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CCÂÂMMAARRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  
 

 
 

1177..ªª  RREEUUNNIIÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  
 

RReeaalliizzaaddaa  eemm  1199  ddee  SSeetteemmbbrroo  ddee  22000077  
 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

ATRIBUIÇÃO DE MEDALHA 
 

 
 

“Proposta de atribuição da Medalha 
Municipal de Mérito a Nelson Évora 

 
Refere o preâmbulo do Regulamento para a Atribuição de 
Medalhas Municipais que “As condecorações Municipais têm 
como finalidade distinguir as pessoas singulares ou colectivas que se 
notabilizem por méritos pessoais, por feitos cívicos ou que hajam 
patenteado exemplar dedicação à causa pública por assinaláveis 
serviços prestados e merecedores de público testemunho de 
reconhecimento e com os quais tenham dado o seu contributo, para o 
engrandecimento e dignificação do Concelho de Odivelas”. 
 
Mais adiante, no Capitulo III artigo 7° refere-se que “A 
Medalha de mérito destina-se a distinguir as pessoas singulares ou 
colectivas que se distinguem pelo seu significativo contributo no campo 
social, cultural, económico, humanitário, desportivo ou outros de 
notável importância que justifiquem este reconhecimento.” 
 
Refere o artigo 9° do mesmo Regulamento que: “A 
Concessão da Medalha Municipal de Mérito depende de deliberação 
tomada em reunião de Câmara aprovada por maioria absoluta dos 
seus membros em efectividade” 
 
Os êxitos internacionais dos atletas com ligação ao nosso 
município, seja através da sua ligação aos clubes do nosso 
concelho, quer desenvolvam a sua actividade desportiva 
fora do concelho mas residindo em Odivelas, constitui um 
importante estimulo junto das nossas crianças e jovens 
que vêem nestes atletas verdadeiros exemplos de 
dedicação ao treino e à competição. As suas marcas e as 
suas medalhas acalentam o sonho dos mais jovens, 
levando a que todos os dias procurem dar o melhor de si 
mesmos. 
 
Neste sentido, ao abrigo do estatuído no referido 
Regulamento e reconhecendo o excelente feito do atleta 
Nelson Évora nos Campeonatos do Mundo de Atletismo 
realizados em Osaka no Japão, onde se sagrou campeão 

do mundo na prova de triplo salto, os vereadores da CDU 
presentes na 17ª Reunião Ordinária realizada em 19 de 
Setembro de 2007, propõem à Câmara Municipal que a 
Nelson Évora seja condecorado pelo Município com a 
Medalha Municipal de Mérito de Ouro. 
 
Odivelas, 19 de Setembro de 2007” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

REVISÃO ORÇAMENTAL 
 

 
 

SEGUNDA REVISÃO ORÇAMENTAL 
DÉCIMA MODIFICAÇÃO ORÇAMENTAL 

 
Segunda Revisão Orçamental 2007, décima Modificação 
Orçamental, de acordo com o proposto na informação nº 
Interno/2007/17052, de 14-09-2007, e nos termos dos 
Mapas anexos à informação acima referida e que farão 
parte integrante da acta da presente reunião. 
 
Este assunto carece de deliberação por parte da Assembleia Municipal 

 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

CONTRATAÇÃO DE AUDITOR 
 

 
 

CONTRATAÇÃO DE AUDITOR EXTERNO 
PROCESSO N.º 766/2007/DGAF/DA 

 
Contratação da empresa “Sousa Santos e Associados, 
SROC”, como auditor externo, em cumprimento do 
estipulado na Lei nº 2/2007, de 15 de Janeiro (Lei das 
Finanças Locais), pelo valor global anual de €13 000,00 
(treze mil euros), a que acresce IVA à taxa legal em vigor, 
de acordo com o proposto na informação nº 
Interno/2007/17434, de 13-09-2007. 
 
Este assunto carece de deliberação por parte da Assembleia Municipal 

 
(Aprovado por unanimidade) 
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DESPORTO 
 

 
 

UTILIZAÇÃO DOS PAVILHÕES DESPORTIVOS  
SOB GESTÃO MUNICIPAL 

 
Regulamento de Utilização dos Pavilhões Desportivos sob 
Gestão Municipal para fixação de normas de 
funcionamento, cedência e utilização dos Pavilhões 
Desportivos das Escolas Secundárias da Ramada, de 
Caneças e Pedro Alexandrino (na Póvoa de Santo Adrião), 
para a obtenção de uma boa ocupação daqueles espaços 
através da justa definição de prioridades na utilização, 
processo de requisição e dos deveres e competências dos 
funcionários incumbidos de zelar por aquelas infra-
estruturas, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2007/16556, de 29.08.2007 e seus anexos. 
 
Este assunto carece de deliberação por parte da Assembleia Municipal 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TARIFAS RELATIVAS 
À UTILIZAÇÃO DOS PAVILHÕES DESPORTIVOS 

 
Isenção do pagamento de Tarifas relativas à utilização dos 
Pavilhões Desportivos sob Gestão Municipal, para toda a 
época desportiva de 2007/2008, esta isenção aplica-se 
sempre que as actividades desportivas desenvolvidas pelos 
clubes, tenham como população alvo/equipas que não 
sejam seniores, esta isenção abrange os treinos, jogos 
oficiais e a organização de torneios, de acordo com o 
proposto na informação nº Interno/2007/16578, de 
29.08.2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

DIA EUROPEU SEM CARROS 
 

 
 

SEMANA EUROPEIA DA MOBILIDADE 
DIA EUROPEU SEM CARROS 

PATROCÍNIOS 
 

Aceitação de patrocínios em géneros, para a realização de 
diversas actividades desportivas, de animação e lúdicas, 
nomeadamente para o Concurso de Desenho e Peddy-
Paper, no âmbito da iniciativa da Semana Europeia da 
Mobilidade e do Dia Europeu sem Carros, a decorrer 
entre os dias 16 e 22 de Setembro de 2007, concedidos 
pelas empresas abaixo mencionadas, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2007/16535, de 
29.08.2007: 
 
 

Modelo Continente Hipermercados – Arroja 
valor total estimado de 150,00€ (cento e cinquenta euros) 
 
-Águas 33 cl – 500 unidades; 
-Sumos 1/5 l – 100 unidades; 
-Bolachas – 250 saquetas (4 bolachas cada); 
-Lápis de cor – 10caixas (12 lápis cada). 
 
Decathlon Loures 
valor total estimado de 207,90€ (duzentos e sete euros e 
noventa cêntimos) 
 
-Hydras – 40 garrafas (0,80€ cada); 
-Barras energéticas – 40 unidades (1,00€ cada); 
-Cartões Prenda – 4 cheques (com valor unitário de 
15,00€ ); 
-1 Trotinete – 34,90€; 
-1 Prancha de Body Board – 22,00€; 
-1 Par de patins – 19,00€.. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

ARRANJO PAISAGÍSTICO 
 

 
 

ARRANJO PAISAGÍSTICO DO RIO DA COSTA, ODIVELAS 
 

Abertura de um procedimento por concurso público de 
acordo com a alínea a) do n.º 2 do artigo 48º do Decreto-
Lei n.º 59/99 de 02 de Março, referente ao projecto de 
requalificação ambiental e do espaço público, de arranjo 
paisagístico do troço de regularização do Rio da Costa, na 
estrada sul de Odivelas, que abrange uma área 
compreendida entre o viaduto do metro e os viadutos 
rodoviários, que fazem a ligação entre as rotundas do Sr. 
Roubado e a rotunda junto à Escola B2 e B3 Avelar 
Brotero, nomeadamente: projecto de execução, caderno 
de encargos, programa de concurso, manual de estaleiro, 
anúncio público e plano de segurança e saúde, bem assim 
como aprovar a Comissão de Abertura do Concurso e a 
Comissão de Análise das Propostas, de acordo com o 
proposto na informação dos serviços nº Interno/ 
2007/17106, de 07-09-2007. 
 
Comissão de Abertura do Concurso: 
 
Eng.º José Fonseca, Chefe de Divisão, Presidente; 
 
Dr.ª Rosa Patrão, Jurista, que substituirá o Presidente nas 
suas faltas ou impedimentos; 
 
Vanda Valério, Assistente Administrativa, Secretária; 
 
Dr.ª Andreia Mendes, Técnica Superior de 2.ª Classe, 
como membro suplente; 
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Eng.º Elísio Costa, Técnico Superior, como membro 
suplente. 
 
Comissão de Análise das Propostas: 
 
Eng.º Luís Jorge, Director do DOMT – Presidente; 
 
Arqtº Pedro Mesquita, Director do DPEPE – Que 
substituirá o Presidente nas suas faltas e impedimentos;  
 
Eng.ª Helga Soraya Luís – Técnica Superior de 2ª Classe; 
 
Dr.ª Andreia Mendes – Técnica Superior de 2ª Classe; 
 
Eng.ª Carla Silva – Técnica Superior de 2ª Classe; 
 
 Arqtº Jorge Neves – Técnico Superior de 1ª Classe, como 
Membro Suplente; 
 
Arqtº Pedro Pires – Técnico Superior de 1ª Classe, como 
Membro Suplente; 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

CONTRATO-PROMESSA DE COMODATO 
 

 
 

ADITAMENTO E ALTERAÇÃO AO CONTRATO-PROMESSA DE 
COMODATO CELEBRADO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE 

ODIVELAS E A CRUZ VERMELHA PORTUGUESA. 
 

Alteração da cláusula oitava e o aditamento da cláusula 
nona do Contrato-Promessa de Comodato celebrado 
entre a Câmara Municipal de Odivelas e a Cruz Vermelha 
Portuguesa em Novembro de 2006 (Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 5/2006, de 21 de Março de 2006, 
página 12) relativo à fracção autónoma designada pela letra 
”E” correspondente ao rés-do-chão do prédio urbano sito 
na Rua Alzira Beatriz Pacheco, freguesia da Póvoa de 
Santo Adrião, descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Odivelas sob a ficha 490 da freguesia da Póvoa 
de Santo Adrião e inscrito na matriz predial urbana sob o 
artigo 1586 da mesma freguesia, de acordo com a 
informação n.º Interno/2007/17029, de 05.09.2007e nos 
termos da Minuta anexa à referida informação. 

 
 

“Contrato-Promessa de Comodato 
 
Entre: 
 
O Município de Odivelas, com sede na Quinta da 
Memória, Rua Guilherme Gomes Fernandes, 2675 
Odivelas, pessoa colectiva com o nº 504 293 125, 
representado pela Presidente da Câmara Municipal, 
Susana de Fátima de Carvalho Amador, casada, natural da 
Freguesia de Alagoa, Concelho de Portalegre, portadora 
do B. I. nº 7740330, emitido em 21/02/2000, com 

domicílio profissional na Rua Guilherme Gomes 
Fernandes – Quinta da Memória, Odivelas, adiante 
designado por Promitente Comodante, 
 
e 
 
Cruz Vermelha Portuguesa, pessoa colectiva de direito 
privado e utilidade administrativa, com sede no Jardim 9 
de Abril nºs 1 a 5, 1249-083 Lisboa, com o número de 
pessoa colectiva 500 745 749, neste acto representada pelo 
Presidente da sua Delegação de Lisboa, José Maria de 
Castro Azevedo Dias Costa, casado, natural de Angola, 
portador do B.I. nº 1291378, emitido em 05/11/2003, 
pelo SIC de Lisboa, residente na Av. Marechal Craveiro 
Lopes, nº 96, 6º Dto., Carcavelos, adiante designada por 
Promitente Comodatária, 
 
é celebrado e reciprocamente aceite o presente contrato-
promessa de comodato, o qual se rege pelas cláusulas 
seguintes e, no que for omisso, pela legislação aplicável: 

 
Cláusula 1ª 

 
O Promitente Comodante é proprietário e legítimo 
possuidor da fracção autónoma designada pela letra ”E” 
correspondente ao rés-do-chão do prédio urbano sito na 
Rua Alzira Beatriz Pacheco, freguesia da Póvoa de Santo 
Adrião, descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Odivelas sob a ficha 490 da freguesia da Póvoa de Santo 
Adrião e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 
1586 da mesma freguesia, com o valor patrimonial de 
€83.337,15.  

 
Cláusula 2ª 

 
Pelo presente contrato o Promitente Comodante promete 
comodatar à Promitente Comodatária a fracção autónoma 
melhor identificada na cláusula anterior, a qual se destina à 
instalação de uma creche com berçário.  

 
Cláusula 3ª 

 
1 – A entrega das chaves da dita fracção autónoma será 
feita no momento da celebração do presente contrato. 
2 – Após a entrega das chaves, a Promitente Comodatária 
poderá iniciar as obras necessárias à instalação dos seus 
serviços. 
3 – As obras referidas no número anterior serão custeadas 
e assumidas pela Promitente Comodatária. 

 
Cláusula 4ª 

 
O pagamento dos consumos de electricidade e de água 
que a Promitente Comodatária fizer para a realização das 
obras de adaptação da dita fracção é da sua exclusiva 
responsabilidade a partir da data de assinatura do presente 
contrato. 

Cláusula 5ª 
 

1 - São da responsabilidade da Promitente Comodatária 
todas as diligências necessárias ao cumprimento da 
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legislação em vigor para emissão do alvará de 
licenciamento da creche com berçário, assim como a 
obtenção do parecer favorável da segurança social para o 
funcionamento da referida creche. 
 
2 – A celebração do contrato prometido deverá ser 
efectuada no prazo máximo de 2 anos a contar da data de 
assinatura do presente contrato-promessa e fica 
dependente do parecer favorável da segurança social e do 
licenciamento municipal das obras de adaptação a realizar 
no imóvel. 
 
3 – Para o efeito, deverá a Promitente Comodatária 
comunicar ao Promitente Comodante, por escrito, através 
de carta registada com a antecedência mínima de 15 dias, a 
data a partir da qual está disponível para a celebração do 
mesmo. 

 
Cláusula 6ª 

 
Se a Promitente Comodatária não celebrar o contrato 
prometido no prazo estabelecido no número dois da 
cláusula anterior, independentemente de culpa sua, poderá 
o Promitente Comodante resolver o presente contrato-
promessa. 

 
Cláusula 7ª 

 
1 - No caso do Promitente Comodante resolver o 
contrato-promessa por incumprimento, 
independentemente de culpa, da Promitente Comodatária, 
não tem esta direito de exigir qualquer indemnização pelas 
obras realizadas na dita fracção. 
 
2 – No caso de o Promitente Comodante resolver o 
contrato-promessa por incumprimento da Promitente 
Comodatária, poderá esta levantar as benfeitorias 
realizadas apenas no caso de o levantamento não provocar 
detrimento da dita fracção não tendo direito a haver o 
valor delas no caso contrário.  

 
Cláusula 8ª 

 
O Prometido Contrato de Comodato será celebrado nos 
seguintes termos: 
 
1 – O local prometido comodatar destina-se única e 
exclusivamente à prossecução das atribuições da 
Comodatária. 
 
2 – O contrato prometido será celebrado por um período 
de 20 anos, renovável, por períodos de 5 anos, salvo se 
qualquer das partes o denunciar com pré-aviso de 180 dias 
relativamente à data do seu termo. 
3 - A Comodatária poderá proceder às obras que 
considere úteis e necessárias à prossecução dos fins a que 
se destina a fracção comodatada, desde que previamente 
autorizadas pelo Comodante. 
 
4 – A Comodatária obriga-se a proceder às obras de 
reparação e conservação da fracção comodatada. 

5 - As despesas de funcionamento, designadamente água, 
electricidade, seguro do recheio e as contribuições 
condominiais são da responsabilidade da Comodatária. 
 
6 - Findo o contrato a fracção comodatada será restituída 
em bom estado de conservação ao Comodante e sem 
direito a qualquer indemnização à Comodatária pelas 
obras por esta realizadas.  
 
7 - A Comodatária poderá levantar as benfeitorias, apenas 
no caso de não provocar detrimento do imóvel, não tendo 
direito a haver o valor delas no caso contrário. 

 
Cláusula 9ª 

 
Para resolução dos litígios emergentes do presente 
contrato será competente o Tribunal da Comarca de 
Loures, com expressa renúncia a qualquer outro. 

 
 

O presente contrato é feito em duas vias, ficando um 
exemplar em poder de cada uma das partes. 

 
Isento de Imposto de Selo, ao abrigo da al. d), do art. 6º 
da Lei 159/99, de 11 de Setembro alterada pelo DL nº 
287/2003, de 12 de Novembro conjugado com o nº 2 do 
art. 32 do Decreto Regulamentar nº 10/93 de 27 de Abril.  
 
Odivelas,     de Setembro de 2007  
 
O Promitente Comodante      A Promitente Comodatária” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

URBANISMO 
 

 
 

PROCESSO N.º8064/V/2005 
BAIRRO DA MILHARADA, PONTINHA 

REEMBOLSO À JUNTA DE FREGUESIA DA PONTINHA 
 

Transferência de verbas para a Junta de Freguesia da 
Pontinha no valor de 12.820,50€ (doze mil, oitocentos e 
vinte euros e cinquenta cêntimos), para reembolso pelas 
obras de requalificação da Rua Irene Lisboa, saneamento, 
caixas de visita e pavimentação da Rua Vieira da Silva, e 
ainda pavimentação da Rua General Humberto Delgado, 
de acordo com o proposto na Informação n.º 
Interno/2007/12618, de 22.06.2007, nos termos das 
informações técnicas constantes nas folhas. 102, 107 e 117 
do processo. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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PROCESSO N.º24297/L/OC 
QUINTA DE SÃO JOSÉ, PÓVOA DE SANTO ADRIÃO 
OBRAS DE URBANIZAÇÃO E EMISSÃO DE ALVARÁ 
AJACA –IMOBILIÁRIA E CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA 

 
Aprovação da Planta de Síntese Rectificada, das Obras de 
Urbanização e Emissão do Alvará de Licença de 
Loteamento referentes à Quinta de São José, na Póvoa de 
Santo Adrião, de acordo com o proposto na informação 
n.º 25/DDGOU/AS, de 13.09.2007, nos termos das 
informações técnicas constantes nas folhas 684 e 676 a 
683 do processo. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

DIA MUNDIAL DO ANIMAL 
 

 
 

COMEMORAÇÕES DO DIA MUNDIAL DO ANIMAL 
ACEITAÇÃO DE PATROCÍNIOS 

REGULAMENTO DO CONCURSO CANINO 
 

Aceitação de patrocínios, no âmbito da iniciativa do Dia 
Mundial do Animal, a realizar no dia 29 de Setembro de 
2007, no Parque Urbano do Silvado, com o valor 
estimado de €4.564,50, concedidos pelas empresas abaixo 
mencionadas, bem como aprovar o Regulamento do 
Concurso Canino, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2007/20669, de 12.09.2007: 
 
Lojas Via Animal - Comércio de Artigos  
para Animais de Companhia, Lda. 
 
