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CCÂÂMMAARRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  
 

 
 

2233..ªª  RREEUUNNIIÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  
 

RReeaalliizzaaddaa  eemm  1122  ddee  DDeezzeemmbbrroo  ddee  22000077  
 
 
 
 

DDEELLIIBBEERRAAÇÇÕÕEESS  
 

 
 
 

ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 
 

 
 

DÉCIMA SEGUNDA ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL DE 2007 
 

Décima Segunda Alteração Orçamental, Décima quarta 
Modificação Orçamental, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2007/22860, de 2007.12.07, nos 
termos dos Mapas anexos à referida informação e que 
farão parte integrante da acta da presente reunião. 

 
 

“Resumo da 14ª Modificação Orçamental 
12ª Alteração Orçamental 

 
A 12.ª Alteração Orçamental, ocorre na sequência do 
pedido de alguns serviços municipais, que por necessidade 
imperiosa de reforço de rubricas de projectos, tais como o 
Apoio ao Funcionamento a organizações não 
governamentais - Proj. 275/A/2007, no valor de 6.000,00 
€ (Seis mil euros) e do Proj. 851/A/2007 com 650,00 € 
(Seiscentos e cinquenta euros) para viabilização da 
aquisição do Portal da Mobilidade e entre outros reforços 
relativos ao normal funcionamento dos serviços. 
 
Importa, também, o reforço do projecto 85/A/2007 - 
Água, no total de 108.623,68 € (Cento e oito mil 
seiscentos e vinte e três euros e sessenta e oito cêntimos) 
para a correcta contabilização de facturas de consumo de 
água; projecto 89/A/2007 - Limpeza e Higiene, em 
20.000,00 € (Vinte mil euros); e projecto 94/A/2007 - 
Vigilância e Segurança no montante de 4.000,00 € (Quatro 
mil euros) para fazer face a encargos com instalações 
Municipais (Casa da Juventude e alargamento do horário 
de funcionamento do CAELO). 
 
A presente modificação orçamental totaliza 163.117,81 € 
(Cento e sessenta e três mil cento e dezassete euros e 
oitenta e um cêntimos), em que parte substancial, foram 

registadas ao nível das Despesas Correntes, conforme se 
pode verificar no quadro abaixo: 
 

 Inscrições/ 
Reforços 

Diminuições/ 
Anulações 

Total de Despesas 
Correntes 

163.117,81 162.813,48 

Total de Despesas 
Capital 

 304,33 

Total Geral 163.117,81 163.117,81 

(em euros) 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

REUNIÕES DE CÂMARA 
 

 
 

CALENDARIZAÇÃO DAS REUNIÕES DE CÂMARA 
PARA O ANO 2008 

 
Calendarização das reuniões de Câmara para o ano de 
2008, de acordo com o regimento para o Quadriénio 
2005/2009, aprovado na 2.ª Reunião Ordinária de Câmara 
Municipal de Odivelas, de 16 de Novembro de 2005: 

 
 

Mês Dia Reunião 

Janeiro 16 
30 

 
Reunião Pública 

Fevereiro 13 
27 

 
Reunião Pública 

Março 12 
26 

 
Reunião Pública 

Abril 09 
23 

 
Reunião Pública 

Maio 07 
21 

 
Reunião Pública 

Junho 04 
18 

 
Reunião Pública 

Julho 02 
16 
30 

 
Reunião Pública 

Agosto 13 
27 

 
Reunião Pública 

Setembro 10 
24 

 
Reunião Pública 

Outubro 08 
22 

 
Reunião Pública 
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Novembro 05 
20* 

 
Reunião Pública 

Dezembro 03 
17** 

 
Reunião Pública 

 
* A Reunião Pública de Novembro será realizada na 
Quinta-Feira, dia 20, dado que no dia anterior é Feriado 
Municipal. 
 
** A Reunião Pública de Dezembro será realizada no  
dia 17 devido à Quadra Natalícia. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PROTOCOLOS 
 

 
 

INSTALAÇÃO DO JULGADO DE PAZ NO MUNICÍPIO DE ODIVELAS 
CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO COM O MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

 
Proposta para celebração de um protocolo entre o 
Ministério da Justiça e o Município de Odivelas, no qual 
se definem os direitos e obrigações recíprocas, no âmbito 
da instalação de um Julgado de Paz em Odivelas, nos 
termos da minuta de protocolo, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2007/22781, de 
06.12.2007. 
 

