisso e pagamento. Ao Sr. 
DDOMT aprovo o auto de medição n.º1, nos termos propostos. 
Data da Decisão: 05/02/07 
 
Assunto: “Construção de 60 gavetões de decomposição aeróbia 
no cemitério da Póvoa de Santo Adrião. Cabimentação e 
compromisso de verba” – Propõe-se o envio ao DGAF/DF 
para cabimento e compromisso no ano de 2007 da verba de € 
35.880,00, a acrescer o IVA à taxa legal em vigor Informação n.º 
2007/998 de 22/01/07. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo com o proposto. 
Ao DGAF/DF para efeitos. 
Data da Decisão: 07/02/07 
 
 
Divisão de Infra-Estruturas e Espaços Urbanos 
 
Assunto: “Empreitada de reperfilamento da rua Abel Manta, na 
freguesia de Odivelas – erros e omissões.” – Propõe-se a 
aprovação dos trabalhos a mais, assim como o envio ao 
DGAF/DF para cabimento e compromisso da despesa no valor 
de € 3.928,63, a que acresce IVA à taxa legal em vigor. Processo 
n.º 1419/OD-DOMT. Informação n.º 00842/DIEU/06 de 
27/11/06. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos de cabimento e compromisso. Ao Sr. Director do 
DOMT para os efeitos propostos. 
Data da Decisão: 05/02/07 
 
Assunto: “Deslocação de abrigos existentes junto da estação do 
metropolitano de Odivelas” – Propõe-se o envio ao DGAF/DF 
para estorno da verba cabimentada no valor de € 18.000,00. 
Informação n.º 2007/1577 de 29/01/07. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos de estorno. 
Data da Decisão: 05/02/07 
 
 
 

 

Protecção Civil 
 

 
 

Decisões tomadas pelo Senhor Vereador Vítor Peixoto, ao 
abrigo das competências delegadas, durante o período de 30 de 
Janeiro a 22 de Fevereiro de 2007, no âmbito do despacho de 
delegação de competências n.º 65/PRES/2006 de 10 de Março 
2006, nos termos da Informação n.º Interno/3487/2007 de 23 
de Fevereiro  de 2007: 

 
 

Assunto: “Provisionamento da conta para pagamento de água e 
electricidade”. Propõe-se o envio à Divisão Financeira para 
provisionamento da conta destinada aos pagamentos de água e 
electricidade no valor de € 19.000,00. Informação n.º 1699 de 
30/01/07. 

Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para os devidos efeitos. 
Data da Decisão: 30/01/07 
 
Assunto: “Reembolso de seguros de viaturas à Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Pontinha”. Propõe-
se o envio à Divisão Financeira para cabimento, compromisso e 
pagamento da importância de € 1.889,98 à ASSOCIAÇÃO 
HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA 
PONTINHA. Informação n.º 1802 de 31/01/07. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Ao DGAF/DF para efeitos. 
Data da Decisão: 07/02/07 
 
Assunto: “Reembolso de seguros de viaturas à Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Caneças”. Propõe-
se o envio à Divisão Financeira para cabimento, compromisso e 
pagamento da importância de € 1.672,98 à ASSOCIAÇÃO 
HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE 
CANEÇAS. Informação n.º 3044 de 15/02/07. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Ao DGAF/DF para efeitos. 
Data da Decisão: 16/02/07 
 
Assunto: “Pagamento seguros ramo de bombeiros – AHBV 
Pontinha”. Propõe-se o envio ao DGAF/DF para cabimento, 
compromisso e pagamento do aviso/recibo n.º 0113734313 no 
valor de € 21,72 apresentado pela COMPANHIA DE 
SEGUROS IMPERIO BONANÇA. Informação n.º 3308 de 
21/02/07. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos. 
Data da Decisão: 22/02/07 
 
Assunto: “Reembolso de seguros de viaturas à Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Pontinha”. Propõe-
se o envio à Divisão Financeira para cabimento, compromisso e 
pagamento da importância de € 214,34 à ASSOCIAÇÃO 
HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA 
PONTINHA. Informação n.º 3318 de 21/02/07. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Ao DGAF/DF para efeitos. 
Data da Decisão: 22/02/07 
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AASSSSEEMMBBLLEEIIAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  
 

 
 

11..ªª  SSEESSSSÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  
 

22..ªª  rreeuunniiããoo  rreeaalliizzaaddaa  eemm  
11  ddee  MMaarrççoo  ddee  22000077  

 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

ACTIVIDADE E SITUAÇÃO FINANCEIRA 
DO MUNICÍPIO 

 

 
 

INFORMAÇÃO DA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
À ASSEMBLEIA MUNICIPAL SOBRE A ACTIVIDADE 

E SITUAÇÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO 
 

Presente para apreciação a Informação da Presidente da 
Câmara Municipal à Assembleia Municipal sobre a actividade e 
situação financeira do Município, remetida pela Senhora 
Presidente da Câmara a Assembleia Municipal, nos termos 
da alínea e) do n.º 1 do artigo 53 da Lei 169/99, de 18 de 
Setembro, com alterações introduzidas pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11 de Janeiro. 
 
“Para os efeitos estipulados na alínea e) do n.º 1 do Artigo 
53º, e na alínea cc) do n.º 1 do Artigo 68.º, todos da Lei 
169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11 de Janeiro, junto se anexa a informação 
que a Câmara Municipal de Odivelas se obriga a 
apresentar, no período compreendido entre a data de 
realização da 5.ª Sessão Ordinária de 2006 da Assembleia 
Municipal e a data legalmente estabelecida, para o envio 
da convocatória para a 1.ª Sessão Ordinária de 2007 do 
mesmo órgão, sobre a sua situação financeira e a sua 
actividade, bem como outros documentos importantes 
relativos à actividade municipal.” 
 
Documento com a seguinte estrutura: 
 
1. Informação sobre a Situação Financeira do Município 
 
Anexo A- espelha a situação financeira do Município em 
Janeiro de 2007 
Anexo B- contém a informação relativa ao grau de 
endividamento do Município para 2007 
 

2. Gabinete de Comunicação Relações públicas e 
Protocolo 
 
3. Gabinete de Apoio ao Cidadão 
 
4. Gabinete de Apoio às Juntas de Freguesia 
 
5. Departamento Gestão Administrativa e Financeira 
 
Divisão Recursos Humanos 
Sector de Abonos e Vencimentos 
Secção Administrativa e de Classificação de Serviço 
Sistema Automático de Controlo de Assiduidade 
Secção de Recrutamento e Selecção 
Divisão de Formação e Saúde Ocupacional 
Sector de Saúde Ocupacional 
Sector de Higiene e Segurança no Trabalho 
Sector de Formação 
Divisão Financeira 
Divisão de Aprovisionamento 
 
6. Departamento Gestão e Ordenamento Urbanístico 
 
Divisão de Planeamento Urbanístico e de Projectos 
Especiais 
Divisão de Licenciamento de Obras Particulares 
Movimento de Expediente 
Divisão Reabilitação Urbana 
Sector Administrativo 
Sector Técnico 
Sector Técnico de Atendimento 
Sector de Fiscalização Urbanística 
Direcção de Projecto da Vertente Sul 
 
7. Departamento Planeamento Estratégico e  
Desenvolvimento Económico 
 
Divisão de Projectos Estratégicos e Mobilidade Urbana 
Divisão do Plano Director Municipal 
Divisão de Estudos e Projectos Comparticipados 
Divisão de Apoio ao Desenvolvimento Económico 
UNIVA 
SMIC 
Sector de Turismo 
Sector de Informação Geográfica 
Gabinete de Modernização Administrativa 
Gabinete Informática e Sistema de Comunicação 
 
8. Departamento Obras Municipais e Transportes, Serviço 
Municipal de Protecção Civil, Divisão de Desporto e 
Divisão de Fiscalização Municipal 
 
Obras Municipais 
Transportes 
Serviço Municipal de Protecção Civil 
Divisão de Desporto 
Divisão de Fiscalização Municipal 
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9. Departamento Ambiente e Salubridade e Médico 
Veterinário Municipal 
 
Divisão de Prevenção Higio-Santiária 
Divisão de Ambiente 
Divisão de Parques e Jardins 
Médico Veterinário Municipal 
 
10. Departamento Educação, Juventude e Cultura, 
e Divisão de Assuntos Sociais 
 
Divisão de Educação 
Divisão de Juventude 
Divisão de Assuntos Sociais 
 
11. Departamento de Habitação Saúde e Assuntos Sociais 
 
Divisão de Gestão de Habitação Social 
Secção de Gestão do Parque Habitacional 
Sector de Intervenção Social 
Sector de Prevenção e Controle dos Núcleos de 
construções precárias e do parque habitacional municipal 
Divisão de Construção e Reabilitação de Habitação 
Divisão de Saúde e da Prevenção das Toxicodependências 
 
12. Departamento Administração Jurídica e Geral 
 
Divisão de Administração Geral 
Divisão Jurídica 
Secção de Contra-Ordenações 
Divisão de Licenciamentos 
Divisão de Património 
 
Anexos, Quadros e Tabelas 

 
 
 
 

BIBLIOTECA MUNICIPAL D. DINIS 
 

 
 

ALTERAÇÕES AO REGULAMENTO 
 

Alterações ao Regulamento da Biblioteca Municipal D. 
Dinis e ao Regulamento de Utilização da Sala Polivalente 
e dos Átrios da Biblioteca Municipal D. Dinis (aprovados 
na 15.ª reunião ordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas realizada no dia 30 de Julho de 2003, publicados 
no Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 15/2003, 
página 7 e Anexos), nos termos do deliberado na 19.ª 
reunião ordinária, realizada no dia 11 de Outubro de 2006 
(Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 19/2006, 
página 9) e na 1.ª reunião ordinária, realizada em 17 de 
Janeiro de 2007, (Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
n.º 1/2007, página 8), da Câmara Municipal de Odivelas. 
 
Documentos publicado na íntegra em Anexo. 
 
(Aprovado por maioria) 

 

 

REGULAMENTO 
 

 
 

REGULAMENTO DO PERÍODO DE FUNCIONAMENTO, 
PERÍODO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO E DO HORÁRIO 

DE TRABALHO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 
 

Regulamento do Período de Funcionamento, Período de 
Atendimento ao Público e do Horário de Trabalho da 
Câmara Municipal de Odivelas, que pretende substituir as 
Normas de Horário de Trabalho actualmente em vigor e 
que foram implementadas pela Comissão Instaladora do 
Município de Odivelas, aprovadas na sua 1.ª Reunião 
extraordinária de 16 de Setembro de 1999. O presente 
regulamento está centrado em três eixos prioritários: 
adopção do horário de trabalho flexível como modalidade 
geral; fixação de horários contínuos para os serviços 
municipais que prestam atendimento ao público, de 
acordo com o disposto no artigo 6.º, do Decreto-Lei n.º 
135/99, de 22 de Abril e introdução do registo automático 
da assiduidade. Nos termos e de acordo com o proposto 
na informação dos serviços n.º Interno 2007/898, de 
19.01.2007, nos termos do deliberado na 2.ª reunião 
ordinária da Câmara Municipal de Odivelas realizada no 
dia 31 de Janeiro 2007 (Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões n.º 2/2007, página 8). 
 
Documento publicado na íntegra em Anexo. 
 
(Aprovado por maioria) 
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AASSSSEEMMBBLLEEIIAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  
 

 
 

11..ªª  SSEESSSSÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  
 

33..ªª  rreeuunniiããoo  rreeaalliizzaaddaa  eemm  
77  ddee  MMaarrççoo  ddee  22000077  

 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

ESPAÇOS VERDES PARQUES E JARDINS 
 

 
 

REGULAMENTO DE ESPAÇOS VERDES PARQUES E JARDINS 
 

Regulamento de Espaços Verdes Parques 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, nos termos do deliberado na 3.ª reunião ordinária, 
realizada no dia 14 de Fevereiro de 2007 (Boletim Municipal 
das Deliberações e Decisões n.º 3 de 2006, página 7) 
 
Documento publicado na íntegra em Anexo. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

LINHAS AÉREAS DE ALTA TENSÃO 
 

 
 

RELATÓRIO DA COMISSÃO ESPECIALIZADA PERMANENTE 
DE AMBIENTE, QUALIDADE DE VIDA E MOBILIDADE 

 
Presente para apreciação, o Relatório da Comissão 
Especializada Permanente de Ambiente, Qualidade de 
Vida e Mobilidade, relativamente às Linhas Aéreas de 
Altas Tensão, resultando da mesma uma proposta de 
Recomendação dirigida a Câmara Municipal de Odivelas: 

 

LINHAS AÉREAS DE ALTA TENSÃO 
Proposta de Recomendação 

 
A Assembleia Municipal de Odivelas na sequência da 
exposição produzida pela Comissão Especializada 
Permanente de Ambiente Qualidade de Vida e Mobilidade 
relativa à situação da Rede Aérea de Alta Tensão no 
Concelho de Odivelas delibera recomendar à Câmara 
Municipal de Odivelas que: 
 
1. Inicie negociações com a EDP com o objectivo de 
alterar a situação actual de existência de rede eléctrica de 
média tensão em suporte aéreo, nomeadamente nos 
núcleos urbanos consolidados; 
 
2. Inicie negociações com a EDP para alterar o tipo de 
PT´s existentes que apresentam deficiências ao nível de 
segurança, além de estarem esteticamente ultrapassados; 
 
3. Adopte nos regulamentos com incidência urbanística 
que imponham que nas novas urbanizações toda a rede de 
média tensão funcione em subsolo e que seja respeitada a 
legislação nacional e comunitária relativa a rede aérea de 
alta tensão. 
 
Pela Comissão Permanente Especializada de Ambiente, 
Qualidade de Vida e Mobilidade 
 
Odivelas 22 de Fevereiro de 2007. 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

INFORMAÇÃO SUPLEMENTAR 
 

 
 
 

REGIMENTO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
DE ODIVELAS 

 

 
 

A Assembleia Municipal de Odivelas, na 2ª Reunião da 3ª 
Sessão ordinária, realizada em 4 de Julho de 2006, 
aprovou por deliberação as alterações aos seguintes 
artigos: Art. n.º 4, n.º 26, n.º 42, n.º 43, n.º 65, n.º 66, n.º 
67 n.º 68, n.º 69, n.º 73 e o Anexo I. 
 
Publica-se na integra o Regimento da Assembleia 
Municipal de Odivelas, documento final, com as 
alterações aprovadas e introduzidas, atendendo ao facto 
de o mesmo ter sido facultado na presente data pelos 
serviços. 
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ANEXOS: 
 
 
 
 

RReellaattóórriioo  ee  CCoonnttaass  ddoo  EExxeerrccíícciioo  ddee  22000066  ddaa  OOddiivveellggeesstt,,  
GGeessttããoo  ddee  EEqquuiippaammeennttooss,,  EE..MM  

 
 

PPrroocceeddiimmeennttoo  IInntteerrnnoo  ddee  AApplliiccaaççããoo  ddoo  SSiisstteemmaa  IInntteeggrraaddoo  ddee  AAvvaalliiaaççããoo  
ddoo  DDeesseemmppeennhhoo  ((SSIIAADDAAPP))  nnaa  CCââmmaarraa  MMuunniicciippaall  ddee  OOddiivveellaass  

 
 

RReegguullaammeennttoo  ddaa  BBiibblliiootteeccaa  MMuunniicciippaall  DD..  DDiinniiss  
 
 

RReegguullaammeennttoo  ddee  UUttiilliizzaaççããoo  ddaa  SSaallaa  PPoolliivvaalleennttee  ee  ddooss  ÁÁttrriiooss  
ddaa  BBiibblliiootteeccaa  MMuunniicciippaall  DD..  DDiinniiss  

 
 

RReegguullaammeennttoo  ddoo  PPeerrííooddoo  ddee  FFuunncciioonnaammeennttoo,,  PPeerrííooddoo  ddee  AAtteennddiimmeennttoo  
aaoo  PPúúbblliiccoo  ee  ddoo  HHoorráárriioo  ddee  TTrraabbaallhhoo  ddaa  CCââmmaarraa  MMuunniicciippaall  ddee  OOddiivveellaass  

 
 

RReegguullaammeennttoo  ddee  EEssppaaççooss  VVeerrddeess  PPaarrqquueess  ee  JJaarrddiinnss  
 
 

RReeggiimmeennttoo  ddaa  AAsssseemmbblleeiiaa  MMuunniicciippaall  ddee  OOddiivveellaass  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

Boletim Municipal das Deliberações e Decisões

Ano VIII – N.º 4 – 13 de Março de 2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODIVELGEST, 
 

GESTÃO DE EQUIPAMENTOS, E.M. 
 

RELATÓRIO E CONTAS DE 2006 
 
 
 
 
 





 

3 

Boletim Municipal das Deliberações e Decisões

Ano VIII – N.º 4 13 de Março de 2007 

 
ÍNDICE 

 
I. Mensagem do Conselho de Administração .................................................................... 4 

 

II. Agradecimentos ............................................................................................................. 5 

 

III. Relatório de Gestão ...................................................................................................... 6 

 

IV. Documentos Complementares ................................................................................... 15 

 

IV.1. Balanço Analítico  

IV.2. Demonstração dos Resultados  

IV.3. Anexo ao Balanço e à Demonstração dos Resultados 

IV.4. Certificação Legal das Contas  

IV.5. Relatório Anual sobre a Fiscalização efectuada 

IV.6. Relatório e Parecer do Fiscal Único  

IV.7. Acta da deliberação do Conselho de Administração  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4 13 de Março de 2007 Ano VIII – N.º 4 

Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 
MENSAGEM DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

 
O exercício de 2006 apresenta um resultado negativo de € 307.313,64. 
 
A Odivelgest, E.M. aumentou em € 208.444,65 o resultado negativo de 2006, face ao exercício de 2005, 
 
Pelos valores supra citados, não se verificou o cumprimento dos Documentos de Gestão Previsionais para 
2006 apresentados na Reunião da Câmara Municipal de Odivelas de 11 de Janeiro de 2006. 
 
Nesses documentos previsionais foi estimado um resultado negativo de € 77.079,55, tendo-se apurado no 
final do exercício de 2006 um resultado de negativo € 307.313,64, verifica-se um desvio de € 230.234,09 
cuja explicação pode ser encontrada na rubrica Custos e Perdas e na rubrica Proveitos e Ganhos. 
 
Todavia sabemos, que a concretização da referida cobertura fixa e todos os melhoramentos introduzidos que 
irão contribuir para uma redução  significativa dos custos nos consumos de energia, nomeadamente Gás e 
Electricidade e acreditamos que poderemos aumentar a receita pelo acréscimo  da oferta de mais um 
equipamento. Esperamos assim recuperar, a médio prazo o capital agora investido. 
 
É da mais elementar justiça, agradecer à Câmara Municipal de Odivelas pelo facto de no ano de 2006 ter 
atribuído à Odivelgest, EM um Subsidio ao Investimento para substituição do Insuflável, que se encontrava 
em desuso e avançado estado de degradação, e melhorando assim as condições de conforto dos utentes, 
dos trabalhadores e de Saúde Pública, bem como da requalificação do espaço envolvente. 
 
Saliente-se, ainda, que no exercício de 2006 os trabalhadores viram os seus salários melhorados, bem como 
a contratação de Serviços de Medicina, Higiene e Segurança no Trabalho, cumprindo assim a lei vigente.   
 
Finalmente, é de realçar que tivemos durante o ano de 2006, mais de 400.000 entradas nas Piscinas 
Municipais. Se dividirmos o resultado negativo pelo número de entradas, verifica-se que a Câmara Municipal 
de Odivelas, comparticipa com € 0,77 por entrada.  
 
A Odivelgest, E.M. tudo fará para continuar a contribuir para o acesso à prática regular de actividade física 
destinada à saúde, ao lazer e bem estar dos cidadãos do Concelho de Odivelas, direito indissociável da 
equidade social e da melhoria da qualidade de vida.  

 
O Conselho de Administração 

(Eduarda Barros, Dra.) 
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RELATÓRIO DE GESTÃO 
 

INTRODUÇÃO 
 

A actual Administração da Odivelgest, E.M. tendo tomado posse em Novembro de 2005, teve como primeiro 
objectivo, a elaboração dos documentos Previsionais para 2006. Os pressupostos que estiveram na sua 
base eram os valores dos anos anteriores, mantendo uma orientação de gestão rígida, para a diminuição 
dos custos da empresa, mas atentos à evolução do mercado bem como as exigências, cada vez maiores 
dos nossos utilizadores dos equipamentos que se encontram sob a gestão desta Empresa Municipal. 
 
Tal como constava nos Documentos Previsionais, era premente avançar-se com as obras de remodelação 
da cobertura da piscina e construção de um novo tanque. No entanto, o valor estimado e que era o resultado 
dos levantamentos efectuados pela anterior Administração, veio a verificar-se bastante baixo, face às 
necessidades que iam surgindo com os contactos com os empreiteiros em paralelo com os técnicos das 
piscinas. Por outro lado, ao ser efectuada uma obra deste vulto, foi decidido pelo Conselho de 
Administração, alterar todo o chão existente no cais de piscina e, abertura de uma porta de emergência na 
bancada e alteração de todas as tampas de esgoto por inox nos cais de piscina, e  aproveitando o espaço 
de cobertura, a realização de alguns gabinetes de apoio, para a realização de massagens e de programas 
complementares à hidroterapia e pré e pós parto, e ainda, o acrescento de uma WC para os utentes 
portadores de deficiência.  
 
De salientar que a realização destas obras, estavam previstas serem realizadas durante o mês de Agosto, o 
que não afectaria o normal desenvolvimento das actividades desportivas. Todavia, face ao volume de obra a 
realizar e ao facto de no mês de Agosto haver uma maior dificuldade no fornecimento de alguns materiais, 
houve necessidade de se antecipar o início da obra para o mês de Julho e o términos dos trabalhos ocorrer 
durante o mês de Setembro. Este facto veio afectar a actividade desportiva da piscina desportiva bem como 
o inicio da actividade da piscina de hidroterapia, provocando e justificando a diminuição de receitas ocorrida 
no ano de 2006. 
 
Para além das obras realizadas no principal equipamento da Odivelgest, E.M., houve também a necessidade 
de se reequiparem os bares, quer de equipamentos básicos e equipamentos de higiene, a instalação de 
televisões nos espaços públicos de atendimento, bem como a aquisição de pequenos utensílios, 
imprescindíveis ao bom funcionamento de um local de atendimento e fornecimento de bens alimentares. Foi 
necessário a renovação de uma parte do equipamento informático, bem como reparações em equipamentos 
básicos funcionais e administrativos.  
 
Relativamente à Cafetaria da Póvoa de Santo Adrião, também foi durante o ano de 2006, que se procedeu 
ao seu encerramento, por uso indevido do objecto do contrato, bem como pelo facto da concessionária, não 
proceder ao pagamento das rendas mensais. No entanto, apesar de se ter resolvido a problemática do 
espaço, esta ocorrência veio trazer repercussões negativas na receita, dado que, não só a antiga 
concessionária não pagou as rendas durante o período em que teve o espaço sob a sua responsabilidade, 
como não permitiu que se procedesse a novo concurso para concessão, devido aos procedimentos 
administrativos da “tomada de posse” do referido espaço. 
 
Em traços largos, foram estes os entraves que não permitiram que esta Administração alcançasse o volume 
de receitas previsto para o ano de 2006. Por outro lado, há que salientar que fruto da gestão economicista 
que se verificou nos últimos tempos da Administração anterior, todos os equipamentos sob a 
responsabilidade da Odivelgest se encontravam muito depreciados. Há que salientar que, apesar da 
melhoria das condições de utilização que neste momento a Piscina Municipal apresenta, o número de 
utentes na nova época – 2006/2007 – é inferior, apesar de se ter mantido o mesmo número de instituições 
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(Colégios), o número de crianças utilizadoras é inferior, assim como foi reduzido para cerca de 1/3 o número 
de utentes da piscina provenientes do Projecto Camarário PAMA. Acresce o facto desta iniciativa se ter 
iniciado apenas em Novembro. 
 
Assim, o resultado apresentado em 2006 traduziu-se num saldo negativo de € 307.313,64, enquanto que em 
2005, o resultado negativo foi de € 98.868,99, verificando-se um aumento de € 208.444,65. 
 
Apesar do resultado negativo apresentado ser de elevado montante, consideramos ter apresentado o valor 
possível face à situação em que se encontrou a empresa em termos de equipamento bem como o montante 
global investido, em todos os equipamentos, com particular destaque para a realização da cobertura em 
policabornato e a respectiva retirada do “balão insuflável”. Acresce o facto de que este equipamento ainda 
não se encontrava totalmente amortizado, pelo que, houve necessidade de se fazer a respectiva correcção 
no valor das Amortizações e Reintegrações do Exercício. 
 
A nível da despesa, verificou-se em 2006 um ligeiro aumento das despesas de funcionamento e Encargos 
com Pessoal, uma vez que com a alteração na gestão de alguns equipamentos, nomeadamente a nova 
piscina de hidroterapia e o alargamento do horário praticado no Bar da Biblioteca D. Dinis, para além dos 
aumentos dos combustíveis que se fizeram reflectir duma forma bastante gravosa nos consumos de gás do 
1.º semestre de 2006, fizeram-se repercutir nos Custos de 2006, ressaltando desta situação o Carácter 
Social que, obviamente tem de acompanhar a gestão de todos os equipamentos, não descurando a matriz 
de uma gestão eficiente e decorrente da utilização de dinheiros públicos. 
 
Convém também realçar o aumento dos custos financeiros, face à necessidade de se proceder ao recurso 
ao crédito bancário de curto prazo, para resolução de problemas de tesouraria decorrentes do pagamento do 
IVA, no momento da realização da despesa e a sua dedução abranger um período que irá até meados do 1.º 
semestre de 2006. Acresce que a Cobertura dos Prejuízos verificados em 2005, apenas foi feita em final do 
ano de 2006, o que obrigou a alguns constrangimentos de tesouraria no período de realização das obras da 
Piscina Municipal. 
 
Em jeito de conclusão, verifica-se que os equipamentos geridos pela Odivelgest, E.M., não poderão ser auto-
suficientes. Os preços praticados nas Piscinas Municipais, são insuficientes para cobrir os custos de 
exploração. 
 
Tal como referido em Relatórios anteriores, existe na contabilidade desta Empresa, na rubrica de 
imobilizado, por regularizar, a verba de € 81.967,13, referente à permuta de instalações e equipamentos 
entre a Odivelgest, E.M. e Câmara Municipal de Odivelas, considerando, o Conselho de Administração, que 
tal permuta fosse regularizada pela Câmara Municipal de Odivelas, no mais curto período de tempo. 
 
Por todos os factos aqui narrados o Conselho de Administração encara o futuro da Empresa com optimismo, 
sem descurar a preocupação de uma gestão criteriosa que deve ser realizada diariamente.   
 
A nível do Conselho de Administração e dos profissionais da Odivelgest, E.M., tudo faremos para prestar o 
melhor serviço aos Munícipes do Concelho de Odivelas.  

 
 

O Conselho de Administração 
(Eduarda Barros, Dra.) 
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ANÁLISE ECONÓMICA – FINANCEIRA 

 
 

Resultados 
 
 

No que se refere ao Resultado Liquido do Exercício atingiu 307.313,64 € negativos, significando um 
agravamento de 211 %  face ao valor obtido em 2005 (98.868,99 €).  

 
 
 
 

Resultado Líquido do Exercício 
 
 
 
 

2005 2006 Variação 
- 98.868,99 € - 307.313,64 € 211% 
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Proveitos Operacionais 
 
 
 
 
 

2005 2006 Variação 
975.517,91 € 851.107,93 € -14,62% 

 
 

 
 
Os Proveitos Operacionais traduzem um decréscimo de cerca 15% em relação ao Exercício anterior, devido 
à paragem da actividade da Piscina, no período compreendido entre 15 de Julho de 2006 a 15 de Outubro 
de 2006, por motivo das obras.   
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Custos Operacionais 
 
 
 
 

2005 2006 Variação 
1.077.321,72 € 1.139.819,45 € 5,48% 

 

 

 
 
Nos Custos Operacionais verificou-se um acréscimo de cerca 5,5%, decorrentes do aumento de despesas 
com pessoal, matérias primas e amortizações e a ajustamentos do exercício. 

 
 
 
 
 
 

Investimentos 
 
 
 

No exercício de 2006 foram efectuados investimentos no montante de 518.357,07 €, sendo que 510.353,34 
€ em instalações, 4.556,63 € em utensílios, 2.513,50€ em equipamento administrativo e 933,60 € em outras 
imobilizações corpóreas, conforme mapa detalhado no Anexo ao Balanço e Demonstração dos Resultados. 

 
 

1.077.321,72 € 1.139.819,45 €
-  €

200.000,00 €

400.000,00 €

600.000,00 €

800.000,00 €

1.000.000,00 €

1.200.000,00 €



 

11 

Boletim Municipal das Deliberações e Decisões

Ano VIII – N.º 4 13 de Março de 2007 

 

 

 
Dívidas a Terceiros 

 
 

 

 

 
Dividas a terceiros de curto prazo 

 

 
2005 

 
2006 

 
Instituições de Crédito 

 
         28.000,00 € 

 
      303.000,00 € 

Fornecedores          21.378,88 €         32.175,88 € 
Fornecedores de Imobilizado c/c                   0,00 €         30.002,01 € 
Estado e Outras Entidades Públicas          41.998,71 €         15.331,30 € 
Outros Credores               271,64 €              166,52 € 

 
Subtotal 

 
         91.649,23 € 

 
      380.675,71 € 

 

 

 

 
 
A análise que se faz neste mapa, demonstra o elevado montante de investimento efectuado no ano de 2006, 
dado que para além do Contrato-Programa efectuado com a Câmara Municipal de Odivelas, no valor de 
450.000,00 €, foram efectuados investimentos com recurso a Capitais Próprios no montante de 175.212,05 
€, com condições de pagamento dilatados para o ano de 2007. Tal como já foi referido, houve necessidade 
de se recorrer ao aumento da Conta Caucionada, para fazer face ao valor do IVA, suportado pela 
ODIVELGEST,E.M. e que será deduzido ao IVA proveniente das Receitas ao longo do 1.º semestre de 2007. 
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Custos e Perdas Financeiras 
 
 
 
 

2005 2006 Variação 
3.829,45 € 6.722,17 € 76% 

 
 
 
 

 
 

Como se pode verificar, houve um acréscimo acentuado destes custos, devido às comissões cobradas pela 
Caixa Geral de Depósitos, pelos recebimentos via TPA - rede Multibanco e dos juros pagos pela utilização 
do crédito de conta-corrente. 
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PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS 
 
 

O Conselho de Administração propõe que o resultado liquido negativo obtido no exercício, no montante de € 
307.313,64, seja transferido para a conta de Resultados Transitados. 
 