-Sessenta (de cada) capas de chuva para cão  
e Kit de brinquedos para cão ou gato, no valor de €830; 
 
Royal Canin 
 
-Três mil panfletos de divulgação, no valor de €2.000;  
-Sessenta (de cada) sacos de ração, comedouros, vales de 
desconto (5 euros) e livros de cachorros e gatinhos, no 
valor de €1.500; 
 
Rádio Nova Antena 
 
-Seis spots de divulgação na rádio, no valor de €75; 
 
Metropolitano de Lisboa 
 
-Sete canetas prestígio, no valor de €140; 
 
Dinisa, Soc. Ind. e Com. de Casquinhas, Lda. 
 
-Três taças para vencedores do Concurso Canino, no 
valor de €19,50. 
 
 
 
 

“REGULAMENTO 
 
1. O II Concurso Canino é promovido pela Câmara 
Municipal de Odivelas, através da Divisão de Prevenção 
Hígio-Sanitária do Departamento de Ambiente e 
Salubridade, no âmbito das comemorações do Dia 
Mundial do Animal e destina-se a premiar o cão que 
melhor se enquadre nas categorias estipuladas e na classe 
“Melhor cão a concurso”; 
 
2. O II Concurso Canino terá lugar no Parque Urbano do 
Silvado, no dia 29 de Setembro, pelas 14.30 horas; 
 
3. Salvo o disposto nos pontos 4 e 9, são admitidos a 
concurso todos os cães, com e sem raça, cujos 
proprietários preencham devidamente a Ficha de 
Inscrição e apresentem o Boletim de Vacinas actualizado; 
 
4. Só serão aceites cães que depois de examinados pela 
responsável clínica do Consultório Veterinário Municipal 
não apresentem doenças transmissíveis; 
 
5. A Ficha de Inscrição será disponibilizada nas seguintes 
formas: 
 
a. formato electrónico na página inicial do site da Câmara 
Municipal de Odivelas, do Departamento de Ambiente e 
Salubridade e, também, na página da Divisão de 
Prevenção Hígio-Sanitária;  
 
b. em folheto próprio;  
 
c. cópia do folheto nas instalações do Consultório 
Veterinário; 
 
d. são igualmente aceites quaisquer cópias de todos os 
suportes anteriormente mencionados, desde que 
devidamente preenchidos. 
 
6. O II Concurso Canino tem quatro categorias, 
designadamente: 
 
a. O Cão Mais Engraçado; 
b. O Focinho Mais Original; 
c. O Cão com Cauda Mais Exuberante; 
d. O Cão Mais Elegante; 
e. O Melhor Cão Jovem (cães até 1 ano de idade). 
 
7. Cada cão pode concorrer apenas a uma categoria; 
 
8. Para além destas categorias, opcionais, todos os cães 
concorrem na classe “Melhor Cão a Concurso”; 
 
9. Os cães são admitidos a concurso por data de inscrição, 
num máximo de 50 cães em todas as categorias; 
 
10. A data limite para aceitação de inscrições é o dia do 
Concurso, até às 15h.30m;  
 
11. Os cães deverão desfilar acompanhados pelos donos; 
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12. A performance dos cães é avaliada por um júri; 
 
13. O Júri é composto por três elementos, a designar;  
 
14. Após o desfile dos animais nas várias categorias 
decorre um intervalo de quinze minutos para deliberação 
do Júri; 
 
15. Na classe “Melhor Cão a Concurso” são atribuídos 
prémios aos três cães mais votados pelo Júri e recebem 
como prémio:  
 
1º Classificado: 
-taça; 
-um vale de desconto de 10% nas lojas Via Animal; 
-um saco Royal Canin; 
-uma embalagem de 15 Kg Mini/Médium; 
-um comedouro. 
 
2º Classificado:  
-taça; 
-um vale de desconto de 10% nas lojas Via Animal; 
-um saco Royal Canin; 
-uma embalagem de 8 Kg Mini/Médium; 
-um comedouro. 
 
3º Classificado:  
-taça; 
-um vale de desconto de 10% nas lojas Via Animal; 
-um saco Royal Canin; 
-uma embalagem de 4Kg Mini/Médium; 
-um comedouro. 
 
16. No desfile por categorias é premiado apenas o 
primeiro classificado de cada categoria, recebendo: 
 
a. Um diploma de qualificação na categoria em que se 
inscreveu; 
b. Um saco Royal Canin; 
c. Um comedouro; 
d. Uma embalagem de ração de 4Kg Mini/Médium; 
e. Uma capa para chuva; 
f. Um pack Meia de Natal, composto por brinquedos e 
escova. 
 
17. A todos os participantes são atribuídos brindes 
diversos, designadamente:  
 
a. Diploma de Participação;  
b. Um exemplar do livro “Cães e Cãezinhos”; 
c. Um saco Royal Canin; 
d. Uma embalagem de ração de 1 Kg Mini/Médium; 
e. Um comedouro; 
f. Um vale desconto de 5 (cinco) euros em produtos Royal 
Canin; 
g. Uma brochura; 
h. Um exemplar do “Livro do Cachorro”; 
j. Uma capa para a chuva; 
K. Pack Meia de Natal, composto por brinquedos e 
escova. 
 

18. Em caso de dúvida ou omissão ao presente 
Regulamento, prevalecerá a decisão do júri constituído.” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

DIA MUNDIAL DO CORAÇÃO 
 

 
 

COMEMORAÇÕES DO DIA MUNDIAL DO CORAÇÃO 
 

Adesão às Comemorações do Dia Mundial do Coração, 
no dia 30 de Setembro de 2007, uma iniciativa promovida 
pela Fundação Portuguesa de Cardiologia que tem como 
objectivo nesse dia proporcionar aos cidadãos a 
possibilidade de praticarem actividades físicas e 
desportivas, de acordo com o proposto na informação n.º 
interno/2007/17420, de 13.09.2007.  
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

GRUPO DE DANÇAS E CANTARES DA PARÓQUIA DE 
NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DE FAMÕES 

 
Atribuição ao Grupo de Danças e Cantares da Paróquia 
de Nossa Senhora do Rosário de Famões, no âmbito do 
Programa de Apoio aos Agentes Culturais do Concelho de 
Odivelas (PACO), Programa C, de apoio, sob a forma de 
transporte, a realizar em veículo municipal, no dia 29 de 
Setembro de 2007, para deslocação a Alenquer, de acordo 
com o proposto na informação n.º Interno/2007/16871, 
de 12.09.2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

SOCIEDADE MUSICAL E DESPORTIVA DE CANEÇAS 
 

Atribuição à Sociedade Musical e Desportiva de Caneças, 
no âmbito do Programa de Apoio aos Agentes Culturais 
do Concelho de Odivelas (PACO), Programa C, de apoio, 
sob a forma de transporte, a realizar em veículo municipal, 
no dia 30 de Setembro de 2007, para deslocação a 
Carnide, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2007/17331, de 12.09.2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE CANEÇAS 
 

Atribuição à Associação dos Amigos de Caneças, no 
âmbito do Programa de Apoio aos Agentes Culturais do 
Concelho de Odivelas (PACO), Programa C, de apoio, 
sob a forma de transporte, a realizar em veículo municipal, 
no dia 30 de Setembro de 2007, para deslocação a Lisboa, 
de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2007/17153, de 07.09.2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

RANCHO FOLCLÓRICO OS SALOIOS DE ODIVELAS 
 

Atribuição ao Rancho Folclórico Os Saloios de Odivelas, 
no âmbito do Programa de Apoio aos Agentes Culturais 
do Concelho de Odivelas (PACO), Programa C, de apoio, 
sob a forma de transporte, a realizar em veículo municipal, 
no dia 20 de Outubro de 2007, para deslocação a Palmela, 
de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2007/16966, de 05.09.2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL QUINTA DAS DÁLIAS 
 

Atribuição à Associação Desportiva e Cultural Quinta das 
Dálias, no âmbito do Programa de Apoio ao 
Associativismo Desportivo de Odivelas, (PADO), Sub-
Programa A4, de apoio, sob a forma de transporte, a 
realizar em veículo municipal, no dia 22 de Setembro de 
2007, para deslocação a Vilar, de acordo com o proposto 
na informação n.º Interno/2007/17279, de 11.09.2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ASSOCIAÇÃO LUSA DE ARTES MARCIAIS COREANAS 
 

Atribuição à Associação Lusa de Artes Marciais Coreanas, 
no âmbito do Programa de Apoio ao Associativismo 
Desportivo de Odivelas, (PADO), Sub-Programa A4, de 
apoio, sob a forma de transporte, a realizar em veículo 
municipal, no dia 14 de Outubro de 2007, para deslocação 
ao Seixal, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2007/16992, de 05.09.2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ODIVELAS FUTEBOL CLUBE 
 

Atribuição ao Odivelas Futebol Clube, no âmbito do 
Programa de Apoio ao Rendimento Desportivo de 
Odivelas, (PARDO), Programa A, de apoio, sob a forma 
de transporte, a realizar em veículo municipal, no dia 23 
de Setembro de 2007, para deslocação a Santarém, de 

acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2007/16944, de 05.09.2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ODIVELAS FUTEBOL CLUBE 
 

Atribuição ao Odivelas Futebol Clube, no âmbito do 
Programa de Apoio ao Rendimento Desportivo de 
Odivelas, (PARDO), Programa A, de apoio, sob a forma 
de transporte, a realizar em veículo municipal, no dia 7 de 
Outubro de 2007, para deslocação à Marinha Grande, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2007/17144, de 07.09.2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ODIVELAS FUTEBOL CLUBE 
 

Atribuição ao Odivelas Futebol Clube, no âmbito do 
Programa de Apoio ao Rendimento Desportivo de 
Odivelas, (PARDO), Programa A, de apoio, sob a forma 
de transporte, a realizar em veículo municipal, no dia 28 
de Outubro de 2007, para deslocação ao Seixal, de acordo 
com o proposto na informação n.º Interno/2007/17039, 
de 06.09.2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 
 
 

DESPACHOS DA PRESIDÊNCIA 
 

 
 

DESPACHO N.° 64/PRES/2007 
 

Assunto: Aditamento ao Despacho de Delegação e 
Subdelegação de Competências nº 51/PRES/2006 na 
Senhora Vereadora Maria Fernanda Marcelo Faria Duarte 
Franchi 
 
Por força do estabelecido no n°2 do artigo 69° da Lei n° 
169/99, de 18 de Setembro, com a redacção dada pela Lei 
nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e genericamente nos 
artigos 35° e 36° do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n° 442/91, de 
15 de Novembro, e, ainda, no artigo 27° 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 
51/PRES/2006, o seguinte: 
 
Capítulo I, ponto 3: 
 
A. Participar nos órgãos das regiões de turismo; 
 
B. Participar na definição das políticas de turismo que 
digam respeito ao concelho, prosseguidas pelos 
organismos ou instituições envolvidas; 
 
C. Assegurar a realização das actividades de iniciativa 
municipal, ou a que o Município se obrigue num quadro 
de cooperação institucional, visando a promoção do 
turismo designadamente como actividade económica e 
como prestação de serviços aos cidadãos; 
 
D. Estudar e promover medidas de estímulo aos 
operadores turísticos, hoteleiros e outros que se distingam 
pelo espírito de serviço, de iniciativa e de inovação em 
prol do turismo e prática da qualidade que prestigie o 
Município; 
 
E. Promover a divulgação do património cultural e 
paisagem de interesse patrimonial na perspectiva turística; 
 
F. Editar publicações de divulgação e promoção do 
Município; 
 
G. Promover, em geral, actividades de interesse turístico. 
 
Capítulo III, ponto 8: 
 
8. A competência prevista na alínea 1) do n.° 2 do 
Artigo 64.° da Lei n.° 169/99, de 18 de Setembro, alterada 

pela Lei n.° 5-A/2002, de 11 de Janeiro, para promover e 
apoiar o desenvolvimento de actividades artesanais, de 
manifestações etnográficas e a realização de eventos 
relacionados com a actividade turística de interesse 
municipal; 
 
Pelo presente derrogo o meu despacho n.° 
50/PRES/2006 de 8 de Março de 2006, nas alíneas DD. a 
JJ. do ponto 3, Capítulo 1. 
 
Odivelas, 18 de Setembro de 2007. 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

(a) Susana de Carvalho Amador 
 
 
 

DESPACHO N.º 65/PRES/2007 
 

Assunto: Nomeação, em regime de substituição, de 
Corália Viçoso da Conceição Afonso Rodrigues, no cargo 
de Chefe da Divisão de Juventude e Cultura 
 
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, 2° 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. 
 
Na sequência da aprovação da nova Macro-Estrutura 
desta Câmara Municipal, publicada no Diário da 
República, nº 176, II Série, de 12 de Setembro de 2007, 
encontra-se actualmente vago o carpo de Chefe da 
Divisão de Juventude e Cultura. 
 
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. ° 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 10° 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, Corália Viçoso 
da Conceição Afonso Rodrigues, Técnica Superior de 
Relações Públicas de 2ª classe, de nomeação definitiva, do 
quadro de pessoal da Câmara Municipal de Odivelas, no 
cargo de Chefe da Divisão de Juventude e Cultura, 
produzindo efeitos à data do presente despacho. 
 
Odivelas, 19 de Setembro de 2007. 
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
(a) Susana de Carvalho Amador 
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DESPACHO N.º 66/PRES/2007 
 

Assunto: Contributos para Regulamento de Taxas, Tarifas 
e Outras Receitas Municipais 
 
Considerando o disposto na Lei número 53-E/2006, de 
29 de Dezembro, que aprova o “Regime Geral das Taxas 
das Autarquias Locais” e a Lei das Finanças Locais, 
aprovada pela Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro, que 
consagra na alínea c) do artigo 10º e nos artigos 15º e 16°, 
as regras e princípios que devem nortear a criação de 
taxas, tarifas e preços nas Autarquias Locais, diplomas que 
representam um instrumento de democratização local 
visando garantir a autonomia das finanças locais na 
definição de prioridades das políticas públicas locais. 
 
Afigura-se necessário, a elaboração, em conformidade 
com a legislação em vigor, do próximo Regulamento de 
Taxas, Tarifas e outras Receitas Municipais. 
 
Este novo regime legal acarreta um acréscimo de 
responsabilização às Autarquias Locais que, deste modo, 
se vêem obrigadas, na definição das taxas e dos seus 
montantes, a fundamentar não apenas de Direito, mas 
também, económica e financeiramente o valor atribuído, 
indicando as formulas de cálculo, os custos directos e 
indirectos, os encargos financeiros, amortizações e futuros 
investimentos realizados ou a realizar pela Autarquia. 
 
Assim, aferir com rigor o valor pela prestação de serviços 
e utilização de bens municipais, implica a imputação 
contabilística de custos às funções, bens e serviços 
prestados pela Autarquia. 
 
Impõe-se, pois, o preenchimento com carácter de 
obrigatoriedade, por todas as unidades orgânicas Câmara 
Municipal, da ficha, atempadamente elaborada e 
distribuída pelo grupo de trabalho, constituído pelo meu 
Despacho número 32/PRES/2007, de 04 de Junho de 
2007. 
 
É pois, fundamental, que as diversas unidades orgânicas 
da Câmara Municipal se pronunciem quanto ao seu 
conteúdo e apresentem os seus contributos no sentido do 
aperfeiçoamento e da inclusão de novas taxas, tarifas e 
preços. 
 
Trata-se de um esforço exigível à luz da legislação em 
vigor que deverá ser concretizável com o esforço e 
empenho de todos. 
 
As respostas e contributos para o futuro Regulamento de 
Taxas, Tarifas e Outras Receitas Municipais deverão ser 
remetidas impreterivelmente, em suporte informático, até 
ao dia 28 de Setembro de 2007, ao cuidado do grupo de 
trabalho supra referido. 
 
Odivelas, 21 de Setembro de 2007. 
 

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

DESPACHO N.° 68/PRES/2007 
 

Assunto: Comissão de Segurança e Saúde no Trabalho da 
Câmara Municipal de Odivelas. 
 
Na sequência do Despacho n.º 39/PRES/2007, de 21 de 
Junho, no qual foram designados os representantes da 
Câmara Municipal de Odivelas na Comissão de Segurança 
e Saúde no Trabalho, e após escolha pelos Representantes 
dos Trabalhadores dos seus membros efectivos e 
respectivos suplentes, é criada a nova Comissão de 
Segurança e Saúde no Trabalho, a qual terá a seguinte 
composição: 
 
Efectivos: 
 
- Maria Cristina Machado Mira Laureano Forte; 
- Orlando Manuel Gomes da Silva; 
- Ana Isabel Cosme Gomes; 
- Alexandra Margarida Cardoso Rebeca Vital; 
- Sandra Cristina de Sequeiros Pereira; 
- Delfo de Jesus Sá Valverde.  
 
Suplentes: 
 
- Elisabete Maria Campos Lucas; 
- António Gomes Mendes Lopes; 
- Vitorino de Jesus Ferreira Rodrigues; 
- Arlindo Miguel Rosado Rodrigues; 
- Maria de Fátima Fernandes Martins; 
- Angelina Maria Pereira. 
 
Nos termos do já referido Despacho n.º 39/PRES/2007, 
a Comissão será coordenada pela Dr.ª Maria Cristina 
Machado Mira Laureano Forte e na sua ausência pelo 
Arq.° Orlando Manuel Gomes da Silva. 
 
Odivelas, 25 de Setembro de 2007 

 
A PRESIDENTE CÂMARA MUNICIPAL 

(a) Susana de Carvalho Amador 
 
 
 

DESPACHO N.° 69/PRES/2007 
 

Assunto: Contenção dos níveis de Despesa dos Serviços 
Considerando: 
 
• A necessidade de garantir o rigor orçamental, 
assegurando a utilização racional das dotações disponíveis 
e dos recursos municipais; 
 
• Que existe a necessidade de proceder a uma contenção 
efectiva dos níveis de despesa assumida pelos serviços, no 
último trimestre do corrente ano; 
 
• Os nível de compromissos já assumidos até à presente 
data e os recursos financeiros disponíveis para satisfação 
dos mesmos; 
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• A necessidade de intensificar os mecanismos de controlo 
da despesa dos serviços de modo a assegurar, no final do 
exercício, o cumprimento das metas estabelecidas para o 
corrente ano; 
 
• Que no final do ano económico, com a finalidade de 
esgotar as dotações orçamentais ao seu dispor, alguns 
serviços desencadeiam processos de despesa, que num 
contexto de recuperação financeira, pela sua natureza, 
podem ocorrer em anos seguintes. 
 
Determino: 
 
1. Não devem ser efectuados novos cabimentos e 
assumidos compromissos, a partir de dia 1 de Outubro 
inclusive, até ao final do corrente ano; 
 
2. Exceptuam-se do disposto no n.º anterior os 
cabimentos e compromissos relativos à aplicação em 
despesas de funcionamento, despesas das verbas 
provenientes de fundos comunitários e da respectiva 
contrapartida municipal e despesas com obras municipais, 
bem como as despesas urgentes e inadiáveis; 
 
Os processos de despesa identificados pelos serviços 
como urgentes e inadiáveis têm de conter 
obrigatoriamente fundamentação que prove a 
impossibilidade de os mesmos ocorrerem no ano seguinte. 
 
Odivelas, 27 de Outubro de 2007 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

(a) Susana de Carvalho Amador 
 
 
 

DESPACHO N.° 70/PRES/2007 
 

Assunto: Rectificação à data de assinatura do Despacho 
69/PRES/2007 
 
A data de assinatura do Despacho n.º 69/PRES/2007 é 
27 de Setembro de 2007 e não 27 de Outubro de 2007 
como, por lapso, consta do referido Despacho. 
 