“PROTOCOLO 
 
Considerando que: 
 
Os Julgados de Paz constituem uma forma inovadora de 
administração da Justiça dirigida aos Cidadãos e, nessa 
medida, subordinada aos princípios de proximidade, 
simplicidade e celeridade, em que se reforça a tutela 
efectiva dos direitos e garantias processuais; 
 
Os Julgados de Paz estão vocacionados para a 
participação cívica e responsabilização das partes na 
superação dos conflitos em que intervêm, uma vez que 
estas podem optar pela Mediação – meio não adversarial 
de resolução de litígios – ou pelo Julgamento pelo Juiz de 
Paz, privilegiando-se, em qualquer dos casos, a 
consensualidade, contribuindo-se, desta feita, 
decisivamente, para a almejada pacificação social; 
 
As assinaladas características inerentes aos Julgados de Paz 
e o desenvolvimento da sua actividade assentam na 
estreita colaboração entre o Ministério da Justiça e o 
Poder Local, da qual resulta a convergência entre, 
respectivamente, o dever de administrar a justiça e o de 
interpretar e acorrer às necessidades e aspirações dos 
Munícipes; 
 

Os Julgados de Paz se enquadram, pelas razões 
assinaladas, no programa do XVII Governo 
Constitucional, nomeadamente na política desenvolvida 
pelo Ministério da Justiça, no sentido de promover o 
acesso ao Direito e alargar a oferta do sistema de justiça a 
novos meios de resolução alternativa de litígios, 
permitindo a resolução de conflitos de forma mais célere e 
económica para as partes do que através da via judicial, e 
em simultâneo promover a desjudicialização e 
consequentemente o descongestionamento dos Tribunais; 
 
Da última avaliação efectuada, relativamente ao 
funcionamento dos Julgados de Paz existentes, se concluiu 
que estes são eficientes e eficazes, recomendando-se o 
desenvolvimento e reforço da rede dos Julgados de Paz 
com vista ao seu alargamento a todo o território nacional; 
 
Das conclusões apresentadas, deliberou o Conselho de 
Ministros através da Resolução do Conselho de Ministros 
nº 172/2007, criar quatro novos julgados de paz em 2007 
e quatro julgados de paz em 2008; 
 
A iniciativa e a vontade manifestada pelo Município de 
Odivelas em dispor de um Julgado de Paz; 
 
O Ministério da Justiça, representado pelo Ministro da 
Justiça, Alberto Costa e o Município de Odivelas, 
representado pela sua Presidente da Câmara Municipal, 
Susana Amador, celebram o presente Protocolo que se 
rege pelas cláusulas seguintes: 
 
 

Primeira 
 
O presente Protocolo tem por objecto regular a 
instalação, organização e funcionamento do Julgado de 
Paz do Município de Odivelas, que abrange todas as 
freguesias do Concelho, o qual ficará localizado na 
Avenida Amália Rodrigues, Lote 7 – Urbanização da 
Ribeirada – Odivelas, em instalações que serão facultadas, 
para o efeito, pelo Município. 

 
 

Segunda 
 

Ao Ministério da Justiça, através do Gabinete de 
Resolução Alternativa de Litígios, compete: 
 
a)Proceder ao acompanhamento da instalação e 
funcionamento do Julgado de Paz; 

b)Promover a formação dos meios humanos que integram 
os Serviços de Atendimento e de Apoio Administrativo 
do Julgado de Paz; 

c)Suportar os encargos relativos à remuneração dos Juízes 
de Paz e deslocações em serviço; 

d)Elaborar e actualizar, nos termos da lei, a lista dos 
Mediadores que prestam serviço no Julgado de Paz; 

e)Suportar os encargos decorrentes da actividade dos 
Mediadores; 
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f) Proceder ao acompanhamento pós formativo dos meios 
humanos; 

g)Instalar o sistema informático que permita a gestão 
integrada do Julgado de Paz; 

h) Proceder à divulgação do Julgado de Paz. 
 
 

Terceira 
 

Compete ao Município de Odivelas: 
 
a)Disponibilizar as respectivas instalações, 
compreendendo designadamente: 

- Gabinete do Juiz de Paz;  
- Sala de Audiência de Julgamento; 
- Sala de Mediação 
- Sala de Pré-Mediação; 
- Sala de Espera;  
- Sala de Apoio Administrativo; 
- Sala de Atendimento. 
 
b)Realizar e suportar os encargos com a execução das 
obras destas instalações, dotando-as de dignidade, 
privacidade, climatização e insonorização, consentâneas 
com a utilização que delas é feita; 

c) Dotar as instalações de mobiliário e equipamentos, 
incluindo o informático, assegurando, ainda, a 
respectiva manutenção; 

d)Dotar as instalações com os meios de segurança 
adequados; 

e)Fornecer os bens consumíveis e documentação técnica 
necessária; 

f)Suportar os encargos do abastecimento de água, 
fornecimento de electricidade e, bem assim, as despesas 
de comunicação; 

g) Assegurar a manutenção e limpeza das instalações; 
h)Disponibilizar os meios humanos para os Serviços de 
Atendimento e de Apoio Administrativo e suportar os 
encargos inerentes à sua remuneração; 

i)Suportar os encargos com a aquisição de módulos ou 
passes de transportes públicos ou facultar o meio de 
transporte necessário, de forma a permitir a prática do 
acto de citação ou notificação pessoal das partes ou 
outras deslocações em serviço que se revelem 
necessárias; 

j)Apoiar a divulgação do Julgado de Paz. 
 