Tendo a Empresa um capital social de € 149.639,37 e face ao resultado negativo atingido no exercício de € 
307.313,64, decorre a necessidade da Câmara Municipal de Odivelas proceder à cobertura dos prejuízos 
verificados, para salvaguarda do preceituado no Artigo 35º do Código das Sociedades Comerciais. 
 
 
 
Odivelas, 08  de Fevereiro de 2007 

 
O Conselho de Administração 

(Eduarda Barros, Dra.) 
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DOCUMENTOS 
 

COMPLEMENTARES 
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  2005
AB AA AL AL

  

 IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS   
    Despesas de Instalação 0,00 0,00 0,00 0,00
  0,00 0,00 0,00 0,00

IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS  
    Edifícios e outras construções 28.798,60 3.838,25 24.960,35 24.960,35

    Equipamento básico 643.729,05 69.855,98 573.873,07 106.540,20
   Ferramentas e urtensílios 15.802,69 10.085,36 5.717,33 2.288,77
   Equipamento administrativo 118.850,42 90.170,14 28.680,28 32.063,08
   Outras imobilizações corpóreas 16.018,69 12.033,31 3.985,38 4.268,94
   Adiant.p/conta imob. Corporeas 0,00 0,00 0,00

823.199,45 185.983,04 637.216,41 170.121,34
 

  
   Matérias Primas 2.222,88 2.222,88 1.986,32

    Mercadorias 448,39 448,39 1.081,29
   2.671,27 2.671,27 3.067,61

  
   Clientes c/c 17.690,16 0,00 17.690,16 15.133,13
   Clientes de cobrança duvidosa 0,00 0,00 0,00 0,00

    Estado e outros Entes públicos 78.769,94 78.769,94 14.572,46
   Outros devedores 115,16 115,16 270,98

 96.575,26 0,00 96.575,26 29.976,57
  

 
    Depósitos à ordem 7.129,56 7.129,56 4.960,55

   Caixa 782,70 782,70 1.405,33
7.912,26 7.912,26 6.365,88

 107.158,79 0,00 107.158,79 39.410,06
   

  
  

   Acréscimos de Proveitos 0,00 0,00 0,00
   Custos diferidos 6.937,92 6.937,92 7.200,89

 6.937,92 0,00 6.937,92 7.200,89
  
   Total de amortizações 185.983,04
   Total de ajustamentos 0,00

Total do activo 937.296,16 185.983,04 751.313,12 216.732,29

ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS:

BALANÇO ANALÍTICO 

EXERCÍCIOS
2006

CIRCULANTE:

 

 
 DÍVIDAS DE TERCEIROS DE CURTO PRAZO

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006

 DEPÓSITOS BANCÁRIOS E CAIXA

 
ACTIVO

IMOBILIZADO:
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  2006 2005

  

 Capital 149.639,37 149.639,37
 Reservas Legais 0,00 0,00
 Reservas para investimentos 0,00 0,00
 Resultados Transitados 0,00 0,00

  149.639,37 149.639,37
Resultado líquido do exercício -307.313,64 -98.868,99

Total do capital próprio -157.674,27 50.770,38

Outras provisões 0,00 0,00
 0,00 0,00

Instituições de crédito 0,00 0,00
 0,00 0,00

Instituições de crédito 303.000,00 28.000,00
Fornecedores  c/c 32.175,88 21.378,88
Fornecedores de imobilizado c/c 30.002,01 0,00
Estado e outros entes publicos 15.331,30 41.998,71
Outros credores 166,52 271,64

380.675,71 91.649,23

Acréscimos de custos 87.489,98 72.283,59
Proveitos diferidos-concessão de exploração 440.821,70 2.029,09
Proveitos diferidos-subsídio ao investimento 0,00 0,00

 528.311,68 74.312,68

Total do Passivo 908.987,39 165.961,91

Total do capital próprio e passivo 751.313,12 216.732,29

Acréscimos e diferimentos

PASSIVO

Dívidas a terceiros - Médio e longo prazo

Dividas a terceiros - Curto prazo

 

Provisões 

    BALANÇO ANALÍTICO 

 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006

EXERCÍCIOS

 
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO

CAPITAL PRÓPRIO  
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CUSTOS E PERDAS
61 Custo 

Mercadorias vendidas 8.747,74 5.682,76
Matérias primas 31.347,59 40.095,33 24.735,95 30.418,71

62 Fornecimentos e serviços externos 461.394,68 460.025,79
64 Custos com o pessoal  

Remunerações 508.156,42  461.125,08
Encargos 85.417,29  80.485,89
Outros 13.107,45 606.681,16 20.125,80 561.736,77

66 Amortizações e ajustamentos do exercício 31.422,88  24.985,45
67 Provisões 0,00 31.422,88 0,00 24.985,45
63 Impostos 225,40 155,00
65 Outros custos operacionais 225,40 155,00

(A) 1.139.819,45 1.077.321,72
68 Custos e perdas financeiros 6.722,17 3.829,45

(C) 1.146.541,62 1.081.151,17
69 Custos e perdas extraordinarios 22.989,79 1.194,56

(E) 1.169.531,41 1.082.345,73
Imposto sobre o rendimento do exercício 508,43 561,13

(G) 1.170.039,84 1.082.906,86
88 Resultado líquido do exercício -307.313,64 -98.868,99

862.726,20 984.037,87

PROVEITOS E GANHOS
71 Vendas 9.618,85  6.412,90
721 Prestação de serviços-Piscina 769.924,74  898.096,29  
723 Prestação de serviços - Bares 44.168,72 823.712,31 36.190,89 940.700,08
73 Proveitos suplementares 27.395,62 34.817,83
74 Subsidios à exploração 0,00 27.395,62 0,00 34.817,83
76 Outros proveitos operacionais

77 Reversões de amortizações e ajustamentos  0,00  
(B) 851.107,93 975.517,91

78 Proveitos e ganhos financeiros 186,64 48,95
(D) 851.294,57 975.566,86

79 Proveitos  e ganhos extraordinarios 11.431,63 8.471,01
(F) 862.726,20 984.037,87

RESUMO
-288.711,52 -101.803,81

-6.535,53 -3.780,50
-295.247,05 -105.584,31
-306.805,21 -98.307,86
-307.313,64 -98.868,99Resultado líquido do exercicio             (F)-(G)

Resultados operacionais                      (B)-(A)

Resultados financeiros                     (D-B)-(C-A)

Resultados correntes                           (D)-(C)

 
   EXERCÍCIOS

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS 

Resultados antes dos impostos            (F)-(E) 

2006 2005

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006
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ANEXO AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS 
31 DE DEZEMBRO DE 2006 

 
 

Nota Introdutória 
 

Anexo ao BDR do exercício de 2006 da empresa municipal “OdivelGest, Gestão de Equipamentos 
Municipais, EM.”, Com sede na Av. Professor Dr. Augusto Abreu Lopes – PISCINAS MUNICIPAIS, - 
Odivelas, pessoa colectiva número 505 028 301 e matriculada na Conservatória do Registo Comercial de 
Odivelas, com o número 1/EP. 
 

As notas que se seguem respeitam a numeração sequencial definida no Plano Oficial de Contabilidade. 
As notas cuja numeração se encontra ausente deste anexo não são aplicáveis à empresa, ou a sua 
apresentação não é relevante para a leitura das Demonstrações Financeiras anexas. 
 
 

NOTAS: 
 

1. As demonstrações foram preparadas de harmonia com os princípios contabilisticos constantes do 
Plano Oficial de Contabilidade, (POC), a partir dos livros e registos contabilísticos da Empresa, de acordo 
com os princípios de contabilidade geralmente aceites. 

 
3. Critérios valorimétricos: 
 
Existências: - Valorizadas ao custo de aquisição; 
 
Imobilizações: - O imobilizado está valorizado ao custo de aquisição; 
 
Amortizações: As amortizações foram calculadas nos termos do Decreto Regulamentar número 2/90, de 

12 de Janeiro, segundo o método das quotas constantes, em regime de duodécimos e, os elementos de 
reduzido valor foram totalmente amortizados.  

 
7. O Número médio de pessoas ao serviço da empresa no exercício, repartido por pessoal dos quadros 

da empresa e avençados foi: 
 

Pessoal dos quadros da empresa ……………………...     45 
Pessoal avençado (professores) ………………………..     22 
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10. Os movimentos ocorridos nas rubricas de imobilizações e respectivas amortizações foi o seguinte: 

 
10.1. Activo Bruto 

 
RUBRICAS 

Saldo 
Inicial 

Aumentos Aliena, Transferênci
as 

abates 

Saldo 
final 

Imobilizações Incorpóreas      

Despesas de Instalação .00      .00  

 .00     .00 

Imobilizações Corpóreas        

Edifícios e Outras Construções  28 798.60 
 

    
 

 28 798.60 
 Equipamento Básico 168 386.33  

 
510 353.34  35 010.62 

 
643 729.05 

 Ferramentas e Utensílios 11 246.06 
  

4 556.63 
 

  15 802.69 
246.06 Equipamento Administrativo 116 336.92  2 513.50   118 850.42  

Outras Imobilizações Corpóreas 15 085.09  933.60   16 018.69  
  339 853.00    518 357.07 

357.07139.0
 35 010.62 823 199.45 

 
  
 
    10.2- Amortizações 

 
RUBRICAS 

Saldo 
Inicial 

 
Reforço 

 
Regularizaçõ

es 

Saldo 
final 

Imobilizações Incorpóreas     

Despesas de Instalação .00    .00 

 .00    .00 

Imobilizações Corpóreas     

Edifícios e Outras Construções 3 838.25   3 838.25 

Equipamento Básico 61 846.13 23 181.35 
 

15 171.50 69 855.98 

Ferramentas e Utensílios 8 957.29 1 128.07  10 085.36 

Equipamento Administrativo 84 273.84 5 896.30  90 170.14 

Outras Imobilizações Corpóreas 10 816.15 1 217.16  12 033.31 
  169 731.66 31 422.88 15 171.50 185 983.04 
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28. No final do exercício não existiam dividas na situação de mora ao Estado e Outros Entes Públicos. 
 
 
40. Movimentos ocorridos na situação líquida: 

 Saldo 
Inicial 

 
Débitos 

 
Créditos 

Saldo 
Final 

Capital  Social 149 639.37    149 639.37 

Resultados Transitados .00 98 868.99 98 868.99 .00 

Resultado Líquido (98 868.99) 307 313.64 98 868.99 (307 313.64) 
 
 
41. Demonstração do custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas: 

 

MOVIMENTOS 

 
Mercadorias 

Matérias Primas 
Subsidiárias e 
de consumo 

 
Total 

Existências Iniciais 1 081.29 1 986.32 3 067.61 
Compras 8 114.84 31 584.15 39 698.99 

Existências Finais 448.39 2 222.88 2 671.27 
Custos do Exercício 8 747.74 31 347.59 40 095.33 

 
 
43. Remunerações dos órgãos sociais: 

 
Cargos 

 
Remunerações 

 
Encargos 

 
Total 

Presidente do Cos. Administração 43 869.60 5 417.42  49 287.02 

Vogais – 2 (senhas de pres./ reuniões)  3 454.50 
 

 3 454.50 

Total   47 324.10 
5 417.42 

52 741.52 
 
 
44. Distribuição das Vendas e Prestações de Serviços por mercados: 

Mercado  
Total Nacional Externo 

Vendas   9 618.85  9 618.85 

Prestações de Serviços  814 093.46  814 093.46 

823 712.31  823 712.31 
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45. Demonstração dos resultados financeiros: 

Custos e Perdas 
EXERCÍCIOS 

Proveitos e Ganhos 
EXERCÍCIOS 

CORRENTE ANTERIOR CORRENTE ANTERIOR 

Juros Suportados 3 268.77 784.81 Juros Obtidos   

Amortizações de Inv. Imóveis     Rendimento de Inv. Imóveis   

Ajust.  De Apli. Financeiras   Rendimentos de Part. Capital   

Diferenças Câmbio Desfavora.   Diferenças Câmbio Favorav..   

Descontos P.P. Concedidos   Descontos P.P. Obtidos 22.12 48.95 

Perdas Alienação Ap. Tesou.   Ganhos Alien.  Ap. Tesouraria   

Outros Custos e Perdas Finan.      3 453.40 3 044.64 Outros Proveitos/Ganhos Fin. 164.52        

Resultados Financeiros  -6 535.53 -3 780.05     

 186.64 48.95  186.64 48.95 
 
 
46. Demonstração dos resultados extraordinários: 

Custos e Perdas 
EXERCÍCIOS 

Proveitos e Ganhos 
EXERCÍCIOS 

CORRENTE ANTERIOR CORRENTE ANTERIOR 

 Donativos   Restituição de Impostos    

Dividas Incobráveis    Recuperação de Dívidas   

Perdas em Existências     Ganhos em Existências   140.29 

Perdas em Imob.-Abates 19 839.12  Subsídio Investimento 11 250.00  652.00 

Multas e Penalidades    Benefícios de Penalid. Contrat   

Aumentos  de amortizações   Redução de provisões     

Correcções  Exercí. Anteriores 1 158.84   Correcções  Exerci.Anteriores   4 206.66  

Outros Custos/Perdas Extraor 1 991.83  1 194.56 Outros Prov./Ganhos Extraord. 181.63  3 472.06 

Resultados Extraordinários -11 558.16  7 276.45    

 11 431.63 8 471.01  11 431.63   8 471.01 
 
 

O Técnico Oficial de Contas Pelo Conselho de  Administração 
 A Presidente 
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1. PREÂMBULO 

 
 
O presente procedimento interno pretende ser um instrumento de trabalho dinâmico, de cariz orientador, que 

tem como principal objectivo dotar todos os intervenientes no processo de avaliação da Câmara Municipal de 

Odivelas, de um conjunto de princípios e regras que lhes permitam uma adequada, justa e uniforme 

aplicação das normas constantes do SIADAP – Sistema Integrado de Avaliação do Desempenho da 

Administração Pública. 

 

De acordo com o Decreto Regulamentar nº 6/2006, de 20 de Junho, este novo sistema de avaliação, em 

fase de arranque no âmbito da Administração Local, constitui um instrumento de desenvolvimento da 

estratégia das organizações públicas e uma das mais importantes ferramentas para a boa gestão dos 

recursos humanos do Estado. 

 

Porém, como acontece com qualquer novo instrumento de gestão que é posto em prática, é previsível e até 

saudável que o mesmo venha a ser revisto e melhorado, levando em consideração os contributos válidos 

que, entretanto, venham a ser recolhidos e a experiência que for vivida. Tudo sem perder de vista o fio 

orientador que esteve presente neste trabalho: a preocupação de estabelecer directrizes e definir ou 

clarificar conceitos, com vista a uma aplicação harmónica e uniforme do processo de avaliação, em 

obediência aos princípios da participação, transparência, justiça e imparcialidade. 

 

 

2. OBJECTO 

 

O presente procedimento disciplina a aplicação do novo sistema integrado de avaliação de desempenho na 

Câmara Municipal de Odivelas. 

 

 

3. ENQUADRAMENTO LEGISLATIVO  

 

Lei n.º 10/2004, de 22 de Março; 

Decreto-Regulamentar n.º 19-A/2004, de 14 de Maio; 

Portaria n.º 509-A/2004, de 14 de Maio; 

Decreto-Regulamentar n.º 6/2006, de 20 de Junho. 
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4. ÂMBITO DA APLICAÇÃO 

 

O presente procedimento é aplicado a funcionários, agentes e demais trabalhadores, independentemente do 

título jurídico da relação de trabalho, desde que o respectivo contrato seja por prazo superior a seis meses, 

bem como aos dirigentes intermédios (directores de departamento e chefes de divisão). 

 

 

5. FINALIDADES DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO 

 

1. Ferramenta de gestão 

Auxiliar nas decisões da organização e gestão das pessoas; 

 

2. Gestão por objectivos 

Mobilizar os colaboradores em torno da Missão essencial do Serviço, orientando a sua actividade em função 

de objectivos claros e critérios de avaliação transparentes; 

Permitir uma clarificação do contributo individual para a prossecução dos objectivos da equipa e do grupo; 

 

3. Cultura da Meritocracia  

Reconhecer o mérito, assegurando a diferenciação e valorização dos diversos níveis de desempenho; 

 

4. Desenvolvimento das Pessoas 

Fomentar o desenvolvimento profissional dos colaboradores através da elaboração de um Plano de 

Formação, que vá ao encontro das reais necessidades de desenvolvimento identificadas; 

 

5. Processo 

É necessário planear, coordenar, motivar, responsabilizar, envolver e desenvolver. 

 

 

6. A GESTÃO POR OBJECTIVOS 

 

É um sistema onde cada trabalhador participa na determinação dos objectivos que lhe dizem respeito e dos 

meios com os quais espera atingir esses resultados. 

 

6.1. Compreende 4 elementos 

 Elaboração de objectivos; 

 Formulação de planos (estratégicos e de acção); 

 Monitorização e controlo; 

 Avaliação periódica. 
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6.2. Vantagens da gestão por objectivos: Gestores 

 Permite avaliar os gestores pelos seus resultados e não só pelo padrão de relações 

humanas que estabelecem na organização; 

 Explicitam a missão, a estratégia e os resultados esperados pela unidade orgânica, 

através de planificações estratégicas e operacionais; 

 A gestão torna-se mais transparente e criam-se as condições para que as políticas 

públicas tenham mais eficácia. 

 

6.3. Vantagens da gestão por objectivos: Colaboradores 

 Indica aos colaboradores os resultados que se esperam deles; 

 Facilita a planificação já que os gestores definem os seus objectivos e fixam os prazos; 

 Melhora a comunicação entre responsáveis e colaboradores; 

 Permite aos trabalhadores conhecer melhor os objectivos da organização e proporciona 

o seu maior envolvimento; 

 Permite a avaliação do desempenho individual em função dos resultados obtidos; 

 Deixa cada trabalhador consciente da sua contribuição para alcançar os objectivos da 

organização. 
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7. CICLO ANUAL DE GESTÃO 

 

 

 

8. COMPONENTES DA AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO 

 
8.1. Objectivos 

 

São os resultados/metas devidamente mensuráveis, relacionados com o desenvolvimento de uma 

actividade específica, desempenhada por um colaborador ou por uma equipa num determinado 

período de tempo. 

 

 

 

 

d a  A u ta rq u ia  p a ra  u m  d e te rm in a d o  
p e r ío d o - c la r if ic a ç ã o  d a  m is s ã o ,  

v is ã o  e  re s u l ta d o s  g lo b a is  
d e s e ja d o s .

O b je c t iv o s  E s t r a té g ic o s

F a c e  à s  c o m p e tê n c ia s  f ix a d a s  
p a ra  o  s e rv iç o ,  c o m  q u e  o b je c t iv o s  

m e  p o s s o  c o m p ro m e te r  p a ra  s e  
a t in g ire m  o s  o b je c t iv o s  d a  

A u ta rq u ia ?  T e n h o  re c u rs o s ?  
T e n h o  q u e  f ix a r  p r io r id a d e s  p a ra  
e s s e  p e r ío d o ?  Q u e  in d ic a d o re s  e  
m é tr ic a s  p a ra  o  q u e  já e s ta m o s  a  

fa z e r?

O b je c t iv o s  d o s  S e r v iç o s
(U n id a d e  O r g â n ic a )

E q u ip a s /C o la b o ra d o re s  –

Q u e  o b je c t iv o s  f ix a r  á s  p e s s o a s  e  
e q u ip a s , p a ra  a t in g ir  o s  o b je c t iv o s  

d a  u n id a d e  o rg â n ic a  e  q u e  tê m  
m a io r  re le v â n c ia  p a ra  o s  
o b je c t iv o s  e s t ra té g ic o s ?

O b je c t iv o s  In d iv id u a is :

O b je c t iv o s  
p e r m a n e n te s

O b je c t iv o s  
a n u a is

G re lh a  d e  In d ic a d o re s /O b je c t iv o s

R e g is to s  d e  M o n ito r iz a ç ã o

R e s u lta d o s  d o  D e s e m p e n h o

O b je c t iv o s  e m  C a s c a ta

P la n o  d e  
A c t iv id a d e s

P la n o  d e  
A c t iv id a d e s

P r o g r a m a  1

P r o g r a m a  2

P r o g r a m a  3

R e la t ó r io d e  
A c t iv id a d e s
R e la tó r io d e  
A c t iv id a d e s



 

9 

Boletim Municipal das Deliberações e Decisões

Ano VIII – N.º 4 13 de Março de 2007 

8.1.1.Princípios a que deve obedecer a definição dos objectivos: 

 

1 – Definição em coerência com a missão da unidade orgânica – Os objectivos devem ser 

fixados do topo para a base da estrutura organizacional, em coerência com o plano de actividades 

e objectivos estratégicos da autarquia, tendo em consideração a missão da unidade orgânica. 

 

2 – Focalização nos resultados prioritários – Os objectivos devem estar directamente 

associados aos resultados considerados mais relevantes no período da avaliação, pelo que o 

número de objectivos é limitado a um mínimo de 3 e a um máximo de 5. 

 

3 – Articulação entre objectivos de equipa e objectivos individuais - A definição de objectivos 

para cada funcionário deve considerar não só o desempenho individual, mas, igualmente o 

compromisso com objectivos de equipa. 

Nota: Pelo menos um objectivo tem de ser de responsabilidade partilhada. 

 

8.1.2. Como Definir Objectivos? 

 

A definição dos objectivos assenta em seis regras fundamentais: 

 

Regra 1: Os objectivos devem traduzir-se em resultados e não em actividades - Os objectivos 

devem corresponder aos resultados esperados do funcionário e não às actividades que 

caracterizam a sua função. 

 

Regra 2: Os objectivos devem estar delimitados no tempo – Os objectivos devem incluir os 

prazos estimados para a respectiva realização. 

 

Regra 3: Os objectivos devem estar associados a uma meta – Cada objectivo deve estar, 

sempre que possível, associado a uma métrica quantitativa que seja do conhecimento do avaliador 

e avaliado. 

 

Regra 4: A definição das metas deve ser ambiciosa, mas realista, devendo o indicador de 

medida possibilitar a superação do objectivo – A definição das metas pressupõe um equilíbrio 

entre ambição e viabilidade de cumprimento do objectivo. 

 

Uma óptica realista pressupõe a possibilidade de os objectivos serem alcançados. Uma meta 

realista e ambiciosa pressupõe que não será alcançada por alguns funcionários e que será 

superada por outros. 

 

Regra 5: Para cada objectivo deve ser atribuída uma ponderação de acordo com a 

respectiva relevância – A atribuição de ponderação aos diversos objectivos no início do ano 
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permite que o avaliado saiba antecipadamente qual o objectivo que vai exigir mais empenho da 

sua parte. 

 

Regra 6: O avaliador deverá especificar as condições em que os objectivos se consideram 

superados. 

 

8.1.3.  Objectivos SMART 

 

ESpecíficos – concretos, claros e precisos; 

 

Mensuráveis – associados a formas de medição-indicadores; 

 

Ambiciosos – difíceis de atingir, criando desafios, inovação e melhoria; 

 

Realistas – possíveis de atingir; 

 

Temporizados – associados a períodos de tempo, prazos. 

 

8.1.4.  Número de Objectivos 

 

Máximo – 5 

Mínimo – 3 

 

Pelo menos um dos objectivos tem de ser de “responsabilidade partilhada”, implicando o 

desenvolvimento de um trabalho em equipa ou esforço convergente para uma finalidade 

determinada. 

 

8.1.5. Ponderação 

 

Os objectivos estão sujeitos a uma ponderação, não podendo cada um deles ter valor inferior a 

15% ou a 20%, consoante tenham sido fixados, respectivamente, cinco ou menos objectivos. 

 
8.1.6. Aferição 

 

De acordo com os indicadores de medida de concretização previamente estabelecidos, cada 

objectivo é aferido em três níveis: 

 

Nível 5 – Superou claramente o objectivo 

Nível 3 – Cumpriu o objectivo 

Nível 1 – Não cumpriu o objectivo 
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8.1.7. Forma de Cálculo da Avaliação 

 

A avaliação da componente “Objectivos” resulta da média ponderada dos níveis atribuídos. 

 
Ex.: Para um técnico superior foram fixados 5 objectivos, cumpriu 3 e superou 2: 

 

Objectivo Ponderação Avaliação Classificação 

1 0,20 5 1,00 

2 0 20 5 1,00 

3 0,20 3 0,60 

4 0,20 3 0,60 

5 0,20 3 0,60 

 

3,80 (soma das classificações) x 60% (factor de ponderação dos objectivos) = 2, 28 

 
Classificação obtida na componente dos objectivos – 2, 28 

 

 

8.2. Competências Comportamentais 

 

Conjunto de comportamentos ou condutas individuais que revelam determinadas capacidades 

profissionais. 

Esta componente pretende não só valorizar os resultados obtidos (em função dos objectivos), mas 

também a forma como foram alcançados (competências demonstradas). 

As competências comportamentais são definidas em função do grupo profissional do avaliado. 

 

8.2.1. Perfis de competências comportamentais/grupos profissionais 

 

Para cada um dos grupos profissionais foi definido o respectivo Perfil de Competências, o qual 

consta das respectivas fichas de avaliação, aprovadas por Portaria. 

 

8.2.2. Número de Competências 

 

Mínimo – 4 

Máximo – 6 
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8.2.3. Ponderação 

 

O avaliador deve determinar qual a importância relativa de cada competência, por grupo 

profissional, no âmbito da respectiva unidade orgânica. 

 

O avaliador deve dar conhecimento ao avaliado, no início do período de avaliação, das 

competências exigidas para a respectiva função, bem como, das respectivas ponderações. 

 

A ponderação de cada competência não pode ser inferior a 10%. 

 

8.2.4. Avaliação das Competências Comportamentais 

 

Cada competência é aferida numa escala de 1 a 5. 

 

5 – Excelente: Excede claramente o modelo de comportamentos definido para a competência, 

destacando-se no conjunto de funcionários da mesma categoria por um desempenho 

especialmente relevante, contribuindo significativamente para a melhoria do serviço; 

 

4 – Muito Bom: Supera o modelo de comportamentos definido para a competência, revelando 

grande qualidade de desempenho e uma actuação activa, contribuindo para a qualidade do 

serviço; 

 

3 – Bom: Enquadra-se no modelo de comportamentos definido para a competência, revelando 

capacidade de desempenho e actuando de forma positiva, contribuindo assim para a qualidade do 

serviço; 

 

2 – Necessita de desenvolvimento: Não atinge o modelo de comportamentos definido para a 

competência, actuando de modo irregular e variável, revelando algumas dificuldades de 

desempenho; 

 

1 – Insuficiente: Está claramente abaixo do modelo de comportamentos definido para a 

competência, evidenciando deficiências graves de desempenho e revelando 

comportamentos desadequados à função. 
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A componente «competências comportamentais» é classificada através da soma ponderada da 

classificação obtida em cada uma das competências: ex.: para um técnico superior foram fixadas 6 

competências, sendo que 4 são classificadas com Muito Bom e 2 com Bom: 

 

Competência Ponderação Avaliação Classificação 

1 0,15 4 0,60 

2 0,15 4 0,60 

3 0,15 4 0,60 

4 0,20 3 0,60 

5 0,20 3 0,60 

6 0,15 4 0,60 

 

3,60 (soma das classificações) x  30% ( factor de ponderação) = 1,08 

Classificação obtida na componente das competências – 1,08 

 

8.3. Atitude Pessoal 

 

Visa avaliar o empenho pessoal e disponibilidade manifestadas durante o período em avaliação, 

tendo em conta factores como o esforço realizado, o interesse e a motivação demonstrados. 

A atitude pessoal do avaliado deve ser descrita num máximo de 30 palavras, sendo tão clara e 

inequívoca quanto possível. 

Esta componente não é objecto de negociação. 

 

8.3.1. Avaliação da Atitude Pessoal 

 

A avaliação da classificação final relativa à atitude pessoal é efectuada atribuindo uma 

classificação entre 1 (insuficiente) e 5 (excelente). 

 

5 – Excelente: Evidenciou uma notável dinâmica na prossecução dos objectivos, demonstrou 

sempre elevado interesse em aprofundar os seus conhecimentos, distinguiu-se por manter um 

elevado nível de motivação pessoal, assim como elevados padrões de exigência em relação àquilo 

que faz, mantém excelentes relações interpessoais com os colegas e promove acentuadamente o 

esforço da equipa a que pertence, destacando-se claramente como uma referencia no grupo de 

trabalho. 

 

4 – Muito Bom: Demonstrou grande dinâmica na prossecução dos objectivos, manifestou muito 

interesse em aprofundar os seus conhecimentos, manteve um alto nível de motivação pessoal, 

assim como altos padrões de exigência em relação àquilo que faz, mantém muito boas relações 

interpessoais com os colegas e fomenta activamente o esforço da equipa a que pertence. 
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3 – Bom: Revelou dinamismo na prossecução dos objectivos e interesse em aprofundar os seus 

conhecimentos, manteve um bom nível de motivação pessoal, assim como bons padrões de 

exigência em relação àquilo que faz, mantém boas relações interpessoais com os colegas e 

fomenta do esforço da equipa a que pertence. 

 

2 – Necessita de desenvolvimento: Revelou pouca dinâmica na prossecução dos objectivos, não 

manifestou interesse em aprofundar os seus conhecimentos e melhorar as suas competências, 

demonstrou um baixo nível de motivação pessoal, assim como baixos padrões de exigência em 

relação àquilo que faz, tem uma relação cordial com os colegas e participa do esforço da equipa a 

que pertence. 

 

1 – Insuficiente: Revelou passividade e negligencia na prossecução dos objectivos, manifestou 

desinteresse em aprofundar os seus conhecimentos e melhorar as suas competências, evidenciou 

falta de motivação pessoal, assim como indiferença em relação àquilo que faz, tem dificuldades de 

relacionamento com os colegas e de integração nas equipas de trabalho. 

