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CCÂÂMMAARRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  
 

 
 

88..ªª  RREEUUNNIIÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  
 

RReeaalliizzaaddaa  eemm  2266  ddee  AAbbrriill  ddee  22000077  
 
 
 
 

DDEELLIIBBEERRAAÇÇÕÕEESS  
 

 
 
 

AABBAAIIXXOO--AASSSSIINNAADDOO  
 

 
 

O CONCELHO DE ODIVELAS EXIGE CONDIÇÕES 
DE SAÚDE DIGNAS 

 
No concelho de Odivelas os Centros de Saúde e 
respectivas extensões não dispõem das condições mínimas 
para a prestação de cuidados de saúde à população. Há 
freguesias onde não existe qualquer unidade de saúde, 
como é o caso do Olival Basto e Ramada, a primeira com 
elevado índice de pessoas idosas e a segunda com cerca de 
18.000 habitantes, obrigando a população a deslocar-se a 
Odivelas ou Póvoa de Santo Adrião para terem assistência 
médica. 
 
Esta realidade foi reconhecida pelo governo quando, em 
2001, assinou contratos-programa com a Câmara 
Municipal de Odivelas para a construção de três novos 
Centros, os quais deviam ter sido construídos até 
Dezembro de 2004. Em Janeiro de 2006 o Ministro da 
Saúde repetiu a promessa da construção dos mesmos 
Centros. A verdade é que até hoje tudo continua na 
mesma, não obstante as negociações em curso entre o 
Ministério da Saúde e a autarquia.  
 
A população no nosso concelho aumenta de ano para ano, 
enquanto o número de médicos de família diminui. Em 
2001 havia 86 médicos para cerca de 128.000 utentes e em 
2006 a população aumentou para cerca de 162.000 e o 
número de médicos reduziu para 85, fazendo com que 
35.000 pessoas não tenham médico de família. Em apenas 
um ano a taxa de utentes sem médico de família passou de 
17% para 21%. Os médicos especialistas diminuíram 
(Pediatria e Otorrinolaringologia) e, em algumas áreas 
deixaram mesmo de existir (Ginecologia).  
 
Os abaixo-assinados, inconformados com os sucessivos 
adiamentos da construção destes equipamentos que 
constituem um imperativo constitucional e de sociedade, 
exigem do governo: 
 
- Inclusão nos Orçamentos de Estado de 2008 e 2009 de 
verbas para a construção dos Centros de Saúde em 

Famões, Odivelas, Ramada, Pontinha, Olival Basto e 
Póvoa de Santo Adrião; 
 
- O reforço dos profissionais de saúde, designadamente 
enfermeiros, médicos de saúde familiar e de especialidades 
em que existe maior carência.   
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

AACCTTAA  
 

 
 

ACTA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 
Acta da 1ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, realizada no dia 17 de Janeiro de 2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

ENCERRAMENTO DE CONTA BANCÁRIA  
 

 
 

ENCERRAMENTO DE CONTA BANCÁRIA EXISTENTE 
NO CRÉDITO PREDIAL PORTUGUÊS 

 
Encerramento da conta bancária n.º 31.0000.00763386001 
existente no Crédito Predial Português, de que o 
Município de Odivelas é titular, em virtude da reduzida 
movimentação desta conta bancária, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/7434/2007, de 13-
04-2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

SEGURO RAMO ACIDENTES PESSOAIS  
 

 
 

ACTUALIZAÇÃO DO SEGURO DO RAMO DE ACIDENTES 
PESSOAIS DO EXECUTIVO CAMARÁRIO 

 
Actualização da apólice de seguro 21899974, referente ao 
ramo de acidentes pessoais dos membros do Executivo 
Camarário, de modo a cobrir todos os acidentes 
decorrentes da actividade profissional, com as seguintes 
coberturas/capitais: Morte ou Invalidez Permanente 
181.600,00€, Subsídio Diário por Incapacidade temporária 
Absoluta 90,80€, Subsídio Diário por Internamento 
Hospitalar 90,80€ e Despesas de Tratamento e 
Repatriamento 11.440,80€, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2007/6382, de 29-03-2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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PREVENÇÃO DAS DOENÇAS ONCOLÓGICAS  
 

 
 

PROGRAMA MUNICIPAL DE PREVENÇÃO 
DAS DOENÇAS ONCOLÓGICAS 

 
Programa Municipal de Prevenção das Doenças 
Oncológicas, (documento que se publica em anexo) que 
tem como finalidade, contribuir para uma alteração 
positiva e progressiva no Município de Odivelas de alguns 
dos factores que provocam o cancro, potenciando os 
factores protectores e inibindo os factores de risco, tendo 
como objectivo geral: obter ganhos em saúde através do 
desenvolvimento de intervenções que promovam uma 
vida saudável, a elevação dos níveis de (in)formação sobre 
os hábitos e estilos de vida que reduzem os riscos e que 
fomentem um acréscimo sustentado nos acessos dos 
munícipes às actividades de rastreio oncológico já 
implementadas, de acordo com o proposto na informação 
n.º Interno/2007/7600, de 16-04-2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PROGRAMA “ODIVELAS SEM TABACO – 2007”  
 

 
 

IMPLEMENTAÇÃO E INCLUSÃO NO PLANO ESTRATÉGICO 
CONCELHIO DE PREVENÇÃO DAS TOXICODEPENDÊNCIAS 

 
Implementação do Programa “Odivelas Sem Tabaco - 
2007”, programa específico de prevenção do tabagismo, 
bem como a sua inclusão no Plano Estratégico Concelhio 
de Prevenção das Toxicodependências, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2007/7801, de 
18.04.07, no âmbito do qual serão desenvolvidas um 
conjunto de actividades, tais como: conferência sobre o 
Tabagismo e Doenças Associadas, Rastreio à Doença 
Pulmonar Obstrutiva Crónica, participação em programas 
de rádio, rastreio à Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica 
aos funcionários da Câmara Municipal de Odivelas, 
consultas de desabituação tabágica aos funcionários da 
Câmara Municipal de Odivelas, acções de formação sobre 
prevenção do tabagismo, Ateliers sobre Prevenção do 
Tabagismo”. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PATROCÍNIO 
 

 
 

PATROCÍNIO DE MATERIAL ORTOPÉDICO 
 

Aceitação de patrocínio, concedido pela Farmácia Nabais 
Vicente, de material ortopédico, no valor total de € 435,68 
(quatrocentos e trinta e cinco euros e sessenta e oito 
cêntimos), e atribuição do referido material ao Centro 
Comunitário Paroquial da Ramada, IPSS localizada na 
Freguesia da Ramada, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2007/7918, de 19-04-2007, que 
consiste no seguinte: 
 
Quantidade Produto Valor 

1 Sandália Ortopédica Criança Azul n.º 24 56,86€ 
1 Bota Moos/Kombi n.º 22 25,87€ 
1 Bota Ocean Glattleder n.º 21 50,40€ 
1 Bota Ocean Glattleder n.º 22 49,53€ 
1 Bota Nubuk Ocean n.º 24 47,14€ 
1 Bota Nubuk Erde n.º 23 47,14€ 
1 Bota Nubuk Erde n.º 24 47,14€ 
1 Bota Nubuk Erde n.º 21 55,80€ 
1 Bota Nubuk Ocean n.º 21 55,80€ 

Total 435,68€ 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PATROCÍNIO NO ÂMBITO DO PROGRAMA MUNICIPAL 
DE PREVENÇÃO DAS DOENÇAS ONCOLÓGICAS 

 
Aceitação do patrocínio, concedido pelos Laboratórios 
Expanscience, Produtos de Higiene, Lda, no valor total de 
€ 2.807,00 (dois mil oitocentos e sete euros), no âmbito do 
Programa Municipal de Prevenção das Doenças 
Oncológicas, para reedição de um guia informativo 
dirigido a crianças e angariação de protectores solares para 
posterior distribuição pelas crianças mais carenciadas do 
Concelho que participem nas colónias de férias 
promovidas por instituições locais (Juntas de Freguesia e 
IPSS), de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2007/8035, de 20-04-2007, e que consiste no 
seguinte: 
 
...“...um patrocínio dos Laboratórios Expanscience, 
produtos Higiene, Lda, detentores da marca Mustela 
Solares, sediado na Rua Heróis de Chaimite, Lote 8, 
apartado 1228 – 2676-801 Odivelas, no valor de total de 
2807.00€ (dois mil oitocentos e sete euros), (...) a ser 
consubstanciado através: 
 
Oferta de 20 produtos SPF 40 (valor unitário: 16.00€) - 
320.00€ 
 
Oferta de 20 produtos SPF 50+ (valor unitário: 16.00€) - 
320.00€ 
 
Impressão de 10 000 folhetos (valor unitário: 0.21€ - 
2097.00€ 
 
Trabalho de apoio (1 diária): 70.00€” ... 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DA PÓVOA DE SANTO ADRIÃO 
 

Atribuição ao Centro Social e Paroquial da Póvoa de 
Santo Adrião, no âmbito do Programa de Apoio às 
Instituições Particulares de Solidariedade Social de 
Odivelas (PAIPSSO), Sub-Programa E, de um apoio, sob 
a forma de transporte, a realizar em veículo municipal no 
dia 27 de Junho de 2007, para deslocação à zona de 
Coimbra, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2007/7518, de 16-04-2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA INFANTIL E JUVENIL DA RAMADA 
 

Atribuição à Associação Comunitária Infantil e Juvenil da 
Ramada, no âmbito do Programa de Apoio às Instituições 
Particulares de Solidariedade Social de Odivelas 
(PAIPSSO), Sub-Programa E, de um apoio, sob a forma 
de transporte, a realizar em veículo municipal no dia 09 de 
Julho de 2007, para deslocação à zona de Montemor-o-
Novo, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2007/7599, de 16-04-2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

RANCHO FOLCLÓRICO “OS CAMPONESES DE ODIVELAS” 
 

Atribuição ao Rancho Folclórico “Os Camponeses de 
Odivelas”, no âmbito do Programa de Apoio aos Agentes 
Culturais do Concelho de Odivelas (PACO), Programa C, 
de um apoio, sob a forma de transporte, realizar em 
veículo municipal no dia 17 de Junho de 2007, para 
deslocação a Arganil, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2007/7412, de 13-04-2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

RANCHO FOLCLÓRICO “OS CAMPONESES DE ODIVELAS” 
 

Atribuição ao Rancho Folclórico “Os Camponeses de 
Odivelas”, no âmbito do Programa de Apoio aos Agentes 
Culturais do Concelho de Odivelas (PACO), Programa C, 
de um apoio, sob a forma de transporte, a realizar em 
veículo municipal no dia 04 de Agosto de 2007, para 
deslocação a Vilar de Ferreiros, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2007/6803, de 04-
04-2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 

RANCHO FOLCLÓRICO “OS CAMPONESES DE ODIVELAS” 
 

Atribuição ao Rancho Folclórico “Os Camponeses de 
Odivelas”, no âmbito do Programa de Apoio aos Agentes 
Culturais do Concelho de Odivelas (PACO), Programa C, 
de um apoio, sob a forma de transporte, a realizar em 
veículo municipal no dia 11 de Agosto de 2007, para 
deslocação a Castelo de Vide, de acordo com o proposto 
na informação n.º Interno/2007/6831, de 04-04-2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

RANCHO FOLCLÓRICO “OS CAMPONESES DE ODIVELAS” 
 

Atribuição ao Rancho Folclórico “Os Camponeses de 
Odivelas”, no âmbito do Programa de Apoio aos Agentes 
Culturais do Concelho de Odivelas (PACO), Programa C, 
de um apoio, sob a forma de transporte, a realizar em 
veículo municipal no dia 19 de Agosto de 2007, para 
deslocação a Cerdeira, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2007/6719, de 03-04-2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

JUNTA DE FREGUESIA DA PONTINHA 
 

Atribuição à Junta de Freguesia da Pontinha, de um apoio, 
sob a forma de transporte, a realizar em veículo municipal 
nos dias 23 e 28 de Julho de 2007, para deslocação a 
Aveiro, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2007/7548, de 16-04-2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

URBANISMO 
 

 
 
 

BAIRRO CASAL DOS APRÉSTIMOS, LOTE 137, RAMADA 
SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO CAUÇÃO 

MARIA GABRIELA DA SILVA OLIVEIRA SANTOS 
 

Substituição da hipoteca legal constituída sobre o lote 137, 
inserido no Bairro Casal dos Apréstimos, na Ramada, pelo 
depósito caução, efectuado pela Caixa Geral de Depósitos, 
no valor de € 614,54 (seiscentos e catorze euros e 
cinquenta e quatro cêntimos), para garantir a boa 
execução das obras de urbanização referentes ao Alvará 
n.º 11/2001, de 30 de Novembro de 2001, de acordo com 
o proposto na informação n.º 
127/PC/DGOU/DRU/2007, de 27-03-2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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TRANSPORTES ESCOLARES  
 

 
 

NORMAS DOS TRANSPORTES ESCOLARES 
 

A Câmara Municipal de Odivelas no exercício da suas 
competências, ao abrigo da Lei n° 159/99, de 14 de 
Setembro, e dando cumprimento ao Decreto-Lei n° 
299/84, de 5 de Setembro e ao Decreto Lei n° 7/2003, de 
15 de Janeiro, elaborou as Normas de Atribuição dos 
Transportes Escolares (documento que se publica em 
anexo) aos alunos do Município de Odivelas, em 
conformidade com a rede de transportes públicos locais. 
Estas Normas constituem o instrumento de gestão por 
excelência, do serviço de transportes escolares e têm 
como objectivo organizar e disciplinar o seu 
funcionamento e financiamento. O presente normativo 
abandona o critério de aplicação anual de vigência, para 
manter a partir de agora a mesma redacção, até que seja 
necessário efectuar uma adenda, alterar ou revogar algum 
dos pontos actuais, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2007/7647, de 24.04.2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CCÂÂMMAARRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  
 

 
 

33..ªª  RREEUUNNIIÃÃOO  EEXXTTRRAAOORRDDIINNÁÁRRIIAA  
 

RReeaalliizzaaddaa  eemm  44  ddee  MMaaiioo  ddee  22000077  
 
 
 
 

TOMADA DE POSSE 
 

 
 

TOMADA DE POSSE 
DA SENHORA DR.ª EDUARDA FREDERICA CORREIA DE BARROS 
COMO VEREADORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 
Foi dada posse pela Senhora Presidente da Câmara. à 
Senhora Dr.ª Eduarda Frederica Correia de Barros como 
Vereadora da Câmara Municipal, nos termos do artigo 79º 
da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações 
introduzidas pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, tendo a 
Senhora Dr.ª Eduarda Frederica Correia de Barros sido 
convocada como membro substituto imediatamente a 
seguir na ordem da lista do Partido Socialista apresentada 
nas últimas eleições autárquicas. 

 
 
 
 

NOMEAÇÃO 
 

 
 

NOMEAÇÃO DO PRESIDENTE DA ODIVELGEST, E.M. 
 

Nomeação, para o exercício das funções de Presidente do 
Conselho de Administração da Odivelgest – Gestão de 
Equipamentos, E.M., do Senhor Mário Máximo dos 
Santos, de acordo com a proposta da Senhora Presidente 
de 2 de Maio de 2007. 
 
(Deliberado por escrutínio secreto, com 6 votos a favor e 4 
votos contra) 
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UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 
 
 

DESPACHOS 
 

 
 
 

PRESIDÊNCIA 
 

 
 

DESPACHO N.º 15/PRES/2007 
 

Assunto: Tolerância de Ponto 
 
Nos termos da competência que me é atribuída pela al. a) 
do n.º 2 do art.º 68°, da Lei n.° 169/99, de 18 de 
Setembro, alterada pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 
determino que no próximo dia 30 de Abri de 2007, seja 
concedida tolerância de ponto aos trabalhadores 
municipais. 
 
Ficam excepcionados do disposto no presente Despacho, 
os serviços que, atento o carácter imprescindível do seu 
funcionamento, não possam dispensar os seus 
trabalhadores, caso em que os mesmos usufruirão da 
referida dispensa em momento posterior, a acordar com o 
respectivo superior hierárquico. 
 
Solicito, todavia, a todos os serviços que prestam 
atendimento ao público que procedam à divulgação deste 
despacho, afixando-o nas respectivas portas, por forma a 
que o mesmo seja do conhecimento antecipado dos 
Munícipes. 
 
Odivelas, 26 de Abril de 2007 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

(a) Susana de Carvalho Amador 
 
 
 

DESPACHO N.º 17/PRES/2007 
 

Assunto: DESIGNAÇÃO DE VICE-PRESIDENTE DA 
CÂMARA MUNICIPAL 
 
Considerando que: 
 
A) Na reunião da Câmara de 26 de Abril de 2007, o Sr. 
Vereador e Vice-Presidente VITOR MANUEL ALVES 
PEIXOTO, comunicou a sua renúncia ao mandato de 
vereador da Câmara Municipal; 
 
B) Se revela necessário designar um membro do 
Executivo Municipal para assumir a qualidade de 
substituto legal da Presidente da Câmara Municipal; 
 

C) É da competência da Presidente da Câmara Municipal 
designar o seu substituto legal; 
 
Nos termos do artigo 237° da Constituição da República, 
a qual consagrou o quadro das competências, assim como 
o Regime Jurídico do Funcionamento dos Órgãos dos 
Municípios e das Freguesias; e nos termos do n.° 1 do 
artigo 56° e n.º 3 do artigo 57° da Lei n 169/99, de 18 de 
Setembro com as alterações introduzidas pela Lei 5-
A/2002, de 11 de Janeiro, designo como Vice-Presidente 
da Câmara Municipal de Odivelas o Senhor Vereador 
SÉRGIO CONSTANTINO GASPAR LOPES DE 
PAIVA, atribuindo-lhe, nas minhas faltas e impedimentos, 
todas as competências que legalmente me estão atribuídas 
e ainda as que me foram delegadas, ou o venham a ser, 
pela Câmara Municipal. 
 
Revogo o despacho n.° 2/PRES/2005, datado de 02 de 
Novembro de 2005. 
 
O presente despacho produz efeitos a partir da presente 
data. 
 
Odivelas, 27 de Abril de 2007 

 
A PRESIDENTE DA MUNICIPAL 

(a) Susana de Carvalho Amador 
 
 
 

DESPACHO N.º 19/PRES/2007 
 

Assunto: Aditamento ao Despacho de Delegação e 
Subdelegação de Competências nº 50/PRES/2006 no 
Senhor Vereador Sérgio Constantino Gaspar Lopes de 
Paiva 
 
Por força do estabelecido no nº 2 do artigo 69º da Lei nº 
169/99, de 18 de Setembro, com a redacção dada pela Lei 
nº 5- A/2002, de 11 de Janeiro, e genericamente nos 
artigos 35º e 36º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei nº 442/91, de 
15 de Novembro, e, ainda, no artigo 27º do Decreto-Lei 
197/99, de 8 de Junho, e considerando que a delegação de 
competências é o instrumento jurídico por excelência de 
desconcentração administrativa de forma a assegurar a 
eficácia da gestão no Município, adito ao meu Despacho 
50/PRES/2006, os seguintes pontos: 
 
 
Capítulo I 
 
4. DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E 

TRANSPORTES, COM EXCLUSÃO DA DIVISÃO DE 
TRANSPORTES E OFICINAS; 

 
A. Assegurar a elaboração dos estudos e projectos 

relativos a infra-estruturas, equipamentos e instalações 
municipais; 

 
B. Planear e executar as obras contempladas nos Planos 

de Investimento aprovados, através do lançamento de 
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concursos de empreitadas ou por administração 
directa; 

 
C. Fiscalizar e acompanhar a execução das referidas obras; 
 
D. Controlar, em coordenação com a Divisão de 

Planeamento e Controlo e a Divisão Financeira, a 
execução orçamental e financeira dos Planos de 
Investimentos, quanto às obras e concursos sob sua 
responsabilidade; 

 
E. Controlar, em coordenação com a Divisão de 

Planeamento e Controlo e a Divisão Financeira, a 
execução financeira dos documentos previsionais e a 
execução orçamental das obras sob a sua 
responsabilidade; 

 
F. Fiscalizar o cumprimento pelos adjudicatários das obras 

municipais, dos correspondentes projectos, prazos e 
normas técnicas de execução e assegurar os 
procedimentos técnicos e administrativos que 
correspondem à fiscalização de empreitadas de obras 
públicas; 

 
G. Assegurar a elaboração dos estudos e projectos 

relativos a infra-estruturas, arranjos exteriores de vias e 
espaços urbanos e equipamentos colectivos, de 
responsabilidade municipal a construir, reconstruir, 
ampliar, remodelar ou conservar; 

 
H. Elaborar os cadernos de encargos e programas de 

concurso de projectos e de obras municipais de infra-
estruturas, arranjos exteriores, equipamentos 
colectivos, vias e espaços urbanos e proceder à 
abertura dos respectivos concursos; 

 
I. Promover e controlar os actos administrativos 

necessários ao desenvolvimento das empreitadas, após 
a sua adjudicação bem como a correspondente 
tramitação administrativa; 

 
J. Coordenar as necessidades de medidas de gestão 

patrimonial para a execução de obras municipais, e 
enviá-las à Divisão do Património, face às 
necessidades de expropriação de terrenos; 

 
K. Prestar assistência técnica às obras municipais em 

curso; 
 
L. Prestar apoio técnico nas áreas anteriormente definidas 

e em domínios técnicos especializados do seu âmbito; 
 
M. Planear a execução das obras contempladas nos Planos 

de Investimento aprovados, calendarizando as 
diferentes fases de execução das mesmas de acordo 
com os objectivos definidos superiormente; 

 
N. Promover e controlar os actos administrativos 

necessários ao desenvolvimento das empreitadas, após 
a sua adjudicação, designadamente as garantias, 
contratos, consignação, propostas de trabalhos a mais 
e a menos, revisões de preços, recepções provisórias e 

definitivas, bem como a correspondente tramitação 
administrativa; 

 
O. Fiscalizar o cumprimento, pelos adjudicatários das 

obras municipais, dos correspondentes projectos, 
prazos e normas técnicas de execução e assegurar os 
procedimentos técnicos e administrativos que 
correspondem à fiscalização de empreitadas de obras 
públicas; 

 
P. Assegurar, directamente ou através de terceiros, os 

trabalhos relativos a infra-estruturas de iluminação 
pública; 

 
Q. Emitir parecer sobre os projectos de iluminação 

pública; 
 
R. Implementar estudos de trânsito e circulação; 
 
S. Assegurar os trabalhos relativos à sinalização 

horizontal, vertical e semafórica; 
 
T. Emitir parecer sobre os pedidos de licenciamento 

apresentados pelos operadores de subsolo em áreas 
urbanas consolidadas; 

 
U. Apoiar outros serviços municipais, designadamente na 

sinalização temporária de zonas de actividades levadas 
a efeito pelo município com incidência temporária no 
sistema de circulação e trânsito, no estudo de circuitos 
de transportes públicos, nomeadamente redes, 
percursos e horários; 

 
V. Aquisição e colocação de mobiliário urbano; 
 
W. Assegurar a gestão técnica e operacional do material 

rolante e realizar a conservação e manutenção de 
instalações e equipamentos municipais; 

 
X. Elaborar anualmente, com a participação dos diversos 

serviços gestores de infra-estruturas e equipamentos 
sociais, um Plano de Manutenção devidamente 
programado quantificado em termos de mão-de-obra, 
materiais e outros factores; 

 
Y. Manter, a par de um esforço crescente de planeamento 

e programação, uma adequada capacidade para 
responder de forma flexível às necessidades operativas 
de urgência ou imprevistas; 

 
Z. Assegurar por administração directa, quando solicitado, 

a conservação e manutenção das instalações e 
equipamentos municipais, ou sob responsabilidade 
municipal, designadamente; 

 
� Equipamentos e mobiliário urbano, quando não 

cometida tal responsabilidade a concessionários 
externos;  

 
� Instalações municipais de serviço e outras instalações 

públicas sob responsabilidade municipal;  
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� Equipamentos de cultura, desporto e recreio 

municipais ou relativamente aos quais o município 
tenha assumido compromissos de manutenção;  

 
� Parque habitacional municipal;  
 
� Equipamentos municipais de abastecimento público.  
 
AA. Apoiar de um modo geral, todos os serviços 

municipais desde que esteja tecnicamente dotada; 
 
 
Capítulo II 
 
8. A competência prevista na alínea j) do n.º 2 do Artigo 
68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela 
Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, para promover a 
execução de obras por administração directa, nos termos 
da lei, até ao valor de 75.000 € (setenta e cinco mil euros); 
 
 
Capítulo III 
 
4. As competências atribuídas ao dono da obra pelo 
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, para todos 
procedimentos até ao valor de 75.000 € (setenta e cinco 
mil euros) e que digam respeito à consecução das 
atribuições municipais acima enunciadas; 
 
5. A competência prevista no artigo 6º n.º 1 e n.º 2 do 
Decreto-Lei n.º 44/2005 de 23 de Fevereiro, para a 
sinalização de vias públicas municipais. 
 
 
Odivelas, 5 de Maio de 2007 

 
 

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

 
 
 

DESPACHO N.º 20/PRES/2007 
 

Assunto: Delegação e Subdelegação de Competências da 
Presidente da Câmara Municipal de Odivelas na 
Vereadora Eduarda Frederica Correia de Barros 
 
Considerando a delegação de competências da Câmara 
Municipal de Odivelas na sua Presidente, tomada na 
reunião realizada no dia de 4- de Novembro de 2005 e no 
dia 22 de Fevereiro de 2006; 
 
Atendendo ao disposto na 2.ª parte da alínea b) do artigo 
40.º do Código do Procedimento Administrativo, 
aprovado através do Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de 
Novembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-
Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro, é necessário proceder a 
uma nova delegação e subdelegação de competências; 
 

Considerando que a delegação de competências é o 
instrumento jurídico por excelência de desconcentração 
administrativa de forma a assegurar a eficácia da gestão do 
Município; 

 
 
I 
 

Nos termos e ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 65.º 
e do n.º 2 do artigo 69.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro, bem como o disposto nos artigos 35.º e seguintes 
do Código de Procedimento Administrativo, e tendo 
ainda em atenção o disposto no artigo 27º do Decreto-Lei 
n.º 197/99, de 8 de Junho, considerando as delegações de 
poderes efectuadas pela Câmara Municipal na sua 
Presidente na reunião de 4 de Novembro de 2005 e no dia 
22 de Fevereiro de 2006, delego as minhas competências 
próprias e subdelego as que me estão delegadas, na 
Senhora Vereadora EDUARDA FREDERICA CORREIA 

DE BARROS, para a prática dos actos administrativos e de 
gestão das seguintes atribuições municipais: 
 
1. DIVISÃO DE TRANSPORTES E OFICINAS; 
 
A. Assegurar a gestão técnica e operacional do parque de 

viaturas e máquinas do Município; 
 
B. Manter o controlo técnico do equipamento mecânico 

afecto, em termos operacionais e patrimoniais, a 
outras unidades orgânicas; 

 
C. Assegurar as actividades de manutenção do parque de 

viaturas e máquinas do Município; 
 
D.  Prestar apoio oficial, nas áreas técnicas para que esteja 

dotada, aos outros serviços municipais; 
 
E. Definição das cláusulas contratuais da carteira de 

seguros relativa a todas as viaturas e máquinas 
municipais, em articulação com a Divisão do 
Património; 

 
F. Acompanhar em caso de sinistro ou acidentes todos os 

procedimentos da seguradora tendo em vista a defesa 
dos interesses municipais. 

 
 
2. DIVISÃO DO DESPORTO 
 
A. Colaborar, apoiar e contribuir para que o Movimento 

Associativo, a Escola, Juntas de Freguesia e demais 
entidades sejam um parceiro estratégico na promoção, 
generalização e desenvolvimento de uma prática 
desportiva de qualidade no município de Odivelas; 

 
B. Implementar e gerir Programas de Apoio ao 

Associativismo Desportivo de Odivelas assentes em 
normas claras e em princípios de transparência, rigor e 
imparcialidade; 
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C. Participar na elaboração do Plano Municipal de 
Desenvolvimento das Infra-estruturas Desportivas; 

 
D. Colaborar e acompanhar a elaboração de estudos, 

projectos e construção de infra-estruturas desportivas, 
em articulação com serviços municipais e demais 
entidades com competências nesta área; 

 
E. Criar as condições necessárias e regular a gestão das 

infra-estruturas desportivas municipais, visando a 
promoção de uma cultura assente em critérios de 
eficácia e qualidade; 

 
F. Promover o desenvolvimento de programas, projectos 

e acções que visem a diversificação da oferta 
desportiva, a manutenção da saúde e condição física, 
da melhoria da qualidade de vida e do gosto pela 
prática, com base numa ampla e diversificada oferta; 

 
G. Apoiar ou comparticipar pelos meios adequados 

actividades de natureza desportiva com relevante 
interesse municipal; 

 
H. Conceber Planos e Acções de Formação de carácter 

desportivo dirigida aos diversos intervenientes no 
contexto do desenvolvimento desportivo do 
Concelho. 

 
 
3. DIVISÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS 
 
A. Elaborar estudos que permitam o diagnóstico social e o 

conhecimento das carências sociais das populações; 
 
B. Colaborar e desenvolver programas e projectos 

integrados de acção social, de iniciativa municipal ou 
em parceria com outras instituições e agentes sociais, 
visando grupos especialmente carenciados, vulneráveis 
ou em risco; 

 
C. Incentivar e promover a criação de estruturas e 

actividades de apoio aos grupos sociais desfavorecidos; 
 
D. Assegurar a realização dos objectivos e dos programas 

municipais na área da promoção comunitária, pelo 
estabelecimento e execução de programas de 
promoção social integrada por zona ou aglomerado, 
com especial incidência nas zonas sujeitas a processos 
sociais mais complexos; 

 
E. Promover a adequada articulação entre as actividades 

municipais com as das Juntas de Freguesia, das 
organizações sociais locais e de outras instituições no 
sentido da mobilização e optimização dos recursos 
disponíveis, e da elevação da consciência cívica, da 
participação e auto-responsabilização das populações 
na resolução directa dos seus problemas mais 
prementes e imediatos; 

 
F. Elaborar estudos conducentes à identificação das 

necessidades a prover e apresentar propostas de apoio 

social complementar que não sejam contempladas 
pelos regimes sociais de protecção social; 

 
G. Elaborar propostas que visem a definição e o 

aperfeiçoamento dos esquemas de prestações sociais, 
designadamente, a atribuição de bolsas de estudo e de 
subsídios; 

 
H. Executar medidas de política social nomeadamente de 

apoio à infância, adolescência e idosos, no âmbito das 
atribuições do Município; 

 
I. Promover políticas de integração das diferentes 

comunidades étnicas e culturais do Concelho, tendo 
em vista a igualdade de oportunidades e a promoção 
da interculturalidade; 

 
J. Dinamizar a Oficina Domiciliária, promovendo o 

alargamento das suas competências, visando o apoio 
aos idosos mais carenciados; 

 
K. Assegurar e desenvolver a estrutura de apoio à 

comunidade emigrante residente no Concelho; 
 
L. Desenvolver a estrutura de apoio temporário para as 

crianças e jovens em risco; 
 
M. Promover o estabelecimento de protocolos com outras 

entidades tendentes a assegurar benefícios aos 
trabalhadores do Município e seu agregado familiar. 

 
 

II 
 

Assim, delego as competências que a seguir se enunciam: 
 
1. A competência prevista na alínea a) do n.º 2 do artigo 
68º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela 
Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, para decisão de todos 
os assuntos relacionados com a gestão e direcção dos 
recursos humanos afectos às unidades orgânicas sob a sua 
responsabilidade, com excepção dos actos relativos à 
constituição, modificação e extinção da relação jurídica de 
emprego, designadamente: 
 
a) Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes decisões 

relativas a férias, com respeito pela necessidade da 
consecução da prestação dos respectivos serviços 
públicos, que estão afectos à sua responsabilidade; 

 
b) Autorizar férias, mediante os respectivos mapas e 

requerimentos, e ausências ao serviço por pequenos 
períodos, dos trabalhadores da unidade orgânica; 

 
c) Controlar a assiduidade, visando informações, mapas e 

relatórios de assiduidade dos trabalhadores da unidade 
orgânica; 

 
d) Justificar e não justificar as faltas verificadas no âmbito 

do serviço; 
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e) Autorizar deslocações em serviço no País, exceptuando 
aquelas que hajam de ser feitas para representação 
oficial do Município, e a realização de trabalho 
extraordinário e prestado em dias de descanso semanal 
e de descanso semanal complementar, dentro dos 
limites legalmente estabelecidos e sempre que assim o 
exija o funcionamento do serviço, bem como autorizar 
os respectivos pagamentos; 

 
f) Instaurar processos disciplinares, considerando que a 

nomeação do instrutor do processo deverá recair, 
sempre que possível, em licenciado em Direito que seja 
funcionário do Município; 

 
g) Autorizar o abono de vencimento de exercício perdido 

por motivo de doença; 
 
h) Emitir parecer sobre requerimentos de mobilidade 

interna. 
 
 
2. A possibilidade de subdelegação de competências 

quanto à gestão de recursos humanos restringe-se a: 
 
a) Autorizar férias, mediante os respectivos mapas e 

requerimentos, e ausências ao serviço por pequenos 
períodos; 

 
b) Controlar a assiduidade, visando informações, mapas e 

relatórios de assiduidade; 
 
c) Justificar e injustificar faltas no âmbito do serviço, com 

excepção das referidas no artigo 71º do Estatuto 
Disciplinar; 

 
d) Autorizar deslocações em serviço no País, exceptuando 

aquelas que hajam de ser feitas para representação 
oficial do Município, e a realização de trabalho 
extraordinário e prestado em dias de descanso semanal 
e de descanso semanal complementar, dentro dos 
limites legalmente estabelecidos e sempre que assim o 
exija o funcionamento do serviço; 

 
e) Visar Boletins de horas extraordinárias e de ajudas de 

custo, confirmando a informação neles constante e a 
sua conformidade com os limites legalmente 
estabelecidos; 

 
f) Propor a instauração de processos disciplinares. 
 
3. A competência prevista na alínea b) do n.º 1 do artigo 

68º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela 
Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, de execução das 
deliberações da Câmara Municipal e de coordenação da 
actividade dos serviços sob sua superintendência; 

 
4. A competência prevista na alínea g) do n.º 1 do referido 

artigo 68º, para autorizar a realização das despesas 
orçamentadas com a locação e aquisição de bens e 
serviços até ao limite de 5.000 € (cinco mil euros) com 
a possibilidade de subdelegação nos dirigentes 
municipais até ao limite de 2.500 € (dois mil e 

quinhentos euros), sempre com respeito pela disciplina 
de execução orçamental estabelecida nas alínea d), 
alínea e) e alínea f) do Ponto 2.3.4 do POCAL (Plano 
Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais), 
aprovado pela Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, 
alterada pela Lei n.º 162/99 de 14 de Setembro e pelo 
Decreto-Lei n.º 315/2000 de 2 de Dezembro, e o 
cumprimento estrito do estabelecido no Artigo 16.º do 
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho; 

 
5. A competência prevista na alínea h) do n.º 1 do referido 

artigo 68º, de autorizar o pagamento de despesas 
realizadas, nas condições legais e até ao limite da 
competência delegada; 

 
6. A competência prevista na alínea m) do n.º 1 do 

referido artigo 68º, de assinar ou visar a 
correspondência da Câmara Municipal com destino a 
quaisquer entidades excepto: 

 
a) A que for dirigida ao Presidente da República, ao 

Primeiro Ministro, Ministros, Secretários de Estado, 
Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, do 
Supremo Tribunal Administrativo e do Tribunal 
Constitucional, Presidente da Assembleia da República 
e Presidente da Associação Nacional dos Municípios 
Portugueses, Presidentes das Câmaras Municipais ou 
titulares de cargos públicos de estatuto equivalente ou 
superior; 

 
b) A que constituir, por si, informação, proposta ou 

decisão vinculativa para o Município ou constitutiva de 
direitos de terceiros ou que verse, de forma inovadora, 
matérias sobre as quais o Município se deva 
pronunciar. 

 
7. A competência prevista na alínea d) do n.º 2 do artigo 

68º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela 
Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, de modificar ou 
revogar os actos praticados por funcionários 
municipais; 

 
 

III 
 

E, subdelego as competências que me foram delegadas 
pela Câmara Municipal, e que a seguir se enunciam: 
 
1. A competência prevista na alínea d) do n.º 2 do artigo 

64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela 
Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, para executar as 
opções do plano e o orçamento aprovado, a exercer 
nas áreas funcionais sob a sua responsabilidade; 

 
2. A competência prevista na alínea h) do n.º 2 do artigo 

64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela 
Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, para colaborar no 
apoio a programa e projectos de interesse municipal em 
parceria com outras entidades da administração central, 
a exercer nas áreas funcionais sob sua responsabilidade, 
sob prévia consulta e coordenação da Presidente da 
Câmara Municipal; 
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3. A competência prevista na alínea c) do n.º 4 do artigo 
64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela 
Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a exercer nas áreas 
funcionais sob a sua responsabilidade, para participar 
na prestação de serviços a estratos sociais 
desfavorecidos ou dependentes, em parceria com as 
entidades competentes da administração central, e 
prestar apoio aos referidos estratos sociais, pelos meios 
adequados e nas condições constantes de regulamento 
municipal; 

 
IV 
 

Do exercício das competências delegadas e subdelegadas 
deverá o delegado prestar ao delegante informação escrita, 
nos termos do n.º 3 do artigo 69º da Lei n.º 169/99, de 18 
de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro, com a periodicidade de 10 dias, sem prejuízo do 
cumprimento do estabelecido no n.º 3 do artigo 65.º do 
mesmo diploma. 
 
Pelo presente derrogo o meu despacho n.º 
51/PRES/2006 de 8 de Março de 2006, nos seguintes 
pontos: 
 

• Capítulo I ponto 1; 
 

• Capítulo III ponto 6. 
 
Odivelas, 5 de Maio de 2007 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

(a)Susana de Carvalho Amador 
 
 
 

DESPACHO N.º 21/PRES/2007 
 

Assunto: Nomeação, em regime de substituição, de Maria 
Manuela Dias dos Santos Henriques, no cargo de Chefe 
da Divisão Municipal de Assuntos Sociais 
 
 
O quadro de pessoal da Câmara Municipal de Odivelas, 
aprovado pela Assembleia Municipal em sessão de 7 de 
Fevereiro de 2002, publicado no Diário da República n.º 
33, Apêndice n.º 11-A/2002, II Série, 2º suplemento, de 8 
de Fevereiro, alterado em sessão de 27 de Junho de 2002, 
publicado no Diário da República n.º 188, Apêndice n.º 
112/2002, II Série de 16 de Agosto, contempla 40 lugares 
de Chefe de Divisão.  
 
Encontra-se actualmente vago o cargo de Chefe da 
Divisão Municipal de Assuntos Sociais. 
 
Assim, e enquanto não se proceder à abertura do 
competente procedimento concursal, nomeio, em regime 
de substituição e por um período de 60 dias, ao abrigo do 
disposto no n.º 1 do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 
de Janeiro, alterado pela Lei n.º 51/2005 de 30 de Agosto, 
conjugado com a alínea b) do n.º 1 do artigo 10º do 

Decreto-Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, alterado pelo 
Decreto-Lei n.º 104/2006, de 7 de Junho, diploma que 
adapta à Administração Local a citada Lei, Maria 
Manuela Dias dos Santos Henriques, Arquitecta 
Principal, de nomeação definitiva, do quadro de pessoal 
da Câmara Municipal de Odivelas, no cargo de Chefe da 
Divisão Municipal de Assuntos Sociais, produzindo 
efeitos à data do presente despacho. 
 
Odivelas, 8 de Maio de 2007. 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

(a) Susana de Carvalho Amador 
 
 
 

DESPACHO N.º 22/PRES/2007 
 

Assunto: Nomeação, em regime de substituição, de Graça 
Maria Gualdino Teixeira, no cargo de Chefe da Divisão 
Municipal de Estudos e Projectos Comparticipados 
 
O quadro de pessoal da Câmara Municipal de Odivelas, 
aprovado pela Assembleia Municipal em sessão de 7 de 
Fevereiro de 2002, publicado no Diário da República n.º 
33, Apêndice n.º 11-A/2002, II Série, 2º suplemento, de 8 
de Fevereiro, alterado em sessão de 27 de Junho de 2002, 
publicado no Diário da República n.º 188, Apêndice n.º 
112/2002, II Série de 16 de Agosto, contempla 40 lugares 
de Chefe de Divisão.  
 
Tendo em consideração que se encontra actualmente 
suspenso o lugar de Chefe de Divisão Municipal de 
Estudos e Projectos Comparticipados, em virtude da 
nomeação da Srª Arqª. Manuela Henriques para o cargo de 
Chefe de Divisão dos Assuntos Sociais, nomeio, em 
regime de substituição, ao abrigo do disposto no artigo 
27º da Lei de 2/2004, de 15 de Janeiro, e do artigo 26.º- A 
nº 2 da Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto, conjugado com 
a alínea b) do n.º 1 do artigo 10º do Decreto-Lei n.º 
93/2004, de 20 de Abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 
104/2006, de 7 de Junho, diploma que adapta à 
Administração Local a citada Lei, Graça Maria Gualdino 
Teixeira, Técnica Superior de Gestão de 1.ª classe, de 
nomeação definitiva, do quadro de pessoal da Câmara 
Municipal de Odivelas, no cargo de Chefe da Divisão 
Municipal de Estudos e Projectos Comparticipados, 
produzindo efeitos à data do presente despacho. 
 