 

Quarta 
 

Sem prejuízo de eventuais ajustamentos ditados pelas 
necessidades de funcionamento do Julgado de Paz, é este 
dotado de: 
 
a)Um (1) Juiz de Paz; 
b)Os Mediadores que constam da lista a que se refere o  

nº 1 do artigo 33º da Lei nº 78/2001, de 13 de Julho; 
c)Dois (2) elementos no Serviço de Atendimento; 
d)Cinco (5) elementos no Serviço de Apoio 
Administrativo.  

Quinta 
 

O horário de atendimento do Julgado de Paz é das 9 horas 
e 30 minutos às 12 horas e 30 minutos e das 13 horas e 30 
minutos às 17 horas, de segunda a sexta-feira. 

 
 

Sexta 
 

1 – O presente Protocolo vigora pelo prazo de um ano a 
contar da data da sua assinatura, sendo susceptível de 
renovação automática por iguais períodos de tempo. 
 
2 – As partes podem denunciar o presente Protocolo, 
desde que manifestem expressamente a sua vontade, por 
qualquer forma escrita, com a antecedência mínima de 60 
(sessenta) dias em relação à data do seu termo. 

 
 

Sétima 
 

O presente Protocolo pode ser objecto de revisão sempre 
que se verifiquem alterações de circunstâncias, imperiosas 
e fundamentadas, nomeadamente as decorrentes do 
efectivo funcionamento do Julgado de Paz e de 
orientações e recomendações acolhidas pelo Ministério da 
Justiça. 
 
_______, aos __dias do mês de _______de dois mil e ___ 
 

Pelo 
Ministério da Justiça 

 
 

Pelo 
Município de Odivelas 

Alberto Costa 
Ministro da Justiça 

Susana Amador 
Presidente da Câmara Municipal” 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO COM A ELDAPA 
 

Proposta para celebração de um novo protocolo entre a 
ELDAPA, Representações e Consignações, Lda, e o 
Município de Odivelas, nos termos da minuta de 
protocolo, tendo uma anterior proposta de protocolo, 
com a mesma empresa, sido aprovada na 15.ª Reunião de 
Câmara Municipal, realizada no dia 26 de Julho de 2006 
(Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 15/2006, de 8 
de Agosto de 2006, pág. 11), esse protocolo acabou por não 
ser celebrado, pelo que é agora revogada essa deliberação 
da 15.ª Reunião de Câmara Municipal, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2007/22768, de 
06.12.2007.  
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“PROTOCOLO 
 
Considerando,  
 
1. A necessidade imperiosa de proceder ao alargamento da 
estrada municipal 576-1, abrangendo um troço da via L13, 
assim designada no Plano Director de Acessibilidades 
Municipais, e tendo em conta a elevada confluência de 
trafego naquela Estrada, bem como a necessidade de 
construção de uma via envolvente ao cemitério de 
Odivelas,  
 
2. O desenvolvimento urbanístico de que aquela zona está 
a ser alvo ao nível habitacional, de comércio e de serviços.  
 
3. A necessidade de ligação entre as vias municipais e as 
vias estruturantes, nomeadamente a CRIL- Circular 
Regional Interior de Lisboa. 
 
 
Entre: 
 
ELDAPA, REPRESENTAÇÔES E CONSIGNAÇÔES; 
LDA., com sede na Quinta dos Cedros, Patameiras, 2675-
535 Odivelas, pessoa colectiva nº 500344299, com capital 
social de €5.000 (cinco mil euros), neste acto representada 
por Maria dos Anjos de Jesus Henriques Pontes, casada, 
residente na Quinta dos Cedros – Patameiras, contribuinte 
fiscal nº 108420140, portadora do bilhete de identidade nº 
443801 emitido em 25/01/2000 pelo Serviço de 
Identificação Civil de Lisboa e por Armindo Lourenço 
Henriques, residente na Quinta das Âncoras - Belas, 
contribuinte fiscal nº 106151185, portador do bilhete de 
identidade nº 527927 que assinam na qualidade de 
gerentes da referida sociedade e com poderes para o acto, 
adiante designada, Primeira OUTORGANTE.  
 
E,  
 
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 BI nº 7740330, emitido em 21-02-2000, pelos SIC de 
Lisboa, com domicilio profissional na Quinta da Memória, 
Rua Guilherme Gomes Fernandes, adiante designado 
Segundo Outorgante 
 
É celebrado o presente Protocolo, que se rege pelas 
cláusulas seguintes que as partes aceitam e reciprocamente 
se obrigam a cumprir: 

 
 

Cláusula Primeira 
 

A Primeira Outorgante é proprietária e legítima 
possuidora do prédio misto designado “Quinta dos 
Cedros”, sito na Freguesia de Odivelas, descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Odivelas, sob o n.º 
03068, inscrito a seu favor pela apresentação 24/731228 e 
com inscrição na respectiva matriz sob o art.3, secção K  

 
 

Cláusula Segunda 
 

1 - A Primeira Outorgante autoriza que o Segundo 
Outorgante, após o cumprimento integral dos 
procedimentos descritos na Cláusula Quarta, realize as 
obras referidas na Cláusula Terceira, cedendo para o efeito 
as parcelas integrantes do prédio misto referido na 
cláusula anterior e a seguir identificadas, as quais se acham 
descritas na planta anexa ao presente Protocolo e que dele 
fica a fazer parte integrante (Doc. 1):  
 
Parcela 4 – zona identificada pela cor verde, com a 
superfície total de 3.950 m², situada na denominada área A 
do prédio misto, também assinalada na planta anexa (área 
esta doravante designada por "Área A"). 
 