 
 

9. AVALIAÇÃO GLOBAL DO DESEMPENHO 

 

A Avaliação Global do Desempenho do funcionário é determinada pelos resultados obtidos nas 

componentes Objectivos, Competências e Atitude Pessoal, afectado por um coeficiente de ponderação, 

conforme o quadro seguinte: 

 

Grupos de Pessoal Objectivos Competências Atitude Pessoal 

Dirigentes 75% 25% - 

Técnico Superior e 

Técnico 
60% 30% 10% 

Técnico Profissional e 

Administrativo 
50% 40% 10% 

Operário 40% 50% 10% 

Auxiliar 20% 60% 20% 

 
9.1. Escala da Avaliação  

 
A avaliação exprime-se na seguinte escala: 
 
Excelente - de 4,5 a 5 valores 

 
Muito Bom -  de 4 a 4,4 valores 

 
Bom - de 3 a 3,9 valores 
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Necessita de desenvolvimento - de 2 a 2,9 valores 

 

Insuficiente - de 1 a 1,9 valores 

 

9.2. Obrigatoriedade de fundamentação nas Classificações Finais de Insuficiente, Muito Bom e 

Excelente 

 

Insuficiente – classificação considerada preocupante, deve merecer análise que pode revelar 

deficiências do sistema de avaliação de desempenho, problemas de liderança e motivação, recursos 

humanos em situação desajustada ou de vida pessoal problemática, esta análise pode sustentar 

recomendações à gestão de recursos humanos na organização. 

 

Muito Bom - a atribuição desta classificação implica fundamentação que evidencie os factores que 

contribuíram para o resultado final, nomeadamente, conhecimentos profissionais, dedicação, 

empenho, rigor, responsabilidade, disponibilidade, iniciativa, relações interpessoais, espírito de 

equipa. 

 

Excelente – a atribuição desta classificação implica a fundamentação que evidencie, para além dos 

factores, conhecimentos profissionais, dedicação, empenho, rigor, responsabilidade, disponibilidade, 

iniciativa, relações interpessoais, espírito de equipa, a identificação dos contributos relevantes para o 

serviço, nomeadamente, ao nível das boas práticas, nas seguintes categorias, de acordo com o 

artigo 6.º, do Despacho n.º 11262/2006, do Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da 

Administração Local, publicado na II Série Diário da República, n.º 100, de 24 de Maio de 2006: 

 

a) Boas práticas na administração autárquica e na modernização, designadamente: 

I) Adopção de processos de gestão inovadores, eficientes e eficazes; 

II) Promoção da sociedade da informação e do conhecimento; 

III) Aperfeiçoamento da comunicação administrativa e qualificação do atendimento dos cidadãos e 

dos agentes económicos e sociais; 

IV) Desenvolvimento de lideranças criativas, participadas e dinâmicas; 

V) Motivação e qualificação dos funcionários; 

VI) Certificação da qualidade dos serviços; 

 

b) Boas práticas locais para o desenvolvimento sustentável e que se enquadrem numa das 

seguintes áreas: 

I) Ambiente—nomeadamente: protecção/requalificação de recursos naturais (ar, solo, recursos 

hídricos, biodiversidade); gestão de resíduos, saneamento básico e redução da poluição; energia; 

energias alternativas; gestão e redução energética, efeitos climáticos globais; sistemas de gestão 

ambiental e de racionalização energética; educação ambiental; 
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II) Economia—nomeadamente: promoção de um tecido produtivo forte e sustentável, com criação de 

infra-estruturas e equipamentos de apoio; 

III) Sociocultural - nomeadamente: saúde; segurança; integração social; minorias étnicas, combate à 

pobreza; combate à toxicodependência; combate à criminalidade; desertificação social; cultura; 

lazer; desporto, e tempos livres; 

IV) Urbanismo—nomeadamente: transportes; mobilidade sustentável; acessibilidade pela 

proximidade; urbanismo sustentável; requalificação urbana; qualificação dos espaços públicos; 

design urbano; construção sustentável; habitação, e património construído; 

 

c) Boas práticas de formação na administração local. 

 

9.3.  Percentagens Máximas de Classificações Finais 

 

As Percentagens máximas a aplicar por serviço ou organismo e de forma equitativa a cada grupo 

profissional, são as seguintes: 

 

Excelente – 5% 

Muito Bom – 20% 

 

9.4.  Efeitos das atribuições de Muito Bom e Excelente 

 

A atribuição de Muito Bom, durante dois anos consecutivos, reduz em um ano os períodos 

legalmente exigidos para promoção nas carreiras verticais ou progressão nas carreiras horizontais.  

 

 

A atribuição de Excelente repercute-se na: 

 

 Redução de um ano no tempo de serviço, para efeitos de promoção nas carreiras verticais ou 

progressão nas carreiras horizontais; 

 Promoção na respectiva carreira, independentemente de concurso, caso esteja a decorrer o 

último ano do período de tempo necessário à promoção. 
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9.5.  Exemplo de uma classificação final 

 

Componentes da 

Avaliação 
Classificação Ponderação 

Classificação c/ 

ponderação 

Objectivos 3,80 60% 2,28 

Competências 

Comportamentais 
3,60 30% 1,08 

Atitude Pessoal 4 10% 0,4 

 

Avaliação Final – Expressão Quantitativa 3,76 

Avaliação Final – Expressão Qualitativa BOM 

 

 

10. ESPECIFICIDADES DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO DOS DIRIGENTES INTERMÉDIOS 

 

O modelo de avaliação do desempenho dos dirigentes intermédios (Directores de Departamento, Chefes de 

Divisão e equiparados) é semelhante aos dos restantes grupos profissionais, diferenciando-se apenas nos 

seguintes pontos: 

 

 A componente objectivos tem um peso determinante - 75% - em reforço da responsabilidade 

partilhada pelo cumprimento dos objectivos do organismo; 

 

 Não é considerada a componente atitude pessoal, pois a nomeação em cargo dirigente pressupõe, 

desde logo, uma atitude positiva do nomeado; 

 

 A diferenciação do mérito é da responsabilidade do Dirigente Máximo do Serviço, não estando 

vinculada a percentagens máximas de classificação; 

 

 O Conselho Coordenador da Avaliação apenas intervém no processo de avaliação dos dirigentes 

intermédios em caso de reclamação, com composição restrita. 

 

10.1 Efeitos da Avaliação 

 

 A renovação da comissão de serviço depende da classificação mínima de BOM no último ano da 

respectiva comissão de serviço; 

 

 Os resultados da avaliação de desempenho contam para a evolução na carreira de origem, de 

acordo com as regras e os critérios de promoção e progressão aplicáveis. 
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11. TIPOS DE AVALIAÇÃO  

 
11.1 Avaliação Ordinária 

 

A avaliação ordinária respeita aos trabalhadores que contem, no ano civil anterior, mais de seis 

meses de contacto funcional com o respectivo avaliador e reporta-se ao tempo de serviço prestado 

naquele ano e não avaliado. 

 

11.2 Avaliação Extraordinária 

 

O processo de avaliação do desempenho pode revestir a modalidade de avaliação extraordinária, 

quando o requisito de 6 meses de contacto funcional entre avaliado e avaliador se cumpra até 30 de 

Junho do ano em que é feita a avaliação. 

 

11.2.1 Especialidades 

 
 Os interessados devem solicitar a avaliação extraordinária, por escrito, ao Dirigente Máximo 

do Serviço (Presidente da Câmara), no decurso do mês de Junho; 

 

 O preenchimento da ficha de auto-avaliação é feito nos primeiros 5 dias úteis do mês de 

Julho; 

 

 É seguida toda a tramitação prevista para a avaliação ordinária, excepto nas datas aí 

fixadas, devendo observar-se os intervalos temporais entre cada fase do processo. 

 

 

12. PROCESSO DA AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO 

 
12.1. A negociação dos objectivos entre avaliador e avaliado 

 

Com a aprovação do Plano de Actividades, GOP e Orçamento, podem, desde logo, ser fixados os 

objectivos dos serviços, definidos e acordados os objectivos entre avaliador e avaliado.  

 

Na definição de objectivos tem que haver proporcionalidade entre aquilo que é exigido ao 

colaborador e a sua experiência, os seus conhecimentos técnicos, as suas competências individuais 

e os meios que lhe são disponibilizados. 

Os objectivos devem ser, em princípio, acordados entre avaliador e avaliado, prevalecendo em caso 

de discordância, a posição do avaliador. 

O desacordo por parte do avaliado deve ser formalizado, em documento que deverá conter os 

motivos do desacordo relativamente a cada um dos objectivos. 
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Este documento será anexo à ficha de avaliação e deve subir verticalmente, até ao conhecimento do 

dirigente máximo, Presidente da Câmara. 

 

12.2. Envio das fichas à Divisão de Recursos Humanos 

 

Acordados os objectivos, avaliador e avaliado assinam as fichas de avaliação, ficam com cópia e o 

avaliador deve remeter o original para a DRH, onde serão arquivadas no processo individual do 

avaliado, até à fase de avaliação prévia ou revisão dos objectivos. 

 

12.3. Monitorização 

 

Aferição dos resultados realizados e das metas de desempenho; permite detectar e corrigir 

eventuais desvios; diagnóstico, correcção e revisão de desempenhos; revisão de objectivos. 

 

12.3.1 Períodos de Monitorização 

 

Fixam-se dois períodos de monitorização dos objectivos, o primeiro a ocorrer entre Maio e Junho e 

o segundo entre Outubro e Novembro. 

 

Devem ser elaborados relatórios de monitorização do desempenho por objectivos, conforme ficha 

em anexo (Doc. 1), a remeter à DRH para junção às fichas de avaliação ali arquivadas. 

 

12.3.2 Condições para Revisão de Objectivos 

 

A eventual revisão de objectivos deve coincidir com os períodos de monitorização. 

 

Estabelecem-se como condições de eventuais revisões de objectivos: 

 Reestruturação e reorganização de serviços; 

 Alteração de objectivos estratégicos e/ou objectivos de unidades orgânicas; 

 Ausência ao serviço por período superior a 3 meses; 

 Circunstâncias que alterem, substancialmente, o normal desenvolvimento da actividade do 

serviços. 

 

A revisão de objectivos deverá ser efectuada mediante preenchimento da ficha em anexo (Doc. 2). 
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12.3.3 QUADRO SÍNTESE DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO 

 
 

 
Fases Intervenientes Acção Períodos (3) 

Definição dos 

Objectivos 

Avaliador (1) 

 

Avaliado 

 

Após aprovação do Plano de Actividades, GOP e 

Orçamento, os avaliadores e avaliados acordam na 

definição dos objectivos, indicadores de medida, 

valores e respectiva ponderação. 

Os objectivos são fixados na Ficha de Avaliação do 

Desempenho, que é assinada por avaliador e avaliado, 

ficando cópia com ambos, sendo o original remetido ao 

DRH. 

Final do ano/ inicio do ano 

seguinte ou no momento da 

Entrevista de Pré- avaliação. 

Monitorização da 

Avaliação 

Avaliador 

 

Avaliado 

Aferição dos resultados realizados e das metas de 

desempenho; permite detectar e corrigir eventuais 

desvios; diagnóstico, correcção e revisão de 

desempenhos; revisão de objectivos. 

Maio/Junho 

 

 

Outubro/Novembro 

Auto-Avaliação 

Avaliado  

 

Avaliador 

 

O avaliado procede ao preenchimento da ficha de auto-

avaliação. 

Tem como objectivo principal envolver o avaliado no 

processo de avaliação e fomentar o relacionamento 

com o superior hierárquico. 

 

A partir de 5 de Janeiro 

Entrevista pré  

avaliação  

Avaliador e 

Avaliado 

 

Entrega da ficha de auto-avaliação ao avaliador, numa 

entrevista de avaliação global do desempenho, que 

pode servir de suporte à avaliação prévia. 

Entre 5 e 20 de Janeiro 

Avaliação Prévia Avaliador 

 

O avaliador procede à avaliação prévia dos funcionários 

sob sua responsabilidade, mediante preenchimento das 

fichas de avaliação, remetendo-as à DRH. 

Entre 5 e 20 de Janeiro 

Preparação da 

avaliação para 

análise do CCA 

DRH 

 

De acordo com o Procedimento Interno, proceder ao 

trabalho de harmonização, analisar metas, averiguar 

situações discrepantes (com aval do Presidente), 

preparar trabalho do CCA. 

Antes das reuniões do CCA 

Harmonização 

das Avaliações 

Conselho de 

Coordenação da 

Avaliação – CCA (2) 

 

 

Reuniões tendo em vista a harmonização das 

avaliações e a validação das propostas de avaliação 

final correspondentes às quotas de mérito e excelência. 

 

As fichas de avaliação serão presentes ao CCA pelo 

Dirigente responsável pelos recursos humanos, 

acompanhadas do preenchimento do modelo em anexo 

(Doc. 3). 

Entre 21 e 31 de Janeiro 
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Entrevista de 

Avaliação 

Avaliador 

 

Avaliado 

 

 

Consiste na reunião anual entre avaliador e avaliado, 

em que é comunicado ao avaliado a avaliação final. 
Durante o mês de Fevereiro 

Envio das fichas 

à DRH 
Avaliador 

Os avaliadores deverão remeter à DRH as fichas de 

avaliação, tendo em vista a preparação das mesmas 

para homologação do Presidente da Câmara. 

Durante o mês de Fevereiro até 

5 de Março. 

Homologação 

Presidente da 

Câmara 

 

 

 

DRH 

Aprovação final das avaliações por parte do Presidente 

da Câmara. 

 

Após a homologação, as fichas serão remetidas pela  

DRH aos avaliadores, para seu conhecimento e dos 

respectivos avaliados. 

Após conhecimento, as fichas deverão ser remetidas à 

DRH para arquivo nos processos individuais. 

 

Até 15 de Março 

Reclamação 

(eventual) 

Avaliado 

 

Presidente da 

Câmara 

 

CCA 

Os avaliados podem apresentar reclamação da 

avaliação efectuada ao Presidente da Câmara, o qual 

decidirá depois de ouvido o CCA. 

Apresentação de Reclamação  

– 5 dias úteis após a 

homologação 

 

Decisão do Presidente da 

Câmara  

– 15 dias úteis após a 

apresentação da reclamação. 

Fim do Processo 

de Avaliação 

  
30 de Abril 

 

Notas: 

 

1) A avaliação é da competência do superior hierárquico imediato ou do funcionário que possua 

responsabilidades de coordenação sobre o avaliado que, no decurso do ano a que se refere a 

avaliação, reúnam o mínimo de seis meses de contacto funcional com o avaliado; Nos casos em que 

não estejam reunidas essas condições é avaliador o superior hierárquico de nível seguinte ou, na 

ausência deste, o Conselho de Coordenação da Avaliação. 

Por despacho do Presidente da Câmara serão fixados, anualmente, os avaliadores. 

 

2) O Conselho de Coordenação da Avaliação deve integrar os seguintes elementos: 

a) Presidente da Câmara Municipal; 

b) Vereadores a tempo inteiro, em número a definir pelo Presidente da Câmara; 
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c) Dirigente responsável pela área de recursos humanos; 

d) Outros dirigentes, em número a definir pelo Presidente da Câmara. 

Os elementos mencionados nas alíneas b) e d) ficam sujeitos à regra da rotatividade. 

3) Os períodos fixados poderão ser ajustados anualmente, por despacho do Presidente da Câmara, em 

função da evolução do processo de avaliação. 

 

 

13. RESPONSABILIDADES 

 
13.1. DIRIGENTE MÁXIMO DO SERVIÇO/PRESIDENTE DA CÂMARA 

 

 Garantir a adequação do SIADAP às realidades específicas do serviço; 

 Coordenar e controlar o processo de avaliação anual de acordo com os princípios e regras 

definidos legalmente; 

 Presidir ao Conselho de Coordenação da Avaliação (CCA); 

 Homologar as avaliações anuais ou, mediante despacho fundamentado, estabelecer 

classificação a atribuir; 

 Decidir das reclamações dos avaliados, após parecer do CCA. 

 

13.2. DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS 

 

 Conduzir o processo de avaliação de desempenho, em articulação com o Presidente da 

Câmara, unidades orgânicas da autarquia e CCA; 

 Prestar informações, esclarecimentos que lhe forem solicitadas pelos avaliadores e avaliados; 

 Difundir orientações sobre a aplicação do SIADAP na autarquia; 

 Propor alterações ao presente procedimento interno; 

 Criar e manter actualizado um sistema de informação de suporte ao SIADAP, que permita 

gerar informação de apoio à tomada de decisão sobre a harmonização e a selectividade do 

SIADAP; 

 Elaborar o relatório anual da avaliação do desempenho; 

 Ser o interlocutor junto dos organismos públicos que acompanham a aplicação do SIADAP na 

Administração Local. 

 

 
13.3. DIVISÂO DE FORMAÇÃO E SAÚDE OCUPACIONAL 

 

Elaborar planos anuais de formação de acordo com as necessidades de formação identificadas nos 

relatórios anuais de avaliação. 
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13.4. GABINETE DE AUDITORIA INTERNA 

 

Efectuar auditorias no âmbito da gestão por objectivos, nomeadamente sobre o novo processo de 

avaliação de desempenho. 

 

13.5. GABINETE DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

 

Colaborar com as unidades orgânicas da autarquia na implementação de uma gestão por objectivos, 

tendo em vista promover a excelência e a melhoria contínua dos serviços prestados aos cidadãos. 
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FLUXOGRAMA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Início 
 

Mais de seis meses de 
contacto funcional com 
o respectivo avaliador 
no ano civil anterior 

sim não 

Avaliação Ordinária- (A.O.) Avaliação Extraordinária (A.E.) 

Auto-Avaliação 

a partir de 5 de Janeiro 

Entrevista Pré- avaliação 

e 

Avaliação Prévia 

de 5 a 20 de Janeiro 

Harmonização das 

Avaliações 

de 21 a 31 de Janeiro 

Entrevista de Avaliação 

mês de Fevereiro 

Homologação 

até 15 de Março 

Reclamação 

5 dias úteis após conhecimento da 

homologação 

Preenchimento da 

ficha 

nos primeiros 5 dias úteis do 

mês de Julho 

Pedido por 

escrito durante o 

mês de Junho 

É seguida toda a tramitação 
prevista na A.O., excepto as 

datas fixadas 

Harmonização 
das avaliações 

Entrevista de 
Avaliação Homologação Reclamação 



 

25 

Boletim Municipal das Deliberações e Decisões

Ano VIII – N.º 4 13 de Março de 2007 

 

 
 

 

Descrição 

Objectivos Definidos Aferição de resultados e metas de 
desempenho Desvios/Dificuldades 

   

 
O avaliador, em __ / __ / ____, ________________________________________________________ 

 
O avaliado, em __ / __ / ____, ________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

Ficha de Monitorização e Controlo de Objectivos intra Período de Avaliação 

Serviço Municipal: 

Avaliador Nome: 

Cargo/Categoria: 

Avaliado Nome: 

Cargo/Categoria: 

Período: 

Doc.1 – Ficha de Monitorização e Controlo de Objectivos 



 

26 

Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

13 de Março de 2007 Ano VIII – N.º 4 

 
 
 

 

Serviço Municipal: 

Avaliador Nome: 

Cargo/Categoria: 

Avaliado Nome: 

Cargo/Categoria: 

Período: 

 

Descrição 

Objectivos Definidos Motivos de Revisão Novos Objectivos 

   

 
O avaliador, em __ / __ / ____, ________________________________________________________ 

 
O avaliado, em __ / __ / ____, ________________________________________________________

Ficha de Revisão de Objectivos 

Doc.2 – Ficha de Revisão de Objectivos 
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Doc.3 - Mapa Resumo das Classificações de Excelente e Muito Bom 

Serviço Municipal _____________________________________  Avaliador ____________________________ 

Grupo Profissional _____________________________________ 

 

TOTAIS ATRIBUIDOS 
Fundamentação 

Decisão do 

C.C.A Excelente 
Muito 
Bom 

Menção 
Quantitativa 

  

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

     

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

Ano 
Nº 

Trabalhadores 

Nº Trab. 

Avaliados 

TOTAIS A ATRIBUIR TOTAIS ATRIBUIDOS 

Excelentes Muito Bons Excelentes Muito Bons 
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Nos termos da alínea a) do n.º 7 e alínea f) do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção 
dada pela lei n.º 5 – A/2002, de 11 de Janeiro, é estabelecido o Regulamento da Biblioteca Municipal D. 
Dinis: 

 
 
 

CAPÍTULO I 
ÂMBITO E ESTRUTURA 

 
ARTIGO 1.° 
Definição 

 
1. As presentes normas aplicam-se à Biblioteca Municipal D. Dinis, bem como às bibliotecas que fazem e 

vierem a fazer parte da rede concelhia de bibliotecas. 
 
2. A Biblioteca Municipal D. Dinis está integrada na Divisão de Cultura e Património Cultural, enquadrada 

no Departamento de Educação, Juventude e Cultura, da Câmara Municipal de Odivelas. 
 
3. A Biblioteca Municipal D. Dinis presta serviços de carácter informativo, educativo e cultural, e tem por 

finalidade a promoção do livro e da leitura, bem como os princípios expressos no Manifesto da UNESCO 
sobre Bibliotecas Públicas. 

 
 

ARTIGO 2.° 
Objectivos 

 
São objectivos da Biblioteca Municipal D. Dinis: 
 
1. Proporcionar o livre acesso à cultura e à informação a todos os munícipes, independentemente da idade, 

sexo, raça, língua, convicções políticas e religiosas. 
 
2. Facilitar o acesso aos diversos suportes de informação (impressos, audiovisuais, multimédia e 

electrónicos), através da consulta local ou do empréstimo domiciliário. 
 
3. Adquirir, organizar e disponibilizar colecções de modo a dar respostas às necessidades de informação, 

educação e cultura, contribuindo para a descentralização dos serviços de leitura pública no espaço 
concelhio. 

 
4. Valorizar, divulgar e possibilitar o acesso da população ao património cultural da região, através da 

criação de um fundo local. 
 
5. Propor a criação e prestar apoio às bibliotecas escolares nos estabelecimentos de ensino básico do 

primeiro ciclo do Concelho. 
 
6. Promover actividades de animação e divulgação cultural, contribuindo para a ocupação dos tempos 

livres da população. 
 
 

ARTIGO 3.° 
Actividades 

 
1. Para concretizar os objectivos, anteriormente anunciados, a Biblioteca Municipal D. Dinis propõe-se a: 
 
a) Gerir com eficácia o acervo, de modo a disponibilizar serviços eficientes e de qualidade, por forma a 

satisfazer as necessidades e interesses dos utentes. 
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b) Actualizar, regularmente, as colecções, evitando que os suportes de informação se tornem obsoletos. 
 
c) Garantir, de modo adequado e permanente, a organização técnica dos documentos. 
 
d) Promover a concretização de diversas actividades de animação e divulgação cultural e outras iniciativas 

de promoção do livro e da leitura. 
 
e) Promover os autores locais, através de encontros, debates e outras iniciativas. 
 
f) Cooperar com outras bibliotecas, entidades e organismos que contemplem, nas suas actividades, a 

promoção cultural, educativa e informativa. 
 
g) Propor a criação de serviços inovadores e especiais, contribuindo para a descentralização do acesso à 

informação. 
 
2. Para além das actividades referidas no número anterior, a Biblioteca Municipal D. Dinis poderá 

desenvolver outras actividades e serviços, desde que enquadrados nos objectivos a que se propõe. 
 
3. As actividades da responsabilidade da Câmara Municipal de Odivelas ou de entidades externas, não 

podem ter fins lucrativos, à excepção de lançamentos de livros, feiras do livro e outros similares. 
 
 
 

CAPÍTULO II 
FUNCIONAMENTO 

 
ARTIGO 4.° 

Acesso 
 

1. O acesso às estantes é livre. Todos os documentos existentes nas salas de leitura podem ser 
consultados. Os documentos retirados para consulta não devem ser colocados nas estantes, mas em 
local assinalado para o efeito, a fim de serem arrumados por um funcionário da Biblioteca. 

 
2. Qualquer cidadão pode circular livremente nos espaços destinados ao público e utilizar os serviços de 

livre acesso disponibilizados pela Biblioteca.  
 
3. Poderá ser restringida a entrada aos utentes que, pela forma como se apresentam em termos de 

condições de higiene e salubridade, possam pôr em causa o bem estar dos restantes utentes. 
 
4. As crianças devem ser acompanhadas por adultos, não se responsabilizando a biblioteca por eventuais 

ocorrências. 
 
 

ARTIGO 5. º 
Espaços 

 
O público tem ao seu dispor os seguintes espaços: 
 
1. Átrio da Biblioteca para a realização de exposições e outras actividades de animação cultural. 
 
2. Salas de leitura infantil (dos 9 meses aos 12 anos), juvenil / multimédia e adultos. 
 
3. Sala do conto para actividades de promoção do livro e da leitura. 
 
4. Áreas para leitura informal e convívio. 
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5. Sala polivalente para realização de conferências, seminários, palestras, acções de formação, etc., de 
acordo com regulamento próprio. 

 
6. Cafetaria. 
 
7. Casas-de-banho e fraldário. 

 
 

ARTIGO 6.° 
Serviços 

 
O público tem ao seu dispor os seguintes serviços: 
 
1. Serviço de acolhimento e empréstimo. 
 
2. Serviço informativo, educativo e cultural. 
 
3. Serviço de apoio às bibliotecas escolares. 
 
4. Serviço de referência e informação à comunidade. 
 
5. Serviço para invisuais. 
 
6. Fotocopiadora, em regime de autogestão. 
 
7. Venda de cartões de fotocópias, disquetes e publicações municipais.  

 
 

ARTIGO 7.º 
Horário 

 
1. O horário de funcionamento ao público da Biblioteca Municipal D. Dinis – Sede é o seguinte: 
 

INVERNO 
16 de Setembro a 14 de Junho 

VERÃO 
15 de Junho a 15 de Setembro 

Serviço de Empréstimo 
Das 10h30 às 18h30 de 3ª a 6ª F. 
Das 10h30 h às 17h30 Sábado 

Serviço de Empréstimo 
Das 10h30 às 18h30 de 3ª a 6ª F. 
Das 09h30 às 14h30 Sábado 

Salas de Leitura infantil, juvenil/multimédia e 
adultos 
Das 10h30 às 18h45 de 3ª a 6ª F. 
Das 10h30 às 17h45 Sábado 

Salas de Leitura infantil, juvenil/multimédia e 
adultos 
Das 10h30 às 18h45 de 3ª a 6ª F. 
Das 09h30 às 14h45 Sábado 

Cafetaria 
Das 10h30 às 24h00 de 2ª a Sábado 
 
 
Biblioteca Fora de Hor@s 
Das 10h30 às 24h00 de 2ª F. a Sábado 

Cafetaria  
Das 10h30 às 24h00 de 2ª a Sábado. 
Das 9h30 às 14H45 Sábados em Agosto 
 
Biblioteca Fora de Hor@s 
Das 10h30 às 24h00 de 2ª F. a Sábado 
Das 9h30 às 14H45 Sábados em Agosto 

 
Nota: A cafetaria é um espaço concessionado à empresa municipal Odivelgest – Gestão de 
Equipamentos, E.M., pelo que é da sua responsabilidade a manutenção e administração dos 
horários de funcionamento. 
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2. O horário de funcionamento ao público da Biblioteca Municipal D. Dinis – Núcleo da Pontinha é o que se 

segue: 
 
Período de Inverno (16 de Setembro a 14 de Junho) 
Terça-feira a Sábado – 9h00 às 12h30/ 14h00 às 17h30 h 
 
Período de Verão (15 de Junho a 15 de Setembro) 
Terça a Sexta-feira – 9h00 às 12h30/ 14h00 às 17h30 
Sábado – 9h30 às 14h30 
 

3. As bibliotecas municipais encerram, anualmente, nos últimos quinze dias do mês de Agosto, para 
desinfestação e reorganização das salas e serviços. 

 
 
 

CAPÍTULO III 
UTENTES 

 
ARTIGO 8.° 

Cartão de Leitor 
 

1. A admissão como leitor da Biblioteca Municipal D. Dinis é gratuita. 
 
2. Para obtenção do cartão de leitor, os residentes no concelho de Odivelas deverão apresentar: 
 

a) Bilhete de identidade, passaporte ou cédula pessoal; 
 

b) Documento comprovativo da morada, designadamente, carta de condução, recibo de água, 
electricidade, gás, telefone fixo, TV por Cabo ou, ainda, atestado de residência emitido pela Junta de 
Freguesia. 

 
c) Fotografia actual. 

 
3. Para obtenção do cartão de leitor, os não residentes no concelho de Odivelas deverão apresentar: 
 

a) Os mesmos documentos referidos nas alíneas a), b) e c) do número anterior; 
 

b) O cartão de leitor será entregue mediante apresentação do ofício enviado pela Câmara Municipal de 
Odivelas; 

 
c) A renovação do cartão de leitor para os não residentes deverá ser anual. 

 
4. A atribuição do cartão de leitor a menores de treze anos está condicionada à autorização dos 

responsáveis legais (pais, tutores ou outros), que assumem por aqueles total responsabilidade, mediante 
preenchimento de impresso próprio e apresentação de um dos documentos referidos na alínea a), do n.º 
2. 

 
5. Instituições (centros de dia, associações culturais, desportivas, juvenis e outras) e estabelecimentos de 

ensino do Concelho de Odivelas deverão apresentar documento comprovativo de morada da entidade e 
documento de identificação do responsável pelo cartão de leitor. 

 
6. A emissão de segunda via, e seguintes, do cartão de leitor, devido a perda, extravio ou dano, obriga ao 

pagamento de uma taxa de 1,21 €, valor este actualizado anualmente, de acordo com a “Tabela de 
Taxas, Tarifas e Outras Receitas do Município de Odivelas e seu Regulamento de Liquidação e 
Cobrança”. 
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ARTIGO 9.° 

Direitos 
 

Os utentes têm direito a: 
 
1. Tratamento com civismo, igualdade e atenção. 
 
2. Confidencialidade dos dados pessoais fornecidos no acto de inscrição. 
 
3. Consulta do catálogo informatizado da Biblioteca, contando sempre, se assim o pretenderem, com o 

apoio de funcionários destacados para o efeito, na pesquisa de fontes de informação. 
 
4. Consulta das colecções, retirando das estantes os documentos que pretendem consultar, ler ou visionar 

nos espaços da Biblioteca. 
 
5. Consulta domiciliária dos documentos cujo empréstimo é permitido nas presentes normas, devendo para 

o efeito serem portadores do cartão de leitor. 
 
6. Acesso gratuito, mediante marcação prévia, aos computadores disponíveis para elaboração de trabalhos 

e leitura de suportes digitais da colecção da Biblioteca, bem como para consulta de fontes remotas de 
informação, designadamente a Internet. 

 
7. Reprodução de documentos, desde que não infrinjam as normas legalmente estabelecidas no Código de 

Direitos de Autor e Direitos Conexos, tendo para o efeito que adquirir um cartão de fotocópias, cujo preço 
é anualmente fixado na “Tabela de Taxas, Tarifas e Outras Receitas do Município de Odivelas e seu 
Regulamento de Liquidação e Cobrança”. Os documentos cuja reprodução é vedada encontram-se 
assinalados com etiqueta rectangular vermelha. 