Odivelas, 28 de Setembro de 2007 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

(a) Susana de Carvalho Amador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OUTROS DESPACHOS 
 

 
 

DESPACHO N.º 04/DDPEDE/2007 
 

Assunto: Subdelegação de assinatura de correspondência e 
expediente no âmbito do sector de Pesquisa, Análise e 
Informação e do Sector de Acompanhamento e Contido 
de Projectos Comparticipados, pertencentes à Divisão de 
Apoio ao Desenvolvimento Económico e Projectos 
Comparticipados 
 
Nos termos do disposto no n.° 3, do artigo 5.º, do 
Decreto-Lei n.° 93/2004, de 20 de Abril, na redacção do 
Decreto-Lei n.° 104/2006, de 7 de Junho, diplomas que 
aplicaram à Administração Local o estatuto do pessoal 
dirigente constante da Lei n.° 2/2004, de 15 de Janeiro, na 
redacção da Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto, subdelego 
na Dr.ª Sandra Maria Nogueira Neto, Coordenadora do 
Sector de Pesquisa, Análise e informação e do Sector de 
Acompanhamento e Controlo de Projectos 
Comparticipados, pertencentes à Divisão de Apoio ao 
Desenvolvimento Económico e Projectos 
Comparticipados a assinatura da correspondência e do 
expediente necessário à instrução dos processos no 
âmbito dos respectivos Sectores. 
 
 
Odivelas, 12 de Setembro de 2007  

 
Por Subdelegação de Competências, 

O Director do Departamento de Planeamento 
Estratégico e Desenvolvimento Económico 

(a) José Pedro S.P. Moura de Mesquita 
 
 
 
 

DESPACHO N.º 05/DDPEDE/2007 
 

Assunto: Subdelegação de assinatura de correspondência e 
expediente no âmbito da Unidade de Inserção na Vida 
Activa (UNÍVA), pertencente ao Sector de Apoio ao 
Desenvolvimento Empresarial da Divisão de Apoio ao 
Desenvolvimento Económico e Projectos 
Comparticipados 
 
Nos termos do disposto no n.º 3, do artigo 5.º, do 
Decreto-Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, na redacção do 
Decreto-Lei n.º .104/2006, de 7 de Junho, diplomas que 
aplicaram à Administração Local o estatuto do pessoal 
dirigente constante da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, na 
redacção da Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto, subdelego 
na Dr.ª Paula Cristina Baptista Cabrita Gama, 
Coordenadora da Unidade de Inserção na Vida Activa 
(UNIVA), pertencente ao Sector de Apoio ao 
Desenvolvimento Empresarial da Divisão de Apoio ao 
Desenvolvimento Económico e Projectos 
Comparticipados a assinatura da correspondência e do 
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expediente necessário á instrução dos processos no 
âmbito da respectiva unidade. 
 
Odivelas, 12 de Setembro de 2007 

 
Por Subdelegação de Competências, 

O Director do Departamento de Planeamento 
Estratégico e Desenvolvimento Económico 

(a) José Pedro S.P. Moura de Moura de Mesquita 
 
 
 

DESPACHO N.° 04/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 despacho, 
durante o período de 01 de Outubro a 04 de Outubro de 
2007, datas em que me encontrarei ausente por motivo de 
férias, na Senhora 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 sub delegante todas as 
informações solicitadas, independentemente do dever 
genérico de informar. 
 
Odivelas, 28 de Setembro 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 
 

 
 
 

Administração Jurídica 
e Administração Geral 

 

 
 
Decisões tomadas pelo Senhor Director do Departamento de 
Administração Jurídica e Geral, ao abrigo das competências 
subdelegadas, nos termos da Informação dos serviços com o  
n.º Interno/2007/16406, de 27.08.2007: 
 
Divisão do Património 
Reunião de Câmara de 5 de Setembro de 2007 
 
Informação nº I/2007/13989 
Data: 2007.07.10 
Assunto: Seguro Ramo Automóvel Viatura Municipal 86-27-SF 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação. 
Valor: 511,84 € 
Data: 2007.07.10 
 
Informação nº I/2007/13985 
Data: 2007.07.10 
Assunto: Seguro de Transporte da Exposição de Pintura de 
Lívio de Morais. 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação. 
Valor: 95,72 € 
Data: 2007.07.10 
 
Informação nº I/2007/13934 
Data: 2007.07.10 
Assunto: Seguro de Transporte da Exposição de Escultura de 
António Magina. 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação. 
Valor: 49,46 € 
Data: 2007.07.10 
 
Informação nº I/2007/13926 
Data: 2007.07.10 
Assunto: Seguro de Transporte da Exposição de Escultura do 
CNAP 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação. 
Valor: 35,82 € 
Data: 2007.07.10 
 
Informação nº I/2007/13916 
Data: 2007.07.10 
Assunto: Lisboagás – Consumo de gás natural – Facturação de 
04-06-2006 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação. 
Valor: 112,34 € 
Data: 2007.07.10 
 
Informação nº I/2007/13905 
Data: 2007.07.10 
Assunto: SMAS – Centro de Exposições – Quinta da Memória – 
Facturação de 21/06/2007 

Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação. 
Valor: 104,78 € 
Data: 2007.07.10 
 
Informação nº I/2007/13882 
Data: 2007.07.10 
Assunto: Reproeste - Facturação 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação. 
Valor: 217,28 € 
Data: 2007.07.10 
 
Informação nº I/2007/13873 
Data: 2007.07.09 
Assunto: Lisboagás – Consumo de gás natural – Facturação de 
13/06/2007 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação. 
Valor: 96,35 € 
Data: 2007.07.09 
 
Informação nº I/2007/13865 
Data: 2007.07.10 
Assunto: EDP – Fornecimento de Electricidade em Habitação 
Social – Facturação – Maio 2007. 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação. 
Data: 2007.07.10 
Valor: 50,26 € 
 
Informação nº I/2007/13843 
Data: 2007.07.09 
Assunto: Seguro Acidentes Pessoais – Visita ao Pavilhão do 
Conhecimento – Ciência Viva 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação, com nota da necessidade da devolução do 
doc. Cabimento para instrução do processo de consulta. 
Data: 2007.07.09 
Valor: 100,00 € 
 
Informação nº I/2007/13826 
Data: 2007.07.09 
Assunto: Prosegur – facturação referente a deslocação de 
piquete. 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação. 
Data: 2007.07.09 
Valor: 83,49 € 
 
Informação nº I/2007/13755 
Data: 2007.07.06 
Assunto: TV CABO - Facturação 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação. 
Data: 2007.07.06 
Valor: 22,99 € 
 
Informação nº I/2007/13746 
Data: 2007.07.06 
Assunto: TV CABO - Facturação. 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação. 
Data: 2007.07.06 
Valor: 22,99 € 
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Informação nº I/2007/13734 
Data: 2007.07.06 
Assunto: TV CABO - Facturação. 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação. 
Data: 2007.07.06 
Valor: 15,50 € 
 
Informação nº I/2007/13628 
Data: 2007.07.05 
Assunto: Facturação GRUPO 8 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação. 
Data: 2007.07.05 
Valor: 38,72 € 
 
Informação nº I/2007/13383 
Data: 2007.07.02 
Assunto: Pagamento de contribuições condominiais. 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação. 
Data: 2007.07.02 
Valor: 480,00 € 
 
Informação nº I/2007/13320 
Data: 2007.07.02 
Assunto: Pagamento do Seguro da Exposição de Escultura de 
António Magina 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação. 
Data: 2007.07.02 
Valor: 65,00 € 
 
Informação nº I/2007/13218 
Data: 2007.06.29 
Assunto: EDP – Fornecimento de Electricidade em Habitação 
Social – Facturação – Maio 2007 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação. 
Data: 2007.06.29 
Valor: 1,65 € 
 
Informação nº I/2007/13216 
Data: 2007.06.29 
Assunto: Seguro da Exposição Colectiva de Embaixadas. 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação. 
Data: 2007.06.29 
Valor: 112,53 € 
 
Informação nº I/2007/13213 
Data: 2007.06.29 
Assunto: TV CABO - Facturação 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação. 
Data: 2007.06.29 
Valor: 35,53 € 
 
Informação nº I/2007/13210 
Data: 2007.06.29 
Assunto: Seguro Ramo Automóvel Viaturas Municipais - Agosto 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação. 
Data: 2007.06.29 
Valor: 1.472,49 € 
 
Informação nº I/2007/13197 
Data: 2007.06.29 

Assunto: TV CABO - Facturação 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação. 
Data: 2007.06.29 
Valor: 22,99 € 
 
Informação nº I/2007/13196 
Data: 2007.06.29 
Assunto: Seguro da Exposição do CNAP. 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação. 
Data: 2007.06.29 
Valor: 53,43 € 
 
Informação nº I/2007/13188 
Data: 2007.06.29 
Assunto: Seguro da Exposição Semana de Comemoração do 
“Dia Mundial do Livro” 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação. 
Data: 2007.06.29 
Valor: 27,02 € 
 
Informação nº I/2007/13179 
Data: 2007.06.29 
Assunto: EDP – Fornecimento de Electricidade em 
Polidesportivos – Facturação – Abril 2007  
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação. 
Data: 2007.06.29 
Valor: 660,28 € 
 
Informação nº I/2007/13177 
Data: 2007.06.29 
Assunto: EDP – Fornecimento de Electricidade em Serviços 
Municipais – Facturação – Abril 2007 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação. 
Data: 2007.06.29 
Valor: 479,41 € 
 
Informação nº I/2007/12939 
Data: 2007.06.27 
Assunto: Prosegur – facturação referente a deslocação do 
piquete. 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação. 
Data: 2007.06.29 
Valor: 60,67 € 
 
Informação nº I/2007/12882 
Data: 2007.06.26 
Assunto: Prosegur – facturação referente a deslocação do 
piquete 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação. 
Data: 2007.06.26 
Valor: 60,67 € 
 
Informação nº I/2007/12881 
Data: 2007.06.26 
Assunto: Prosegur – facturação referente a deslocação de piquete 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação. 
Data: 2007.06.26 
Valor: 60,67 € 
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Informação nº I/2007/12359 
Data: 2007.06.20 
Assunto: Seguro Exposição de Tapeçaria de Gudrun Robinson 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação em a) e b) 
Data: 2007.06.20 
Valor: 90,00 € 
 
Informação nº I/2007/13326 
Data: 2007.06.19 
Assunto: Seguro Exposição Arte Silenciosa 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação em a) e b) 
Data: 2007.06.19 
Valor: 200,00 € 
 
Informação nº I/2007/12308 
Data: 2007.06.19 
Assunto: Konica Minolta - Facturação 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação. 
Data: 2007.06.19 
Valor: 147,39 € 
 
Informação nº I/2007/12133 
Data: 2007.06.19 
Assunto: Seguro Multiriscos do Núcleo Museológico do Posto 
de Comando do MFA - Pontinha 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação. 
Data: 2007.06.19 
Valor: 397,84 € 
 
Informação nº I/2007/12059 
Data: 2007.06.14 
Assunto: EDP – Fornecimento de Electricidade em Serviço 
Municipal – Facturação Março 2007 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação. 
Data: 2007.06.14 
Valor: 128,96 € 
 
Informação nº I/2007/12018 
Data: 2007.06.14 
Assunto: EDP – Fornecimento de Electricidade em 
Equipamentos – Habitação Social – Facturação Abril 2007. 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação. 
Data: 2007.06.14 
Valor: 534,86 € 
 
Informação nº I/2007/15757 
Data: 2007.08.09 
Assunto: Seguro Exposição de Escultura de Eduardo 
Nascimento “Enlevo de Monges III”. 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos fixados em a) e b) da 
presente informação. 
Valor: 181,15 € 
 
Informação nº I/2007/15749 
Data: 2007.08.09 
Assunto: Seguro Máquinas Casco e Automóvel – Máquina Retro 
escavadora 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos fixados em a) e b) 
respectivamente. 
Data: 2007.08.09 
Valor: 899,38€ 
 

Informação nº I/2007/15597 
Data: 2007.08.07 
Assunto: EDP – Fornecimento de Electricidade em Habitação 
Social – Facturação Junho 2007 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação. 
Data: 2007.08.07 
Valor: 669,28 € 
 
Informação nº I/2007/15596 
Data: 2007.08.07 
Assunto: EDP – Fornecimento de Electricidade em Pavilhões 
Desportivos Municipais – Facturação Junho 2007 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação. 
Data: 2007.08.07 
Valor: 1.201,29 € 
 
Informação nº I/2007/15595 
Data: 2007.08.07 
Assunto: EDP – Fornecimento de Electricidade em Serviços 
Municipais – Facturação Junho 2007. 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação. 
Data: 2007.08.07 
Valor: 876,16 € 
 
Informação nº I/2007/15557 
Data: 2007.08.06 
Assunto: Konica Minolta - Facturação 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação. 
Data: 2007.08.06 
Valor: 130,56 € 
 
Informação nº I/2007/15539 
Data: 2007.08.06 
Assunto: Konica Minolta - Facturação 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação. 
Data: 2007.08.06 
Valor: 671,36 € 
 
Informação nº I/2007/15537 
Data: 2007.08.06 
Assunto: Konica Minolta - Facturação 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação. 
Data: 2007.08.06 
Valor: 156,66 € 
 
Informação nº I/2007/15512 
Data: 2007.08.03 
Assunto: Lisboagás – Consumo de gás natural – Facturação de 
20-07-2007 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação. 
Data: 2007.08.03 
Valor: 10,06 € 
 
Informação nº I/2007/15488 
Data: 2007.08.03 
Assunto: Prosegur – Facturação referente a assistência técnica 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação. 
Data: 2007.08.03 
Valor: 103,27 € 
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Informação nº I/2007/15487 
Data: 2007.08.03 
Assunto: Prosegur – facturação referente a assistência técnica 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação. 
Data: 2007.08.03 
Valor: 92,13 € 
 
Informação nº I/2007/15486 
Data: 2007.08.03 
Assunto: Prosegur – Facturação referente a assistência técnica 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação. 
Data: 2007.08.03 
Valor: 156,34 € 
 
Informação nº I/2007/15485 
Data: 2007.08.03 
Assunto: Prosegur – facturação referente a assistência técnica 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação. 
Data: 2007.08.03 
Valor: 92,13 € 
 
Informação nº I/2007/15654 
Data: 2007.08.14 
Assunto: Fax Cópia - Facturação 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação. 
Data: 2007.08.14 
Valor: 217,80 € 
 
Informação nº I/2007/15483 
Data: 2007.08.03 
Assunto: Prosegur – facturação referente a assistência técnica 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação. 
Data: 2007.08.03 
Valor: 133,95 € 
 
Informação nº I/2007/14021 
Data: 2007.07.11 
Assunto: Konica Minolta - Facturação 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação. 
Valor: 511,12 € 
Data: 2007.07.11 
 
Informação nº I/2007/14035 
Data: 2007.07.11 
Assunto: Konica Minolta - Facturação 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação. 
Valor: 140,36 € 
Data: 2007.07.10 
 
Informação nº I/2007/14036 
Data: 2007.07.11 
Assunto: Konica Minolta - Facturação 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação. 
Valor: 297,93 € 
Data: 2007.07.11 
 
Informação nº I/2007/14253 
Data: 2007.07.13 
Assunto: Luban - Facturação 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação. 

Valor: 938,24 € 
Data: 2007.07.13 
 
Informação nº I/2007/14271 
Data: 2007.07.13 
Assunto: Seguro da Exposição de Escultura de Eduardo 
Nascimento “Enlevo de Monges III” 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação e devolução à DP. 
Valor: 200,00 € 
Data: 2007.07.13 
 
Informação nº I/2007/14294 
Data: 2007.07.13 
Assunto: Konica Minolta - Facturação 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação. 
Valor: 149,56 € 
Data: 2007.07.13 
 
Informação nº I/2007/14298 
Data: 2007.07.13 
Assunto: Seguro para Fracção Municipal – Praceta 19 de Abril, 
nº 18 E R/C – Qtª das Pretas – Famões. 
Despacho: Ao DGAF/DF para cabimento e devolução à DP. 
Valor: 200,00 € 
Data: 2007.07.13 
 
Informação nº I/2007/14347 
Data: 2007.07.16 
Assunto: Seguro da Exposição de Pintura de Lívio de Morais 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação. 
Valor: 97,48 € 
Data: 2007.07.16 
 
Informação nº I/2007/14369 
Data: 2007.07.16 
Assunto: Konica Minolta - Facturação 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação. 
Data: 2007.07.16 
Valor: 147,39 € 
 
Informação nº I/2007/14370 
Data: 2007.07.16 
Assunto: Konica Minolta - Facturação 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação. 
Data: 2007.07.16 
Valor: 145,60 € 
 
Informação nº I/2007/14420 
Data: 2007.07.17 
Assunto: Reembolso à Odivelcultur por pagamento de 
consumos de água aos SMAS. 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação. 
Data: 2007.07.17 
Valor: 487,26 € 
 
Informação nº I/2007/14539 
Data: 2007.07.18 
Assunto: Luban - Facturação 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação. 
Data: 2007.07.18 
Valor: 285,56 € 
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Informação nº I/2007/14554 
Data: 2007.07.18 
Assunto: Seguro Clube do Movimento 2005 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação. 
Data: 2007.07.18 
Valor: 1.370,06 € 
 
Informação nº I/2007/14690 
Data: 2007.07.20 
Assunto: Luban - Facturação 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação. 
Data: 2007.07.20 
Valor: 1.109,45 € 
 
Informação nº I/2007/14919 
Data: 2007.07.25 
Assunto: EDP – Fornecimento de Electricidade em Serviços 
Municipais – Facturação Junho 2007. 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação. 
Data: 2007.07.25 
Valor: 602,85 € 
 
Informação nº I/2007/15014 
Data: 2007.07.26 
Assunto: Konica Minolta - Facturação 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação. 
Data: 2007.07.26 
Valor: 140,36 € 
 
Informação nº I/2007/15030 
Data: 2007.07.26 
Assunto: Prosegur – facturação referente a deslocação de piquete 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação. 
Data: 2007.07.26 
Valor: 60,67 € 
 
Informação nº I/2007/15178 
Data: 2007.07.30 
Assunto: Prosegur – Facturação referente a deslocação de 
piquete. 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação. 
Data: 2007.07.30 
Valor: 242,68 € 
 
Informação nº I/2007/15221 
Data: 2007.07.30 
Assunto: Cânon Portugal, SA - Facturação 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação. 
Data: 2007.07.30 
Valor: 229,97 € 
 
Informação nº I/2007/15229 
Data: 2007.07.30 
Assunto: Konica Minolta -Facturação 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação. 
Data: 2007.07.30 
Valor: 96,98 € 
 
Informação nº I/2007/15241 
Data: 2007.07.31 
Assunto: Konica Minolta -Facturação 

Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação. 
Data: 2007.07.31 
Valor: 130,56 € 
 
Informação nº I/2007/15243 
Data: 2007.07.31 
Assunto: Konica Minolta -Facturação 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação. 
Data: 2007.07.31 
Valor: 130,56 € 
 
Informação nº I/2007/15249 
Data: 2007.07.31 
Assunto: Konica Minolta -Facturação 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação. 
Data: 2007.07.31 
Valor: 156,66 € 
 
Informação nº I/2007/15260 
Data: 2007.07.31 
Assunto: Konica Minolta -Facturação 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação. 
Data: 2007.07.31 
Valor: 156,66 € 
 
Informação nº I/2007/15285 
Data: 2007.07.31 
Assunto: Konica Minolta -Facturação 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação. 
Data: 2007.07.31 
Valor: 671,36 € 
 
Informação nº I/2007/15292 
Data: 2007.07.31 
Assunto: Konica Minolta -Facturação 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação. 
Data: 2007.07.31 
Valor: 104,94 € 
 
Informação nº I/2007/15295 
Data: 2007.07.31 
Assunto: Luban Assistência Técnica, Lda - Facturação 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação. 
Data: 2007.07.31 
Valor: 1.223,55 € 
 
Informação nº I/2007/15297 
Data: 2007.07.31 
Assunto: Konica Minolta -Facturação 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação. 
Data: 2007.07.31 
Valor: 121,46 € 
 
Informação nº I/2007/15298 
Data: 2007.07.31 
Assunto: TV Cabo -Facturação 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação. 
Data: 2007.07.31 
Valor: 35,53 € 
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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/2007/17497, de 14 de Setembro de 
2007, referente ao período de 03 a 13 de Setembro de 2007: 
 
Departamento de Habitação Saúde e Assuntos Sociais 
 
Divisão de Construção e Reabilitação de Habitação 
 
Interno/2007/15810 de 2007-08-10 
Assunto: Vistoria técnica. Fogo municipal sito na Praceta 25 de 
Agosto, nº 1 – 2º Esq. – Famões. 
Decisão: Abertura de procedimento por ajuste directo e ao 
DGAF/DF para cabimento do valor estimado de € 868,50 + 
IVA. 
Data: 2007-09-04 
 
Interno/2007/15925 de 2007-08-14 
Assunto: Vistoria ao fogo municipal sito na Rua Domingos 
António de Carvalho nº 8 – 2º Esq. (Partes Comuns) – Quinta 
das Pretas – Famões. 
Decisão: Abertura de procedimento por ajuste directo e ao 
DGAF/DF para cabimento do valor estimado de € 1.399,00 + 
IVA. 
Data: 2007-09-06 
 
Interno/2007/13690 de 2007-09-06 
Assunto: Reabilitação no fogo municipal sito na Rua Bordalo 
Pinheiro nº 8 r/c Esq. – Bairro Gulbenkian. 
Decisão: Ao DGAF/DF para cabimento do valor em falta. 
Data: 2007-09-11 
 
Interno/2007/16520 de 2007-08-28 
Assunto: Adjudicação: Obras de reabilitação em partes comuns. 
Edifício de habitação municipal sito na “ Rua Rainha Santa 
Isabel, nº 5 – Bairro Municipal Quinta das Pretas – Famões”.  
Decisão: Adjudique-se, conforme proposto. Ao DGAF/DF, 
para cabimento do valor em falta, e para compromisso. 
Data: 2007-09-13 
 
Interno/2007/15863 de 2007-08-13 
Assunto: Reparação em prédio municipal sito na Rua José Régio, 
nº 11 – Bairro Gulbenkian – Odivelas. 
Decisão: Adjudique-se, nos termos propostos. Ao DGAF/DF, 
para cabimento do valor em falta, e para compromisso.  
Data: 2007-09-13 
 
Interno/2007/16503 de 2007-08-28 
Assunto: Reparação de urgência no fogo municipal sito na Rua 
Rainha Santa Isabel nº 5 r/c Esq.º e Dtº - Quinta das Pretas – 
Famões.   
Decisão: Ao DGAF/DF, para cabimento, compromisso e 
pagamento. 
Data: 2007-09-13 
 
 
 
 
 
 
 

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/2007/17508, de 14 de Setembro de 2007, referente 
ao período de 03 a 13 de Setembro de 2007: 
 
Departamento de Habitação Saúde e Assuntos Sociais 
 
Interno/2007/15908 de 2007-08-14 
Assunto: 2ª Fase da Alienação de fogos municipais – Rua José 
Régio, 11 – R/C Dtº - Bairro Gulbenkian, Odivelas – Pedido  
de alienação da Habitação. 
Decisão: Deferimento da pretensão da requerente.  
Data: 2007-08-23 
 
 
Sector de Intervenção Social 
 
Interno/2007/15915 de 2007-08-13 
Assunto: Gestão Social do PER – Proposta de exclusão do 
agregado. 
Decisão: Exclusão, por Edital, de Lucas da Moura Gonçalves 
por não residir e notificação do agregado residente para 
abandonar a barraca. 
Data: 2007-08-20 
 
Interno/2007/15218 de 2007-07-31 
Assunto: Desdobramento do agregado familiar de Frederico 
Cardoso, nº PER 061.0053.1, Azinhaga dos Besouros Norte, 
Pontinha. 
Decisão: Desdobramento dos dois agregados, atribuindo-se 
outro nº PER ao 2º agregado, sendo que a titularidade deste  
2º agregado è atribuído a Carla da Conceição Santos Cardoso.  
Data: 2007-08-23 
 
Interno/2007/16764 de 2007-09-03 
Assunto: Proposta de transferência do agregado familiar 
recenseado com o registo de matrícula nº 080.0007.1 – Núcleo 
das Granjas Novas – Ramada.  
Decisão: Transferência do agregado recenseado com o registo de 
matrícula nº 080.0007.1 (Manuel Vieira Santos) para a 
construção recenseada com o registo de matrícula nº 080.0006.1 
(João Brito), assim que este for realojado. Demolição da barraca 
recenseada com o nº 080.0007.1, assim que o Sr. Manuel Vieira 
Santos proceda à mudança, bem como, demolição do anexo 
ocupado pelo agregado de João Brito, que vai ser realojado e que 
corresponde ao nº PER – 080.0008.1, cujo titular já foi excluído, 
assim que a família que o ocupa efectuar a mudança para o 
empreendimento da Arroja. 
Data: 2007-09-04 
 
Interno/2007/16824 de 2007-09-04 
Assunto: Exclusão do PER de elementos do agregado  
n.º 020.0057.01, Bairro do Barruncho, Póvoa de Santo Adrião – 
Audiência de interessados. 
Decisão: Assinatura de Edital nº 114/VJE/2007, referente ao 
processo de exclusão do PER, de Gregória da Moura, Cláudia da 
Moura Lopes Pereira, Djamila Eduarda Lopes da Moura 
Tavares, Elsa Teresa da Moura, Indira Manuela da Moura 
Tavares, recenseados no PER com o nº 020.0057.01, por falta de 
residência permanente na construção precária nº 57 do Núcleo 
20 PER, Bairro do Barruncho, Póvoa de Santo Adrião.   
Data: 2007-09-04 
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Interno/2007/16890 de 2007-09-03 
Assunto: Proposta de Realojamento do agregado familiar de 
Maria do Céu Silva Correia – Freguesia de Olival Basto – Pedido 
de Habitação. 
Decisão: Atribuição de um número PER, informar o SEPC para 
retirar esta candidatura do Prohabita e realojamento do 
agregado, num fogo de tipologia T3, adaptada a deficientes, no 
empreendimento da Arroja.   
Data: 2007-09-10 
 
Interno/2007/17208 de 2007-09-10 
Assunto: Exclusão do PER de elemento do agregado familiar  
n.º 084.0005.01, Bairro Alto da Arroja, Odivelas. Decisão Final.  
Decisão: Assinatura de Edital nº 116/VJE/2007, referente à 
Exclusão do Programa Especial de Realojamento (PER), perda 
de direito a realojamento da Sra. Liliana Alexandra Rodrigues, 
por falta de residência permanente na Construção Precária nº 05, 
do Núcleo 84 PER, Bairro Alto da Arroja, Odivelas.  
Data: 2007-09-11 
 
Interno/2007/17203 de 2007-09-10 
Assunto: Exclusão do PER de elemento do agregado familiar  
nº 084.0011.02, Bairro Alto da Arroja, Odivelas. Decisão Final. 
Decisão: Assinatura de Edital nº 115/VJE/2007, referente à 
Exclusão do Programa Especial de Realojamento (PER), perda 
de direito a realojamento do Sr. Pedro Miguel Coelho da Costa, 
por falta de residência permanente na Construção Precária nº 11, 
do Núcleo 84 PER, Bairro Alto da Arroja, Odivelas.  
Data: 2007-09-11 
 
Interno/2007/17245 de 2007-09-10 
Assunto: Actualização dos processos de Domingos Carvalho de 
Jesus, ficha PER 60.12.2 E DE João Carvalho de Jesus, Ficha 
PER 60.18.1.  
Decisão: Integração dos familiares não PER, nas fichas dos 
respectivos chefes de família.  
Data: 2007-09-11 
 
Interno/2007/13936 de 2007-07-10 
Assunto: Proposta de integração no PER, dos dois agregados 
residentes no Pré – Fabricado 6, Bº Municipal da Arroja. 
Decisão: Integração no PER (com fichas autónomas) das duas 
CF e dos elementos residentes no Bairro. 
Data: 2007-09-12 
 
Interno/2007/12159 de 2007-06-18 
Assunto: Integração no PER do agregado de Manuel Fernando 
Almeida da Silva, Azinhaga dos Besouros, Pontinha. 
Decisão: Integração deste agregado no PER. 
Data: 2007-09-12 
 
 
Sector de Reabilitação de Habitação 
 
Interno/2007/11624 de 2007-06-08 
Assunto: Inquérito Administrativo. Anomalias verificadas em 
fogo municipal sito na “ Rua José Régio, nº 7 – R/C Dto.,  
B.º Gulbenkian – Odivelas”.  
Decisão: Assinatura de Edital nº 86/VJE/2007, referente à 
realização de Inquérito Administrativo.  
Data: 2007-09-07 
 
 
Secção de Gestão do Parque Habitacional 
 
Processo nº 0902/058 – 2004 
Interno/2007/9874 de 2007-05-17 

Assunto: Regularização de Dívida. Fogo: Rua Domingos 
António Carvalho nº 4 – 3º Dtº. – Famões. Titular: Natália Jesus 
Oliveira das Neves. 
Decisão: Regularização do valor em dívida através de um plano 
de regularização de 83 prestações, no valor de € 45,79 e uma 
prestação final de € 45,84 com início em Julho de 2007. Oficiar o 
inquilino do teor da decisão, bem como informar a Divisão 
Financeira do teor da decisão. 
Data: 2007-08-23 
 
 
 

 

Educação, Cultura e Juventude 
 

 
 
Decisões tomadas pela Senhora Vereadora Maria Fernanda 
Franchi, ao abrigo das competências delegadas, durante o 
período de 1 de Janeiro a 31 de Agosto de 2007, no âmbito do 
Despacho n.º 10/PRES/2005, nos termos da Informação  
n.º Interno/2007/16725, de 03.09.2007: 
 
Departamento Educação, Cultura e Juventude 
 
Sector de Bibliotecas e Arquivo Histórico 
 
Informação n.º: 003/DEJC/SBAH/2007 
Assunto: Pagamento da factura n.º 1641 do Restaurante Casa 
dos Caracóis, no valor de €44 referente à iniciativa “Leituras em 
Odivelas”.  
Decisão: Ao DGAF/DF para pagamento da factura. 
Data: 17-01-2007 
 
Informação n.º: 004/DEJC/SBAH/2007 
Assunto: Pagamento da factura n.º 1628 do Restaurante Casa 
dos Caracóis, no valor de €88, referente ao fornecimento de 
refeições da comitiva do espectáculo “A Música na Corte D´El 
Rei D. Dinis”.  
Decisão: Ao DGAF/DF para pagamento da factura. 
Data: 25-01-2007 
 
Informação n.º: Interno/2007/9091 
Assunto: Semana de Comemoração do Dia Mundial do Livro – 
Abril de 2007 – Aditamento à informação Interno/2007/4572, 
no valor de €500 aos Artistas Unidos e de €65 à Odivelgest, 
Gestão de Equipamentos E.M.  
Decisão: Ao DGAF/DF para compromisso e pagamento da 
verba solicitada. 
Data: 17-04-2007 
 
 
Divisão Cultura e Património Cultural 
 
Informação n.º: Interna/2007/3990 
Assunto: Pagamento à funcionária do Instituto de Odivelas, 
referente a uma visita ao Mosteiro de S. Dinis, no valor de €60. 
Decisão: Ao DGAF/DF para pagamento da verba solicitada.   
Data: 26-06-2007 
 
Informação n.º: Interno/2007/14249 
Assunto: Rotas, Gentes, Cultura e Comunidades – Pedido de 
pagamento ao SMAS de Loures, no valor de €135,36, relativo à 
limpeza do recinto. 
Decisão: Ao DGAF/DF solicita-se o pagamento da factura 
referida na informação.   
Data: 29-07-2007 
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Divisão da Educação 
 
Informação n.º: 15/DEJC/DE//2007 
Assunto: Projecto “Vigilantes Patrulheiros” – Pagamento à 
Rodoviária de Lisboa, no valor de €246,30 referente à aquisição 
dos passes para os “Vigilantes Patrulheiros” do mês de 
Dezembro. 
Decisão: À DGAF/DF para pagamento à Rodoviária de Lisboa 
da verba indicada. 
Data: 10-01-2007 
 
Informação n.º: 17/DEJC/DE//2007 
Assunto: Compromisso e transferência de verba para pagamento 
da factura da Rodoviária de Lisboa – Transportes escolares para 
alunos que frequentam Escolas dentro do Município de 
Odivelas, no valor de €16.782,37 referente ao mês de Dezembro.  
Decisão: À DGAF/DF para proceder ao compromisso e 
pagamento da verba indicada. 
Data: 10-01-2007 
 
Informação n.º: Interno/2007/2612 
Assunto: Compromisso e transferência de verba para pagamento 
da Factura da Rodoviária de Lisboa – Transportes escolares para 
alunos que frequentam Escolas dentro do Município de 
Odivelas, no valor de €23.465,44, referente ao mês de Janeiro.  
Decisão: À DGAF/DF para compromisso e pagamento. 
Data: 19-02-2007 
 
Informação n.º: Interno/2007/2621 
Assunto: Projecto “Vigilantes Patrulheiros” – Pagamento à 
Rodoviária de Lisboa, no valor de €298,70, referente à aquisição 
dos passes para os Vigilantes Patrulheiros do mês de Janeiro de 
2007.  
Decisão: À DGAF/DF para pagamento da verba indicada. 
Data: 19-02-2007 
 
Informação n.º: Interno/2007/3790 
Assunto: Compromisso e transferência de verba para pagamento 
do 2.º Período Escolar de Transportes Escolares – Junta de 
Freguesia da Ramada, no valor de €1749.01.  
Decisão: À DGAF/DF para transferência para a Junta de 
Freguesia da Ramada da verba indicada referente a transportes 
escolares. 
Data: 05-03-2007 
 
Informação n.º: Interno/2007/3794 
Assunto: Compromisso e transferência de verba para pagamento 
do 2.º Período Escolar de Transportes Escolares – Junta de 
Freguesia de Famões, no valor de €1452.41.  
Decisão: À DGAF/DF para transferência para a Junta de 
Freguesia de Famões da verba indicada referente a transportes 
escolares.  
Data: 05-03-2007 
 
Informação n.º: Interno/2007/3800 
Assunto: Compromisso e transferência de verba para pagamento 
do 2.º Período Escolar de Transportes Escolares – Junta de 
Freguesia de Caneças, no valor de €1243.81.  
Decisão: À DGAF/DF para transferência para a Junta de 
Freguesia de Caneças da verba indicada referente a transportes 
escolares. 
Data: 05-03-2007 
 
Informação n.º: Interno/2007/3804 
Assunto: Compromisso e transferência de verba para pagamento 
do 2.º Período Escolar de Transportes Escolares – Junta de 
Freguesia da Póvoa de Santo Adrião, no valor de €1768.57.  