Parcela 5 – zona identificada pela cor azul, com a 
superfície total de 3.620 m², situada na denominada área B 
do prédio misto, também assinalada na planta anexa (área 
esta doravante designada por "Área B"). 
 
2 – Para além da autorização concedida no número 
anterior, a Primeira Outorgante autoriza ainda o Segundo 
Outorgante a proceder à demolição da construção 
existente no prédio misto, melhor identificado na cláusula 
primeira, com uma área aproximadamente de 140m2 
(assinalada a cor vermelho no doc. 1) necessária para a 
realização das obras referidas na cláusula terceira. 

 
 

Cláusula Terceira 
 

A autorização prevista na cláusula anterior tem 
exclusivamente em vista o alargamento de um troço da via 
municipal designada L13, e a construção da via envolvente 
ao Cemitério de Odivelas conforme representado na 
planta anexa (Doc. 2). 

 
 

Cláusula Quarta 
 

A Primeira Outorgante autoriza o início dos trabalhos 
exclusivamente para a prossecução dos fins previstos na 
cláusula anterior logo que estejam integralmente 
cumpridos os seguintes procedimentos: 
 
Notificação à Primeira Outorgante do dia do início das 
obras previstas na cláusula anterior;  
 
Construção de uma vedação provisória que será 
substituída por definitiva no âmbito da operação 
urbanística adiante descrita, não ficando autorizado pelo 
presente Protocolo qualquer tipo de entrada ou ocupação 
para além dos limites da Parcela 4, da Parcela 5 e da área 
referida no número dois da cláusula segunda.  
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Cláusula Quinta 
 

1. Como contrapartida da autorização concedida, o 
Segundo Outorgante compromete-se a aprovar uma 
operação urbanística, a desenvolver na Área A, incluindo a 
Parcela 5 situada na Área B, na zona para o efeito 
assinalada na planta anexa e doravante designada por 
"Operação Urbanística" (Doc. 1).  
 
2. A” Operação Urbanística”, que se encontra conforme 
às disposições do PDM em vigor, contemplará a 
construção de quatro edifícios destinados a habitação 
podendo conter actividades económicas, cada um com um 
máximo de sete pisos acima da cota de soleira mais dois 
pisos abaixo da cota de soleira destinados estes a 
parqueamento, num total de 84 fogos. 
  
3. A área total a afectar à “Operação Urbanística” 
conjuntamente com as áreas cedidas na cláusula segunda 
será de cerca de 25.000m2, sendo a área máxima de 
construção será de 10.689,00m2, conforme planta anexa 
(Doc.1))  
 
4. Não obstante, a Primeira Outorgante assume o 
compromisso de, para o efeito, submeter os respectivos 
projectos de construção, à apreciação dos competentes 
serviços camarários, em conformidade com a legislação 
aplicável.  
 
5. Poderá a Primeira Outorgante apresentar proposta 
alternativa relativamente à forma, volumetria e 
implantação dos edifícios, no âmbito de outra operação 
urbanística que integre a globalidade do prédio misto 
designado “Quinta dos Cedros”, desde que, na área 
abrangida pelo presente protocolo, não sejam 
ultrapassados os parâmetros aqui fixados e constantes no 
PDM. 

 
 

Cláusula Sexta 
 

 1. As Parcelas 4 e 5 referidas na Cláusula Segunda serão 
contabilizadas para todos os efeitos previstos no PDM e 
demais legislação aplicável no âmbito da Operação 
Urbanística objecto do presente Protocolo.  
 
2. As cedências devidas nos termos do PDM e demais 
legislação aplicável pela realização da Operação 
Urbanística definida na cláusula anterior, localizar-se-ão na 
zona delimitada na planta anexa - área da Operação 
Urbanística aproximadamente 25.000m2 - (Doc. 1). 
 
3. As Parcelas 4 e 5 referidas na Cláusula Segunda, 
passarão a integrar o domínio público municipal aquando 
da aprovação da Operação Urbanística.  

 
 
 
 
 

Cláusula Sétima 
 

A demolição da construção existente na parcela 4, na zona 
adjacente à estrada municipal 576-1, propriedade da 
Primeira Outorgante, será da responsabilidade da Segunda 
Outorgante. 