Odivelas, 9 de Maio de 2007. 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

(a) Susana de Carvalho Amador 
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DESPACHO N.º 23/PRES/2007 
 

Assunto: Vereadores em Regime de Permanência e a 
Tempo Inteiro. 
 
Considerando a alteração ocorrida na composição do 
executivo municipal, as Senhoras Vereadoras e Senhores 
Vereadores em Regime de Permanência e a Tempo Inteiro 
são os seguintes: 
 
Senhor Vereador Fernando Sousa Ferreira 
Senhor Vereador Carlos Manuel Maio Bodião 
Senhor Vereador Sérgio Constantino Gaspar Lopes de 
Paiva 
Senhor Vereador José Esteves Ferreira 
Senhora Vereadora Maria Fernanda Marcelo Faria Duarte 
Franchi 
Senhora Vereadora Eduarda Frederica Correia de Barros 
 
Odivelas, 9 de Maio de 2007  

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

(a) Susana de Carvalho Amador 
 
 
 

DESPACHO N.º 24/PRES/2007 
 

Assunto: Despacho de Delegação de Competências da 
Presidente da Câmara na Dra. Elisabete Lucas 
 
Nos termos 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 genericamente nos artigos 35º e 36º do Código 
do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-
Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro e demais legislação 
habilitante, delego, pelo presente despacho, na Sra. Chefe 
da Divisão de Fiscalização Municipal, Dra. Elisabete 
Lucas, as seguintes competências, que serão exercidas no 
âmbito da respectiva Divisão, nos seguintes termos e 
limites:  
 
1. Assinar a correspondência e documentos de mero 

expediente, com excepção da dirigida a organismos 
ou entidades públicas;  

 
2. Receber e processar a correspondência dirigida à 

DFM e a que me for pessoalmente dirigida que seja 
relativa a matéria da área daquela unidade orgânica, 
incluindo decidir a respeito do seu arquivamento ou 
encaminhamento;  

 
3. Promover e assinar as notificações dos particulares, 

qualquer que seja a forma por que sejam efectuadas, 
bem como a publicação de editais; 

 
4. Autorizar o gozo e acumulação de férias e aprovar o 

respectivo plano anual;  
 
5. Controlar a assiduidade, visando informações, mapas 

e relatórios de assiduidade;  
 

6. Justificar e injustificar faltas no âmbito do Serviço, 
com excepção das referidas no artigo 71° do Estatuto 
Disciplinar dos Funcionários e Agentes da 
Administração Pública Central, Regional e Local;  

 
7. Autorizar a realização de trabalho extraordinário com 

respeito pelos limites impostos pelo n.º 1 do artigo 
27° do Decreto-Lei n.º 259/98, de 18 de Agosto, bem 
como autorizar a prestação de trabalho nocturno, por 
turnos, em dias de descanso semanal, complementar e 
feriados sempre que assim o exija o funcionamento 
do serviço; 

 
8. Visar os boletins de horas extraordinárias e de ajudas 

de custo, confirmando as informações neles 
constantes e a sua conformidade com os limites 
legalmente estabelecidos; 

 
9. Propor a instauração de processos disciplinares; 
 
10. Propor à Divisão de Recursos Humanos a 

autorização do abono de vencimento de exercício 
perdido por motivo de doença, bem como o exercício 
de funções que dê lugar à reversão de vencimento de 
exercício; 

 
11. Solicitar à Divisão de Recursos Humanos a 

verificação domiciliária de doença, nos termos do art.º 
33º do Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, bem 
como mandar submeter funcionários a juntas 
médicas;  

 
12. Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias 

autenticadas aos interessados, relativas a processos ou 
documentos constantes de processos arquivados e 
que careçam de despacho ou deliberação dos eleitos 
locais, com respeito pelas salvaguardas estabelecidas, 
por lei, bem como a restituição de documentos aos 
interessados; 

 
13. Praticar actos e formalidades de carácter instrumental 

necessários ao exercício da minha competência 
decisória; 

 
14. Solicitar quaisquer informações destinadas a instruir 

os procedimentos administrativos, cm o objectivo de 
preparar a minha competência decisória;  

 
15. A competência genérica de gestão e instrução dos 

procedimentos e processos administrativos a cargo 
dos respectivos serviços, designadamente os 
respeitantes à recolha de viaturas abusivamente 
estacionadas, incluindo a competência para ordenar a 
remoção das mesmas, devendo tomar as medidas que 
visem acelerar a respectiva conclusão e a execução das 
decisões;  

 
16. A competência para, no âmbito da Divisão de 

Fiscalização Municipal, autorizar a realização de 
despesas orçamentadas com a locação e aquisição de 
bens e serviços até ao limite de 1.250 € (mil duzentos 
e cinquenta euros), bem como as competências 
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atribuídas à entidade pública contratante pelo 
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, quanto aos 
procedimentos adjudicatórios que se contenham 
naquele limite, sempre com respeito pela disciplina de 
execução orçamental estabelecida na alínea d), alínea 
e) e alínea f) do Ponto 2.3.4 (Plano Oficial de 
Contabilidade das Autarquias Locais), aprovada pela 
Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, alterada pela Lei 
n.º 162/99 de 14 de Setembro e pelo Decreto-Lei n.º 
315/2000, de 2 de Dezembro, e no cumprimento 
estrito do estabelecido no artigo 16° do Decreto-Lei 
n.º 197/99, de 8 de Junho;  

 
17. Autorizar termos de abertura e encerramento em 

livros sujeitos a essa formalidade. 
 
As competências agora delegadas poderão ser revogadas a 
todo o tempo desde que as circunstâncias o justifiquem e, 
bem assim, poderão ser revogados quaisquer actos 
praticados pela subdelegada. 
 
Poderá ainda a delegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, a subdelegada 
abster-se da prática de quaisquer acções ou iniciativas que 
por qualquer forma sejam susceptíveis de alterar a situação 
existente, enquanto o processo ou assunto não lhe for 
devolvido. 
 
Do exercício das competências delegadas, deverá a 
subdelegada prestar à delegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
Odivelas, 09 de Maio de 2007 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

(a) Susana de Carvalho Amador 
 
 
 

DESPACHO N.º 25/PRES/2007 
 

Assunto: Despacho de Delegação de Competências da 
Presidente da Câmara na Dra. Cláudia Beiró 
 
Nos termos 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 genericamente nos artigos 35º e 36º do Código 
do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-
Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro e demais legislação 
habilitante, delego, pelo presente despacho, na Sra. 
Coordenadora do Serviço Municipal de Protecção Civil, 
Dra. Claúdia Beiró, as seguintes competências, que serão 
exercidas no âmbito do respectivo Serviço, nos seguintes 
termos e limites:  
 
1. Assinar a correspondência e documentos de mero 

expediente, com excepção da dirigida a organismos 
ou entidades públicas;  

 

2. Assinar a correspondência excepcionada no ponto 
anterior quando se trate da resolução de questões de 
carácter urgente;  

 
3. Autorizar o gozo e acumulação de férias e aprovar o 

respectivo plano anual;  
 
4. Controlar a assiduidade, visando informações, mapas 

e relatórios de assiduidade;  
 
5. Justificar e injustificar faltas no âmbito do Serviço, 

com excepção das referidas no artigo 71° do Estatuto 
Disciplinar dos Funcionários e Agentes da 
Administração Pública Central, Regional e Local;  

 
6. Autorizar a realização de trabalho extraordinário com 

respeito pelos limites impostos pelo n.º 1do artigo 27° 
do Decreto-Lei n.º 259/98, de 18 de Agosto, bem 
como autorizar a prestação de trabalho nocturno, por 
turnos, em dias de descanso semanal, complementar e 
feriados, sempre que assim o exija o funcionamento 
do serviço;  

 
7. Visar boletins de horas extraordinárias e de ajudas de 

custo, confirmando as informações neles constantes e 
a sua conformidade com os limites legalmente 
estabelecidos;  

 
8. Propor a instauração de processos disciplinares;  
 
9. Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias 

autenticadas aos interessados, relativas a processos ou 
documentos constantes de processos arquivados e 
que careçam de despacho ou deliberação dos eleitos 
locais, com respeito pelas salvaguardas estabelecidas, 
por lei, bem como a restituição de documentos aos 
interessados;  

 
10. Praticar actos e formalidades de carácter instrumental 

necessários ao exercício da minha competência 
decisória;  

 
11. Solicitar quaisquer informações destinadas a instruir 

os procedimentos administrativos, com o objectivo 
de preparar a minha competência decisória;  

 
12. A competência para, no âmbito do Serviço Municipal 

de Protecção Civil, autorizar a realização de despesas 
orçamentadas com a locação e aquisição de bens e 
serviços até ao limite de 1.250 € (mil duzentos e 
cinquenta euros), bem como as competências 
atribuídas à entidade pública contratante pelo 
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, quanto aos 
procedimentos adjudicatórios que se contenham 
naquele limite, sempre com respeito pela disciplina e 
execução orçamental estabelecida na alínea d), alínea 
e) e alínea f) do Ponto 2.3.4 (Plano Oficial de 
Contabilidade das Autarquias Locais), aprovada pela 
Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, alterada pela Lei 
n.º 162/99 de 14 de Setembro e pelo Decreto-Lei n.º 
315/2000, de 2 de Dezembro, e o cumprimento 
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estrito do estabelecido no artigo 16° do Decreto-Lei 
n.º 197/99, de 8 de Junho;  

 
13. Receber, processar e informar a respeito de 

correspondência dirigida ao SMPC e a que me for 
pessoalmente dirigida que se refira a actividades 
daquela unidade orgânica.  

 
As competências agora delegadas poderão ser revogadas a 
todo o tempo desde que as circunstâncias o justifiquem e, 
bem assim, poderão ser revogados quaisquer actos 
praticados pela subdelegada. 
 
Poderá ainda a delegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, a subdelegada 
abster-se da prática de quaisquer acções ou iniciativas que 
por qualquer forma sejam susceptíveis de alterar a situação 
existente, enquanto o processo ou assunto não lhe for 
devolvido. 
 
Do exercício das competências delegadas, deverá a 
subdelegada prestar à delegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
Odivelas, 09 de Maio de 2007 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

(a) Susana de Carvalho Amador 
 
 
 
 

VEREAÇÃO 
 

 
 

DESPACHO N.º 01/GVSP/2007 
 

Assunto: Despacho de Subdelegação de Competências do 
Sr. Vereador Sérgio Paiva, no Eng. Luís Manuel da 
Conceição Jorge 
 
Nos termos 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 de acordo com as normas do Código do 
Procedimento Administrativo e ao abrigo do disposto no 
Despacho de Delegação de Competências da Senhora 
Presidente da Câmara Municipal de Odivelas n.º 
19/PRES/2007 de 05 de Maio de 2007, pelo presente 
despacho subdelego no Senhor Director de 
Departamento de Obras Municipais e Transportes, 
Eng. Luís Manuel da Conceição Jorge, as seguintes 
competências, que serão exercidas no âmbito do 
respectivo Departamento, com excepção da Divisão de 
Transportes e Oficinas, nos seguintes termos e limites:  
 
1. Decidir a contracção de despesas para a aquisição de 

bens e serviços até ao limite de 2.500 € (dois mil e 
quinhentos euros), bem como as competências 
atribuídas à entidade com competência para autorizar 

a despesa no Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, 
quanto aos processos de adjudicação que se 
contenham naquele limite;  

 
2. As competências atribuídas ao dono da obra pelo 

Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março para todos os 
procedimentos até ao valor de 2.500 € (dois mil e 
quinhentos euros);  

 
3. Autorizar férias, mediante os respectivos mapas e 

requerimentos, dos trabalhadores da Unidade 
Orgânica e ausências ao serviço por pequenos 
períodos;  

 
4. Controlar a assiduidade, visando informações, mapas 

e relatórios de assiduidade;  
 
5. Justificar faltas, com excepção das referidas no artigo 

71° do Estatuto Disciplinar;  
 
6. Autorizar a realização de trabalho extraordinário com 

respeito pelos limites impostos pelo n.º 1 do artigo 
27° do Decreto-Lei n.º 259/98, de 18 de Agosto, bem 
como autorizar a prestação de trabalho nocturno, por 
turnos, em dias de descanso semanal, complementar e 
feriados, sempre que assim o exija o funcionamento 
do serviço;  

 
7. Visar boletins de horas extraordinárias e de ajudas de 

custo, confirmando as informações neles constantes e 
a sua conformidade com os limites legalmente 
estabelecidos; 

 
8. Recepcionar, analisar e informar a respeito da 

correspondência dirigida ás unidades orgânicas que 
integram o DOMT e a que me for pessoalmente 
dirigida que se refira a matéria da competência 
daquela unidade orgânica; 

 
9. Propor a instauração de processos disciplinares;  
 
10. Assinar correspondência e documentos de mero 

expediente, com excepção da dirigida a organismos 
ou entidades públicas; 

 
11. Competência genérica de gestão e instrução dos 

procedimentos e processos administrativos a cargo 
dos respectivos serviços, devendo tomar todas as 
medidas que visem acelerar a respectiva conclusão e a 
execução das decisões, nelas se incluindo, entre 
outras, as notificações, nomeadamente notificações de 
adjudicação de empreitadas e de aquisições de bens e 
serviços, mandados e pedidos de parecer a entidades 
ou organismos externos e publicação em edital dos 
actos administrativos, quando obrigatório; 

 
12. Autorizar termos de abertura e de encerramento de 

livros sujeitos a essa formalidade; 
 
13. Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias 

autenticadas aos interessados, relativas a processos ou 
a documentos constantes de processos arquivados, e 
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que careçam de despacho ou de deliberação dos 
eleitos locais, com respeito pelas salvaguardas 
estabelecidas por lei, bem como a restituição de 
documentos aos interessados; 

 
14. Praticar actos e formalidades de carácter instrumental 

necessários ao exercício da minha competência 
decisória; 

 
15. Competência prevista nos n.°s 1 e 2 do artigo 6° do 

Decreto-Lei n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro, para a 
sinalização de vias públicas municipais; 

 
16. A competência para a realização de audiência prévia 

nas empreitadas por ajuste directo. 
 
As competências agora subdelegadas poderão ser 
revogadas a todo o tempo desde que as circunstâncias o 
justifiquem e, bem assim, poderão ser revogados 
quaisquer actos praticados pelo subdelegado. 
 
Poderá ainda o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, o subdelegado 
abster-se da prática de quaisquer acções ou iniciativas que 
por qualquer forma sejam susceptíveis de alterar a situação 
existente, enquanto o processo ou assunto não lhe for 
devolvido. 
 
Do exercício das competências subdelegadas, deverá o 
subdelegado prestar ao subdelegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
As competências agora subdelegadas poderão, por sua 
vez, ser objecto de subdelegação sempre que tal se 
justifique e com autorização prévia do signatário. 
 
Odivelas, 09 de Maio de 2007 

 
Por Delegação e Subdelegação de Competências 

O Vereador 
(a) Sérgio Paiva 

 
 
 

DESPACHO N.º 01/VEB/2007 
 

Assunto: Despacho de Subdelegação de Competências da 
Sra. Vereadora Eduarda Frederica Correia de Barros, no 
Eng. Vitorino de Jesus Ferreira Rodrigues 
 
Considerando o estabelecido no Despacho de Delegação e 
Subdelegação de Competências da Sra. Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas n.º 20/PRES/2007, de 05 
de Maio, na signatária, e o disposto nos artigos 35° e 
seguintes do Código de Procedimento Administrativo e 
demais legislação habilitante, subdelego, no Sr. Chefe da 
Divisão de Transportes e Oficinas, Eng. Vitorino de 
Jesus Ferreira Rodrigues, as seguintes competências que 
me foram delegadas e que serão exercidas no âmbito da 
respectiva Divisão, nos seguintes termos e limites:  

 
1. Decidir a contracção de despesas para a aquisição de 

bens e serviços até ao limite de 1.500 € (mil e 
quinhentos euros), bem como as competências 
atribuídas à entidade com competência para autorizar 
a despesa no Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, 
quanto aos processos de adjudicação que se 
contenham naquele limite;  

 
2. Decidir a respeito de requisições internas de 

transporte; 
 
3. Autorizar termos de abertura e de encerramento de 

livros sujeitos a essa formalidade;  
 
4. Autorizar férias, mediante os respectivos mapas e 

requerimentos, dos trabalhadores da Unidade 
Orgânica e ausências ao serviço por pequenos 
períodos;  

 
5. Controlar a assiduidade, visando informações, mapas 

e relatórios de assiduidade;  
 
6. Justificar faltas, com excepção das referidas no artigo 

71° do Estatuto Disciplinar; 
 
7. Recepcionar, analisar e informar a respeito da 

correspondência dirigida à respectiva Unidade 
Orgânica e aquela que se refira a matéria da 
competência da mesma;  

 
8. Autorizar deslocações em serviço no País;  
 
9. Propor a instauração de processos disciplinares;  
 
10. Assinar correspondência e documentos de mero 

expediente, com excepção da dirigida a organismos 
ou entidades públicas;  

 
11. Competência genérica de gestão e instrução dos 

procedimentos e processos administrativos a cargo 
dos respectivos serviços, devendo tomar todas as 
medidas que visem acelerar a respectiva conclusão e a 
execução das decisões;  

 
12. Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias 

autenticadas aos interessados, relativas a processos ou 
a documentos constantes de processos arquivados, e 
que careçam de despacho ou de deliberação dos 
eleitos locais, com respeito pelas salvaguardas 
estabelecidas por lei, bem como a restituição de 
documentos aos interessados.  

 
As competências agora subdelegadas poderão ser 
revogadas a todo o tempo, desde que as circunstâncias o 
justifiquem e, bem assim, poderão ser revogados 
quaisquer actos praticados pelo subdelegado.  
 
Poderá ainda a subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo o subdelegado, neste caso, 
abster-se da prática de quaisquer acções ou iniciativas que 
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por qualquer forma sejam susceptíveis de alterar a situação 
existente, enquanto o assunto ou processo não lhe for 
devolvido.  
 
Do exercício das competências subdelegadas, deverá o 
subdelegado prestar à subdelegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar.  
 
Odivelas, 09 de Maio de 2007 

 
Por delegação e subdelegação de competências 

A Vereadora 
(a) Eduarda Barros 

 
 
 

DESPACHO N.º 2/VEB/2007 
 

Assunto: Despacho de Subdelegação de Competências da 
Sra. Vereadora Eduarda Frederica Correia de Barros, no 
Dr. Carlos Alexandre Bargado Lérias 
 
Considerando o estabelecido no Despacho de Delegação e 
Subdelegação de Competências da Sra. Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas n.º 20/PRES/2007, de 05 
de Maio, na signatária, e o disposto nos artigos 35° e 
seguintes do Código de Procedimento Administrativo e 
demais legislação habilitante, subdelego, no Sr. Chefe da 
Divisão de Desporto, Dr. Carlos Alexandre Bargado 
Lérias, as seguintes competências que me foram 
delegadas e que serão exercidas no âmbito da respectiva 
Divisão, nos seguintes termos e limites: 
 
1. Assinar correspondência e documentos de mero 

expediente, com excepção da dirigida a organismos 
ou entidades públicas;  

 
2. Autorizar férias, mediante os respectivos mapas e 

requerimentos dos trabalhadores da unidade orgânica;  
 
3. Controlar a assiduidade, visando informações, mapas 

e relatórios de assiduidade;  
 
4. Autorizar a realização de trabalho extraordinário com 

respeito pelos limites impostos pelo n.º 1 do artigo 
27° do Decreto-Lei n.º 259/98, de 18 de Agosto, bem 
como autorizar a prestação de trabalho nocturno, por 
turnos, em dias de descanso semanal, complementar e 
feriados, sempre que assim o exija o funcionamento 
do serviço;  

 
5. Visar boletins de horas extraordinárias e de ajudas de 

custo, confirmando as informações neles constantes e 
a sua conformidade com os limites legalmente 
estabelecidos;  

 
6. Propor a instauração de procedimentos disciplinares;  
 
7. Justificar e injustificar faltas no âmbito da Divisão, 

com excepção das referidas no artigo 71° do Estatuto 
Disciplinar dos Funcionários e Agentes da 
Administração Pública Regional e Local;  

 

8. Autorizar termos de abertura e de encerramento de 
livros sujeitos a esta formalidade;  

 
9. Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias 

autenticadas aos interessados, relativas a processos ou 
a documentos constantes de processos arquivados, e 
que careçam de despacho ou deliberação dos eleitos 
locais, com respeito pelas salvaguardas estabelecidas 
por lei, bem como a restrição de documentos aos 
interessados;  

 
10. A competência para autorizar a realização de despesas 

orçamentadas com a locação e aquisição de bens e 
serviços até ao limite de 1.250 € (mil duzentos e 
cinquenta euros), bem como as competências 
atribuídas à entidade pública contratante pelo 
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, quanto aos 
procedimentos adjudicatórios que se contenham 
dentro daquele limite, sempre com respeito pela 
disciplina de execução orçamental, estabelecida nas 
alíneas d), e) e f) do ponto 2.3.4 do POCAL (Plano 
Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais), 
aprovado pela Lei 54-A/99, de 22 de Fevereiro, 
alterada pela Lei 162/99, de 14 de Setembro, e pelo 
Dec-Lei 315/2000, de 2 de Dezembro, e o 
cumprimento do estabelecido no Artigo 16º do Dec-
Lei 197/99, de 8 de Junho;  

 
11. Competência genérica de gestão e instrução dos 

procedimentos e processos administrativos a cargo do 
respectivo serviço, devendo tomar todas as medidas 
que visem acelerar a respectiva conclusão e a 
execução das decisões;  

 
12. Receber, processar e informar a respeito de 

correspondência dirigida à Divisão do Desporto e a 
que me for pessoalmente dirigida que se refira a 
actividades daquela unidade orgânica.  

 
As competências agora subdelegadas poderão ser 
revogadas a todo o tempo, desde que as circunstâncias o 
justifiquem e, bem assim, poderão ser revogados 
quaisquer actos praticados pelo subdelegado.  
 
Poderá ainda a subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo o subdelegado, neste caso, 
abster-se da prática de quaisquer acções ou iniciativas que 
por qualquer forma sejam susceptíveis de alterar a situação 
existente, enquanto o assunto ou processo não lhe for 
devolvido.  
 
Do exercício das competências subdelegadas, deverá o 
subdelegado prestar à subdelegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar.  
 
Odivelas, 09 de Maio de 2007  

 
Por delegação e subdelegação de competências 

A Vereadora 
(a) Eduarda Barros 
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DESPACHO N.º 03/VEB/2007 
 

Assunto: Despacho de Subdelegação de Competências da 
Sra. Vereadora Eduarda Frederica Correia de Barros, na 
Sra. Arquitecta Manuela Henriques 
 
Considerando o estabelecido no Despacho de Delegação e 
Subdelegação de Competências da Sra. Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas n.º 20/PRES/2007, de 05 
de Maio, na signatária, e o disposto nos artigos 35° e 
seguintes do Código de Procedimento Administrativo e 
demais legislação habilitante, subdelego, na Sra. Chefe de 
Divisão de Assuntos Sociais, Arq. Manuela Henriques, 
as competências que me foram delegadas e que serão 
exercidas no âmbito da respectiva Divisão, nos seguintes 
termos e limites:  
 
a) Assinatura da correspondência e de documentos de 

mero expediente, com excepção da dirigida a 
organismos ou entidades publicas;  

 
b) Justificar faltas com excepção das referidas no art. 71° 

do Estatuto Disciplinar;  
 
c) Autorizar férias, mediante os respectivos mapas e 

requerimento;  
 
d) Controlar a assiduidade, visando informações, mapas 

e relatórios de assiduidade;  
 
e) Visar os boletins de horas extraordinárias e de ajudas 

de custo, confirmando as informações neles 
constantes e a sua conformidade com os limites 
legalmente estabelecidos;  

 
f) Autorizar, previamente, o recurso a trabalho 

extraordinário, até aos limites do n.º 1 do art° 27° do 
Decreto-Lei n.º 259/98, de 18 de Agosto, bem como 
autorizar a prestação de trabalho em dias de descanso 
semanal, complementar ou feriados;  

 
g) Propor a instauração de procedimentos disciplinares;  
 
h) Competência para autorizar despesas de aquisição de 

bens e serviços até ao montante de 1.500€ (mil e 
quinhentos euros), sempre com respeito pela 
disciplina de execução orçamental estabelecida nas 
alíneas d), e) e f) do ponto 2.3.4 do POCAL, 
aprovado pela Lei 54-A/99, de 22 de Fevereiro, 
alterada pela Lei 162/99, de 14 de Setembro, e pelo 
Dec-Lei 315/2000, de 2 de Dezembro, e o 
cumprimento do estabelecido no Artigo 16º do Dec-
Lei 197/99, de 8 de Junho.  

 
i) A competência para autorizar o pagamento das 

despesas que se contenham no limite referenciado na 
alínea h), nos termos do Dec-Lei 197/99, de 8 de 
Junho. 

 
j) A competência genérica de gestão e instrução de 

procedimentos e processos administrativos a cargo 
dos respectivos serviços, devendo tomar as medidas 

que visem acelerar a respectiva conclusão e a 
execução das decisões.  

 
As competências agora subdelegadas poderão ser 
revogadas a todo o tempo desde que as circunstâncias o 
justifiquem e, bem assim, poderão ser revogados 
quaisquer actos praticados pela subdelegada; 
 
Poderá ainda, a subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, a subdelegada 
abster-se da pratica de quaisquer acções ou iniciativas que 
por qualquer forma sejam susceptíveis de alterar a situação 
existente, enquanto o processo ou assunto não lhe for 
devolvido.  
 
Do exercício das competências subdelegadas deverá a 
subdelegada prestar à subdelegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar.  
 
Odivelas, 09 de Maio de 2007 

 
Por delegação de competências 

A Vereadora 
(a) Eduarda Barros 

 
 
 
 

OUTROS DESPACHOS 
 

 
 

DESPACHO N.º 01/DDGOU/2007 
 

Assunto: Subdelegação de competências 
 
ANTÓNIO HENRIQUE MOREIRA DE SOUSA, 
Director do Departamento de Gestão e Ordenamento 
Urbanístico da Câmara Municipal de Odivelas, no uso das 
competências em mim delegadas pela Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas, pelo Despacho n° 
57/PRES/2006, ao abrigo pelos artigos 70° da Lei 
n°169/99, de 18 de Setembro, com as alterações 
introduzidas pela Lei n° 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 
5°/n°s 2 e 4, 11°/n° 9 e 75° do Decreto-Lei n° 555/99, 
de 16 de Dezembro, e nos termos do disposto nos artigos 
35º a 40° do Código do Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto-Lei n° 442/91, de 15 de 
Novembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n° 
6/96, de 31 de Janeiro, pelo presente despacho, 
SUBDELEGO, para serem exercidas no âmbito deste 
Departamento, sem prejuízo e independentemente da 
subdelegação de competências a que se refere o meu 
despacho n° 01/DGOU/2006, de 14 de Março, na Sra. 
Arquitecta Lizete da Conceição Brito Coelho Cunha, 
Chefe da Divisão de Reabilitação Urbana, as competências 
previstas pelos artigos 68º e 70° n° 3 da Lei n.º 169/99, de 
18 de Setembro, alterada pela Lei n° 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro, que a seguir se enunciam: 
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a) Assinar ou visar a correspondência da Câmara 
Municipal, com excepção da dirigida a organismos ou 
entidades públicos; 
b) Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias 
autenticadas aos Interessados, relativas a processos ou 
documentos constantes de processos arquivados, e que 
careçam de despacho ou deliberação dos eleitos locais, 
com respeito pelas salvaguardas estabelecidas por lei; 
c) Praticar outros actos e formalidades de carácter 
instrumental (direcção de instrução de procedimentos), 
necessários ao exercício da competência decisória do 
delegante. 
 
Esta subdelegação de competências vigorará entre 2 de 
Maio e 4 de Maio de 2007. 

 
Odivelas, 26 de Abril de 2007 

O Director do D.G.O.U., 
(a) António de Sousa 

 
 
 

DESPACHO N.º 2/DGAF/2007 
 

Assunto: Subdelegação de competências na Chefe de 
Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga Patrícia Fino 
da Silva Beirão Paulo 
 
De acordo com o disposto no art° 70º, da Lei n.° 169/99, 
de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela 
Lei n.° 5-A/2002, de 11 de Janeiro, nos artigos 35º e 36° 
do Código do Procedimento Administrativo, aprovado 
pelo Decreto-Lei n° 442/91, de 15 de Novembro e 
demais legislação habilitante, e ao abrigo do disposto no 
despacho de delegação de competências n° 
82/PRES/2006, da Senhora Presidente de Câmara, de 15 
de Maio de 2006, subdelego, pelo presente despachos, 
durante o período de 02 de Maio a 07 de Maio de 
2007, datas em que me encontrarei ausente por motivo de 
férias, na Sra. Chefe de Divisão de Aprovisionamento, 
Dra. Helga Patrícia Fino da Silva Beirão Paulo, as 
competências que me foram delegadas e que serão 
exercidas no âmbito do Departamento de Gestão 
Administrativa e Financeira e em relação a todas as 
unidades orgânicas do Município. 
 
As competências ora subdelegadas poderão ser revogadas 
a todo o tempo, desde que as circunstâncias o justifiquem 
e, bem assim, poderão ser revogados quaisquer actos 
praticados pelo subdelegado. 
 
Do exercício das competências ora subdelegadas, deverá o 
subdelegado prestar ao subdelegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
Odivelas, 27 de Abril de 2007 

 
Por delegação de competências 

O Director do Departamento de Gestão 
Administrativa e Financeira 
(a) Rui Manuel Duarte Vieira 
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DECISÕES COM EFICÁCIA EXTERNA 
 

 
 
 

Financeira 
 

 
 

Despachos de autorização de pagamento exarados pelo Sr. 
Director do DGAF, nos termos da Informação n.º 7768/2007, 
de 18 de Abril de 2007, no âmbito da Divisão Financeira: 
 
 
Despachos exarados pela Sr.ª Presidente: 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à empresa “Dias Verdes – Recolha, 
Locação, Exploração, Saneamento e Limpeza, Lda”, no valor de 
€ 3.728,96, referente a juros de mora. 
Decisão da Sr.ª Presidente: Autorizo o processo de despesas, 
conforme proposto. 
Data de Decisão: 26-03-2007 
 
Despachos exarados pelo Sr. Vice-Presidente: 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à empresa “Simtejo – Saneamento 
Integrado dos Municípios do Tejo e Trancão, S.A,”, no valor de 
€ 237.986,62, referente a juros de mora. 
Decisão do Sr. Vice-Presidente: Para os devidos efeitos. 
Data de Decisão: 30-03-2007 

 
 
 
 

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/2007/7949 de 19 de Abril de 2007, 
referente ao período de 03 a 19 de Abril de 2007: 

 
 

Departamento de Habitação Saúde e Assuntos Sociais 
 
Sector de Intervenção Social 
 
Interno/2007/9192 de 2007-04-04 
Assunto: Exclusão do PER de elemento do agregado 
020.0098.1., Bairro do Barruncho, Póvoa de Santo Adrião. 
Decisão Final. 
Decisão: Assinatura de Edital n.º 37/VJE/2007 referente à 
Exclusão do Programa Especial de Realojamento (PER), perda 
de direito a realojamento de Sr. Paulo Diniz Tavares da Veiga, 
por falta de residência permanente na construção precária n.º 98, 
do Núcleo 20 PER, Bairro do Barruncho, freguesia da Póvoa de 
Santo Adrião. 
Data: 2007-04-11 
 
Informação n.º 48/DGHS/SIS/2007 de 2007-01-23 
Assunto: Despejo sumário do fogo municipal sito na Praceta 25 
de Agosto, n.º 4, 2º Esq.º, em Famões. Levantamento de Bens. 

Decisão: Assinatura de Edital n.º 16/VJE/2007, referente ao 
levantamento de bens depositados no armazém municipal na 
sequência do despejo coercivo do fogo municipal sito na Praceta 
25 de Agosto, n.º 4, 2º Esq.º, freguesia de Famões.  
Data: 2007-04-13 
 
Interno/2007/7128 de 2007-04-10 
Assunto: Gestão Social do PER – Análise do agregado 
020.0024.1, do Bairro do Barruncho.  
Decisão: Inclusão dos elementos que agora residem (Ana Paula 
Rodrigues da Silva, Edna Marisa Furtado dos Santos, Marilene 
Furtado dos Santos e Tiago Eusébio da Silva, nascido a 8 de 
Dezembro de 2000), no PER, com o n.º de matrícula que 
constava em 1993 – 020.0024.1  
Data: 2007-04-17 
 
Interno/2007/6888 de 2007-04-09 
Assunto: Actualização do agregado familiar residente na Rua 
Helena Aragão, n.º 3, RC – Dto – Odivelas: Proposta de revisão 
de renda e de plano de regularização de divida.    
Decisão: Deferimento do requerimento efectuado por Maria 
Elisabete Gonçalves quanto à revisão da renda, a qual 
considerando a composição do agregado e os respectivos 
rendimentos, será reajustada de € 55,74 para € 4,03 renda 
mínima, com início no Mês de Maio de 2007 e deferimento 
igualmente do plano de regularização da divida proposto pela 
munícipe. 
Data: 2007-04-17 
 
Interno/2007/7153 de 2007-04-10 
Assunto: Exclusão do PER do agregado familiar n.º 041.0016.1., 
Junto ao Bairro da Cova da Pia, Ramada. Audiência de 
interessados. 
Decisão: Assinatura de Edital n.º 47/VJE/2007, referente ao 
processo de exclusão do PER de Manuel Rodrigues, recenseados 
no PER com o n.º 041.0016.1, por falta de residência 
permanente na construção precária n.º 16, do Núcleo 41 PER, 
Junto ao Bairro da Cova Pia, freguesia da Ramada.  
Data: 2007-04-17 
 
Interno/2007/7125 de 2007-04-10 
Assunto: Exclusão do PER do agregado familiar n.º 041.0014.1., 
Junto ao Bairro da Cova da Pia, Ramada. Audiência de 
interessados. 
Decisão: Assinatura de Edital n.º 40/VJE/2007, referente ao 
processo de exclusão do PER de Natália Cardoso Pedro David, 
recenseado no PER com o n.º 041.0014.1, por falta de residência 
permanente na construção precária n.º 14, do Núcleo 41 PER, 
Junto ao Bairro da Cova Pia, freguesia da Ramada. 
Data: 2007-04-17 
 
Interno/2007/7120 de 2007-04-10 
Assunto: Exclusão do PER do agregado familiar n.º 041.0015.1., 
Junto ao Bairro da Cova da Pia, Ramada. Audiência de 
interessados. 
Decisão: Assinatura de Edital n.º 39/VJE/2007, referente ao 
processo de exclusão do PER de António Carmo David, 
recenseado no PER com o n.º 041.0015.1, por falta de residência 
permanente na construção precária n.º 15, do Núcleo 41 PER, 
Junto ao Bairro da Cova Pia, freguesia da Ramada.   
Data: 2007-04-17 
 
Interno/2007/7064 de 2007-04-10 
Assunto: Exclusão do PER do agregado familiar n.º 094.0101.1., 
Talude Militar, Olival Basto. Audiência de interessados.  
Decisão: Assinatura de Edital n.º 38/VJE/2007, referente ao 
processo de exclusão do PER de Fernando Jorge Aleixo Lebre 
de Almeida e respectivo agregado familiar, recenseados no PER 
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com o n.º 094.0101.1, por falta de residência permanente na 
construção precária n.º 101, do Núcleo 94 PER, Talude Militar, 
freguesia de Olival de Basto. 
Data: 2007-04-17 
 
Interno/2007/7151 de 2007-04-10 
Assunto: Exclusão do PER do agregado familiar n.º 041.0013.1., 
Junto ao Bairro da Cova da Pia, Ramada. Audiência de 
interessados.  
Decisão: Assinatura de edital n.º 46/VJE/2007, referente ao 
processo de exclusão do PER de Alcino de Bastos e Maria 
Natália Vicente Amaral, recenseados no PER com o n.º 
041.0013.1, por falta de residência permanente na construção 
precária n.º 13, do Núcleo 41 PER, Junto ao Bairro da Cova da 
Pia, freguesia da Ramada.   
Data: 2007-04-17 
 
Interno/2007/7148 de 2007-04-10 
Assunto: Exclusão do PER do agregado familiar n.º 041.0009.1., 
Junto ao Bairro da Cova da Pia, Ramada. Audiência de 
interessados.    
Decisão: Assinatura de Edital n.º 45/VJE/2007, referente ao 
processo de exclusão do PER de Balbina Preciosa Gregório e 
José Augusto Xavier, recenseados no PER com o n.º 041.0009.1, 
por falta de residência permanente na construção precária n.º 9, 
do Núcleo 41 PER, Junto ao Bairro da Cova Pia, freguesia da 
Ramada.   
Data: 2007-04-17 
 
Interno/2007/7142 de 2007-04-10 
Assunto: Exclusão do PER do agregado familiar n.º 020.0046.1., 
Bairro do Barruncho, Póvoa de Santo Adrião. Audiência de 
interessados.  
Decisão: Assinatura de Edital n.º 43/VJE/2007, referente ao 
processo de exclusão do PER de Virgínia Maria Marques 
Alexandre, recenseados no PER com o n.º 020.0046.1, por falta 
de residência permanente na construção precária n.º 46, do 
Núcleo 20 PER, Bairro do Barruncho, freguesia da Póvoa de 
Santo Adrião. 
Data: 2007-04-17 
 
Interno/2007/7134 de 2007-04-10 
Assunto: Exclusão do PER de elementos do agregado familiar 
n.º 020.0065.1., Bairro do Barruncho, Póvoa de Santo Adrião. 
Audiência de interessados. 
Decisão: Assinatura de Edital n.º 42/VJE/2007, referente ao 
processo de exclusão do PER de Arlindo Filipe Borges Vaz e de 
João Tavares Vaz, recenseados no PER com o n.º 020.0065.1, 
por falta de residência permanente na construção precária n.º 65, 
do Núcleo 20 PER, Bairro do Barruncho, freguesia da Póvoa de 
Santo Adrião. 
Data: 2007-04-17 
 
Interno/2007/7145 de 2007-04-10 
Assunto: Exclusão do PER de elemento do agregado familiar n.º 
020.0038.1., Bairro do Barruncho, Póvoa de Santo Adrião. 
Audiência de interessados. 
Decisão: Assinatura de Edital n.º 44/VJE/2007, referente ao 
processo de exclusão do PER de Ermelindo do Rosário Pereira, 
recenseado no PER com o n.º 020.0038.1, por falta de residência 
permanente na construção precária n.º 38, do Núcleo 20 PER, 
Bairro do Barruncho, freguesia da Póvoa de Santo Adrião.  
Data: 2007-04-17 
 
Interno/2007/7131 de 2007-04-10 
Assunto: Exclusão do PER do agregado familiar n.º 0410010.1., 
Junto ao Bairro da Cova Pia, Ramada. Audiência de interessados.  