Decisão: À DGAF/DF para transferência para a Junta de 
Freguesia da Póvoa de Santo Adrião da verba indicada referente 
a transportes escolares.  
Data: 05-03-2007 
 
Informação n.º: Interno/2007/3812 
Assunto: Compromisso e transferência de verba para pagamento 
do 2.º Período Escolar de Transportes Escolares – Junta de 
Freguesia do Olival Basto, no valor de €2359.04.  
Decisão: À DGAF/DF para transferência para a Junta de 
Freguesia do Olival Basto da verba indicada referente a 
transportes escolares. 
Data: 05-03-2007 
 
Informação n.º: Interno/2007/4511 
Assunto: Compromisso e pagamento de subsídios às actividades 
das Associações de Pais para o Ano Lectivo de 2006/2007, no 
valor de €4999.  
Decisão: À DGAF/DF para compromisso e pagamento de 
acordo com a deliberação em Reunião de Câmara 
Data: 20-03-2007 
 
Informação n.º: Interno/2007/5029 
Assunto: Pedido de compromisso e pagamento do 1º semestre 
das assinaturas de telefones, nos Jardins-de-infância e nas 
Escolas do 1º ciclo do Ensino Básico da Rede Pública, no valor 
de €5037,48.  
Decisão: À DGAF/DF para compromisso e pagamento da 
verba solicitada para liquidação da assinatura de telefones nos 
jardins-de-infância.  
Data: 29-03-2007 
 
Informação n.º: Interno/2007/6161 
Assunto: Projecto “Vigilantes Patrulheiros” – Pagamento à 
Rodoviária de Lisboa, no valor de €298,70, referente ao mês de 
Fevereiro.  
Decisão: À DGAF/DF para compromisso e pagamento. 
Data: 30-03-2007 
 
Informação n.º: Interno/2007/7942 
Assunto: Projecto “Vigilantes Patrulheiros” – Pagamento à 
Rodoviária de Lisboa, no valor de €298,70, referente ao mês de 
Março.  
Decisão: À DGAF/DF para pagamento da factura.  
Data: 26-04-2007 
 
Informação n.º: Interno/2007/8969 
Assunto: Projecto “Vigilantes Patrulheiros” – Pagamento à 
Rodoviária de Lisboa, no valor de €272,60, referente ao mês de 
Abril.  
Decisão: À DGAF/DF para pagamento da factura. 
Data: 10-04-2007 
 
Informação n.º: Interno/2007/9727 
Assunto: Compromisso e pagamento da 2.ª prestação de 
subsídios às Escolas do 2.º e 3.º Ciclo do Ensino Básico para os 
Projectos Escolares na área de «Educação, Sociedade e 
Cidadania» para o ano lectivo 2006/2007, no valor de €3850.  
Decisão: Ao DGAF/DF solicita-se o compromisso e pagamento 
da verba indicada, já aprovada em Reunião de Câmara a 9 de 
Maio. 
Data: 17-05-2007 
 
Informação n.º: Interno/2007/11343 
Assunto: Compromisso e transferência de verba para pagamento 
do 3.º Período Escolar de Transportes Escolares – Junta de 
Freguesia de Caneças, no valor de €1164,21.  
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Decisão: Ao DGAF/DF para compromisso e transferência da 
verba indicada.  
Data: 11-06-2007 
 
Informação n.º Interno/2007/11350 
Assunto: Compromisso e transferência de verba para pagamento 
do 3.º Período Escolar de Transportes Escolares – Junta de 
Freguesia de Famões, no valor de €2148,39.  
Decisão: Ao DGAF/DF para compromisso e transferência da 
verba indicada.  
Data: 11-06-2007 
 
Informação n.º: Interno/2007/11359 
Assunto: Compromisso e transferência de verba para pagamento 
do 3.º Período Escolar de Transportes Escolares – Junta de 
Freguesia de Odivelas, no valor de €3511,89.  
Decisão: Ao DGAF/DF para compromisso e transferência da 
verba indicada. 
Data: 11-06-2007 
 
Informação n.º: Interno/2007/11363 
Assunto: Compromisso e transferência de verba para pagamento 
do 3.º Período Escolar de Transportes Escolares – Junta de 
Freguesia de Olival Basto, no valor de €2754,02.  
Decisão: Ao DGAF/DF para compromisso e transferência da 
verba indicada.  
Data: 11-06-2007 
 
Informação n.º: Interno/2007/11364 
Assunto: Compromisso e transferência de verba para pagamento 
do 3.º Período Escolar de Transportes Escolares – Junta de 
Freguesia da Pontinha, no valor de €1456,81.  
Decisão: Ao DGAF/DF para compromisso e transferência da 
verba indicada.  
Data: 11-06-2007 
 
Informação n.º: Interno/2007/11366 
Assunto: Compromisso e pagamento de subsídio à Escola 
Profissional Agrícola D. Dinis no âmbito do Programa do 
Urbano ao Rural, no valor de €3681,90.  
Decisão: Ao DGAF/DF para compromisso e transferência da 
verba indicada.  
Data: 26-06-2007 
 
Informação n.º: Interno/2007/11367 
Assunto: Compromisso e transferência de verba para pagamento 
do 3.º Período Escolar de Transportes Escolares – Junta de 
Freguesia da Ramada, no valor de €1316,43.  
Decisão: Ao DGAF/DF para compromisso e transferência da 
verba indicada.  
Data: 11-06-2007 
 
Informação n.º: Interno/2007/11370 
Assunto: Compromisso e transferência de verba para pagamento 
do 3.º Período Escolar de Transportes Escolares – Junta de 
Freguesia da Póvoa de Santo Adrião, no valor de €1768,48.  
Decisão: Ao DGAF/DF para compromisso e transferência da 
verba indicada.  
Data: 11-06-2007 
 
Informação n.º: Interno/2007/12335 
Assunto: Projecto “Vigilantes Patrulheiros” – Pagamento à 
Rodoviária de Lisboa, no valor de €298,70, referente ao mês de 
Maio.  
Decisão: À DGAF/DF para pagamento da verba indicada. 
Data: 26-06-2007 
 
 

Informação n.º: Interno/2007/15234 
Assunto: Projecto “Vigilantes Patrulheiros” – Pagamento à 
Rodoviária de Lisboa, no valor de €272,60, referente ao mês de 
Junho.  
Decisão: À DGAF/DF solicita-se o pagamento Rodoviária de 
Lisboa. 
Data: 02-08-2007 
 
 
Divisão da Juventude 
 
Informação n.º: Interno/2007/9877 
Assunto: Compromisso e Pagamento ao Corpo Nacional de 
Escutas – Agrupamento 1177 de Famões, referente ao Sub-
Programa E do PAJO, designadamente, deslocação a Vila Nova 
de Famalicão, no valor de €1218.  
Decisão: Ao DGAF/DF para pagamento da verba indicada. 
Data: 19-05-2007 
 
Informação n.º: Interno/2007/9910 
Assunto: Compromisso e Pagamento ao Corpo Nacional de 
Escutas – Agrupamento 1216 de Famões, referente ao Sub-
Programa E do PAJO, designadamente, deslocação à Lagoa de 
Stº. André, no valor de €350.  
Decisão: Ao DGAF/DF para pagamento da verba indicada. 
Data: 29-05-2007 
 
Informação n.º: Interno /2007/11171 
Assunto: Compromisso e Pagamento – 1.ª e 2.ª tranches – ao 
CNE – Agrupamento 69 de Odivelas – Construção da Sede, no 
valor de €30.2941,40  
Decisão: Ao DGAF/DF para compromisso e pagamento da 
verba solicitada (€30.2941,40) do Agrupamento 69 de Odivelas. 
Data: 08-06-2007 
 
 
Departamento de Habitação, Saúde e Assuntos Sociais 
 
Divisão de Assuntos Sociais 
 
Informação n.º: 02/DHSAS/DAS/2007 
Assunto: Iniciativas Idas à Praia 2006 – Autorização de 
transferência de verba para a Junta de Freguesia do Olival Basto, 
no valor de €2255.  
Decisão: Ao DGAF/DF para pagamento à Junta de Freguesia 
do Olival Basto. 
Data: 03-01-2007 
 
Informação n.º: 03/DHSAS/DAS/2007 
Assunto: Compromisso e pagamento do ressarcimento de verbas 
à Odivelgest, E.M. relativo ao valor do mês de Novembro de 
2006, no valor de €765,15.  
Decisão: Ao DGAF/DF para compromisso e pagamento. 
Data: 08-01-2007 
 
Informação n.º: 06/DHSAS/DAS/2007 
Assunto: Compromisso e pagamento do ressarcimento de verbas 
à Odivelgest, E.M. relativo ao valor do mês de Dezembro de 
2006, no valor de €560,68.  
Decisão: Ao DGAF/DF para compromisso e pagamento. 
Data: 08-01-2007 
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AASSSSEEMMBBLLEEIIAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  
 

 
 

44..ªª  SSEESSSSÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  
 

11..ªª  RReeuunniiããoo  rreeaalliizzaaddaa  eemm  
2277  ddee  SSeetteemmbbrroo  ddee  22000077  

 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

PROPOSTA DE RECOMENDAÇÃO 
 

 
 

RECOMENDA À CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 
MEDIDAS RELATIVAS AO IMI PARA O ANO DE 2008 

 
O Código do Imposto Municipal sobre Imóveis (CIMI) 
constitui um instrumento importante para a autarquia, não 
apenas sob o ponto de vista financeiro, como 
tradicionalmente tem sido utilizado, mas sobretudo como 
um instrumento de fiscalidade e de política de 
ordenamento e desenvolvimento do território. 
 
Considerando que 
 
No Concelho de Odivelas existem alguns milhares de 
casas vazias, sem qualquer uso social. 
 
A Lei 6/2006, de 27/2 (Novo Regime do Arrendamento 
urbano) introduziu alterações ao Código nº 3 do artº 112ª 
do CIMI, criando um quadro legal que penaliza os prédios 
urbanos que se encontrem devolutos, pela aplicação do 
dobro das taxas de IMI, responsabilizando desta maneira 
os proprietários que não asseguram qualquer função social 
ao seu património. 
 
O Decreto-Lei nº 159/2006, de 8 de Agosto, procedeu á 
definição do concelho fiscal de prédio devoluto. 
 
Em 2007 este mecanismo de penalização não foi aplicado 
no Município de Odivelas. 
 
Considerando ainda 
 
Que o nº 8 do artº 112º do Código do IMI permite que os 
municípios, mediante deliberação da Assembleia 
Municipal, possam majorar até 30% a taxa aplicável a 
prédios urbanos degradados, considerando-se como tais 
os que face ao seu estado de conservação, não cumpram 
satisfatoriamente a sua função ou façam perigar a 
segurança de pessoas e bens, 

A Assembleia Municipal de Odivelas, reunida no dia 27 de 
Setembro de 2007, delibera recomendar à Câmara de 
Odivelas que tome medidas a curto prazo: 
 
1 – De acordo com o actual número 3 do artigo 112º do 
IMI, as taxas de IMI sejam elevadas ao dobro nos casos 
de prédios urbanos que se encontrem devolutos há mais 
de um ano, conforme as disposições do referido artigo e 
as definições do DL 159/2006. 
 
2 – Se proceda a uma majoração 30% sobre a taxa 
aplicável a prédios urbanos degradados, que tenham 
pendentes notificações municipais de intimação para 
realização de obras, de modo a colmatar más condições de 
segurança e salubridade, enquanto durar a situação ou não 
forem executadas as obras intimadas de acordo, com o 
número 8 do artigo 112º do IMI. 
 
Lisboa, 27 de Setembro de 2007 
 
(Aprovada por maioria) 

 
 
 
 

MOÇÕES 
 

 
 

TRANSFERÊNCIAS DE COMPETÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO 
CENTRAL PARA AS AUTARQUIAS LOCAIS, NAS ÁREAS 

DA SAÚDE, EDUCAÇÃO E ACÇÃO SOCIAL 
 

Considerando que o Governo iniciou um processo dito 
negocial, de transferências de competências da 
Administração Central para as Autarquias Locais em áreas 
como a Saúde, Educação e Acção Social. 
 
Considerando que o processo iniciado surge no contexto 
da elaboração de uma Lei de Finanças Locais penalizadora 
para os Municípios, de gestão centralizada do QREN, do 
encerramento de vários serviços públicos em todo o país e 
tendo em conta anteriores processos de transferências de 
competências que resultaram em mais e maiores 
dificuldades para as Autarquias. 
 
Considerando que qualquer processo de transferência de 
competências deve respeitar a Autonomia do Poder Local 
Democrático, devendo ser acompanhado dos respectivos 
meios financeiros adequados ao exercício dessas mesmas 
competências. 
 
Considerando que a transferência de competências da 
Administração Central para as Autarquias em matéria de 
funções sociais do Estado, não pode servir para destruir o 
carácter universal dos serviços prestados até agora pelo 
Estado. 
 
A Assembleia Municipal de Odivelas, reunida em 27 de 
Setembro de 2007, delibera: 
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1. Manifestar preocupação por um processo que constitua 
uma forçada transferência de competências e de encargos 
em domínios onde as carências se vão avolumando, por 
reduções sistemáticas de investimentos da Administração 
Central; 
 
2. Manifestar preocupação pelas tentativas de 
transferências de competências para as quais os 
Municípios não estão preparados, no actual contexto de 
constrangimentos legais e financeiros impostos; 
 
3. Exigir que as competências a transferir o sejam em 
função das necessidades existentes e não em função das 
dotações que hoje lhes estão afectas, ou seja, sub 
financiadas e carenciadas dos meios técnicos e humanos 
necessários à satisfação dessas mesmas necessidades. 
 
Odivelas, 27 de Setembro de 2007 
 
(Aprovada por maioria) 

 
 
 

DEFENDER O SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE 
 

O direito à saúde é uma conquista emblemática da 
Revolução de Abril. A Constituição de 1976 inscreveu, no 
seu artigo 64.º, que “todos têm direito à protecção da 
saúde e o dever de a defender e promover”, acrescentando 
que esse direito é realizado através de “um serviço 
nacional de saúde geral, universal e gratuito”.  
 
Criado em 1979 pela Lei n.º 56/79 de 15 de Setembro, o 
Serviço Nacional de Saúde cumpre este ano o 28.º 
aniversário. Classificado pela Organização Mundial de 
Saúde como o 12.º melhor a nível mundial, ficando à 
frente de países como a Grã-Bretanha, Alemanha, Canadá 
e Estados Unidos da América, os seus resultados na 
melhoria dos cuidados de saúde da população portuguesa 
são inquestionáveis e estão expressos, a título 
exemplificativo, na diminuição da taxa de mortalidade 
infantil, que passou de 39 por mil em 1975 para 5 por mil 
em 2003 e no aumento da esperança de vida que passou 
de 69 anos em 1973 para 77,8 em 2004. 
 
Ao longo dos anos, o Serviço Nacional de Saúde tem sido 
alvo de fortes ataques, por parte dos que nunca aceitaram 
o seu carácter “geral, universal e gratuito”. Na 2.ª revisão 
da Constituição, realizada em 1989, o princípio da 
gratuitidade é substituído pela fórmula «tendencialmente 
gratuito». Abriu-se então o caminho para a introdução das 
taxas moderadoras, as quais vieram a ser instituídas em 
1992. Desde então estas taxas não param de aumentar, 
quer nos valores a pagar, quer na quantidade de actos de 
saúde abrangidos, sendo já cerca de 400 as taxas a pagar. 
Em 2007, os portugueses foram “presenteados” com o 
pagamento de taxas nas cirurgias e internamentos 
hospitalares. 
 
Nas contas do governo, a introdução desta medida 
permitirá no corrente ano ao Ministério da Saúde duplicar 

as receitas provenientes das taxas moderadoras, 
estimando-se que atinja o valor de 16 milhões de euros.  
 
Assiste-se hoje ao ultimar de uma ofensiva destruidora 
que se materializa no encerramento de maternidades, 
passando as ambulâncias a ser salas de parto, e os 
bombeiros a acumular a função de obstretas; no 
encerramento de serviços de urgência, como se as pessoas 
pudessem escolher a hora e o dia em que ficam doentes; 
no encerramento de hospitais, obrigando as pessoas a 
longas deslocações e tempos de espera.  
 
A empresarialização, a contratualização, e as parcerias 
público-privado são apresentadas com a capa da eficiência 
e da racionalização mas, afinal, os resultados de auditorias 
do Tribunal de Contas denunciam que os hospitais SA 
apresentam maior défice e níveis de endividamento mais 
elevado e que os utentes estão menos satisfeitos com o 
atendimento.  
 
Um pouco por todo o país surgem manifestações de 
descontentamento pela falta de condições no acesso aos 
cuidados de saúde: porque faltam equipamentos com o 
mínimo de condições, porque não há médicos, 
enfermeiros e outros profissionais, porque não há meios 
auxiliares de diagnóstico. 
 
O concelho de Odivelas é especialmente afectado neste 
domínio. Sendo um dos concelhos da Grande Lisboa com 
maior índice de utentes sem médico de família, (21% o 
que equivale a cerca de 35 mil pessoas), quando a média se 
situa em 17%, é também particularmente penalizado pelo 
estado de degradação que caracteriza as instalações dos 
Centros de Saúde.  
 
E porque temos memória não esquecemos que os novos 
Centros de Saúde de Odivelas, Póvoa e Olival Basto 
deviam estar construídos há 3 anos e continuam em 
“banho-maria”. Mesmo depois da reafirmação da 
promessa por parte do Ministro da Saúde em Janeiro de 
2006, de financiamento para uma intervenção nos Centros 
de Saúde, facto que foi apresentado à população como 
uma medida emblemática. Não obstante nada se fez e as 
expectativas criadas quer nos profissionais de saúde quer 
na população do concelho foram goradas.  
 
Face ao exposto a Assembleia Municipal de Odivelas 
reunida em 27 de Setembro de 2007 reclama do Ministério 
da Saúde:  
 
1. O Reforço dos recursos humanos, designadamente o 
número de enfermeiros, médicos de saúde familiar e de 
especialidades em que existe maior carência;  
 
2. A Construção com carácter de urgência, dos Centros de 
Saúde de Odivelas, Olival Basto, Póvoa de St.º Adrião e 
Pontinha; 
 
3. Definição de medidas para a construção de 
equipamentos de saúde nas freguesias de Famões e 
Ramada; 
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4. Contratação de técnicos de radiologia para garantir o 
funcionamento do RX no CATUS de Odivelas. 
 
Odivelas, 27 de Setembro de 2007 
 
(Aprovada por maioria) 

 
 
 

IMPACTO DOS CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS SOBRE A SAÚDE 
 

Considerando a divulgação pela Direcção-Geral da Saúde 
do Relatório relativo à Exposição da População aos 
Campos Electromagnéticos que, no que diz respeito ao 
impacto dos Campos Electromagnéticos sobre a Saúde 
refere como possível que uma intensa exposição possa 
aumentar, ainda que ligeiramente, o risco de leucemia 
infantil e de leucemia e tumores cerebrais nos adultos; 
 
Considerando que o mesmo estudo aponta que estão em 
curso novos estudos médicos que irão ainda completar as 
lacunas no conhecimento de hoje sobre a acção destes 
campos sobre a matéria viva; 
 
Considerando que muitos dos Cidadãos do Concelho de 
Odivelas se encontram diariamente expostos nas suas 
habitações e locais de trabalho e que a existência de 
Escolas nestas condições, constitui um motivo acrescido 
de preocupação; 
 
Considerando que o Licenciamento das Linhas de Alta-
Tensão está dependente da Administração Central; 
 
A Assembleia Municipal de Odivelas delibera solicitar à 
Câmara Municipal que articule junto das autoridades 
competentes o para o enterramento das Linhas de Alta-
Tensão existentes no Concelho e que não sejam 
licenciadas mais estruturas aéreas no nosso território. 
 
Lisboa 27 de Setembro de 2007 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 

SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE 
 

Os ataques sistemáticos contra o Serviço Nacional de 
Saúde por parte do Governo do Partido Socialista 
continuam. 
 
O fecho de Hospitais e Maternidades, a diminuição de 
horários e fecho de Centros de Saúde por todo o País, não 
está de acordo com a matriz que deveria presidir a um 
Governo de um Partido que se diz Socialista. 
 
Como se não bastasse, assiste-se a ataques e ameaças aos 
profissionais de saúde que, em vez de terem a estabilidade 
necessária para poderem desempenhar cabalmente o seu 
trabalho, vivem e trabalham preocupados com a 
manutenção dos seus postos de trabalho. 
 

Em contrapartida, na propaganda, este Governo é 
excelente; O senhor Ministro da Solidariedade Social, 
Vieira da Silva, entregou, quinta-feira em Braga os 
primeiros telemóveis a idosos, de acordo com o Programa 
Iniciativa de Segurança Idade Maior.  
 
Esta acção faz recordar a que foi desenvolvida em tempos 
pelo Major Valentim Loureiro em período de eleições, 
numa versão mais ligeira, pois como todos sabem 
enquanto este (segundo se consta) entregava frigoríficos (e 
outros electrodomésticos) o senhor Ministro entrega 
telemóveis. 
 
Não fosse um dirigente do Movimento de Utentes do 
Serviço Nacional de Saúde, dizer que “Não apoiam nem a 
compra de óculos nem a compra de dentaduras e depois 
vêm dar telemóveis a quem não tem óculos para ver” a 
festa teria sido completa. 
 
É altura de dizer – basta! 
 
Assim, a Assembleia Municipal de Odivelas, reunida em 
27 de Setembro de 2007, delibera: 
 
Condenar veementemente os ataques e o continuo 
esvaziamento do Serviço Nacional de Saúde (SNS) por 
parte do Governo do Partido Socialista. 
 
Exigir mais uma vez ao Governo a construção dos 
Centros de Saúde no Concelho de Odivelas. 
 