 
 

Cláusula Oitava 
 

Os direitos decorrentes do presente Protocolo são 
transmissíveis a terceiros, na medida concreta em que 
foram constituídos.  
 
 
Feito em duplicado, um exemplar para cada um dos 
Outorgantes.  
 
 
Odivelas,            de                 de 2007 
 
 
A Primeira Outorgante, O Segundo Outorgante, 
____________________ ___________________” 

 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

DESAFECTAÇÃO DE PARCELAS DE TERRENO 
 

 
 

DESAFECTAÇÃO DE DUAS PARCELAS DE TERRENO DO DOMÍNIO 
PÚBLICO PARA O DOMÍNIO PRIVADO DO MUNICÍPIO 

 
Desafectação do Domínio Público para o Domínio 
Privado do Município das parcelas de Terreno indicadas 
por A e B, sitas no Casal do Marco, na Arroja, na 
Freguesia de Odivelas, nos termos do disposto no artigo 
64.º, n.º 6, al. a) da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 
alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e de 
acordo com o proposto na informação interno/2007/ 
22769, de 06-12-2007: 
 

Denominação Área Confrontações Valor 

Parcela A 1.225,00m2 

Norte: Espaço Público 
Sul Rua A 
Nascente Espaço 
Público 
Poente Rua B 

€ 3.000,00(*) 

Parcela B 350,00 m2 

Norte: Rua A 
Sul: Rua H 
Nascente: Lote C 
Poente: Rua B 

€1.060,00(*) 

 
Este assunto carece de deliberação por parte da Assembleia Municipal 

 
(Aprovado por unanimidade) 
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ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS 
 

 
 

ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS DO BAIRRO 
ARCO MARIA TERESA EM CANEÇAS 

 
Isenção e o consequente reembolso, das taxas de 
licenciamentos, referentes a realização da Festa Anual em 
Honra da Padroeira do Bairro Arco Maria Teresa em 
Caneças, pagas pela Associação de Proprietários do Bairro 
Arco Maria Teresa, no valor de € 599,78 (quinhentos e 
noventa e nove euros e setenta e oito cêntimos), nos 
termos do disposto nos artigos 2º, n.º 7 e 167 do 
Regulamento de Taxas, Tarifas e outras Receitas 
Municipais, e de acordo com o proposto na informação 
n.º Interno/2007/22863, de 12-07-2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

ACORDO DE COOPERAÇÃO 
 

 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS E  
ESCOLA AGRÍCOLA D. DINIS, NA PAIÃ 

 
Celebração de um Acordo de Cooperação entre a Câmara 
Municipal de Odivelas e a Escola Agrícola D. Dinis, na 
Paiã, que tem por objecto o uso e fruição por parte do 
público em geral, dos caminhos da Escola, constituídos 
por dois percursos, um com 8 Km e outro com 3 Km, 
para passeios pedestres e de bicicleta, sob a supervisão da 
Câmara Municipal de Odivelas, acordo com o proposto 
na informação n.º Interno/2007/22507, de 03-12-2007, e 
nos termos da minuta anexa à informação. 

 
 

“Acordo de Cooperação entre a  
Câmara Municipal de Odivelas 

e 
Escola Profissional Agrícola D. Dinis - Paiã 

 
É celebrado o presente Acordo de Cooperação entre:  
 
Município de Odivelas, pessoa colectiva com o número 
504 293 125, devidamente representado pela sua 
Presidente, Susana de Carvalho Amador, doravante 
designado por Primeiro Outorgante, e  
 
Escola Profissional Agrícola D. Dinis, Paiã, pessoa 
colectiva com o número 600 035 000, devidamente 
representada pelo Presidente do Conselho Executivo, José 
Aires Matos Pereira da Silva, doravante designada por 
Segundo Outorgante; 
 
que se regerá pelas cláusulas seguintes:  

Cláusula Primeira 
(Objecto) 

 
O presente acordo tem por objecto o uso e fruição por 
parte do público em geral, dos caminhos da Escola 
Profissional Agrícola D. Dinis, Paiã, constituídos por dois 
percursos, um com 8 km e outro com 3 km, para passeios 
pedestres e de bicicleta, sob a supervisão da Câmara 
Municipal de Odivelas. 

 
Cláusula Segunda 

(Obrigações do Primeiro Outorgante) 
 

A Câmara Municipal de Odivelas obriga-se a:  
 
a) Proceder à aquisição, cedência gratuita e colocação do 

equipamento necessário ao apoio aos percursos a 
definir pela Divisão de Desporto e pela Escola, 
designadamente um “placar” informativo, uma mesa, 
papeleiras, parque de bicicletas, setas direccionais, e 
de uma ponte, para a travessia da Ribeira;  

 
b) Proceder à reparação do pavimento ao longo dos 

percursos, quando este esteja deteriorado, e após o 
acordo da Escola;  

 
c) Assegurar a limpeza e reparação de equipamentos e 

infra-estruturas que estejam sujos ou danificados; 
 
d) Manter as instalações, nos dias em que se desenrolem 

actividades, em boas condições de utilização, devendo 
comunicar por escrito ao Segundo Outorgante 
sempre que seja detectada alguma anomalia nas 
mesmas; 

 
e) Zelar pela segurança dos utentes e instalações durante 

a realização das actividades. 
 