Decisão: Assinatura de Edital n.º 41/VJE/2007, referente ao 
processo de exclusão do PER de Ludovina Rosa Bastos Caçador 
e respectivo agregado familiar, recenseados no PER com o n.º 
041.0010.1, por falta de residência permanente na construção 
precária n.º 10, do Núcleo 41 PER, Junto ao Bairro da Cova Pia, 
freguesia da Ramada. 
Data: 2007-04-17 
 
Interno/2007/3961 de 2007-03-01 
Assunto: Integração no PER da companheira e restante 
agregado familiar de Belmiro Landim Vaz, Ficha PER 82.23.1. 
Decisão: Inclusão no PER de Adelaide Arlinda Rocha dos 
Santos; Danielson Carlos Santos Maocha; Aldair Luís dos Santos 
Duarte; Bruna Rafaela dos Santos Vaz e Bruce dos Santos Vaz.  
Data: 2007-04-17 
 
Interno/2007/7643 de 2007-04-17 
Assunto: Exclusão do PER de elemento do agregado familiar n.º 
020.0070.1, Bairro do Barruncho, Póvoa de Santo Adrião. 
Audiência de interessados. 
Decisão: Assinatura de Edital n.º 48/VJE/2007, referente ao 
processo de exclusão do PER de Pedro António Leal Rocha, 
recenseado no PER com o n.º 020.0070.1, por falta de residência 
permanente na construção precária n.º 70, do Núcleo 20 PER, 
Bairro do Barruncho, freguesia da Póvoa de Santo Adrião. 
Data: 2007-04-18 
 
 
Secção de Gestão do Parque Habitacional 
 
Processo n.º 0905/064 – 1999 
Interno/2007/6744 de 2007-04-03 
Assunto: Regularização contratual do agregado residente na casa 
28, Bairro Olival do Pancas – Pontinha.  
Decisão: Atribuição da renda apoiada no valor de € 106,28 com 
início do pagamento da renda em Maio de 2007. Pagamento do 
valor total de € 2.175,72 a título de compensação pelo uso do 
fogo relativo ao período de Janeiro de 2000 a Abril de 2007, 
através de um plano de regularização de 44 prestações, sendo as 
primeiras 43 no valor de € 50,00 e uma última no valor de € 
25,72 com início em Maio de 2007. 
Data: 2007-04-17 

 
 
 

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/2007/7967 de 19 de Abril de 2007, 
referente ao período de 03 a 19 de Abril de 2007: 

 
 

Departamento de Habitação Saúde e Assuntos Sociais 
 
Sector de Intervenção Social 
 
Interno/2007/8079 de 2007-03-26 
Assunto: Factura n.º 2259 emitida pela “ Manuel Esteves 
Moreira, Lda”, referente ao Contrato de empreitada n.º 08/06 de 
“Demolição, emparedamento e/ou intervenções em construções 
precárias e fogos municipais no concelho de Odivelas.” 
Decisão: Ao DGAF/DF para compromisso e pagamento. 
Data: 2007-04-04 
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Obras Municipais e Transportes 
 

 
 

Decisões tomadas pelo Senhor Vereador Vítor Peixoto, ao 
abrigo das competências delegadas, durante o período de 26 de 
Março a 20 de Abril 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/2007/8115, de 20 
de Abril de 2007: 
 
 
Departamento de Obras Municipais e Transportes 
 
Assunto: “Execução de gavetões e ossários no cemitério 
Municipal de Odivelas” – Propõe-se a adjudicação da empreitada 
à empresa OBRAGOITO, LDA, assim como o envio ao 
DGAF/DF para cabimento e compromisso da despesa no valor 
de € 72.665,73 ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor. 
Informação n.º 2007/5765 de 22/03/07. Processo n.º 
1573/OD-DOMT. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Ao DGAF/DF para efeitos 
de cabimentação e compromisso. Ao Sr. DDOMT aprovo o 
relatório final e a adjudicação nos termos propostos. Aprovo a 
minuta do contrato. 
Data da Decisão: 23/03/07 
 
Assunto: “Empreitada de obras do restauro do CAELO em 
Odivelas” – Propõe-se a adjudicação à empresa COFAN, LDA, 
assim como o envio ao DGAF/DF para cabimento e 
compromisso da despesa no valor de € 14.315,25 ao qual acresce 
o IVA à taxa legal em vigor. Informação n.º 5939/2007 de 
23/03/07. Processo n.º 1629/OD-DOMT. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Ao DGAF/DF para efeitos 
de cabimento e compromisso. Ao Sr. DDOMT adjudique-se nos 
termos propostos. 
Data da Decisão: 28/03/07 
 
Assunto: “Junta de Freguesia da Póvoa de Santo Adrião / 
PDCJF – Art.º 27. Requalificação do espaço das traseiras da rua 
Padre Manuel da Nóbrega” – Propõe-se o envio ao DGAF/DF 
para cabimento, compromisso e pagamento à JUNTA DE 
FREGUESIA DA POVOA DE SANTO ADRIÃO, do valor de 
€ 14.637,00, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor. Informação 
n.º  2007/5966 de 01/02/07. Processo n.º 1625/06/PV-DOMT. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. A Sr.ª Presidente 
para efeitos de assinatura do protocolo. Ao DGAF/DF para 
efeitos de pagamento. 
Data da Decisão: 28/03/07 
 
Assunto: “Repavimentação das ruas: José Malhoa, Carlos Reis, 
Troço da rua Dr. Egas Moniz e Praceta Luís de Camões, na 
freguesia de Odivelas” – Propõe-se a adjudicação à empresa 
CONSTRADAS – ESTRADAS E CONSTRUÇÃO CIVIL, 
LDA, assim como o envio ao DGAF/DF para cabimento e 
compromisso da despesa no valor de € 47.869,99 ao qual acresce 
o IVA à taxa legal em vigor. Informação n.º 7643/2007 de 
23/03/07. Processo n.º 1463/OD-DOMT. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Ao DGAF/DF para efeitos 
de cabimento e compromisso. Ao Sr. DDOMT adjudique-se nos 
termos propostos. 
Data da Decisão: 02/04/07 
 
Assunto: “Repavimentação de arruamentos (rua Tristão Vaz 
Teixeira e Bartolomeu Perestrelo), incluindo execução de 
rotunda” – Propõe-se o envio ao DGAF/DF para cabimento e 
compromisso da despesa no orçamento de 2007 no valor de € 

70.805,43 ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor. 
Informação n.º 6613/2007 de 02/04/07. Processo n.º 
1534/OD-DOMT. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos de cabimentação e compromisso. 
Data da Decisão: 03/04/07 
 
Assunto: “Recuperação de muro de suporte de terras na rua de 
Timor, junto aos lotes 114 e 115 e traseiras dos lotes 116 e 117 – 
Olival Basto” – Propõe-se a adjudicação à firma ADLIS, LDA, 
assim como o envio ao DGAF/DF para cabimento e 
compromisso da despesa no orçamento de 2007 no valor de € 
33.845,21 ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor. 
Informação n.º 8056/2007 de 02/04/07. Processo n.º 1565/OL-
DOMT. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Ao DGAF/DF para efeitos 
de cabimentação e compromisso. Ao Sr. DDOMT adjudique-se 
nos termos propostos. 
Data da Decisão: 03/04/07 
 
Assunto: “Instalação de sistemas de sinalização semafórica – 
passagem de peões – rua de Angola, Freguesia de Olival Basto, 
Concelho de Odivelas” – Propõe-se a adjudicação à firma 
ADLIS, LDA, no valor de € 8.702,68 ao qual acresce o IVA à 
taxa legal em vigor. Assim como o estorno da diferença entre o 
valor do cabimento inicial e o compromisso. Informação n.º 
6952/2007 de 09/04/07. Processo n.º 1640/OL-DOMT. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Ao DGAF/DF para efeitos. 
Ao Sr. DDOMT adjudique-se nos termos propostos. 
Data da Decisão: 12/04/07 
 
Assunto: “Instalação de sistemas de sinalização semafórica – 
passagem Estreita na estrada do Lugar D’Além, freguesia de 
Caneças, concelho de Odivelas” – Propõe-se a adjudicação à 
firma EYSSA TESIS, SA, no valor de € 6.578,23 ao qual acresce 
o IVA à taxa legal em vigor. Assim como o estorno da diferença 
entre o valor do cabimento inicial e o compromisso. Informação 
n.º 7004/2007 de 10/04/07. Processo n.º 1643/CA-DOMT. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Ao DGAF/DF para efeitos. 
Ao Sr. DDOMT adjudique-se nos termos propostos. 
Data da Decisão: 12/04/07 
 
Assunto: “Instalação de sistemas de sinalização semafórica – 
passagem estreita Rua Aura Abranches, freguesia da Ramada, 
concelho de Odivelas” – Propõe-se a adjudicação à firma 
EYSSA TESIS, SA, no valor de € 7.816,19 ao qual acresce o 
IVA à taxa legal em vigor. Assim como o estorno da diferença 
entre o valor do cabimento inicial e o compromisso. Informação 
n.º 7020/2007 de 10/04/07. Processo n.º 1641/RA-DOMT. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Ao DGAF/DF para efeitos. 
Ao Sr. DDOMT adjudique-se nos termos propostos. 
Data da Decisão: 12/04/07 
 
Assunto: “Instalação de sistemas de sinalização semafórica – rua 
da Liberdade com a rua do Ribeiro, freguesia da Pontinha, 
concelho de Odivelas” – Propõe-se a adjudicação à firma 
EYSSA TESIS, SA, no valor de € 16.094,36 ao qual acresce o 
IVA à taxa legal em vigor. Assim como o estorno da diferença 
entre o valor do cabimento inicial e o compromisso. Informação 
n.º 7004/2007 de 10/04/07. Processo n.º 1638/PO-DOMT. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Ao DGAF/DF para efeitos. 
Ao Sr. DDOMT adjudique-se nos termos propostos. 
Data da Decisão: 12/04/07 
 
Assunto: “Instalação de sistemas de sinalização semafórica – 
Saída dos bombeiros voluntários de Odivelas, freguesia de 
Odivelas, concelho de Odivelas” – Propõe-se a adjudicação à 
firma EYSSA TESIS, SA, no valor de € 15.364,17 ao qual 
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acresce o IVA à taxa legal em vigor. Assim como o estorno da 
diferença entre o valor do cabimento inicial e o compromisso. 
Informação n.º 7312/2007 de 12/04/07. Processo n.º 
1642/OD-DOMT. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Ao DGAF/DF para efeitos. 
Ao Sr. DDOMT adjudique-se nos termos propostos. 
Data da Decisão: 13/04/07 
 
Assunto: “Remodelação das instalações sanitárias e criação de 
refeitório e copa da escola EB da Azenha - Ramada” – Propõe-
se a autorização para abertura de concurso e o envio ao 
DGAF/DF para cabimento da despesa no valor de € 87.601,40 
ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor, bem como o 
estorno do cabimento de € 5.000,00 . Informação n.º 7363/2007 
de 13/04/07. Processo n.º 1551/RA-DOMT. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Ao Sr. DDOMT convide-se 
as empresas propostas. Aprovo as comissões propostas. Ao 
DGAF/DF para os devidos efeitos. 
Data da Decisão: 17/04/07 
 
Assunto: “Reparação de pavimentos em diversos locais do 
concelho” – Propõe-se a adjudicação à empresa 
CONSTRADAS – ESTRADAS E CONSTRUÇÃO CIVIL, 
LDA, assim como o envio ao DGAF/DF para cabimento e 
compromisso da despesa no orçamento de 2007, no valor de € 
63.448,50 ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor. 
Informação n.º 7977/2007 de 19/04/07. Processo n.º 
1591/MO-DOMT. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Ao Sr. DDOMT adjudique-
se nos termos propostos. Aprovo a minuta do contrato. Ao 
DGAF/DF para efeitos.  
Data da Decisão: 20/04/07 
 
 
Divisão de Transportes e Oficinas 
 
Assunto: “Via Verde – viatura n.º 1601 com a matrícula 92-21-
NP” – Propõe-se o envio ao DGAF/DF para cabimento, 
compromisso e emissão de cheque no valor de € 30,00 
endossado à empresa VIA VERDE PORTUGAL. Informação 
n.º 5651/2007de 19/03/07. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para os devidos efeitos. 
Data da Decisão: 29/03/07 
 
Assunto: “Pagamento de franquia do seguro automóvel da 
viatura com a matrícula 86-23-SF e com o n.º de frota 1213” – 
Propõe-se o envio ao DGAF/DF para cabimento, compromisso 
e emissão de cheque no valor de € 99,76 endossado à empresa 
AUTO-JOGRAPA. Informação n.º 6992/2007de 09/04/07. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos. 
Data da Decisão: 12/04/07 
 
Assunto: “Débito de combustível da viatura 06-BS-23” – 
Propõe-se o envio ao DGAF/DF para cabimento, compromisso 
e pagamento da factura n.º 2031/RC no valor de € 84,00 à 
empresa IBERENT. Informação n.º 5219/2007de 14/03/07 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos. 
Data da Decisão: 13/04/07 
 
Assunto: “Reparação de danos em viatura de aluguer” – Propõe-
se o envio ao DGAF/DF para cabimento, compromisso e 
pagamento da nota de débito n.º 2002/RC no valor de € 302,50 
à empresa IBERENT. Informação n.º 5239/2007de 15/03/07 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos. 

Data da Decisão: 13/04/07 
 
Assunto: “Locação de uma viatura à empresa Rentlei, SA. 
Pagamento de factura referente ao mês de Fevereiro de 2007” – 
Propõe-se o envio ao DGAF/DF para pagamento da factura n.º 
570004964 no valor de € 422,79 à empresa RENTLEI. 
Informação n.º  5395/2007 de 16/03/07. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos.  
Data da Decisão: 14/04/07 
 
Assunto: “Procedimento de locação de 7 viaturas Iberent – 
Pagamento da 7ª facturação referente ao mês de Fevereiro de 
2007” –Propõe-se o envio da presente informação ao 
DGAF/DF para pagamento das facturas n.ºs 89038/RC, 
89037/RC, 89040RC, 89041/RC, 89039/RC e 89036/RC, no 
valor total de € 6.152,85. Informação n.º 5127/2007de 
14/03/07. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos de pagamento. 
Data da Decisão: 17/04/07 
 
Assunto: “Reparação, repintura e colocação de faróis na viatura 
n.º 1601 da frota municipal. Pagamento de factura . Simopeças, 
Lda” –  Propõe-se o envio da presente informação ao 
DGAF/DF para pagamento da factura n.º 6649 à empresa 
SIMOPEÇAS, LDA no valor de € 2.095,14. Informação n.º 
7385/2007 de 13/04/07. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos de pagamento. 
Data da Decisão: 17/04/07 
 
Assunto: “Fornecimento de chave e código para a viatura 1706 
da frota Municipal. Pedido de cabimento, compromisso e 
pagamento de factura – X Car, SA” –  Propõe-se o envio da 
presente informação ao DGAF/DF para cabimento, 
compromisso e pagamento da factura n.º 11000437 à empresa 
X-CAR, SA no valor de € 71,03. Informação n.º 7336/2007 de 
12/04/07. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos. 
Data da Decisão: 20/04/07 
 
Assunto: “Aquisição de bateria para a viatura 2101 (Autocarro) 
da frota Municipal. Pedido de cabimento, compromisso e 
pagamento de factura – Simopeças, Lda” –  Propõe-se o envio 
da presente informação ao DGAF/DF para cabimento, 
compromisso e pagamento da factura n.º 6625 à empresa 
SIMOPEÇAS, LDA, no valor de € 181,50. Informação n.º 
7359/2007 de 13/04/07. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos. 
Data da Decisão: 20/04/07 
 
Assunto: “Fornecimento de tinta acrílica o policromo para a 
viatura 1202 da frota Municipal. Pedido de cabimento, 
compromisso e pagamento de factura – Valente e Campos, Lda” 
–  Propõe-se o envio da presente informação ao DGAF/DF 
para cabimento, compromisso e pagamento da factura n.º A 
9109 à empresa VALENTE E CAMPOS, LDA, no valor de € 
56,40. Informação n.º  7375/2007 de 13/04/07. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos. 
Data da Decisão: 20/04/07 
 
Assunto: “Reparação da luz de “Air Bag” da viatura 1605 da 
frota Municipal. Pedido de cabimento, compromisso e 
pagamento de factura – Loures Automóveis, SA” – Propõe-se o 



 

  
 
 
 
Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
28 9 de Maio de 2007 Ano VIII - N.º 8 

 

envio da presente informação ao DGAF/DF para cabimento, 
compromisso e pagamento da factura n.º 210009344 à empresa 
LOURES AUTOMÓVEIS, SA no valor de € 821,78. 
Informação n.º  7382/2007 de 13/04/07. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos. 
Data da Decisão: 20/04/07 
 
Assunto: “Aquisição de caixa de termóstato para a viatura 1434 
da frota Municipal. Pedido de cabimento, compromisso e 
pagamento de factura – X Car, SA” – Propõe-se o envio da 
presente informação ao DGAF/DF para cabimento, 
compromisso e pagamento da factura n.º 10001115 à empresa 
X-CAR, SA no valor de € 166,75. Informação n.º  7378/2007 de 
13/04/07. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos. 
Data da Decisão: 20/04/07 
 
 
Divisão de Instalações e Equipamentos Municipais 
 
Assunto: “Empreitada de rede estruturada no centro de 
Exposições – Pagamento de auto” – Propõe-se o envio ao 
DGAF/DF para pagamento da factura n.º 07 3029 à empresa 
MODERNILUX – INSTALAÇÕES ELECTRICAS, LDA., no 
valor de € 10.416,88. Processo n.º 1608/OD-DOMT. 
Informação n.º 5572/2007 de 20/03/07. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos. 
Data da Decisão: 28/03/07 
 
Assunto: “Beneficiação das instalações Municipais sitas na rua 
Frei Turiano, na freguesia de Odivelas. Abertura de 
procedimento.” – Propõe-se a aprovação para a realização de um 
ajuste directo, assim como o envio ao DGAF/DF para 
cabimento da despesa no valor de € 6.138,90, a acrescer o valor 
do IVA à taxa legal em vigor. Informação n.º 3567/2007 de 
23/02/07. Processo n.º 1644/OD-DOMT. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para cabimento da despesa.  
Data da Decisão: 30/03/07 
 
Assunto: “Centro de dia do Bairro St.º Eloy - Fornecimento e 
montagem de elevador.” – Propõe-se o envio ao DGAF/DF 
para compromisso da despesa,. no valor de € 608,00 acrescidos 
de Iva à taxa legal em vigor. Processo n.º 1427/PO-DOMT. 
Informação n.º 2007/5783 de 22/03/07. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos de compromisso. 
Data da Decisão: 02/04/07 
 
Assunto: “Assistência técnica e manutenção de elevadores / 
ascensores. Contrato Otis 01/05/2003 – pagamento de facturas 
2007” – Propõe-se o envio ao DGAF/DF para pagamento à 
empresa OTIS – ELEVADORES, LDA., da factura n.º 
FCN07027947 no valor de € 413,17. Processo n.º 1501/MO-
DOMT. Informação n.º 5860/2007 de 17/01/07. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos de pagamento. 
Data da Decisão: 04/04/07 
 
Assunto: “Empreitada de remodelação da cozinha da escola 
EB1/JI Veiga Ferreira.” – Propõe-se o envio ao DGAF/DF 
para cabimento e compromisso à empresa ALBERTO ROQUE, 
LDA., do valor de € 26.505,59. Processo n.º 1460/FA-DOMT. 
Informação n.º 2007/6603 de 02/04/07. 

Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos de cabimento e compromisso. 
Data da Decisão: 04/04/07 
 
Assunto: “Projecto do Centro de Recursos e remodelação da 
cozinha na EB1 da Amoreira. Cabimento e compromisso da 
despesa” – Propõe-se o envio ao DGAF/DF para cabimento e 
compromisso à empresa ENGIDOMUS, do valor de € 
46.749,68. Processo n.º 1430/RA-DOMT. Informação n.º 
2007/6607 de 02/04/07. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos de cabimento e compromisso. 
Data da Decisão: 04/04/07 
 
Assunto: “Ramal de electricidade para o armazém dos Pedernais. 
Pagamento de factura.” – Propõe-se o envio ao DGAF/DF para 
pagamento à EDP., da factura n.º 300490958 do valor de € 
887,81. Informação n.º 2007/2544 de 08/02/07. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos de pagamento. 
Data da Decisão: 12/04/07 
 
Assunto: “Empreitada de reparação da instalação eléctrica do 
gabinete na rua Alves Redol, lote 6 – loja A. Abertura de 
procedimento.” – Propõe-se a aprovação para a realização de um 
ajuste directo, assim como o envio ao DGAF/DF para 
cabimento da despesa no valor de € 3.000,00, a acrescer o valor 
do IVA à taxa legal em vigor. Informação n.º 3306/2007 de 
14/03/07. Processo n.º 1646/OD-DOMT. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos de cabimento da despesa.  
Data da Decisão: 12/04/07 
 
Assunto: “Casa de apoio à jardinagem (Proc.º 15233/OL em 
nome de SIMARC, SA). Aditamento ao orçamento 382/06” – 
Propõe-se o envio ao DGAF/DF para cabimento e 
compromisso da despesa aos SERVIÇOS 
MUNICIPALIZADOS DE LOURES, no valor de € 1.212,83. 
Informação n.º 4236/2007 de 05/03/07. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos. Ao Sr. DDOMT para os efeitos propostos. 
Data da Decisão: 12/04/07 
 
Assunto: “Assistência técnica e manutenção de elevadores / 
ascensores. Contrato Atlas 01/05/2003 – pagamento de facturas 
2007” –  Propõe-se o envio ao DGAF/DF para pagamento à 
empresa OTIS – ELEVADORES, LDA., da factura n.º 0700771 
no valor de € 348,81. Processo n.º 1500/OD-DOMT. 
Informação n.º 5043/2007 de 14/03/07. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos de pagamento. 
Data da Decisão: 12/04/07 
 
Assunto: Assistência técnica e manutenção de sistemas AVAC. 
Contrato Climobra 01/06/2002. Pagamento de facturas 2006” – 
Propõe-se o envio ao DGAF/DF para pagamentos das facturas 
n.ºs 3457 à empresa CLIMOBRA – INSTALAÇÕES 
TECNICAS DE CLIMATIZAÇAO, LDA, no valor de € 
332,75. Processo n.º 1503/MO-DOMT. Informação n.º 
5238/2007 de 15/03/07. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos de pagamento. 
Data da Decisão: 12/04/07 
 
Assunto: “Envio de processo 1546/OD-DOMT à Divisão de 
Aprovisionamentos” – Propõe-se o envio ao DGAF/DF para 
cabimento e compromisso da despesa no valor de € 539,64 no 
ano de 2007 e o respectivo estorno referente ao ano de 2006,a 
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acrescer o valor do IVA à taxa legal em vigor. Informação n.º 
5465/2007 de 19/03/07. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Ao DGAF/DF para efeitos 
de cabimento e compromisso, bem como do estorno de 529,64 
€ referente ao PAO 2006. 
Data da Decisão: 12/04/07 
 
Assunto: Assistência técnica e manutenção de sistemas AVAC. 
Contrato Climobra 01/11/2002. Pagamento de factura 2006” – 
Propõe-se o envio ao DGAF/DF para pagamentos da factura 
n.º 3459A à empresa CLIMOBRA – INSTALAÇÕES 
TECNICAS DE CLIMATIZAÇAO, LDA, no valor de € 
247,57. Processo n.º 1504/MO-DOMT. Informação n.º 
5627/2007 de 20/03/07. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos de pagamento. 
Data da Decisão: 12/04/07 
 
Assunto: Assistência técnica e manutenção de sistemas AVAC. 
Contrato Climobra 01/03/2002. Pagamento de factura 2006” – 
Propõe-se o envio ao DGAF/DF para pagamentos da factura 
n.º 3456A à empresa CLIMOBRA – INSTALAÇÕES 
TECNICAS DE CLIMATIZAÇAO, LDA, no valor de € 
276,61. Processo n.º 1505/MO-DOMT. Informação n.º 
5631/2007 de 20/03/07. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos de pagamento. 
Data da Decisão: 12/04/07 
 
Assunto: Assistência técnica e manutenção de sistemas AVAC. 
Contrato Climobra 01/06/2002. Pagamento de factura 2006” – 
Propõe-se o envio ao DGAF/DF para pagamentos da factura 
n.º 3458A à empresa CLIMOBRA – INSTALAÇÕES 
TECNICAS DE CLIMATIZAÇAO, LDA, no valor de € 
349,09. Processo n.º 1506/MO-DOMT. Informação n.º 
5634/2007 de 20/03/07. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos. 
Data da Decisão: 12/04/07 
 
Assunto: “Assistência técnica e manutenção de sistemas AVAC. 
Contrato OSF 01/01/2002 – Pagamento de factura 2007” – 
Propõe-se o envio ao DGAF/DF para pagamento da factura n.º 
90 à empresa OSF – OCTÁVIO SARAMGO FERREIRA, 
HERDEIROS, LDA., no valor de € 181,50. Processo n.º 
1517/MO-DOMT. Informação n.º 5866/2007 de 22/03/07. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos de pagamento.  
Data da Decisão: 12/04/07 
 
Assunto: “Assistência técnica e manutenção de sistemas AVAC. 
Contrato OSF 01/01/2002 – Pagamento de factura 2007” – 
Propõe-se o envio ao DGAF/DF para pagamento das facturas 
n.ºs 89 e à empresa OSF – OCTÁVIO SARAMGO 
FERREIRA, HERDEIROS, LDA., no valor total de € 211,24. 
Processo n.º 1516/MO-DOMT. Informação n.º 5867/2007 de 
22/03/07. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos de pagamento 
Data da Decisão: 12/04/07 
 
Assunto: “Assistência técnica e manutenção de sistemas AVAC. 
Contrato OSF 01/02/2000 – Pagamento de factura 2006” – 
Propõe-se o envio ao DGAF/DF para pagamento da factura n.º 
87 à empresa OSF – OCTÁVIO SARAMGO FERREIRA, 
HERDEIROS, LDA., no valor de € 45,27. Processo n.º 
1514/MO-DOMT. Informação n.º 5923/2007 de 23/03/07. 

Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos de pagamento.  
Data da Decisão: 12/04/07 
 
Assunto: Assistência técnica e manutenção de sistemas AVAC. 
Contrato OSF 01/06/2002. Pagamento de factura 2007” – 
Propõe-se o envio ao DGAF/DF para pagamentos da factura 
n.º 92 à empresa OCTÁVIO SARAMAGO FERREIRA, 
HERDEIROS, LDA, no valor de € 211,75. Processo n.º 
1519/MO-DOMT. Informação n.º 5936/2007 de 23/03/07. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos de pagamento. 
Data da Decisão: 12/04/07 
 
Assunto: “Execução de Rede Estruturada para o Caelo. 
Pagamento de auto” – Pagamento de factura” – Propõe-se o 
envio ao DGAF/DF para pagamento da factura n.º 69 à 
empresa IONICA – SERVIÇOS ELECTRONECÂNICOS E 
DE ELECTRÓNICA, LDA., no valor de 3.877,42. Processo n.º 
1493/OD-DOMT. Informação n.º 5995/2007 de 26/03/07. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos. 
Data da Decisão: 12/04/07 
 
Assunto: “Concepção e execução do muro de suporte nos 
campos de ténis do parque 25 de Abril na Póvoa de Santo 
Adrião. Pagamento do auto de medição n.º 2” – Propõe-se o 
envio ao DGAF/DF para pagamento da factura n.º 593 à 
empresa ALDIS PROJECTOS E CONSTRUÇÕES, LDA., no 
valor de € 10.235,88. Processo n.º 1350/PV-DOMT. 
Informação n.º 6067/2007 de 26/03/07. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Ao DGAF/DF para efeitos 
de pagamento da factura 593. Ao Sr. DDOMT aprovo o auto de 
medição n.º 2, conforme proposto. 
Data da Decisão: 12/04/07 
 
Assunto: “Empreitada de alteração do passadiço sobre a 
recepção e encerramento da ligação entre as alas sul e nascente 
da Quinta da Memória – Pagamento de factura referente a 
trabalhos a mais” – Propõe-se o envio ao DGAF/DF para 
pagamento da factura n.º 1301 à empresa COFAN – 
CONSTRUÇÕES E INVESTIMENTOS, LDA., no valor de € 
209,00. Processo n.º 1425/OD-DOMT. Informação n.º 
6490/2007 de 30/03/07. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos de pagamento. 
Data da Decisão: 12/04/07 
 
Assunto: “Intervenção na cobertura do edificio da Arroja – 
isolamento térmico e passadiço técnico. Pagamento do auto de 
medição n.º 1 (trabalhos contratuais)” – Propõe-se o envio ao 
DGAF/DF para pagamento da factura n.º 200144/2006 à 
empresa BLOCOS – SOC. DE IMPERMEABILIZAÇÕES E 
REVESTIMENTOS., no valor de € 9.564,53. Processo n.º 
1446/MO-DOMT. Informação n.º 3941/2007 de 28/02/07. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Ao Sr. DDOMT aprovo o 
auto de medição n.º 1, nos termos  propostos. Ao DGAF/DF 
para efeitos de pagamento. 
Data da Decisão: 17/04/07 
 
Assunto: “Construção de ossários no cemitério de Odivelas. 
Abertura de procedimento” – Propõe-se a abertura de 
procedimento adjudicatório e o envio ao DGAF/DF para 
cabimento da despesa no valor de € 34.459,66. Processo n.º 
1636/OD-DOM. Informação n.º 5691/2007 de 21/03/07. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos de cabimento. 
Data da Decisão: 17/04/07 
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Assunto: “remodelação da cozinha da escola EB1/JI Casal da 
Serra” – Propõe-se a abertura de procedimento e o envio ao 
DGAF/DF para cabimento da despesa no valor de € 30.938,12. 
Processo n.º 1465/PO-DOM. Informação n.º 6394/2007 de 
29/03/07. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos de cabimento. 
Data da Decisão: 17/04/07 
 
Assunto: “Impermeabilização da cobertura do polidesportivo 
descoberto do Parque dos Poetas da revolução de Abril, na Serra 
da Luz, Pontinha . Abertura de procedimento” – Propõe-se a 
abertura de procedimento adjudicatório e o envio ao DGAF/DF 
para cabimento da despesa no valor de € 4.085,86. Processo n.º 
1424/PO-DOMT. Informação n.º 6547/2007 de 02/04/07. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos de cabimento. 
Data da Decisão: 17/04/07 
 
Assunto: “Empreitada de: Ampliação da Rede Estruturada do 
Caelo. Pagamento de auto” – Pagamento de factura” – Propõe-
se o envio ao DGAF/DF para pagamento da factura n.º 65 à 
empresa IONICA – SERVIÇOS ELECTRONECÂNICOS E 
DE ELECTRÓNICA, LDA., no valor de 3.519,94. Processo n.º 
1604/OD-DOMT. Informação n.º 6903/2007 de 09/04/07. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos. 
Data da Decisão: 18/04/07 
 
Assunto: “Escola básica 1º ciclo do Vale Grande – Adaptação 
do ginásio para refeitório” – Propõe-se o envio ao DGAF/DF 
para pagamento da factura n.º 590 à empresa ALDIS 
PROJECTOS E CONSTRUÇÕES, LDA., no valor de € 
14.734,40. Processo n.º 1586/PO-DOMT. Informação n.º 
7304/2007 de 12/04/07. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Ao DGAF/DF para efeitos. 
Data da Decisão: 18/04/07 
 
Assunto: “Construção de ossários no cemitério de Odivelas. 
Abertura de procedimento” – Propõe-se a abertura de 
procedimento adjudicatório e o envio ao DGAF/DF para 
cabimento da despesa no valor de € 34.459,66. Processo n.º 
1636/OD-DOM. Informação n.º 5691/2007 de 21/03/07. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos de cabimento. 
Data da Decisão: 17/04/07 
 
Assunto: “Tratamento acústico ao equipamento de AVAC 
instalado na cobertura da biblioteca D. Dinis – lançamento de 
procedimento.” – Propõe-se o envio ao DGAF/DF para 
cabimento., no valor de € 15.000,00 acrescido do valor do IVA à 
taxa legal em vigor. Informação n.º 4919/2007 de 12/03/07. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos de cabimento. 
Data da Decisão: 12/03/07 
 
Assunto: “Centro de dia do Bairro St.º Eloy - Fornecimento e 
montagem de elevador.” – Propõe-se o envio ao DGAF/DF 
para pagamento da factura n.º 807000426, no valor de € 635,36 à 
empresa OTIS – ELEVADORES, LDA. Processo n.º 
1427/PO-DOMT. Informação n.º 2007/7762 de 18/04/07. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos de pagamento. 
Data da Decisão: 20/04/07 
 
 
 

Assunto: “Centro de dia do Bairro St.º Eloy - Fornecimento e 
montagem de elevador.” – Propõe-se o envio ao DGAF/DF 
para pagamento da factura n.º 307001036, no valor de € 4.153,87 
à empresa OTIS – ELEVADORES, LDA. Processo n.º 
1427/PO-DOMT. Informação n.º 2007/7795 de 18/04/07. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos de pagamento. 
Data da Decisão: 20/04/07 
 
 
Divisão de Infra-Estruturas e Espaços Urbanos 
 
Assunto: “Fornecimento de sinalização vertical – concelho de 
Odivelas – ano de 2006.” – Propõe-se o envio ao DGAF/DF 
para cabimento, compromisso e pagamento à empresa 
TRACEVIA, LDA, a factura n.º 107no valor de € 17.990,44. 
Informação n.º 5837/2007 de 22/03/07. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos. 
Data da Decisão: 28/03/07 
 
Assunto: “Centro de saúde de Famões – arranjos de espaços 
exteriores, na freguesia de Famões – lançamento de empreitada.” 
– Propõe-se o envio ao DGAF/DF para cabimento da despesa 
no valor de € 20.746,88 ao qual acresce o IVA à taxa legal em 
vigor. Informação n.º 4302/2007 de 06/03/07. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para cabimento da despesa. 
Data da Decisão: 30/03/07 
 
Assunto: “Reabilitação das zonas verdes no tardoz dos prédios 
da rua de Timor, na freguesia do Olival Basto.” – Propõe-se o 
envio ao DGAF/DF para cabimento da despesa no valor de € 
13.604,00 ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor. 
Informação n.º 4432/2007 de 07/03/07. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para cabimento da despesa. 
Data da Decisão: 30/03/07 
 
Assunto: “Pavimentação da rua Júlio Dinis, na freguesia de 
Odivelas – lançamento de empreitada.” – Propõe-se o envio ao 
DGAF/DF para cabimento da despesa no valor de € 35.365,20 
ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor. Informação n.º 
4528/2007 de 08/03/07. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para cabimento da despesa. 
Data da Decisão: 30/03/07 
 
Assunto: “Reparação do troço da rua St.º Eloy, na freguesia da 
Pontinha – lançamento de empreitada.” – Propõe-se o envio ao 
DGAF/DF para cabimento da despesa no valor de € 28.062,35 
ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor. Informação n.º 
4542/2007 de 08/03/07. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para cabimento da despesa. 
Data da Decisão: 30/03/07 
 
Assunto: “Intervenção na zona envolvente à rua das Giestas, na 
freguesia da Póvoa St.º Adrião – lançamento de empreitada.” – 
Propõe-se o envio ao DGAF/DF para cabimento da despesa no 
valor de € 28.588,34 ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor. 
Informação n.º 4609/2007 de 08/03/07. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para cabimento da despesa. 
Data da Decisão: 30/03/07 
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Assunto: “Colocação de tapete betuminoso (estacionamentos) na 
rua dos Combatentes da Grande Guerra, na freguesia de 
Odivelas – lançamento de empreitada.” – Propõe-se o envio ao 
DGAF/DF para cabimento da despesa no valor de € 18.237,84 
ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor. Informação n.º 
4660/2007 de 09/03/07. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para cabimento da despesa. 
Data da Decisão: 30/03/07 
 
Assunto: “Repavimentação do troço da rua Major João Luís de 
Moura, na freguesia da Pontinha – lançamento de empreitada.” – 
Propõe-se o envio ao DGAF/DF para cabimento da despesa no 
valor de € 33.235,50 ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor. 
Informação n.º 4207/2007 de 05/03/07. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos de cabimentação. 
Data da Decisão: 03/04/07 
 
Assunto: “Implementação de uma circulação alternativa para 
táxis, junto ao terminal do metro do Sr. Roubado - freguesia de 
Odivelas – lançamento de empreitada.” – Propõe-se o envio ao 
DGAF/DF para cabimento da despesa no valor de € 1.656,50 
ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor. Informação n.º 
4266/2007 de 05/03/07. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos de cabimento. 
Data da Decisão: 04/04/07 
 
Assunto: “Estabilização de muro de suporte na rua de Timor, na 
freguesia do olival Basto – pagamento do 1º auto.” – Propõe-se 
o envio ao DGAF/DF para cabimento, compromisso e 
pagamento  no valor de € 10.027,82. Informação n.º 6222/2007 
de 28/03/07. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Ao DGAF/DF para efeitos 
de pagamento do auto de medição de trabalhos n.º 1, bem como 
do cabimento e compromisso da despesa pelo PAO 2007. Ao Sr. 
DDOMT vide despacho de homologação do auto em anexo. 
Data da Decisão: 12/04/07 
 
Assunto: “Repavimentação da rua do Poder Local, na freguesia 
da Ramada – lançamento de empreitada.” – Propõe-se o envio 
ao DGAF/DF para cabimento da despesa no valor de € 
37.969,11 ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor. 
Informação n.º 6300/2007 de 28/03/07. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos de cabimento. 
Data da Decisão: 17/04/07 
 
Assunto: “Pagamento de facturas referentes aos consumos de 
energia em iluminação pública.” – Propõe-se o envio ao 
DGAF/DF para cabimento, compromisso e pagamento à 
empresa EDP do valor total de € 6.566,03. Informação n.º 
7243/2007 de 12/04/07. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos. 
Data da Decisão: 17/04/07 
 
Assunto: “Pagamento de facturas referentes aos consumos de 
energia em iluminação pública.” – Propõe-se o envio ao 
DGAF/DF para cabimento, compromisso e pagamento à 
empresa EDP do valor total de € 1.686,54. Informação n.º 
7264/2007 de 12/04/07. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos. 
Data da Decisão: 17/04/07 
 

Assunto: “Pagamento de facturas referentes aos consumos de 
energia em BT – Semáforos e painéis publicitários.” – Propõe-se 
o envio ao DGAF/DF para cabimento, compromisso e 
pagamento à empresa EDP do valor total de € 5.695,45 
(Semáforos € 2.081,05, J.C.Decaux  € 3.614,40). Informação n.º 
7269/2007 de 12/04/07. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos. 
Data da Decisão: 17/04/07 

 
 
 
 

Protecção Civil 
 

 
 

Decisões tomadas pelo Senhor Vereador Vítor Peixoto, ao 
abrigo das competências delegadas, durante o período de 26 de 
Março a 20 de Abril 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/2007/8115, de 20 
de Abril de 2007: 
 
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 € 496,58 à ASSOCIAÇÃO 
HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA 
PONTINHA. Informação n.º 6919/2007 de 09/04/07. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos. 
Data da Decisão: 12/04/07 
 
Assunto: “Estorno de seguro do ramo bombeiro, referente à 
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Caneças. 
Aviso de estorno n.º 0114394997”. Propõe-se o envio à Divisão 
Financeira para cobrança do aviso de estorno apresentado pela 
SEGURADORA BONANÇA, no valor de € 4,76. Informação 
n.º 7118/2007 de 11/04/07. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos. 
Data da Decisão: 12/04/07 
 
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 € 749,71 à ASSOCIAÇÃO 
HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA 
PONTINHA. Informação n.º 7364/2007 de 13/04/07. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos. 
Data da Decisão: 13/04/07 
 
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 € 235,65 à ASSOCIAÇÃO 
HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA 
PONTINHA. Informação n.º 7671/2007 de 17/04/07. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos. 
Data da Decisão: 18/04/07 
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Desporto 
 

 
 

Decisões tomadas pelo Senhor Vereador Vítor Peixoto, ao 
abrigo das competências delegadas, durante o período de 26 de 
Março a 20 de Abril 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/2007/8115, de 20 
de Abril de 2007: 
 
Assunto: “Desporto Sénior – Clube do Movimento – 
Pagamento de factura de Março - Odivelgest” . Propõe-se o 
envio ao DFA/DF para pagamento da factura n.º A 1840 no 
valor de € 2.610,00, à ODIVELGEST – GESTÃO DE 
EQUIPAMENTOS, EM. Informação n.º 5727/2007 de 
21/03/07. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos de pagamento. 
Data da Decisão: 23/03/07 
 
Assunto: “Desporto Sénior - Clube do Movimento –Pagamento 
de factura de Janeiro – Pedagotur, Lda, H2OVita.” Propõe-se o 
envio ao DFA/DF para pagamento da factura n.º 7000010/00 
no valor total de € 22400, à PEDAGOTUR, LDA H2OVITA. 
Informação n.º 5734/2007 de 21/03/07. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos de pagamento. 
Data da Decisão: 23/03/07 
 
Assunto: “Desporto Sénior – Clube do Movimento – 
Pagamento de factura de Fevereiro -  Pedagotur, Lda H2OVita” 
. Propõe-se o envio ao DFA/DF para pagamento da factura n.º 
7000011/00 no valor de € 224,00, à PEDAGOTUR, LDA 
H2OVITA. Informação n.º 5736/2007 de 21/03/07. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos de pagamento. 
Data da Decisão: 23/03/07 
 
Assunto: “Pado – pedido de estorno relativo ao apoio concedido 
no âmbito do PADO (2005/2006) à Associação de Caçadores e 
Pescadores da Póvoa de Santo Adrião (subprograma C)”. 
Propõe-se o envio ao DFA/DF para estorno no valor de € 
104,70. Informação n.º 5063/2007 de 21/03/07. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos de estorno. 
Data da Decisão: 28/03/07 
 
Assunto: “Pado – pagamento relativo ao apoio concedido no 
âmbito do PADO (2005/2006) ao Centro Escolar Republicano 
Tenente Valdez (subprograma C)”. Propõe-se o envio ao 
DFA/DF para pagamento ao CENTRO ESCOLAR 
REPUBLICANO TENENTE VALDEZ no valor de € 
3.569,49. Informação n.º 6170/2007 de 27/03/07. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos. 
Data da Decisão: 28/03/07 
 
Assunto: “Desporto Sénior – Clube do Movimento – 
Pagamento de factura de Março -  Pedagotur, Lda H2OVita” 
Propõe-se o envio ao DFA/DF para pagamento da factura n.º 
7000012/00 no valor de € 1.022,00, à PEDAGOTUR, LDA 
H2OVITA. Informação n.º  6896/2007 de 09/04/07. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos de pagamento. 
Data da Decisão: 12/04/07 
 

Assunto: “Desporto Sénior – Clube do Movimento – 
Pagamento de factura Novembro e Dezembro -  Move4Fitness”. 
Propõe-se o envio ao DFA/DF para pagamento da factura n.º 
7000011 no valor de € 1.919,00, à empresa MOVE4FITNESS – 
HEALTH CLUB UNIPESSOAL, LDA, solicita-se igualmente o 
estorno do remanescente no valor de € 69,00. Informação n.º 
7078/2007 de 10/04/07. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos de pagamento e estorno do remanescente. 
Data da Decisão: 12/04/07 
 
Assunto: “Actualização do valor dos acordos de cooperação por 
indexação ao índice de preços no consumidor entre a CMO e 
várias entidades que colaboram no programa clube do 
movimento” . Propõe-se o envio ao DFA/DF para cabimento e 
compromisso adicional de € 53,34 e pagamentos às diversas 
entidades no valor total de € 928,74. Informação n.º 7219/2007 
de 11/04/07. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos. 
Data da Decisão: 12/04/07 
 
Assunto: “Desporto Sénior – Clube do Movimento – 
Pagamento de factura de Abril - Odivelgest” . Propõe-se o envio 
ao DFA/DF para pagamento da factura n.º A 1873 no valor de 
€ 2.805,00, à ODIVELGEST – GESTÃO DE 
EQUIPAMENTOS, EM. Informação n.º 7699/2007 de 
17/04/07. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos de pagamento. 
Data da Decisão: 19/04/07 
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44..ªª  SSEESSSSÃÃOO  EEXXTTRRAAOORRDDIINNÁÁRRIIAA 
 

 
 

RReeaalliizzaaddaa  eemm  2244  ddee  AAbbrriill  ddee  22000077  
 
 

Sessão comemorativa do 33.º Aniversário do 25 de Abril 
de 1974.  