Odivelas, 27 de Setembro de 2007 
 
(Aprovada por maioria) 

 
 
 
 

VOTO DE PESAR 
 

 
 

FALECIMENTO DE JOAQUIM JORGE MAGALHÃES MOTA 
 

Joaquim Jorge Magalhães Mota (1935-2007) 
 
Advogado e político português, Magalhães Mota nasceu 
em Santarém em 1935, ali tendo feito os seus estudos 
liceais formando-se depois na Faculdade de Direito de 
Lisboa. 
 
Dirigente da Associação de Estudantes da Faculdade de 
Direito, da JUC da Diocese de Lisboa e da JUC Nacional 
cedo esta figura impar da democracia portuguesa iniciou a 
sua luta por um Portugal mais desenvolvido e moderno. 
 
Profissionalmente contam-se os cargos de membro da 
junta de Colonização Interna, chefe de Gabinete do 
Secretário de Estado da Indústria e Presidente do 
Conselho de Administração da Organização de Gestão de 
Empresas. 
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Foi sócio fundador e Presidente do Conselho 
Coordenador da SEDES (associação para o 
desenvolvimento económico e social), tendo editado neste 
período relevantes documentos como “O País que somos, 
o País que queremos ser”. 
 
Entre 1969 e 1973 assumiu o cargo de deputado na 
Assembleia Nacional, tendo tido inúmeras intervenções 
parlamentares de onde se destaca as proferidas a 
propósito da Lei de Meios (1972-1973), Contas Públicas 
(1973), Lei do Cinema, Lei do Fomento Industrial, tendo 
igualmente feito um aviso prévio sobre a Lei da 
Informação. 
 
Foi um dos signatários do Projecto de Revisão 
Constitucional e do pedido de não ratificação do Decreto-
lei 520/71, limitador da actividade das cooperativas, que 
ficavam reduzidas ao aspecto meramente económico e 
esvaziadas de todo e qualquer conteúdo cultural livre. 
 
Na sua última intervenção como deputado denunciou a 
utilização de fundos reservados pelo Ministério do 
Interior e a actuação politica da maioria da Assembleia 
Nacional. 
 
Em representação de Portugal esteve presente em vários 
colóquios e reuniões internacionais, tendo sido a tese que 
defendeu, uma das seis, escolhidas para o plenário do 1º 
Congresso Latino de Direito Agrário. 
 
Funda juntamente com Pinto Balsemão e Sá Carneiro o 
então PPD/PSD em Maio de 1974. 
 
Nesse mesmo ano toma posse do cargo de Ministro da 
Administração Interna do I Governo Provisório. 
 
Nomeado ministro sem pasta no II, III e IV Governo 
Provisórios, cargo que exerceu até 1975, assumindo em 
Setembro de 1975 as funções de Ministro do Comércio 
Interno. 
 
É posteriormente eleito Secretário Geral do PSD e eleito 
membro da Comissão Política Nacional, presidindo ao 
Grupo Parlamentar do PPD/PSD até 1978. 
 
Em 1979 torna-se independente e membro da ASDI 
(Associação Social e Democrática Independente). 
 
Magalhães Mota deixa-nos assim como uma das 
personalidades cívicas de primeiro plano da vida nacional. 
 
Sendo um dos Fundadores do regime democrático 
português, Magalhães Mota foi um combatente pela 
liberdade, político corajoso na defesa de uma democrática 
de tipo ocidental para Portugal. 
 
A sua obra o seu exemplo permanecerá como um modelo 
de homem dedicado à causa pública, à democracia e 
Liberdade, que sempre deveremos saber honrar. 
 

A Assembleia Municipal de Odivelas delibera votar 
favoravelmente este Voto de pesar honrando a vida, a 
obra e a luta encetada pela liberdade e Democracia, por 
Magalhães Mota, enviando desta forma as mais sentidas 
condolências à sua família. 
 
Odivelas, 27 de Setembro de 2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

VOTO DE CONGRATULAÇÃO 
 

 
 

AO ATLETA NELSON EVORA 
 

A Assembleia Municipal de Odivelas vem desta forma 
reconhecer e louvar o excelente feito do atleta Nelson 
Évora no Campeonato do Mundo de Atletismo, realizado 
em Osaka no Japão, onde se sagrou campeão do mundo 
na prova de triplo salto. 
 
Com este voto de congratulação, pretendemos também 
enaltecer o trabalho, esforço, dedicação e empenho que 
levaram este jovem do Concelho à vitória desejada. 
 
Acreditamos que, com o potencial demonstrado, este 
jovem que já é uma referência no atletismo português, 
trará mais alegrias e resultados para o Concelho e para 
Portugal. 
 
Odivelas 27 de Setembro 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PROJECTO DE FUSÃO 
DE EMPRESAS MUNICIPAIS 

 

 
 

PROJECTO DE FUSÃO DAS EMPRESAS MUNICIPAIS 
ODIVELCULTUR, E.M. E ODIVELGEST, E.M. 

 
Projecto de Fusão das Empresas Municipais Odivelcultur, 
Gestão, Produção e Divulgação Cultural, E.M. e 
Odivelgest, Gestão de Equipamentos, E.M., de acordo 
com o proposto no ofício nº 206/PCA/OEM/OF/07, de 
12-07-2007, conforme o deliberado na 14.ª reunião 
ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, realizada em 
18 de Julho de 2007, (Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões n.º 14/2007, página 12), nos termos e conforme 
consta no documento do Projecto de Fusão, que se 
publica em anexo. 
 
(Aprovado por maioria) 
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ANEXO: 
 
 
 
 

PROJECTO DE FUSÃO DAS EMPRESAS MUNICIPAIS ODIVELCULTUR, 

GESTÃO, PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO CULTURAL, E.M., 

E ODIVELGEST, GESTÃO DE EQUIPAMENTOS, E.M. 

 
 

BALANÇO DAS EMPRESAS INCORPORANTE E INCORPORADA 
COM REFERÊNCIA A 31.12.2006 

 
 

BALANÇO DA EMPRESA INCORPORANTE APÓS FUSÃO 
 
 

PACTO SOCIAL DA EMPRESA INCORPORANTE 
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___________ PROJECTO DE FUSÃO DAS EMPRESAS MUNICIPAI S___________  

ODIVELCULTUR  - GESTÃO, PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO  CULTURAL,  E.M. 

_________________________________ E _________________________________  

____________ ODIVELGEST - GESTÃO DE EQUIPAMENTOS, E.M. ____________  

 

1. Nota Introdutória 

 

  

As administrações da Odivelcultur – Gestão, Produção e Divulgação Cultural, E.M. 

(doravante designada abreviadamente Odivelcultur), e da Odivelgest – Gestão de 

Equipamentos, E.M. (doravante designada abreviadamente Odivelgest), deliberaram 

proceder à apresentação do presente projecto de fusão. _______________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

O presente projecto de fusão foi elaborado pelas administrações das empresas 

municipais participantes com a consciência de constituir esta a via que melhor 

prossegue os interesses das empresas envolvidas e dos respectivos accionistas 

(neste caso um accionista único: a Câmara Municipal de Odivelas), aos quais a lei 

confere o direito soberano de decidir sobre este assunto._______________________  

2. Razões para a Fusão _____________________________ ___________________

____________________________________________________________________  

2.1 Reorientação Estratégica das Empresas Municipais do concelho de Odivelas 

As empresas municipais participantes no projecto de fusão constituem o universo das 

empresas municipais do Município de Odivelas. O capital estatutário da Odivelgest e 

da Odivelcultur é detido na totalidade pelo Município de Odivelas. Com a criação 

destas empresas pretendeu o Município de Odivelas obviar ao seguinte: agilizar a 

gestão de equipamentos municipais de diverso tipo de molde a que o serviço público 

final fosse um serviço mais adequado aos interesses dos munícipes e com maior 

índice de satisfação global para toda a comunidade. 

À Odivelgest coube a gestão de todos os equipamentos ligados à água, isto é, 
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piscinas e valências desportivas, lúdicas, de manutenção e saúde ligadas à água bem 

como a gestão dos bares que servem diversas infraestruturas municipais. À 

Odivelcultur coube a gestão dos equipamentos culturais do concelho nomeadamente o 

Centro Cultural Malaposta e o Centro de Artes e Ofícios..   

Relativamente às duas empresas refira-se um facto central: cada empresa tem, 

actualmente, um equipamento que se destaca de todos os outros que gere, pela sua 

importância estratégica para o concelho de Odivelas: no caso da Odivelgest o 

complexo das piscinas de Odivelas e no caso da Odivelcultur o Centro Cultural 

Malaposta.  

De facto, para um concelho que tem cerca de 145000 habitantes um equipamento 

como as piscinas de Odivelas é de vital importância para o concelho e seus 

habitantes. As disciplinas de tratamento corporal e de saúde e higiene quotidiana bem 

como as disciplinas ligadas ao desporto e ao carácter lúdico estão, cada vez mais, a 

ganhar notoriedade. 

O Centro Cultural Malaposta tem, para o concelho, a mesma importância vital. É um 

edifico que tem atrás de si um forte peso histórico. A inauguração, em 1989, enquanto 

Centro Cultural constituiu um grande momento cívico. São, aliás, muito poucas as 

infraestruturas que em toda a área Metropolitana de Lisboa possuem valências 

culturais e artísticas tão vastas. O Centro Cultural Malaposta é já um elemento 

incontornável da arte e da cultura quer em termos concelhios, quer em termos da AML 

e do próprio país. 

A vida municipal tem de ser encarada de forma aberta às mudanças e às evoluções 

do meio envolvente. As técnicas de gestão pública também evoluíram e permitem 

novos quadros de sinergias operacionais e estratégicas. 

Por outro lado, o enquadramento legal decorrente da Nova Lei das Finanças Locais 

(Lei 53-F/2006 de 29 de Dezembro de 2006) obriga todas as Câmaras Municipais do 

país a reflectir acerca das empresas municipais e da sua gestão quer em termos da 

futura criação de empresas, quer em termos da adaptação das já existentes ao novo 

quadro legal.  

A presente fusão insere-se, pois, na política de reorganização e reorientação 
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estratégica que o Município de Odivelas tem levado a cabo (e que pretende 

aprofundar) ao nível das suas empresas municipais.    

 

2.2 Optimização do Serviço Público prestado aos munícipes do concelho de Odivelas 

e Vantagens de Gestão e de Exploração  

A Missão Estratégica que está cometida a cada uma das empresas municipais do 

concelho de Odivelas, Odivelgest e Odivelcultur, desenvolve-se com base num 

denominador comum, ou seja, a maximização das potencialidades de um conjunto de 

equipamentos do Município mediante o desenvolvimento e promoção de actividades 

com vista à promoção da qualidade de vida dos munícipes, designadamente, de 

natureza cultural e desportiva. A existência de duas estruturas que, em última 

instância, visam objectivos da mesma natureza poderá ser incentivadora de dispersão 

de estratégias, potenciando a criação de redundâncias e/ou dificuldades ao avanço da 

especialização no desenvolvimento das actividades. __________________________  

Assim, torna-se claro que a junção operacional das duas estruturas irá criar a 

possibilidade de alargar cada uma das actividades específicas (nomeadamente a 

cultural e a dos serviços lúdicos, desportivos e de saúde ligados à água), bem como 

criará condições para que outras actividades possam vir a ser exploradas num quadro 

mais vasto de intervenção de serviço público, potenciando o valor acrescentado desse 

mesmo serviço público. A integração funcional das duas empresas municipais e a 

respectiva gestão dos equipamentos que lhes estão destinados (com vista à promoção 

do desenvolvimento do Município, designadamente nas suas vertentes cultural e 

desportiva) será um passo muito importante para a racionalização estratégica da 

missão de serviço público gerada pela actividade de uma empresa municipal reforçada 

na dimensão e na capacidade de intervenção. 

2.3 Redução de Custos Administrativos 

A fusão permitirá, ainda, um quadro de renovação que levará à simplificação 

administrativa, através da integração de serviços e da extinção de outros que estejam 

duplicados, com reflexos ao nível da redução dos custos administrativos gerados, 

permitindo canalizar esses recursos libertos para investimentos na modernização 
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administrativa das estruturas e dessa forma incrementar a prestação de serviços que 

acrescentem valor à vida dos munícipes.  

Pretende-se com a incorporação da empresa municipal Odivelgest na Odivelcultur 

criar uma única unidade empresarial municipal no plano jurídico e económico da qual, 

tal como atrás já ficou bem expresso, resultarão diversas vantagens, entre as quais se 

destacam uma maior unidade e racionalização da gestão, a desburocratização e 

simplificação administrativa, a redução de encargos gerais e a concentração de 

esforços e recursos no exercício de diversas actividades de exploração que, 

devidamente integradas em termos de criação de sinergias, venham a possibilitar uma 

eficácia maior nos serviços prestados e no índice de satisfação dos munícipes. 

2.4 Conclusão 

Pelo que atrás expusemos ficou justificado em termos estratégicos a razão de ser e a 

oportunidade da presente fusão. A própria Lei 53-F2006 de 29 de Dezembro impunha 

o prazo de dois anos para as empresas municipais já existentes, à data da sua 

entrada em vigor, providenciarem os necessários processos de adaptação ao novo 

espírito da Lei. Quer a Odivelgest, quer a Odivelcultur, teriam de agilizar os seus 

processos de adaptação à Lei. Desta forma, a haver alterações estratégicas ao nível 

da política para as empresas municipais do concelho de Odivelas, este será, sem 

dúvida, um dos momentos mais adequados e oportunos. 

O pano de fundo da presente fusão tem, assim, os seguintes vectores de estratégia e 

acção global: 

Ao nível do relacionamento entre a estrutura empresarial municipal e a Câmara 

Municipal de Odivelas 

- aprofundamento da ligação institucional existente 

- eventual alargamento do âmbito operacional da parceria 

- mais-valia do serviço público prestado aos munícipes 

- gestão garantizada através da celebração de Contrato (ou contratos)-Programa 
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-  gestão garantizada através de Contrato de Gestão com os responsáveis executivos 

 

Ao nível da Exploração 

- integração dos objectos de actividade das duas entidades 

- no seguimento dessa integração, potenciação de sinergias entre as diferentes 

actividades exploradas 

- criação de condições para que o objecto de actividade gerado pela empresa 

municipal resultante da fusão seja alargado a outras actividades que aumentem o 

serviço público prestado e permitam a criação de novas sinergias de exploração 

Ao nível dos Custos Gerais da Empresa 

- redefinição da relação entre a Empresa Municipal gerada pela fusão e a Câmara 

Municipal de Odivelas 

- redução de custos administrativos 

- reorganização da gestão dos Recursos Humanos  

- sinergias de gestão global 

Ao nível da viabilidade económica 

- as economias de custos ao nível da logística e da estrutura administrativa, permitem 

obter uma maior racionalidade económica. Por sua vez, um maior grau de 

especialização na exploração e gestão dos equipamentos disponibilizados permitem o 

reforço da viabilidade económica e, por conseguinte a promoção de um progressivo 

equilíbrio financeiro da entidade resultante da fusão. 

Ao nível do Serviço Público prestado aos munícipes do concelho de Odivelas 
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- alargamento da diversidade do Serviço Público prestado e incremento do seu valor 

acrescentado, isto é, incremento da qualidade do Serviço Público prestado   

Por último refiram-se as duas razões principais e de relevância estratégica que 

levaram a que se decidisse que o processo da fusão se realizasse através da 

incorporação da empresa municipal Odivelgest na empresa municipal Odivelcultur: a 

existência de estudo de viabilidade aquando da constituição da Odivelcultur (o que não 

aconteceu com a Odivelgest); o capital social da Odivelcultur ser muito superior ao da 

Odivelgest (500 000 euros versus 149 639.37 euros).  _________________________  

3. Empresas Participantes ______________________________________________  

Incorporante:  Odivelcultur – Gestão, Produção e Divulgação Cultural, E.M. ______  

 Sede: Av. D. Dinis, n.º 96 – C, em Odivelas e escritórios centrais no 

Centro Cultural Malaposta, Rua Angola, 2620-492 Olival Basto ____  

 Capital social: € 500 000,00 (quinhentos mil euros)______________  

 Matrícula: n.º 2/EM da Conservatória do Registo Comercial de 

Odivelas _______________________________________________  

 Pessoa colectiva n.º 506 219 992 ___________________________  

Incorporada:  Odivelgest – Gestão de Equipamentos, E.M. __________________  

 Sede: Rua Eugénio de Castro, n.º 13, em Odivelas e escritórios 

centrais na Rua Frei João Turiano, nº 13, 2675-389 Odivelas______  

 Capital social: € 149 639,37 (cento e quarenta e nove mil seiscentos 

e trinta e nove euros e trinta e sete cêntimos) __________________  

 Matrícula: n.º 1/EP da Conservatória do Registo Comercial de 

Odivelas _______________________________________________  

 Pessoa colectiva n.º 505 028 301 ___________________________  
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4. Participações de Capital ________________________ _____________________  

As empresas incorporante (Odivelcultur) e incorporada (Odivelgest) são detidas na 

totalidade pelo Município de Odivelas, através do seu órgão executivo. ___________  

5. Modalidade da Fusão _____________________________ ___________________  

A operação a realizar pelas empresas participantes consiste na absorção da 

Odivelgest pela Odivelcultur mediante a transferência global do património da primeira 

para a segunda, e atribuição ao sócio único e comum de partes de capital daquela 

última empresa, consubstanciando-se, por conseguinte, numa “fusão por absorção ou 

incorporação”, nos termos do artigo 97.º, n.º 4, alínea a), do Código das Sociedades 

Comerciais.___________________________________________________________  

A operação de fusão nos moldes referidos vai seguir o regime especial aplicável às 

fusões e cisões de sociedades residentes previsto nos artigos 67.º e seguintes do 

Código do IRC. _______________________________________________________  

Mais se avisa que na sede social de cada uma das empresas podem ser consultados 

pelos interessados o projecto de fusão e a documentação anexa, relatório e parecer 

elaborado pelos órgãos de fiscalização de cada uma das empresas intervenientes, 

parecer de ROC independente, bem como as contas e relatórios dos órgãos de 

administração, relatórios e pareceres dos órgãos de fiscalização e respectivas 

deliberações do executivo da Câmara Municipal de Odivelas sobre essas contas, 

relativamente aos três últimos exercícios das empresas. _______________________  

6. Balanços das empresas participantes na fusão com  referência a 31 de 

Dezembro de 2006 e outros documentos relevantes  

Em anexo ao presente projecto são apresentados os balanços do último exercício das 

empresas incorporante e incorporada, com referência a 31 de Dezembro de 2006 

(ANEXO I); o Balanço da Odivelcultur consolidado com o Balanço da Odivelgest 
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(ANEXO II); a lista com a identificação dos trabalhadores da Odivelgest cujos 

contratos de trabalho são transferidos para a empresa incorporante (ANEXO III); o 

novo Pacto Social da empresa incorporante (ANEXO IV); as actas dos Conselhos de 

Administração da Odivelcultur e da Odivelgest  aprovando o Projecto de Fusão 

(ANEXO V) ___________________________________________________________  

Todos os elementos patrimoniais activos e passivos são transferidos para a empresa 

incorporante pelo respectivo valor contabilístico nos livros da empresa incorporada, 

totalizando o valor dos activos e passivos a transferir o montante líquido de € 751 

313,12 (setecentos cinquenta e um mil trezentos e treze euros e doze cêntimos). 