Cláusula Terceira 
(Obrigações do Segundo Outorgante) 

 
A Escola Profissional Agrícola D. Dinis, Paiã, obriga-se a: 
 
a) Permitir, nos termos da cláusula segunda, ao Primeiro 

Outorgante a utilização desse espaço;  
 
b) Garantir que os percursos se encontrem em boas 

condições de utilização. 
 

Cláusula Quarta 
(Período de vigência) 

 
1. O presente Acordo de Cooperação terá a vigência de 

1 ano, a contar da data de publicação deste em 
Boletim Municipal, e considera-se automática e 
sucessivamente renovado por iguais períodos. 

 
2. Em caso de denúncia do contrato o prazo para a 

exercer é de 60 dias, contados antes do terminus de 
cada um dos períodos referidos no número anterior. 
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3. A denúncia é feita através de carta registada com 
aviso de recepção. 

 
Cláusula Quinta 

(Direito de Reversão) 
 

Em caso de denúncia do contrato por qualquer das partes, 
o equipamento cedido pela Câmara Municipal de 
Odivelas, nos termos da Cláusula Segunda do presente 
Acordo, voltará à posse e propriedade do Município.  

 
Cláusula Sexta 

(Casos Omissos e Foro Competente para Dirimir Litígios) 
 

1. Os casos omissos no presente Acordo serão 
resolvidos de comum acordo pelas partes 
outorgantes.  

 
2. As partes outorgantes acordam eleger a Comarca de 

Loures para dirimir qualquer conflito emergente do 
presente contrato. 

 
Cláusula Sétima 

(Entrada em Vigor) 
 

Sem prejuízo de eventual revisão, consensual por ambos 
os outorgantes, este acordo começará a produzir os seus 
efeitos 15 dias após a sua publicação em Boletim 
Municipal.  
 
Odivelas, ____ de ___________ de 2007.  

 
A Presidente da Câmara Municipal de Odivelas 

 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
O Presidente do Conselho Executivo da Escola 

Profissional Agrícola D. Dinis, Paiã. 
 

(José Aires Matos)” 
 

(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

DOAÇÃO 
 

 
 

ACEITAÇÃO DE DOAÇÃO DE UM QUADRO 
 

Aceitação da doação por parte do pintor Carlos Alberto 
Santos, do quadro denominado “Rainha Santa a 
pacificadora”, uma pintura em óleo s/tela com 65x50 cm, 
do ano de 2000, com o valor patrimonial de €7 000,00 
(sete mil euros), nos termos do disposto na al. h)., do n.º 
1, do artigo 64, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 
alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2007/22111, de 26-11-2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

ACEITAÇÃO DE DOAÇÃO DE UMA ESCULTURA 
 

Aceitação da doação por parte de Eduardo Nascimento, 
da escultura intitulada “Enlevo de Monges V”, com as 
dimensões de 80x30x30 e com o valor patrimonial de 
€3.000,00 (três mil euros), nos termos do disposto na al. 
h)., do n.º 1, do artigo 64, da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2007/22365, de 30-11-2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PATROCÍNIO 
 

 
 

ACEITAÇÃO DE PATROCÍNIO DE 45 SEGUROS DE ACIDENTES 
PESSOAIS NO ÂMBITO DA INICIATIVA “RECORDAR É VIVER.” 

 
Aceitação, por parte do Mediador de Seguros, João 
Manuel da Cruz Bernardino, com sede na Alameda 
Salgueiro Maia, Centro Comercial Flamingos, Loja 30, 
Santo António dos Cavaleiros, do Patrocínio de 45 
seguros de acidentes pessoais, no valor global de € 38,80 
(trinta e oito euros e oitenta cêntimos), para cobertura dos 
eventuais participantes na iniciativa dirigida à população 
Sénior, designada “Recordar é Viver”, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2007/22247, de 27-
11-2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS 
VOLUNTÁRIOS DA PONTINHA 

 
Atribuição do subsídio anual para reequipamento à 
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da 
Pontinha, no valor de € 15.000,00 (quinze mil euros), ao 
abrigo do Protocolo de Apoio às Associações e Corpos de 
Bombeiros, de acordo com o proposto na informação n.º 
22807, de 06.12.2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ODIVELAS 
 

Atribuição do subsídio anual para reequipamento à 
Associação dos Bombeiros Voluntários de Odivelas, no 
valor de € 15.000,00 (quinze mil euros), ao abrigo do 
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Protocolo de Apoio às Associações e Corpos de 
Bombeiros, de acordo com o proposto na informação n.º 
22808, de 06.12.2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SAÚDE MENTAL DE ODIVELAS 
 