 
8. Impressão gratuita até um limite de 5 folhas a preto e 2 a cores. 
 
9. Informação, atempada, de qualquer modificação que venha a ser feita, no que respeita a horários, 

serviços ou actividades da Biblioteca. 
 
10. Apresentar sugestões, reclamações e propostas, mediante o preenchimento de impresso próprio. 

 
 

ARTIGO 10.° 
Deveres 

 
Os utentes têm o dever de: 
 
1. Cumprir as normas estabelecidas no presente Regulamento. 
 
2. Manter em bom uso as instalações e equipamentos, bem como conservar os documentos que lhe forem 

facultados, quer na consulta local, quer na consulta domiciliária. 
 
3. Respeitar e conservar os espaços públicos da Biblioteca, e salvaguardar de ruídos as salas reservadas 

à leitura. 
 
4. Respeitar e relacionar-se de forma cívica e cortês com os funcionários e utentes da Biblioteca. 
 
5. Responsabilizar-se perante a Câmara Municipal de Odivelas por qualquer tipo de danos, quer estes se 

verifiquem nas instalações, documentos ou equipamentos, ou ainda perdas, implicando, conforme o caso 
e a conveniência do serviço, o pagamento integral da reparação de danos ou a respectiva reposição. 
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6. Colaborar no preenchimento de inquéritos e questionários que lhes forem solicitados, para efeitos 
estatísticos e de gestão, sobretudo porque a análise dos resultados visa a melhoria dos serviços 
prestados. 

 
7. Cumprir os prazos estabelecidos para a devolução dos documentos requisitados. 
 
8. Manter actualizados os dados pessoais registados na ficha de inscrição, mediante a apresentação de 

comprovativo de morada. 
 
9. Comunicar imediatamente a perda ou extravio do cartão de leitor, sob pena de responsabilização por 

eventuais utilizações fraudulentas por terceiros. 
 
 

ARTIGO 11.° 
Proibições 

 
É expressamente proibido  aos utentes: 
 

a) Fumar no interior da Biblioteca; 
 

b) Comer e beber nos espaços públicos da Biblioteca, com excepção da Cafetaria; 
 

c) Consumir alimentos e bebidas na Cafetaria, que não tenham sido adquiridos naquele espaço; 
 

d) Utilizar unidades de armazenamento (nomeadamente disquetes, Cd-Rom´s e pen disk) sem antes 
serem verificadas por um técnico da Biblioteca; 

 
e) Utilizar objectos cortantes ou outros instrumentos que possam danificar os documentos; 

 
f) Escrever, sublinhar, rasgar, dobrar as folhas de qualquer documento, susceptíveis de danificar ou 

alterar o estado do mesmo; 
 

g) Retirar para o exterior da Biblioteca qualquer documento ou equipamento, sem que para o efeito 
tenha sido autorizado pelos serviços e técnicos responsáveis; 

 
h) Fazer-se acompanhar por animais, excepto nas situações legalmente admitidas; 

 
i) Ligar computadores pessoais à rede da Câmara Municipal de Odivelas; 

 
j) Instalar e descarregar, qualquer tipo de programas nos computadores disponíveis ao público, 

através de unidades de armazenamento ou da Internet; 
 

k) Consultar sites com conteúdos violentos ou pornográficos; 
 

l) Utilizar leitores de audiocassetes, MP3, Cd´s áudio ou outros, excepto os equipados com 
auscultadores e desde que não emitam ruído; 

 
m) Utilizar aparelhos de comunicação ligados, designadamente telemóveis ou outros; 

 
n) Fotografar espaços e utentes, sem prévia autorização da Biblioteca Municipal D. Dinis; 

 
 

ARTIGO 12.° 
Permanência de menores 

 
A Biblioteca Municipal D. Dinis declina qualquer responsabilidade por danos ocorridos com menores, 
decorrentes da omissão do dever de vigilância cuja responsabilidade é dos respectivos responsáveis legais. 
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CAPÍTULO IV 
EMPRÉSTIMO DOMICILIÁRIO 

 
ARTIGO 13.° 
Colecções 

 
1. O empréstimo domiciliário é condicionado à apresentação do cartão de leitor. 
 
2. Os livros, Cd´s áudio, videocassetes, Dvd’s e Cd-Rom's podem ser objecto de empréstimo domiciliário. 
 
3. Cada utente poderá requisitar até 8 documentos: 3 livros, 2 cd's áudio, 1 Cd-Rom, 1 videocassete e 1 

Dvd. 
 
4. Os estabelecimentos de ensino e instituições (centros de dia, associações culturais, desportivas e 

juvenis ou outras) do Concelho de Odivelas poderão requisitar até 12 documentos: 6 livros, 2 CD's áudio, 
1 Cd-Rom, 2 videocassetes e 1 DVD, desde que indiquem um responsável pela requisição colectiva e 
possuam cartão de leitor. 

 
 

ARTIGO 14.° 
Prazos 

 
1. Os prazos de empréstimo domiciliário referentes ao n.º 3 do artigo 13.º são os seguintes: 
 

a) 10 dias úteis para os livros; 
 

b) 3 dias úteis para os documentos audiovisuais (Cd's audio, Cd-Rom's, videocassetes e Dvd’s). 
 
2. Os prazos de empréstimo domiciliário referentes ao n.º 4 do artigo 13.º são os seguintes: 
 

a) 10 dias úteis para os livros; 
 

b) 5 dias úteis para os documentos audiovisuais. 
 
3. Entende-se por dias úteis, os dias de funcionamento das bibliotecas municipais, excluindo as segundas-

feiras, domingos e feriados, ou outras situações que impliquem o encerramento dos serviços. 
 
4. O prazo referido nas alíneas a) do n.º 1 e do n.º 2 poderá ser prorrogado até duas vezes, no caso de 

existir mais do que um exemplar do livro requisitado. A renovação da requisição far-se-á no balcão de 
empréstimo da Biblioteca, através de fax, correio electrónico ou via telefone. 

 
5. A renovação do empréstimo só é possível se não se verificar reserva do documento por outro utente. 
 
6. O utente será notificado por ofício caso não proceda à devolução dos documentos no prazo 

estabelecido. 
 
7. Aos utentes responsáveis por posse prolongada dos documentos, dano ou perda, a Biblioteca reserva o 

direito de limitar ou recusar o serviço de empréstimo. 
 
 

ARTIGO 15.° 
Restrições 

 
1. Não são susceptíveis de empréstimo domiciliário: 
 

a) Livros de referência e documentação pertencentes ao Fundo Local e ao Serviço de Informação à 
Comunidade, excepto quando exista mais do que um exemplar; 
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b) Livros em mau estado de conservação; 

 
c) Publicações periódicas (jornais e revistas); 

 
d) Cd-Rom´s (enciclopédias e dicionários) com excepção de jogos; 

 
e) Documentos assinalados com etiquetas rectangulares de cor vermelha e amarela. 

 
2. Para efeito de esclarecimento da alínea a) do número anterior, consideram-se: 
 

a) Livros de referência, os editados sob a forma de enciclopédias, dicionários, guias, atlas ou outros; 
 

b) Documentação pertencente ao fundo local: o conjunto de documentos que dizem respeito ao 
património cultural e à memória colectiva da região; 

 
c) Documentação pertencente ao Serviço de Informação à Comunidade: o conjunto de documentos 

referentes aos serviços de utilidade pública existentes no Concelho. 
 
 

ARTIGO 16.° 
Indemnizações 

 
1. O não cumprimento do prazo de entrega de cada documento impede o acesso a novos empréstimos, por 

um número de dias igual ao do atraso, isto é, 1 dia de atraso implica 1 dia sem empréstimo e, assim, 
sucessivamente. 

 
2. Em caso de perda ou dano do documento, o utente, particular ou institucional, fica responsável pela 

reposição do mesmo. 
 
3. No caso da reposição não ser possível, o utente indemnizará a Câmara Municipal de Odivelas, em quantia 

equivalente ao valor do documento no mercado editorial. 
 
4. Se o documento perdido ou danificado for parte integrante de um conjunto constituído por mais de um 

volume, e não sendo possível a aquisição daquele, o valor da indemnização será igual ao valor actual do 
conjunto no mercado editorial. 

 
5. O pagamento ou substituição do documento desaparecido ou danificado deverá ocorrer no prazo de um 

mês após a recepção de ofício enviado pela Câmara Municipal de Odivelas. 
 
6. Findo o prazo referido no número anterior, e não se verificando a reposição ou pagamento devidos, 

poderá a Câmara Municipal de Odivelas, consoante as situações, reagir civil ou criminalmente contra o 
utente responsável. 

 
 

ARTIGO 17.° 
Integração de Lacunas 

 
As situações não previstas neste Regulamento, e que necessitem de ser supridas, serão resolvidas pelo 
Vereador responsável pelo Pelouro da Cultura. 

 
 

ARTIGO 18.° 
Entrada em Vigor 

 
Este Regulamento entrará em vigor após a publicação no Boletim Municipal. 
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REGULAMENTO 
 

DE UTILIZAÇÃO DA SALA POLIVALENTE 
 

E ÁTRIOS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL D. DINIS 
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Regulamento de Utilização da Sala Polivalente e Átrios da 
Biblioteca Municipal D. Dinis 

 
 

Nos termos da alínea a) do n.º 7, da alínea j) do n.º 1 e alínea f) do n.º 2 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 
18 de Setembro, na redacção dada pela lei n.º 5 – A/2002, de 11 de Janeiro é estabelecido o Regulamento 
de Utilização da sala polivalente e átrios da Biblioteca Municipal D. Dinis: 

 
 

Artigo 1.º 
Definição 

 
1. As presentes normas aplicam-se à utilização da sala polivalente e dos átrios da Biblioteca Municipal D. 

Dinis. 
 
2. A sala polivalente é destinada a acções de formação, conferências, palestras, reuniões de carácter 

informativo, e outros eventos similares, tendo capacidade para, aproximadamente, 200 pessoas, 
dispondo de cerca de 170 lugares sentados. 

 
3.  A Biblioteca Municipal D. Dinis constitui um espaço público de cultura e informação por excelência, 

assim os eventos a realizar pelas entidades requisitantes, não devem de modo algum, desvirtuar estes 
princípios, sob pena de poderem vir a ser recusados futuros pedidos de cedência de instalações.   

 
4. O átrio principal, situado no piso 2, destina-se à realização de exposições, feiras do livro e outros 

eventos similares. 
 
5. O átrio junto à sala polivalente, situado no piso 1, destina-se ao apoio a iniciativas na sala polivalente, 

nomeadamente, recepção, secretariado, serviço de catering, e outros similares, assim como à realização 
de exposições. 

 
 

Artigo 2.º 
Condições de Utilização 

 
1. As iniciativas, independentemente da sua duração e natureza não devem afectar o normal 

funcionamento da Biblioteca Municipal D. Dinis. 
 
2. O manuseamento do equipamento audiovisual é da responsabilidade do(s) técnico(s) de audiovisuais e 

do(s) funcionário(s) da Biblioteca Municipal D. Dinis. 
 
3. A entidade requisitante é responsável pela arrumação (na montagem e desmontagem) da sala 

polivalente e do(s) átrio(s), devendo zelar pelas condições das instalações e dos materiais. Inclui-se 
neste artigo a remoção de materiais danosos aplicados no imóvel e no mobiliário. 

 
4. A montagem e desmontagem de exposições no(s) átrio(s) deve ser feita, sempre que possível, às 

segundas-feiras, dia em que a Biblioteca Municipal D. Dinis se encontra encerrada ao público. 
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Artigo 3.º 
Equipamento 

 
1. A Biblioteca Municipal D. Dinis dispõe de material audiovisual e outros equipamentos adequados ao tipo 
de iniciativas mencionadas no artigo 1º e descriminados no formulário de requisição do espaço (Anexo A). 

 
 

Artigo 4.º 
Horário 

 
O horário de funcionamento da Biblioteca Municipal D. Dinis, para utilização da sala polivalente e do(s) 
átrio(s), é o seguinte: 
 

INVERNO 
16 de Setembro a 14 de Junho 

VERÃO 
15 de Junho a 15 de Setembro 

Segunda a Sexta-Feira 
09:00 h – 20.00 h 

 
Sábado 

10:00 h – 18:00 h 

Segunda a Sexta-Feira 
09:00 h – 20.00 h 

 
Sábado 

09:00 h – 15:00 h 

 
Excepciona-se a última quinzena de Agosto, período em que a Biblioteca Municipal D. Dinis se encontra 
encerrada ao público para desinfestação e reorganização das salas. 

 
 

Artigo 5.º 
Acesso 

 
O acesso do público à sala polivalente da Biblioteca Municipal D. Dinis, faz-se através da escada situada no 
lado direito da fachada principal, no sentido de salvaguardar de ruídos os espaços reservados à leitura.  

 
 

Artigo 6.º 
Cedência de Instalações 

 
A cedência das instalações é feita prioritariamente a: 
 
1. Iniciativas da Câmara Municipal de Odivelas e iniciativas previstas na programação regular da BMDD; 
 
2. Iniciativas apoiadas pela Câmara Municipal de Odivelas; 
 
3. Iniciativas das Juntas de Freguesia do Concelho; 
 
4. Iniciativas das Escolas e Colectividades do Município de Odivelas; 
 
5. Iniciativas de outras Entidades do Concelho; 
 
6. Iniciativas de Entidades fora do Concelho. 
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Artigo 7.º 
Tarifas 

 
1. Como contrapartida da utilização das instalações da sala polivalente e do equipamento audiovisual a ela 

afecto, a entidade requisitante fica sujeita ao pagamento das tarifas constantes na “Tabela de Taxas, 
Tarifas e Outras Receitas do Município de Odivelas e seu Regulamento de Liquidação e Cobrança”. 

 
2. Nos casos em que a duração do evento ultrapasse o horário estabelecido no artigo 4º, e sem prejuízo 

dos montantes devidos nos termos do ponto anterior, a entidade requisitante será integralmente 
responsável pelo pagamento dos serviços de Segurança e Vigilância. 

 
 

Artigo 8.º 
Arredondamentos 

 
Sempre que por força da aplicação do presente regulamento, haja lugar à cobrança de tarifas, cujo montante 
da dezena de cêntimos não se exprima por número inteiro, far-se-á o arredondamento para a dezena de 
cêntimos imediatamente inferior, ou para a dezena de cêntimos imediatamente superior, consoante o valor a 
arredondar seja inferior ou superior a 0,5 cêntimos respectivamente. 

 
 

Artigo 9.º 
Isenção de Tarifas 

 
1. A Câmara Municipal de Odivelas pode isentar, total ou parcialmente, do pagamento de tarifas, as 

entidades cujas iniciativas sejam alvo de apoios municipais, constituindo essa isenção uma das formas 
de apoio possíveis. 

 
2. Nos casos em que a Câmara Municipal de Odivelas se constitui como entidade colaboradora, apoiante 

ou patrocionadora de uma determinada iniciativa ou iniciativas promovidas pelas Juntas de Freguesia, a 
utilização da sala polivalente poderá ser gratuita. 

 
3. Mantém-se, no entanto, a obrigatoriedade de observância deste Regulamento. 

 
 

Artigo 10.º 
Procedimentos 

 
1. Os pedidos de utilização da sala polivalente e dos átrios devem ser feitos mediante o preenchimento de 

formulário próprio, sendo obrigatório o preenchimento de todos os campos (Anexo A). 
 
2. A entidade requisitante deverá contactar, previamente, a Biblioteca a fim de se certificar da 

disponibilidade da cedência das instalações para a data pretendida, ficando sujeita ao referido no 
número anterior. 

 
3. Os pedidos de utilização da sala polivalente e do(s) átrio(s), por parte de todas as entidades referidas no 

artigo 6.º, devem ser enviados por fax, correio electrónico ou correio, com 30 dias de antecedência e 
dirigidos, por escrito, à Biblioteca Municipal D. Dinis.  
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Artigo 11.º 
Alteração de calendário 

 
A Câmara Municipal de Odivelas reserva-se o direito de modificar a data inicialmente prevista para a 
realização do evento, sempre que motivos de ordem excepcional assim o exijam,  desde que o faça com a 
antecedência mínima de 8 dias úteis, dando imediato conhecimento do facto à entidade requisitante e da 
possibilidade de uma data alternativa. 

 
 

Artigo 12.º 
Fins não lucrativos 

 
1. As actividades da responsabilidade da Câmara Municipal de Odivelas ou de entidades externas não 

podem ter fins lucrativos, à excepção de lançamentos de livros, feiras do livro e outros eventos similares. 
 
2. Não é permitido à entidade utilizadora a cobrança de ingressos. 

 
 

Artigo 13.º 
Danos nas instalações e/ou equipamento 

 
Os danos causados nas instalações e no material (mesas, cadeiras, painéis expositores, e outros), durante o 
período da cedência dos mesmos, e que não resultem de uma correcta e normal utilização são da 
responsabilidade da entidade requisitante. 

 
 

Artigo 14.º 
Acidentes pessoais 

 
A Câmara Municipal de Odivelas declina qualquer responsabilidade por acidentes  que ocorram com os 
utentes aquando da utilização das instalações, salvo as situações previstas e abrangidas pelo seguro que o 
Município possui para o efeito. 

 
 

Artigo 15º 
Proibições 

 
É expressamente proibido às entidades referidas no artigo 6º, designadamente: 
 
a) Fumar no interior da Biblioteca; 
 
b) Comer e beber nos espaços públicos da Biblioteca, à excepção da cafetaria ou, no caso de existir serviço 

de catering no(s) átrio(s) de apoio a uma iniciativa; 
 
c) Retirar para o exterior da Biblioteca qualquer material ou equipamento audiovisual, sem que para o efeito 

tenha sido autorizado pelos serviços e técnicos responsáveis; 
 
d) Fazer-se acompanhar por animais, excepto nas situações legalmente admitidas; 
 
e) Utilizar materiais que danifiquem o imóvel e respectivo mobiliário. 
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Artigo 16.º 
Casos omissos 

 
As situações não previstas neste Regulamento, e que necessitem de ser supridas, serão resolvidas pelo 
Vereador do Pelouro da Cultura. 

 
 

Artigo 17.º 
Entrada em Vigor 

 
Este Regulamento entrará em vigor após a publicação no Boletim Municipal. 
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REGULAMENTO DO PERÍODO DE FUNCIONAMENTO, PERÍODO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO 
E DO HORÁRIO DE TRABALHO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 
Preâmbulo 

 
As Normas de Horário de Trabalho actualmente em vigor remontam à Comissão Instaladora do Município de 
Odivelas.  
 
Atento o desenvolvimento do modus operandis dos diversos serviços municipais, bem como o aumento do 
número de trabalhadores, tais normas já não reflectem as reais necessidades da Organização. 
 
Nesta perspectiva, é intuito do Executivo Municipal impulsionar novas formas de organização do trabalho, 
numa óptica de modernização, eficácia e eficiência administrativas.  
 
Fundamental neste processo de mudança é a aprovação de um novo Regulamento de Horários de Trabalho, 
centrado em três eixos prioritários: 
 

1) adopção do horário de trabalho flexível como modalidade geral; 
2) fixação de horários contínuos para os serviços municipais que prestam atendimento ao público, de 

acordo com o disposto no art. 6.º, do Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de Abril; 
3) introdução do registo automático da assiduidade. 

 
Nestes termos, tendo em consideração o previsto na al. a), do n.º 2, do art. 53.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro, com as alterações da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e após auscultação das Organizações 
Sindicais, é aprovado o Regulamento do Período de Funcionamento, Período de Atendimento ao 
Público e do Horário de Trabalho da Câmara Municipal de Odivelas: 
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Capítulo I 

Disposições Gerais 
Artigo 1º 

Âmbito de Aplicação 

 
O presente Regulamento aplica-se a todos os funcionários e agentes da Câmara Municipal de Odivelas, 
adiante designada por CMO, abrangidos pelas disposições do Decreto-Lei n.º 259/98, de 18 de Agosto, com 
as alterações introduzidas pela Declaração de Rectificação n.º 13-E/98, de 31 de Agosto e Decreto-Lei n.º 
169/2006, de 17 de Agosto, e ainda ao pessoal que com esta mantenha relações de trabalho com 
subordinação hierárquica. 

 
Artigo 2º 

Período de Funcionamento 
 

O período de funcionamento da CMO inicia-se às 8.30 horas e termina às 19.30 horas, com excepção dos 
serviços abrangidos pelo artigo 10.º, do Decreto-Lei n.º 259/98, de 18 de Agosto. 

 
Artigo 3º 

Período de Atendimento 
 

1 - Os serviços municipais que tenham atendimento ao público devem praticar um horário contínuo, 
com a duração de sete horas diárias e que abranja o período da hora do almoço. 

 

2 - Sempre que a natureza das actividades desenvolvidas o justifique, poderá ser fixado um horário de 
atendimento ao público mais alargado. 

 

3 - Para efeitos do disposto nos números 1 e 2, os serviços municipais poderão adoptar uma ou várias das 
modalidades de horário de trabalho previstas no Decreto-Lei n.º 259/98, de 18 de Agosto, mediante 
prévia auscultação dos trabalhadores, através das suas organizações representativas. 

 
Artigo 4º 

Modalidades de Horário de Trabalho 
 

1 - A tipologia normal de horário a praticar pelos trabalhadores da CMO é o horário flexível. 
 

2 - Podem ser praticadas outras modalidades de horário de trabalho previstas no Decreto-Lei n.º 259/98, de 
18 de Agosto, sempre que a natureza dos serviços assim o exija, nomeadamente: 

 

a) horário rígido; 

b) horário desfasado; 

c) horário por turnos; 
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d) jornada contínua. 

 

3 - Os serviços de regime de funcionamento especial previstos no artigo 10.º, do Decreto-Lei n.º 259/98, de 
18 de Agosto, dispõem de horários específicos, a fixar por Despacho do Presidente da Câmara, 
mediante prévia auscultação dos trabalhadores, através das suas organizações representativas. 

 
Artigo 5º 

Isenção de Horário de Trabalho 
 

1 - Gozam da isenção de horário de trabalho o pessoal dirigente, bem como os chefes de secção e o 
pessoal de categorias legalmente equiparadas, bem como o pessoal cujas funções não conferem direito 
a trabalho extraordinário. 

 

2 - A isenção de horário de trabalho não dispensa a observância do dever geral de assiduidade, nem o 
cumprimento da duração semanal de trabalho legalmente estabelecida. 

 
 

Capítulo II 
Horário Flexível 

 
Artigo 6.º 

Flexibilidade Diária de Horários 
 

1 - O horário flexível é aquele que permite aos trabalhadores gerir os seus tempos de trabalho, de acordo 
com as necessidades do serviço, escolhendo as horas de entrada e de saída. 

 
2 - A prestação de trabalho decorrerá entre as 8 horas e 30 minutos e as 19 horas e 30 minutos, com as 

seguintes plataformas fixas (períodos de presença obrigatória): 
 

Período da manhã – 10 horas – 12 horas e 30 minutos; 
Período da tarde – 14 horas e 30 minutos – 16 horas e 30 minutos. 

 
3 - A duração máxima do trabalho diário será de 9 horas, ficando vedada a prestação de mais de 5 horas 

de trabalho consecutivas em qualquer dos períodos. 
 

Artigo 7.º 
Obrigações da Flexibilidade de Horários 

 

1 - O regime de horário flexível não dispensa o trabalhador do cumprimento das seguintes obrigações: 

 

a) assegurar a abertura e encerramento das instalações, de acordo com as tarefas que lhe 
forem escalonadas; 
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b) comparecer às reuniões de trabalho ou quaisquer outras diligências profissionais que se 
realizem dentro do período normal de funcionamento de serviço e para as quais seja 
convocado; 

c) proceder à interrupção do período de trabalho diário entre as plataformas fixas, para um 
intervalo, de duração não inferior a uma hora. 

 

2 - O regime de horário flexível não dispensa que os serviços sejam assegurados entre as 9 horas e as 12 
horas e trinta minutos, e entre as 14 horas e as 17 horas e trinta minutos. 

 

Artigo 8.º 

Regime de Compensação 

 

1 - É previsto o regime de compensação dos tempos interdias nas plataformas móveis, desde que não seja 
afectado o normal funcionamento do trabalho, designadamente quanto à coordenação com os restantes 
serviços. 

 

2 - A compensação traduz-se na possibilidade de diariamente se acumular ou transferir créditos ou débitos 
de tempo de trabalho, que serão ajustados mensalmente.  

 

3 - Não é permitida a possibilidade de fazer transitar débitos de mês para mês, com excepção dos 
trabalhadores com deficiência, de acordo com as regras definidas no artigo 16º do Decreto-Lei n.º 
259/98, de 18 de Agosto. 

 

Artigo 9.º 
Dispensa de Serviço 

 
1 - Aos trabalhadores pode ser concedida, mensalmente, uma dispensa até ao limite máximo de três horas 

e trinta minutos nas plataformas fixas, isenta de compensação. 
 

2 - Esta dispensa pode ser gozada por inteiro ou fraccionada. 

 

3 - A dispensa carece de autorização do superior hierárquico, a qual será registada directamente por este 
na aplicação informática do sistema de controlo da assiduidade. 

 

4 - As dispensas só serão concedidas desde que não afectem o normal funcionamento do serviço e fique 
assegurada a permanência de pelo menos 50% dos trabalhadores da respectiva unidade orgânica. 
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Capítulo III 
Assiduidade e Pontualidade 

 
Artigo 10º 

Deveres de Assiduidade e Pontualidade 
 

Todo o trabalhador está obrigado ao cumprimento dos deveres de assiduidade e pontualidade resultantes do 
presente Regulamento, não podendo ausentar-se do serviço nos períodos de tempo que decorrem entre as 
entradas e saídas, sem prévia autorização do seu superior hierárquico. 

 
Artigo 11.º 

Tolerâncias 
 

1 - É concedida uma tolerância até 15 minutos na hora da entrada, que não sofrerão desconto no período 
de trabalho, caso não sejam excedidos, mensalmente, três horas e trinta minutos. 

 

2 - A tolerância prevista no número anterior não é aplicável aos trabalhadores que pratiquem horário 
flexível, dado a sua natureza. 

 

3 - Excedida a tolerância referida, haverá lugar à marcação de uma falta, salvo se a mesma for justificável 
pelos fundamentos previstos na lei. 

 

4 - Esta tolerância destina-se a situações excepcionais, não podendo, por esse facto, ser utilizada como 
regra, determinando a sua utilização reiterada, a respectiva cessação. 

 
Artigo 12.º 

Regras de Assiduidade 
 

1 - Todas as entradas e saídas, de qualquer dos períodos diários de prestação do serviço, seja qual for o 
momento em que ocorram, incluindo o trabalho prestado em dias de descanso e feriados, são 
registadas no sistema de verificação da assiduidade e pontualidade, através de cartão individual. 

 

2 - Encontram-se dispensados de efectuar o registo da assiduidade: 

 

a) O pessoal que, nos termos do art.5.º, goza de isenção de horário; 

b) Os funcionários que, por despacho do Presidente da Câmara, exerçam funções de 
coordenação do trabalho. 

 

3 - Considera-se ausência ao serviço a falta de registo, salvo nos casos de não funcionamento do sistema 
instalado ou de verificação de anomalia do cartão ou esquecimento do mesmo. 
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4 - Em caso de não funcionamento do sistema, o registo é efectuado pelo funcionário em impresso próprio, 
o qual, depois de devidamente visado pelo superior hierárquico, será remetido à DRH/SACS. 

 

5 - Em caso de verificação de anomalia do cartão ou esquecimento do mesmo, a certificação das horas de 
entrada e saída, de qualquer dos períodos diários de prestação do serviço, será efectuada directamente 
pelo respectivo superior hierárquico na aplicação informática do sistema de controlo da assiduidade. 

 

6 - Verificando-se anomalia ou perda do cartão, o trabalhador deverá dirigir-se, imediatamente, à 
DRH/SACS para resolução da situação. 

 

7 - Cada ausência ou saldo mensal negativo de duração igual ou inferior à duração média diária de 
trabalho (7 horas) dá lugar à marcação de uma falta que, não se encontrando justificada nos termos da 
legislação aplicável, seguirá o regime do artigo 71º do Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março. 

 

8 - As faltas dadas nos termos do número anterior serão reportadas ao último dia ou dias do período de 
aferição a que o débito respeita. 

 

9 - O tempo de serviço (qualquer fracção) não prestado durante as plataformas fixas é insusceptível de 
compensação, originando falta qualquer ausência nesses períodos, com excepção do disposto no 
número 1, do artigo 9.º. 

 

10 -  As ausências legalmente consideradas como serviço efectivo (nomeadamente prestação de serviço 
externo e frequência de acção de formação) serão registadas directamente pelo superior hierárquico do 
trabalhador na aplicação informática do sistema de controlo da assiduidade. 

 

11 -  As ausências motivadas por tolerâncias de ponto, feriados, férias, licenças sem vencimento e outros 
tipos de ausências legalmente previstos, são considerados, para efeitos do presente Regulamento, 
como períodos normais de serviço efectivo com a duração correspondente à do horário rígido, conforme 
o artigo 17.º do Decreto-lei n.º 259/98, de 18 de Agosto. 

 
Artigo 13.º 

Devolução dos Cartões Individuais de Controlo da Assiduidade 
 

Os cartões individuais de controlo da assiduidade deverão ser entregues na DRH/SACS, aquando da 
cessação de funções na Câmara Municipal. 
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Artigo 14.º 
Controlo de Assiduidade 

 

1 - A contabilização dos tempos de serviço prestado por cada trabalhador é efectuada mensalmente pela 
DRH/SACS, com base nos registos dos relógios de ponto e nas informações e justificações 
apresentadas. 

 

2 - Compete ao pessoal dirigente e de chefia, ou funcionários que exerçam funções de coordenação do 
trabalho, a verificação do controlo da assiduidade dos trabalhadores sob a sua dependência, ficando 
responsabilizados pelo cumprimento do disposto neste Regulamento. 

 

3 - A DRH/SACS disponibilizará na aplicação informática, até ao 10º. dia útil do mês seguinte àquele a que 
a assiduidade disser respeito, as relações com os registos de assiduidade, as quais poderão ser 
consultadas pelo superior hierárquico e por cada trabalhador, na parte que lhe for respeitante. 

 

4 - As reclamações sobre a assiduidade só serão atendidas se forem apresentadas à DRH/SACS no prazo 
de cinco dias úteis após o conhecimento das irregularidades ou do regresso ao serviço no caso do 
funcionário ou agente estar ausente, devendo ser decididas nos cinco dias úteis seguintes à sua 
apresentação. 

 

5 - As correcções a introduzir, resultantes das reclamações atendidas, serão efectuadas no mês seguinte. 
 