7. Critérios de avaliação, modificação da estrutura  dos capitais próprios e  

relação de troca  

É entendimento das administrações das empresas intervenientes que as 

demonstrações financeiras destas, tal como apresentadas com referência a 31 de 

Dezembro de 2006, e se encontram juntas ao presente projecto (ANEXO I) reflectem, 

de forma apropriada e correctamente valorizado, o património de cada uma delas. __  

Atendendo à circunstância do capital das empresas intervenientes pertencer na sua 

totalidade ao Município de Odivelas, através do seu órgão executivo, não há lugar ao 

cálculo de relação de troca. ______________________________________________  

O Município de Odivelas após a operação de fusão irá receber fracção adicional do 

capital estatutário da empresa incorporante no montante correspondente ao aumento 

do capital desta empresa derivado da incorporação do património da empresa 

incorporada. __________________________________________________________  

8. Aumento do Capital da Odivelcultur  

Em resultado da operação de fusão, a empresa incorporante, Odivelcultur, passará a 

ter um capital social de € 649 639,37 (seiscentos quarenta e nove mil seiscentos e 

trinta e nove euros e trinta e sete cêntimos). _________________________________  
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9. Alteração de Denominação da Odivelcultur   

A empresa incorporante, Odivelcultur, pretende alterar a sua denominação nos termos 

em que a mesma vier a ser autorizada pelo RNPC. Os nomes apresentados para 

análise do RNPC (pela respectiva ordem) são:  

MUNICIPÁLIA – Gestão de Equipamentos e Património do Município de Odivelas EM 

ODIVELPLAN – Gestão de Equipamentos e Património do Município de Odivelas EM 

GESEQUIP – Gestão de Equipamentos e Património do Município de Odivelas EM 

10. Partes de Capital a Atribuir à Accionista da Em presa Incorporada  

Em resultado do exposto nos pontos 7 e 8 anteriores, à actual e único sócio da 

Odivelgest (Município de Odivelas) será entregue o valor de € 149 639,37 (cento 

quarenta e nove mil seiscentos e trinta e nove euros e trinta e sete cêntimos) 

correspondente a partes do capital estatutário da Odivelcultur.  

11. Modalidades de Protecção dos Credores  

A solidez económica e financeira da Odivelcultur sai reforçada do processo de fusão, 

assumindo esta sociedade a partir de 1 de Outubro de 2007, todas as obrigações da 

empresa incorporada. 

Tem-se, assim, por ampla e devidamente salvaguardados os direitos dos credores das 

empresas participantes na fusão. 

12. Eficácia Contabilística da Fusão  
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A partir de 1 de Outubro de 2007, inclusive, todas as operações da empresa 

incorporada, compreendendo toda e qualquer formação de activos e constituição de 

passivos afectos à sua actividade são consideradas, do ponto de vista contabilístico, 

como efectuadas por conta da Odivelcultur, empresa incorporante, para a qual 

deverão ser transferidos todos os respectivos elementos patrimoniais activos e 

passivos, em conformidade com o presente projecto de fusão. __________________  

13. Outros Aspectos  

a) Não existem direitos de terceiros não accionistas a participar nos lucros das 

empresas participantes. ______________________________________________  

b) Não existem accionistas titulares de direitos especiais. ______________________  

c) Os contratos de trabalho celebrados pela empresa incorporada são transferidos 

para a empresa incorporante. Esta transmissão será feita sem perda de quaisquer 

direitos ou regalias dos trabalhadores, nomeadamente quanto às respectivas 

antiguidades, categorias e vencimentos (Anexo III). _________________________  

d) Não existem quaisquer vantagens especiais atribuídas aos membros dos órgãos da 

administração ou de fiscalização das empresas participantes. _________________  

e) Procede-se a alteração do pacto social da sociedade incorporante passando a ter a 

redacção que consta do Anexo IV do projecto de fusão. _____________________  

14. Modificações ao Projecto de Fusão 

Nos termos e para os efeitos do artigo 102.º, n.º 1, do Código das Sociedades 

Comerciais, as administrações das empresas participantes, com referência à data das 

assembleias, que se vierem a realizar para deliberar sobre o presente projecto de 

fusão, procederão aos ajustamentos necessários a este e aos respectivos suportes 

financeiros e avaliações, em ordem a permitir identificar as modificações a introduzir 
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na proposta de deliberação da fusão. ______________________________________  

Tendo em consideração a actividade desenvolvida pelas empresas participantes e a 

data de referência dos elementos que servem de base ao presente projecto de fusão, 

poderão ocorrer variações nos valores de balanço daquelas empresas não se 

esperando, porém, a ocorrência de oscilações relevantes no montante dos respectivos 

capitais próprios._______________________________________________________  

Odivelas,  28 de Junho de 2007 

 

Odivelcultur – Gestão, Produção e Divulgação Cultur al,  E.M. 

O Conselho de Administração  

 

O Presidente 

_____________________________________ 

(Mário Máximo dos Santos) 

Os  Vogais 

_____________________________________ 

(Rui Gonçalves Simões do Nascimento) 

_____________________________________ 

(Vitor Manuel Lourenço Machado)  
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Odivelgest – Gestão de Equipamentos, E.M. 

O Conselho de Administração   

O Presidente 

_____________________________________ 

(Mário Máximo dos Santos) 

Os  Vogais 

_____________________________________ 

(João Carlos Pires Cardiga) 

_____________________________________ 

(Ricardo Cordeiro Henriques Tomá 
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OdivelCultur, 
Gestão, Produção e Divulgação Cultural, E.M.  

 

  2005
AB AA AL AL

  
 IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS:   
    Despesas de Instalação 1.818,00 1.818,00 0,00 202,06
  1.818,00 1.818,00 0,00 202,06

IMOBILIZAÇÕES  CORPÓREAS:  
    Edifícios e outras construções 0,00 0,00 0,00 0,00

    Equipamento básico 126.099,35 47.105,35 78.994,00 86.972,29
   Ferramentas e urtensílios 37.150,47 8.925,49 28.224,98 7.563,41
   Equipamento administrativo 56.222,12 31.686,86 24.535,26 26.989,78
   Outras imobilizações corpóreas 90.872,40 24.356,06 66.516,34 55.251,01

310.344,34 112.073,76 198.270,58 176.776,49

  
Existências:
   Matérias Primas 0,00 0,00 0,00

    Mercadorias 0,00 0,00 0,00
   0,00 0,00 0,00

  
   Clientes c/c 26.930,28 26.930,28 17.099,46
   Estado e outros entes publicos 4.057,57 4.057,57 98.790,11

    Outros devedores 177,84 177,84 268,71
   Subscritores de capital 0,00 0,00 0,00

 31.165,69 31.165,69 116.158,28
TITULOS NEGOCIAVEIS

Outras aplicações de  tesouraria 51.968,12 51.968,12 235.199,50
51.968,12 51.968,12 235.199,50

  
 

    Depósitos à ordem 64.967,11 64.967,11 173.791,31
   Caixa 255,56 255,56 546,53

65.222,67 65.222,67 174.337,84

 148.356,48 0,00 148.356,48 525.695,62
   

  
  

   Acréscimos de Proveitos 0,00 0,00 0,00
   Custos diferidos 6.641,62 6.641,62 1.277,32

 6.641,62 0,00 6.641,62 1.277,32
  
   Total de amortizações 113.891,76
   Total de ajustamentos 0,00

Total do activo 467.160,44 113.891,76 353.268,68 703.951,49

DÍVIDAS DE TERCEIROS DE CURTO PRAZO

DEPÓSITOS BANCÁRIOS E CAIXA

 

ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS

 
IMOBILIZADO:

CIRCULANTE

 

 EXERCÍCIOS
2006

ACTIVO

BALANÇO ANALÍTICO 

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006
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 2006 2005

  

 Capital 500.000,00 500.000,00
 Reservas  9.832,36 0,00
 Reservas para investimentos 0,00 0,00
 Resultados Transitados -169.737,01 -22.774,67

  340.095,35 477.225,33
Resultado líquido do exercício -88.544,47 7.189,48
Total do capital próprio 251.550,88 484.414,81

Provisões para pensões 0,00 0,00
Provisões para impostos 0,00 0,00
Outras provisões 0,00 0,00

0,00 0,00

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

 
Instituições de crédito 0,00 0,00
Fornecedores  c/c 7.473,46 27.588,76
Fornecedores de imobilizado c/c 12.586,05 112.376,59
Estado e outros entes publicos 13.016,74 13.890,25
Outros credores 44,03 361,08

33.120,28 154.216,68

 
Acréscimos de custos 68.597,52 65.320,00
Proveitos diferidos-subsídio ao investimento 0,00 0,00

 68.597,52 65.320,00

Total do Passivo 101.717,80 219.536,68

Total do capital próprio e passivo 353.268,68 703.951,49

Acréscimos e diferimentos

Provisões:

Dívidas a terceiros - médio e longo prazo

Dividas a terceiros - curto prazo

 

CAPITAL PRÓPRIO  

PASSIVO

 Exercícios

CAPITAL PROPRIO E PASSIVO
 

BALANÇO ANALÍTICO 

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006
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Odivelgest, 
Gestão de Equipamentos, E.M. 

 

  2005
AB AA AL AL

  

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

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

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

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

  
   Matérias Primas 2.222,88 2.222,88 1.986,32

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

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

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

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

 
    Depósitos à ordem 7.129,56 7.129,56 4.960,55
   Caixa 782,70 782,70 1.405,33

7.912,26 7.912,26 6.365,88

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

  
  

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

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

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

 

ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS:

CIRCULANTE:

 
 DÍVIDAS DE TERCEIROS DE CURTO PRAZO

 DEPÓSITOS BANCÁRIOS E CAIXA

2006
ACTIVO

 
IMOBILIZADO:

BALANÇO ANALÍTICO 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006

 EXERCÍCIOS
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  2006 2005

  

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

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

Total do capital próprio -157.674,27 50.770,38

Outras provisões 0,00 0,00
 0,00 0,00

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

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

380.675,71 91.649,23

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

 528.311,68 74.312,68

Total do Passivo 908.987,39 165.961,91

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

Acréscimos e diferimentos

Dívidas a terceiros - Médio e longo prazo

Dividas a terceiros - Curto prazo

 

CAPITAL PRÓPRIO  

PASSIVO

Provisões 

 EXERCÍCIOS

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO
 

    BALANÇO ANALÍTICO 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006
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  2005
AB AA AL AL

  

 IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS   
    Despesas de Instalação 1.818,00 1.818,00 0,00 202,06
  1.818,00 1.818,00 0,00 202,06

IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS  0,00
    Edifícios e outras construções 28.798,60 3.838,25 24.960,35 24.960,35

    Equipamento básico 769.828,40 116.961,33 652.867,07 193.512,49
   Ferramentas e urtensílios 52.953,16 19.010,85 33.942,31 9.852,18
   Equipamento administrativo 175.072,54 121.857,00 53.215,54 59.052,86
   Outras imobilizações corpóreas 106.891,09 36.389,37 70.501,72 59.519,95
   Adiant.p/conta imob. Corporeas 0,00 0,00

1.133.543,79 298.056,80 835.486,99 346.897,83
 

  
   Matérias Primas 2.222,88 2.222,88 1.986,32

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

  
   Clientes c/c 44.620,44 0,00 44.620,44 32.232,59
   Clientes de cobrança duvidosa 0,00 0,00 0,00 0,00

    Estado e outros Entes públicos 82.827,51 82.827,51 113.362,57
   Outros devedores 293,00 293,00 539,69

 127.740,95 0,00 127.740,95 146.134,85
TITULOS NEGOCIAVEIS

Outras aplicações de  tesouraria 51.968,12 51.968,12 235.199,50
51.968,12 51.968,12 235.199,50

 
    Depósitos à ordem 72.096,67 72.096,67 178.751,86
   Caixa 1.038,26 1.038,26 1.951,86

73.134,93 73.134,93 180.703,72

 255.515,27 0,00 255.515,27 565.105,68
   

  
  

   Acréscimos de Proveitos 0,00 0,00 0,00
   Custos diferidos 13.579,54 13.579,54 8.478,21

 13.579,54 0,00 13.579,54 8.478,21
  
   Total de amortizações 299.874,80
   Total de ajustamentos 0,00

Total do activo 1.404.456,60 299.874,80 1.104.581,80 920.683,78

 

ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS:

CIRCULANTE:

 
 DÍVIDAS DE TERCEIROS DE CURTO PRAZO

 DEPÓSITOS BANCÁRIOS E CAIXA

2006
ACTIVO

 
IMOBILIZADO:

BALANÇO CONSOLIDADO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006

 EXERCÍCIOS
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  2006 2005

  

 Capital 649.639,37 649.639,37
 Reservas 9.832,36 0,00
 Reservas para investimentos 0,00 0,00
 Resultados Transitados -169.737,01 -22.774,67

  489.734,72 626.864,70
Resultado líquido do exercício -395.858,11 -91.679,51

Total do capital próprio 93.876,61 535.185,19

Outras provisões 0,00 0,00
 0,00 0,00

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

Instituições de crédito 303.000,00 28.000,00
Fornecedores  c/c 39.649,34 48.967,64
Fornecedores de imobilizado c/c 42.588,06 112.376,59
Estado e outros entes publicos 28.348,04 55.888,96
Outros credores 210,55 632,72

413.795,99 245.865,91

Acréscimos de custos 156.087,50 137.603,59
Proveitos diferidos-concessão de exploração 440.821,70 2.029,09
Proveitos diferidos-subsídio ao investimento 0,00 0,00

 596.909,20 139.632,68

Total do Passivo 1.010.705,19 385.498,59

Total do capital próprio e passivo 1.104.581,80 920.683,78

Acréscimos e diferimentos

Dívidas a terceiros - Médio e longo prazo

Dividas a terceiros - Curto prazo

 

CAPITAL PRÓPRIO  

PASSIVO

Provisões 

 EXERCÍCIOS

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO
 

    BALANÇO CONSOLIDADO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006
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Pacto Social da 
 Municipália – Gestão de Equipamentos e Património do Município de Odivelas, 

E.M. 
 

Capitulo I 
Disposições Gerais  

 

Art. 1º 
(Denominação e Natureza) 

 
1. A Municipália – Gestão de Equipamentos e Património do Município de Odivelas, 
E.M., adiante designada por Municipália E.M., é uma empresa pública, de âmbito 
municipal, que goza de personalidade jurídica e é dotada de autonomia administrativa, 
financeira e patrimonial. 
 
2. A capacidade jurídica da Municipália E.M. abrange o universo dos direitos e 
obrigações necessários à prossecução do seu objecto. 
 
3. A Municipália E.M., rege-se pela Lei n.º 53-F/2006 de 29 de Dezembro, pelos 
presentes Estatutos e, subsidiariamente, pelo regime do sector Empresarial do Estado 
e pelas normas aplicáveis às sociedades comerciais. 

 
Art. 2º 
(Sede) 

 
1. A Municipália E.M. tem a sua sede no Centro Cultural Malaposta, Rua Angola, 
2620-492 Olival Basto. 
 
2. Por deliberação do Conselho de Administração, a Municipália E.M. pode proceder à 
abertura ou encerrar delegações, agências, gabinetes ou qualquer outra forma de 
representação dentro do território do Município de Odivelas. 

 
Art. 3º 

(Objecto) 
 

1. Considerando a promoção do desenvolvimento local e regional a que se encontra 
vinculada, a Municipália E.M. tem por objecto: 

 
a) A exploração e a gestão do Centro Cultural Malaposta e do Centro de Artes 
e Ofícios, bem como de todos os equipamentos de âmbito cultural e artístico, 
cuja posse lhe seja transmitida pela Câmara Municipal de Odivelas; 
b) A exploração e gestão do complexo municipal das piscinas de Odivelas, 
incluindo todas as valências inerentes, nomeadamente, lúdicas, desportivas e 
de saúde; 
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c) A exploração e gestão dos demais equipamentos municipais, 
independentemente da sua natureza, cuja posse venha a ser conferida pela 
Câmara Municipal de Odivelas; 
d) Aquisição e construção de bens imóveis para efeitos do que se encontra 
disposto nas alíneas e) e f) do n.º 2 do art. 21 da Lei n.º 53-F/2006 de 29 de 
Dezembro 
e) A gestão e exploração das infra-estruturas de restauração de apoio aos 
equipamentos sob gestão da Municipália E.M. ou outros equipamentos 
municipais; 
f) Exercer acessoriamente outras actividades que sejam complementares ou 
relacionadas com o seu objecto e que não sejam excluídas por lei;  

 
2. A exploração e a gestão referidas nas alíneas constantes no número anterior 
poderão abranger a reparação, ampliação, renovação, operação e manutenção das 
instalações e equipamentos dos bens sob gestão da empresa, bem como a 
celebração de quaisquer tipos de contratos, nomeadamente de concessão, de 
serviços subsidiários que existam ou venham a existir nos referidos bens. 
 
3. A Municipália E.M. pode proceder à locação dos bens móveis e imóveis que se 
encontrem sob a sua gestão. 
 
4. Para a prossecução dos seus fins, poderá, ainda, constituir outras pessoas 
colectivas, bem como subscrever ou adquirir participações em sociedade civil ou 
comercial, mediante autorização da Assembleia-Geral. 
 
5. A Municipália E.M. poderá proceder à execução de obras que a prossecução do seu 
objecto implique, as quais não carecem de licenciamento se os respectivos projectos 
tiverem sido aprovados pela Câmara Municipal de Odivelas. 
 
6. O Município de Odivelas, através do seu órgão executivo, poderá delegar poderes 
respeitantes à prestação de serviços públicos na Municipália E.M.. 

 
Art. 4º 

(Atribuições) 
 

1. Constituem atribuições da Municipália E.M.: 
 
a) Programar, projectar e executar obras de construção, de reconstrução e de 
manutenção dos bens municipais que se encontrem sob sua gestão; 
b) Gerir técnica e administrativamente os equipamentos que se encontrem sob 
sua gestão 
c)Programar, produzir ou co-produzir e realizar actividades culturais, recreativas, 
lúdicas e desportivas, que se desenvolvam nos equipamentos sob gestão da 
Empresa; 
d) Promover acções de formação e informação junto da população do Concelho 
de Odivelas, relativamente às actividades por si desenvolvidas; 
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e) Proceder à aquisição, venda ou permuta de bens que a Câmara Municipal de 
Odivelas lhe cometa; 
f) Assegurar a correcta gestão financeira dos seus recursos e património; 
g) Praticar os demais actos e contratos necessários à correcta e cabal 
prossecução do seu objecto. 

 
2. A actuação da Municipália E.M. encontra-se sujeita aos princípios orientadores 
constantes no art. 22º da Lei n.º 53-F/2006 de 29 de Dezembro. 

 
Capítulo II 

Órgãos  
 

Secção I 
Disposições Gerais 

 
Art. 5º 

(Órgãos) 
 

1. São órgãos da Municipália E.M.: 
 

a) A Assembleia-Geral 
b) O Conselho de Administração 
c) O Fiscal único 

 
2. Os membros do Conselho de Administração e o Fiscal Único são eleitos pela 
Assembleia-Geral. 
 
3. Os membros dos órgãos da Municipália E.M., tomam posse perante a Assembleia-
Geral. 
 
4. Os mandatos dos titulares dos órgãos da Municipália E.M. coincidem com os dos 
titulares dos órgãos do Município de Odivelas, sem prejuízo daqueles continuarem em 
funções até à efectiva substituição. 
 