 
 
 
 

22..ªª  SSEESSSSÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA 
 

 
 

11..ªª  RReeuunniiããoo  rreeaalliizzaaddaa  eemm  
  

2277  ddee  AAbbrriill  ddee  22000077  
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

MOÇÕES 
 

 
 

1.° DE MAIO 
 

A celebração do dia 1 de Maio como festa dos 
trabalhadores implica que, em cada ano, se questione 
como está a situação laboral. 
 
O 1° de Maio de 2007 surge marcado por elevados níveis 
de desemprego. Os jovens continuam a ser os mais 
atingidos, pois é no escalão dos 25 aos 34 anos que o 
desemprego é mais elevado. 
 
São também os mais explorados pois, mesmo quando 
conseguem desenvolver alguma actividade laboral, esta 
surge encapotada por expedientes ilícitos, nomeadamente 
remuneratórios.  
 
Depois vêm as mulheres. O seu desemprego cresce 
sempre mais que o dos homens. Basta olhar a revoltante 
realidade de tantas fábricas que encerram e ver quem são 
os trabalhadores que desesperam nos seus portões. 
Seguem-se os trabalhadores estrangeiros. O sonho de uma 

vida melhor, em Portugal, transformou-se, para muitos, 
num pesadelo de injustiças e perseguições, relacionadas, 
em geral, com condições de trabalho desumanas e 
degradantes, que começam e acabam, invariavelmente, em 
desemprego. 
 
A tudo isto, qual a resposta do governo do Partido 
Socialista? 
 
Começou por prometer 150000 empregos. Depois disse 
que a promessa era para o final da legislatura, em função 
da recuperação da economia. 
 
No entanto, a economia portuguesa continua a ter os 
índices de crescimento mais baixos da União Europeia. 
 
Houve, no entanto, uma coisa que o Partido Socialista não 
prometeu, mas está a cumprir. Foi diminuir as pensões 
dos reformados. 
 
Quando os reformados deste país olharam para o valor 
das suas pensões para 2007, constataram que, apesar do 
anunciado aumento, o valor pago era inferior ao de 2006. 
 
No geral, o panorama para os trabalhadores portugueses, 
não é de molde a festejos, neste 1° de Maio de 2007. 
 
A braços com um crescimento da despesa pública que não 
consegue controlar, o governo socialista só tem tesoura 
para tudo o que diga respeito aos direitos dos 
trabalhadores, nomeadamente os da Administração 
Pública. 
 
Celebrar hoje o 1º de Maio é exigir políticas activas que 
impliquem a criação de postos de trabalho, especialmente 
para os grupos mais atingidos pelo desemprego. 
 
Celebrar hoje o 1 de Maio é denunciar a degradação das 
condições de vida dos reformados que, em 2007, viram as 
suas pensões diminuídas, facto que o governo socialista se 
recusa, sistematicamente, a comentar, quanto mais a 
justificar e exigir que os cálculos das pensões, em 2007, 
sejam revistos, de molde a reflectirem, em termos líquidos, 
os aumentos. 
 
Celebrar hoje o 1 de Maio é exigir que não sejam os 
trabalhadores da administração pública a pagar pelo 
despesismo incontrolável da máquina de governo 
socialista. 
 
A Assembleia Municipal de Odivelas, reunida em 27 de 
Abril de 2007, saúda o 1° de Maio de 2007 e os 
trabalhadores de Portugal, esperando que a celebração 
deste dia signifique também a conquista de medidas 
concretas que permitam a melhoria das suas condições de 
vida. 
 
Odivelas 27 de Abril de 2007. 
 
(Aprovado por maioria) 
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MOÇÃO 
 

A liberdade de expressão e a liberdade de imprensa 
encontram-se, desde sempre, entre as principais 
características de um Estado livre e democrático. 
 
Considerando que têm vindo a público notícias dando 
conta de possíveis pressões do Governo junto da 
Comunicação Social, no sentido de condicionar a 
publicação de peças jornalísticas sobre as habilitações do 
Primeiro-Ministro; 
 
Considerando que esta situação vem fundamentando um 
processo desenvolvido pela Entidade Reguladora para a 
Comunicação Social (ERC), tendo sido já ouvidos alguns 
directores de órgãos de comunicação social; 
 
Considerando que diversos directores desses órgãos 
afirmam, de forma clara, terem existido pressões e 
tentativas de condicionar a liberdade dos media na 
produção de notícias; 
 
Considerando que a Assembleia Municipal de Odivelas, 
órgão municipal, não pode ficar indiferente perante 
situações que possam atentar contra a liberdade de 
expressão e a liberdade de imprensa; 
 
A Assembleia Municipal de Odivelas, reunida em 27 de 
Abril de 2007, delibera: 
 
1. Manifestar a sua profunda preocupação com a presente 
situação, atentatória das liberdades de expressão e de 
imprensa, pilares fundamentais da democracia que 
vivemos e queremos viver em Portugal. 
 
2. Afirmar que continuará a acompanhar este processo de 
forma atenta e permanente, e que assumirá as suas 
responsabilidades na defesa das liberdades de expressão e 
de imprensa. 
 
Odivelas, 27 de Abril de 2007 
 
(Aprovada por maioria) 

 
 
 
 

VOTO DE PESAR 
 

 
 

VOTO DE PESAR 
 

Faleceu, no passado dia 22, vítima de doença prolongada, 
António Casaca Ramos Velho, que exerceu o cargo de 
tesoureiro da Junta de Freguesia da Pontinha no mandato 
de 2001/2005. 
 
António Ramos Velho foi, sempre, um autarca 
empenhado na defesa dos interesses da Pontinha e do 
Concelho de Odivelas. 
 

Um homem íntegro, amigo dos seus amigos e que 
respeitava, com elevado sentido de cidadania, os 
adversários políticos. 
 
Com a sua morte, perde-se um dos referenciais da 
Freguesia da Pontinha, um homem bom e um autarca que 
vivia com intensidade os problemas e as dificuldades do 
poder local democrático. 
 
À família de António Ramos Velho, a Assembleia 
Municipal de Odivelas, reunida em sessão ordinária no dia 
27 de Abril de 2007, apresenta os votos de sentido pesar. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

ACTAS 
 

 
 

ACTAS DA 2ª E 3ª REUNIÕES DA 4ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2006 
ACTAS DA 1ª E 2ª REUNIÕES DA 5ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2006 

ACTA DA 1ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2007 
 

Actas da segunda e terceira Reuniões da quarta Sessão 
Ordinária da Assembleia Municipal de Odivelas realizadas 
nos dias 10 e 19 de Outubro de 2006, actas da primeira e 
segunda reuniões da quinta Sessão Ordinária, realizadas 
no dia 14 e 21 de Dezembro de 2006 e 1ª Sessão 
Extraordinária de 2007. 
 
(Aprovadas por maioria) 

 
 
 
 

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 4.ª Sessão Ordinária de 2006 da Assembleia 
Municipal e a data legalmente estabelecida, para o envio 
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da convocatória para a 5.ª Sessão Ordinária de 2006 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 
Março 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 
Divisão de Formação e Saúde Ocupacional 
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 
Divisão Reabilitação Urbana 
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 
 
8. Departamento Obras Municipais e Transportes, Serviço 
Municipal de Protecção Civil, Divisão de Desporto e 
Divisão de Fiscalização Municipal 
 
Obras Municipais 
Transportes 
Divisão de Desporto 
Serviço Municipal de Protecção Civil 
Divisão de Fiscalização Municipal 
 
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 Cultura e Património Cultural 
Divisão de Assuntos Sociais 
 
11. Departamento de Habitação Saúde e Assuntos Sociais 
 
Divisão de Gestão de Habitação Social 
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 
Divisão de Licenciamentos 
Divisão de Património 
 
Anexos, Quadros e Tabelas 
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DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 
DE 2006  

 

 
 

DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2006. 
 

Documentos de Prestação de Contas relativas ao 
Exercício de 2006, nos termos do proposto na informação 
nº Interno/2007/7191, de 11.04.2007, e de acordo com o 
deliberado na 2.ª reunião extraordinária da Câmara 
Municipal de Odivelas, realizada em 16 de Abril de 2007, 
(Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 7/2007, página 
13). 
 
“Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 54-A/99, de 
22 de Fevereiro, com as alterações introduzidas pela Lei 
n.° 162/99, de 14 de Setembro, Decreto-Lei n.° 
315/2000, de 2 de Dezembro e pelo Decreto-Lei n.° 
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84/2002, que aprovou o POCAL - Plano Oficial de 
Contabilidade das Autarquias Locais, procedeu-se à 
elaboração e organização dos documentos de Prestação de 
Contas do exercício de 2006. 
 
Nos termos da Resolução n.° 04/2001 - 2.ª Secção - 
Tribunal de Contas, de 12 Julho de 2001, fazem parte 
integrante da Prestação de Contas de 2006, os seguintes 
documentos, que se anexam: 
 
Balanço; 
Demonstração de Resultados; 
Controlo Orçamental da Despesa; 
Controlo Orçamental da Receita; 
Fluxos de Caixa (Resumo e Detalhado); 
Operações de Tesouraria; 
Caracterização da Entidade; 
Notas ao Balanço e à Demonstração de resultados; 
Contratação Administrativa - Situação do Contratos;  
Empréstimos; 
 Norma de Controlo Interno;  
Síntese das Reconciliações Bancárias; 
 Relação Nominal dos Responsáveis; 
 Relatório de Gestão. 
 
(...) 
 
Outros documentos de remessa não obrigatória e que 
compõem o volume II da Prestação de Contas: 
 
Plano Plurianual de Investimentos; 
Orçamento (resumo); 
Execução do Plano Plurianual de Investimentos; 
Modificações do orçamento – receita; 
Modificações do orçamento – despesa; 
Modificações ao Plano Plurianual de Investimentos; 
Transferências correntes – despesa; 
Transferências de capital –despesa; 
Subsídios concedidos; 
Transferências correntes – receita; 
Transferências de capital – receita; 
Outras Dívidas a Terceiros; 
Resumo Diário de Tesouraria n..° 252; 
Mapas de Fundos de Maneio; 
Relação de emolumentos notariais; 
Relação de acumulação de funções. (...)” 
 
Os documentos mencionados em epígrafe, encontram-se 
juntos por originais na pasta dos documentos da presente 
reunião, pelo que farão parte integrante da acta. 
 
 Publica-se na íntegra em anexo o relatório de Gestão de 
2006. 
 
(Aprovado por maioria) 
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DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

REVISÃO ORÇAMENTAL 
 

 
 

1ª REVISÃO ORÇAMENTAL DE 2007 
3ª MODIFICAÇÃO ORÇAMENTAL 

 
1ª Revisão Orçamental, 3ª Modificação Orçamental de 
2007, nos termos do proposto na informação n.º 
Interno/2007/7184, de 11-04-2007 e no respectivo 
processo, de acordo com os mapas que farão parte 
integrante da acta da presente reunião, e de acordo com o 
deliberado na 2.ª reunião extraordinária da Câmara 
Municipal de Odivelas, realizada em 16 de Abril de 2007, 
(Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 7/2007, página 
14). 
 
“A presente REVISÃO ORÇAMENTAL decorre da 
necessidade de incorporar no Orçamento de 2007 o saldo 
de gerência do exercício de 2006, que se situou nos 
3.568.888,20 € (três milhões quinhentos e sessenta e oito 
mil oitocentos e oitenta e oito euros e vinte cêntimos) 
conforme documentos de prestação de contas aprovados 
pelo Executivo Municipal. 
 
Para além do saldo de gerência, há ainda a registar a 
inclusão de duas novas receitas provenientes de 
candidaturas a projectos co-financiados, mais 
concretamente, os projectos “Manter a Floresta Verde” e 
“Centro de Exposições — Acessibilidade e Equipamento” 
que totalizam 281.138,24€ (duzentos e oitenta e um mil 
cento e trinta e oito euros e vinte e quatro cêntimos). 
 
A inscrição das receitas mencionadas não veio alterar o 
valor global do Orçamento Inicial, mantendo-se o mesmo 
nos 93.897.354,60 € (noventa e três milhões oitocentos e 
noventa e sete mil trezentos e cinquenta e quatro euros e 
sessenta cêntimos), uma vez que, da análise à execução 
orçamental do primeiro trimestre do ano verifica-se a 
necessidade de rever em baixa algumas das previsões 
iniciais. Assim, foram revistas as previsões da 
Contribuição Autárquica e da Venda de Bens de 
Investimento.  
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Em relação à despesa, procedeu-se à regularização dos 
projectos de dívida do Departamento de Obras 
Municipais e Transportes (DOMT), conciliada com uma 
reorganização do seu Plano, em termos de classificação 
funcional, mais ajustado ao estabelecido no POCAL, 
passando também pela criação de novas acções.  
 
Ainda no âmbito da criação de novos projectos foi 
inserida em Orçamento uma verba de 10.000,00 € (dez mil 
euros), para fazer face a uma imposição da nova Lei das 
Finanças Locais, que obriga as autarquias à contratação de 
serviços de um Revisor Oficial de Contas (ROC) ou de 
uma Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, sempre 
que os Municípios detenham capital em empresas 
municipais e intermunicipais, como é o caso da Câmara 
Municipal de Odivelas. 
 
Outro dos reforços efectuados prende-se com a 
necessidade de dotar algumas rubricas de natureza 
financeira como sejam caso do IVA Pago, com 5.000,00 € 
(cinco mil euros) e Diversas, referente a reembolsos à 
Direcção Geral de Impostos, decorrentes da arrecadação 
de receita, no valor de 849.696,06 € (oitocentos e quarenta 
nove mil seiscentos e noventa e seis euros e seis 
cêntimos). 
 
Reforço ainda, do Programa Apoio ao Meio Aquático 
(PAMA), no valor de 33.000,00 € (trinta e três mil euros), 
referente a aquisição de serviços, de acordo com o 
solicitado pela unidade orgânica responsável.  
 
As restantes alterações verificadas reportam-se a 
ajustamentos propostos pelos respectivos serviços 
municipais.  

Numa análise comparativa entre as dotações actuais e o 
previsto nesta REVISÃO ORÇAMENTAL, verifica-se 
um aumento das despesas correntes em 640.751,88 € 
(seiscentos e quarenta mil setecentos e cinquenta e um 
euros e oitenta e oito cêntimos), por contrapartida de uma 
diminuição de igual valor das despesas de capital, que 
representa em termos percentuais uma diminuição de 
2,03%. Esta modificação deu origem a movimentos entre 
rubricas num total de 1.374.334,99 € (um milhão trezentos 
e setenta e quatro mil trezentos e trinta e quatro euros e 
noventa e nove cêntimos). 
 
Paralelamente, na receita constata-se uma variação 
positiva das Outras Receitas, no valor de 3.568.888,20 € 
(três milhões quinhentos e sessenta e oito mil oitocentos e 
oitenta e oito euros e vinte cêntimos), correspondente ao 
saldo de gerência anterior. Por oposição, assiste-se a uma 
diminuição das receitas correntes e de capital, no valor 
249.990,00 € (duzentos e quarenta e nove mil novecentos 
e noventa euros) e 3.318.898,20 € (três milhões trezentos e 
dezoito mil oitocentos e noventa e oito euros e vinte 
cêntimos) respectivamente. Esta modificação originou 
movimentações entre rubricas num total de 3.850.036,44 € 
(três milhões oitocentos e cinquenta mil e trinta e seis 
euros e quarenta e quatro cêntimos). 
 
Por último, importa sublinhar que a REVISÃO 
ORÇAMENTAL, revela o esforço de contenção da 
despesa e rigor na execução orçamental, o que se traduziu 
numa manutenção, entre receitas e despesas, do valor do 
Orçamento Inicial. 
 
Odivelas, 16 de Abril de 2007” 

 
Resumo do Orçamento 1.ª Revisão 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(em euros) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(em euros) 
 
(Aprovado por maioria) 

RECEITAS 

Inicial Actual Variação 
Após  

1.ª Revisão 
Variação 

(5)  

(1) (2) (3)=(2)-(1) (4) Valores Perc. 

Correntes 64.246.498,72 64.246.498,72 0,00 63.996.508,72 -249.990.00 -0.39% 

Capital 29.635.855,88 29.635.855,88 0,00 26.316.957,68 -3.318.898,20 -12,61% 

Outras 15.000,00 15.000,00 0,00 3.583,888,20 3.568,888,20 99,58% 

Total 93.897.354,60 93.897.354,60 0,00 93.897.354,60 0,00 0,00% 

DESPESAS 

Inicial Actual Variação 
Após  

1.ª Revisão 
Variação 

(5)  

(1) (2) (3)=(2)-(1) (4) Valores Perc. 

Correntes 62.551.698,25 61.655.783,76 -895.914,49 62.296.535,64 640.751,88 1,03% 

Capital 31.345.656,35 32.241.570,84 895.914,49 31.600.818,96 -640.751,88 -2,03% 

Outras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 n.a. 

Total 93.897.354,60 93.897.354,60 0,00 93.897.354,60 0,00 0,00% 
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REGULAMENTO 
 

 
 

REGULAMENTO DE APOIO AO PROTOCOLO PARA CRIAÇÃO 
DA “UNIVERSIDADE SÉNIOR DE ODIVELAS” 

 
Regulamento de Apoio que faz parte integrante do 
Protocolo Celebrado entre a Câmara Municipal de 
Odivelas e a Associação Sénior de Odivelas, para a 
Criação da “Universidade Sénior de Odivelas” (Boletim 
Municipal das Deliberações e Decisões n.º 6/2007, página 7), nos 
termos da informação nº Interno 5656/2007 de 21.03.207, 
e de acordo com o deliberado na 6.ª Reunião Ordinária da 
Câmara Municipal de Odivelas, realizada em 28 de Março 
de 2007, (Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 
6/2007, página 7: 

 
 

“REGULAMENTO DE APOIO 
 

Cláusula Primeira 
 

1. No âmbito do projecto “Universidade Sénior de 
Odivelas”, o Município de Odivelas compromete-se a 
subsidiar os alunos que, atendendo a carências de ordem 
económico-social, não possam suportar o preço da 
propina, até ao limite máximo de 5 alunos inscritos. 
 
2. Consideram-se economico-socialmente carenciados, os 
alunos que face à declaração de Imposto Rendimentos 
Singulares, aufiram anualmente rendimentos iguais ou 
inferiores ao ordenado mínimo nacional. 
 
3. O Município de Odivelas compromete-se, a subsidiar 
os alunos que se encontrem na situação anteriormente 
descrita, sendo que o montante do subsídio a atribuir, 
corresponderá a 80% do valor da propina. 

 
Cláusula Segunda 

 
1. Nos casos em que os pedidos de apoio, ultrapassem o 
total de cinco alunos inscritos, em cada período de 
formação, proceder-se-á do seguinte modo: 
 
a) Preferem os que possuírem menores rendimentos; 
 
b) Perante situações de iguais rendimentos, preferem os 
mais idosos. 

 
Cláusula Terceira 

 
Os apoios previstos e atribuídos no âmbito do presente 
regulamento serão efectuados à entidade que presta a 
formação e não poderão ser utilizados para fim diferente 
daquele que motivou e fundamentou a sua atribuição. 

 
Cláusula Quarta 

 
1. A Associação Sénior de Odivelas deverá diligenciar, no 
sentido da efectiva participação dos alunos subsidiados até 

ao final da formação, dando imediato conhecimento ao 
Primeiro Outorgante das eventuais desistências. 
 
2. Na situação mencionada no ponto anterior, ocupa o 
lugar do aluno inscrito desistente e beneficiário do apoio 
estabelecido nos termos da cláusula primeira, o candidato 
que imediatamente o sucede na lista de candidaturas.  

 
Cláusula Quinta 

 
Os casos omissos e lacunas verificadas no presente 
regulamento, serão apreciados e decididos pelo Vereador 
responsável pelo Pelouro da Educação.” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

ELEIÇÃO DE REPRESENTANTE 
 

 
 

XVII CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL 
DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES 

 
 

Eleição por escrutínio secreto, como representante da 
Assembleia Municipal de Odivelas para o XVII Congresso 
da Associação Nacional de Municípios Portugueses, do 
Presidente de Junta de Freguesia da Pontinha, José 
Guerreiro, como efectivo e como substituto o Presidente 
da Junta de Freguesia da Póvoa Santo Adrião, Domingos 
Cabaço de acordo com o proposto na Deliberação n.º 
02/AM/2007. 
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PROGRAMA MUNICIPAL DE PREVENÇÃO DAS DOENÇAS ONCOLÓG ICAS 
 

Introdução 
 
As doenças oncológicas constituem um dos problemas de saúde prioritários no Município de Odivelas. São a 
segunda causa de morte em Portugal (DGS, 2003) e de acordo com a OCDE, Eco-Santé, 1996, os tumores 
malignos representaram no nosso país 1318 anos perdidos de vida potencial nos homens e 918 nas 
mulheres por 100 000 habitantes. 
 
No ano de 2004, os tumores malignos foram responsáveis por 22837 óbitos em Portugal. Apesar de haver 
uma diminuição na mortalidade, em algumas neoplasias, nomeadamente no cancro do estômago, outras, 
como o cancro do cólon e recto, da próstata, do pulmão e mieloma múltiplo, continuam com mortalidades 
progressivamente crescentes (Plano Nacional de Saúde 2004/2010).  
 
Comparando os indicadores de Portugal com os dos melhores países da EU, considera-se ser possível 
reduzir a mortalidade prematura em 38% no caso dos homens e 10% no das mulheres. O cancro da mama 
continua a ser a causa de morte por cancro mais comum entre as mulheres. No entanto, em Portugal a 
mortalidade sofreu uma redução; comparando os indicadores de Portugal com os dos melhores países da 
EU é possível considerar a possibilidade de reduzir de uma forma significativa a mortalidade precoce. O 
cancro do cólon e recto representa a terceira causa de morte mais comum para homens e a segunda para 
as mulheres, e a mortalidade tem vindo a aumentar. O cancro do colo do útero é a segunda causa de morte 
por cancro em mulheres com idades entre os 15 e os 44 anos. Na Europa, cerca de 40 mulheres morrem por 
dia com esta doença. Em Portugal, em 2002, foram diagnosticados 956 novos casos e 378 mulheres 
morreram devido a cancro do colo do útero. 
 
Segundo as taxas de mortalidade padronizadas por distrito, o risco de morrer por neoplasia é mais 
acentuado nos distritos de Setúbal, Lisboa, Faro e Porto e menor em Portalegre, Bragança e Viseu. 
 
A amplitude e gravidade do problema em termos de saúde pública e o seu enorme impacto económico e 
social para doentes e famílias exige um grande de empenho de todos na luta contra o cancro, que terá, cada 
vez mais, de ultrapassar em muito o âmbito dos Serviços de Saúde.  
 
Enquadramento 
 
A Câmara Municipal de Odivelas, através do seu pelouro da Saúde, tem vindo a desenvolver nos últimos 
anos, uma intervenção continuada no campo da promoção da saúde e da prevenção primária - dirigida 
prioritariamente ao grupo de jovens em idade escolar - sobre alguns dos principais factores de risco das 
doenças oncológicas, tendo estabelecido como factores prioritários de intervenção o consumo de tabaco, a 
alimentação, o comportamento sexual e a exposição solar excessiva. 
 
Através do presente Programa pretende-se ampliar e melhorar, de forma integrada, a intervenção da Divisão 
de Saúde e da Prevenção das Toxicodependências ao nível da prevenção das doenças oncológicas, 
constituindo a prevenção dos Cancros da Mama, Colo-Rectal, Pele e Colo do Útero as áreas iniciais de 
enfoque interventivo. 
 
O presente documento, em consonância com o que está definido no Artigo 59º, ponto 1, do Regulamento 
Orgânico da Câmara Municipal de Odivelas, assenta numa política de articulação e parceria estreita e 
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transparente com as diversas entidades com trabalho reconhecido nesta área, tendo «...em vista contribuir 
para a melhoria das condições de Saúde das populações através, nomeadamente, de programas de 
educação e promoção de saúde, para os diferentes estratos populacionais.» 
 
Com a aplicação das acções preconizadas no presente documento pretende-se, a breve trecho, obter um 
manifesto salto qualitativo no conhecimento e na intervenção de carácter preventivo promovida pela 
Autarquia ao nível destas doenças, continuando a potenciar, em última (ou primeira) instância o bem estar 
físico e psicossocial dos munícipes. 
 
I – Finalidade 
 
Contribuir para uma alteração positiva e progressiva no Município de Odivelas de alguns dos factores que 
provocam o cancro, potenciando os factores protectores e inibindo os factores de risco, tendo como objectivo 
geral: 
 
• Obter ganhos em saúde através do desenvolvimento de intervenções que promovam uma vida saudável, a 
elevação dos níveis de (in)formação sobre os hábitos e estilos de vida que reduzem os riscos e que 
fomentem um acréscimo sustentado nos acessos dos munícipes às actividades de rastreio oncológico já 
implementadas. 
 
II - Linhas de desenvolvimento estratégico e áreas prioritárias de intervenção 
 
O Programa Municipal de Prevenção das Doenças Oncológicas deverá assentar num processo de 
cooperação e de estreita parceria entre a Câmara Municipal de Odivelas, através da sua Divisão de Saúde e 
da Prevenção das Toxicodependências, a Coordenação Nacional para as Doenças Oncológicas, os Centros 
de Saúde de Odivelas e da Pontinha, os Hospitais Santa Maria e Pulido Valente, o Instituto Português de 
Oncologia de Francisco Gentil, a Liga Portuguesa Contra o Cancro, a Associação Sempre Mulher, a 
Sociedade Portuguesa de Endoscopia Digestiva, a Sociedade Portuguesa de Oncologia, as Farmácias do 
Concelho e outras estruturas e organizações pertinentes, por forma a melhor rentabilizar os recursos 
existentes e a permitir que sejam criadas as melhores condições possíveis de exequibilidade. 
 
O envolvimento da comunicação social, dos profissionais dos estabelecimentos de educação e de ensino, 
das IPSS,s e autarcas nas estratégias de prevenção do programa deverá igualmente ser valorizado. Os 
cidadãos, enquanto principais agentes do seu próprio desenvolvimento, deverão também ser chamados a 
participar, através da sua mobilização pessoal e/ou colectiva nas diversas fases do programa.  
 
A operacionalização do programa contará com o apoio da Odivelcultur e de alguns laboratórios 
farmacêuticos. 
 
A abordagem central do Programa insere-se numa perspectiva de educação e promoção da saúde - não 
descorando a necessidade de se fomentar um acréscimo sustentado nos acessos dos munícipes às 
actividades de rastreio já implementadas - enquanto processo que visa criar condições para que os 
munícipes e as suas redes sejam capazes de agir sobre os factores que provocam o cancro, sobre os 
factores determinantes da saúde, no sentido de a melhorar e no sentido da prevenção das doenças 
oncológicas, desenvolvendo-se em função das seguintes áreas prioritárias de intervenção e linhas de 
orientação: 
 
- Abordagem integrada dos factores de risco e de protecção das doenças oncológicas, com enfoque 
prioritário para os factores relacionados com os cancros da mama, da pele, colo-rectal e colo do útero.  
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- Cooperação intersectorial e multidisciplinar aos diferentes níveis de implementação. A articulação com 
outros sectores é essencial, nomeadamente com os sectores da Educação, Desporto, Ambiente e 
Sociedade Civil em geral. 
 
- Estabelecimentos de protocolos de colaboração com a Coordenação Nacional para as Doenças 
Oncológicas, Liga Portuguesa Contra o Cancro, Sociedade Portuguesa de Endoscopia Digestiva, Sociedade 
Portuguesa de Oncologia e com outras entidades pertinentes. 
 
- Realização de um diagnóstico de situação no final de 2007, que permita um melhor e actualizado 
conhecimento, aos diferentes níveis possíveis, da realidade das doenças oncológicas no Concelho 
(tendências de evolução, incidência e prevalência...) por forma a fundamentar e monitorizar os Planos de 
Acção vindouros. 
 
- Desenho de intervenções orientadas em função dos grupos etários e populacionais específicos, do género, 
dos principais factores de risco do carcinoma do colo do útero, da mama, da pele e do cólon e recto e da sua 
abrangência pelos programas de rastreio sistemático dos cancros do colo uterino, da mama e colo-rectal. 
 
- Execução de nível local, apoiada pelas iniciativas regionais e nacionais vigentes. 
 
- Desenho de estratégias que tenham em atenção as questões de equidade e de redução das desigualdades 
em saúde. 
 
- Contribuir para o reforço da acção no Concelho das diversas entidades envolvidas no programa, 
designadamente a Associação Sempre Mulher e Liga Portuguesa Contra o Cancro. 
 
- Contribuir para uma melhoria sustentada dos acessos dos munícipes as actividades de rastreio do 
carcinoma do colo do útero, da mama, pele e do cólon e recto implementadas. 
 
- Reforço da formação dos profissionais, em especial da saúde e da educação, para agirem de forma activa 
na prevenção das doenças oncológicas e na promoção e educação para a saúde. 
 
- Reforço da Educação para a Saúde (nas escolas, farmácias, associações culturais e desportivas...).  
 
- Reforço das competências das pessoas e das suas redes sociais para agirem em favor da saúde individual 
e colectiva.  
 
- Avaliação dos ganhos em saúde decorrentes da implementação do Programa. 
 
III - Horizonte temporal  
 
O programa visa abranger um horizonte temporal de dois anos, após a sua aprovação, sem prejuízo das 
adaptações que se venham a revelar oportunas e necessárias. 
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IV - População - alvo  
 
O Programa visa abranger a população em geral do Concelho de Odivelas e grupos etários e populacionais 
específicos, definidos em função dos principais factores de risco do carcinoma do colo do útero, da mama, 
da pele e do cólon e recto, da sua abrangência pelos programas de rastreio sistemático dos cancros do colo 
uterino, da mama e colo-rectal, bem como das estratégias de intervenção que venham a ser adoptadas. 
 
V – Actividades 
 
Para além das actividades já desenvolvidas pela Divisão de Saúde e da Prevenção das Toxicodependências 
de promoção de estilos de vida saudáveis - estilos de vida cuja sua adopção permite evitar alguns tipos de 
cancro - através, por exemplo, do nosso Plano Estratégico Concelhio de Prevenção das Toxicodependências 
e Programa Concelhio de Promoção da Alimentação Saudável, a implementação do Programa Municipal de 
Prevenção das Doenças Oncológicas pressupõe todo um (outro) conjunto, complementar, de actividades 
que garantam a coesão, consistência técnica e a integração plena do Programa, essencialmente orientadas 
para a (in)formação/sensibilização dos munícipes sobre factores de risco, nomeadamente, quanto a 
tabagismo, hábitos alimentares, comportamento sexual, exposição solar e saúde ambiental, através da 
realização de acções de sensibilização, conferências, produção e distribuição de diversos materiais 
(in)formativos, exposições, etc.. Destas actividades, apontam-se as seguintes:  
 
- Realização de encontros locais para apresentação pública do Programa, para apresentação de projectos 
associados e dos respectivos resultados; 
 
- Rádio - realização de programas continuados sobre estilos de vida saudáveis e prevenção das doenças 
oncológicas; 
 
- Internet - elaboração de textos (in)formativos específicos sobre estilos de vida saudáveis e prevenção das 
doenças oncológicas para divulgação na Internet; 
 
- Formação de profissionais de saúde, de educação e de outras áreas pertinentes sobre Prevenção dos 
Cancros da Mama, Colo-Rectal, Pele e Colo do Útero; 
 
- Promoção de espaços de reflexão e debate, em ambiente de “tertúlia”, sobre a importância da prevenção 
das diferentes doenças oncológicas; 
 
- Realização de acções de sensibilização nas escolas sobre estilos de vida saudáveis e prevenção das 
doenças oncológicas; 
 
- Produção e distribuição de materiais (in)formativos sobre Prevenção dos Cancros da Mama, Colo-Rectal, 
Pele e Colo do Útero e sobre o Código Europeu Contra o Cancro; 
 
- Acções de rua - promoção de diversas acções de rua de sensibilização para a prevenção das doenças 
oncológicas; 
 
- Realização de exposições de sensibilização para a prevenção do cancro da mama; 
 
- Promoção de acções de beneficência com vista a angariar fundos para a Associação Sempre Mulher e 
para a Liga Portuguesa Contra o Cancro; 
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- Promoção de actividades ao ar livre de sensibilização para a adopção de estilos de vida saudáveis e 
prevenção das doenças oncológicas; 
 
- Estabelecimento de acordos de parceria com entidades envolvidas no Programa relacionados com a 
melhoria dos acessos dos munícipes às actividades de rastreio já implementadas, designadamente ao nível 
do rastreio do cancro colo-rectal;  
 
- Realização de um diagnóstico base sobre as doenças oncológicas no Concelho. 
 
VI - Acompanhamento e avaliação 
 
Todas as actividades desenvolvidas no âmbito do presente Programa serão objecto de acompanhamento 
directo pela Divisão de Saúde e da Prevenção das Toxicodependências. A avaliação global será igualmente 
da competência da Divisão de Saúde e da Prevenção das Toxicodependências, devendo a mesma contar 
com uma ampla participação de todas as entidades envolvidas nas diversas actividades, bem como com 
uma supervisão técnica da Coordenação Nacional para as Doenças Oncológicas. 
 
A avaliação global do Programa Municipal será realizada no final do mesmo (dois anos após a sua 
aprovação), sem qualquer prejuízo de avaliações por actividade e/ou intercalares.  
 
A avaliação global do Programa basear-se-á nos indicadores definidos oportunamente pela Divisão de 
Saúde e da Prevenção das Toxicodependências e demais entidades participantes e será efectuada pelo seu 
Sector do Observatório “Odivelas Concelho Saudável”. 
 
VII - Exequibilidade financeira 
 
Perspectiva-se que as despesas directas para a Autarquia decorrentes da implementação das diversas 
acções previstas neste Programa sejam reduzidas. Dos inúmeros contactos exploratórios efectuados junto 
dos principais Laboratórios Farmacêuticos a este propósito, foram-nos já afiançados alguns patrocínios para 
a elaboração futura de materiais (in)formativos entre outros. 
 
Calcula-se a obtenção de patrocínios anuais entre os 40 000€ a 50 000€ no âmbito deste Programa, sendo 
que as despesas directas anuais para a Autarquia serão essencialmente originadas pelo eventual 
pagamento de trabalho extraordinário. 
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(Preâmbulo) 

 
A Câmara Municipal de Odivelas no exercício da suas competências, ao abrigo da Lei n° 159/99, de 14 de  
Setembro, e dando cumprimento ao Decreto-Lei n° 299 /84,de 5 de Setembro e ao Decreto Lei n° 7/2003, de  
15 de Janeiro, elaborou as Normas de Atribuição dos Transportes Escolares aos alunos do Município de 
Odivelas, em conformidade com a rede de transportes públicos locais. Estas Normas constituem o 
instrumento de gestão por excelência, do serviço de transportes escolares e têm como objectivo organizar e 
disciplinar o seu funcionamento e financiamento. 
 
A Câmara Municipal na realização desta competência, consciente da importância que a mesma assume na 
vida social, cultural e educativa das populações e em complementaridade com o Dec. Lei n° 299/84, de 5  de 
Setembro, tem adequado a oferta do serviço de transportes escolares às necessidades dos alunos através 
da implementação de soluções mais ajustadas à realidade social e económica local. 
 
Neste contexto, a Câmara Municipal de Odivelas em Reunião de 26 de Abril de 2007 deliberou aprovar o 
seguinte normativo: 

 
Normas dos Transportes Escolares da Câmara Municipal de Odivelas 

 
I 

(Âmbito do Serviço de Transporte Escolar) 
 

É da competência da Câmara Municipal de Odivelas, a oferta de serviço de transporte entre o local de 
residência dos alunos e o local dos estabelecimentos de ensino que os alunos frequentam, ensino básico, 
secundário e profissional, oficial ou particular e cooperativo com contrato de associação e paralelismo 
pedagógico, quando residam a mais de 4km ou 3Km dos estabelecimentos de ensino, respectivamente, 
com ou sem refeitório. 

 
 
II 

(Alunos Abrangidos — Critérios de Atribuição) 
 

1) Alunos do Ensino Básico, Secundário e Profissional que frequentam a escola mais próxima da área de 
residência, e cuja distância se situe a mais de 4Km (com refeitório) e 3Km (sem refeitório); 
 
2) Alunos que frequentam escolas fora da área de residência, por falta de vaga, área de estudo ou curso na 
escola mais próxima da residência; 
 
3) Alunos do Ensino Básico, Secundário e Profissional, abrangidos pelo Serviço de Acção Social Escolar 
(SASE) e que efectuem percursos de risco no acesso à escola, desde que esta se situe a mais de 1Km de 
distância; 
 
4) Alunos de Ensino Básico, Secundário e Profissional portadores de deficiência, que independentemente 
da idade, frequentem a escola regular ou Instituições de Ensino Especial, desde que não tenham outro 
apoio em transporte. 
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III 
(Modalidades e destinatários dos Apoios a conceder)  

 
1) 50% do Valor do Passe de Setembro a Junho, concedido a: 
 
a) Alunos do Ensino Secundário, não abrangidos pelo SASE; 
 
b) Alunos do Ensino Profissional, desde que não sejam comparticipados pelas escolas que frequentam e 
não abrangidos pelo SASE; 
 
c) Alunos não abrangidos pela escolaridade obrigatória, não abrangidos pelo SASE, que completem os 16 
anos a partir de 31 de Dezembro do ano lectivo em curso. 
 
2) 100% do Valor do Passe de Setembro a Junho, concedido a: 
 
a) Alunos do Ensino Básico que frequentam a escolaridade obrigatória, que completem os 15 anos até 31 
de Dezembro do ano lectivo em curso; 
 
b) Alunos do Ensino Secundário e Profissional, desde que residam a mais de 3km ou 4Km da escola mais 
próxima (sem ou com refeitório, respectivamente) e desde que abrangidos pelo SASE; 
 
c) Alunos do Ensino Básico e Secundário portadores de deficiência desde que não tenham outro apoio em 
transporte; 
 
d) Alunos do Ensino Básico, Secundário e Profissional, abrangidos pelo SASE, e que efectuem percursos 
de risco no acesso à escola, desde que esta se situe a mais de 1Km de distância da residência. 

 
IV 

(Procedimentos e Prazos — Escolas Dentro do Concelh o) 
 

1) Procedimentos e Competências dos Estabelecimentos de Ensino: 
 
a) A Câmara Municipal de Odivelas enviará a todos os estabelecimentos de ensino referidos na epígrafe, os 
Boletins de Candidatura aos Transportes Escolares, bem como as presentes Normas, até 15 de Junho; 
 
b) O estabelecimento de ensino é responsável pela divulgação atempada aos alunos das condições de 
candidatura aos benefícios dos transportes escolares; 
 
c) Cabe ao estabelecimento de ensino prestar todas as informações aos Candidatos e Encarregados de 
Educação, confirmar as informações prestadas nos Boletins e preencher o espaço destinado à escola, 
assim como, informar os mesmos sobre o resultado do pedido que foi efectuado; 
 
d) No caso de alunos que mudem de residência e dos que não têm vaga no estabelecimento de ensino 
mais próximo, é obrigatória a junção de cópia da justificação ao Boletim de Candidatura; 
 
e) O estabelecimento de ensino deverá anexar ao Boletim de Transportes Escolares um comprovativo em 
como os alunos são abrangidos pelo S.AS.E; 
 
f) Posteriormente os Boletins de Candidatura serão enviados para a Câmara Municipal de Odivelas, através 
do órgão de Administração e Gestão do Estabelecimento de Ensino. 
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g) Os estabelecimentos de ensino providenciarão a requisição das senhas de passe, à transportadora local 
ao longo do ano lectivo (Setembro a Junho), após recepção da listagem dos alunos do ensino básico, que 
completem os 15 anos até 31 de Dezembro do ano lectivo em curso, alunos do ensino secundário e 
profissional abrangidos pelo SASE, e alunos portadores de deficiência; 
 
h) Os alunos do ensino secundário e profissional não abrangidos pelo SASE e os alunos do ensino básico 
fora da escolaridade obrigatória, deverão requisitar as referidas senhas de Janeiro a Maio (inclusive). 
 
i) Os estabelecimentos de ensino enviarão todos os meses à Câmara Municipal de Odivelas o mapa de 
requisição e devolução de senhas. 
 
j) A Câmara Municipal de Odivelas, de acordo com os critérios estabelecidos no ponto li avaliará as 
candidaturas e dará conhecimento do n° de candidatu ras deferidas e indeferidas. 
 