Artigo 15.º 
Sistema Transitório de Controlo da Assiduidade 

 

1 - Nos serviços municipais em que não tenha sido implementado o sistema de registo automático, manter-
se-á em vigor o horário rígido, sendo o controlo da assiduidade efectuado através do sistema do livro de 
ponto ou fichas de assiduidade, consoante o número de trabalhadores dos vários serviços municipais. 

 

2 - Compete ao pessoal dirigente e de chefia, ou funcionários que exerçam funções de coordenação do 
trabalho, a verificação do controlo da assiduidade dos trabalhadores sob a sua dependência, ficando 
responsabilizados pelo cumprimento do disposto neste Regulamento. 

 

3 - Todos os funcionários, agentes e demais pessoal que exerçam funções na CMO com subordinação 
hierárquica, com excepção dos mencionados no número 2, do art. 12.º, são obrigados a assinalar no 
livro de ponto respectivo ou ficha de assiduidade as horas de entrada e saída do serviço, 
complementada com a rubrica à frente das horas respectivas. 
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4 - Após a saída de todos os trabalhadores, o Responsável do serviço recolhe o livro/fichas de 
assiduidade, encerrando-os e verificando se todos assinaram. Quaisquer situações que impliquem a 
não presença do trabalhador no local de trabalho, designadamente dispensa, doença, licença, etc., 
deverão ser sempre registadas no livro de ponto/ficha de assiduidade, por forma a permitir a clara 
identificação da situação. 

 

5 - Em caso de prestação de serviço externo dever-se-á observar o seguinte procedimento: 

 

a) O responsável do serviço deverá inutilizar, no livro de ponto/ficha de assiduidade, os dias 
em que tal se verifique, fazendo menção a essa situação; 

b) Após o regresso ao serviço, o trabalhador deverá proceder ao preenchimento de impresso 
próprio, o qual será remetido à DRH/SACS. 

 

6 - Sempre que se verifique qualquer situação que obrigue à recolha de elementos para o registo ou 
actuação por parte da DRH/SACS, os livros de ponto/fichas de assiduidade serão solicitados aos 
serviços, devendo encontrar-se devidamente encerrados pelos respectivos dirigentes. 

 

7 - Mensalmente, no primeiro dia útil de cada mês, todos os serviços enviarão, obrigatoriamente, à 
DRH/SACS cópia do livro de ponto/fichas referentes à assiduidade do mês anterior. 

 

8 - A verificação das horas de trabalho prestadas por cada trabalhador será feita mensalmente pela 
DRH/SACS, com base nos registos efectuados e justificações apresentadas relativamente a cada 
trabalhador. 

 

9 - A DRH/SACS informará cada unidade orgânica das situações irregulares dos trabalhadores até ao 10º. 
dia útil do mês seguinte àquele a que a assiduidade disser respeito. 

 

10 -  As reclamações sobre a assiduidade só serão atendidas se forem apresentadas à DRH/SACS no prazo 
de cinco dias úteis após o conhecimento das irregularidades ou do regresso ao serviço no caso de o 
funcionário ou agente estar ausente, devendo ser decididas nos cinco dias úteis seguintes à sua 
apresentação. 

 

11 -  As correcções a introduzir, resultantes das reclamações atendidas, serão efectuadas no mês seguinte. 
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Capítulo IV 
Disposições Finais 

 
Artigo 16.º 
Infracções 

 
O incumprimento das normas previstas no presente Regulamento bem como qualquer outra acção destinada 
a subverter o princípio unipessoal do registo de assiduidade, é considerado infracção disciplinar, aplicando-
se o disposto no Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro. 

 
Artigo 17.º 

Aplicação Subsidiária 
 

Em tudo o que não estiver expressamente previsto neste Regulamento aplica-se o disposto no Decreto-Lei 
n.º 259/98, de 18 de Agosto, com as alterações introduzidas pela Declaração de Rectificação n.º 13-E/98, de 
31 de Agosto e Decreto-Lei n.º 169/2006, de 17 de Agosto, Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, com as 
alterações introduzidas pela Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto, Decreto-Lei n.º 70-A/2000, de 5 de Maio, 
Decreto-Lei n.º 157/2001, de 11 de Maio e Decreto-Lei n.º 169/2006, de 17 de Agosto, Código do Trabalho 
aprovado pela Lei n.º 99/2003, de 27 de Agosto e regulamentado pela Lei n.º 35/2004, de 29 de Julho e 
demais legislação aplicável.  

 
Artigo 18.º 

Interpretação e Resolução de Dúvidas 
 

A interpretação das disposições deste Regulamento, bem como a resolução de dúvidas ou omissões, são da 
competência do Presidente da Câmara. 
 

 
Artigo 19.º. 

Entrada em Vigor 

1 - O presente Regulamento entrará em vigor no dia útil imediatamente subsequente ao início de 
funcionamento do sistema automático de controlo da assiduidade. 

 

2 - Com a entrada em vigor do presente Regulamento ficam revogadas as Normas de Horário de Trabalho, 
aprovadas na 1.ª Reunião Extraordinária da Comissão Instaladora do Município de Odivelas, de 16 de 
Setembro de 1999, bem como todas as informações subsequentes relativas às referidas Normas. 
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REGULAMENTO DE ESPAÇOS VERDES PARQUES E JARDINS 
 
 

PREÂMBULO 
 

Os parques, jardins e espaços verdes do município são espaços públicos com especificidades próprias cuja 
preservação e conservação urge ser assegurada de modo a permitir que os munícipes e utentes possam 
usufruir e beneficiar dos mesmos em condições adequadas que reflictam as actuais preocupações com a 
natureza e o meio ambiente. 
 
Com efeito, estes espaços assumem hoje em dia uma relevância fundamental na qualidade de vida das 
populações, e surgem como uma necessidade de um equilíbrio ecológico saudável no meio urbano. 
 
Como tal, a criação, preservação e promoção dos espaços verdes e sua inserção numa estrutura ecológica 
municipal constituem factores essenciais de gestão ambiental e planeamento estratégico desse meio 
urbano. 
 
Dada a inexistência de regulamentação adequada na Câmara Municipal de Odivelas sobre esta matéria, 
impõe-se a necessidade de elaborar um Regulamento sobre as condições de construção, utilização, 
recuperação e manutenção dos parques, jardins e espaços verdes do município. 
 
Com este Regulamento pretende-se dotar o município de um conjunto de normas e regras que 
responsabilizem não só os munícipes e utentes, mas também todas as entidades com competência para 
fiscalizarem, investigarem e participarem as infracções a este Regulamento. 
 
Assim se considera assegurada uma utilização correcta e uma conservação adequada dos parques, jardins 
e espaços verdes do município, bem como a protecção das árvores e demais vegetação, de forma a manter 
o equilíbrio ecológico das paisagens urbanas, a criação de zonas de lazer e recreio, a defesa da melhoria de 
qualidade de vida da população e ainda a salvaguarda da imagem do concelho. 
 
O Regulamento que agora se cria, tem na sua génese a forte preocupação de atender à realidade 
económica e cultural do Concelho de Odivelas. Resumindo, as suas linhas orientadoras são as seguintes: 
 

I) Estabelecer os princípios e definir as regras essenciais que garantam não apenas uma correcta 
utilização dos espaços verdes do Município de Odivelas pela População como, também, a 
preservação e conservação dos mesmos; 

 
II) Estabelecer a previsão de infracções que com mais frequência ocorrem nestes espaços; 
 
III) Estabelecer a previsão de coimas com o objectivo de sancionar as infracções estipuladas no 

presente regulamento; 
 
IV) Possibilidade de intervenção por parte da Câmara Municipal de Odivelas em terrenos e propriedades 

privadas sempre que esteja em causa o interesse público municipal ou de particulares por motivos 
de segurança, higiene, limpeza, saúde ou risco de incêndio, ou ainda nos casos em que se encontre 
comprometida a integridade de infra-estruturas. 

 
Foram ouvidos os serviços da Câmara Municipal de Odivelas com intervenção na área dos Parques e 
Jardins (Serviço Municipal de Protecção Civil, Gabinete de Apoio às Juntas de Freguesia, Divisão Municipal 
de Desporto, Divisão de Fiscalização Municipal, Departamento de Obras e Oficinas, Departamento Jurídico e 
Administração Geral, Departamento Gestão e Ordenamento Urbanístico e Departamento de Planeamento 
Estratégico e Desenvolvimento Económico), a Comissão de Ambiente, Qualidade de Vida e Mobilidade da 
Assembleia Municipal, as Juntas de Freguesia do Concelho de Odivelas e o Vereador Ilídio Ferreira. 
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CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
 

Artigo 1º 
Legislação habilitante 

 
O presente Regulamento é elaborado ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 2, do artigo 53.º 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 e com 
base na alínea a) do n.º 1, do artigo 16.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro. 

 
 

Artigo 2º 
Âmbito 

 
1. O presente Regulamento e respectivos Anexos estabelecem as normas a aplicar à utilização, construção, 
recuperação e manutenção de todos os parques, jardins e espaços verdes municipais. 
 
2. Esta regulamentação aplica-se a todos os parques, jardins e espaços verdes municipais, às árvores e 
demais vegetação neles existentes ou situadas em arruamentos, cemitérios, praças e logradouros públicos, 
bem como à protecção das espécies vegetais designadas de interesse público municipal ou classificadas 
pela Direcção-Geral dos Recursos Florestais, situadas em terrenos urbanizáveis, públicos ou privados. 
 
3. Poderá a Câmara Municipal de Odivelas deliberar intervir em espaços e elementos similares aos acima 
referidos que se situem em propriedade privada, sempre que por motivos de segurança, higiene, limpeza, 
saúde ou risco de incêndio ponham em perigo o interesse público municipal. 

 
 

Artigo 3º 
Definições 

 
Para efeitos do presente regulamento entende-se por: 
 

a) análise sumária do solo – análise física e química do solo que deve fornecer informação sobre a 
textura, pH, teor de azoto, fósforo e de potássio e percentagem de matéria orgânica existente no solo; 
 
b) anual – planta que germina, floresce, frutifica e morre no período de um ano; 
 
c) arbusto – planta lenhosa de médio a pequeno porte, sem um tronco principal, com tendência para a 
ramificação desde a base; 
 
d) árvore – planta lenhosa com tendência para a formação de um tronco, caule indiviso até certa distância 
do solo; 
 
e) árvore de grande porte – árvore cuja altura média é superior a 15 metros na idade adulta; 
 
f) árvore de médio porte – árvore com altura média entre os 10 e os 15 metros na idade adulta; 
 
g) árvore de pequeno porte – árvore cuja altura média é inferior a 10 metros na idade adulta; 
 
h) árvore de crescimento rápido – árvore que atinge o estado adulto entre os 5 e os 15 anos; 
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i) árvore de crescimento médio – árvore que atinge o estado adulto entre os 15 e os 25 anos; 
 
j) árvore de crescimento lento – árvore que atinge o estado adulto após os 25 anos; 
 
l) caduca – tipo de planta cuja folha cai espontaneamente todos os anos; 
 
m) colo – corresponde à zona de transição entre a parte radicular e a parte aérea das plantas; 
 
n) decapagem – remoção da camada superficial do solo; 
 
o) despedrega – remoção de pedras da camada superficial do solo; 
 
p) escarificação - mobilização superficial do solo que tem por objectivo a descompressão e melhoramento 
da estrutura do solo; 
 
q) flecha – parte terminal do caule principal da árvore; 
 
r) fuste – parte do tronco da árvore livre de ramos; 
 
s) herbácea – planta não lenhosa de pequeno porte, de consistência tenra; 
 
t) mobiliário urbano – todo o equipamento que se situa no espaço público e no mesmo desempenha 
algum tipo de funcionalidade, nomeadamente, bancos, bebedouros, papeleiras, equipamento infantil; bem 
como, mobiliário ou equipamento que permita ao munícipe a prática do exercício físico. 
 
u) monda – operação de limpeza  e/ou manutenção de espaços verdes que consiste em retirar manual ou 
quimicamente as ervas daninhas ou nocivas; 
 
v) “mulch” – camada orgânica para cobertura do solo, constituída pelo produto resultante da trituração de 
material lenhoso (casca e lenha de árvores e arbustos), podendo também ser constituída com recurso a 
materiais inertes (brita, gravilha, seixos, entre outros). 
 
x) P.A.P. – perímetro à altura do peito, medição efectuada no perímetro do tronco das árvores a 1.30 m 
de altura da superfície do solo; 
 
z) parga – pilha de terra vegetal não compactada; 
 
aa) perene – tipo de planta cuja folha permanece todo o ano; 
 
bb) retancha  - divisão de plantas (de algumas espécies de herbáceas vivazes) em vários estolhos para 
serem novamente replantadas e crescerem com mais força. 
 
cc) terra vegetal – aquela que é proveniente da camada superficial de terreno de mata ou da camada 
arável de terrenos agrícolas, isenta de materiais estranhos, pedras ou elementos provenientes da 
incorporação de lixos, limpa e isenta de plantas e infestantes; 
 
dd) trepadeira – planta lenhosa ou herbácea que se eleva mediante a fixação em suportes - paredes, 
troncos ou ramadas; 
 
ee) vivaz – planta que possui um período de vida superior a dois anos; 
 
ff) xerófita – planta adaptada a locais secos das regiões que sofrem longos períodos de estiagem; 
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Artigo 4º 
Princípio Geral 

 
1. A utilização e conservação dos parques, jardins, espaços verdes, bem como a protecção das árvores e 
demais vegetação, deverá efectuar-se de acordo com as normas previstas neste Regulamento, visando 
deste modo a manutenção e desenvolvimento daqueles de forma a manter o equilíbrio ecológico das 
paisagens urbanas, a criação de zonas de lazer e recreio e prática de exercício físico, além de se possibilitar 
através da sua correcta e adequada utilização por parte dos munícipes e utentes, a defesa da melhoria da 
qualidade de vida. 
 
2. Não são permitidas acções ou comportamentos que ponham em causa estes princípios ou contribuam 
para a degradação e danificação destes elementos e espaços. 
3. Ao direito dos munícipes e cidadãos de utilização e fruição destes espaços corresponde sempre o dever 
da sua manutenção e preservação. 

 
 
 

CAPÍTULO II 
DOS PARQUES, JARDINS E ESPAÇOS VERDES 

 
Secção I 

REGRAS GERAIS 
 
 

Artigo 5º 
Regras gerais de utilização 

 
1. Nos parques, jardins e espaços verdes municipais não é permitido: 
 

a) Destruir ou danificar as árvores, arbustos e herbáceas nelas existentes, nomeadamente cortar ou 
golpear os seus troncos e raízes, bem como riscar ou inscrever neles gravações; 
 
b) Destruir ou danificar, por qualquer forma, os resguardos, apoios e suportes das árvores e arbustos; 
 
c) Destruir ou danificar qualquer estrutura, equipamento ou mobiliário, nomeadamente, instalações, 
construções, vedações, grades, canteiros, estufas, pérgolas, bancos, escoras, esteios, vasos e 
papeleiras, bem como equipamentos desportivos; 
 
d) Destruir ou danificar monumentos, estátuas, fontes, esculturas, escadarias ou pontes, que se 
encontram localizadas naqueles espaços; 
 
e) Encostar, pregar, agrafar, atar ou pendurar quaisquer objectos ou dísticos nos seus ramos, troncos ou 
folhas, bem como fixar fios, escoras ou cordas, quaisquer que sejam a sua finalidade, sem autorização 
expressa e prévia da Câmara Municipal de Odivelas; 
 
f) Varejar ou puxar os seus ramos, sacudir ou cortar as suas folhas, frutos ou floração; 
 
g) Lançar pedras, paus ou outros objectos passíveis de prejudicarem as árvores e demais vegetação; 
 
h) Despejar nos canteiros ou nas caldeiras das árvores e arbustos quaisquer produtos que os 
prejudiquem ou destruam; 
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i) Abater ou podar árvores e arbustos, sem prévia autorização da Câmara Municipal de Odivelas; 
 
j) Extrair pedra, terra, cascalho, areia, barro, saibro ou outros materiais semelhantes neles existentes; 
 
k) Destruir, danificar ou fazer uso indevido de peças constituintes de sistemas de rega, nomeadamente, 
aspersores, pulverizadores, micro-jets, gotejadores, bocas de rega, válvulas, torneiras, filtros e 
programadores; 
 
l) Abrir as caixas dos sistemas implantados, nomeadamente das válvulas do sistema de rega, nos 
sistemas de accionamento, quer sejam manuais ou automáticos, nos contadores de água, electricidade, 
equipamentos da rede telefónica, TV, gás e saneamento; 
 
m) Retirar, alterar ou mudar placas ou tabuletas com indicações para o público ou com informações úteis, 
nomeadamente, a designação científica de plantas, orientação ou referências para conhecimento dos 
frequentadores; 
 
n) Destruir, danificar ou fazer uso de forma menos cuidadosa ou correcta, inclusive por adultos a quem 
são vedados, dos brinquedos, aparelhos ou equipamentos destinados às crianças com idade igual ou 
inferior a 12 anos, bem como qualquer tipo de equipamento lúdico-desportivo ali construído ou  instalado; 
 
o) Destruir, danificar ou simplesmente utilizar, sem autorização dos responsáveis, objectos, ferramentas, 
utensílios ou peças afectas aos serviços municipais bem como fazer uso, sem prévia autorização, da 
água destinada a rega ou limpeza; 
 
p) Urinar ou defecar fora dos locais destinados a esses fins; 
 
q) Acampar ou instalar acampamento em quaisquer destas zonas; 
 
r) A utilização dos espaços verdes para quaisquer fins de carácter comercial. O seu uso excepcional tem 
de ter prévia autorização escrita e sujeita a pagamento de taxas de acordo com o regulamento de taxas 
em vigor no município; 
 
s) Retirar água dos lagos ou utilizá-los para banhos, pesca ou danificar-lhe a fauna ou flora neles 
existentes, bem como arremessar ou lançar para dentro dos mesmos, quaisquer objectos líquidos ou 
sólidos de qualquer natureza; 
 
t) Fazer fogueiras ou acender braseiras; 
 
u) Lançar detritos, entulhos, águas poluídas provenientes de limpezas domésticas ou de qualquer outra 
natureza poluente que possam causar danos ou mesmo morte a qualquer tipo de vegetação já existente, 
ou ainda que tornem os terrenos impróprios para a produção de áreas verdes; 
 
v) Utilizar bebedouros e fontanários para fins diferentes daqueles a que expressamente se destinam; 
 
w) Prender nas grades ou vedações quaisquer animais, objectos, veículos ou qualquer outro elemento 
que provoque danos nas mesmas; 
 
x) Permanência de animais, que não se encontrem devidamente presos por corrente ou trela e 
açaimados, bem como deixar os seus excrementos no espaço público; 
 
y) Matar, ferir, mal tratar, furtar ou apanhar quaisquer animais que tenham nestas zonas verdes, parques 
ou jardins o seu habitat natural ou que se encontrem habitualmente nestes locais; 
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z) Retirar ninhos, mexer nas aves ou nos ovos que neles se encontrem; 
 
aa) Transitar fora dos percursos pedonais ou passadeiras próprias, salvo nos espaços que pelas suas 
características o permitam e quando não exista sinalização que a proíba; 
 
bb) Confeccionar ou tomar refeições, salvo em locais destinados para esse efeito, com a excepção de 
refeições ligeiras; 
 
cc) Quaisquer plantações a efectuar por munícipes sem a autorização prévia da Câmara Municipal de 
Odivelas; 
 
dd) Práticas desportivas organizadas fora dos locais expressamente criados ou autorizados para o efeito, 
sempre que manifestamente seja posto em causa a sua normal utilização por outros utentes; 
 
ee) Entrar, estacionar e circular com qualquer tipo de veículo motorizado; 
 

2. Exceptua-se do disposto na alínea ee), as viaturas devidamente autorizadas, os veículos prioritários e de 
emergência e os veículos de transporte de deficientes, salvo se em qualquer desses lugares existir 
sinalização de local destinado a trânsito destas viaturas; 
 
3. A circulação e paragem de bicicletas e outros veículos não motorizados apenas são permitidas nas áreas 
de trânsito pedonal, sendo proibida a sua utilização em zonas de canteiros e outras zonas onde exista 
qualquer espécie vegetal semeada ou em desenvolvimento; 
 
4. É expressamente vedado o estacionamento de qualquer tipo de veículo sobre canteiros com ou sem relva, 
flores ou plantas, qualquer que seja a sua localização ou estado. 
 
5. É proibido colocar em parques, jardins e zonas verdes as espécies ou subespécies constantes do anexo I  
do decreto-lei n.º 565/99 de 21 de Dezembro, identificadas como invasoras. 

 
 

Secção II 
REGRAS ESPECÍFICAS 

 
 

Artigo 6º 
Preservação e condicionantes 

 
1. Qualquer intervenção e ocupação de carácter temporário, bem como a instalação de equipamento ou 
mobiliário urbano, que colidam com a normal utilização ou preservação dos espaços verdes, só é autorizada 
pela Câmara Municipal de Odivelas mediante parecer favorável dos serviços competentes da, que de acordo 
com o Regulamento de Ocupação do Espaço Público e do Mobiliário Urbano é o Departamento de Gestão e 
Ordenamento Urbanístico. 
 
2. Tendo em conta a dimensão da intervenção referida no número anterior, a Câmara Municipal de Odivelas 
podem exigir à entidade responsável pela mesma, a preservação e restabelecimento da integridade inicial do 
espaço, bem como a sua manutenção por um período considerado adequado de forma a salvaguardar, com 
um razoável índice de segurança, as características morfológicas e fitossanitárias mínimas do material 
vegetal. 
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Artigo 7º 
Realização de eventos 

 
1. Apenas é permitida a prática de eventos desportivos, culturais ou outros, nomeadamente, feiras, festivais 
musicais e gastronómicos em espaços verdes públicos, após parecer favorável dos serviços competentes da 
Câmara Municipal de Odivelas. 
 
2. Qualquer dano verificado nos espaços verdes públicos utilizados ou envolventes é imputado ao promotor 
do evento em causa, que deve ressarcir a Câmara Municipal de Odivelas dos danos recorrentes da sua 
actuação, sem prejuízo da responsabilidade contra ordenacional que lhe seja imputável. 

 
 
 

CAPÍTULO III 
DA PROTECÇÃO DE ÁRVORES E ARBUSTOS 

 
 

Artigo 8º 
Árvores e demais vegetação existente em terrenos do domínio público municipal 

 
1. Cabe à Câmara Municipal proceder ao abate, limpeza, desbaste, poda ou tratamento de árvores, arbustos 
ou qualquer outro tipo de vegetação em terrenos do domínio público municipal com vista a assegurar as 
condições de higiene, saúde, prevenção contra o risco de incêndios e acidentes de viação. 
 
2. A competência disposta no número anterior encontra-se delegada nas Juntas de Freguesia, ao abrigo da 
alínea c) do número 1 do artigo 1º do Protocolo de Delegação para as Juntas de Freguesia e deve obedecer 
no mínimo aos princípios de funcionalidade e de qualificação do espaço público patentes no Anexo II 
(Normas Técnicas de Manutenção de Espaços Verdes). 

 
 

Artigo 9º 
Árvores e demais vegetação existente em terrenos privados 

 
1. Sempre que se constate a existência de árvores, arbustos, plantas ou qualquer outro tipo de vegetação 
ainda que localizada em propriedade privada que ponha em causa o interesse público municipal ou de 
particulares por motivos de segurança, higiene, limpeza, saúde ou risco de incêndio, ou ainda comprometer 
a integridade de infra-estruturas, poderá o Presidente da Câmara Municipal ou o Vereador no uso de 
competência delegada, notificar o proprietário, para se proceder ao abate, limpeza, desbaste, poda ou 
tratamento daqueles no prazo determinado. 
 
2. A decisão camarária que determine o previsto no número anterior, deverá ser previamente fundamentada 
com base em parecer técnico dos serviços competentes da Câmara Municipal de Odivelas, nomeadamente 
do Departamento de Ambiente e Salubridade/Divisão de Parques e Jardins. 
 
3. Findo o prazo estabelecido no n.º 1 e verificado o respectivo incumprimento, poderá a Câmara Municipal, 
proceder por meios próprios, à efectivação das respectivas medidas, a expensas dos respectivos 
proprietários ou usufrutuários. 
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Artigo 10º 
Espécies arbóreas de interesse público 

 
1. A Câmara Municipal de Odivelas reserva-se o direito de exigir a salvaguarda ou protecção de qualquer 
árvore que embora situada em terreno de propriedade privada venha a ser considerada de interesse público 
municipal, pelo seu porte, idade, raridade ou valor histórico, mesmo que não se encontre classificada pela 
Direcção Geral dos Recursos Florestais. 
 
2. Exceptuam-se do número anterior, as situações de perigo iminente devidamente comprovadas, ou sempre 
que a Câmara Municipal autorize previamente o abate, por escrito, por motivo de reconhecido prejuízo para 
a salubridade e segurança dos edifícios vizinhos. 
 
3. A decisão camarária que determine o previsto no número 1, pode aplicar-se a árvores isoladas, maciços, 
bosquetes ou alamedas. 

 
 

Artigo 11º 
Espécies protegidas 

 
1. Além das árvores classificadas pela Direcção Geral dos Recursos Florestais, são consideradas de 
interesse municipal e sujeitas a regime especial de protecção, os exemplares notáveis, que pelo seu porte, 
idade, raridade ou valor histórico possam vir a ser classificados de interesse público ou municipal, 
pertencentes às seguintes espécies: 

 
a) Castanheiro (Castanea sativa); 
 
b) Pinheiro manso (Pinus pinea); 
 
c) Oliveira e Zambujeiro (Olea europaea); 
 
d) Carvalhos, sobreiro e azinheira (Quercus robur; Quercus faginea; Quercus pyrenaica; Quercus suber; 
Quercus rotundifolia) 
 
e) Azevinho (Ilex aquifolium, L.); 
 
f) Medronheiro (Arbutus unedo); 
 
g) Alfarrobeira (Ceratonia siliqua); 

 
2. É da competência do Departamento de Ambiente e Salubridade a decisão para abater, transplantar e 
podar as espécies referidas no ponto anterior. 

 
 

Artigo 12º 
Abate ou Transplante de espécies protegidas existentes em terrenos públicos ou privados 

 
1. Sempre que num terreno público ou privado existam árvores das espécies ou géneros citados no artigo 
anterior, o seu abate ou transplante só poderá ser realizado com autorização expressa e prévia do 
Departamento de Ambiente e Salubridade. 
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2. Na emissão de alvarás de loteamento ou licenças de construção, tem de ser sempre acautelada a 
situação estabelecida no número anterior, sendo obrigatória para a emissão dos mesmos pareceres, a 
autorização favorável do Departamento de Ambiente e Salubridade. 

 
 
 

CAPÍTULO IV 
CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO OU RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES 

 
 

Artigo 13º 
Construção de espaços verdes integrados em obras de urbanização 

 
1. A aprovação dos projectos de arranjos exteriores e de integração paisagística, no âmbito de obras de 
urbanização, estão sujeitos a parecer, por parte do Departamento de Ambiente e Salubridade e no âmbito 
das respectivas obras de implementação da urbanização estão sujeitos à sua fiscalização e 
acompanhamento. 
 
2. A recepção provisória e definitiva dos espaços verdes integrados em obras de urbanização é feita, nos 
termos da legislação aplicável, mediante parecer favorável e recomendações do Departamento de Ambiente 
e Salubridade. 
 
3. Compete ao titular das obras de urbanização, assegurar a entrega dos espaços exteriores equipados com 
rega automática em bom estado de funcionamento, constituída por material autorizado e de fácil aquisição 
no mercado, tendo a sua construção obedecido a rigor implementação  dos projectos aprovados pela 
Câmara Municipal de Odivelas. Compete ainda ao titular das obras de urbanização a substituição de todo o 
material vegetal em mau estado de conservação, bem como de todos os equipamentos com defeito ou mau 
funcionamento, identificados pelos serviços competentes da Câmara Municipal de Odivelas, durante o 
período de apreciação dos trabalhos para efeitos de recepção. 
 
4. A Junta de Freguesia deverá acompanhar a fase de projecto, construção e execução de espaços verdes 
integrados em obras de urbanização. 

 
 

Artigo 14º 
Aspectos construtivos 

 
1. Os aspectos construtivos têm de obedecer no mínimo aos princípios de funcionalidade e de qualificação 
do espaço patentes no Anexo I (Normas técnicas para a construção de espaços verdes) do presente 
regulamento, assegurando a sua compatibilidade com o equipamento utilizado pela Câmara Municipal de 
Odivelas.  
 
2. Não obstante o disposto no número anterior, a Câmara Municipal de Odivelas pode exigir requisitos 
técnicos específicos de acordo com a natureza do local e o seu relacionamento com a envolvente, ou ainda 
com a protecção de parâmetros patrimoniais e ambientais de relevo. 
 
3. Podem ser admitidas outras soluções construtivas diferentes das referidas no presente regulamento, cuja 
viabilidade seja devidamente demonstrada, após parecer favorável dos serviços competentes da Câmara 
Municipal de Odivelas. 
 
4. Qualquer operação urbanística que careça de licenciamento municipal de acordo com as disposições 
camarárias em vigor, terá de apresentar levantamento e caracterização da vegetação existente, 
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designadamente: espécies, portes e estado fitossanitário, bem como projecto de arranjos exteriores e de 
integração paisagística, a sujeitar à apreciação do Departamento de Ambiente e Salubridade. 

 
 

Artigo 15º 
Aspectos relativos à manutenção dos espaços verdes 

 
Os aspectos relativos à manutenção dos espaços verdes devem obedecer no mínimo aos princípios 
patentes no Anexo II (Normas técnicas de Manutenção de Espaços Verdes) do presente regulamento, 
assegurando a sua compatibilidade com o equipamento utilizado pela Câmara Municipal de Odivelas ou com 
o melhor existente em cada momento no mercado. 

 
 

Artigo 16º 
Protocolos, acordos de cooperação ou contratos de concessão relativos à gestão dos espaços 

verdes 
 

Com o objectivo de promover a cidadania através de uma participação  mais activa e empenhada das 
populações na qualificação do espaço urbano, a Câmara Municipal de Odivelas sempre que assim o 
entenda pode consignar a gestão dos espaços verdes a moradores ou associações de moradores das zonas 
loteadas ou urbanizáveis, escolas e outras instituições, mediante a celebração de protocolos, acordos de 
cooperação ou contratos de concessão, sendo da competência da Divisão de Parques e Jardins a decisão 
para abates, transplantes, podas e plantações de árvores e arbustos. 