Art. 6º 
(Substituição) 

 
1. Em caso de vacatura de qualquer dos lugares nos órgãos da Municipália E.M., por 
morte, renúncia ou destituição dos respectivos titulares ou ainda por termo das 
funções indispensáveis à representação que exercem, proceder-se-á à sua 
substituição pelo período de tempo que faltar até ao final do mandato em curso. 
2. Em caso de impossibilidade temporária, física ou legal, para o exercício das 
respectivas funções, os membros impedidos podem ser substituídos enquanto durar 
tal impedimento. 
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3. Nas faltas e impedimentos, o Presidente do Conselho de Administração será 
substituído pelo membro do Conselho de Administração por si designado ou, na falta 
de designação, pelo membro do Conselho mais idoso. 

 
Secção II 

Assembleia-geral 
 

Art. 7º 
(Composição) 

 
A Câmara Municipal de Odivelas enquanto detentora da totalidade do capital da 
Municipália E.M. exerce as competências da Assembleia-Geral, nos termos do 
disposto no art. 4º n.º 2 da Lei n.º 53-F/2006 de 29 de Dezembro em conjugação com 
o art. 270º e do Código das Sociedades Comerciais. 

 
Art. 8º 

(Competências da Assembleia-Geral) 
 

1. A Assembleia-Geral delibera sobre todos os assuntos para os quais a lei e estes 
estatutos lhe atribuam competência. 
 
2 - Compete, especialmente, à Assembleia-Geral: 
 
a) Proceder à aprovação das orientações estratégicas da Municipália E.M., com 
referência ao período de duração de cada mandato da administração, devendo 
aquelas conter os objectivos a prosseguir com vista à prossecução do 
desenvolvimento local e regional; 
b) Apreciar  o  relatório anual do Conselho de Administração, discutir e votar as contas 
que  incluem  o  balanço,  a  demonstração  de  Resultados,  o  anexo  ao  balanço e à 
demonstração  de  resultados,  a  demonstração  de  fluxos  de  caixa,  a  relação  das 
participações  no  capital  de  sociedades  e dos financiamentos concedidos a médio e 
longo  prazo,  o relatório sobre a execução anual do plano plurianual de investimentos, 
o relatório  do Conselho de Administração e proposta de aplicação de resultados, bem 
como o parecer do Revisor Oficial de Contas;  
c) Deliberar sobre a aplicação dos resultados do exercício;  
d) Eleger os membros do Conselho de Administração e do Órgão de Fiscalização;  
e) Autorizar alterações estatutárias, sob proposta do Conselho de Administração; 
f) Aprovar preços e tarifas, sob proposta do Conselho de Administração; 
g) Autorizar a aquisição ou a participação no capital de sociedade de qualquer tipo, 
sob proposta do Conselho de Administração; 
h) Autorizar a contracção de empréstimos de médio ou de longo prazo, sob proposta 
do Conselho de Administração; 
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i) Autorizar a aquisição e construção de bens imóveis para efeito do disposto no art. 3º 
n.º 1 alínea d) dos presentes Estatutos; 
j) Aprovar os contratos-programa a celebrar entre a Câmara Municipal de Odivelas e a 
Municipália E.M., de acordo com o previsto no art. 23º da Lei n.º 53-F/2006 de 29 de 
Dezembro; 
l) Definir o estatuto remuneratório dos membros do Conselho de Administração e fixar 
a remuneração do Fiscal Único; 
m) Deliberar sobre a emissão de obrigações ou outros valores mobiliários, bem como 
fixar o montante anual até ao qual o Conselho de Administração poderá deliberar para 
tal efeito; 
n) Tratar de qualquer outro assunto para que tenha sido convocada, que não esteja 
compreendido nas atribuições de outro órgão da sociedade, salvo se, tratando-se de 
matéria de gestão, o Conselho de Administração lho solicitar. 
 

Art. 9º 
(Reuniões da Assembleia-Geral) 

 
As reuniões da Assembleia-Geral realizar-se-ão nos termos previstos no Código das 
Sociedades Comerciais. 

 
Secção III 

Conselho de Administração 
 

Art. 10º 
(Composição) 

 
1. O Conselho de Administração é o órgão executivo da empresa. 
 
2. O Conselho de Administração é composto por cinco elementos, um Presidente e 
quatro vogais. 
 
3. O Presidente do Conselho de Administração tem funções executivas e os vogais 
funções não executivas. 
 
4. Dos membros do Conselho de Administração apenas o seu Presidente exerce 
funções a tempo inteiro. 
 
5. Os demais elementos do Conselho de Administração poderão exercer funções 
executivas, sob proposta do Conselho de Administração e após deliberação da 
Assembleia-Geral. 
 
6. Os membros do Conselho de Administração estão dispensados de caução. 
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Art. 11º 

(Competências do Conselho de Administração) 
 

1. Compete ao Conselho de Administração: 
 
a) Gerir a empresa, praticando todos os actos relativos à prossecução do seu 
objecto; 
b) Executar as deliberações da Assembleia-Geral; 
c) Administrar o seu património; 
d) Adquirir, alienar e onerar direitos ou bens móveis e imóveis nos termos da 
lei; 
e) Contrair empréstimos, precedidos, sempre que legalmente exigível, da 
necessária autorização da Assembleia-Geral, bem como angariar outro tipo de 
financiamentos e realizar as demais operações que se revelem necessárias à 
prossecução das suas atribuições; 
f) Estabelecer a organização técnico – administrativa da Empresa e as normas 
do seu funcionamento interno, designadamente, em matéria de pessoal e da 
sua remuneração; 
g) Organizar e manter actualizado o cadastro de bens da Municipália E.M.; 
h) Constituir mandatários com os poderes que julgue convenientes, incluindo 
os de substabelecer; 

 i) Exercer as demais competências que lhe sejam cometidas pelos presentes 
 Estatutos, pela Lei e pela Câmara Municipal de Odivelas; 
 
2. O Conselho de Administração poderá delegar e subdelegar em qualquer dos seus 
membros as competências respeitantes à gestão corrente da Municipália E.M., 
definindo em acta as condições e os limites do seu exercício. 

 
Art. 12º 

(Competências do Presidente) 
 

Compete em especial ao Presidente: 
a) Coordenar as actividades de gestão da Municipália E.M., no respeito pelas 
orientações da Assembleia-Geral; 
b) Representar a Municipália E.M. em juízo e fora dele; 
c) Convocar e presidir às reuniões do Conselho de Administração; 
d) Assegurar a execução das deliberações; 
e) Exercer as demais competências que lhe sejam atribuídas pelos presentes 
Estatutos, pela Lei ou por deliberação do Conselho de Administração; 
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Art. 13º 
(Estatuto Remuneratório) 

 
As remunerações dos membros do Conselho de Administração serão definidas pela 
Assembleia-Geral, de acordo com o previsto no Estatuto do Gestor Público, regulado 
pelo decreto-Lei n.º 71/2007 de 27 de Março. 

 
Art. 14º 

(Reuniões e Deliberações) 
 

1. O Conselho de Administração reúne ordinariamente uma vez por semana e 
extraordinariamente por iniciativa do seu Presidente ou a pedido de dois terços dos 
seus membros em efectividade de funções. 
 
2. O Conselho de Administração não pode funcionar sem a presença da maioria dos 
seus membros em efectividade de funções. 
 
3. As deliberações serão tomadas por maioria de votos dos membros presentes, tendo 
o Presidente ou o seu substituto voto de qualidade, em caso de empate. 
 
4. Das reuniões do Conselho de Administração lavrar-se-ão actas, que serão 
assinadas pelos membros presentes. 

 
Art. 15º 

(Vinculação da Empresa) 
 

1. Sem prejuízo do disposto no número seguinte, a Municipália E.M., vincula-se pela 
assinatura de dois membros do Conselho de Administração, devendo um deles ser o 
Presidente ou o seu substituto. 
 
2. Nos actos de mero expediente, é suficiente a assinatura do Presidente ou do 
membro do Conselho de Administração com competência delegada em razão da 
matéria. 

 
Secção IV 

Fiscal único 
 

Art. 16º 
(Competências) 

 
A Fiscalização da Municipália E.M. é exercida por um revisor ou por uma sociedade de 
revisores oficiais de contas, que procederá à revisão legal e a quem compete, 
nomeadamente: 
 a) Fiscalizar a acção do Conselho de Administração e velar pelo cumprimento 
 das leis, dos regulamentos, e das orientações dimanadas pela Câmara 
 Municipal de Odivelas;   
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  b) Verificar a regularidade dos livros, registos contabilísticos e documentos que 
 lhes servem de suporte; 
 c) Participar aos órgãos competentes as irregularidades, bem como os factos 
 que considere reveladores de graves dificuldades na prossecução do objecto 
 da Municipália E.M.; 
 d) Proceder à verificação e conferência dos valores patrimoniais da Municipália 

E.M., ou por ela recebidos em garantia, depósito ou qualquer outro título; 
  e) Remeter semestralmente à Câmara Municipal de Odivelas, informação 
 sobre a situação económica e financeira da Municipália E.M.; 
 f) Pronunciar-se sobre qualquer assunto de interesse para a Municipália E.M., 

mediante solicitação do Conselho de Administração; 
 g) Emitir parecer sobre os instrumentos de gestão previsional, bem como sobre  
 o relatório do Conselho de Administração e contas de exercício; 
 h) Emitir parecer sobre o valor das indemnizações compensatórias a receber
 pela Municipália E.M.,  
 i) Emitir a certificação legal das contas da Municipália E.M. 

 
Art. 17º 

(Remuneração) 
 

Ao Fiscal único será atribuída uma remuneração a fixar pela Assembleia-Geral, nos 
termos legais aplicáveis à fixação de honorários dos revisores oficiais de contas. 

 
Capítulo III 

Câmara Municipal de Odivelas 
 

Art. 18º 
(Dever de informação à Câmara Municipal de Odivelas ) 

 
Considerando o disposto no art. 27º da Lei n.º 53-F/2006 de 29 de Dezembro, a 
Municipália E.M. facultará à Câmara Municipal de Odivelas os seguintes elementos: 
 
 a) Projectos dos planos de actividades anuais e plurianuais; 

b) Projectos dos orçamentos anuais, incluindo estimativa das operações 
financeiras com o Estado e as autarquias locais; 
c) Documentos de prestação anual de contas; 
d) Relatórios trimestrais; 
e) Quaisquer outras informações e documentos solicitados para 
acompanhamento da situação da empresa e da sua actividade, com vista, 
designadamente, a assegurar a boa gestão dos fundos públicos e a evolução 
da sua situação económica.   
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Art. 19º 
(Contrato-Programa) 

 
A Municipália E.M. celebrará com a Câmara Municipal de Odivelas os contratos-
programa referentes às actividades desenvolvidas, nos termos previstos nos art. 23º e 
9º n.º 2 da Lei n.º 53-F/2006 de 29 de Dezembro.  

 
Capítulo IV 

Capital e Património 
 

Art. 20º 
(Capital Social) 

 
1. O capital social da Municipália E.M. é de € 649 639,37 (seiscentos e quarenta e 
nove mil seiscentos e trinta e nove euros e trinta e sete cêntimos) e encontra-se 
integralmente realizado. 
 
2. A Câmara Municipal de Odivelas é a detentora da totalidade do capital social da 
empresa municipal.  
 
3. As alterações do capital carecem de autorização da Assembleia-Geral.  

 
Art. 21º 

(Património) 
 

1. O património da Municipália E.M. é constituído pelo universo de bens, direitos e 
obrigações que lhe forem transferidos pela Câmara Municipal de Odivelas e pelos que 
a empresa municipal adquirir, a qualquer título, no desenvolvimento da sua actividade. 
 
2. A Empresa pode dispor dos bens que integram o seu património, nos termos da lei 
e dos presentes estatutos. 

 
Art. 22º 

(Prestações Acessórias) 
 

Nos termos do disposto no art. 287º do Código das Sociedades Comerciais, poderá 
ser exigida à Câmara Municipal de Odivelas a obrigação de efectuar prestações, para 
além das entradas de capital, até ao limite de 100 vezes o capital social, as quais 
deverão ser efectuadas de forma não onerosa. 
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Capítulo V 
Gestão Financeira e Patrimonial 

 
Art. 23º 

(Receitas) 
 

Constituem receitas da Municipália E.M.: 
 
 a) As receitas provenientes da sua actividade; 
 b) As receitas provenientes da prestação de outros serviços no âmbito da sua 
 actividade; 
 c) O rendimento dos bens próprios; 

d) Os subsídios e outros valores que venham a ser atribuídos pela Câmara 
Municipal de Odivelas de acordo com o constante nos contratos-programa a 
celebrar com a Municipália E.M.; 

 d) As comparticipações, dotações, subsídios, doações, heranças ou legados 
 que lhe sejam atribuídos ou deixados por qualquer pessoa individual ou 
 colectiva, pública ou privada; 
 e) Os rendimentos dos bens próprios e dos que, não sendo, lhe estejam 
 afectos; 
 f) O produto da alienação de bens próprios; 
 g) O produto dos empréstimos contraídos; 
 h) Quaisquer outras receitas ou valores que lhe venham a ser atribuídos por lei 
 ou contrato. 

 
Art. 24º 

(Instrumentos de Gestão Previsional) 
 

A gestão económica da Municipália E.M. é disciplinada pelos seguintes instrumentos 
de gestão previsional: 
 

a) Planos plurianuais e anuais de actividades, de investimento e financeiros; 
 b) Orçamento anual de investimento; 

c) Orçamento anual de exploração, desdobrado em orçamento de proveitos e 
orçamento de custos; 

 d) Orçamento anual de tesouraria; 
 e) Balanço previsional. 
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Art. 25º 
(Contabilidade) 

 
A contabilidade da Municipália E.M. respeitará o Plano Oficial de Contabilidade e 
deverá responder às necessidades da gestão empresarial e permitir um controlo 
orçamental permanente. 

 
Art. 26º 

(Reservas) 
 

1. A Municipália E.M. deverá constituir as provisões e reservas julgadas necessárias, 
sendo obrigatória a constituição da reserva legal imposta no Código das Sociedades 
Comerciais. 
 
2. A dotação anual para reforço da reserva legal não poderá ser inferior a dez por 
cento do resultado liquido do exercício, deduzido da quantia necessária à cobertura 
dos prejuízos transitados. 
 
3. A reserva legal só pode ser utilizada para incorporação no capital ou para cobertura 
de prejuízos transitados. 
 

Art. 27º 
(Aplicação de Resultados) 

 
Os resultados positivos apurados em cada exercício terão a seguinte aplicação: 
 
 a) Um mínimo de dez por cento para reforço da reserva legal, nos termos do 
 disposto no número dois do artigo anterior; 
 
 b) Um montante, a fixar pela Assembleia-Geral, até 50% do respectivo valor, a 
               entregar ao Município de Odivelas a título de participação nos lucros; 
 

c) O remanescente conforme for deliberado pela Assembleia-Geral 
 

Art. 28º 
(Prestação e Aprovação de Contas) 

 
1. A Municipália E.M. deverá aprovar, com referência a 31 de Dezembro de cada ano, 
os seguintes documentos: 
 
 a) Balanço; 
 b) Demonstração de Resultados; 
 c) Anexo ao balanço e à demonstração de resultados; 
 d) Demonstração de fluxos de caixa; 
 e) Relação das participações no capital de sociedades e dos financiamentos 
 concedidos a médio e longo prazo; 
 f) Relatório sobre a execução anual do plano plurianual de investimentos; 
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 g) Relatório do Conselho de Administração e proposta de aplicação de 
 resultados; 
 h) Parecer do Revisor Oficial de Contas; 
 
2. O relatório anual do Conselho de Administração, o balanço, a demonstração de 
resultados e o parecer do Fiscal Único serão publicados no Boletim Municipal e num 
dos jornais diários mais lidos na área do Município de Odivelas; 
 
3. O registo da prestação de contas da empresa é efectuado nos termos previstos na 
legislação respectiva. 

 
Art. 29º 

(Amortizações, Reintegrações e Reavaliações) 
 

A amortização, a reintegração de bens e a reavaliação do activo imobilizado, bem 
como a constituição de provisões, serão efectivadas pelo Conselho de Administração. 

 
Capítulo VI 

Regime do Pessoal 
 

Art. 30º 
(Regime do Pessoal) 

 
1. O regime jurídico do pessoal da Municipália E.M. é definido: 
 

a) Pelo Código do Trabalho e Legislação Complementar; 
b) Pelos instrumentos de regulamentação colectiva aplicáveis; 
c) Pelas normas e regulamentos internos. 

 
2. Os funcionários e agentes da Administração Central e Local incluindo os institutos 
públicos podem exercer funções na Municipália E.M. em regime de afectação 
específica ou cedência ocasional, nos termos da legislação geral em matéria de 
mobilidade. 
 
3. Podem ainda exercer funções na Municipália E.M. os trabalhadores de quaisquer 
empresas públicas, em regime de cedência ocasional, nos termos previstos no Código 
do Trabalho 
 
4. Os trabalhadores em exercício de funções na Municipália E.M., ao abrigo do 
disposto no número anterior, poderão optar pelo vencimento auferido no quadro de 
origem ou pelo correspondente às funções desempenhadas na empresa. 

 
Art. 31º 

(Retribuição dos Colaboradores) 
1. A retribuição dos colaboradores da empresa terá como limite máximo o montante 
equivalente à retribuição dos vereadores a tempo inteiro. 
2. O previsto no número anterior não prejudica os contratos actualmente em vigor. 
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Art. 32º 
(Regime de Segurança Social) 

 
1. O pessoal da Municipália E.M. está sujeito ao regime geral da Segurança Social. 
 
2. O pessoal da Municipália E.M. que exerce funções nos termos do art. 24º n.º 2, 
rege-se pelo regime de protecção social do serviço de origem. 

 
Art. 33º 

(Participação dos Trabalhadores na Gestão) 
 

A participação dos trabalhadores na gestão da empresa faz-se através das formas e 
pelos meios legalmente previstos. 

 
Art. 34º 

(Estatuto de Gestor Local) 
 

1. Aos membros do Conselho de Administração da empresa é aplicável o Estatuto de 
Gestor Local previsto no art. 47º da Lei n.º 53-F/2006 de 29 de Dezembro. 
 
2. É subsidiariamente aplicável o Estatuto do Gestor Público, regulado pelo Decreto-
Lei n.º 71/2007 de 27 de Março. 

 
Capítulo VII 

Regime Fiscal 
 

Art. 35º 
(Regime Fiscal) 

 
A Municipália E.M. está sujeita a tributação directa e indirecta, nos termos gerais. 
 

Capítulo VIII 
Disposições Finais 

 
Art. 36º 

(Interpretação dos Estatutos) 
 

As omissões e lacunas dos presentes Estatutos serão resolvidas pela Câmara 
Municipal de Odivelas. 