Atribuição à Associação Comunitária de Saúde Mental de 
Odivelas - ACSMO, de apoios, sob a forma de transporte, 
a realizar em veículo municipal no ano de 2008, de acordo 
com o proposto na informação n.º Interno/2007/22353, 
de 29.11.2007, nos dias abaixo mencionados: 
 
Localidade Dia 
Sintra 28.01.2008 
S. João da Talha 18.03.2008 
Lisboa 07.04.2008 
Mafra 07.05.2008 
Oeiras 23.06.2008 
Oeiras 08.07.2008 
Fátima 16.09.2008 
Mora/Montargil 14.10.2008 
Lisboa 11.11.2008 
Lisboa 11.12.2008 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ENTIDADES SÓCIO CARITATIVAS DO CONCELHO DE ODIVELAS 
 

Atribuição a cada uma das entidades sócio caritativas do 
Concelho de Odivelas, abaixo mencionadas, de um 
subsídio no valor de €1000,00 (mil euros), perfazendo o 
valor global de €6000,00 (seis mil euros), atendendo ao 
facto de serem entidades vocacionadas para o apoio às 
famílias e indivíduos em situação de carência que 
proporcionam apoio diverso através da distribuição de 
géneros alimentares, vestuário e outros bens de primeira 
necessidade, funcionando na dependência das Paróquias, 
de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2007/22721, de 05.12.2007. 
 
Entidade Paróquia 

Grupo Sócio Caritativo de 
São Pedro de Caneças 

Caneças 

  
Centro Comunitário 
Paroquial de Famões 

Famões 

  
Conferência Vicentina de 
Santo Eugénio 

Odivelas 

  
Conferência Vicentina da 
Sagrada Família da Pontinha 
Sociedade Feminina de São 
Vicente de Paulo 

Pontinha 

  

Fundo de Apoio às Famílias 
Necessitadas 

Póvoa de Santo Adrião 
e Olival Basto 

  
Conferência Vicentina Nossa 
Senhora Rainha dos 
Apóstolos da Ramada 

Ramada 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PÓVOA DE SANTO ADRIÃO ATLÉTICO CLUBE 
 

Atribuição ao Póvoa de Santo Adrião Atlético Clube, no 
âmbito do Programa de Apoio ao Associativismo 
Desportivo de Odivelas (PADO), Sub-Programa A4, de 
um apoio, sob a forma de transporte, a realizar em veículo 
municipal, no dia 16 de Dezembro de 2007, para 
deslocação a São Domingos de Rana, de acordo com o 
proposto na informação nº Interno/2007/22419, de 30-
11-2007. 
 
(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 12 
de Dezembro de 2007, para deslocação ao Seixal, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2007/22500, de 03.12.2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ASSOCIAÇÃO “O CANTINHO DO IDOSO DA PONTINHA” 
 

Atribuição à Associação “O Cantinho do Idoso da 
Pontinha”, de um apoio, sob a forma de transporte, a 
realizar em veículo municipal, no dia 16 de Dezembro de 
2007, para deslocação a Caneças, de acordo com proposto 
na informação n.º Interno/2007/22080, de 23.11.2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

JUNTA DE FREGUESIA DA PÓVOA DE SANTO ADRIÃO 
 

Atribuição à Junta de Freguesia da Povoa de Santo Adrião 
de um subsídio, no valor total de €35.000,00 (trinta e 
cinco mil euros), para obras na cobertura das antigas 
instalações da Junta de Freguesia da Póvoa de Santo 
Adrião, de acordo com a informação n.º 
Interno/2007/20598, de 02.11.2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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URBANISMO 
 

 
 

HERDEIROS DE JAIME RODRIGUES NINA 
QUINTA DA PADARIA, CANEÇAS 

PROCESSO N.º 29.174/U 
 

Alteração ao alvará de Loteamento 01/2002, do processo 
mencionado n.º 29.174/U, nos termos das informações 
técnicas n.º 69/APV/07, de 23.11.07 e a folhas 839 a 840 
do processo, de 12.11.07, de acordo com o proposto na 
informação n.º 30/DDGOU/AS, de 30.11.2007: 
 
“O estudo de loteamento que deu origem ao alvará de 
licença de loteamento n.º 01/02, continha uma pequena 
imprecisão uma vez que considerava uma área de 
passagem pedonal e automóvel sob um dos edifícios 
como área a ceder ao Município em vez de área do lote 
com utilização pública. (…)  
 
A proposta não altera os parâmetros urbanísticos 
anteriormente fixados e apenas corrige a anterior 
proposta. (…) 
 
A pretensão, estando subscrita pela totalidade dos 
proprietários, não carece, nos termos do previsto no n.º 2 
do artigo 27º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de 
Dezembro na sua actual redacção, de ser precedida de 
discussão pública.” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