 
 

Artigo 17º 
Gestão integrada de consumo de água para rega de espaços verdes 

 
Deverão ser adoptados procedimentos tendentes à eficiente gestão da água utilizada para rega de espaços 
verdes. Estes procedimentos deverão ser tidos em consideração no projecto, na construção e na 
manutenção dos espaços verdes. Enumeram-se alguns procedimentos a adoptar: 
 
a) A área regada deve ser apenas 1/3 da área não impermeabilizada; 
 
b) A área ocupada por espécies xerófitas deve ser superior a 1/3 da área total; 
 
c) Devem ser utilizadas preferencialmente espécies autóctones da região e estas devem ser agrupadas no 
terreno de acordo com a suas necessidades hídricas; 
 
d) Em zonas com declive acentuado (taludes) deverá evitar-se a colocação de relvado, sendo preferível 
colocar espécies tapetizantes; 
 
e) Para a constituição dos relvados devem ser escolhidas espécies de gramíneas mais resistentes à seca; 
 
f) Deverá, sempre que possível, efectuar-se a cobertura do solo com uma camada de 5 a 15 cm de mulch 
(orgânico ou inorgânico) de modo a conservar a humidade do solo e evitar o aparecimento de ervas 
daninhas; 
 
g) Em períodos de escassez de água a rega de espaços verdes poderá ser limitada através da proibição 
total de uso da água da rede pública para esse fim ou pela definição de dias da semana em que é permitida 
a realização desta actividade. 
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CAPÍTULO V 
FISCALIZAÇÕES E SANÇÕES 

 
 

Artigo 18º 
Fiscalização 

 
1. É da competência da fiscalização municipal, policia municipal, das autoridades policiais e das Juntas de 
Freguesia no âmbito das competências delegadas, a investigação e participação de quaisquer factos 
susceptíveis de constituírem contra-ordenação nos termos do presente regulamento. 
 
2. De igual modo, os funcionários da Câmara Municipal e das Juntas de Freguesia, no exercício das suas 
funções, sempre que constatarem a prática de uma infracção nos termos previstos do presente regulamento, 
devem participar a mesma às entidades indicadas no número anterior com vista à instauração eventual dos 
respectivos processos de contra-ordenação. 

 
 

Artigo 19º 
Contra-ordenações 

 
1. A violação das disposições do presente Regulamento constitui contra-ordenação punível com coima, de 
acordo com as molduras previstas no artigo 17º do Decreto-Lei n.º 433/82 de 27 de Outubro, e respectivas 
alterações, se outra não se encontrar especialmente prevista neste Regulamento ou em legislação 
complementar. 
 
2. Constitui contra-ordenação a violação do disposto nos artigos do presente regulamento, punível com 
coima: 

 
a) de 1/6  SMN a 1 SMN nos casos de violação do n.º 1 do artigo 8º e das alíneas a), b), e), f), g), m), p), 
v), w), x), y), z), aa), bb), cc) e dd) no n.º 1 do artigo 5.º; 
 
b) de ¼  SMN a 2 SMN nos casos de violação das alíneas c), d), h), j), q), r), s), u) e ee) do n.º 1, e  n.º 2, 
3 e 4 do artigo 5º; 
 
c) de 1 SMN a 10 SMN nos casos de violação das alíneas i), k), l), n), o) e t) do n.º 1 do artigo 5º, 
 

3. Quando o infractor for pessoa colectiva, os limites mínimo e máximo das coimas são elevados para o 
dobro; 
 
4. A negligência e a tentativa são sempre puníveis com a coima prevista para a respectiva contra-ordenação.  
 
5. A reincidência é agravada com o dobro da coima prevista, duplicando sempre a última aplicada quando o 
infractor for sucessivamente reincidente. 
 
6. Às regras relativas à instrução e tramitação dos processos de contra-ordenação, montante das coimas e 
eventuais sanções acessórias aplicam-se as disposições constantes no Decreto-Lei n.º 433/82 de 27 de 
Outubro, alterado pelos Decretos-Lei n.º 356/89 de 17 de Outubro e 244/95 de 14 de Setembro e pela Lei n.º 
109/2001 de 34 de Setembro 
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CAPÍTULO VI 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
 

Artigo 20º 
Omissões 

 
Os casos omissos serão resolvidos pela Câmara Municipal de Odivelas. 

 
 

Artigo 21º 
Entrada em vigor 

 
O presente regulamento entra em vigor trinta dias após a sua publicação em Boletim Municipal e revoga 
todas a disposições anteriormente aprovadas sobre esta matéria. 
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PREÂMBULO 

 
O Regimento constitui o instrumento fundamental para regular o funcionamento da Assembleia Municipal de 
molde a cumprir as competências que a lei lhe prescreve e as expectativas que as populações esperam ver 
asseguradas não apenas quando exercem o seu direito de voto, mas também quando a este órgão se 
dirigem para, no uso do seu direito de audição, alertar os poderes públicos para os problemas com que se 
confrontam. 
 
O fundamento de qualquer Regimento reside no estabelecimento de regras, para a discussão e tomada de 
decisão no quadro das competências legalmente atribuídas a qualquer órgão e no respeito pelos princípios 
de sã convivência democrática que obriga a realização de entendimentos entre grupos e pessoas que, 
pensando de forma diferente, visam todos atingir o mesmo fim. 
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A Assembleia Municipal de Odivelas, na 2ª Reunião da 3ª Sessão ordinária, realizada em 4 de 

Julho de 2006, aprovou por deliberação as alterações aos seguintes artigos: 

 

Art. n.º 4, n.º26, n.º42, n.º43, n.º65,n.º66, nº.67 n.º68, n.º69, n.º73 e o Anexo I. 

 

 

 



 

9 Ano VIII – N.º 4 13 de Março de 2007 

Boletim Municipal das Deliberações e Decisões

 
CAPÍTULO I 

 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL, SEUS MEMBROS E GRUPOS MUNICIPAIS 

 
SECÇÃO I 

Assembleia Municipal 
 

Artigo 1.º 
Natureza e Âmbito do Mandato 

 
1. A Assembleia Municipal de Odivelas é o órgão deliberativo do Município de Odivelas, sendo constituída 
por 33 membros eleitos pelo colégio eleitoral do município e pelos 7 Presidentes de Juntas de Freguesia que 
a integram. 
 
2. Os membros da Assembleia Municipal representam os munícipes residentes na área do município de 
Odivelas. 
 
3. A actividade dos membros da Assembleia Municipal visa a salvaguarda dos interesses dos munícipes e a 
prossecução da realização das necessidades colectivas. 

 
Artigo 2.º 

Fontes Normativas 
 

A constituição, a composição e a competência da Assembleia Municipal de Odivelas são as fixadas e 
definidas por lei e por este regimento. 

 
Artigo 3.º 

Funcionamento 
 

O funcionamento da Assembleia Municipal de Odivelas rege-se por este regimento e pelas normas legais 
aplicáveis às autarquias locais, designadamente, o previsto na lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na sua 
redacção actual. 

 
Artigo 4.º1 

Competências da Assembleia Municipal 
 

1. Compete à Assembleia Municipal: 
 
a) Eleger, por voto secreto, o Presidente da mesa e os dois secretários; 
 
b) Elaborar e aprovar o seu regimento; 
 
c) Acompanhar e fiscalizar a actividade da Câmara Municipal, dos serviços municipalizados, das fundações 
e das empresas municipais; 
 
d) Acompanhar, com base em informação útil da Câmara, facultada em tempo oportuno, a actividade desta e 
os respectivos resultados, nas associações e federações de municípios, empresas, cooperativas, fundações 
ou outras entidades em que o município detenha alguma participação no respectivo capital social ou 
equiparado; 
 
e) Apreciar, em cada uma das sessões ordinárias, uma informação escrita do Presidente da Câmara acerca 
da actividade do município, bem como da situação financeira do mesmo, informação essa que deve ser 
enviada ao Presidente da Assembleia Municipal com a antecedência de cinco dias sobre a data do início da 

                                                 
1
 Vd. Artigo 53º da Lei n.º 169/99, de 18 de Janeiro. 
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sessão, para que conste da respectiva ordem do dia. Esta informação deve ser enviada aos membros da 
Assembleia Municipal, com a antecedência mínima de dois dias úteis, sobre a data do início da sessão.  
 
f) Solicitar e receber informações, através da mesa, sobre assuntos de interesse para a autarquia e sobre a 
execução de deliberações anteriores, o que pode ser requerido por qualquer membro em qualquer momento; 
 
g) Aprovar referendos locais, sob proposta quer de membros da Assembleia, quer da Câmara Municipal, 
quer dos cidadãos eleitores, nos termos da lei; 
 
h) Apreciar a recusa, por acção ou omissão, de quaisquer informações e documentos, por parte da Câmara 
Municipal ou dos seus membros, que obstem à realização de acções de acompanhamento e fiscalização; 
 
i) Conhecer e tomar posição sobre os relatórios definitivos, resultantes de acções tutelares ou de auditorias 
executadas sobre a actividade dos órgãos e serviços municipais; 
 
j) Deliberar sobre a constituição de delegações, comissões ou grupos de trabalho para estudo dos 
problemas relacionados com as atribuições próprias da autarquia, sem interferência no funcionamento e na 
actividade normal da Câmara; 
 
l) Votar moções de censura à Câmara Municipal, em avaliação da acção desenvolvida pela mesma ou por 
qualquer dos seus membros; 
 
m) Discutir, a pedido de quaisquer dos titulares do direito de oposição, o relatório a que se refere o Estatuto 
do Direito de Oposição; 
 
n) Elaborar e aprovar, nos termos da lei, o regulamento do conselho municipal de segurança; 
 
o) Tomar posição perante os órgãos do poder central sobre assuntos de interesse para a autarquia; 
 
p)Deliberar sobre recursos interpostos de marcação de faltas injustificadas aos seus membros; 
 
q)Pronunciar-se e deliberar sobre assuntos que visem a prossecução das atribuições da autarquia; 
 
r)Exercer outras competências que lhe sejam conferidas por lei. 
 
2. Sempre que possível, o prazo previsto na alínea e) do n.º 1, relativamente à entrega dos documentos pela 
Câmara Municipal de Odivelas, deverá ser de 8 dias, por forma a que a informação aí recebida possa ser 
distribuída em tempo útil. 
 
3. Compete à Assembleia Municipal, em matéria regulamentar e de organização e funcionamento, sob 
proposta da Câmara: 
 
a) Aprovar as posturas e regulamentos do município com eficácia externa; 
 
b) Aprovar as opções do plano e a proposta de orçamento, bem como as respectivas revisões; 
 
c) Apreciar o inventário de todos os bens, direitos e obrigações patrimoniais e respectiva avaliação, bem 
como apreciar e votar os documentos de prestação de contas; 
 
d) Aprovar ou autorizar a contratação de empréstimos nos termos da lei; 
 
e) Estabelecer, nos termos da lei, taxas municipais e fixar os respectivos quantitativos; 
 
f) Fixar, anualmente, o valor da taxa da contribuição autárquica incidente sobre prédios urbanos, bem como 
autorizar o lançamento de derramas para reforço da capacidade financeira ou no âmbito da celebração de 
contratos de reequilibro financeiro, de acordo com a lei; 
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g) Pronunciar-se, no prazo legal, sobre o reconhecimento, pelo Governo, de benefícios fiscais no âmbito de 
impostos cuja receita reverte exclusivamente para os municípios; 
 
h) Deliberar em tudo quanto represente o exercício dos poderes tributários conferidos por lei ao município; 
 
i) Autorizar a Câmara Municipal a adquirir, alienar ou onerar bens imóveis de valor superior a 1000 vezes o 
índice 100 das carreiras do regime geral do sistema remuneratório da função pública, fixando as respectivas 
condições gerais, podendo determinar, nomeadamente, a via da hasta pública, bem como bens ou valores 
artísticos do município, independentemente do seu valor, sem prejuízo do disposto no n.º 9 do Artigo 64.º da 
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro; 
 
j) Determinar a remuneração dos membros do conselho de administração dos serviços municipalizados; 
 
l) Determinar a remuneração dos membros do conselho de administração dos serviços municipalizados; 
 
m) Municipalizar serviços, autorizar o município, nos termos da lei, a criar fundações e empresas municipais 
e a aprovar os respectivos estatutos, bem como a remuneração dos membros dos corpos sociais, assim 
como a criar e participar em empresas de capitais exclusiva ou maioritariamente públicos, fixando as 
condições gerais da participação; 
 
n) Autorizar o município, nos termos da lei, a integrar-se em associações e federações de municípios, a 
associar-se com outras entidades públicas, privadas ou cooperativas e a criar ou participar em empresas 
privadas de âmbito municipal, que prossigam fins de reconhecido interesse público local e se contenham 
dentro das atribuições cometidas aos municípios, em quaisquer dos casos fixando as condições gerais 
dessa participação; 
 
o) Aprovar, nos termos da lei, a criação ou reorganização de serviços municipais; 
 
p) Aprovar os quadros de pessoal dos diferentes serviços do Município, nos termos da lei; 
 
q) Aprovar incentivos à fixação de funcionários, nos termos da lei; 
 
r) Autorizar, nos termos da lei, a Câmara Municipal a concessionar, por concurso público, a exploração de 
obras e serviços públicos, fixando as respectivas condições gerais; 
 
s) Fixar o dia feriado anual do município; 
 
t) Autorizar a Câmara Municipal a delegar competências próprias, designadamente em matéria de 
investimentos, nas Juntas de Freguesia; 
 
u) Estabelecer, após parecer da Comissão Heráldica da Associação dos Arqueólogos Portugueses, a 
constituição do brasão, selo e bandeira do município e proceder à sua publicação no Diário da República. 
 
4. É ainda da competência da Assembleia Municipal, em matéria de planeamento, sob proposta ou pedido 
de autorização da Câmara Municipal: 
 
a) Aprovar os planos necessários à realização das atribuições municipais; 
 
b) Aprovar as medidas, normas, delimitações e outros actos, no âmbito dos regimes do ordenamento do 
território e do urbanismo, nos casos e nos termos conferidos por lei. 
 
5. É também da competência da Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal: 
 
a) Deliberar sobre a criação e a instituição em concreto do corpo de polícia municipal, nos termos e com as 
competências previstas na lei; 
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b) Deliberar sobre a afectação ou desafectação de bens do domínio público municipal, nos termos e 
condições previstos na lei; 
 
c) Deliberar sobre a criação do conselho local de educação, de acordo com a lei; 
 
d) Autorização à geminação do município com outros municípios ou entidades equiparadas de outros países; 
 
e) Autorizar os conselhos de administração dos serviços municipalizados a deliberar sobre a concessão de 
apoio financeiro, ou outro, a instituições legalmente constituídas pelos seus funcionários, tendo por objecto o 
desenvolvimento das actividades culturais, recreativas e desportivas, bem como a atribuição de subsídios a 
instituições legalmente existentes, criadas ou participadas pelos serviços municipalizados ou criadas pelos 
seus funcionários, visando a concessão de benefícios sociais aos mesmos e respectivos familiares. 
 
6. A acção de fiscalização mencionada na alínea c) do n.º 1 consiste numa apreciação casuística e posterior 
à respectiva prática dos actos da Câmara Municipal, dos serviços municipalizados, das fundações e das 
empresas municipais, designadamente através de documentação e informação solicitada para o efeito. 
 
7. A proposta apresentada pela Câmara referente às alíneas b), c), i) e n) do n.º 3 não pode ser alterada pela 
Assembleia Municipal e carece da devida fundamentação quando rejeitada, mas a Câmara deve acolher 
sugestões feitas pela Assembleia quando devidamente fundamentadas, salvo se aquelas enfermarem de 
previsões de factos que possam ser considerados ilegais. 
 
8. Os pedidos de autorização para a contratação de empréstimos a apresentar pela Câmara Municipal, nos 
termos da alínea d) do n.º 3, serão obrigatoriamente acompanhados de informação sobre as condições 
praticadas em, pelo menos, três instituições de crédito, bem como do mapa demonstrativo de capacidade de 
endividamento do Município. 
 
9. As alterações orçamentais por contrapartida da diminuição ou anulação das dotações da Assembleia 
Municipal têm de ser aprovadas por este órgão. 
 
10. Para os efeitos do disposto na alínea c) do n.º 1 e n.º 6 deste artigo, a Câmara Municipal deverá enviar 
toda a documentação e informação, sobre a prática dos seus actos, serviços municipalizados, fundações e 
empresas municipais que permita o pleno e efectivo acompanhamento e fiscalização por parte da 
Assembleia Municipal. 

 
Artigo 5.º 

Gabinete de Apoio à Assembleia Municipal2 
 

1. O Gabinete de Apoio à Assembleia Municipal (GAAM) é um serviço de apoio administrativo da Assembleia 
Municipal. 
 
2. Compete ao GAAM, designadamente: 
 
a) A execução de todo o expediente referente à Assembleia Municipal; 
 
b) A elaboração, de acordo com as directivas do Presidente da Assembleia Municipal, da agenda das 
sessões; 
 
c) A assistência às reuniões plenárias da Assembleia Municipal e das respectivas comissões; 
 
d) A elaboração, de acordo com as directivas dos Secretários da Mesa, das actas da Assembleia Municipal; 
 
e) A elaboração das actas das comissões; 
 

                                                 
2
 Vd.. Artigo 52.º - A aditado pela Lei n.º5-A, de 11 de Janeiro 
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f) A execução de quaisquer outras tarefas determinadas pelo Presidente da Assembleia Municipal e que se 
prendam com o funcionamento deste órgão. 
 
3. O GAAM, disporá de pessoal administrativo da Câmara Municipal de Odivelas, aí destacado, bem como 
de instalações próprias para o exercício das funções referidas. 
 
4. Todos os aspectos e questões de subordinação hierárquica e funcional do pessoal do GAAM serão 
acordados entre o Presidente da Assembleia Municipal e o Presidente da Câmara Municipal ou vereador em 
que esta delegue competência para o efeito. 

 
 

SECÇÃO II 
 

Do Mandato 
 

Artigo 6.º 
Início e Termo do Mandato 

 
1. O período do mandato dos membros da Assembleia Municipal é de 4 anos. 
 
2. O mandato considera-se iniciado com o acto de instalação da Assembleia e com a verificação de poderes 
dos seus membros e cessa quando estes forem legalmente substituídos, sem prejuízo da cessação 
individual do mandato previsto na lei ou no presente regimento. 

 
Artigo 7.º 

Verificação de Poderes 
 

1. Os poderes dos membros da Assembleia Municipal são verificados pelo Presidente da Assembleia 
Municipal cessante, lavrando-se acta da ocorrência. 
 
2. A verificação dos poderes consiste na apreciação da regularidade formal dos mandatos, da identidade dos 
eleitos e da sua legitimidade. 

 
Artigo 8.º 

Verificação de Faltas e Processo Justificativo 
 

1. Constitui falta, a não comparência a qualquer reunião. 
 
2. O pedido de justificação de falta pelo interessado é feito por escrito e  dirigido à mesa, no prazo de 5 dias 
a contar da data da sessão ou reunião em que a falta se tenha verificado, e a decisão é notificada ao 
interessado, pessoalmente ou por via postal. 

 
Artigo 9.º3 

Suspensão do Mandato 
 

1. Os membros da Assembleia Municipal podem solicitar a suspensão do respectivo mandato. 
 
2. O pedido de suspensão, devidamente fundamentado, deve indicar o período de tempo abrangido e é 
enviado ao Presidente da Assembleia e apreciado pelo plenário na reunião imediata à sua apresentação. 
 
3. Determinam a suspensão do mandato, designadamente: 
 
a) Doença comprovada; 
 
b) Exercício dos direitos de maternidade e paternidade; 

                                                 
3
 Vd. Artigo 77º. da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro 
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c) Afastamento temporário da área geográfica do município, da autarquia por período superior a 30 dias; 
 
d) Motivo de força maior. 
 
 
4. A suspensão que, por uma só vez ou cumulativamente, ultrapasse 365 dias no decurso do mandato 
constitui, de pleno direito, renúncia ao mesmo, salvo se no primeiro dia útil seguinte ao termo daquele prazo 
o interessado manifestar, por escrito, a vontade de retomar funções. 
 
5. Durante o seu impedimento, os membros da Assembleia directamente eleitos são substituídos nos termos 
do n.º 1 do artigo 14.º deste regimento. 
 
6. A pedido do interessado, devidamente fundamentado, o plenário do órgão pode autorizar a alteração do 
prazo pelo qual inicialmente foi concedida a suspensão do mandato, até ao limite estabelecido no n.º 4. 

 
Artigo 10.º 

Ausência Inferior a 30 Dias4 
 

1. Os membros dos órgãos das autarquias locais podem fazer-se substituir nos casos de ausências por 
períodos até 30 dias. 
 
2. A substituição obedece ao disposto no artigo 14.º deste regimento e opera-se mediante simples 
comunicação por escrito dirigida ao Presidente do órgão respectivo, na qual são indicados os respectivos 
início e fim. 

 
Artigo 11.º 

Cessação da Suspensão do Mandato 
 

1. A suspensão do mandato cessa: 
 
a) Findo o prazo da suspensão; 
 
b) Pelo regresso antecipado, após comunicação ao  Presidente da Assembleia; 
 
c) Pela cessação de funções incompatíveis com as de membro da Assembleia Municipal. 
 
2. Quando um membro da Assembleia Municipal retomar o exercício do mandato, cessam automaticamente 
os poderes do seu substituto. 

 
Artigo 12.º5 

Renúncia ao Mandato 
 

1. Os membros da Assembleia Municipal gozam do direito de renúncia ao mandato, a exercer mediante 
manifestação de vontade apresentada, quer antes, quer depois da instalação da Assembleia. 
 
2. A pretensão é apresentada por escrito e dirigida a quem deve proceder à instalação ou à presidência da 
mesa, consoante o caso. 
 
3. A falta do eleito local ao acto de instalação da Assembleia, não justificada por escrito no prazo de 30 dias 
ou considerada injustificada equivale a renúncia de pleno direito. 
 
4. A apreciação e a decisão sobre a justificação referida no número anterior cabe à Assembleia e deve ter 
lugar na 1.ª reunião que se seguir à apresentação tempestiva da mesma. 

                                                 
4 Vd. Artigo 78.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. 
5 Vd. Artigo 76.º da Lei 169/99, de 128 de Setembro 
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Artigo 13.º6 

Perda de Mandato 
 

1. Incorrem em perda de mandato os membros dos órgãos autárquicos ou das entidades equiparadas que: 
 
a) Sem motivo justificativo, não compareçam a 3 sessões ou 6 reuniões seguidas ou a 6 sessões ou 12 
reuniões interpoladas; 
 
b) Após a eleição, sejam colocados em situação de inelegibilidade ou relativamente aos quais a Assembleia 
Municipal tome conhecimento de elementos reveladores de uma situação de inelegibilidade já existente, e 
ainda subsistente, mas não detectada previamente à eleição; 
 
c) Após a eleição se inscrevam em partido diverso daquele pelo qual foram apresentados a sufrágio eleitoral; 
 
d) Pratiquem ou sejam individualmente responsáveis pela prática dos actos previstos no Artigo 9.º da Lei n.º 
27/96, de 1 de Agosto; 
 
2. Incorrem, igualmente, em perda de mandato os membros da Assembleia Municipal que, no exercício das 
suas funções, ou por causa delas, intervenham em procedimento administrativo, acto ou contrato de direito 
público ou privado relativamente ao qual se verifique impedimento legal, visando a obtenção de vantagem 
patrimonial para si ou para outrem. 
 
3. Constitui ainda causa de perda de mandato a verificação, em momento posterior ao da eleição, de prática, 
por acção ou omissão, em mandato imediatamente anterior, dos factos referidos na alínea d) do n.º 1 e no 
n.º 2 do presente artigo 
 
4. As decisões de perda de mandato e de dissolução de órgãos autárquicos ou de entidades equiparadas 
são da competência dos tribunais administrativos de círculo. 
 
5. As acções para perda de mandato ou de dissolução de órgãos autárquicos ou de entidades equiparadas 
são interpostas pelo Ministério Público, por qualquer membro do órgão de que faz parte aquele contra quem 
for formulado o pedido, ou por quem tenha interesse directo em demandar, o qual se exprime pela utilidade 
derivada da procedência da acção. 
 
6. O Ministério Público tem o dever funcional de propor as acções referidas nos números anteriores no prazo 
máximo de 20 dias após o conhecimento dos respectivos fundamentos. 
 
7. A condenação definitiva dos membros dos órgãos autárquicos em qualquer dos crimes de 
responsabilidade previsto e definidos na Lei n.º 34/87, de 16 de Julho, implica a sua inelegibilidade nos actos 
eleitorais destinados a completar o mandato interrompido e nos subsequentes que venham a ter lugar no 
período de tempo correspondente a novo mandato completo, em qualquer órgão autárquico. 
 
8. As acções previstas no presente artigo só podem ser interpostas no prazo de cinco anos após a 
ocorrência dos factos que as fundamentam. 

 
Artigo 14.º 

Preenchimento de Vagas 
 

1. Em caso de vacatura ou de suspensão do mandato, o membro da Assembleia Municipal é substituído, se 
tiver sido eleito directamente, pelo cidadão imediatamente a seguir na ordem da respectiva lista ou, tratando-
se de coligação, pelo cidadão imediatamente a seguir do partido pelo qual havia sido proposto o membro 
que deu origem à vaga. 
 

                                                 
6 Vd. Artigo 8.º da Lei n.º 27/96, de 1 de Agosto. 
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2. Quando, por aplicação da regra contida na parte final do número anterior, se torne impossível o 
preenchimento da vaga por cidadão proposto pelo mesmo partido, o mandato é conferido ao candidato 
imediatamente a seguir na ordem de precedência da lista apresentada pela coligação. 
 
3. Esgotada a possibilidade de substituição e desde que não esteja em efectividade de funções a maioria 
legal dos membros da Assembleia, o Presidente comunica o facto ao Presidente da Assembleia distrital para 
que este marque, no prazo máximo de 30 dias, novas eleições. 

 
 

SECÇÃO III 
 

Dos Direitos e Deveres dos Membros 
 

Artigo 15.º7 
Deveres dos Membros da Assembleia 

 
Constituem deveres dos membros da Assembleia: 
 
a) Comparecer e permanecer nas sessões da Assembleia e nas reuniões das comissões a que pertençam; 
 
b) Desempenhar os cargos e as funções para que sejam eleitos ou designados e a que se não hajam 
oportunamente escusado; 
 
c) Participar nas discussões e votações se, por lei, de tal não estiverem impedidos; 
 
d) Respeitar a dignidade da Assembleia e dos seus membros; 
 
e) Observar a ordem e a disciplina fixadas no regimento e acatar a autoridade do Presidente da Assembleia 
Municipal; 
 
f) Justificar as faltas, nos termos da lei; 
 
g) Comunicar à mesa quando se retirem definitivamente no decurso das reuniões; 
 
h) Contribuir, pela sua diligência, para a eficácia e o prestígio dos trabalhos da Assembleia e, em geral, para 
a observância da Constituição, das leis e do Regimento. 

 
Artigo 16.º8 

Direitos Inerentes ao Exercício do Mandato 
 

1. Os membros da Assembleia Municipal têm direito aos abonos e à dispensa, da actividade profissional, 
prevista na lei. 
 
2. Compete ao Presidente da Assembleia facultar aos interessados as declarações necessárias ao exercício 
das suas funções, nomeadamente do direito à dispensa, referida no número anterior. 

 
Artigo 17.º 

Direitos dos Membros da Assembleia 
 

Para o regular exercício do seu mandato constituem direitos dos membros da Assembleia Municipal, além 
dos conferidos por lei, e reportando-se a assuntos de interesse municipal: 
 
a) Usar da palavra nos termos do regimento; 
 

                                                 
7 Vd. Artigo 46º n.º1, 2, 3, e 4 da Lei n.º 169/99, de 18 de Agosto 
8 Vd. Art. 2.º n.º 4, 5 e 6 e Art. 5.º da Lei n.º 29/87, de 30 de Junho 
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b) Apresentar, por escrito, pareceres, propostas, recomendações, moções, votos de louvor, de pesar e de 
votos de congratulação; 
 
c) Apresentar requerimentos; 
 
d) Invocar o regimento e apresentar recursos, protestos e contra protestos; 
 
e) Propor, por escrito, alterações ao regimento; 
 
f) Propor, por escrito, a constituição de comissões ou grupos de trabalho nos termos do artigo 65.º do 
regimento; 
 
g) Propor, por escrito, listas para a eleição da mesa da Assembleia; 
 
h) Propor por escrito, no âmbito do exercício da competência fiscalizadora, a realização de inquéritos à 
actuação dos órgãos ou serviços municipais; 
 
i) Solicitar, por escrito, à Câmara Municipal, por intermédio do Presidente da Assembleia Municipal, as 
informações e esclarecimentos que entenda necessários, mesmo fora das sessões da Assembleia; 
 
j) Assistir às reuniões das comissões ou grupos de trabalho; 
 
l) Receber as actas das reuniões da Câmara e o boletim municipal; 
 
m) Defender a sua honra pessoal e/ou a do grupo; 
 
n) Fazer pontos de ordem  e interpelação à mesa. 

 
Artigo 18.º9 

Responsabilidade Pessoal 
 

Os membros da Assembleia Municipal só podem ser responsabilizados pela sua actuação no exercício do 
mandato, nos casos em que a lei os considere civil ou criminalmente responsáveis. 

 
 

SECÇÃO IV 
 

Grupos Municipais10 
 

Artigo 19.º 
Constituição 

 
1. Os membros da Assembleia eleitos, bem como os Presidentes de Juntas de Freguesia eleitos por cada 
partido ou coligação de partidos ou grupo de cidadãos eleitores, podem associar-se para efeitos de 
constituição de grupos municipais, nos termos da lei e do regimento. 
 
2. A constituição de cada grupo municipal efectua-se mediante comunicação dirigida ao Presidente da 
Assembleia Municipal, subscrita pelos membros que o constituem, indicando a sua designação bem como a 
respectiva direcção. 
 
3. Cada grupo municipal estabelece a sua organização, devendo qualquer alteração na sua composição ou 
direcção ser comunicada ao Presidente da Assembleia Municipal. 
 

                                                 
9 Vd. Art. 97.º da Lei n.º 169/99. 
10 Vd. Introduzido pelo Art. 46.º da Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro - Primeira alteração à Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. 
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4. Os membros que não integrem qualquer grupo municipal comunicam o facto ao Presidente da Assembleia 
e exercem o mandato como independentes. 

 
Artigo 20.º 

Organização 
 

Cada grupo municipal estabelece livremente a sua organização. 
 