2) Prazos: 
 
a) Os Boletins de transporte escolar deverão dar entrada na Câmara Municipal de Odivelas até 30 de 
Setembro (Alunos do Ensino Básico) e até 30 de Outubro (Alunos Ensino Secundário e Transferidos do 
Básico); 
 
b) Os Boletins de transporte escolar deverão ser devidamente preenchidos e instruídos com o comprovativo 
da morada de residência do aluno e o comprovativo do SASE, ficando os serviços competentes da Escola, 
responsáveis pela confirmação das informações prestadas, bem como pelo cumprimento do prazo referido. 

 
V 

(Procedimentos e Prazos - Escolas Fora do Concelho)  
 

1) Procedimentos e Competências das Juntas de Freguesia: 
 
a) A Câmara Municipal de Odivelas enviará às Juntas de Freguesia, os Boletins de Candidatura aos 
Transportes Escolares, bem como as presentes Normas, até 15 de Junho; 
 
b) Será da responsabilidade das Juntas de Freguesia, a divulgação dos requisitos necessários para os 
alunos poderem beneficiar dos apoios em transportes escolares, assim como, informar os candidatos e 
encarregados de educação sobre o resultado do pedido efectuado; 
 
c) Os Boletins, quando devidamente preenchidos pelos encarregados de educação e confirmados pelo 
Estabelecimento de Ensino e Junta de Freguesia, serão enviados para a Câmara Municipal de Odivelas; 
 
d) A Câmara Municipal de Odivelas, de acordo com os critérios estabelecidos no ponto II analisará as 
candidaturas e procederá à transferência de verbas para as Juntas de Freguesia, de acordo com o número 
de candidaturas deferidas; 
 
e) A transferência de verbas para as Juntas de Freguesia, será efectuada no fim do trimestre a que diz 
respeito; 
 
f) As Juntas de Freguesia deverão proceder ao pagamento dos subsídios aos alunos no espaço de um mês; 
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g) No acto do pagamento do subsídio, os alunos deverão apresentar os seguintes comprovativos: da 
compra do passe; da frequência escolar dos meses correspondentes ao subsídio e fotocópias das senhas 
do cartão do passe social com vinheta correspondente ao mês que está a decorrer; 
 
h) A Junta de Freguesia no final do ano lectivo deverá enviar um ofício à Câmara Municipal de Odivelas, 
onde conste o valor total pago aos alunos, decorrente da compra dos passes, com o objectivo de se 
proceder ao acerto de contas no final do ano. 
 
2) Prazos: 
 
a) Os Boletins de transporte escolar deverão dar entrada na Câmara Municipal de Odivelas até 30 de 
Setembro  para os Alunos do Ensino Básico e até 30 de Outubro  para os Alunos Ensino Secundário e 
Transferidos do Básico; 
 
b) Os Boletins de transporte escolar deverão ser devidamente preenchidos e instruídos com comprovativos 
da morada de residência, ficando os serviços competentes da Junta de Freguesia responsáveis pela 
confirmação das informações prestadas, bem como pelo cumprimento do prazo referido. 

 
VI 

(Empresa Transportadora) 
 

A empresa transportadora, aquando do envio das facturas à Câmara Municipal de Odivelas, juntará cópia 
das requisições correspondentes e discriminará o tipo de senhas, a quantidade e o estabelecimento de 
ensino a que foram fornecidas. 

 
VII 

(Análise e Selecção de Candidaturas) 
 

A Câmara Municipal de Odivelas, de acordo com o previsto al. j) dos pontos IV e na al. d) do ponto V, fará a 
revisão e confirmação dos processos, prestando, em tempo útil, a competente informação aos 
estabelecimentos de ensino e às Juntas de Freguesia. 

 
VIII 

(Análise casuística e falsas declarações) 
 

1) Situações não previstas no presente regulamento, designadamente, pedidos apresentados em data 
posterior à prevista nas presentes Normas de Atribuição dos Transportes Escolares, bem como situações 
não previstas, deverão ser devidamente justificados pelos alunos/encarregados de educação, pelo 
estabelecimento de ensino, ou pela Junta de Freguesia, em requerimento próprio dirigido à Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas, que posteriormente decidirá caso a caso. 
 
2) Sempre que se confirmem a existência de falsas declarações, proceder-se-á à suspensão imediata do 
apoio atribuído. 

 
IX 

(Entrada em vigor) 
 

As presentes Normas entram em vigor, no primeiro dia útil após a sua divulgação no Boletim Municipal. 
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PreâmbuloPreâmbuloPreâmbuloPreâmbulo    

 
 

 

O presente relatório enquadra-se no âmbito da prestação de contas do exercício de 2006. Este documento permite 

analisar os meios envolvidos, a execução dos mesmos e a situação patrimonial final do Município em 31.12.2006. 

 

Ao nível da receita do exercício verifica-se que a mesma apresenta uma evolução positiva por comparação com o 

ano anterior. Apesar de em termos nominais apresentar um aumento de 210 mil euros, que se pode considerar 

tímido, a receita total cobrada apresenta uma melhoria tendo passado de uma execução de 51,3% para 56,5% 

(mais 5,2%). Este comportamento positivo é alicerçado pelo aumento de 11,2% ao nível das receitas correntes, que 

corresponde a um aumento nominal de 4,6 milhões de euros, evolução que compensou a diminuição de 4,4 milhões 

de euros registada ao nível das receitas de capital (menos 36,6%)  que no ano de 2005. Importa ainda salientar que 

da diminuição, registada ao nível das receitas de capital, 2,3 milhões de euros respeitam a passivos financeiros, o 

que significa que apesar da quebra da receita não foram aumentados os passivos financeiros o que é positivo em 

termos patrimoniais. 

 

A sustentação da actividade do Município de Odivelas resulta, essencialmente, da afectação das receitas correntes, 

que por si só representam 72,7% do total das receitas cobradas. Neste contexto, considera-se de grande significado 

o aumento de 18,8% registado na rubrica de impostos directos, que é a mais representativa das receitas correntes. 

Assim, ao nível dos impostos directos destaca-se o aumento de 1,8 milhões de euros no IMI (mais 16,8%) e 2,0 

milhões de euros no IMT (mais 24,9%), comportamento que, considerando a base de incidência dos dois impostos, 

é indicativo de que há cada vez mais pessoas a procurar o território de Odivelas para viver. 

 

Ainda sobre os impostos directos importa salientar o aumento de 14,6% na cobrança da derrama, evolução bastante 

positiva tendo em conta que a Câmara Municipal de Odivelas, apostada que está na criação de condições de 

atractivas para a fixação de empresas no Concelho, tem vindo a baixar a taxa de derrama. Assim, mesmo baixando 

a taxa de derrama, a cobrança de derrama subiu, o que pode significar que as empresas instaladas estão a obter 

mais lucros e/ou que estão a instalar-se mais empresas no território de Odivelas. 

 

Ao nível da despesa total a mesma apresenta um decréscimo de 3,7%, por comparação com o exercício de 2005, 

sendo que o ano 2005 havia registado um aumento de 16,32% por comparação com 2004. O grau de execução 

orçamental global da despesa situou-se nos 54,2% enquanto que no ano anterior este valor era de 51,3%. A 

evolução descrita vem demonstrar o esforço efectuado pelo actual executivo no sentido de controlar a despesa 

global do Município. 

 

Em termos de despesa a rubrica com maior expressão é a de despesas com pessoal que representou 35,1% do 

total executado em termos de despesa, valor que era 32,9% no ano anterior. Em termos de variações um aumento 
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de 34,7% ao nível dos Juros e Outros Encargos, situação que põe em evidência o montante global do portefólio de 

empréstimos bancários que se encontram em amortização e o aumento generalizado das taxas de juro com o 

correspondente impacto nos custos suportados pelo Município de Odivelas. 

 

Ao nível das Grandes Opções do Plano, que representam a intervenção da Câmara Municipal de Odivelas, verifica-

se uma execução de 46,4% que é ligeiramente superior à do ano anterior que ficou nos 43,5%, facto que evidencia 

a manutenção dos níveis de intervenção do Município no Concelho. 

 

Ao nível das Transferências e Subsídios Concedidos destaca-se o montante inerente ao desenvolvimento do 

Protocolo de Delegação de Competências nas Juntas de Freguesia que se situou nos 6.634.450,32 €, valor que 

possibilitou a boa execução no terreno das importantes competências delegadas nas Juntas de Freguesia. Destaca-

se também a transferência de 860.855,23 € para as Associações de Bombeiros do Concelho. Salienta-se ainda os 

subsídios concedidos às duas empresas municipais no montante global de 1.642.452,91 €, montante que permitiu a 

colocação de uma nova cobertura na piscina municipal, criando, desta forma, as condições necessárias a uma 

adequada e digna prestação de serviços junto dos Munícipes, possibilitando também o forte incremento da 

actividade de cultura a cargo da empresa municipal Odivelcultur, cujos números de espectadores e de iniciativas 

espelham uma mudança muito positiva na gestão deste importante veículo de transmissão cultural. 

 

Em termos patrimoniais verifica-se o aumento do Activo em cerca de 8 milhões de euros, traduzindo um acréscimo 

de 2% face a 2005 e um aumento do Capital Próprio na ordem dos 3 milhões de euros que assim regista também 

um acréscimo de 2% face ao ano anterior. 

 

Ao nível do Passivo o mesmo apresenta um acréscimo de aproximadamente 5 milhões de euros, resultado do 

aumento verificado ao nível das dívidas a terceiros. 

 

O Resultado Líquido do Exercício de 2006 situou-se nos 2.749.392,06 €, apresentando uma redução de 47,5% se 

comparado com o resultado do exercício anterior. 

 

Ao nível da actividade municipal o ano de 2006 foi marcado por um enorme esforço de reorganização das estruturas 

da Câmara Municipal de Odivelas.  

 

Neste contexto destaca-se a aprovação do Novo Regulamento Orgânico e Macro Estrutura do Município de 

Odivelas, na 1.ª Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal, de 19 de Janeiro de 2006 com publicação em 

Diário da Republica no dia 7 de Março. Regulamento que veio agilizar a estrutura orgânica do Município. 
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Implementação de uma nova política de instalações dos serviços, que proporcionou a instalação de serviços em 

espaços com melhores condições, a concentração de alguns serviços reduzindo a sua dispersão por vários espaços 

e a redução de custos com arrendamento destinados à instalação dos serviços. 

 

Reformulação dos sistemas de impressão à escala da Instituição com a substituição progressiva de impressoras 

jacto de tinta de utilização individual por impressoras laser partilhadas através da rede informática. 

Projecto “Odivelas de Excelência” que se traduz na adopção de ferramentas de apoio à gestão, Balanced 

Scorecard – Planeamento Autárquico; SIADAP – Sistema Integrado de Avaliação de Desempenho na 

Administração Pública; CAF – Common Assessment Framework (aplicação do modelo de auto-avaliação a vários 

serviços da CMO. 

 

No âmbito de uma política de rigor e transparência salienta-se a realização da primeira auditoria interna às contas 

do Município, destinando-se a mesma ao apuramento das responsabilidades financeiras da Câmara Municipal de 

Odivelas face a terceiros reportado à data de 31.12.2005. 

 

Centralização da função aprovisionamento numa única unidade orgânica, a Divisão de Aprovisionamento, 

permitindo um maior controlo sobre esta importante função, possibilitando responder de forma atempada a todas as 

aquisições de bens e serviços solicitadas pelos serviços da Câmara Municipal de Odivelas. Foram transferidas para 

esta unidade todas as actividades relacionadas com o processo aquisitório, anteriormente dispersas por todos os 

serviços do Município. 

 

Participação do Município de Odivelas no projecto-piloto de Compras Electrónicas da Área Metropolitana de Lisboa, 

que possibilitará obter ganhos substanciais na aquisição de bens, uma vez que, as transacções são efectuadas à 

escala da Área Metropolitana de Lisboa. 

 

Implementação do pagamento por transferência bancária à generalidade dos fornecedores do Município. 

 

Ao nível da gestão de recursos humanos destaca-se a aprovação do novo Regulamento de Horário de Trabalho e a 

implementação do novo Sistema de Avaliação de Desempenho – SIADAP, ferramentas indispensáveis a uma nova 

gestão de Recursos Humanos. 

 

Apesar de o ano de 2006 ter sido um ano de dificuldades, com a correspondente necessidade de grande contenção 

e rigor orçamental, a Câmara Municipal continuou o nível de investimento e de actividade em várias áreas, 

compatibilizando os recursos disponíveis com as necessidades mais prementes. 

 

 

Ao nível do investimento e actividades municipais destacam-se algumas das mais significativas: 
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 Lançamento da construção do Empreendimento Habitacional de 64 fogos destinados a famílias no âmbito do 

PER, localizado na Arroja, Freguesia de Odivelas, que teve o seu início concreto em 2 de Janeiro de 2006; 

 Conclusão da construção do Empreendimento Habitacional de Custos Controlados constituído por 28 fogos, 

áreas comerciais e estacionamento, localizado na Rua António Laureano, Freguesia de Odivelas; 

 Realização de 41 realojamentos, sendo: 11 em fogos do parque habitacional municipal; 7 no empreendimento 

habitacional na Rua António Laureano; 23 realojamentos provisórios no âmbito do PER (Bairro da Amorosa, 

Freguesia de Odivelas);  

 Desenvolvimento do Empreendimento Habitacional da Rua da Pinheira (Freguesia de Famões) para 

construção de 20 fogos de Custos Controlados para venda a jovens entre os 18 – 39 anos residindo ou 

trabalhando no concelho de Odivelas; 

 Lançamento do Plano Municipal de Saúde e do Plano de Prevenção das toxicodependências; 

 Intervenção, desobstrução e limpeza das linhas de água do Concelho, tendo no ano de 2006 sido objecto de 

actuação por parte da CMO o rio da costa (89.000.00), Ribeira das Dálias (89.000.00), Ribeira da Paiã 

(22.228.00), Ribeira de Famões (15.351,00) Ribeira de Odivelas (23.740,50) e Ribeira da Póvoa (31. 371,67); 

 Legalização dos Bairros de génese ilegal do Casal da Torre (Caneças) e da Milharada (Pontinha) e entrega dos 

competentes Alvarás de Loteamento e acompanhamento da generalidade dos Bairros com vista à sua 

legalização; 

 Inicio da discussão preventiva do PDM de Odivelas que se alicerçou em duas vertentes: seminários temáticos e 

um ciclo de discussão preventiva do anteprojecto do PDM durante os meses de Setembro e Outubro nas sete 

freguesias, envolvendo cerca de 700 participantes. Estes fóruns de cidadania forma acompanhados de 

exposições itinerantes sobre o Plano Director Municipal e de uma revista informativa sobre o Plano; 

 Realização de obras nas diversas Escolas, mercados, vias de comunicação, instalações municipais e espaços 

urbanos e construção de mais três refeitórios Escolares e o alargamento do serviço de refeições a todas as 

Escolas do 1º Ciclo e Jardins-de-Infância; 

 Adesão ao  programa Táxi e Seguro; 

 Início do Plano de Sinalética Direccional nas Freguesias do Município; 

 Conclusão do novo parque de Máquinas e Viaturas Municipais; 

 O Complexo das Piscinas Municipais recebeu um investimento de 450.000 euros, que permitiu realizar diversas 

obras de beneficiação, passando a dispôr de três tanques que permitem ministrar aulas de piscina desportiva, 

hidroterapia, hidromassagem, natação pré e pós parto; 

 Início de lavagem mecânica das ruas do Concelho; 

 Aquisição de novas bancadas para os Deputados Municipais nas Sessões da Assembleia Municipal: uma 

pretensão que tinha 4 anos e que foi concretizada em sete meses; 

 Início do processo de partilha técnica dos SMAS; 

 Pagamento aos SMAS da dívida encontrada, no montante de cerca de 1.250.000,00€; 

 Realização de 647.500,00 € referente ao capital social da SIMTEJO, que passou a ser de 1.354.500,00 €; 
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 Celebração de Memorando de entendimento comum de transferência dos terrenos do Governo civil para o 

Município de Odivelas; 

 Candidatura aos julgados de paz para o Município de Odivelas; 

 Aplicação do Protocolo de Delegação de Competências nas Juntas de Freguesia em 2006, com transferências 

financeiras no montante de 6.075.694,81 euros e a atribuição de uma verba de 500.000 €, para acordos 

adicionais que resultaram na feitura de um conjunto de intervenções e equipamentos nas nossas freguesias; 

 Celebração com a DGAL e a CCDR do Contrato - Programa para a construção  da Escola Básica/Jardim de 

Infância de Famões (a co-participação do Governo é de  895. 510,00 € ); 

 Candidatura ao Programa do Ministério da Educação de promoção da Generalização do Inglês e Actividades 

de Enriquecimento Curricular para o 1º ciclo do Ensino Básico. Esta candidatura foi aprovada e permite ter a 

funcionar nas escolas de 1º ciclo um conjunto de actividades extra-curriculares que irão dotar as nossas 

crianças de novas capacidades em vários domínios; 

 Conclusão do apetrechamento informático de todas as escolas básicas e ligação à Internet e intranet que 

integram mais de 6.000 alunos, 226 salas de aula e que inclui 1 computador por sala, uma impressora e um 

pacote de software educativo; 

 Pagamento de todos os subsídios em atraso, ao Movimento Associativo do Concelho, no montante de cerca de 

300 mil euros. 

 

Para o ano de 2007 haverá a necessidade de manutenção de uma gestão rigorosa que permita, com a afectação de 

menos recursos, obter os mesmos resultados ou, com a afectação dos mesmos recursos, obter mais e melhores 

resultados. 

 

Para finalizar, salientamos o esforço e dedicação de todos os colaboradores desta Câmara Municipal, dos nossos 

Dirigentes e Responsáveis Municipais, a quem reiteramos o nosso reconhecimento, com a certeza que continuarão 

a dar o melhor de si na melhoria da qualidade do serviço prestado aos nossos munícipes.  

 

 

 

 

 

 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 
 
 
 

(Susana de Carvalho Amador) 
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IntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntrodução    

 
 
 
Este relatório foi elaborado de acordo com as normas estabelecidas no ponto 13 do Plano Oficial de Contabilidade 

das Autarquias Locais (POCAL), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro. No mesmo é efectuada 

uma análise económica, financeira e orçamental dos documentos que constituem o processo de prestação de 

contas do exercício de 2006. 

 

O documento segue de perto a estrutura preconizada pelo POCAL, encontrando-se estruturado em seis capítulos, 

sendo o primeiro dedicado à organização municipal. O segundo capítulo faz uma abordagem aos Recursos 

Humanos, o terceiro e quarto capítulos analisam a execução orçamental e a parte patrimonial respectivamente. No 

quinto capitulo são apresentados os principais indicadores de gestão e, por último, o sexto capítulo avança com uma 

proposta de aplicação dos resultados a submeter à aprovação da Câmara Municipal e Assembleia Municipal.  

 

 



 

 

Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
 

 
12 9 de Maio de 2007 Ano VIII - N.º 8 

 

 
Organização MunicipalOrganização MunicipalOrganização MunicipalOrganização Municipal    

1 
 
 

A Câmara Municipal de Odivelas é sustentada em termos organizacionais por duas estruturas, uma política e outra 

administrativa. 

 

 

a) Estrutura Política 

 
 
A estrutura política assenta em dois órgãos, um com funções executivas, a Câmara Municipal e outro com funções 

deliberativas e fiscalizadoras da actividade municipal, a Assembleia Municipal. 

 

A Câmara Municipal de Odivelas é constituída por onze membros, um Presidente e dez Vereadores. Compete ao 

quadro executivo um complexo número de competências delegadas e responsabilidades de acordo com a estratégia 

definida e propriedades estabelecidas. 

 

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

Juntas de Freguesia). 

 
 

A sua composição política apresenta-se assim:  

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Quadro n.º 1 

Câmara MunicipalCâmara MunicipalCâmara MunicipalCâmara Municipal    N.ºN.ºN.ºN.º    AssemblAssemblAssemblAssembleia Municipaleia Municipaleia Municipaleia Municipal    N.ºN.ºN.ºN.º    

PS 4 PS 15 

CDU 4 CDU 12 

PPD/PSD 3 PPD/PSD 11 

BE - BE 2 

TOTALTOTALTOTALTOTAL    11111111    TOTALTOTALTOTALTOTAL    40404040    
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b) 
Macro Estrutura 
Organizativa 

 

 

O modelo organizativo adoptado pela Câmara Municipal de Odivelas foi alvo de uma revisão, deliberada na 1.ª 

Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal, de 19 de Janeiro de 2006, tendo sido aprovado o novo 

Regulamento Orgânico e Macroestrutura do Município de Odivelas, no exercício das competências previstas no 

artigo 53.º, n.º2, alínea a) e n), da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 

5-A/2002, de 11 de Janeiro.  

 

Tratando-se de dois instrumentos fundamentais à prossecução das atribuições do município e face ao disposto no 

artigo 11.º, n.º 2, do Decreto Lei n.º 116/84, de 6 de Abril, com a redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 44/85, de 13 

de Setembro, os mesmos foram publicados em Diário da República, no dia 7 de Março de 2006, passando a vigorar 

a partir desta data. 

 

Os Serviços Municipais estão organizados da seguinte forma: 

 

 Gabinetes Municipais: Unidades orgânicas de apoio aos Órgãos Municipais, de natureza técnica 

ou administrativa; 

 Departamentos: Unidades de coordenação e de gestão de recursos de actividades; 

 Direcção de Projecto: Unidade de coordenação que engloba um conjunto de competências 

tendo por objectivo a reconversão de áreas territoriais e específicas; 

 Divisões: Unidades técnicas de execução; 

 Sectores: Unidades orgânicas de carácter predominantemente técnico. 

 Secções: Unidades orgânicas de carácter administrativo, técnico ou logístico que agregam 

actividades instrumentais nas áreas técnicas do sistema de gestão municipal; 
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a) Estrutura  

 
A 31.12.2006 a Câmara Municipal de Odivelas contava com 938 funcionários distribuídos de acordo com o quadro 

abaixo. 

 
Quadro n.º 2 

Contagem de efectivos segundo o grupo profissional, sexo e relação jurídica de empregoContagem de efectivos segundo o grupo profissional, sexo e relação jurídica de empregoContagem de efectivos segundo o grupo profissional, sexo e relação jurídica de empregoContagem de efectivos segundo o grupo profissional, sexo e relação jurídica de emprego 

 
 

Relação Relação Relação Relação 
JurídicaJurídicaJurídicaJurídica    

SexoSexoSexoSexo    DirigenteDirigenteDirigenteDirigente    
TécnicoTécnicoTécnicoTécnico    
SuperiorSuperiorSuperiorSuperior    

InformáticaInformáticaInformáticaInformática    TécnicoTécnicoTécnicoTécnico    
TécnicoTécnicoTécnicoTécnico    

ProfissionalProfissionalProfissionalProfissional    

    
AdministrativoAdministrativoAdministrativoAdministrativo    

    

    
OperárioOperárioOperárioOperário    

    

    
AuxiliarAuxiliarAuxiliarAuxiliar    

    

OutrosOutrosOutrosOutros    
GruposGruposGruposGrupos    

    
TOTALTOTALTOTALTOTAL    

    

MMMM    21212121    73737373    11111111    7777    58585858    44444444    34343434    77777777    41414141    366366366366    

FFFF    23232323    166166166166    4444    13131313    60606060    191191191191    3333    89898989    23232323    572572572572    
TotalTotalTotalTotal    
dededede    

EfectivosEfectivosEfectivosEfectivos    
TTTT    44444444    239239239239    15151515    20202020    118118118118    235235235235    37373737    166166166166    64646464    938938938938    

M 16 71 11 7 58 43 28 72 1 307307307307    

F 20 156 4 13 60 188 3 79 1 524524524524    
 

Nomeação 
 

TTTT    36363636    227227227227    15151515    20202020    118118118118    231231231231    31313131    151515151111    2222    831831831831    

M   2               2222    

F   2               2222    
Contrato 

administrativo 
Provimento 

TTTT    0000    4444    0000    0000    0000    0000    0000    0000    0000    4444    

M             6 3   9999    

F   6           9   15151515    
Contrato de 
trabalho a 
termo certo 

TTTT    0000    6666    0000    0000    0000    0000    6666    12121212    0000    24242424    

M                 30 30303030    

F                 12 12121212    
Prestação 

de 
Serviços 

TTTT    0000    0000    0000    0000    0000    0000    0000    0000    42424242    42424242    

M 5             2 1 8888    

F 3 2       3     2 10101010    
Requisição 

ou 
destacamento 

TTTT    8888    2222    0000    0000    0000    3333    0000    2222    3333    18181818    

M           1     9 10101010    

F               1 8 9999    

 
Outras 
situações 

 TTTT    0000    0000    0000    0000    0000    1111    0000    1111    17171717    19191919    

 
Da análise do quadro n.º 2 verifica-se que o grupo profissional mais representativo é o Técnico Superior seguido do 

Administrativo, correspondendo a 25,5% e 25,1% do total dos funcionários, respectivamente.  

 

Os grupos profissionais Operário, Auxiliar e Outros Grupos representam, em conjunto, 28,5% do total dos 

trabalhadores, enquanto que o Pessoal Dirigente, Técnico Superior, Informático, Técnico, Técnico Profissional e 

Administrativo corresponde, no seu conjunto, a 71,5%. 

 
O quadro seguinte apresenta os efectivos por escalão etário, onde se pode verificar que 85,29% dos trabalhadores 

têm entre 25 e 49 anos de idade, o que vem comprovar a juventude do quadro de pessoal do Município de Odivelas. 

 
 
 
 

Recursos Humanos 

2 
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Quadro n.º 3 

Contagem de efectivos segundo o escalão eContagem de efectivos segundo o escalão eContagem de efectivos segundo o escalão eContagem de efectivos segundo o escalão etáriotáriotáriotário    

 

 

O quadro n.º 4 apresenta a estrutura habilitacional dos efectivos da Câmara Municipal de Odivelas. Da análise 

realizada verifica-se que 69,62% do total dos funcionários apresenta um nível de escolaridade superior a 12 anos, 

sendo que 40,51% do universo de funcionários do Município detém uma habilitação literária ao nível da licenciatura 

ou superior. Esta realidade confirma que o Município de Odivelas conta com um quadro de pessoal com um bom 

nível de habilitações académicas. 

 

FaixasFaixasFaixasFaixas    
EtáriasEtáriasEtáriasEtárias    

SexoSexoSexoSexo    DirigenteDirigenteDirigenteDirigente    TécnicoTécnicoTécnicoTécnico    
SuperiorSuperiorSuperiorSuperior    

InformáticaInformáticaInformáticaInformática    TécnicoTécnicoTécnicoTécnico    TécnicoTécnicoTécnicoTécnico    
ProfissionalProfissionalProfissionalProfissional    

AdministrativoAdministrativoAdministrativoAdministrativo    OperárioOperárioOperárioOperário    AuxiliarAuxiliarAuxiliarAuxiliar    OutrosOutrosOutrosOutros    
GruposGruposGruposGrupos    

TOTALTOTALTOTALTOTAL    

MMMM    21212121    73737373    11111111    7777    58585858    44444444    34343434    77777777    41414141    366366366366    

FFFF    23232323    166166166166    4444    13131313    60606060    191191191191    3333    89898989    23232323    572572572572    
TotalTotalTotalTotal    
de de de de     

efectivosefectivosefectivosefectivos    
TTTT    44444444    239239239239    15151515    20202020    118118118118    235235235235    37373737    166166166166    64646464    938938938938    

M                   0000    

F                   0000    
 

até 18 anos 
 

TTTT    0000    0000    0000    0000    0000    0000    0000    0000    0000    0000    

M     1     1 2 3 1 8888    

F         1 4   1   6666    
 

18 - 24 
 

TTTT    0000    0000    1111    0000    1111    5555    2222    4444    1111    14141414    

M   8 5   13 8 2 10 8 54545454    

F 1 24   5 11 39   10 5 95959595    
 

25 - 29 
 

TTTT    1111    32323232    5555    5555    24242424    47474747    2222    20202020    13131313    149149149149    

M 3 27 2 3 15 17 3 9 4 83838383    

F 6 68   4 19 59   8 6 170170170170    
 

30 -34 
 

TTTT    9999    95959595    2222    7777    34343434    76767676    3333    17171717    10101010    253253253253    

M 1 17 3 3 7 7 3 7 5 53535353    

F 6 40 1 3 13 41 1 7 6 118118118118    
 

35 - 39 
 

TTTT    7777    57575757    4444    6666    20202020    48484848    4444    14141414    11111111    171171171171    

M 7 6 0   7 2 12 10 2 46464646    

F 5 18 3 1 6 22 1 22 2 80808080    
 

40 - 44 
 

TTTT    12121212    24242424    3333    1111    13131313    24242424    13131313    32323232    4444    126126126126    

M 6 8     10 4 3 17 9 57575757    

F 4 10     9 9   10 2 44444444    
 

45 - 49 
 

TTTT    10101010    18181818    0000    0000    19191919    13131313    3333    27272727    11111111    101101101101    

M 4 6     4 3 4 11 6 38383838    

F 1 4     1 12   13 1 32323232    
 

50 - 54 
 

TTTT    5555    10101010    0000    0000    5555    15151515    4444    24242424    7777    70707070    

M   1   1 1 2 4 9 4 22222222    

F   1       5   9 1 16161616    
55 - 59 

 

TTTT    0000    2222    0000    1111    1111    7777    4444    18181818    5555    38383838    

M         1   1 1 1 4444    

F   1         1 9   11111111    
 

60 - 64 
 

TTTT    0000    1111    0000    0000    1111    0000    2222    10101010    1111    15151515    

M                 1 1111    

F                   0000    70 ou mais 

TTTT    0000    0000    0000    0000    0000    0000    0000    0000    1111    1111    

M 43,67 37,07 30,09 37,71 37,60 35,95 42,53 42,16 42,22 39,36 

F 38,74 35,28 40,75 32,00 35,57 35,59 47,00 44,35 36,35 37,03 
MédiasMédiasMédiasMédias    
dededede    

IdadesIdadesIdadesIdades    
TTTT    41,0941,0941,0941,09    35,8335,8335,8335,83    32,9332,9332,9332,93    34,0034,0034,0034,00    36,5736,5736,5736,57    35,6635,6635,6635,66    42,8942,8942,8942,89    43,3343,3343,3343,33    40,1140,1140,1140,11    37,9437,9437,9437,94    
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Quadro n.º 4 

Estrutura habilitacionalEstrutura habilitacionalEstrutura habilitacionalEstrutura habilitacional    

 

Nível deNível deNível deNível de    
EscolaridadeEscolaridadeEscolaridadeEscolaridade    

SexoSexoSexoSexo    DirigenteDirigenteDirigenteDirigente    
TécnicoTécnicoTécnicoTécnico    
SuperiorSuperiorSuperiorSuperior    

InfoInfoInfoInformáticarmáticarmáticarmática    TécnicoTécnicoTécnicoTécnico    
TécnicoTécnicoTécnicoTécnico    

ProfissionalProfissionalProfissionalProfissional    
AdministrativoAdministrativoAdministrativoAdministrativo    OperárioOperárioOperárioOperário    AuxiliarAuxiliarAuxiliarAuxiliar    

OutrosOutrosOutrosOutros    
GruposGruposGruposGrupos    

TOTALTOTALTOTALTOTAL    

MMMM    21212121    73737373    11111111    7777    58585858    44444444    34343434    77777777    41414141    366366366366    

FFFF    23232323    166166166166    4444    13131313    60606060    191191191191    3333    89898989    23232323    572572572572    
TotalTotalTotalTotal    
dededede    

efectivosefectivosefectivosefectivos    TTTT    44444444    239239239239    15151515    20202020    118118118118    235235235235    37373737    166166166166    64646464    938938938938    

M               1   1111    

F               1   1111    
menos de 
4 anos 

de escolaridade TTTT    0000    0000    0000    0000    0000    0000    0000    2222    0000    2222    

M         1 1 11 25   38383838    

F             1 27   28282828    
4 anos de 
escolaridade 
(4ª classe) TTTT    0000    0000    0000    0000    1111    1111    12121212    52525252    0000    66666666    

M           1 14 20 3 38383838    

F           1 1 11   13131313    
6 anos de 
escolaridade 
(ciclo preparat.) TTTT    0000    0000    0000    0000    0000    2222    15151515    31313131    3333    51515151    

M         8 3 7 25 6 49494949    

F         1 21 1 36   59595959    
9 anos de 
escolaridade 
(obrigatório) TTTT    0000    0000    0000    0000    9999    24242424    8888    61616161    6666    108108108108    

M         3 8 2 1   14141414    

F         6 31   6 1 44444444    
11 anos 
de 

escolaridade TTTT    0000    0000    0000    0000    9999    39393939    2222    7777    1111    55558888    

M     1   19 21   4 7 52525252    

F     3   18 101   7 3 132132132132    
12 anos 
de 

escolaridade TTTT    0000    0000    4444    0000    37373737    122122122122    0000    11111111    10101010    184184184184    

M     4   24 1   1 1 31313131    

F         28 7     2 37373737    
Curso 
Médio 

(profissional) TTTT    0000    0000    4444    0000    52525252    8888    0000    1111    3333    68686868    

M       4 1       3 8888    

F     1 8 2 2       13131313    Bacharelato 

TTTT    0000    0000    1111    12121212    3333    2222    0000    0000    3333    21212121    

M 20 68 6 3 2 9     19 127127127127    

F 21 161   5 5 28   1 17 238238238238    Licenciatura 

TTTT    41414141    229229229229    6666    8888    7777    37373737    0000    1111    36363636    365365365365    

M 1 5             2 8888    

F 2 5               7777    Mestrado 

TTTT    3333    10101010    0000    0000    0000    0000    0000    0000    2222    15151515    

 
 
 
 
 

 

No quadro abaixo, apresenta-se o nível de participação em acções de formação 

dos funcionários da CMO. Do mesmo, verifica-se que existe uma preponderância das formações internas sobre as 

formações externas, situação que decorre da parceria existente entre o Município de Odivelas e o CEFA, que sendo 

um organismo de referência na formação da Administração Local garante um bom nível de qualidade nas formações 

ministradas.  

 

Considerando o número total de funcionários (938), a disponibilização de 852 acções de formação significa que a 

CMO coloca à disposição dos seus funcionários formação profissional em qualidade e quantidade, possibilitando por 

esta via a actualização e o desenvolvimento de competências dos funcionários. 

 
 

 

 

 

b) Formação 
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Quadro n.º 5 

Participação em acções de Participação em acções de Participação em acções de Participação em acções de formaçãoformaçãoformaçãoformação    

 

Tipo deTipo deTipo deTipo de    
AcçãoAcçãoAcçãoAcção    

SexoSexoSexoSexo    DirigenteDirigenteDirigenteDirigente    
TécnicoTécnicoTécnicoTécnico    
SuperiorSuperiorSuperiorSuperior    

InformáticaInformáticaInformáticaInformática    TécnicoTécnicoTécnicoTécnico    
TécnicoTécnicoTécnicoTécnico    

ProfissionalProfissionalProfissionalProfissional    
AdministrativoAdministrativoAdministrativoAdministrativo    OperárioOperárioOperárioOperário    AuxiliarAuxiliarAuxiliarAuxiliar    

OutrosOutrosOutrosOutros    
GruposGruposGruposGrupos    

TOTALTOTALTOTALTOTAL    

MMMM    21212121    59595959    0000    7777    37373737    43434343    14141414    23232323    1111    205205205205    

FFFF    26262626    195195195195    0000    16161616    51515151    234234234234    3333    114114114114    8888    647647647647    
TotalTotalTotalTotal    
dasdasdasdas    

ParticipaçõesParticipaçõesParticipaçõesParticipações    
TTTT    47474747    254254254254    0000    23232323    88888888    277277277277    17171717    137137137137    9999    852852852852    

M 17 49   5 37 43 14 23 1 189189189189    

F 20 181   15 51 232 3 114 5 621621621621    
Acções 
internas 

TTTT    37373737    230230230230    0000    20202020    88888888    275275275275    17171717    137137137137    6666    810810810810    

M 4 10   2           16161616    

F 6 14   1   2     3 26262626    
Acções 
externas 

TTTT    10101010    24242424    0000    3333    0000    2222    0000    0000    3333    42424242    

 

 

 

 

No quadro n.º 6 é apresentada uma análise comparativa, em termos de execução orçamental das rubricas de 

pessoal,  para os anos 2005 e 2006. 

 

Verifica-se ter existido um aumento de 2,6% (€ 461.371,98) relativamente à despesa paga, em custos com o 

pessoal, por comparação com o exercício de 2005. 

 

Ao nível das Remunerações Certas e Permanentes, apesar do aumento dos vencimentos em 1,5%, esta rubrica 

apresenta uma diminuição de execução na ordem dos € 239.367,09. Para este comportamento contribuíram as 

diminuições registadas nas rubricas de Titulares de Órgãos de Soberania e Membros de Órgãos Autárquicos, 

menos € 69.771,07, resultado da diminuição do número de Vereadores com Pelouro atribuído, diminuição da rubrica 

de Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença, consequência da redução do número de pessoal contratado nestes 

regimes, menos € 289.618,81, na rubrica de Pessoal em qualquer outra situação, menos € 209.860,29, Despesas 

de Representação, menos € 13.312,75 e Remunerações por Doenças e Maternidade/Paternidade com menos € 

50.424,52. 

 

Ao nível dos Abonos Variáveis ou eventuais esta rubrica apresenta também uma diminuição, no caso de € 

113.687,28, contribuindo para esta evolução a diminuição de 31,10% (€ 103.100,99) na rubrica de Horas 

Extraordinárias ao fim de semana e em dias de descanso semanal, diminuição de € 72.444,02 na rubrica 

indemnizações por Cessação de funções e os aumentos das rubricas Outros Suplementos e Prémios, mais € 

28.696,09, e € 25.255,94 ao nível da rubrica Outros Abonos em Numerário ou Espécie que contempla o pagamento 

de trabalho extraordinário à semana. 

c) Custos com o Pessoal 
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Ao nível da Segurança Social verifica-se um aumento de 41,30% (mais € 814.426,35) dos pagamentos por 

comparação com igual período do exercício anterior.  Para este comportamento contribuíram decisivamente as 

rubricas de Encargos com a saúde com um aumento de 405,50% (mais € 478.541,16) onde se registam os 

pagamentos efectuados à ADSE e a rubrica Contribuições para a segurança social com um aumento de 27,30% 

(mais € 367.284,75), rubrica onde se repercutiu o aumento verificado nas contribuições para a Caixa Geral de 

Aposentações que passaram de 10% para 13%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro n.º 6 

Custos com o PessoalCustos com o PessoalCustos com o PessoalCustos com o Pessoal 

(em euros) 

 2005200520052005    2006200620062006    VariaçãoVariaçãoVariaçãoVariação    

Despesas com o PessoalDespesas com o PessoalDespesas com o PessoalDespesas com o Pessoal    17.584.994,9117.584.994,9117.584.994,9117.584.994,91    18.046.366,8918.046.366,8918.046.366,8918.046.366,89    2,6%2,6%2,6%2,6%    

Remunerações certas e permanentes 14.715.299,04 14.475.931,95 -1,6% 

Titulares de Órgãos de Soberania e Membros de Órgãos Autárquicos 329.925,96 260.154,89 -21,1% 

Pessoal dos Quadros - Regime de Função Pública 9.408.366,14 9.768.889,39 3,8% 

Pessoal Contratado a Termo 190.295,10 199.777,65 5,0% 

Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença 1.149.056,04 859.437,23 -25,2% 

Pessoal aguardando aposentação 7.167,96 7.479,82 4,4% 

Pessoal em qualquer outra situação 520.363,44 310.503,15 -40,3% 

Representação 168.458,08 155.145,33 -7,9% 

Suplementos e Prémios 7.475,10 0,00 -100,0% 

Subsídio de Refeição 786.723,26 798.961,07 1,6% 

Subsídio de Férias e Natal 1.825.615,49 1.844.155,47 1,0% 

Remunerações por Doenças e Maternidade/Paternidade 321.852,47 271.427,95 -15,7% 

Abonos variáveis ou eventuais 899.341,20 785.653,92 -12,6% 

Horas Extraordinárias 331.609,78 228.508,79 -31,1% 

Alimentação e Alojamento 18,30 0,00 -100,0% 

Ajudas de Custo 7.917,55 9.931,14 25,4% 

Abono para Falhas 6.872,77 7.431,44 8,1% 

Subsídio de Turno 75.357,23 80.708,97 7,1% 

Indemnizações por Cessação de funções 138.602,83 66.158,81 -52,3% 

Outros Suplementos e Prémios 79.283,70 107.979,79 36,2% 

Outros Abonos em Numerário ou Espécie 259.679,04 284.934,98 9,7% 

Segurança social 1.970.354,67 2.784.781,02 41,3% 

Encargos com a Saúde 118.024,16 596.565,32 405,5% 

Outros Encargos com a Saúde 160.972,12 184.774,22 14,8% 

Subsídio Familiar a Crianças e Jovens 90.608,14 101.646,26 12,2% 

Outras Prestações Familiares 7.611,84 545,17 -92,8% 

Contribuições para a segurança social 1.347.528,55 1.714.813,30 27,3% 

Seguros 245.609,86 186.436,75 -24,1% 
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a) 
Análise do Orçamento e 
Grandes Opções do Plano 

 

 

Na primeira Reunião Extraordinária da Câmara Municipal de Odivelas, no dia 11 de Abril de 2006, foram aprovados 

pelo órgão executivo eleito os Documentos Previsionais para 2006, num total de Receitas e Despesas de 

94.188.164,19 €. Estes mesmos Documentos foram aprovados, no dia 20 de Abril de 2006, na 2.ª Sessão Ordinária 

da Assembleia Municipal. 