 

SECÇÃO V 
 

Garantias de Imparcialidade11 
 

Artigo 21.º 
Casos de Impedimento 

 
Nenhum membro da Assembleia Municipal pode intervir em procedimento administrativo ou deliberação, nos 
casos seguintes: 
 
a) Quando nele tenha interesse, por si, como representante ou gestor de negócios de outra pessoa; 
 
b) Quando, por si ou como representante de outra pessoa, nele tenha interesse o seu cônjuge, algum 
parente ou afim em linha recta ou até ao 2.º grau da linha colateral, bem como qualquer pessoa com quem 
viva em economia comum; 
 
c) Quando, por si ou como representante de outra pessoa, tenha interesse em questão semelhante à que 
deva ser decidida, ou quando tal situação se verifique em relação a pessoa abrangida pela alínea anterior; 
 
d) Quando tenha intervindo no procedimento como perito ou mandatário ou haja dado parecer sobre questão 
a resolver; 
 
e) Quando tenha intervindo no procedimento como perito ou mandatário do cônjuge, parente ou afim em 
linha recta ou até ao 2.º grau da linha colateral, bem como qualquer pessoa com quem viva em economia 
comum; 
 
f) Quando contra ele, seu cônjuge ou parente em linha recta seja intentada acção judicial proposta por 
interessado ou pelo respectivo cônjuge; 
 
g) Quando se trate de recurso da decisão proferida por si, ou com a sua intervenção, ou proferida por 
qualquer das pessoas referidas na alínea b) ou com intervenção destas. 

 
Artigo 22.º 

Escusa e Suspeição 
 

1. O membro da Assembleia Municipal deve pedir dispensa de participação e deliberação quando ocorram 
circunstâncias pelas quais possa razoavelmente suspeitar-se da sua isenção ou rectidão da sua conduta, 
designadamente: 
 
a) Quando, por si ou como representante de outra pessoa, nessa deliberação ou participação tenha 
interesse parente ou afim em linha recta ou até ao 3.º grau da linha colateral, ou tutelado ou curatelado dele 
ou do seu cônjuge; 
 
b) Quando o titular do órgão ou agente ou seu cônjuge, ou algum parente ou afim em linha recta, for credor 
ou devedor de pessoa singular ou colectiva com interesse directo no procedimento, acto ou contrato; 
 

                                                 
11 Veja-se o disposto na Secção VI do Código de Procedimento Administrativo sobre Garantias de Imparcialidade  - Arts. 44.º a 51.º 
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c) Quando tenha havido lugar ao recebimento de dádivas, antes ou depois de instaurado o procedimento, 
pelo titular do órgão ou agente, seu cônjuge, parente ou afim em linha recta; 
 
d) Se houver inimizade grave ou grande intimidade entre o titular do órgão ou agente ou o seu cônjuge e a 
pessoa com interesse directo no procedimento, acto ou contrato. 
 
2. Com fundamento semelhante e até ser proferida decisão definitiva, pode qualquer interessado opor 
suspeição aos membros da Assembleia Municipal que intervenham no procedimento, acto, contrato ou 
deliberação deste órgão. 

 
 
 

CAPÍTULO II 
 

DA MESA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

SECÇÃO I 
 

Mesa da Assembleia 
 

Artigo 23.º 
Composição da Mesa12 

 
1. A mesa da Assembleia é composta por um Presidente, um 1.º secretário e um 2.º secretário. 
 
2. O Presidente é substituído nas suas faltas e impedimentos pelo 1.º secretário e este pelo 2.º secretário. 
 
3. Na sua falta ou impedimento, qualquer dos secretários é substituído pelo membro da Assembleia 
Municipal que o Presidente designar. 
 
4. Na ausência de todos os membros da mesa, a Assembleia elege, por voto secreto, uma mesa «ad-hoc» 
para presidir a essa reunião. 
 
5. O Presidente da mesa é o Presidente da Assembleia Municipal. 

 
Artigo 24.º 

Eleição e Destituição da Mesa13 
 

1. A mesa da Assembleia é eleita por listas nominativas nas quais constam os cargos a desempenhar pelos 
respectivos candidatos. 
 
2. O Presidente da mesa e os restantes membros da mesa serão eleitos nos termos da lei, exercendo o 
respectivo mandato pelo período do mandato da Assembleia que os elegeu. 
 
3. A mesa pode ser destituída por deliberação tomada por maioria do número legal dos membros da 
Assembleia em efectividade de funções. 
 
4. A eleição e destituição realizam-se por escrutínio secreto. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
12 Vd. Artigo 46.º n.º 1, 3, 4 e 5 da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. 
13 Vd. n.º 2 do Artigo 46.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. 
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Artigo 25.º 
Competências da Mesa14 

 
1. Compete à mesa da Assembleia: 
 
a) Elaborar o projecto de regimento da Assembleia Municipal ou propor a constituição de um grupo de 
trabalho para o efeito; 
 
b) Deliberar sobre as questões de interpretação e integração de lacunas do regimento; 
 
c) Elaborar a ordem do dia das sessões e proceder à sua distribuição; 
 
d) Admitir as propostas da Câmara Municipal obrigatoriamente sujeitas à competência deliberativa da 
Assembleia Municipal, verificando a sua conformidade com a lei; 
 
e) Encaminhar, em conformidade com o regimento, as iniciativas dos membros da Assembleia Municipal, 
dos grupos municipais e da Câmara Municipal; 
 
f) Assegurar a redacção final das deliberações; 
 
g) Realizar as acções de que seja incumbida pela Assembleia Municipal no exercício da competência a que 
se refere a alínea d) do n.º 1 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na sua redacção actual; 
 
h) Encaminhar para a Assembleia Municipal as petições e queixas dirigidas à mesma; 
 
i) Requerer ao órgão executivo ou aos seus membros a documentação e informação que considere 
necessárias ao exercício das competências da Assembleia, bem como ao desempenho das suas funções, 
nos moldes, nos suportes e com a periodicidade havida por conveniente; 
 
j) Proceder à marcação e justificação de faltas dos membros da Assembleia Municipal; 
 
l) Comunicar à Assembleia Municipal a recusa de prestação de quaisquer informações ou documentos bem 
como de colaboração por parte do órgão executivo ou dos seus membros; 
 
m) Comunicar à Assembleia Municipal as decisões judiciais relativas à perda de mandato em que incorra 
qualquer membro; 
 
n) Dar conhecimento à Assembleia Municipal do expediente relativo aos assuntos relevantes; 
 
o) Exercer os demais poderes que lhe sejam cometidos pela Assembleia Municipal. 
 
2. Das decisões da mesa da Assembleia Municipal cabe recurso para o plenário. 

 
Artigo 26.º 

Competências do Presidente da Assembleia15 
 

1. Compete especialmente ao Presidente da Assembleia Municipal: 
 
a) Representar a Assembleia Municipal, assegurar o seu regular funcionamento e presidir aos seus 
trabalhos; 
 
b) Convocar as sessões ordinárias e extraordinárias; 
 
c) Abrir e encerrar os trabalhos das sessões e das reuniões; 

                                                 
14 Vd. Artigo 46.º-A aditado pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 
15 Vd. Artigo 54º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. 
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d) Dirigir os trabalhos e manter a disciplina das sessões e das reuniões, podendo, para esse efeito, em caso 
de emergência, requisitar os meios que se tornem necessários; 
 
e) Assegurar o cumprimento das leis, do regimento e a regularidade das deliberações; 
 
f) Suspender ou encerrar antecipadamente as sessões e as reuniões, quando circunstâncias excepcionais o 
justifiquem, mediante decisão fundamentada a incluir na acta da reunião; 
 
g) Integrar o conselho municipal de segurança; 
 
h) Comunicar à Assembleia de freguesia ou à Câmara Municipal as faltas do Presidente da Junta e do 
Presidente da Câmara às reuniões da Assembleia Municipal; 
 
i) Comunicar ao representante do Ministério Público competente as faltas injustificadas dos restantes 
membros da Assembleia, para os efeitos legais; 
 
j) Aceitar ou rejeitar, após consulta à mesa e verificada a sua regularidade regimental, os requerimentos e os 
documentos apresentados à mesa pelos membros da Assembleia, sem prejuízo do direito de recurso para o 
plenário; 
 
l) Conceder a palavra aos membros da Assembleia Municipal, fazendo observar a ordem dos trabalhos; 
 
m) Limitar o tempo de uso da palavra, para assegurar o bom funcionamento dos trabalhos, nos termos 
regimentais; 
 
n) Dar oportuno conhecimento à Assembleia das informações, explicações e convites que lhe forem 
dirigidos; 
 
o) Pôr à discussão e votação os documentos admitidos; 
 
p) Pôr à votação os requerimentos admitidos; 
 
q) Receber e publicar em edital as declarações de renúncia dos mandatos; 
 
r) Zelar para que a Câmara Municipal forneça as respostas e as informações solicitadas pela Assembleia 
Municipal no prazo máximo de 30 dias; 
 
s) Interpor recurso contencioso e pedir a suspensão de eficácia de deliberações da Assembleia Municipal 
que considere ilegais; 
 
t) Exercer os demais poderes que lhe sejam atribuídos por lei, pelo regimento ou pela própria Assembleia 
Municipal. 
 
2. Compete ainda ao Presidente da Assembleia Municipal autorizar a realização de despesas orçamentadas, 
relativas a senhas de presença, ajudas de custo e subsídios de transporte aos membros da Assembleia 
Municipal e de despesas relativas às aquisições de bens e serviços correntes, necessários ao 
funcionamento e representação do órgão autárquico, informando o Presidente da Câmara Municipal para 
que este proceda aos respectivos procedimentos administrativos. 
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Artigo 27.º 
Competências dos Secretários16 

 
Compete aos secretários: 
 
a) Coadjuvar o Presidente no exercício das suas funções e assegurar o expediente da mesa; 
 
b) Lavrar as actas das reuniões, na falta de funcionário nomeado para o efeito; 
 
c) Substituir o Presidente nos termos do n.º 2 do artigo 23.º do regimento; 
 
d) Proceder à conferência das presenças nas sessões, assim como verificar o quorum e registar as 
votações; 
 
e) Ordenar a matéria a submeter à votação; 
 
f) Organizar as inscrições para o uso da palavra; 
 
g) Assinar, em caso de delegação do Presidente, a correspondência expedida em nome da Assembleia; 
 
h) Servir de escrutinador; 
 
i) Passar as certidões requeridas nos termos legais. 

 
Artigo 28.º 

Renúncia ao Cargo17 
 

1. O Presidente ou qualquer dos secretários, podem renunciar ao cargo mediante declaração escrita, dirigida 
à Assembleia, tornando-se a renúncia efectiva com a sua publicação em edital. 
 
2. No caso de renúncia ao cargo ou de suspensão do mandato de membro da Assembleia Municipal, 
proceder-se-á de imediato à eleição do novo titular. 

 
 
 

CAPÍTULO III 
 

DO FUNCIONAMENTO DA ASSEMBLEIA 
 

SECÇÃO I 
 

Disposições Gerais 
 

Artigo 29.º 
Sede da Assembleia 

 
1. A Assembleia Municipal de Odivelas tem a sua sede em Odivelas e nesta freguesia devem decorrer as 
suas reuniões. 
 
2. Por decisão do Presidente ou da própria Assembleia, esta pode reunir fora da sede, mas sempre dentro 
da área do Concelho de Odivelas. 

 
 
 

                                                 
16 Vd. Artigo 76º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. 
17 Vd. Artigo 76.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro 
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Artigo 30.º 
Lugar na Sala das Reuniões 

 
1. Os membros da Assembleia Municipal tomam lugar na sala pela forma acordada entre o Presidente e os 
agrupamentos políticos ou os representantes dos grupos municipais, sendo que na falta de acordo cabe à 
Assembleia deliberar. 
 
2. Na sala de reuniões há lugares reservados para o executivo camarário. 
 
3. Na sala de reuniões há lugares reservados para os técnicos e pessoal de apoio à Assembleia Municipal e 
à Câmara Municipal. 

 
Artigo 31.º 

Lugar para a Assistência 
 

Na sala de reuniões há lugares próprios e perfeitamente delimitados para a presença do público e da 
comunicação social. 

 
Artigo 32.º 

Proibição de pessoas estranhas no Plenário 
 

Durante o funcionamento das reuniões e salvo deliberação em contrário, não é permitida a presença no 
plenário de pessoas que não tenham assento na Assembleia ou não estejam ao serviço desta. 

 
Artigo 33.º 

Convocação das Sessões18 
 

1. Os membros da Assembleia Municipal são convocados para as sessões ordinárias por edital e por carta 
com aviso de recepção ou através de protocolo, a qual lhe deve ser dirigida com a antecedência mínima de 
8 dias no caso de sessões ordinárias e de 5 dias no caso de sessões extraordinárias. 
 
2. As reuniões da Assembleia devem ser convocadas para dias diferentes das reuniões da Câmara, a fim de 
permitir a necessária colaboração entre os dois órgãos. 

 
Artigo 34.º19 

Quórum 
 

1. As reuniões da Assembleia não podem ter lugar quando não estiver presente a maioria do número legal 
dos seus membros. 
 
2. Feita a chamada, que deve ser iniciada até 15 minutos após a hora indicada na convocatória, e verificada 
a inexistência de quórum, decorre um período máximo de 30 minutos para aquele se poder concretizar; findo 
este prazo, caso persista a falta de quórum, o Presidente considera a reunião sem efeito e marca dia, hora e 
local para nova reunião. 
 
3. O quórum da Assembleia pode ser verificado em qualquer momento da reunião, por iniciativa do 
Presidente ou a requerimento de qualquer dos seus membros. 
 
4. Das sessões ou reuniões canceladas por falta de quórum, é elaborada acta onde se registam as 
presenças e as ausências dos respectivos membros, dando estas lugar à marcação de falta. 

 
 
 
 

                                                 
18 Vd. Artigo 49.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. 
19 Vd. Artigo 89.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. Vd idem o Artigo 22.º do Código de Procedimento Administrativo. 
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Artigo 35.º 
Continuidade das Reuniões 

 
As reuniões só podem ser interrompidas pelos motivos seguintes: 
 
a) Intervalos; 
 
b) Restabelecimento da ordem na sala; 
 
c) Falta de quórum; 
 
d) A requerimento, no máximo de duas vezes por cada agrupamento político ou grupo municipal, e não 
podendo exceder 20 minutos por reunião. 

 
 

SECÇÃO II 
 

Das Sessões 
 

Artigo 36.º 
Sessões Ordinárias20 

 
1. A Assembleia Municipal tem anualmente 5 sessões ordinárias, em Fevereiro, Abril, Junho, Setembro e 
Novembro ou Dezembro. 
 
2. A segunda e a quinta sessões destinam-se, respectivamente, à apreciação do inventário de todos os 
bens, direitos e obrigações patrimoniais, e respectiva avaliação, e ainda à apreciação e votação dos 
documentos de prestação de contas do ano anterior, bem como à aprovação das opções do plano e da 
proposta de orçamento para o ano seguinte, salvo o disposto quanto à aprovação especial dos instrumentos 
previsionais. 

 
Artigo 37.º 

Sessões Extraordinárias21 
 

1. O Presidente da Assembleia Municipal convoca extraordinariamente a Assembleia Municipal, por sua 
própria iniciativa, quando a mesa assim o deliberar ou, ainda, a requerimento: 
 
a) Do Presidente da Câmara Municipal, em execução de deliberação desta; 
 
b) De um terço dos seus membros ou de agrupamentos políticos ou grupos municipais com idêntica 
representatividade; 
 
c) De um número de cidadãos eleitores inscritos no recenseamento eleitoral do município equivalente a 50 
vezes o número de elementos que compõem a Assembleia Municipal. 
 
2 - Os requerimentos deverão ser apresentados por escrito com a indicação do assunto que os requerentes 
pretendem ver tratado na sessão extraordinária. 
 
3. O Presidente da Assembleia Municipal, nos 5 dias subsequentes à iniciativa da mesa ou à recepção dos 
requerimentos previstos nos números anteriores, por edital e por carta com aviso de recepção ou através de 
protocolo, procede à convocação da sessão para um dos 15 dias posteriores à apresentação dos pedidos, 
tendo em conta que a convocatória deve ser feita com a antecedência mínima de 5 dias sobre a data da 
realização da sessão extraordinária. 
 

                                                 
20 Vd. n.º 1 e 2 do Artigo da Lei 169/99, de 18 de Setembro. 
21 Vd. Artigo 50.º da Lei 169/99, de 18 de Setembro. 
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4. Da convocatória deverá constar, de forma expressa e especificada, os assuntos a tratar na reunião. 
 
5. Quando o Presidente da Assembleia Municipal não efectue a convocação que lhe tenha sido requerida 
nos termos dos números anteriores, podem os requerentes efectuá-la directamente, com invocação dessa 
circunstância, nos termos dos números anteriores com as devidas adaptações e publicitando-a nos locais de 
estilo, devendo a sessão realizar-se no prazo referido no n.º 3. 
 
6. Sessões Solenes 
 

a) A Assembleia Municipal poderá reunir extraordinariamente para celebrar efemérides e discutir 
assuntos relevantes; 

b) A convocatória será da responsabilidade da Mesa da Assembleia Municipal, depois de ouvida a 
Conferência de Lideres. 

 
Artigo 38.º 

Duração das Sessões22 
 

1. As reuniões da Assembleia Municipal não podem exceder a duração de 5 dias ou 1 dia, consoante se 
trate de sessão ordinária ou extraordinária, salvo quando a própria Assembleia delibere o seu prolongamento 
até ao dobro das durações referidas. 
 
2. As reuniões efectuam-se entre as 9 horas e as 24 horas, não podendo cada reunião ter mais do que dois 
períodos de quatro horas cada, entendendo-se por reunião o conjunto dos trabalhos realizados pela 
Assembleia no mesmo dia. 

 
Artigo 39.º 

Sessões extraordinárias convocadas a Requerimento 
de Cidadãos Recenseados23 

 
1. O requerimento a que se refere a alínea c) do n.º 1 do artigo 37.º deste regimento, deve indicar o número 
de eleitor de cada requerente e a freguesia em que se encontra recenseado, e obedecer ao disposto no 
artigo 98.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na sua redacção actual. 
 
2. Compete à mesa fiscalizar o processo nos termos da lei em vigor. 

 
Artigo 40.º 

Sessões convocadas para mais de uma reunião 
 

1. Quando da convocação de uma sessão ordinária conste que esta se prolongará por mais do que uma 
reunião, apenas na 1.ª reunião haverá um período de “Antes da Ordem do Dia”. 
 
2. Em todas as reuniões, porém, haverá um período destinado à menção, resumo ou leitura de 
correspondência ou petições de interesse urgente para a Assembleia. 
 
3. Estas sessões convocadas para mais de uma reunião carecem de convocatória efectuada nos termos 
legais aplicáveis, que poderá, no entanto, ser efectuada oralmente e registada em acta, quando ocorram 
num lapso de tempo que não permita tal convocação escrita. 
 

                                                 
22 Vd. Artigo 52º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. 
23 Vd. Artigos 50º e 51º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. 
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SECÇÃO III 
 

Organização dos Trabalhos 
 

Artigo 41.º 
Período das Reuniões 

 
Em cada sessão há um período designado de antes da ordem do dia e outro de ordem do dia. 

 
Artigo 42.º 

Período de Antes da Ordem do Dia24 
 

1. O período de antes da ordem do dia é destinado: 
 
a) À apreciação das actas; 
 
b) À leitura resumida do expediente, à identificação dos pedidos de informação ou de esclarecimento que 
tenham sido formulados no intervalo entre as sessões da Assembleia Municipal, ao anúncio das respostas 
dadas pela Câmara Municipal e a resposta a questões anteriormente colocadas pelo público; 
 
c) À apreciação de assuntos de interesse local ou nacional; 
 
d) Ao tratamento de assuntos relativos à administração municipal, nomeadamente para perguntas dirigidas à 
Câmara Municipal, que o Presidente da Assembleia Municipal transmitirá àquele órgão executivo; 
 
e) À apresentação de votos de louvor, congratulação, saudação, protesto ou pesar sobre assuntos ou 
personalidades de especial relevo, que sejam propostos por qualquer membro da Assembleia Municipal ou 
pela mesa; 
 
f) À apresentação de recomendações ou moções sobre assuntos de interesse, que sejam apresentadas por 
qualquer membro da Assembleia Municipal; 
 
g) À votação dos documentos apresentados ao abrigo das alíneas anteriores; 
 
h) À constituição de comissões, grupos de trabalho ou delegações. 
 
2. O período de antes da ordem do dia nas sessões ordinárias tem a duração máxima de 60 minutos. 
 
3. O Período Antes da Ordem do Dia, nas Sessões Ordinárias, excepcionalmente e por deliberação da 
Assembleia Municipal, pode ser acrescido de 30 minutos, sendo o tempo distribuído na mesma proporção. 
 
4. Nas sessões extraordinárias, o Período de Antes da Ordem do Dia, terá uma duração máxima de 30 
minutos. 
 
5. O Período Antes da Ordem do Dia, nas Sessões Extraordinárias, excepcionalmente e por deliberação da 
Assembleia Municipal, pode ser acrescido de 15 minutos, sendo o tempo distribuído na mesma proporção. 
 
6. Os assuntos referidos na alínea d) do n.º 1 podem igualmente ser tratados na apreciação da informação 
sobre a actividade e situação financeira do município. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
24 Vd. Artigos 86º e 87º da Lei 169/99, de 18 de Setembro. 
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Artigo 43.º 
Período da Ordem do Dia25 

 
1. A ordem do dia de cada reunião é estabelecida pelo Presidente da Assembleia Municipal, coadjuvado 
pela comissão permanente. 
 
2. A ordem do dia deve incluir os assuntos que para esse fim foram indicados por qualquer membro da 
Assembleia Municipal, desde que sejam da competência deste órgão e o pedido seja apresentado por 
escrito com uma antecedência mínima de: 
 
a) Cinco dias úteis sobre a data da reunião, no caso das reuniões ordinárias; 
 b) Oito dias úteis sobre a data da reunião, no caso das reuniões extraordinárias. 
 
3. A ordem do dia é entregue a todos os membros com antecedência sobre a data do início da reunião de, 
pelo menos, dois dias úteis, enviando-se-lhes, em simultâneo, para consulta, a respectiva documentação. 
 
4. A ordem do dia não poder ser modificada nem interrompida a não ser nos casos previstos no regimento 
ou, tratando-se de sessão ordinária, se tal for deliberado pela maioria de dois terços dos membros da 
Assembleia Municipal. 
 
5. A sequência das matérias fixadas para cada sessão pode ser modificada por deliberação da Assembleia 
Municipal. 
 
6. O tempo máximo para cada intervenção em cada ponto da ordem do dia, com as excepções previstas nos 
artigos seguintes, é de 10 minutos, tanto para cada membro da Assembleia Municipal que se inscreva para 
intervir nos debates, como para a Câmara Municipal. 
 
7. A apresentação de cada proposta, pelo membro da Assembleia proponente ou pela Câmara, dever-se-á 
limitar à indicação sucinta do seu objecto e fins que se visam prosseguir e não poderá exceder o total de 10 
minutos. 
 
8. A apreciação a que se refere a alínea e) do n.º 1 do artigo 4.º deste regimento constitui, obrigatoriamente, 
o primeiro ponto da ordem do dia e processa-se da seguinte forma: 
 
a) Intervenção inicial do Presidente da Câmara ou do seu substituto legal; 
 
b) Intervenção dos agrupamentos políticos ou grupos municipais; 
 
c) Resposta do Presidente da Câmara ou do seu substituto legal, ou dos vereadores em que aqueles 
delegarem para as respostas sectoriais. 
 
9 – Para efeitos do número anterior, a Câmara dispõe de 30 minutos e os agrupamentos políticos ou grupos 
municipais de um total de 90 minutos. 
 
10. Nos casos em que o grande volume dos documentos relativos a um ou vários pontos da ordem de 
trabalhos obrigue a ponderar os elevados custos inerentes à sua distribuição integral a cada membro da 
Assembleia Municipal, será acordada pelo plenário uma outra forma de distribuição que, com assinalável 
redução de custos, proporcione a possibilidade de cada membro da Assembleia Municipal oportunamente se 
documentar, sendo que nos casos do relatório e contas, do plano de actividades e do orçamento, a 
documentação deverá ser distribuída a todos os membros. 
 
11. Os documentos que complementem a instrução do processo deliberativo respeitantes aos assuntos que 
integram a ordem de trabalhos, que por razões de natureza técnica ou de confidencialidade, ainda que 
pontual, não sejam distribuídos nos termos do número anterior, devem estar disponíveis para consulta, 
desde o dia anterior à data indicada para a reunião. 

                                                 
25 Vd. Artigo 87.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. 
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Artigo 44.º 

Tempos de Intervenção e Organização das Intervenções 
 

1. É da exclusiva responsabilidade dos agrupamentos políticos ou grupos municipais e da Câmara Municipal 
a gestão dos tempos de intervenção que o regimento lhes atribui. 
 
2. No período da ordem do dia nenhum membro da Assembleia Municipal se pode inscrever para usar da 
palavra mais do que duas vezes, nos termos do n.º 6, do artigo 43.º. 
 
3. A mesa providenciará para que as intervenções sejam feitas alternadamente por cada agrupamento 
político ou grupo municipal. 
 
4. Para intervir nos termos do n.º 8 do artigo 43.º deste regimento, a palavra é dada aos membros da 
Assembleia Municipal uma única vez e pela ordem de inscrição. 
 
5. Nos restantes casos, a palavra é dada pela ordem de inscrição, devendo a mesa, sempre que se justifique 
e seja possível conceder a palavra intercaladamente aos membros da Assembleia Municipal inscritos nos 
diferentes agrupamentos políticos ou grupos municipais. 
 
6. É autorizada, a todo o tempo, a troca entre quaisquer oradores inscritos, bem como a cedência de tempo 
entre agrupamentos políticos ou grupos municipais nos casos em que haja fixação de tempo para estes. 
 
7. Com excepção dos requerimentos feitos nos termos do artigo 52.º deste regimento, nenhum documento 
entrado na mesa durante os trabalhos pode ser votado sem que previamente tenha sido fornecida cópia a 
cada agrupamento político ou grupo municipal. 

 
 

SECÇÃO IV 
 

Do Uso da Palavra 
 

Artigo 45.º 
Uso da Palavra pelos Membros da Assembleia 

 
A palavra é concedida aos membros da Assembleia Municipal para: 
 
a) Participar nos debates; 
 
b) Tratar de assuntos de interesse municipal ou nacional;  
 
c) Emitir votos;  
 
d) Apresentar recomendações, propostas, moções e declarações políticas; 
 
e) Formular ou responder a pedidos de esclarecimentos;  
 
f) Fazer requerimentos; 
 
g) Produzir declarações de voto; 
 
h) Fazer propostas , contrapropostas e interpor recursos; 
 
i) Exercer o direito de defesa, reagindo contra ofensas á sua honra e dignidade; 
 
j) Invocar as demais disposições aplicáveis do presente regimento. 
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Artigo 46.º 
Uso da Palavra pelos Membros da Mesa 

 
Os membros da mesa em funções na reunião, deverão sair da mesa e deslocar-se ao local de estilo, para o 
uso da palavra, quando o pretendam fazer na simples qualidade de membro da Assembleia Municipal. 

 
Artigo 47.º 

Uso da Palavra pelos Membros da Câmara 
 

1. A palavra é concedida ao Presidente da Câmara ou ao seu substituto legal para no período de antes da 
ordem do dia prestar os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo Presidente da Assembleia Municipal, 
não podendo, em cada intervenção, exceder 3 minutos na resposta a cada pedido de esclarecimento; 
 
2. A palavra é concedida ao Presidente da Câmara ou ao seu substituto legal para no período da ordem do 
dia: 
 
a) Prestar a informação nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º deste regimento; 
 
b) Apresentar os documentos submetidos pela Câmara Municipal nos termos legais à apreciação da 
Assembleia Municipal; 
 
c) Intervir nas discussões, sem direito a voto; 
 
d) Exercer, quando o invoque e dentro do tempo da Câmara, o direito de resposta; 
 
e) Invocar o regimento ou pedir esclarecimentos à mesa. 
 
3. A palavra é concedida aos vereadores para, no âmbito das tarefas específicas que lhes estão cometidas e 
no período da ordem do dia: 
 
a) Intervir sem direito a voto nas discussões, a solicitação do Presidente da Câmara ou do plenário da 
Assembleia Municipal; 
 
b) Exercer, quando o invoquem e dentro do tempo da Câmara, o direito de resposta. 
 
4. A palavra é ainda concedida aos membros da Câmara para o exercício do direito de defesa da honra. 

 
Artigo 48.º 

Uso da Palavra pelo Público26 
 

A palavra é concedida ao público para intervir nos termos do artigo 73.º deste regimento. 
 

Artigo 49.º 
Fins de Uso de Palavra 

 
1. Quem solicitar a palavra deve declarar para que fim a pretende. 
 
2. Quando o orador se afaste da finalidade para que lhe foi concedida a palavra, é advertido pelo Presidente 
da Assembleia Municipal, que pode retirar-lha se o orador persistir na sua atitude. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
26 Vd. Artigo 84.º n.º 6 da Lei 169/99, de 18 de Setembro. Vd. Anexo I. 
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Artigo 50º 
Modo de Usar a Palavra 

 
1. No uso da palavra os oradores dirigem-se ao Presidente da Assembleia Municipal, aos membros da 
Assembleia Municipal e aos representantes da Câmara. 
 
2. O orador não pode ser interrompido sem o seu consentimento, não sendo, porém, consideradas 
interrupções, as vozes de concordância ou análogas. 
 
3. O orador é advertido pelo Presidente da Assembleia Municipal quando se desvie do assunto em 
discussão ou quando o discurso se torne injurioso ou ofensivo, podendo o Presidente da Assembleia 
Municipal retirar-lhe a palavra se persistir na sua atitude. 
 
4. O orador pode ser avisado pelo Presidente da Assembleia Municipal para resumir as suas considerações 
quando se aproxime o termo do tempo regimental. 

 
Artigo 51.º 

Invocação do Regimento e Interpelação à Mesa 
 

1. O membro da Assembleia Municipal que pedir a palavra para invocar o regimento, indica de forma 
fundamentada a norma visada. 
 
2. Os membros da Assembleia Municipal podem interpelar a mesa quando tenham dúvidas sobre as 
decisões desta ou a orientação dos trabalhos. 
 
3. Não há justificação nem discussão das perguntas dirigidas à mesa. 
 
4. O uso da palavra para invocar o regimento e interpelar a mesa não pode exceder 3 minutos. 

 
Artigo 52.º 

Requerimentos 
 

1. São considerados requerimentos apenas os pedidos dirigidos à mesa respeitantes ao processo de 
apresentação, discussão e votação de qualquer assunto ou ao funcionamento da reunião. 
 
2. Os requerimentos podem ser formulados por escrito ou oralmente, podendo o Presidente da Assembleia 
Municipal, sempre que o entender conveniente, determinar que um requerimento oral seja formulado por 
escrito. 
 
3. Os requerimentos orais, assim como a leitura dos requerimentos escritos, se pedida, não podem exceder 
2 minutos. 
 
4. Os requerimentos, uma vez admitidos, são imediatamente votados sem discussão. 
 
5. A votação dos requerimentos é feita pela ordem da sua apresentação. 
 
6. As declarações de voto orais carecem de confirmação por escrito. 

 
Artigo 53.º 
Recursos 

 
1. Qualquer membro da Assembleia Municipal pode recorrer da decisão do Presidente da Assembleia 
Municipal. 
 
2. O membro da Assembleia Municipal que tiver recorrido pode usar da palavra para fundamentar o recurso 
por tempo não superior a 3 minutos. 
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3. Para intervir sobre o objecto do recurso pode usar da palavra, por tempo não superior a 3 minutos, um 
representante de cada agrupamento político ou grupo municipal. 
 
4. As declarações de voto orais carecem de confirmação por escrito. 

 
Artigo 54.º 

Pedidos de Esclarecimento 
 

1. A palavra para esclarecimentos limita-se à formulação concisa da pergunta e da resposta, sobre a matéria 
em dúvida, enunciada pelo orador que tiver acabado de intervir. 
 
2. Os membros da Assembleia Municipal que queiram formular pedidos de esclarecimento, devem inscrever-
se no termo da intervenção que os suscitou, sendo formulados pela ordem de inscrição e respondidos em 
conjunto se o interpelado assim o entender. 
 
3. O orador interrogante e o orador interpelado dispõem de 3 minutos por cada intervenção, não podendo, 
porém, as respostas exceder o tempo global de 10 minutos. 

 
Artigo 55.º 

Reacção Contra Ofensas à Honra ou Consideração 
 

1. Sempre que um membro da Assembleia Municipal considere que foram proferidas expressões ofensivas 
da sua honra ou da honra do grupo a que pertence, pode para se defender, usar da palavra por tempo não 
superior a 3 minutos. 
 
2. O autor das expressões consideradas ofensivas pode dar explicações por tempo não superior a 3 
minutos. 

 
Artigo 56.º 

Protestos e Contraprotestos 
 

1. Por cada grupo municipal e sobre a mesma matéria apenas é permitido um protesto. 
 
2. O tempo para o protesto não pode ser superior a 3 minutos. 
 
3. Não são admitidos protestos a pedidos de esclarecimento e às respectivas respostas, bem como a 
declarações de voto. 
 
4. Os contra protestos não podem exceder 3 minutos por cada protesto, e 5 minutos no total. 

 
Artigo 57.º 

Proibição do Uso da Palavra no Período da Votação 
 

Anunciado o período de votação, nenhum membro da Assembleia Municipal pode usar da palavra até à 
proclamação do resultado, excepto para apresentar requerimentos respeitantes ao processo de votação. 

 
Artigo 58.º 

Declaração de Voto 
 

1. Cada grupo municipal ou cada membro da Assembleia Municipal, a título individual, tem direito a produzir, 
no final de cada votação, uma declaração de voto esclarecendo o sentido da sua votação. 
 
2. As declarações de voto podem ser escritas ou orais, carecendo estas últimas de confirmação por escrito. 
 
3. As declarações de voto orais não podem exceder 3 minutos, salvo quanto às alíneas a), b), c) e d) do n.º 3 
do artigo 4.º deste regimento, casos em que podem ser de 5 minutos. 



 

32 

Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

13 de Março de 2007 Ano VIII – N.º 4 

 
4. As declarações de voto escritas são entregues na mesa o mais tardar até ao final da reunião. 

 
 
 

CAPÍTULO IV 
DAS DELIBERAÇÕES E VOTAÇÕES 

 
Artigo 59.º27 

Maioria 
 

As deliberações são tomadas pela pluralidade de votos, com a presença da maioria do número legal dos 
membros da Assembleia Municipal, tendo o Presidente da Assembleia Municipal voto de qualidade no caso 
de empate, não contando as abstenções para o apuramento da maioria. 

 
 

Artigo 60.º 
Objecto das Deliberações28 

 
Só podem ser objecto de deliberação os assuntos incluídos na ordem do dia da reunião ou sessão, salvo se, 
tratando-se de reunião ou sessão ordinária, pelo menos dois terços do número legal dos seus membros 
reconhecerem a urgência de deliberação imediata sobre outros assuntos. 

 
Artigo 61.º 

Voto 
 

1. Cada membro da Assembleia Municipal tem um voto. 
 
2. Nenhum membro da Assembleia Municipal presente pode deixar de votar, sem prejuízo do direito de 
abstenção. 
 
3. Não é permitido o voto por procuração. 

 
Artigo 62.º 

Formas de Votação29 
 

1. As votações realizam-se por uma das seguintes formas: 
 
a) Por braço levantado; 
 
b) Por escrutínio secreto, sempre que se realizem eleições, em que estejam em causa juízos de valor sobre 
pessoas ou ainda quando a Assembleia Municipal assim o delibere; 
 
c) Por votação nominal, apenas quando requerida por qualquer dos grupos municipais e aceite 
expressamente pela Assembleia Municipal. 
 
2. Nas votações por braço levantado, a mesa anuncia a distribuição partidária dos votos. 
 
3. O Presidente da Assembleia Municipal vota em último lugar. 

 
 
 
 

                                                 
27 Vd.Artigo 25.º do Código de Procedimento Administrativo. 
28 Vd. Artigo 83.º da Lei 169/99, de 18 de Setembro. 
29 Vd. Artigo 90º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. 
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Artigo 63.º 
Processo de Votação 

 
1. Sempre que se tenha que proceder a uma votação, o Presidente da Assembleia Municipal anuncia-o de 
forma clara, para que os membros da Assembleia Municipal possam tomar atempadamente os seus lugares. 
 
2. Quando da votação por escrutínio secreto procede-se à chamada nominal de todos os membros da 
Assembleia Municipal, findo o que se efectua uma segunda chamada, desta vez apenas dos membros que 
não responderam à primeira. 
 
3. Terminada a segunda chamada é encerrada a urna, procedendo-se de seguida à contagem dos votos e 
ao anúncio dos resultados. 

 
Artigo 64.º30 

Empate da Votação 
 

1. Em caso de empate na votação o Presidente da Assembleia Municipal tem voto de qualidade, salvo se a 
votação se tiver efectuado por escrutínio secreto. 
 
2. Havendo empate na votação por escrutínio secreto, proceder-se-á imediatamente a nova votação e se o 
empate se mantiver adiar-se-á a deliberação para a reunião seguinte. 
 
3. Mantendo-se o empate na primeira votação da reunião seguinte, procede-se a votação nominal. 

 
 
 

CAPÍTULO V 
DAS COMISSÕES OU GRUPOS DE TRABALHO 

 
 

Artigo 65.º 
Constituição 

 
1. A Assembleia Municipal delibera sobre a constituição de Delegações, Comissões e Grupos de Trabalho, 
de entre os seus membros, para estudo dos problemas relacionados com os interesses próprios da 
autarquia nos termos da Lei. 
 
2. A iniciativa de constituição de Comissões, Delegações e Grupos de Trabalho, pode ser exercida pelo 
Presidente da Assembleia Municipal, pela mesa ou por qualquer um dos Agrupamentos Políticos ou Grupos 
Municipais, sem prejuízo do disposto na alínea f) do artigo 17.º deste regimento.  
 
3. A deliberação da constituição de Grupos de Trabalho, deve delimitar o seu objecto e fixar o prazo de 
funcionamento. 

 
Artigo 66.º 

Competências 
 

 
1. Compete às Delegações, Comissões ou Grupos de Trabalho, o estudo dos problemas relacionados com 
as atribuições do município, sem interferência, no funcionamento e na actividade normal da Câmara 
Municipal.  
 
2. Os relatórios das Comissões e Grupos de Trabalho sobem ao plenário com as declarações de voto, para 
discussão e votação final.  
 

                                                 
30 Vd. n.º 4 do Artigo 90º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. 
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3. As Delegações, após cumprida a sua finalidade, devem enviar à mesa da Assembleia Municipal, num 
prazo máximo de 30 dias, o respectivo relatório.  

 
Artigo 67.º 

Composição 
 

1. O número de membros de cada delegação, comissão ou grupo de trabalho e a sua distribuição pelos 
diversos agrupamentos políticos ou grupos municipais, quando existirem, são fixados pela Assembleia 
Municipal. 
 
2. Os Agrupamentos Políticos e Grupos Municipais indicam o mesmo número de efectivos e suplentes para 
cada Comissão ou Grupos de trabalho. 
 
3. A composição referida no número anterior deve ter em atenção, tanto quanto possível, as relações de voto 
existentes na Assembleia Municipal. 
 
4. A indicação dos membros para Comissões e Grupos de Trabalho, efectivos e suplentes, compete aos 
respectivos Agrupamentos políticos e Grupos Municipais e deve ser efectuado no prazo fixado pela 
Assembleia ou pelo Presidente. 
 
5. Os Agrupamentos Políticos ou Grupos Municipais podem proceder à substituição do membro que 
indicaram por um outro em efectividade de funções. 

 
Artigo 68.º 

Funcionamento das Comissões, Delegações e Grupos de trabalho 
 

1. Compete ao Presidente da Assembleia Municipal convocar a primeira reunião, das Comissões e Grupos 
de Trabalho, e empossar os seus membros efectivos e suplentes das Comissões. 
 
2. As regras internas do funcionamento são da responsabilidade da delegação, comissão ou grupo de 
trabalho. 
 
3. As comissões ou grupos de trabalho podem solicitar a colaboração nos seus trabalhos de membros da 
Câmara Municipal, de funcionários dos seus serviços, de outros membros da Assembleia Municipal ou de 
quaisquer outras pessoas ou entidades que se considerem necessárias. 
 
4. Cada Comissão ou Grupo de Trabalho terá um coordenador a quem competirá dirigir as reuniões, orientar 
os trabalhos e submeter ao plenário da Assembleia Municipal as respectivas conclusões, nos prazos por 
este fixados. 

 
Artigo 69.º 

Comissão Permanente 
 

1. Uma das comissões será a comissão permanente da Assembleia Municipal, constituída pelos membros 
da mesa da Assembleia Municipal e por um representante de cada agrupamento Político ou Grupo 
Municipal. 
 
2. À comissão permanente da Assembleia Municipal caberá: 
 
a) Elaborar o plano de acção anual da Assembleia que deverá ser aprovado pelo plenário; 
 
b) Colaborar com o Presidente da Assembleia Municipal na definição da ordem do dia das sessões e na 
elaboração da informação da Assembleia Municipal a incluir no boletim informativo do município; 
 
c) Analisar e encaminhar as petições dirigidas à Assembleia Municipal. 
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3. A comissão permanente da Assembleia Municipal reunirá, pelo menos, uma vez entre as sessões da 
Assembleia Municipal. 

 
Artigo 70.º 

Comissões Especializadas Permanentes 
 

As comissões especializadas serão criadas por deliberação do plenário, sob proposta do Presidente da 
Assembleia Municipal, ouvida a comissão permanente da Assembleia Municipal, não podendo o número de 
comissões especializadas ser superior a seis. 

 
Artigo 71.º 

Contactos Externos e Visitas 
 

1. Os contactos externos das comissões processam-se por intermédio da mesa da Assembleia Municipal. 
 
2. As comissões podem realizar visitas de trabalho, as quais devem ser previamente sujeitas a aprovação da 
comissão permanente da Assembleia Municipal. 

 
 
 

CAPÍTULO VI 
DIREITO DE PETIÇÃO31 

 
Artigo 72.º 

Direito de Petição 
 

1. É garantido aos cidadãos eleitores do Concelho de Odivelas o direito de petição à Assembleia Municipal 
de Odivelas, sobre matérias do âmbito do município. 
 
2. As petições, individuais ou colectivas, são dirigidas ao Presidente da Assembleia Municipal devidamente 
assinadas pelos titulares e com identificação completa de um dos signatários. 
 
3. O Presidente da Assembleia Municipal encaminha as petições para uma comissão ou grupo de trabalho, 
tendo em atenção a respectiva matéria, podendo fixar prazo para a sua apreciação. 
 
4. Essa comissão ou grupo de trabalho procederá às diligências que considerar necessárias, ouvindo os 
peticionários se o entender, e requerendo à Câmara e aos serviços as informações adequadas. 
 
5. A comissão elabora um relatório no prazo fixado ou, na ausência de fixação, no prazo de 30 dias. 
 
6. Com base no relatório, será sempre dada resposta aos peticionários e informação ao plenário. 
 
7. A apreciação dos relatórios relativos às petições subscritas por um mínimo de 250 cidadãos eleitores 
recenseados na área do Concelho de Odivelas é obrigatoriamente inscrita na ordem de trabalhos de uma 
sessão ordinária da Assembleia Municipal. 

 

                                                 
31 Vd. Lei 43/90, de 10 de Agosto, com alterações introduzidas pela Lei n.º 6/93, de 1 de Março - Lei de Petição - Nessa sede entende-se por 

Petição, em geral, a apresentação de um pedido ou de uma proposta, a um órgão de soberania ou a qualquer  autoridade pública, no sentido de que tome, 

adopte ou proponha determinadas medidas. 
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CAPÍTULO VII 
DA PUBLICIDADE DOS TRABALHOS 

E DOS ACTOS DA ASSEMBLEIA 
 
 

Artigo 73.º 
Carácter Público das Reuniões32 

 
1. As reuniões da Assembleia Municipal são públicas. 
 
2. A intervenção do público será feita em local condigno, de molde a que possa falar de frente para a 
Assembleia Municipal. 
 
3. Em cada sessão, ordinária e extraordinária, o Presidente da Assembleia Municipal fixa um período de 
intervenção, não superior a 30 minutos, aberto ao público, que se iniciará quando estiver esgotada a ordem 
do dia, para apresentação de assuntos de interesse municipal e pedidos de esclarecimento dirigidos à mesa. 
 
4. Os munícipes interessados em intervir no período de intervenção do público, deverão inscrever-se  até à 
hora marcada para o início da reunião, indicando nome, morada e assunto a tratar. 
 
5. O tempo referido no n.º 3 do presente artigo, será distribuído pelos munícipes inscritos, não podendo cada 
um exceder 5 minutos na sua intervenção. 
 
 
6. O período de intervenção do público, pode ocorrer excepcionalmente após o período de antes da ordem 
do dia, se tal for deliberado pela Assembleia Municipal. 
 
7. Terminado o período fixado nos termos do n.º 2, o Presidente da Câmara Municipal ou o vereador por si 
indicado, e a mesa, se for caso disso, responderão aos esclarecimentos solicitados. 
 
8. Se a mesa não estiver de momento habilitada a prestar os esclarecimentos solicitados, remeterá o 
assunto à comissão especializada respectiva para acompanhamento, posterior resposta aos requerentes e 
informação ao plenário. 
 
9. A nenhum cidadão é permitido, sob qualquer pretexto, intrometer-se nas discussões e aplaudir ou 
reprovar as opiniões emitidas, as votações feitas e as deliberações tomadas, sob pena de sujeição à 
aplicação de coima nos termos legalmente previstos. 

 
Artigo 74.º 

Actas33 
 

1. De cada reunião ou sessão é lavrada acta, que contém um resumo do que de essencial nela se tiver 
passado, indicando designadamente, a data e o local da reunião, os membros presentes e ausentes, os 
assuntos apreciados, as decisões e deliberações tomadas e a forma e o resultado das respectivas votações 
e, bem assim, o facto de a acta ter sido lida e aprovada. 
 
2. Das actas deverão também constar uma referência sumária às eventuais intervenções do público na 
solicitação de esclarecimentos e às respostas dadas. 
 
3. As actas são lavradas, sempre que possível, por um funcionário da autarquia designado para o efeito (ou 
pelos secretários da mesa) e submetidas à votação de todos os membros no final da respectiva reunião ou 

                                                 
32 Vd. Artigo 84º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. 
33 Vd.Artigo 92º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. Vd. Artigo 27º do Código de Procedimento Administrativo, que dispõe que: “ De 

cada reunião será lavrada em Acta, que conterá um resumo de tudo o que nela tiver ocorrido, indicando, desibnadamente, a data e o local da reunião, os 

membros presentes, os assuntos apreciados, as deliberações tomadas e a forma e o resultado das respectivas votações”. 
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no início da seguinte, sendo assinadas, após a aprovação, pelos secretários e pelo Presidente da 
Assembleia Municipal. 
 
4. As actas ou o texto das deliberações mais importantes podem ser aprovadas em minuta, no final ou 
durante as reuniões, conforme o caso, desde que tal seja deliberado pela maioria dos membros presentes. 
 
5. As deliberações só adquirem eficácia depois de aprovadas as minutas das actas ou depois de assinadas 
as minutas, nos termos do número anterior. 
 
6. As actas são aprovadas em sessão subsequente sendo remetidas antecipadamente aos membros da 
Assembleia Municipal. 
 
7. Para efeitos de aplicação do disposto no n.º 1 deste artigo, a acta deve sempre conter uma referência, 
ainda que sumária, ao conteúdo das intervenções proferidas no âmbito da discussão do período da ordem 
do dia. 

 
Artigo 75.º34 

Registo na Acta de Voto de Vencido 
 

 
1. Os membros do órgão podem fazer constar da acta o seu voto de vencido e as razões que o justificam. 
 
2. Quando se trate de dar parecer a dar a outras entidades, as deliberações são sempre acompanhadas das 
declarações de voto apresentadas. 
 
3. O registo na acta de voto de vencido isenta o emissor deste da responsabilidade que eventualmente 
resulte da deliberação tomada. 

 
Artigo 76.º 

Publicidade das Deliberações35 
 

As deliberações destinadas a ter eficácia externa, são obrigatoriamente publicadas no Diário da República, 
quando a lei expressamente o determine, sendo nos restantes casos publicada no boletim da autarquia ou 
em edital afixado nos lugares de estilo durante 5 dos 10 dias subsequentes à tomada da deliberação, sem 
prejuízo do disposto em legislação especial. 

 
 
 

CAPÍTULO VIII 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Artigo 77.º 

Entrada em Vigor e Publicação 
 

1. O regimento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação e dele é fornecido um exemplar a cada 
membro da Assembleia Municipal e da Câmara Municipal. 
 
2. O regimento da Assembleia Municipal é publicado no boletim municipal. 
 
3. Nos termos da lei, quando da instalação de uma nova Assembleia Municipal, enquanto não for aprovado e 
publicado o regimento, continuará em vigor o anteriormente aprovado. 

 
 
 

                                                 
34 Vd. Artigo 93º da Lei n.º 169/88, de 18 de Setembro. Vd. idem Artigo 28º do Código de Procedimento Administrativo. 
35 Vd. Artigo 91º da Lei 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 
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Artigo 78.º 
Interpretação e Integração de Lacunas 

 
Compete à mesa, com recurso para o plenário, interpretar o presente regimento e integrar as lacunas. 

 
Artigo 79.º 
Alterações 

 
1. O presente regimento pode ser alterado pela Assembleia Municipal, por proposta de um grupo municipal 
ou de, pelo menos, 20% dos seus membros. 
 
2. Admitida qualquer proposta de alteração, a sua apreciação é feita pela mesa ou por um grupo de trabalho 
expressamente criado para o efeito. 
 
3. As alterações do regimento devem ser aprovadas por maioria absoluta dos membros em efectividade de 
funções, entrando em vigor no dia seguinte ao da sua publicação em edital e boletim municipal. 
 
4. O regimento, com as alterações inscritas no lugar próprio, é objecto de nova publicação. 
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ANEXO I 
 

Distribuição de Tempos de Intervenção 
 

a) Período de “Antes da Ordem do Dia”: 
 
PS -   22 minutos 
CDU - 17 minutos 
PSD - 16 minutos 
BE -    5 minutos 
 
 
 
b) Primeiro ponto da “Ordem do Dia” das sessões ordinárias: 
 
PS -    33 minutos 
CDU - 25,5 minutos 
PSD - 24 minutos 
BE -   7,5 minutos 
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ANEXO II 
 

Legislação de Referência 
 

A - Legislação referida no articulado 
 
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na sua redacção actual; 
 
Lei n.º 27/96, de 1 de Agosto; 
 
Lei n.º 34/87, de 16 de Julho. 
 
B - Remissões para Legislação Autárquica (no articulado). 
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ANEXO III 
 

LEGISLAÇÃO AUTÁRQUICA 
 

 
CARTA EUROPEIA DA AUTONOMIA LOCAL 
 
Resolução da Assembleia da República n.º 28/90, de 23 de Outubro - Aprovação, para ratificação da Carta 
Europeia de Autonomia Local. 
Decreto do Presidente da República n.º 58/90, de 23 de Outubro- Ratifica a Carta Europeia de Autonomia 
Local, aprovada, para ratificação, pela Resolução da Assembleia da República n.º 28/90, em 13 de Julho de 
1990. 
 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA PORTUGUESA (arts. 235.º a  265.º) 
 
CRIAÇÃO E EXTINÇÃO DAS AUTARQUIAS LOCAIS 
 
• Lei n.º 142/85, de 18 de Novembro, com as alterações introduzidas pelas Leis n.º 142/97, de 27 de 
Novembro, 32/98, de 18 de Julho  48/99, de 16 de Junho - Lei Quadro da Criação dos Municípios. 
 
• Lei n.º 48/99, de 16 de Junho - Estabelece o regime de instalação de novos municípios. 
 
• Lei n.º 11/82, de 2 de Junho, com as alterações da Lei n.º 8/93, de 5 de Março- Regime de criação e 
extinção das autarquias locais e de designação e determinação da categoria das povoações. 
 
• Lei n.º 8/93, de 5 de Março com as alterações da Lei n.º 51-A/93, de 5 de Março - Regime jurídico de 
criação de freguesias. 
 
• Decreto-lei n.º 78/84, de 8 de Março - Estabelece a classificação dos municípios do continente e das 
regiões autónomas. 
 
• Despacho normativo n.º 30/99, de 9 de Junho - Fixa as 106  autarquias que serão financiadas na 
construção, reparação e aquisição das suas Juntas de Freguesia. 
 
ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS E FREGUESIAS 
 
• Lei n.º 11/2003, de 13 de Maio - Estabelece o regime de criação, o quadro de atribuições e competências 
das comunidades intermunicipais de direito público e o funcionamento dos seus órgãos. 
 
• Lei n.º 54/98, de 18 de Agosto - Associações representativas dos municípios e das freguesias. 
 
• Lei n.º 175/99, de 21 de Setembro - estabelece o regime de celebração de protocolo de modernização 
administrativa. 
 
EMPRESAS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E REGIONAIS 
 
• Lei n.º 58/98, de 18 de Agosto - Lei das empresas municipais, intermunicipais e regionais. 
 
• Decreto-lei n.º 327/98, de 2 de Novembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 99799, de 26 de 
Julho - Atribui às empresas públicas municipais competência para a fiscalização do estacionamento de 
duração limitada. 
 
SEGURANÇA LOCAL 
 
• Lei n.º 33/98, de 18 de Julho - Conselhos Municipais de Segurança. 
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• Lei n.º 140/99, de 28 de Agosto - Estabelece o regime e a forma de criação das policiais municipais. 
 
• Decreto-lei n.º 39/2000, de 17 de Março - Regula a criação de serviços de polícia municipal. 
 
• Decreto-lei n.º 40/2000, de 17 de Março - Regula as condições e o modo de exercício de funções de 
agente de polícia municipal. 
 
COMPETÊNCIAS 
 
• Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro - Estabelece o quadro de atribuições e competências para as autarquias 
locais. 
 
• Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro - 
Estabelece o quadro de competências, assim como, o regime de funcionamento, dos órgãos dos municípios 
e das freguesias. 
 
• Decreto-lei n.º 260/2002, de 23 de Novembro - Transfere para as Câmaras Municipais o licenciamento de 
áreas de serviço que se pretende instalar na rede viária municipal. 
 
• Decreto-lei n.º  261/2002, de 23 de Novembro - Confere às Câmaras Municipais competência para emitir 
parecer sobre a localização de áreas de serviço nas redes viárias regional e nacional e prevê a audição dos 
municípios na definição da rede rodoviária nacional e regional e utilização da via pública. 
 
• Decreto-lei n.º 264/2002, de 25 de Novembro - Transfere para as Câmaras Municipais competências dos  
governos civis. 
 
• Lei n.º 110/99, de 3 de Agosto - Autoriza o Governo a legislar, no âmbito do desenvolvimento da Lei de 
Bases do Ordenamento do Território e do Urbanismo, em matéria de atribuições das autarquias locais no 
que respeita ao regime de licenciamento municipal de loteamento urbano e obras de urbanização e de obras 
particulares. 
 
• Decreto-lei n.º 399-A/84, de 28 de Dezembro - Estabelece normas relativas à transferência para os 
municípios das novas competências em matéria de acção social escolar em diversos domínios. 
 
• Lei n.º 2/87, de 8 de Janeiro - Obrigatoriedade de consulta prévia às Câmaras Municipais para autorização 
e licenciamento de jogos de perícia, máquinas de diversão e outras diversões públicas. 
 
• Decreto-lei n.º 299/84, de 5 de Setembro - Regula a transferência para os municípios das novas 
competências em matéria de organização, financiamento e controlo de funcionamento dos transportes 
escolares, de acordo com o disposto no nº5 do artigo 47º da Lei n.º 42/83, de 31 de Dezembro, e no 
Decreto-lei n.º 77/84, de 8 de Março. 
 
• Lei n.º 27/96, de 1 de Agosto - Regime Jurídico da Tutela Administrativa. 
 
• Decreto-lei n.º 514/99, de 24 de Novembro - Procede à adaptação à administração local da Lei n.º 49/99, 
de 22 de Junho, que estabelece o estatuto do pessoal dirigente dos serviços e organismos da administração 
central e local do Estado, bem como, com as necessárias adaptações, dos institutos personalizados ou de 
fundos públicos. 
 
• Lei n.º 176/99, de 25 de Outubro - Confere aos Municípios o direito á detenção da maioria do capital social 
em empresas concessionárias da exploração e gestão de sistemas multimunicipais. 
 
PROCESSO ELEITORAL 
 
• Lei Orgânica n.º 1/2001, de 14 de Agosto, com as alterações introduzidas pela Lei Orgânica n.º 5-A/2001, 
de 26 de Novembro - Lei que regula a eleição dos titulares dos órgãos das autarquias. 
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• Declaração do Ministério dos Negócios Estrangeiros n.º 10/2001 de 13 de Setembro - Torna públicos os 
países a cujos cidadãos é reconhecida capacidade eleitoral activa e passiva em Portugal nas eleições dos 
órgãos das autarquias locais. 
 
• Lei n.º 22/99, de 21 de Abril - Regula a criação de bolsas de agentes eleitorais e a compensação dos 
membros das mesas das Assembleias ou secções de voto em actos eleitorais e referendários. 
 
• Lei n.º 26/99, de 3 de Maio - Alarga  aplicação dos princípios reguladores da propaganda e a obrigação da 
neutralidade das entidades públicas à data da marcação das eleições ou do referendo. 
 
 
 
• Processo n.º 19/87 - Livro n.º 63 da Procuradoria Geral da República - Perda do mandato/ inelegibilidade/ 
incompatibilidade eleitoral. 
 
• Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 244/85 - Processo n.º 127/85, de 7 de Fevereiro- Eleição/ 
Inelegibilidade/ Funcionário autárquico. 
 
• Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 552/89 - Processo n.º 332/89, de 4 de Abril - Eleição/ Inelegibilidade/ 
Funcionário autárquico. 
 
ELEITOS LOCAIS 
 
• Lei n.º 29/87, de 30 de Junho,  com as alterações introduzidas pela Lei n.º 1/91, de 10 de Janeiro; Lei n.º 
97/89, de 15 de Dezembro, Lei n.º 11/91, de 17 de Maio, Lei n.º 11/96, de 18 de Abril, Lei n.º 127/97, de 11 
de dezembro, Lei n.º 50/99, de 24 de Junho, Lei n.º 86/2001, de 10 de Agosto; Lei 22/2004, de 17 de Junho. 
 
• Portaria n.º 26/92, de 16 de Janeiro - Estabelece a taxa contributiva a aplicar na determinação do montante 
das contribuições acrescidas a pagar pelos eleitos locais pela bonificação do tempo de serviço em caso de 
opção pelo regime geral da segurança. 
 
• Lei n.º 11/96, de 18 de Abril, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro e Lei 
n.º 87/2001, de 10 de Agosto - Regime aplicável ao exercício do mandato dos membros das Juntas de 
Freguesia. 
Parecer n.º 189/93, da Procuradoria Geral da República - Estatuto Remuneratório/ Eleitos Locais/ 
Diuturnidades. 
 
• Lei n.º 64/93, de 26 de Agosto, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 39-B/94, de 27 de Dezembro, 
Lei n.º 28/95, de 18 de Agosto, Lei n.º 12/96, de 18 de Abril, Lei n.º 42/96, de 31 de Agosto e pela Lei n.º 
12/98, e 24 de Fevereiro - Estabelece o regime jurídico de incompatibilidades e impedimentos dos titulares 
de cargos políticos e altos cargos públicos. 
 
• Lei n.º 12/98, de 24 de Fevereiro - Regime de incompatibilidades e impedimentos dos autarcas.  
. Lei n.º 53-F/2006 de 29 de Dezembro que aprovou o “Regime Jurídico do Sector Empresarial Local” 
revogando a Lei n.º58/98 de 18 de Agosto 
 
• Portaria n.º 399/88, de 23 de Junho - Aprova os cartões de identidade para uso dos titulares de órgãos e 
funcionários autárquicos. 
 
FINANÇAS LOCAIS 
 
. Lei n.º 2/2007 de 15 de Janeiro, aprova a nova lei das Finanças locais revogando a lei n.º 42/98 de 6 de 
Agosto. 
 
, Portaria n.º 995/98, de 25 de Novembro - Estabelece os valores do índice de desenvolvimento social 
nacional. 
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• Despacho normativo n.º 38/99, de 23 de Agosto - Procede a uma nova atribuição de subsídios destinados 
ao financiamento da construção, reparação e aquisição de sedes de Juntas de Freguesia 
 
REFERENDO LOCAL 
 
• Lei Orgânica n.º 4/2000 de 24 de Agosto - Aprova o regime jurídico do referendo local. 