 

Como se pode verificar pelo gráfico seguinte, em relação à receita, 62.509.672,51 € são receitas correntes e 

31.678.491,68 € são receitas de capital. Em termos percentuais as receitas correntes representam 66,37% e as de 

capital 33,63%, do total do orçamento de receita.  

 
 

Orçamento de 2006

62.509.672,5162.509.672,5162.509.672,5162.509.672,51 55.133.801,1355.133.801,1355.133.801,1355.133.801,13

39.054.363,0639.054.363,0639.054.363,0639.054.363,0631.678.491,6831.678.491,6831.678.491,6831.678.491,68
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Do lado da Despesa, as despesas correntes totalizam 55.133.801,13 € enquanto que as de capital representam 

39.054.363,06 €, correspondendo a 58,54% e 41,46% do valor total de orçamento, respectivamente. Desta mesma 

grandeza 69.994.183,38 € está afecta às Grandes Opções do Plano e 30.536.220,62 € ao Plano Plurianual de 

Investimentos. 

Execução Orçamental 

3 
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O quadro n.º 7 mostra de forma sintetizada a evolução dos Documentos Previsionais, na sua vertente orçamental: 

 

 
Quadro n.º 7 

Orçamento e GOP’sOrçamento e GOP’sOrçamento e GOP’sOrçamento e GOP’s    

   2004200420042004    2005200520052005    2006200620062006    

 Grandes Opções do Plano 67.911.216,41 78.004.694,89 69.994.183,38 

 Orçamento 33.152.293,59 25.757.305,11 24.193.980,81 

 Total do Orçamento e GOP’sTotal do Orçamento e GOP’sTotal do Orçamento e GOP’sTotal do Orçamento e GOP’s    101.063.510,00101.063.510,00101.063.510,00101.063.510,00    103.762.000,00103.762.000,00103.762.000,00103.762.000,00    94.188.164,1994.188.164,1994.188.164,1994.188.164,19    

 
 
Verifica-se que o valor total do orçamento e GOP’s de 2006 registou uma diminuição por comparação com os 

documentos previsionais de 2004 e 2005, salientando-se a diminuição de 10% de 2005 para 2006. 

 

Nas Grandes Opções do Plano estão definidas as linhas de desenvolvimento estratégico do Município de 

Odivelas, constituindo o elemento principal e estruturante desta gestão autárquica. Revestem uma natureza 

programática, num período de 4 anos, enunciando as actividades mais relevantes a desenvolver num plano de 

médio prazo. 

 

No quadro seguinte as GOP encontram-se desagregadas de acordo com a classificação funcional: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro n.º  8 

Estrutura FuEstrutura FuEstrutura FuEstrutura Funcional ncional ncional ncional –––– GOP’s GOP’s GOP’s GOP’s    

FunçõesFunçõesFunçõesFunções    DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação    DotaçãoDotaçãoDotaçãoDotação    

1.1. Serviços Gerais da Administração Pública 13.317.966,03 
Gerais 

1.2. Segurança e Ordem Públicas 1.487.001,04 

TotalTotalTotalTotal    14.804.967,0714.804.967,0714.804.967,0714.804.967,07    

2.1. Educação 6.129.234,46 

2.2. Saúde 612.393,23 

2.3. Segurança e Acção Sociais 1.445.793,67 

2.4. Habitação e Serviços Colectivos 13.973.199,84 

Sociais 

2.5. Culturais, Recreativos e Religiosos 3.465.079,67 

TotalTotalTotalTotal    25.625.700,8725.625.700,8725.625.700,8725.625.700,87    

3.2. Indústria e Energia 1.507.062,01 

3.3. Transportes e Comunicações 7.169.614,58 

3.4. Comércio e Turismo 760.642,60 
Económicas 

3.5. Outras Funções Económicas 3.329.231,18 

TotalTotalTotalTotal    12.766.550,3712.766.550,3712.766.550,3712.766.550,37    

4.1. Operações da Dívida Autárquica 5.487.643,62 

4.2. Transferências entre Administrações 6.864.598,56 Outras 

4.3. Diversas não especificadas 4.444.722,89 

TotalTotalTotalTotal    16.796.965,0716.796.965,0716.796.965,0716.796.965,07    

Valor Total das GOP'SValor Total das GOP'SValor Total das GOP'SValor Total das GOP'S    69.994.183,3869.994.183,3869.994.183,3869.994.183,38    

 
 
 
 

(em euros) 
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Orçamento por Funções
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Dentro das funções “Sociais”, no objectivo Habitação e Serviços Colectivos, salientam-se os valores inscritos para o 

arranque da 1.ª Fase do Empreendimento Habitacional da Arroja – 64 fogos, destinado ao Programa Especial de 

Realojamento (PER), de famílias que habitavam em casas degradadas da zona envolvente ao empreendimento, 

que totalizou 3.214.404,00 €. 

 

Na função “Outras”, destacam-se também as dotações afectas ao Projecto Integrado de Requalificação Urbana e 

Valorização Ambiental de Odivelas (PROQUAL), que totalizaram 4.444.722,89 €, bem como o esforço para manter 

exequível o Protocolo de Delegação de Competências nas Juntas de Freguesia, com a actualização das respectivas 

transferências financeiras e a atribuição de uma verba de 500.000 €, para acordos adicionais, pelo que as dotações 

para transferências entre administrações totalizaram 6.864.598,56 €.  

 

Por último, salienta-se que em encargos de dívida à banca, entre juros e amortizações, figura uma dotação de  

4.600.000,00 €, que representa, relativamente ao ano transacto, um aumento de cerca de 2.500.000,00 €.  

 

O Plano Plurianual de Investimentos é uma parte integrante das Grandes Opções do Plano, com uma 

periodicidade de 4 anos, incluindo os projectos e acções a realizar na estratégia delineada pela autarquia. O PPI 

reflecte as despesas orçamentais de investimento (conta 07 – Investimentos), sendo, por esta razão, importante 

analisar a sua composição. No quadro n.º 9 são apresentadas as dotações que constituem o PPI, para o ano em 

análise, estruturadas segundo a classificação por funções: 
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b) 
Análise das Modificações 
ao Orçamento Inicial 

 
 
 
Durante a execução do orçamento pode surgir a necessidade de se proceder a  ajustamento de dotações, criação 

de rubricas e/ou inscrição de novos projectos. Para este efeito são utilizadas as modificações orçamentais: 

 

 Alterações Orçamentais; 

 Revisões Orçamentais. 

 

 
No decorrer do ano em apreço registaram-se 9 modificações orçamentais, repartidas da seguinte forma: 
 

 2 Revisões Orçamentais - Orçamento da Receita (1), Orçamento da despesa (2), Plano Plurianual 

de Investimento (2), Plano de Actividades Municipais (2); 

 7 Alterações Orçamentais - Orçamento da Receita (1) Orçamento da despesa (7), Plano Plurianual 

de Investimento (5), Plano de Actividades Municipais (7). 

 

Quadro n.º 9 

Estrutura Funcional Estrutura Funcional Estrutura Funcional Estrutura Funcional –––– PPI PPI PPI PPI    

FunçõesFunçõesFunçõesFunções    DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação    DotaçãoDotaçãoDotaçãoDotação    

1.1. Serviços Gerais da Administração Pública 3.621.557,69 
Gerais 

1.2. Segurança e Ordem Públicas 212.805,38 

TotalTotalTotalTotal    3.834.363,073.834.363,073.834.363,073.834.363,07    

2.1. Educação 3.241.796,12 

2.2. Saúde 402.000,00 

2.3. Segurança e Acção Sociais 649.361,61 

2.4. Habitação e Serviços Colectivos 9.035.483,18 

Sociais 

2.5. Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos 1.317.948,14 

TotalTotalTotalTotal    14.646.589,0514.646.589,0514.646.589,0514.646.589,05    

3.2. Indústria e Energia 409.353,91 

3.3. Transportes e Comunicações 6.894.758,40 

3.4. Comércio e Turismo 489.133,30 
Económicas 

3.5. Outras Funções Económicas 0,00 

TotalTotalTotalTotal    7.793.245,617.793.245,617.793.245,617.793.245,61    

Outras 4.3. PROQUAL 4.262.022,89 

TotalTotalTotalTotal    4.262.022,894.262.022,894.262.022,894.262.022,89    

Valor Total do PPIValor Total do PPIValor Total do PPIValor Total do PPI    30.536.220,6230.536.220,6230.536.220,6230.536.220,62    

 
 

(em euros) 
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Quadro n.º 10 

ModifiModifiModifiModificações Receitacações Receitacações Receitacações Receita    

(em euros) 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação    Dotação InicialDotação InicialDotação InicialDotação Inicial    ReforçosReforçosReforçosReforços    DiminuiçõesDiminuiçõesDiminuiçõesDiminuições    Dotação CorrigidaDotação CorrigidaDotação CorrigidaDotação Corrigida    

Orçamento de Receita 94.188.164,19 2.025.823,27 1.487.526,99 94.726.460,47 

 

 

No âmbito da modificação ao orçamento de receita destaca-se a inclusão do saldo de gerência anterior, em sede 

de tesouraria, e referente à conta orçamental, após a aprovação da prestação de contas referente a 2005, no valor 

de 1.431.823,27 €. Contrariando a tendência de anos anteriores, em que o saldo de gerência anterior era utilizado 

na sua totalidade, aumentando o valor global do orçamento pelo montante do saldo de gerência incorporado, no 

corrente exercício, apenas se utilizou 37,6% do referido saldo (538.296,28 €), facto que permitiu que não tivessem 

de ser alienados mais bens de investimento.  

 

 
 

 
 

Ao nível das modificações orçamentais do lado da despesa, foi efectuado o reforço no valor de 9.941.738,66 €, 

contra os 9.403.442,38 € em diminuições, como se constata no quadro n.º 11. 

 
Quadro n.º 11 

Modificações DespesaModificações DespesaModificações DespesaModificações Despesa 

(em euros) 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação    Dotação InicialDotação InicialDotação InicialDotação Inicial    ReforçosReforçosReforçosReforços    DiminuiçõesDiminuiçõesDiminuiçõesDiminuições    Dotação CorrigidaDotação CorrigidaDotação CorrigidaDotação Corrigida    

Orçamento de Despesa 94.188.164,19 9.941.738,66 9.403.442,38 94.726.460,47 

 
 
 
 
 
 
A análise do quadro n.º 12 permite-nos, desde logo, observar as alterações que as Grandes Opções do Plano 

sofreram com as modificações orçamentais realizadas durante o ano de 2006. 
 
 
 

III   
Modificações ao Orçamento 
de Receita 

IIIIII 
Modificações ao Orçamento 
de Despesa 

IIIIIIIII 
Modificações às Grandes 
Opções do Plano 
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Modificações Orçamentais às Grandes Opções do Plano

-2.000.000,00 

0,00

2.000.000,00

4.000.000,00

6.000.000,00

8.000.000,00

10.000.000,00

12.000.000,00

14.000.000,00

16.000.000,00

1.1. 1.2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 4.1. 4.2. 4.3.

Funções

em
 e

ur
os

Dotação Inicial

Dotação Corrigida

Modificações Orçamentais

 
 
 
 

 

 
Da análise ao Plano Plurianual de Investimentos salientam-se os reforços dos Projectos/Acções PROQUAL, como o 

Espaço Jovem, o Centro de Exposições, o Jardim Público, que contribuirão para a transformação gradual do 

Concelho. 

 

 

 

Quadro n.º 12 

Modificações GOP’sModificações GOP’sModificações GOP’sModificações GOP’s    

FunçõesFunçõesFunçõesFunções    DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação    Dotação InicialDotação InicialDotação InicialDotação Inicial    Dotação CorrigidaDotação CorrigidaDotação CorrigidaDotação Corrigida    
ModificaçõModificaçõModificaçõModificações es es es 
OrçamentaisOrçamentaisOrçamentaisOrçamentais    

1.1. Serviços Gerais da Administração Pública 13.317.966,03 14.291.026,82 973.060,79 
GeraisGeraisGeraisGerais    

1.2. Segurança e Ordem Públicas 1.487.001,04 1.552.001,04 65.000,00 

TotalTotalTotalTotal    14.804.967,0714.804.967,0714.804.967,0714.804.967,07    15.843.027,8615.843.027,8615.843.027,8615.843.027,86    1.038.060,791.038.060,791.038.060,791.038.060,79    

2.1. Educação 6.129.234,46 6.105.429,40 -23.805,06 

2.2. Saúde 612.393,23 577.741,23 -34.652,00 

2.3. Segurança e Acção Sociais 1.445.793,67 1.468.391,01 22.597,34 

2.4. Habitação e Serviços Colectivos 13.973.199,84 13.277.787,97 -695.411,87 

SociaisSociaisSociaisSociais    

2.5. Culturais, Recreativos e Religiosos 3.465.079,67 3.423.093,36 -41.986,31 

TotalTotalTotalTotal    25.625.700,8725.625.700,8725.625.700,8725.625.700,87    24.852.442,9724.852.442,9724.852.442,9724.852.442,97    ----773.257,90773.257,90773.257,90773.257,90    

3.2. Indústria e Energia 1.507.062,01 1.782.062,01 275.000,00 

3.3. Transportes e Comunicações 7.169.614,58 6.224.743,72 -944.870,86 

3.4. Comércio e Turismo 760.642,60 641.942,60 -118.700,00 
EconómicasEconómicasEconómicasEconómicas    

3.5. Outras Funções Económicas 3.329.231,18 2.023.368,78 -1.305.862,40 

TotalTotalTotalTotal    12.766.550,3712.766.550,3712.766.550,3712.766.550,37    10.672.117,1110.672.117,1110.672.117,1110.672.117,11    ----2.094.433,262.094.433,262.094.433,262.094.433,26    

4.1. Operações da Dívida Autárquica 5.487.643,62 6.949.463,95 1.461.820,33 

4.2. Transferências entre Administrações 6.864.598,56 6.835.989,78 -28.608,78 OutrasOutrasOutrasOutras    

4.3. PROQUAL 4.444.722,89 4.972.702,49 527.979,60 

TotalTotalTotalTotal    16.796.965,0716.796.965,0716.796.965,0716.796.965,07    18.758.156,2218.758.156,2218.758.156,2218.758.156,22    1.961.191,151.961.191,151.961.191,151.961.191,15    

Valor Total das GOP'SValor Total das GOP'SValor Total das GOP'SValor Total das GOP'S    69.994.183,3869.994.183,3869.994.183,3869.994.183,38    70.125.744,1670.125.744,1670.125.744,1670.125.744,16    131.560,78131.560,78131.560,78131.560,78    

(em euros) 

IIIVVV   
Modificações ao Plano 
Plurianual de Investimentos 
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Destaque também, para o reforço do objectivo Segurança e Ordem Públicas, com o intuito de lançar a construção 

da Escola Municipal de Protecção Civil. 

 

Modificações Orçamentais ao Plano de Investimentos
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c) Estrutura da Receita  

 
 

 

 

 

A receita apresenta uma taxa global de cobrança de 56,5%, para a qual concorre a execução de 72,7% ao nível das 

receitas correntes e de 25,3% nas receitas de capital. A reduzida cobrança desta ultima grandeza deveu-se, 

essencialmente, à não alienação de património conforme previsto, bem como, pela não utilização de todos os 

valores dos empréstimos PROQUAL e PER. 

 

 

 

Quadro n.º 13 

Modificações PPIModificações PPIModificações PPIModificações PPI    

FunçõesFunçõesFunçõesFunções    DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação    Dotação InicialDotação InicialDotação InicialDotação Inicial    Dotação CorrigidaDotação CorrigidaDotação CorrigidaDotação Corrigida    
Modificações Modificações Modificações Modificações 
OrçamentaisOrçamentaisOrçamentaisOrçamentais    

1.1. Serviços Gerais da Administração Pública 3.621.557,69 4.091.155,07 469.597,38 
GeraisGeraisGeraisGerais    

1.2. Segurança e Ordem Públicas 212.805,38 279.805,38 67.000,00 

TotalTotalTotalTotal    3.834.363,073.834.363,073.834.363,073.834.363,07    4.370.960,454.370.960,454.370.960,454.370.960,45    536.59536.59536.59536.597,387,387,387,38    

2.1. Educação 3.241.796,12 3.239.982,93 -1.813,19 

2.2. Saúde 402.000,00 392.000,00 -10.000,00 

2.3. Segurança e Acção Sociais 649.361,61 516.461,61 -132.900,00 

2.4. Habitação e Serviços Colectivos 9.035.483,18 8.717.334,03 -318.149,15 

SociaisSociaisSociaisSociais    

2.5. Culturais, Recreativos e Religiosos 1.317.948,14 1.311.246,63 -6.701,51 

TotalTotalTotalTotal    14.646.589,0514.646.589,0514.646.589,0514.646.589,05    14.177.025,2014.177.025,2014.177.025,2014.177.025,20    ----469.563,85469.563,85469.563,85469.563,85    

3.2. Indústria e Energia 409.353,91 684.353,91 275.000,00 

3.3. Transportes e Comunicações 6.894.758,40 5.880.758,40 -1.014.000,00 

3.4. Comércio e Turismo 489.133,30 460.422,93 -28.710,37 
EconómicasEconómicasEconómicasEconómicas    

3.5. Outras Funções Económicas 0,00 0,00 0,00 

TotalTotalTotalTotal    7.793.245,617.793.245,617.793.245,617.793.245,61    7.025.535,247.025.535,247.025.535,247.025.535,24    ----767.710,37767.710,37767.710,37767.710,37    

OutrasOutrasOutrasOutras    4.3. Diversas não Especificadas (PROQUAL) 4.262.022,89 4.820.798,97 558.776,08 

TotaTotaTotaTotallll    4.262.022,894.262.022,894.262.022,894.262.022,89    4.820.798,974.820.798,974.820.798,974.820.798,97    558.776,08558.776,08558.776,08558.776,08    

Valor Total do PPIValor Total do PPIValor Total do PPIValor Total do PPI    30.536.220,6230.536.220,6230.536.220,6230.536.220,62    30.394.319,8630.394.319,8630.394.319,8630.394.319,86    ----141.900,76141.900,76141.900,76141.900,76    

(em euros) 

III   Execução da Receita 
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O quadro seguinte apresenta a estrutura da receita, segundo a sua classificação económica, onde se pode verificar, 

que cerca de 86% da receita é corrente, representando as receitas de capital apenas 14% do total da receita 

arrecadada.  

 

As receitas correntes, pela sua natureza, desempenham um papel consistente no financiamento de um conjunto de 

despesas regulares e imprescindíveis ao funcionamento da autarquia. Dentro das receitas correntes os Impostos 

Directos  são responsáveis pela arrecadação de cerca de mais de metade do total da receita, salientando-se ainda  

as Transferências – Correntes e de Capital que também têm um peso importante, cerca de 30%, na estrutura da 

receita.  

 

Quadro n.º 14 

Execução dExecução dExecução dExecução da Receitaa Receitaa Receitaa Receita    

ReceitasReceitasReceitasReceitas    Previsão CorrigidaPrevisão CorrigidaPrevisão CorrigidaPrevisão Corrigida    Receita CobradaReceita CobradaReceita CobradaReceita Cobrada    ExecuçãoExecuçãoExecuçãoExecução    
Peso da Peso da Peso da Peso da 
RubricaRubricaRubricaRubrica    

CorrentesCorrentesCorrentesCorrentes    63.083.672,5163.083.672,5163.083.672,5163.083.672,51    45.864.137,6345.864.137,6345.864.137,6345.864.137,63    72,7%72,7%72,7%72,7%    85,7%85,7%85,7%85,7%    

Impostos Directos 33.774.000,00 28.608.950,30 84,7% 53,5% 

Impostos Indirectos 5.295.500,00 3.308.985,99 62,5% 6,2% 

Taxas, Multas e Outras Penalidades 3.070.500,00 1.681.466,86 54,8% 3,1% 

Rendimentos de Propriedade 429.600,00 69.705,67 16,2% 0,1% 

Transferências Correntes 9.711.361,42 9.767.313,74 100,6% 18,2% 

Venda de Bens e Serviços Correntes 7.695.080,00 581.433,30 7,6% 1,1% 

Outras Receitas Correntes 3.107.631,09 1.846.281,77 59,4% 3,4% 

CapitalCapitalCapitalCapital    30.190.964,6930.190.964,6930.190.964,6930.190.964,69    7.644.881,847.644.881,847.644.881,847.644.881,84    25,3%25,3%25,3%25,3%    14,3%14,3%14,3%14,3%    

Venda de Bens de Investimento 15.338.463,01 0,00 0,0% 0,0% 

Transferências de Capital 8.105.508,50 6.330.641,67 78,1% 11,8% 

Activos Financeiros 0,00 0,00 0,0% 0,0% 

Passivos Financeiros 6.297.718,19 1.194.240,17 19,0% 2,2% 

Outras Receitas de Capital 449.274,99 120.000,00 26,7% 0,2% 

Outras ReceitasOutras ReceitasOutras ReceitasOutras Receitas    1.451.823,271.451.823,271.451.823,271.451.823,27    14.352,9914.352,9914.352,9914.352,99    1,0%1,0%1,0%1,0%    0,0%0,0%0,0%0,0%    

Reposições não Abatidas nos Pagamentos 20.000,00 14.352,99 71,8% 0,0% 

Saldo da Gerência Anterior 1.431.823,27          - ----    - 

TotalTotalTotalTotal    94.726.460,4794.726.460,4794.726.460,4794.726.460,47    53.523.372,4653.523.372,4653.523.372,4653.523.372,46    56,5%56,5%56,5%56,5%    100,0%100,0%100,0%100,0%    

(em euros) 

 

Considerando a importância dos Impostos Directos, no contexto da receita Municipal, procede-se de seguida à sua 

desagregação:  

 

Quadro n.º 15 

Desagregação dos Impostos DirectosDesagregação dos Impostos DirectosDesagregação dos Impostos DirectosDesagregação dos Impostos Directos    

Impostos DirectosImpostos DirectosImpostos DirectosImpostos Directos    

Designação 

Previsões Previsões Previsões Previsões 
CorrigidaCorrigidaCorrigidaCorrigida    

Receita Receita Receita Receita 
CobradaCobradaCobradaCobrada    

%%%%    

Impostos Municipal sobre Imóveis (IMI) 11.000.000,00 12.782.943,64 116,2% 

Impostos Municipal sobre Veículos (IMV) 1.600.000,00 1.689.935,40 105,6% 

Imposto Municipal sobre Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT) 9.000.000,00 10.076.520,90 112,0% 

Derrama 3.000.000,00 2.381.572,93 79,4% 

Contribuição Autárquica 1.600.000,00 411.140,42 25,7% 

Imposto Municipal de SISA 7.000.000,00 662.293,05 9,5% 

Impostos Directos Diversos 574.000,00 604.543,96 105,3% 

TOTALTOTALTOTALTOTAL    33.774.000,0033.774.000,0033.774.000,0033.774.000,00    28.608.950,3028.608.950,3028.608.950,3028.608.950,30    84,7%84,7%84,7%84,7%    

(em euros) 
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Importa destacar o bom comportamento da generalidade dos impostos, com especial relevância para os casos do 

IMI e IMT, que alcançaram uma execução de 116,2% e 112%, respectivamente, face às previsões corrigidas. 

 

Em relação ao total da receita cobrada destes impostos, verificou-se uma taxa de execução na ordem dos 84,7%. 

 
 

 
 
 
No presente ponto será analisada a evolução da receita do exercício de 2006 por comparação com igual período do 

ano anterior. O quadro seguinte apresenta as previsões corrigidas e as cobranças da receita para os anos 2005 e 

2006.  

 

 

Quadro n.º 16 

Evolução da ReceitaEvolução da ReceitaEvolução da ReceitaEvolução da Receita    

2005200520052005    2006200620062006    
ReceitasReceitasReceitasReceitas    

Previsão 
Corrigida 

Receita 
Cobrada 

%%%%    
Previsão 
Corrigida 

Receita 
Cobrada 

%%%%    

Receitas Correntes 57.085.321,74 41.254.189,91 72,3% 63.083.672,51 45.864.137,63 72,7% 

Receitas de Capital 45.346.352,13 12.057.551,92 26,6% 30.190.964,69 7.644.881,84 25,3% 

Outras Receitas 1.511.326,13 1.661,77 0,1% 1.451.823,27 14.352,99 1,0% 

TotalTotalTotalTotal    103.943.000,00103.943.000,00103.943.000,00103.943.000,00    53.313.403,6053.313.403,6053.313.403,6053.313.403,60    51,3%51,3%51,3%51,3%    94.726.460,4794.726.460,4794.726.460,4794.726.460,47    53.523.372,4653.523.372,4653.523.372,4653.523.372,46    56,5%56,5%56,5%56,5%    

(em euros) 

 

 

Da análise comparativa verifica-se um ligeiro aumento da receita cobrada, que em termos absolutos se situou nos  

210 mil euros e em termos percentuais passou de uma execução na ordem dos 51,3% para 56,5%. Esta evolução é 

explicada pelo aumento da cobrança que se registou ao nível das receitas correntes, que mais do que compensou a 

diminuição significativa verificada nas receitas de capital que passaram de 12.057.551,92 € em 2005 para 

7.644.881,84 € em 2006. Importa salientar que esta diminuição tem por base a reduzida utilização em 2006 das 

verbas referentes ao empréstimo de Médio e Longo Prazo – PROQUAL, assim como, pela redução registada nas 

transferências de verbas no âmbito de Participação Comunitária em Projectos Co-Financiados. 

No quadro abaixo é apresentada a evolução da estrutura da receita, verificando-se o aumento do peso das receitas 

correntes sobre o total executado, passando de 77,4% em 2005 para um peso de 85,7% em 2006. 
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Quadro n.º 17 

Evolução da Estrutura da ReceitaEvolução da Estrutura da ReceitaEvolução da Estrutura da ReceitaEvolução da Estrutura da Receita    

ReceitasReceitasReceitasReceitas    
Execução Execução Execução Execução     
2005200520052005    

Peso da Peso da Peso da Peso da 
RubricaRubricaRubricaRubrica    

Execução Execução Execução Execução     
2006200620062006    

Peso da Peso da Peso da Peso da 
RubricaRubricaRubricaRubrica    

Variação Variação Variação Variação     
2005200520052005----2006200620062006    

CorrentesCorrentesCorrentesCorrentes    41.254.189,9141.254.189,9141.254.189,9141.254.189,91    77,477,477,477,4%%%%    45.864.137,6345.864.137,6345.864.137,6345.864.137,63    85,7%85,7%85,7%85,7%    11,2%11,2%11,2%11,2%    

Impostos Directos 24.090.209,02 45,2% 28.608.950,30 53,5% 18,8% 

Impostos Indirectos 2.732.438,66 5,1% 3.308.985,99 6,2% 21,1% 

Taxas, Multas e Outras Penalidades 2.277.023,27 4,3% 1.681.466,86 3,1% -26,2% 

Rendimentos de Propriedade 48.643,73 0,1% 69.705,67 0,1% 43,3% 

Transferências Correntes 9.410.466,27 17,7% 9.767.313,74 18,2% 3,8% 

Venda de Bens e Serviços Correntes 1.155.181,93 2,2% 581.433,30 1,1% -49,7% 

Outras Receitas Correntes 1.540.227,03 2,9% 1.846.281,77 3,4% 19,9% 

CapitalCapitalCapitalCapital    12.057.551,9212.057.551,9212.057.551,9212.057.551,92    22,6%22,6%22,6%22,6%    7.644.881,847.644.881,847.644.881,847.644.881,84    14,3%14,3%14,3%14,3%    ----36,6%36,6%36,6%36,6%    

Venda de Bens de Investimento 300.000,00 0,6% 0,00 0,0% -100,0% 

Transferências de Capital 8.241.464,49 15,5% 6.330.641,67 11,8% -23,2% 

Activos Financeiros 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0% 

Passivos Financeiros 3.516.087,43 6,6% 1.194.240,17 2,2% -66,0% 

Outras Receitas de Capital 0,00 0,0% 120.000,00 0,2% n.a 

Outras ReceitasOutras ReceitasOutras ReceitasOutras Receitas    1.661,771.661,771.661,771.661,77    0,0%0,0%0,0%0,0%    14.352,9914.352,9914.352,9914.352,99    0,0%0,0%0,0%0,0%    763,7%763,7%763,7%763,7%    

Reposições não Abatidas nos Pagamentos 1.661,77 0,0% 14.352,99 0,0% 763,7% 

Saldo da Gerência Anterior - ----             - ----    ----    

TotalTotalTotalTotal    53.313.403,6053.313.403,6053.313.403,6053.313.403,60    100,0%100,0%100,0%100,0%    53.523.372,4653.523.372,4653.523.372,4653.523.372,46    100,0%100,0%100,0%100,0%    0,4%0,4%0,4%0,4%    

(em euros) 

Como já foi referido existiu uma evolução positiva das receitas correntes, passando de 41.254.189,91 €, em 2005, 

para 45.864.137,63 €, em 2006, devido, essencialmente, ao bom comportamento dos Impostos (Directos e 

Indirectos). Destaca-se, também, o decréscimo de cobrança no capítulo Taxas, Multas e Outras Penalidades, que 

somaram em 2005, 2.277.023,27 € e em 2006 não foi além dos 1.681.466,86 €. Esta diminuição ficou a dever-se, 

essencialmente, à diminuição registada no artigo Loteamento e Obras que em 2005 apresentou uma execução de  

2.028.576,39 € e em 2006, apenas atingiu os 1.407.573,34 €. 

 

Ainda dentro das receitas correntes, salienta-se a diminuição do capítulo Venda de Bens e Serviços Correntes no 

valor de 595.556,41 €. Este comportamento é também explicado pela alienação de património de habitação social 

municipal, que ocorreu durante os anos de 2005 e 2006, conduzindo a uma diminuição do montante de rendas de 

habitação social arrecadadas. 

 

Quanto às receitas de capital a diminuição verificada situou-se ao nível dos Passivos Financeiros, Transferências de 

Capital e a Venda de Bens de Investimento.  

 

Como se referiu apesar de se ter assistido a uma diminuição, de uma forma global, das receitas de capital, a 

evolução positiva das receitas correntes mais que compensou essa tendência. 
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No quadro seguinte efectuou-se a desagregação do capítulo dos Impostos Directos, para os anos 2005 e 2006, por 

forma a melhor analisar a sua evolução. Verifica-se, fundamentalmente, um crescimento da cobrança dos seus 

principais artigos, como sejam o IMI e o IMT, que cresceram 16,8% e 24,9 %, respectivamente. Cresceu também o 

Imposto Municipal sobre Veículos, 12,8% e a Derrama 14,6%.  

 

Registe-se ainda, o facto da cobrança de Impostos abolidos (Contribuição Autárquica e SISA), terem tido, 

naturalmente, uma tendência de descida.  
 

 

No que respeita às transferências da Administração Central salienta-se que se mantiveram inalterados os valores 

transferidos. As transferências correntes do Orçamento de Estado representaram 19% do total das receitas 

correntes cobradas, enquanto que as transferências de capital têm um peso de 76% em relação ao total das 

receitas de capital cobradas. Se se tomar em consideração o total de receitas cobradas em 2006, o peso dos 

FGM+FCM+FBM (correntes e capital) foi de 27%. 

Quadro n.º 19 

Evolução Evolução Evolução Evolução –––– Transferências da Administração Central (Fundos) Transferências da Administração Central (Fundos) Transferências da Administração Central (Fundos) Transferências da Administração Central (Fundos)    

EstadoEstadoEstadoEstado    

Designação 

2005200520052005    2006200620062006    

CorrentCorrentCorrentCorrenteseseses    8.665.918,008.665.918,008.665.918,008.665.918,00    8.665.919,008.665.919,008.665.919,008.665.919,00    

Fundo Geral Municipal 5.470.339,00 6.250.928,00 

Fundo de Coesão Municipal 2.541.456,00 1.766.830,00 

Fundo de Base Municipal 654.123,00 648.161,00 

CapitalCapitalCapitalCapital    5.777.279,005.777.279,005.777.279,005.777.279,00    5.777.278,005.777.278,005.777.278,005.777.278,00    

Fundo Geral Municipal 3.646.893,00 4.167.285,00 

Fundo de Coesão Municipal 1.694.304,00 1.177.886,00 

Fundo de Base Municipal 436.082,00 432.107,00 

TotalTotalTotalTotal    14.443.197,0014.443.197,0014.443.197,0014.443.197,00    14.443.197,0014.443.197,0014.443.197,0014.443.197,00    

(em euros) 

 
 
 

Quadro n.º 18 

Evolução Evolução Evolução Evolução –––– Desagregação dos Impostos Directos Desagregação dos Impostos Directos Desagregação dos Impostos Directos Desagregação dos Impostos Directos    

Impostos DirectosImpostos DirectosImpostos DirectosImpostos Directos    
Crescimento                       Crescimento                       Crescimento                       Crescimento                       
2006200620062006----2005200520052005    

Designação 

Execução Execução Execução Execução 
Receita 2005Receita 2005Receita 2005Receita 2005    

ExExExExecução ecução ecução ecução 
Receita 2006Receita 2006Receita 2006Receita 2006    

Valor  % 

Impostos Municipal sobre Imóveis (IMI) 10.940.982,11 12.782.943,64 1.841.961,53 16,8% 

Impostos Municipal sobre Veículos (IMV) 1.497.534,81 1.689.935,40 192.400,59 12,8% 

Imposto Municipal sobre Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT) 8.070.500,25 10.076.520,90 2.006.020,65 24,9% 

Derrama 2.078.813,31 2.381.572,93 302.759,62 14,6% 

Contribuição Autárquica 661.996,52 411.140,42 -250.856,10 -37,9% 

Imposto Municipal de SISA 827.199,12 662.293,05 -164.906,07 -19,9% 

Impostos Directos Diversos 13.182,90 604.543,96 591.361,06 4485,8% 

TOTALTOTALTOTALTOTAL    24.090.209,0224.090.209,0224.090.209,0224.090.209,02    28.608.950,3028.608.950,3028.608.950,3028.608.950,30    4.518.741,284.518.741,284.518.741,284.518.741,28    18,8%18,8%18,8%18,8%    

(em euros) 
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d) Estrutura da Despesa  

 
 
 

 
 
A despesa apresenta um grau de execução orçamental global de 54,2%. Para esta grandeza concorrem as 

despesas correntes com uma execução de 68,5% e as despesas de capital com uma execução de 32,7%. Importa 

também salientar que existem 11.167.176,15 € de compromissos assumidos não pagos. 

 

O quadro seguinte permite analisar a despesa sob a perspectiva económica, identificando-se, por um lado, o destino 

privilegiado das despesas – correntes ou de capital – e, por outro, a sua natureza – aquisição de bens e serviços, 

transferências, despesas com pessoal, etc. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tal como em 2005, as despesas com pessoal são as mais representativas do total das rubricas da despesa, 

executando-se mais de 18 milhões de euros. A rubrica de aquisição de bens e serviços apresenta uma execução de 

11,1 milhões de euros e as transferências correntes, juntamente com a aquisição de bens de capital apresentam 

uma execução de 5,0 e 6,0 milhões de euros respectivamente, representando estas as rubricas com maior 

expressão no contexto da execução orçamental da despesa. 

 

 

 

 

 

 

III   Execução da Despesa 

Quadro n.º 20 

Execução da DespesaExecução da DespesaExecução da DespesaExecução da Despesa    

DespesasDespesasDespesasDespesas    
Dotação Dotação Dotação Dotação 
CorrigidaCorrigidaCorrigidaCorrigida    

CabimentoCabimentoCabimentoCabimento    CompromissoCompromissoCompromissoCompromisso    PagamentoPagamentoPagamentoPagamento    
Grau Grau Grau Grau 

Execução Execução Execução Execução 
OrçamentalOrçamentalOrçamentalOrçamental    

CorrentesCorrentesCorrentesCorrentes    56.884.281,3756.884.281,3756.884.281,3756.884.281,37    44.387.389,9844.387.389,9844.387.389,9844.387.389,98    43.061.478,3643.061.478,3643.061.478,3643.061.478,36    38.993.951,0538.993.951,0538.993.951,0538.993.951,05    68,5%68,5%68,5%68,5%    

Despesas com o Pessoal 22.305.814,29 19.056.276,31 18.893.136,26 18.046.366,89 80,9% 

Aquisição de Bens e Serviços 22.783.811,19 15.186.753,19 14.240.242,60 11.136.020,36 48,9% 

Juros e Outros Encargos 2.401.477,97 1.856.047,96 1.837.197,08 1.774.152,59 73,9% 

Transferências Correntes 6.009.589,14 5.315.565,85 5.118.183,03 5.066.070,09 84,3% 

Subsídios 1.383.215,05 1.336.981,13 1.336.981,13 1.335.767,36 96,6% 

Outras Despesas Correntes 2.000.373,73 1.635.765,54 1.635.738,26 1.635.573,76 81,8% 

CapitCapitCapitCapitalalalal    37.842.179,1037.842.179,1037.842.179,1037.842.179,10    26.186.067,3526.186.067,3526.186.067,3526.186.067,35    19.492.005,3219.492.005,3219.492.005,3219.492.005,32    12.392.356,4812.392.356,4812.392.356,4812.392.356,48    32,7%32,7%32,7%32,7%    

Aquisição de Bens de Capital 30.392.530,23 19.348.787,17 12.894.110,58 5.992.107,39 19,7% 

Transferências de Capital 4.877.036,62 4.309.746,35 4.070.360,91 3.872.715,26 79,4% 

Activos Financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 

Passivos Financeiros 2.572.612,25 2.527.533,83 2.527.533,83 2.527.533,83 98,2% 

Outras Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 

TotalTotalTotalTotal    94.726.460,4794.726.460,4794.726.460,4794.726.460,47    70.573.457,3370.573.457,3370.573.457,3370.573.457,33    62.553.483,6862.553.483,6862.553.483,6862.553.483,68    51.386.307,5351.386.307,5351.386.307,5351.386.307,53    54,2%54,2%54,2%54,2%    

(em euros) 
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Da análise do quadro seguinte salienta-se positivamente as diminuições verificadas, por comparação com o 

exercício de 2005, ao nível da dotação corrigida, cabimentos e compromissos assumidos, menos 1,7 milhões e 5,0 

milhões de euros respectivamente. Ao nível dos pagamentos registou-se uma diminuição na ordem dos 2,0 milhões 

de euros, facto que implica uma diminuição de 3,7% na execução orçamental comparativa para os dois anos. 

 

Quadro n.º 21 

Evolução da DespesaEvolução da DespesaEvolução da DespesaEvolução da Despesa    

  DespesasDespesasDespesasDespesas    Dotação  CorrigidaDotação  CorrigidaDotação  CorrigidaDotação  Corrigida    CabCabCabCabimentoimentoimentoimento    CompromissoCompromissoCompromissoCompromisso    PagamentoPagamentoPagamentoPagamento    
Grau Grau Grau Grau 

Execução Execução Execução Execução 
OrçamentalOrçamentalOrçamentalOrçamental    

Despesas Correntes 54.285.660,52 43.895.705,38 42.557.098,96 36.661.841,90 67,5% 

Despesas de Capital 49.657.339,48 28.441.862,04 24.866.648,38 16.711.064,56 33,7% 

2
0
0
5
 

TotalTotalTotalTotal    103.943.000,00103.943.000,00103.943.000,00103.943.000,00    72.337.572.337.572.337.572.337.567,4267,4267,4267,42    67.423.747,3467.423.747,3467.423.747,3467.423.747,34    53.372.906,4653.372.906,4653.372.906,4653.372.906,46    51,3%51,3%51,3%51,3%    

Despesas Correntes 56.884.281,37 44.387.389,98 43.061.478,36 38.993.951,05 68,5% 

Despesas de Capital 37.842.179,10 26.186.067,35 19.492.005,32 12.392.356,48 32,7% 

2
0
0
6
 

TotalTotalTotalTotal    94.726.460,4794.726.460,4794.726.460,4794.726.460,47    70.573.457,3370.573.457,3370.573.457,3370.573.457,33    62.553.4862.553.4862.553.4862.553.483,683,683,683,68    51.386.307,5351.386.307,5351.386.307,5351.386.307,53    54,2%54,2%54,2%54,2%    

(em euros) 

 

Comparado com o período homólogo do ano anterior, o grau da execução da despesa, cresceu de 51,3% para 

54,2%, isto, apesar de ter existido, como se referiu, um decréscimo em termos absolutos de 1.986.598,93 €, este 

comportamento é explicado pela redução verificada ao nível da dotação corrigida (menos 9,2 milhões de euros). 

 

Na composição das despesas correntes, conforme o quadro abaixo, o peso das rubricas Despesas com Pessoal e 

Aquisição de Bens e Serviços, representam no seu conjunto cerca de 57% da despesa executada. Salienta-se que o  

executivo Municipal tem vindo a desenvolver uma estratégia de contenção da despesa nestas duas rubricas, 

tentando, no primeiro caso, manter o mesmo nível de despesa, optimizando os recursos existentes, através de uma 

melhor gestão dos Recursos Humanos, e no segundo caso, reduzindo o nível de despesa, implementando para o 

efeito um novo modelo de gestão das aquisições de bens e serviços, que passa pela centralização de todos os 

processos de aquisição numa única unidade orgânica, a Divisão de Aprovisionamento. 

 

Apesar do contexto menos favorável destaca-se que as transferências correntes e de capital totalizaram  

8.938.785,35 €, das quais se distinguem as verbas atribuídas às Juntas de Freguesia do concelho, ao abrigo do 

Protocolo de Delegação de Competências e Acordos Adicionais que somam, 6.634.450,32 €, bem como, os valores 

transferidos para as Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários, com um valor de 997.669,45 €. 
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Quadro n.º 22 

Evolução da Estrutura da DespesaEvolução da Estrutura da DespesaEvolução da Estrutura da DespesaEvolução da Estrutura da Despesa    

DespesasDespesasDespesasDespesas    
Execução Execução Execução Execução 
2005200520052005    

Peso da Peso da Peso da Peso da 
RubricaRubricaRubricaRubrica    

ExecExecExecExecução ução ução ução 
2006200620062006    

Peso da Peso da Peso da Peso da 
RubricaRubricaRubricaRubrica    

Variação Variação Variação Variação 
2005200520052005----2006200620062006    

CorrentesCorrentesCorrentesCorrentes    36.661.841,9036.661.841,9036.661.841,9036.661.841,90    68,7%68,7%68,7%68,7%    38.993.951,0538.993.951,0538.993.951,0538.993.951,05    75,9%75,9%75,9%75,9%    6,4% 

Despesas com o Pessoal 17.584.994,91 32,9% 18.046.366,89 35,1% 2,6% 

Aquisição de Bens e Serviços 11.235.868,14 21,1% 11.136.020,36 21,7% -0,9% 

Juros e Outros Encargos 1.317.174,69 2,5% 1.774.152,59 3,5% 34,7% 

Transferências Correntes 4.693.672,90 8,8% 5.066.070,09 9,9% 7,9% 

Subsídios 861.601,58 1,6% 1.335.767,36 2,6% 55,0% 

Outras Despesas Correntes 968.529,68 1,8% 1.635.573,76 3,2% 68,9% 

CapitalCapitalCapitalCapital    16.7116.7116.7116.711.064,561.064,561.064,561.064,56    31,3%31,3%31,3%31,3%    12.392.356,4812.392.356,4812.392.356,4812.392.356,48    24,1%24,1%24,1%24,1%    ----25,8%25,8%25,8%25,8%    

Aquisição de Bens de Capital 9.983.826,77 18,7% 5.992.107,39 11,7% -40,0% 

Transferências de Capital 3.952.680,56 7,4% 3.872.715,26 7,5% -2,0% 

Activos Financeiros 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0% 

Passivos Financeiros 2.774.557,23 5,2% 2.527.533,83 4,9% -8,9% 

Outras Despesas de Capital 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0% 

TotalTotalTotalTotal    53.372.906,4653.372.906,4653.372.906,4653.372.906,46    100,0%100,0%100,0%100,0%    51.386.307,5351.386.307,5351.386.307,5351.386.307,53    100,0%100,0%100,0%100,0%    ----3,7%3,7%3,7%3,7%    

(em euros) 

 

Por comparação com o exercício de 2005, as Despesas Correntes registaram um aumento de 6,4%, resultando, 

essencialmente, do forte crescimento da rubrica de outras despesas correntes 68,9%, com explicação no aumento 

do valor das restituições à Direcção Geral de Impostos, relativas a Impostos Directos cobrados, do aumento de 55% 

dos Subsídios concedidos, resultado da celebração de um contrato-programa, com a empresa municipal Odivelgest 

– Gestão de Equipamento, nos termos do n.º 1 do artigo  31.º da Lei n.º 58/98, de 18 de Agosto e do aumento de 

34,7% dos Juros e Outros Encargos enquanto que as Despesas de Capital apresentaram uma diminuição de 25,8%, 

com maior expressão ao nível da aquisição de bens de capital.  

 
 

 
 
 
A execução das Grandes Opções do Plano representa o quadro de desenvolvimento da intervenção municipal e 

apresenta as intervenções dos vários pelouros, organizada por objectivos, programas, projectos e acções. 

 

O quadro seguinte analisa a repartição de “consumos” entre o Plano Plurianual de Investimentos (PPI) e o Plano de 

Actividades Municipal (PAM), representando este último um peso de 81,6% e o primeiro 18,4%. Enquanto que o 

PAM absorveu 66,8% do total da execução das GOP’s, o PPI garantiu a execução dos restantes 19,7%. Tendo em 

consideração o grau de execução orçamental, as GOP’s cifraram-se nos 46,4%. 
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Comparativamente e de acordo, com o quadro n.º 24, podemos constatar uma subida moderada do grau de 

execução orçamental, uma vez que em 2005 se obteve 43,5%, enquanto que em 2006 se atingiu os 46,4%, não 

esquecendo que em termos absolutos a evolução foi contrária, verificando-se uma diminuição de 1,5 milhões de 

euros. 

 
 
 
 
 

 

Grau de Execução Orçamental
das Grandes Opções do Plano - Ano 2006Ano 2006Ano 2006Ano 2006

67%

20%

PPI PAM

 
 
 
 

Quadro n.º 23 

Execução das GOP’sExecução das GOP’sExecução das GOP’sExecução das GOP’s    

 Dotação CorrigidaDotação CorrigidaDotação CorrigidaDotação Corrigida    CabimentoCabimentoCabimentoCabimento    CompromissoCompromissoCompromissoCompromisso    PagamentoPagamentoPagamentoPagamento    
Grau Grau Grau Grau 

Execução Execução Execução Execução 
OrçamentalOrçamentalOrçamentalOrçamental    

PesoPesoPesoPeso    

PPI 30.394.319,86 19.349.062,75 12.894.386,16 5.992.382,97 19,7% 18,4% 

PAM 39.731.424,30 31.038.404,84 29.662.387,20 26.522.814,61 66,8% 81,6% 

GOP'sGOP'sGOP'sGOP's    70.125.744,1670.125.744,1670.125.744,1670.125.744,16    50.387.467,5950.387.467,5950.387.467,5950.387.467,59    42.556.773,3642.556.773,3642.556.773,3642.556.773,36    32.515.197,5832.515.197,5832.515.197,5832.515.197,58    46,4% 100,0% 

(em euros) 

Quadro n.º 24 

Evolução das GOP’sEvolução das GOP’sEvolução das GOP’sEvolução das GOP’s    

 GOP'sGOP'sGOP'sGOP's    
Dotação Dotação Dotação Dotação 
CorrigidaCorrigidaCorrigidaCorrigida    

CabimentoCabimentoCabimentoCabimento    CompCompCompCompromissoromissoromissoromisso    PagamentoPagamentoPagamentoPagamento    
Grau Grau Grau Grau 

Execução Execução Execução Execução 
OrçamentalOrçamentalOrçamentalOrçamental    

PPI 30.389.582,02 20.825.250,23 17.911.014,66 9.983.826,77 32,9% 

PAM 47.899.899,43 30.377.963,44 28.728.781,77 24.050.975,36 50,2% 

2
0
0
5

2
0
0
5

2
0
0
5

2
0
0
5
    

TotalTotalTotalTotal    78.289.481,4578.289.481,4578.289.481,4578.289.481,45    51.203.213,6751.203.213,6751.203.213,6751.203.213,67    46.639.796,4346.639.796,4346.639.796,4346.639.796,43    34.034.802,1334.034.802,1334.034.802,1334.034.802,13    43,5%43,5%43,5%43,5%    

PPI 30.394.319,86 19.349.062,75 12.894.386,16 5.992.382,97 19,7% 

PAM 39.731.424,30 31.038.404,84 29.662.387,20 26.522.814,61 66,8% 

2
0
0

2
0
0

2
0
0

2
0
0
66 66
    

TotalTotalTotalTotal    70.125.744,1670.125.744,1670.125.744,1670.125.744,16    50.387.467,5950.387.467,5950.387.467,5950.387.467,59    42.556.773,3642.556.773,3642.556.773,3642.556.773,36    32.515.197,5832.515.197,5832.515.197,5832.515.197,58    46,4%46,4%46,4%46,4%    

(em euros) 

Grau de Execução Orçamental 
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A observação do quadro seguinte permite efectuar uma leitura da execução das Grandes Opções do Plano por 

funções.  

Quadro n.º 25 

Execução das GOP’s por FunçõesExecução das GOP’s por FunçõesExecução das GOP’s por FunçõesExecução das GOP’s por Funções    
    

FunçõesFunçõesFunçõesFunções    DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação    
Dotação Dotação Dotação Dotação 
Corrigida            Corrigida            Corrigida            Corrigida            
( 1 )          ( 1 )          ( 1 )          ( 1 )              

Cabimento         Cabimento         Cabimento         Cabimento         
( 2 )( 2 )( 2 )( 2 )    

Compromisso    Compromisso    Compromisso    Compromisso    
(3)(3)(3)(3)    

Pagamento   Pagamento   Pagamento   Pagamento   
(4)(4)(4)(4)    

Execução      Execução      Execução      Execução      
(5= 4/1) (5= 4/1) (5= 4/1) (5= 4/1)     

PesoPesoPesoPeso    
(6)(6)(6)(6)    

1.1.1.1.1.1.1.1.    Serviços Gerais da Administração PúblicaServiços Gerais da Administração PúblicaServiços Gerais da Administração PúblicaServiços Gerais da Administração Pública    14.291.026,8214.291.026,8214.291.026,8214.291.026,82    11.164.939,6011.164.939,6011.164.939,6011.164.939,60    10.931.117,1010.931.117,1010.931.117,1010.931.117,10    7777.564.894,22.564.894,22.564.894,22.564.894,22    52,9%52,9%52,9%52,9%    23,3%23,3%23,3%23,3%    

1.1.1.1. Aquisição de Património Municipal 13.001.696,54 10.500.695,04 10.275.111,03 7.146.820,21 55,0% 22,0% 

1.1.1.2. Actividades Meio 1.137.684,36 589.668,66 581.430,17 377.821,62 33,2% 1,2% 

1.1.1.3. Programa Operacional Sociedade e Informação – POSI 115.669,96 48.393,76 48.393,76 20.301,75 17,6% 0,1% 

1.1.1.5. Julgados da Paz 4.000,00 276,64 276,64 276,64 6,9% 0,0% 

1.1.1.6. Manutenção de Elevadores 31.975,96 25.905,50 25.905,50 19.674,00 61,5% 0,1% 

1.2.1.2.1.2.1.2.    Segurança e OrdeSegurança e OrdeSegurança e OrdeSegurança e Ordem Públicasm Públicasm Públicasm Públicas    1.552.001,041.552.001,041.552.001,041.552.001,04    1.285.056,571.285.056,571.285.056,571.285.056,57    1.226.218,331.226.218,331.226.218,331.226.218,33    1.214.704,221.214.704,221.214.704,221.214.704,22    78,3%78,3%78,3%78,3%    3,7%3,7%3,7%3,7%    

GeraisGeraisGeraisGerais    

1.2.1. Protecção Civil e Luta contra Incêndios 1.552.001,04 1.285.056,57 1.226.218,33 1.214.704,22 78,3% 3,7% 

TotalTotalTotalTotal                    15.843.027,8615.843.027,8615.843.027,8615.843.027,86    12.449.996,1712.449.996,1712.449.996,1712.449.996,17    12.157.335,4312.157.335,4312.157.335,4312.157.335,43    8.779.598,448.779.598,448.779.598,448.779.598,44    55,455,455,455,4%%%%    27,0%27,0%27,0%27,0%    

2.1.2.1.2.1.2.1.    EducaçãoEducaçãoEducaçãoEducação    6.105.429,406.105.429,406.105.429,406.105.429,40    4.938.909,754.938.909,754.938.909,754.938.909,75    3.842.269,313.842.269,313.842.269,313.842.269,31    2.715.493,342.715.493,342.715.493,342.715.493,34    44,5%44,5%44,5%44,5%    8,4%8,4%8,4%8,4%    

2.1.1. Ensino não Superior 5.036.055,38 4.053.678,53 2.957.038,09 1.847.131,83 36,7% 5,7% 

2.1.2. Serviços Auxiliares de Ensino 1.069.374,02 885.231,22 885.231,22 868.361,51 81,2% 2,7% 

2.2.2.2.2.2.2.2.    SaúdeSaúdeSaúdeSaúde    577.741,23577.741,23577.741,23577.741,23    119.097,22119.097,22119.097,22119.097,22    118.684,22118.684,22118.684,22118.684,22    66.794,2166.794,2166.794,2166.794,21    11,6%11,6%11,6%11,6%    0,2%0,2%0,2%0,2%    

2.2.1. Serviços Individuais de Saúde 577.741,23 119.097,22 118.684,22 66.794,21 11,6% 0,2% 

2.3.2.3.2.3.2.3.    Segurança e Acção SociaisSegurança e Acção SociaisSegurança e Acção SociaisSegurança e Acção Sociais    1.468.391,011.468.391,011.468.391,011.468.391,01    915.176,36915.176,36915.176,36915.176,36    865.242,66865.242,66865.242,66865.242,66    737373738.154,938.154,938.154,938.154,93    50,3%50,3%50,3%50,3%    2,3%2,3%2,3%2,3%    

2.3.2. Acção Social 1.468.391,01 915.176,36 865.242,66 738.154,93 50,3% 2,3% 

2.4.2.4.2.4.2.4.    Habitação e Serviços ColectivosHabitação e Serviços ColectivosHabitação e Serviços ColectivosHabitação e Serviços Colectivos    7.623.821,917.623.821,917.623.821,917.623.821,91    5.257.260,555.257.260,555.257.260,555.257.260,55    1.061.365,411.061.365,411.061.365,411.061.365,41    505.468,40505.468,40505.468,40505.468,40    6,6%6,6%6,6%6,6%    1,6%1,6%1,6%1,6%    

2.4.1. Habitação 4.534.047,31 4.221.591,05 690.095,20 340.683,73 7,5% 1,0% 

2.4.2. Ordenamento do Território 2.533.137,84 479.964,44 358.633,45 152.147,91 6,0% 0,5% 

2.4.3. Saneamento 556.636,76 555.705,06 12.636,76 12.636,76 2,3% 0,0% 

2.4.6.2.4.6.2.4.6.2.4.6.    Protecção do Meio Ambiente e Conservação da NaturezaProtecção do Meio Ambiente e Conservação da NaturezaProtecção do Meio Ambiente e Conservação da NaturezaProtecção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza    5.653.966,065.653.966,065.653.966,065.653.966,06    2.667.786,162.667.786,162.667.786,162.667.786,16    2.252.913,062.252.913,062.252.913,062.252.913,06    898.686,80898.686,80898.686,80898.686,80    15,9%15,9%15,9%15,9%    2,8%2,8%2,8%2,8%    

2.4.6.1. Meio Ambiente  3.076.030,62 1.497.368,64 1.251.842,59 397.785,71 12,9% 1,2% 

2.4.6.2. Conservação da Natureza 683.026,14 152.305,95 151.993,44 55.639,97 8,1% 0,2% 

2.4.6.3. Higiene Pública 1.894.909,30 1.018.111,57 849.077,03 445.261,12 23,5% 1,4% 

2.5.2.5.2.5.2.5.    Serviços Culturais, Recreativos e ReligiososServiços Culturais, Recreativos e ReligiososServiços Culturais, Recreativos e ReligiososServiços Culturais, Recreativos e Religiosos    992.085,47992.085,47992.085,47992.085,47    527.725,81527.725,81527.725,81527.725,81    354.031,78354.031,78354.031,78354.031,78    336.685,48336.685,48336.685,48336.685,48    33,9%33,9%33,9%33,9%    1,0%1,0%1,0%1,0%    

2.5.1. Cultura 992.085,47 527.725,81 354.031,78 336.685,48 33,9% 1,0% 

2.5.2.2.5.2.2.5.2.2.5.2.    Desporto, RecrDesporto, RecrDesporto, RecrDesporto, Recreio e Lazereio e Lazereio e Lazereio e Lazer    2.421.007,892.421.007,892.421.007,892.421.007,89    838.599,90838.599,90838.599,90838.599,90    814.974,23814.974,23814.974,23814.974,23    674.370,20674.370,20674.370,20674.370,20    27,9%27,9%27,9%27,9%    2,1%2,1%2,1%2,1%    

2.5.2.1. Desporto 2.113.524,93 779.930,78 757.305,11 624.242,97 29,5% 1,9% 

2.5.2.2. Apoio à Juventude 307.482,96 58.669,12 57.669,12 50.127,23 16,3% 0,2% 

2.5.3.2.5.3.2.5.3.2.5.3.    Outras Actividades COutras Actividades COutras Actividades COutras Actividades Cívicas e Religiosasívicas e Religiosasívicas e Religiosasívicas e Religiosas    10.000,0010.000,0010.000,0010.000,00    0,000,000,000,00    0,000,000,000,00    0,000,000,000,00    0,0%0,0%0,0%0,0%    0,0%0,0%0,0%0,0%    

SociaisSociaisSociaisSociais    

2.5.3.1. Equipamentos Cívicos e Religiosos 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,0% 

TotalTotalTotalTotal                    24.852.442,9724.852.442,9724.852.442,9724.852.442,97    15.264.555,7515.264.555,7515.264.555,7515.264.555,75    9.309.480,679.309.480,679.309.480,679.309.480,67    5.935.653,365.935.653,365.935.653,365.935.653,36    23,9%23,9%23,9%23,9%    18,3%18,3%18,3%18,3%    

3.2.3.2.3.2.3.2.    Indústria e EnergiaIndústria e EnergiaIndústria e EnergiaIndústria e Energia    1.782.01.782.01.782.01.782.062,0162,0162,0162,01    1.316.655,501.316.655,501.316.655,501.316.655,50    1.198.100,521.198.100,521.198.100,521.198.100,52    1.132.204,961.132.204,961.132.204,961.132.204,96    63,5%63,5%63,5%63,5%    3,5%3,5%3,5%3,5%    

3.2.1. Iluminação Pública 1.782.062,01 1.316.655,50 1.198.100,52 1.132.204,96 63,5% 3,5% 

3.3.3.3.3.3.3.3.    Transportes e ComunicaçõesTransportes e ComunicaçõesTransportes e ComunicaçõesTransportes e Comunicações    6.224.743,726.224.743,726.224.743,726.224.743,72    3.311.006,873.311.006,873.311.006,873.311.006,87    2.652.745,042.652.745,042.652.745,042.652.745,04    918.746,94918.746,94918.746,94918.746,94    14,8%14,8%14,8%14,8%    2,8%2,8%2,8%2,8%    

3.3.1. Transportes Rodoviários 6.224.743,72 3.311.006,87 2.652.745,04 918.746,94 14,8% 2,8% 

3.4.3.4.3.4.3.4.    Comércio e TurismoComércio e TurismoComércio e TurismoComércio e Turismo    641.942,60641.942,60641.942,60641.942,60    217.420,52217.420,52217.420,52217.420,52    201.720,14201.720,14201.720,14201.720,14    135.242,18135.242,18135.242,18135.242,18    21,1%21,1%21,1%21,1%    0,4%0,4%0,4%0,4%    

3.4.1. Mercados e Feiras 470.492,46 156.537,99 149.487,99 113.439,27 24,1% 0,3% 

3.4.2. Turismo 171.450,14 60.882,53 52.232,15 21.802,91 12,7% 0,1% 

3.5.3.5.3.5.3.5.    Outras Funções EconómicasOutras Funções EconómicasOutras Funções EconómicasOutras Funções Económicas    2.023.368,782.023.368,782.023.368,782.023.368,78    1.569.489,091.569.489,091.569.489,091.569.489,09    1.554.161,681.554.161,681.554.161,681.554.161,68    1.552.064,061.552.064,061.552.064,061.552.064,06    76,7%76,7%76,7%76,7%    4,8%4,8%4,8%4,8%    

3.5.1. Potenciar o Desenvolvimento Económico 2.023.368,78 1.569.489,09 1.554.161,68 1.552.064,06 76,7% 4,8% 

EconómicasEconómicasEconómicasEconómicas    

3.5.4. Prg. de Inc. à Mod. da Economia - PRIME 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,0% 

TotalTotalTotalTotal                    10.672.117,1110.672.117,1110.672.117,1110.672.117,11    6.414.571,986.414.571,986.414.571,986.414.571,98    5.606.727,385.606.727,385.606.727,385.606.727,38    3.738.258,143.738.258,143.738.258,143.738.258,14    35,0%35,0%35,0%35,0%    11,5%11,5%11,5%11,5%    

4.1.4.1.4.1.4.1.    Operações da Dívida AutárquicaOperações da Dívida AutárquicaOperações da Dívida AutárquicaOperações da Dívida Autárquica    6.949.463,956.949.463,956.949.463,956.949.463,95    6.019.347,336.019.347,336.019.347,336.019.347,33    6.000.469,176.000.469,176.000.469,176.000.469,17    5.937.260,185.937.260,185.937.260,185.937.260,18    85,4%85,4%85,4%85,4%    18,3%18,3%18,3%18,3%    

4.2.4.2.4.2.4.2.    Transferências entre AdministraçõesTransferências entre AdministraçõesTransferências entre AdministraçõesTransferências entre Administrações    6.835.989,786.835.989,786.835.989,786.835.989,78    6.730.055,086.730.055,086.730.055,086.730.055,08    6.490.669,646.490.669,646.490.669,646.490.669,64    6.369.320,256.369.320,256.369.320,256.369.320,25    93,2%93,2%93,2%93,2%    19,6%19,6%19,6%19,6%    

4.3.4.3.4.3.4.3.    Diversas não especificadasDiversas não especificadasDiversas não especificadasDiversas não especificadas    4.972.702,494.972.702,494.972.702,494.972.702,49    3.508.941,283.508.941,283.508.941,283.508.941,28    2.992.091,072.992.091,072.992.091,072.992.091,07    1.755.107,211.755.107,211.755.107,211.755.107,21    35,3%35,3%35,3%35,3%    5,4%5,4%5,4%5,4%    

4.3.0. Despesas Afectas à Gestão da Equipa Técnica Local do Proqual 19.203,52 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,0% 

4.3.1. Eixo 1 - Qualif. Social Territorial/ Consolidação Centralidades 4.313.602,32 2.924.582,58 2.488.107,95 1.541.865,81 35,7% 4,7% 

4.3.2. Eixo 2 - Melhoria Condições de Mobilidade e Acessibilidades 71.785,67 66.920,67 56.635,67 24.367,86 33,9% 0,1% 

OutrasOutrasOutrasOutras    

4.3.3. Eixo 3 - Requalificação Ambiental/ Estrutura Verde 568.110,98 517.438,03 447.347,45 188.873,54 33,2% 0,6% 

TotalTotalTotalTotal                    18.758.156,2218.758.156,2218.758.156,2218.758.156,22    16.258.343,6916.258.343,6916.258.343,6916.258.343,69    15.483.229,8815.483.229,8815.483.229,8815.483.229,88    14.061.687,6414.061.687,6414.061.687,6414.061.687,64    75,0%75,0%75,0%75,0%    43434343,2%,2%,2%,2%    

Valor Total das GOP'SValor Total das GOP'SValor Total das GOP'SValor Total das GOP'S    70.125.744,1670.125.744,1670.125.744,1670.125.744,16    50.387.467,5950.387.467,5950.387.467,5950.387.467,59    42.556.773,3642.556.773,3642.556.773,3642.556.773,36    32.515.197,5832.515.197,5832.515.197,5832.515.197,58    46,4%46,4%46,4%46,4%    100,0%100,0%100,0%100,0%    

(em euros) 
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Da análise do quadro n.º 25 hierarquizam-se as funções, de acordo com o seu peso relativo, em termos de 

execução orçamental: “Outras” (43,2%), “Gerais” (27,0%), “Sociais” (18,3%) e “Económicas” (11,5%).   

 

Considerando que as quatro funções encerram em si diversas áreas de intervenção, com taxas de execução 

díspares, procedeu-se a uma síntese com os contributos mais relevantes: 

 

• Outras Funções: Apresentam a taxa de execução mais elevada, alcançando 75%, sendo também a função 

de maior peso com 43,2%, uma vez que é nesta função que estão concentrados  os valores  afectos às 

Operações da Dívida Autárquica (Empréstimos contraídos junto de Instituições Financeiras), as 

transferências para as Juntas de Freguesia no âmbito do Protocolo de Delegação de Competências e 

Protocolos Adicionais e o PROQUAL. 

 

• Funções Gerais: Compreendem as actividades de âmbito geral da autarquia, como a Protecção Civil e Luta 

contra Incêndios obtendo uma taxa de execução de 78,3%, o que se explica, em grande parte, pelas 

transferências para as Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários.  

 

• Funções Sociais: Ao nível da Educação, atingiu-se uma taxa de execução na ordem dos 44,5%, onde 

constam sobretudo, os valores despendidos com a aquisição de produtos e confecção de refeições em 

Escolas do concelho. Relativamente à Segurança e Acção Sociais a taxa de execução situou-se nos 50,3%, 

com especial relevo para as comparticipações às Instituições Privadas de Solidariedade Social (IPSS) e às 

actividades no âmbito da terceira idade. Destaca-se ainda, a Habitação com uma taxa de execução diminuta 

(7,5%), mas que ainda assim compreende o lançamento da 1.ª Fase do Empreendimento Habitacional da 

Arroja, vindo de encontro à concretização de uma política de habitação destinada ao realojamento e à 

juventude. 

 

• Funções Económicas: A rubrica com maior execução foi a Outras Funções Económicas com 76,7%. Este 

nível de execução resulta, essencialmente, dos subsídios à exploração concedidos às empresas municipais, 

Odivelgest - Gestão de Equipamentos, EM e Odivelcutur -  Gestão de Equipamentos, EM. 
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O quadro seguinte detalha a execução PPI por funções. 
 

 

Quadro n.º 26 

Execução PPI por FunçõesExecução PPI por FunçõesExecução PPI por FunçõesExecução PPI por Funções    

FunçõesFunçõesFunçõesFunções    DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação    
Dotação Dotação Dotação Dotação 
Corrigida            Corrigida            Corrigida            Corrigida            
( 1 )          ( 1 )          ( 1 )          ( 1 )              

Cabimento         Cabimento         Cabimento         Cabimento         
( 2 )( 2 )( 2 )( 2 )    

Compromisso    Compromisso    Compromisso    Compromisso    
(3)(3)(3)(3)    

Pagamento   Pagamento   Pagamento   Pagamento   
(4)(4)(4)(4)    

Execução      Execução      Execução      Execução      
(5= 4/1) (5= 4/1) (5= 4/1) (5= 4/1)     

PesoPesoPesoPeso    
(6)(6)(6)(6)    

1.1.1.1.1.1.1.1.    Serviços Gerais daServiços Gerais daServiços Gerais daServiços Gerais da Administração Pública Administração Pública Administração Pública Administração Pública    4.091.155,074.091.155,074.091.155,074.091.155,07    2.819.047,782.819.047,782.819.047,782.819.047,78    2.599.704,372.599.704,372.599.704,372.599.704,37    530.340,56530.340,56530.340,56530.340,56    13,0%13,0%13,0%13,0%    8,9%8,9%8,9%8,9%    

1.1.1.1. Aquisição de Património Municipal 3.927.265,12 2.770.654,02 2.551.310,61 510.038,81 13,0% 8,5% 

1.1.1.2. Actividades Meio 52.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,0% 

1.1.1.3. Programa Operacional Sociedade e Informação – POSI 109.889,95 48.393,76 48.393,76 20.301,75 18,5% 0,3% 

1.1.1.5. Julgados da Paz 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,0% 

1.2.1.2.1.2.1.2.    Segurança e Ordem PúblicasSegurança e Ordem PúblicasSegurança e Ordem PúblicasSegurança e Ordem Públicas    279.805,38279.805,38279.805,38279.805,38    241.068,40241.068,40241.068,40241.068,40    182.230,16182.230,16182.230,16182.230,16    181.037,92181.037,92181.037,92181.037,92    64,7%64,7%64,7%64,7%    3,0%3,0%3,0%3,0%    

GeraisGeraisGeraisGerais    

1.2.1. Protecção Civil e Luta contra Incêndios 279.805,38 241.068,40 182.230,16 181.037,92 64,7% 3,0% 

TotalTotalTotalTotal                    4.370.960,454.370.960,454.370.960,454.370.960,45    3.060.116,183.060.116,183.060.116,183.060.116,18    2.781.934,532.781.934,532.781.934,532.781.934,53    711.378,48711.378,48711.378,48711.378,48    16,3%16,3%16,3%16,3%    11,9%11,9%11,9%11,9%    

2.1.2.1.2.1.2.1.    EducaçãoEducaçãoEducaçãoEducação    3.239.982,933.239.982,933.239.982,933.239.982,93    2.899.345,962.899.345,962.899.345,962.899.345,96    1.884.047,971.884.047,971.884.047,971.884.047,97    1.159.676,381.159.676,381.159.676,381.159.676,38    35,8%35,8%35,8%35,8%    19,4%19,4%19,4%19,4%    

2.1.1. Ensino não Superior 2.744.924,14 2.439.359,65 1.424.061,66 699.690,07 25,5% 11,7% 

2.1.2. Serviços Auxiliares de Ensino 495.058,79 459.986,31 459.986,31 459.986,31 92,9% 7,7% 

2.2.2.2.2.2.2.2.    SaúdeSaúdeSaúdeSaúde    392.000,00392.000,00392.000,00392.000,00    11.260,0411.260,0411.260,0411.260,04    11.260,0411.260,0411.260,0411.260,04    0,000,000,000,00    0,0%0,0%0,0%0,0%    0,0%0,0%0,0%0,0%    

2.2.1. Serviços Individuais de Saúde 392.000,00 11.260,04 11.260,04 0,00 0,0% 0,0% 

2.3.2.3.2.3.2.3.    Segurança e Acção SociaisSegurança e Acção SociaisSegurança e Acção SociaisSegurança e Acção Sociais    516.461,61516.461,61516.461,61516.461,61    498.393,33498.393,33498.393,33498.393,33    476.530,08476.530,08476.530,08476.530,08    393.606,30393.606,30393.606,30393.606,30    76,2%76,2%76,2%76,2%    6,6%6,6%6,6%6,6%    

2.3.2. Acção Social 516.461,61 498.393,33 476.530,08 393.606,30 76,2% 6,6% 

2.42.42.42.4....    Habitação e Serviços ColectivosHabitação e Serviços ColectivosHabitação e Serviços ColectivosHabitação e Serviços Colectivos    5.812.943,775.812.943,775.812.943,775.812.943,77    4.055.672,264.055.672,264.055.672,264.055.672,26    547.326,30547.326,30547.326,30547.326,30    219.974,80219.974,80219.974,80219.974,80    3,8%3,8%3,8%3,8%    3,7%3,7%3,7%3,7%    

2.4.1. Habitação 4.180.673,51 4.041.402,00 533.056,04 205.704,54 4,9% 3,4% 

2.4.2. Ordenamento do Território 1.619.633,50 1.633,50 1.633,50 1.633,50 0,1% 0,0% 

2.4.3. Saneamento 12.636,76 12.636,76 12.636,76 12.636,76 100,0% 0,2% 

2.4.6.2.4.6.2.4.6.2.4.6.    Protecção do Meio Ambiente e Conservação da NaturezaProtecção do Meio Ambiente e Conservação da NaturezaProtecção do Meio Ambiente e Conservação da NaturezaProtecção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza    2.904.390,262.904.390,262.904.390,262.904.390,26    1.280.095,211.280.095,211.280.095,211.280.095,21    1.025.719,871.025.719,871.025.719,871.025.719,87    403.600,73403.600,73403.600,73403.600,73    13,9%13,9%13,9%13,9%    6,7%6,7%6,7%6,7%    

2.4.6.1. Meio Ambiente  1.421.583,39 557.582,06 382.806,73 99.389,84 7,0% 1,7% 

2.4.6.2. Conservação da Natureza 419.774,48 83.061,30 83.061,29 37.394,16 8,9% 0,6% 

2.4.6.3. Higiene Pública 1.063.032,39 639.451,85 559.851,85 266.816,73 25,1% 4,5% 

2.5.2.5.2.5.2.5.    Serviços Culturais, Recreativos e ReligiososServiços Culturais, Recreativos e ReligiososServiços Culturais, Recreativos e ReligiososServiços Culturais, Recreativos e Religiosos    306.771,38306.771,38306.771,38306.771,38    170.3170.3170.3170.334,8134,8134,8134,81    12.009,1212.009,1212.009,1212.009,12    8.465,978.465,978.465,978.465,97    2,8%2,8%2,8%2,8%    0,1%0,1%0,1%0,1%    

2.5.1. Cultura 306.771,38 170.334,81 12.009,12 8.465,97 2,8% 0,1% 

2.5.2.2.5.2.2.5.2.2.5.2.    Desporto, Recreio e LazerDesporto, Recreio e LazerDesporto, Recreio e LazerDesporto, Recreio e Lazer    994.475,25994.475,25994.475,25994.475,25    144.618,61144.618,61144.618,61144.618,61    142.348,92142.348,92142.348,92142.348,92    81.141,9981.141,9981.141,9981.141,99    8,2% 1,4% 

2.5.2.1. Desporto 988.259,24 144.402,60 142.132,91 80.925,98 8,2% 1,4% 

2.5.2.2. Apoio à Juventude 6.216,01 216,01 216,01 216,01 3,5% 0,0% 

2.5.3.2.5.3.2.5.3.2.5.3.    Outras Actividades Cívicas e ReligiosasOutras Actividades Cívicas e ReligiosasOutras Actividades Cívicas e ReligiosasOutras Actividades Cívicas e Religiosas    10.000,0010.000,0010.000,0010.000,00    0,000,000,000,00    0,000,000,000,00    0,000,000,000,00    0,0% 0,0% 

SociaisSociaisSociaisSociais    

2.5.3.1. Equipamentos Cívicos e Religiosos 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,0% 

TotalTotalTotalTotal                    14.114.114.114.177.025,2077.025,2077.025,2077.025,20    9.059.720,229.059.720,229.059.720,229.059.720,22    4.099.242,304.099.242,304.099.242,304.099.242,30    2.266.466,172.266.466,172.266.466,172.266.466,17    16,0%16,0%16,0%16,0%    37,8%37,8%37,8%37,8%    

3.2.3.2.3.2.3.2.    Indústria e EnergiaIndústria e EnergiaIndústria e EnergiaIndústria e Energia    684.353,91684.353,91684.353,91684.353,91    426.214,05426.214,05426.214,05426.214,05    307.659,07307.659,07307.659,07307.659,07    246.503,43246.503,43246.503,43246.503,43    36,0%36,0%36,0%36,0%    4,1%4,1%4,1%4,1%    

3.2.1. Iluminação Pública 684.353,91 426.214,05 307.659,07 246.503,43 36,0% 4,1% 

3.3.3.3.3.3.3.3.    Transportes eTransportes eTransportes eTransportes e Comunicações Comunicações Comunicações Comunicações    5.880.758,405.880.758,405.880.758,405.880.758,40    3.142.707,663.142.707,663.142.707,663.142.707,66    2.569.145,832.569.145,832.569.145,832.569.145,83    904.663,04904.663,04904.663,04904.663,04    15,4%15,4%15,4%15,4%    15,1%15,1%15,1%15,1%    

3.3.1. Transportes Rodoviários 5.880.758,40 3.142.707,66 2.569.145,83 904.663,04 15,4% 15,1% 

3.4.3.4.3.4.3.4.    Comércio e TurismoComércio e TurismoComércio e TurismoComércio e Turismo    460.422,93460.422,93460.422,93460.422,93    153.363,36153.363,36153.363,36153.363,36    146.313,36146.313,36146.313,36146.313,36    110.264,64110.264,64110.264,64110.264,64    23,9%23,9%23,9%23,9%    1,8%1,8%1,8%1,8%    

3.4.1. Mercados e Feiras 460.422,93 153.363,36 146.313,36 110.264,64 23,9% 1,8% 

3.4.2. Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,0% 

3.5.3.5.3.5.3.5.    Outras Funções EconómicasOutras Funções EconómicasOutras Funções EconómicasOutras Funções Económicas    0,000,000,000,00    0,000,000,000,00    0,000,000,000,00    0,000,000,000,00    0,0% 0,0% 

3.5.1. Potenciar o Desenvolvimento Económico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,0% 

EconómicasEconómicasEconómicasEconómicas    

3.5.2. Caracterização Económica de Odivelas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,0% 

TotalTotalTotalTotal                    7.025.535,247.025.535,247.025.535,247.025.535,24    3.722.285,073.722.285,073.722.285,073.722.285,07    3.023.118,263.023.118,263.023.118,263.023.118,26    1.261.431,111.261.431,111.261.431,111.261.431,11    18,0%18,0%18,0%18,0%    21,1%21,1%21,1%21,1%    

4.3.4.3.4.3.4.3.    Diversas não especificadasDiversas não especificadasDiversas não especificadasDiversas não especificadas    4.820.798,974.820.798,974.820.798,974.820.798,97    3.506.941,283.506.941,283.506.941,283.506.941,28    2.990.091,072.990.091,072.990.091,072.990.091,07    1.753.107,211.753.107,211.753.107,211.753.107,21    36,436,436,436,4%%%%    29,3%29,3%29,3%29,3%    

4.3.0. Despesas Afectas à Gestão da Equipa Técnica Local do Proqual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,0% 

4.3.1. Eixo 1 - Qualif. Social Territorial/ Consolidação Centralidades 4.180.902,32 2.922.582,58 2.486.107,95 1.539.865,81 36,8% 25,7% 

4.3.2. Eixo 2 - Melhoria Condições de Mobilidade e Acessibilidades 71.785,67 66.920,67 56.635,67 24.367,86 33,9% 0,4% 

OutrasOutrasOutrasOutras    

4.3.3. Eixo 3 - Requalificação Ambiental/ Estrutura Verde 568.110,98 517.438,03 447.347,45 188.873,54 33,2% 3,2% 

TotalTotalTotalTotal                    4.820.798,974.820.798,974.820.798,974.820.798,97    3.506.943.506.943.506.943.506.941,281,281,281,28    2.990.091,072.990.091,072.990.091,072.990.091,07    1.753.107,211.753.107,211.753.107,211.753.107,21    36,4%36,4%36,4%36,4%    29,3%29,3%29,3%29,3%    

Valor Total do PPIValor Total do PPIValor Total do PPIValor Total do PPI    30.394.319,8630.394.319,8630.394.319,8630.394.319,86    19.349.062,7519.349.062,7519.349.062,7519.349.062,75    12.894.386,1612.894.386,1612.894.386,1612.894.386,16    5.992.382,975.992.382,975.992.382,975.992.382,97    19,7%19,7%19,7%19,7%    100,0%100,0%100,0%100,0%    

(em euros) 
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O Quadro n.º 27 espelha a natureza e montante das Transferências e Subsídios concedidos no ano em análise e 

vem colocar em relevo o esforço do município para manter exequível uma política de desconcentração de decisões 

e delegação de competências, bem como continuar a assegurar o apoio a instituições diversas que carecem de 

auxílio para o desenvolvimento das suas actividades de interesse social. 

 

Quadro n.º 27 

Transferências e Subsídios ConcedidosTransferências e Subsídios ConcedidosTransferências e Subsídios ConcedidosTransferências e Subsídios Concedidos    

Transferências e Subsídios ConcedidosTransferências e Subsídios ConcedidosTransferências e Subsídios ConcedidosTransferências e Subsídios Concedidos    
Execução Execução Execução Execução     
2006200620062006    

PesoPesoPesoPeso    

Transferências CorrentesTransferências CorrentesTransferências CorrentesTransferências Correntes    5.066.070,095.066.070,095.066.070,095.066.070,09    49,3%49,3%49,3%49,3%    

Freguesias 3.420.154,76 33,3% 

Associações de Freguesia 10.199,61 0,1% 

Escolas e Jardins de Infância 289.774,73 2,8% 

Sistemas de Solidariedade e Segurança Social 6.750,00 0,1% 

Bombeiros 860.855,23 8,4% 

Colectividades e Associações 7.060,00 0,1% 

Instituições Diversas de Carácter Social 41.206,38 0,4% 

Famílias 65.002,40 0,6% 

Outras 365.066,98 3,6% 

Transferências CapitalTransferências CapitalTransferências CapitalTransferências Capital    3.872.715,263.872.715,263.872.715,263.872.715,26    37,7%37,7%37,7%37,7%    

Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais 312.652,91 3,0% 

Freguesias 3.214.295,56 31,3% 

Bombeiros 136.814,22 1,3% 

Instituições Diversas de Carácter Social 8.604,42 0,1% 

Comissões de Administração e Associações de Proprietários 64.190,18 0,6% 

Países Terceiros e Organizações Internacionais 14.241,01 0,1% 

Outras 121.916,96 1,2% 

SubsídiosSubsídiosSubsídiosSubsídios    1.335.767,361.335.767,361.335.767,361.335.767,36    13,0%13,0%13,0%13,0%    

Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais 1.329.800,00 12,9% 

Outros 5.967,36 0,1% 

TotalTotalTotalTotal    10.274.552,7110.274.552,7110.274.552,7110.274.552,71    100,0%100,0%100,0%100,0%    

(em euros) 

 
Ao nível das Transferências Correntes destacam-se, em primeiro lugar, os valores transferidos para as Juntas de 

Freguesia do Concelho, que atingiram em 2006, 3.420.154,76 €, a que corresponde um peso de 33,3%, face ao 

valor global dos valores transferidos. Estes montantes foram atribuídos no âmbito do Protocolo de Delegação de 

Competências e acordos adicionais, celebrados com as Juntas de Freguesia e que se encontram legalmente 

consagrados na alínea c) do n.º 6 do artigo 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, 

de 11 de Janeiro, e nos termos do artigo 3º do Regulamento Orgânico da Câmara Municipal de Odivelas. 
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Em segundo, importa fazer referência às Transferências para as Associações de Bombeiros com um total 

transferido de 860.855,23 €, a que corresponde um peso percentual de 8,4%. Assim, verifica-se que as 

transferências correntes obtiveram na sua globalidade um peso de 49,3%. 

 
Dentro das Transferências de Capital, voltam a  destacar-se os valores transferidos para as Juntas de Freguesia do 

Concelho, num montante global de 3.214.295,56 € e para as Empresas Públicas Municipais, com 312.652,91 €, 

correspondendo o primeiro valor a um peso de 31,3% e o segundo a 3,0%. 

 
No âmbito dos Subsídios, com um peso de 13% no total do agrupamento, salienta-se o montante de 1.329.800,00 €.  

transferido para as Empresas Públicas Municipais, Odivelcultur e Odivelgest  com as quais foram celebrados 

Contratos-Programa. 
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A situação patrimonial do Município de Odivelas, bem como a sua evolução recente pode ser analisada através do 

Balanço que se encontra na Prestação de Contas de 2006. 

 

 
 
 

 
 

 
 

O Balanço apresenta a situação do património da autarquia à data de encerramento do exercício, dando a conhecer, 

por um lado, o Activo, constituído pelos bens e direitos que representam a aplicação de fundos e, por outro, o 

Passivo e Fundos Próprios que representam a origem dos fundos. 

 

Quadro n.º 28 
BalançoBalançoBalançoBalanço    

(em euros) 

2005200520052005    2006200620062006    
DescriçãoDescriçãoDescriçãoDescrição    

ValorValorValorValor    PesoPesoPesoPeso    ValorValorValorValor    PesoPesoPesoPeso    
VariaçãoVariaçãoVariaçãoVariação    

ACTIVOACTIVOACTIVOACTIVO    393.227.820,42393.227.820,42393.227.820,42393.227.820,42    100,0%100,0%100,0%100,0%    401.211.368,18401.211.368,18401.211.368,18401.211.368,18    100,0%100,0%100,0%100,0%    2,0%2,0%2,0%2,0%    

IMOBILIZADOIMOBILIZADOIMOBILIZADOIMOBILIZADO    390.690.608,40390.690.608,40390.690.608,40390.690.608,40    99,4%99,4%99,4%99,4%    394.399.902,62394.399.902,62394.399.902,62394.399.902,62    98,3%98,3%98,3%98,3%    0,9%0,9%0,9%0,9%    

Bens de Domínio Público 307.018.474,06 78,1% 307.830.757,96 76,7% 0,3% 

Imobilizações Incorpóreas 214.033,1 0,1% 284.053,65 0,1% 32,7% 

Imobilizações Corpóreas 82.093.978,92 20,9% 84.273.468,64 21,0% 2,7% 

Investimentos Financeiros 1.364.122,37 0,3% 2.011.622,37 0,5% 47,5% 

CIRCCIRCCIRCCIRCULANTEULANTEULANTEULANTE    2.537.212,022.537.212,022.537.212,022.537.212,02    0,6%0,6%0,6%0,6%    6.811.465,566.811.465,566.811.465,566.811.465,56    1,7%1,7%1,7%1,7%    168,5%168,5%168,5%168,5%    

Existências 120.672,69 0,0% 101.935,50 0,0% -15,5% 

Dívidas de Terceiros – Médio e Longo Prazo 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0% 

Dívidas de Terceiros - Curto Prazo 0,00 0,0% 2.247.120,25 0,6% n.a 

Títulos Negociáveis 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0% 

Disponibilidades 2.102.597,47 0,5% 4.217.216,56 1,1% 100,6% 

Acréscimos e Diferimentos 313.941,86 0,1% 245.193,25 0,1% -21,9% 

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVOCAPITAL PRÓPRIO E PASSIVOCAPITAL PRÓPRIO E PASSIVOCAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO    393.227.820,42393.227.820,42393.227.820,42393.227.820,42    100,0%100,0%100,0%100,0%    401.211.368,18401.211.368,18401.211.368,18401.211.368,18    100,0%100,0%100,0%100,0%    2,0%2,0%2,0%2,0%    

FUNDOS PRÓPRIOSFUNDOS PRÓPRIOSFUNDOS PRÓPRIOSFUNDOS PRÓPRIOS    324.603324.603324.603324.603.914,91.914,91.914,91.914,91    82,5%82,5%82,5%82,5%    327.630.583,11327.630.583,11327.630.583,11327.630.583,11    81,7%81,7%81,7%81,7%    0,9%0,9%0,9%0,9%    

Património 318.430.575,44 81,0% 318.430.575,44 79,4% 0,0% 

Resultados Transitados 936.667,15 0,2% 6.450.615,61 1,6% 588,7% 

Resultado Líquido do Exercício 5.236.672,32 1,3% 2.749.392,06 0,7% -47,5% 

PASSIVOPASSIVOPASSIVOPASSIVO    68.623.968.623.968.623.968.623.905,5105,5105,5105,51    17,5%17,5%17,5%17,5%    73.580.785,0773.580.785,0773.580.785,0773.580.785,07    18,3%18,3%18,3%18,3%    7,2%7,2%7,2%7,2%    

Dívidas a Terceiros - Médio e Longo Prazo 52.533.607,02 13,4% 51.200.313,35 12,8% -2,5% 

Dívidas a Terceiros - Curto Prazo 7.941.820,66 2,0% 14.622.144,34 3,6% 84,1% 

Acréscimos e Diferimentos 8.148.477,83 2,1% 7.758.327,38 1,9% -4,8% 
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A análise do quadro acima e do gráfico seguinte possibilitam visualizar a situação patrimonial do Município, através 

das variações ocorridas nas diferentes massas patrimoniais. 

 

Situação Patrimonial

401,2 milhões € 393,2 milhões €

327,6 milhões € 324,6 milhões €

73,5 milhões € 68,6 milhões €

2006 2005

Activo

Fundos Próprios

Passivo

 

 

Em 2006, o total do Activo líquido cresceu 7.983.547,76 €, traduzindo-se num acréscimo de 2,0% face ao ano 

anterior, verificando-se um crescimento em toda a sua estrutura. O aumentou dos Fundos Próprios, em cerca de 

3.026.668,20 euros, deve-se sobretudo a uma acréscimo dos Resultados Transitados, devido aos resultados 

positivos que o Município acumulou. 

 

O Resultado Líquido do Exercício diminuiu, consequência do aumento verificado ao nível dos Fornecimentos e 

serviços e dos Custos com o Pessoal, como também pela diminuição dos Proveitos operacionais, já que se nota 

uma redução da Dívida a Terceiros de M/L Prazo devido à amortização de Empréstimos. 

 

O Passivo sofreu um agravamento de 4.956.879,56 €, justificado, na maior parte, pelo incremento das dívidas de 

curto prazo, reflexo das contabilizações efectuadas na conta patrimonial de fornecedores – facturas em recepção e 

conferência. 

 

Apesar do acréscimo do Imobilizado, em termos brutos, ter sido na ordem dos 6.111.171,59 €, as amortizações e 

reintegrações do exercício absorveram cerca de 3.049.377,37 €. 
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Na análise da estrutura do Activo, constata-se uma variação positiva de 168,5% do Circulante, devendo-se a mesma 

ao aumento das Dívidas de Terceiros – Curto Prazo e das Disponibilidades. 

 

É de salientar que as Dívidas de Terceiros – Curto Prazo aumentaram 2.247.120,25 €, resultante, essencialmente, 

da contabilização das taxas de saneamento cobradas pelos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de 

Loures (SMAS de Loures) aos Munícipes de Odivelas, das rendas de habitação social e aluguer da pavilhões 

desportivos, nos montantes 1.820.778,94 €, 12.489,04 € e 156.578,27 €, respectivamente. 

 

À semelhança das dívidas de terceiros, as Disponibilidades também aumentaram, totalizando 4.217.216,56 €, dos 

quais 4.209.541,47 € eram constituídos por depósitos em instituições bancárias e 7.675,09 € por valores em caixa. 

Em termos orçamentais, 648.328,36 € dizem respeito a operações de tesouraria, constituindo os restantes 

3.568.888,20 € o saldo de gerência orçamental para o ano seguinte.   

 

Ao nível dos Fundos Próprios, verifica-se que os Resultados Transitados representavam no final do exercício de 

2005, 936.667,15 € e em 2006 passaram a 6.450.615,61 €, por incorporação do Resultado Líquido do Exercício de 

2005. 

 

No que respeita à estrutura do Passivo, verifica-se uma diminuição do peso dos Empréstimos a Médio e Longo 

Prazo e um aumento de 84,1%, das Dívidas a Terceiros – Curto Prazo, sendo que este último se traduziu, em 

termos absolutos, num aumento de 6.680.323,68 €. 

 

A conta do Resultado Líquido do Exercício será objecto de análise no ponto seguinte. 

 

No que se refere, às Dívidas a Terceiros, mais concretamente as de Médio e Longo Prazo, estas resumem-se aos 

empréstimos contratados pelo Município, que sofreram de 2005 para 2006, um decréscimo de 2,5%, em resultado 

da amortizações de capital efectuadas durante o ano. 

 

A Dívida a Terceiros de Curto Prazo que atingiu 14.622.144,34 €, também, sofreu alterações. Verificou-se um 

acréscimo de 6,6 milhões de euros, resultante do aumento da dívida a fornecedores – facturas em recepção e 

conferência. 

 

A rubrica de acréscimos e diferimentos apresenta o montante de 7.758.327,38 €, em que 6.236.339,12 € resultam 

de proveitos diferidos referente a subsídios para o investimento no âmbito do III Quadro Comunitário de Apoio, 

942.300,40 € de Remunerações a Liquidar no próximo ano e 204.687,86 € de Juros a Liquidar. 
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A Demonstração de Resultados por Natureza (DR) é o mapa contabilístico que pretende aferir o grau de eficiência 

económica atingido pela autarquia e que serve para avaliar como foram aplicados os recursos utilizados, de forma a 

prognosticar a capacidade da mesma em gerar fluxos de caixa. 

 
Quadro n.º 29 

Demonstração de ResultadosDemonstração de ResultadosDemonstração de ResultadosDemonstração de Resultados    

2005200520052005    2006200620062006    
DescriçãoDescriçãoDescriçãoDescrição    

ValorValorValorValor    PesoPesoPesoPeso    ValorValorValorValor    PesoPesoPesoPeso    

VariaçãoVariaçãoVariaçãoVariação    

Custos e PerdasCustos e PerdasCustos e PerdasCustos e Perdas         

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 785.871,26 1,8% 371.535,63 0,7% -52,7% 

Fornecimentos e serviços externos 9.380.871,47 22,0% 16.944.983,31 32,4% 80,6% 

Custos com o pessoal 16.614.323,02 39,0% 17.153.802,69 32,8% 3,2% 

Transferências e subsídios correntes concedidos e prestações sociais 5.613.735,18 13,2% 6.169.902,02 11,8% 9,9% 

Amortizações do exercício 2.789.782,63 6,5% 2.942.147,76 5,6% 5,5% 

Outros custos operacionais 1.471.570,13 3,5% 1.596.795,07 3,1% 8,5% 

Custos e Perdas Operacionais (A)Custos e Perdas Operacionais (A)Custos e Perdas Operacionais (A)Custos e Perdas Operacionais (A)    36.656.153,6936.656.153,6936.656.153,6936.656.153,69    86,0%86,0%86,0%86,0%    45.179.166,4845.179.166,4845.179.166,4845.179.166,48    86,5%86,5%86,5%86,5%    22223,3%3,3%3,3%3,3%    

Custos e perdas financeiros 1.262.825,71 3,0% 1.861.837,34 3,6% 47,4% 

Custos e Perdas Correntes (C)Custos e Perdas Correntes (C)Custos e Perdas Correntes (C)Custos e Perdas Correntes (C)    37.918.979,4037.918.979,4037.918.979,4037.918.979,40    89,0%89,0%89,0%89,0%    47.041.003,8247.041.003,8247.041.003,8247.041.003,82    90,0%90,0%90,0%90,0%    24,1%24,1%24,1%24,1%    

Custos e perdas extraordinários 4.682.007,00 11,0% 5.206.206,76 10,0% 11,2% 

Total dos Custos e PerdasTotal dos Custos e PerdasTotal dos Custos e PerdasTotal dos Custos e Perdas (E) (E) (E) (E)    42.600.986,4042.600.986,4042.600.986,4042.600.986,40    100,0%100,0%100,0%100,0%    52.247.210,5852.247.210,5852.247.210,5852.247.210,58    100,0%100,0%100,0%100,0%    22,6%22,6%22,6%22,6%    

Proveitos e GanhosProveitos e GanhosProveitos e GanhosProveitos e Ganhos         

Vendas e prestações de serviços 1.236.153,51 2,6% 646.531,28 1,2% -47,7% 

Impostos e taxas 28.866.620,96 60,3% 32.818.780,17 59,7% 13,7% 

Transferências e subsídios obtidos 9.420.638,93 19,7% 11.783.779,89 21,4% 25,1% 

Outros proveitos e ganhos operacionais 111,09 0,0% 0,00 0,0% -100,0% 

Proveitos e Ganhos Operacionais(B)Proveitos e Ganhos Operacionais(B)Proveitos e Ganhos Operacionais(B)Proveitos e Ganhos Operacionais(B)    39.523.524,4939.523.524,4939.523.524,4939.523.524,49    82,6%82,6%82,6%82,6%    45.249.091,3445.249.091,3445.249.091,3445.249.091,34    82,3%82,3%82,3%82,3%    14,5%14,5%14,5%14,5%    

Proveitos e ganhos financeiros 1.472.183,69 3,1% 1.918.057,59 3,5% 30,3% 

 Proveitos e Ganhos Correntes (D) Proveitos e Ganhos Correntes (D) Proveitos e Ganhos Correntes (D) Proveitos e Ganhos Correntes (D)    40.995.708,1840.995.708,1840.995.708,1840.995.708,18    85,7%85,7%85,7%85,7%    47.167.148,9347.167.148,9347.167.148,9347.167.148,93    85,8%85,8%85,8%85,8%    15,1%15,1%15,1%15,1%    

Proveitos extraordinários 6.841.950,54 14,3% 7.829.453,71 14,2% 14,4% 

Total dos Proveitos e Ganhos ( F )Total dos Proveitos e Ganhos ( F )Total dos Proveitos e Ganhos ( F )Total dos Proveitos e Ganhos ( F )    47.837.658,7247.837.658,7247.837.658,7247.837.658,72    100,0%100,0%100,0%100,0%    54.996.602,6454.996.602,6454.996.602,6454.996.602,64    100,0%100,0%100,0%100,0%    15,0%15,0%15,0%15,0%    

                     

RRRResultados Extraordinários:esultados Extraordinários:esultados Extraordinários:esultados Extraordinários:    2.159.943,542.159.943,542.159.943,542.159.943,54    2.623.246,952.623.246,952.623.246,952.623.246,95    21,4%21,4%21,4%21,4%    

Resultados Operacionais:  (B Resultados Operacionais:  (B Resultados Operacionais:  (B Resultados Operacionais:  (B ---- A) A) A) A)    2.867.370,802.867.370,802.867.370,802.867.370,80    69.924,8669.924,8669.924,8669.924,86    ----97,6%97,6%97,6%97,6%    

Resultados Financeiros:   (D Resultados Financeiros:   (D Resultados Financeiros:   (D Resultados Financeiros:   (D ---- B)  B)  B)  B) ---- (C  (C  (C  (C ---- A) A) A) A)    209.357,98209.357,98209.357,98209.357,98    56.220,2556.220,2556.220,2556.220,25    ----73,1%73,1%73,1%73,1%    

Resultados Correntes:   (D Resultados Correntes:   (D Resultados Correntes:   (D Resultados Correntes:   (D ---- C) C) C) C)    3.076.728,783.076.728,783.076.728,783.076.728,78    126.145,11126.145,11126.145,11126.145,11    ----99995,9%5,9%5,9%5,9%    

Resultado Líquido do Exercício: (F Resultado Líquido do Exercício: (F Resultado Líquido do Exercício: (F Resultado Líquido do Exercício: (F ---- E) E) E) E)    5.236.672,325.236.672,325.236.672,325.236.672,32    2.749.392,062.749.392,062.749.392,062.749.392,06    ----47,5%47,5%47,5%47,5%    

(em euros) 

 
 
Da análise do quadro n.º 29, verifica-se que existiu um aumento quer dos Custos quer dos Proveitos, entre 2005 e 

2006, embora os primeiros tenham registado um aumento superior aos segundos, o que se traduziu numa redução 

significativa do Resultado Líquido do Exercício. 
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Observando a estrutura de Custos e Perdas, podemos verificar que a sua organização se alterou face a 2005. De 

facto, assistiu-se a um notório aumento do contributo dos Fornecimentos e Serviços Externos, que cresceu cerca de 

80%, bem como os Custos com o Pessoal, que aumentaram de forma ligeira, com uma variação de 3,2%. 

 

Do lado dos Proveitos, apesar de assistirmos a uma diminuição do valor das Vendas e Prestações de Serviços, 

tanto os Impostos e Taxas como as Transferências e Subsídios Obtidos viram o seu valor aumentar, o que implicou 

um acréscimo nos Proveitos Operacionais do Município. Convém ainda salientar um aumento dos Proveitos 

Extraordinários, bem como dos Proveitos Financeiros. 
 

 
 

Os Fornecimentos e Serviços Externos aumentaram de 2005 para 2006, 7.564.111,84 €, esta situação ficou a 

dever-se, essencialmente, aos custos com Trabalhos Especializados, resultado da contabilização de facturas de 

anos anteriores relativas ao tratamento de águas residuais efectuados pela empresa SIMTEJO - Saneamento 

Integrado dos Municípios do Tejo e Trancão, S.A e dos consumos de Água resultado da contabilização da 

facturação dos SMAS de Loures.  

 
Os Custos com Pessoal tiveram um comportamento muito similar ao do ano transacto, apresentando um aumento 

de 539.479,67 €, resultante do aumento das despesas de saúde. No entanto, destaca-se uma diminuição dos custos 

relativos a Remunerações do Pessoal fora do quadro e do Trabalho Extraordinário. 

 

As Transferências e Subsídios Correntes Concedidos e Prestações Sociais tiveram um crescimento de 9,9%, a que 

corresponde um valor de 556.166,84 €, consequência, sobretudo do aumento das transferências para as 

Associações de Bombeiros e de subsídios atribuídos a Empresas Públicas Municipais, salientando-se, neste caso, o 

contrato-programa celebrado com a Odivelgest, EM, no âmbito de intervenções urgentes na Piscina Municipal. 

 

Relativamente às Amortizações do exercício houve um ligeiro acréscimo face ao ano anterior, consequência do 

aumento do imobilizado Líquido verificado nesta gerência. 

 

Os Custos e Perdas Financeiros apresentam um crescimento de 47%, resultante do aumento dos encargos com os 

juros de empréstimos bancários. 

 

Ao nível dos Proveitos, destaca-se que as Vendas e Prestações de Serviços tiveram uma quebra significativa tendo 

representado uma perda de 589.622,23 €, consequência da diminuição das rendas de habitação social. 

 

A rubrica de Impostos e Taxas teve uma diminuição do seu peso em termos totais, no entanto, em termos de 

variação face a 2005 obteve um aumento de 13,7%, resultante na sua quase totalidade da variação positiva 

registada nos Impostos Directos, no valor total de 3.947.767,05 €. 
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No que se refere às Transferências e Subsídios Obtidos observa-se um crescimento de 25,1%, que se 

consubstanciou em 2.363.140,96 €, resultante essencialmente da contabilização da receita decorrente das taxas de 

saneamento cobradas pelos SMAS de Loures, dos valores transferidos pela Direcção Regional de Educação de 

Lisboa (DREL) e da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR-LVT). 

 

Por outro lado, verificou-se também um aumento de 30,3%, dos Proveitos e Ganhos Financeiros, que é justificado 

pela contabilização da receita referente a rendas de concessão de património municipal à EDP.  

 

Os Proveitos e Ganhos Extraordinários, como referido acima, sofreram uma variação positiva de 14,4%, explicada 

pela subconta Contribuições Especiais, responsável por um acréscimo de 591.361,80 €, tratando-se de correcções 

a exercícios anteriores. 

 

Os Resultados Operacionais evidenciam uma evolução desfavorável, passando de 2.867.370,80 € em 2005, para 

69.924,86 € em 2006. 

 

Os Resultados Financeiros mantiveram-se positivos no período em análise, apesar de se ter registado uma 

diminuição de 73% face ao ano anterior, resultado do aumento dos custos financeiros com os empréstimos 

bancários de médio e longo prazo.  

 

O Resultado Líquido do Exercício, resulta, principalmente, da actividade operacional, tendo-se fixado nos 

2.749.932,06 €. 

 

 

 

 

 

 

O quadro n.º 30, espelha a evolução da dívida bancária nos anos 2005 e 2006, constatando-se uma diminuição de 

2,5%.  
 

Quadro n.º 30 

Stock da DívidaStock da DívidaStock da DívidaStock da Dívida    

DescriçãoDescriçãoDescriçãoDescrição    2005200520052005    2006200620062006    

1 - Dívida de Médio e Longo Prazo no início do período 51.792.076,81 52.533.607,01 

2 - Empréstimos contraídos e utilizados no período 2.616.087,43 1.194.240,17 

3 - Juros capitalizados 0,00 0,00 

4 - Amortizações do período 1.874.557,23 2.527.533,85 

5 – Rectificação de anos anteriores 0,00 0,00 

Divida no final do período (1+2+3Divida no final do período (1+2+3Divida no final do período (1+2+3Divida no final do período (1+2+3----4)4)4)4)    52.533.607,0152.533.607,0152.533.607,0152.533.607,01    51.200.313,3351.200.313,3351.200.313,3351.200.313,33    

Taxa de Crescimento da DívidaTaxa de Crescimento da DívidaTaxa de Crescimento da DívidaTaxa de Crescimento da Dívida    ----    ----2,5%2,5%2,5%2,5%    

(em euros) 

 
 
 

b) Dívida do Município 
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No quadro seguinte apresentam-se os financiamentos bancários contratados a médio e longo prazo, bem como os 

encargos do ano, à data de 31.12.2006. 
 

Quadro n.º 31 

Serviço da DívidaServiço da DívidaServiço da DívidaServiço da Dívida    

CapitalCapitalCapitalCapital    Encargos do anoEncargos do anoEncargos do anoEncargos do ano    Data da Data da Data da Data da 
aprovação aprovação aprovação aprovação 
pela AMpela AMpela AMpela AM    

Finalidade do EmpréstimoFinalidade do EmpréstimoFinalidade do EmpréstimoFinalidade do Empréstimo    
Caracterização Caracterização Caracterização Caracterização 
do empréstimodo empréstimodo empréstimodo empréstimo    

Contratado Utilizado Amortização Juros 

Encargos do Encargos do Encargos do Encargos do 
ano vencidos ano vencidos ano vencidos ano vencidos 
e não pagose não pagose não pagose não pagos    

Dívida em 31 de Dívida em 31 de Dívida em 31 de Dívida em 31 de 
DezembroDezembroDezembroDezembro    

07-06-2001 Investimento (N) CGD 24.939.894,85 24.939.894,85 645.577,60 773.146,44 0,00 24.294.317,25 

26-06-2001 Saneamento Financeiro (N) CGD 10.320.267,45 10.320.267,45 956.693,35 227.819,74 0,00 7.491.628,47 

30-10-2001 Reestruturação Financeiro (N) CGD 8.906.616,18 8.906.616,18 587.136,15 242.689,75 0,00 7.582.915,74 

12-06-2001 P.E.R. (I-Lei 42/98) CGD 5.677.984,06 5.677.984,06 240.082,01 31.244,22 0,00 3.834.658,57 

12-06-2001 P.E.R. (I-Lei 42/98) CGD 68.963,80 68.963,80 2.880,99 456,10 0,00 46.602,19 

12-06-2001 P.E.R. (I-Lei 42/98) CGD 2.439.151,64 2.439.151,64 95.163,75 15.415,30 0,00 1.696.018,66 

30-10-2002 Investimentos PROQUAL (I- Lei 107-B/03) BPI 9.900.000,00 4.796.521,98 0,00 169.229,08 0,00 4.796.521,98 

09-10-2003 Investimentos diversos (N) BPI 728.875,00 728.775,49 0,00 26.162,14 0,00 728.775,49 

09-10-2003 Investimento diversos (N) CGD 728.875,00 728.875,00 0,00 24.399,71 0,00 728.875,00 

            TotalTotalTotalTotal    63.710.627,9863.710.627,9863.710.627,9863.710.627,98    58.607.050,4558.607.050,4558.607.050,4558.607.050,45    2.527.533,852.527.533,852.527.533,852.527.533,85    1.510.562,481.510.562,481.510.562,481.510.562,48    0,000,000,000,00    51.200.313,3551.200.313,3551.200.313,3551.200.313,35    

(em euros) 

Nota: os empréstimos assinalados com (I) não contam para o grau de endividamento municipal. 
 
 
 
 
 

Quadro n.º 32 

Limites de Endividamento MunicipalLimites de Endividamento MunicipalLimites de Endividamento MunicipalLimites de Endividamento Municipal    

(em euros) 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação    2005200520052005    2006200620062006    

EndividamentoEndividamentoEndividamentoEndividamento      

FBM+FGM+FCM para o ano n 14.443.197,00 14.443.197,00 

Despesa em Investimento no ano n-1 5.517.481,07 9.983.826,77 

Serviço da DívidaServiço da DívidaServiço da DívidaServiço da Dívida      

C - Juros de todos os Empréstimos de M/L prazo 1.158.332,12 1.510.562,48 

D - Juros dos Empréstimos  que não entram na CE 72.311,82 216.344,70 

E - Amortizações de todos os Empréstimos M/L prazo 1.874.557,23 2.527.533,85 

F - Amortizações dos Empréstimos que não entram na CE 337.921,32 338.126,75 

Total do Serviço da Dívida (C+E)Total do Serviço da Dívida (C+E)Total do Serviço da Dívida (C+E)Total do Serviço da Dívida (C+E)    3.032.889,353.032.889,353.032.889,353.032.889,35    4.038.096,334.038.096,334.038.096,334.038.096,33    

Limite de EndividaLimite de EndividaLimite de EndividaLimite de Endividamentomentomentomento      

A - Limite 12,5% (FBM+FGM+FCM) 1.805.399,63 1.805.399,63 

B - Limite 10% do Investimento no ano n-1 551.748,11 998.382,68 

Limite da Capacidade de EndividamentoLimite da Capacidade de EndividamentoLimite da Capacidade de EndividamentoLimite da Capacidade de Endividamento    1.805.399,631.805.399,631.805.399,631.805.399,63    1.805.399,631.805.399,631.805.399,631.805.399,63    

Capacidade de Endividamento UtilizadaCapacidade de Endividamento UtilizadaCapacidade de Endividamento UtilizadaCapacidade de Endividamento Utilizada    145,27%145,27%145,27%145,27%    192,96%192,96%192,96%192,96%    

 

 

 

IIIIII   
Estrutura e Evolução do 
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IIIIIIIII   
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O limite de endividamento do Município de Odivelas é de 1.805.399,63 €, de acordo com o estipulado pela Lei das 

Finanças Locais e da restante legislação em vigor (artigo 33.º da Lei n.º 60-A/05, de 30 de Dezembro – Lei do 

Orçamento de Estado; artigo 46.º do Decreto-Lei n.º 50-A/06, de 10 de Março – Lei de Execução do Orçamento de 

Estado para 2006).  

 

Face ao limite legal estipulado, a capacidade de endividamento encontra-se excedida em 192,96% face ao total 

disponível, verificando-se um aumento de 47%, relativamente ao ano anterior, para este comportamento contribuiu o 

montante pago a título de encargos com o serviços da dívida (amortizações e juros) que atingiram 3.483.624,88€, 

montante que veio agravar este indicador. 

 

É de salientar que o Município começou a amortizar o empréstimo de longo prazo de 24.939.899,85€, empréstimo 

contraído em 07.06.2001, destinado a financiar obras municipais. 
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Com o objectivo de avaliar o desempenho económico e financeiro do Município de Odivelas, procedeu-se à 

elaboração e análise de vários indicadores de gestão. 

 
 
 
 

 
De forma a completar a análise da receita e da despesa do Município ao longo dos últimos dois anos, apresentam-

se os rácios de estrutura da receita e da despesa e o grau de cobertura global das receitas e das despesas. 

 
 

Quadro n.º 33 

Rácios da Estrutura da ReceitaRácios da Estrutura da ReceitaRácios da Estrutura da ReceitaRácios da Estrutura da Receita    

RáciosRáciosRáciosRácios    2005200520052005    2006200620062006    

Impostos Directos / Receitas Correntes 58,4% 62,4% 

Venda Bens e Serviços / Receitas Correntes 2,8% 1,3% 

Transferências Correntes / Receitas Correntes 22,8% 21,3% 

Transferências Totais/ Receitas Totais 33,1% 30,1% 

Passivos Financeiros / Receitas Totais 6,6% 2,2% 

Receitas Correntes / Receitas Totais 77,4% 85,7% 

Receitas de Capital / Receitas Totais 22,6% 14,3% 

 

Pela leitura do quadro n.º 33 podemos comprovar que o peso relativo dos impostos directos aumentou, de 58,4% 

para 62,4%, o que revela a influência cada vez maior desta rubrica, no total da estrutura das receitas correntes. Por 

outro lado, as transferências arrecadadas diminuíram de 17.651.930,76 €, em 2005, para 16.097.955,41 €, em 2006, 

assistindo-se assim a uma ligeira redução do peso relativo das transferências no total das receitas. Também o rácio 

dos passivos financeiros (utilizações de capital) teve uma redução para mais de metade, o que traduz uma 

diminuição do recurso ao endividamento de médio e longo prazo. 

 

Quadro n.º 34 

Rácios da Estrutura da DespesaRácios da Estrutura da DespesaRácios da Estrutura da DespesaRácios da Estrutura da Despesa    

RáciosRáciosRáciosRácios    2005200520052005    2006200620062006    

Despesas com Pessoal / Despesas Correntes 48,0% 46,3% 

Aquisição de Bens e Serviços / Despesas Correntes 30,6% 28,6% 

Investimentos / Despesas de Capital 59,7% 48,4% 

Passivos Financeiros / Despesas de Capital 16,6% 20,4% 

Despesas Correntes / Despesas Totais 68,7% 75,9% 

Despesas Capital / Despesas Totais 31,3% 24,1% 

 
 
 

Indicadores de Gestão 
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Em termos das rubricas de despesas com pessoal e aquisição de bens e serviços, pode-se verificar no quadro 

acima que, em termos orçamentais, diminuiu o seu peso relativo no total das despesas correntes. Sobressai ainda, 

a rubrica Investimento com um decréscimo de 18,9%, quando comparado com a ano de 2005. 

 

 

 

Quadro n.º 35 

Grau de Cobertura Global das Receitas e das DespesasGrau de Cobertura Global das Receitas e das DespesasGrau de Cobertura Global das Receitas e das DespesasGrau de Cobertura Global das Receitas e das Despesas    

RáciosRáciosRáciosRácios    2005200520052005    2006200620062006    

Despesas com Pessoal / Receitas Correntes 42,6% 39,3% 

FGM+FBM+FCM / Despesas Totais 27,1% 28,1% 

Receitas Correntes / Despesas Correntes 112,5% 117,6% 

Receitas de Capital / Despesas de Capital 72,2% 61,7% 

Receita Total / Despesa Total 99,9% 104,2% 

Passivos Financeiros / Despesas de Capital 21,0% 9,6% 

Impostos Directos / Despesa Total 45,1% 55,7% 

 

As transferências provenientes do orçamento de estado cobrem 28,1% da despesa total. Já os passivos financeiros 

da receita, isto é, o recurso ao endividamento, decresceram cerca de 54%, no total das despesas, o que revela a 

diminuição do recurso ao crédito. 

 

O peso relativo dos impostos directos no total de despesas sofreu um acréscimo de 23,3%, entre 2005 e 2006, 

podendo-se também constatar que 55,7% do total da despesa ter sido assegurada pelos mesmos impostos. 

 

Segundo a regra do equilíbrio substancial do orçamento, as receitas correntes deverão ser pelo menos iguais às 

despesas correntes, pelo que não deverão afectar-se receitas de capital ao financiamento de despesas correntes. 

Deste modo, no exercício económico de 2006 registaram-se os seguintes valores: 

Quadro n.º 36 

Resumo da Execução Orçamental da Receita e da DespesaResumo da Execução Orçamental da Receita e da DespesaResumo da Execução Orçamental da Receita e da DespesaResumo da Execução Orçamental da Receita e da Despesa    

    ValorValorValorValor    

Receitas Correntes 45.864.137,63 

Despesas Correntes 38.993.951,05 

Saldo CorrenteSaldo CorrenteSaldo CorrenteSaldo Corrente    6.870.186,586.870.186,586.870.186,586.870.186,58    

Receitas de Capital 7.644.881,84 

Despesas de Capital 12.392.356,48 

Saldo CapitalSaldo CapitalSaldo CapitalSaldo Capital    ----4.747.474,644.747.474,644.747.474,644.747.474,64    

Outras Receitas 14.352,99 

Outras Despesas 0,00 

  

Saldo TotalSaldo TotalSaldo TotalSaldo Total    2.137.064,932.137.064,932.137.064,932.137.064,93    

Saldo Inicial 1.431.823,27 

Saldo Final 3.568.888,20 
(em euros) 

 

 

 

IIIIIIIII   Rácios Financeiros 
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Assim, conclui-se que, as receitas correntes são superiores às despesas correntes em 6.870.186,58 €. O Município 

utilizou 85% destas receitas para financiamento corrente e os restantes 15% direccionou-se para investimento e 

reforço da tesouraria. 

 

Desta poupança corrente, o Município utilizou em Investimento 4.747.474,64 €, sendo o remanescente acumulado 

ao saldo inicial, 1.431.823,27 €, apurando-se um saldo final da gerência de 3.568.888,20 €. 

 

 
 
 

 
Os indicadores patrimoniais são geralmente utilizados como sinais da evolução da situação financeira de uma 

entidade e como determinantes na apreciação da sua capacidade de endividamento. No entanto, no caso das 

autarquias, há que ter em atenção que o activo engloba uma série de bens que não poderão servir de garantia de 

endividamento perante terceiros por não serem hipotecáveis ou alienáveis, nomeadamente, os bens de domínio 

público (que representam cerca de 76% do activo total do Município) e, eventualmente, bens privados necessários à 

prestação de utilidades públicas. 

 
 
 
 
Apesar destas limitações, estes indicadores permitem-nos ter uma perspectiva da tendência evolutiva dos diversos 

componentes patrimoniais. 

Quadro n.º 37 

Rácios da Estrutura do BalançoRácios da Estrutura do BalançoRácios da Estrutura do BalançoRácios da Estrutura do Balanço    

RáciosRáciosRáciosRácios    2005200520052005    2006200620062006    

Estrutura do ActivoEstrutura do ActivoEstrutura do ActivoEstrutura do Activo 

Imobilizado / Activo Total 99,4% 98,3% 

Circulante / Activo Total 0,6% 1,7% 

Estrutura do PassivoEstrutura do PassivoEstrutura do PassivoEstrutura do Passivo 

Dívidas a Terceiros de Médio e Longo Prazo / Passivo  76,6% 69,6% 

Dívidas a Terceiros Curto Prazo / Passivo  11,6% 19,9% 

AAAAnálise da Dívida a Terceirosnálise da Dívida a Terceirosnálise da Dívida a Terceirosnálise da Dívida a Terceiros 

- Coeficiente de Endividamento a Curto Prazo   

Dívidas a Terceiros Curto Prazo / Fundos Próprios 2,4% 4,5% 

- Coeficiente de Endividamento a Longo Prazo   

Dívidas a Terceiros de Médio e Longo Prazo / Fundos Próprios  16,2% 15,6% 

Índices de LiquidezÍndices de LiquidezÍndices de LiquidezÍndices de Liquidez 

Disponibilidades / Dívidas a Terceiros Curto Prazo 26,5% 28,8% 

Circulante / Dívidas a Terceiros Curto Prazo 31,9% 46,6% 

Índice de SolvênciaÍndice de SolvênciaÍndice de SolvênciaÍndice de Solvência 

Dívidas a Terceiros / Activo Total 15,4% 16,4% 
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Da análise aos rácios da estrutura do Activo, é demonstrado um aumento do peso do Circulante, determinado pelo 

crescimento do valor das Disponibilidades para o dobro do verificado no ano de 2006 e pelas Dívidas de Terceiros - 

Curto Prazo, em detrimento do Imobilizado que praticamente não registou grandes alterações, exceptuando-se os 

Investimentos Financeiros que obtiveram uma variação positiva de 47%. 

 

No que se refere à estrutura do Passivo, há a realçar que o peso da Dívida a Terceiros – Curto Prazo, sofreu um 

aumento substancial, devido à implementação de uma correcta contabilização da mesma, que em 2005 apresentava 

um valor de 7.941.820,66 € e em 2006 apresenta 14.622.144,34 €. Isto mesmo pode ser corroborado também nos 

rácios referentes à Análise da Dívida a Terceiros: enquanto que o Coeficiente de Endividamento a Curto Prazo 

passou de 2,4% para 4,5%, o de Médio e Longo Prazo sofreu uma ligeira diminuição, de 16,2% para 15,6%. 

 
 
 
 
 

Quadro n.º 38 

Indicadores de Gestão PatrimonialIndicadores de Gestão PatrimonialIndicadores de Gestão PatrimonialIndicadores de Gestão Patrimonial    

IndicadoresIndicadoresIndicadoresIndicadores    2005200520052005    2222006006006006    

Liquidez Geral (Circulante / Dívidas a Terceiros de Curto Prazo) 0,32 0,47 

Solvabilidade (Fundos Próprios / Passivo) 4,73 4,45 

Autonomia Financeira (Fundos Próprios / Activo Total 82,6 81,7 

 
 
 
Pela observação do quadro n.º 38, podemos verificar que o rácio de Liquidez Geral, que mede a capacidade do 

Município para, utilizando as disponibilidades, fazer face aos compromissos assumidos com os terceiros de curto 

prazo, teve uma melhoria de cerca de 15%, em 2006 por comparação com o ano anterior, no entanto, apesar da 

referida melhoria, o valor do rácio mantém-se inferior a 1%. A evolução positiva do rácio justifica-se pelo aumento 

nominal do circulante (Disponibilidades) que mais do que compensou o aumento verificado nas dividas a terceiros 

de curto prazo. As dívidas a terceiros de curto prazo representando 14.622.144,34€ não estão cobertas pelo 

montante das existências e das disponibilidades que totalizam 6.811.465,56 €. 

 

A estrutura do financiamento do município pode ser analisada, através do indicador de autonomia financeira, que 

apresenta um valor de 81,7 % para o final do ano de 2007, constituindo este indicador um grau de autonomia 

confortável face a credores. 

 

IIIIII   
Indicadores de Gestão 
Patrimonial 
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Em conformidade com o ponto 2.7.3. do Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, com as alterações introduzidas 

pela Lei n.º 162/99, de 14 de Setembro, Decreto-Lei n.º 315/2000, de 2 de Dezembro e pelo Decreto-Lei n.º 84/2002 

que aprovou o POCAL, a Câmara Municipal propõe que o Resultado Líquido do Exercício apurado em 2006, no 

montante de 2.749.392,06 € e que se encontra evidenciado no Balanço e na Demonstração de Resultados, seja 

aplicado da seguinte forma: 

 

 Reforço da Reserva Legal, em 137.469,60 € correspondente a 5% do Resultado Líquido do 

Exercício; 

 O restante, no montante de 2.611.922,46 €, para incorporação na conta 59 – “Resultados 

Transitados”. 

 
 

 Aplicação dos 

Resultados 
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a) Proposta 