EMÍLIO E COMPANHIA S.A. 
HORTAS – VALE DE COVO, CANEÇAS 

PROCESSO N.º 589/LO 
 

Redução da Garantia Bancária n.º 319.726 emitida pelo 
Banco Espírito Santo para o valor de €148.027,00 (cento e 
quarenta e oito mil e vinte e sete euros), relativamente ao 
processo n.º 589/LO, nos termos da informação técnica 
n.º 234/TR/DLOP/SLU/07, de 23.11.07 e de acordo 
com o proposto na folha 759 do processo. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ANTÓNIO ALBINO CORREIA 
LOTE 219, BAIRRO TRIGACHE NORTE – AUGI I, FAMÕES 

PROCESSO N.º URB./2007/14573 
 

Substituição da hipoteca legal constituída sobre o lote 219 
inserido no Bairro Trigache Norte – AUGI I, em Famões, 
pelo depósito caução, efectuado pela Caixa Geral de 
Depósitos, no valor de €2.744,30 (dois mil, setecentos e 
quarenta e quatro euros e trinta cêntimos), para garantir a 
boa execução das obras de urbanização referentes ao 
Alvará n.º 05/2001, de acordo com o proposto na 

informação n.º 463/PC/DGOU/DRU/2007, de 
14.11.2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ANTÓNIO MIGUEL LIBÓRIO COSTA AGOSTINHO 
LOTE A 301, BAIRRO DOS PEDERNAIS, RAMADA 

PROCESSO N.º URB./2007/15828 
 

Substituição da hipoteca legal constituída sobre o lote A 
301 inserido no Bairro dos Pedernais, na Ramada, pelo 
depósito caução, efectuado pela Caixa Geral de Depósitos, 
no valor de €924,20 (novecentos e vinte e quatro euros e 
vinte cêntimos), para garantir a boa execução das obras de 
urbanização referentes ao Alvará n.º 07/2001, de acordo 
com o proposto na informação n.º 
487/PC/DGOU/DRU/2007, de 10.12.2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

ARRANJO PAISAGÍSTICO 
 

 
 

ARRANJO PAISAGÍSTICO DO TROÇO REGULARIZADO 
DO RIO DA COSTA  

PROCESSO N.º 1698-07-OD/DOMT 
 

Ratificação do despacho da Sr.ª Presidente de Câmara, 
datado de 04.12.2007, exarado na informação n.º 
Interno/2007/22465, de 30.11.2007, para publicação de 
esclarecimentos relativos ao artigo 20.3 do Mapa de 
Quantidades do Processo n.º 1698-07-OD/DOMT, que 
são os seguintes, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2007/22899, de 07.12.2007, 
constante do mesmo processo: 
 
“No art. 20.3 do Mapa de Quantidade deverá ser 
considerado o fornecimento e plantação da espécie Salix 
atrocinerea e não a espécie Sambucus nigra, nas condições 
previstas no Caderno de Encargos.” 
 
(Ratificado por maioria) 

 
 
 
 

REGULAMENTO 
 

 
 

REGULAMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE MEDALHAS MUNICIPAIS 
 

Constituição do Conselho das Condecorações Municipais, 
a ser presidido pela Presidente de Câmara, previsto pelo 
Regulamento de Atribuição de Medalhas Municipais, 
aprovado na 3.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal 
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de Odivelas de 2005 e na 1ª Sessão Ordinária da 
Assembleia Municipal de Odivelas de 2005 (Boletins 
Municipais das Deliberações e Decisões n.º 3/2005, pág. 8 e n.º 
4/2005, pág. 67 e anexo), e a ser composto pelas seguintes 
personalidades de reconhecido mérito intelectual e cívico, 
de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2007/19902:  
 
-Dr.ª Maria Máxima Vaz; 
-Dr. Manuel Porfírio Varges; 
-Dr. António Antunes; 
-Dr.ª Natália Santos. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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CCÂÂMMAARRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  
 

 
 

2244..ªª  RREEUUNNIIÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  
 

RReeaalliizzaaddaa  eemm  1199  ddee  DDeezzeemmbbrroo  ddee  22000077  
 
 
 
 

DDEELLIIBBEERRAAÇÇÕÕEESS  
 

 
 
 
 

ACTA 
 

 
 

ACTA DA DÉCIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 
Acta da 15ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, realizada no dia 8 de Agosto de 2007. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 
 

 
 

DÉCIMA TERCEIRA ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL DE 2007 
 

Décima Terceira Alteração Orçamental, Décima Quinta 
Modificação Orçamental, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2007/23334, de 17.12.2007, nos 
termos dos Mapas anexos à referida informação e que 
farão parte integrante da acta da presente reunião. 

 
 

“Resumo da 15ª Modificação Orçamental 
13ª Alteração Orçamental 

 
A 13.ª Alteração Orçamental, assume um carácter 
extraordinário e tem por base a necessidade de reforçar a 
rubrica de juros, uma vez que, não obstante os serviços 
financeiros do Município terem procedido ao calculo dos 
juros, com as frequentes alterações na taxa, o montante 
estimado não foi suficiente para cobrir a totalidade do 
valor de juros apresentados pela CGD, que só comunicou 
este valor no final da semana passada. 
 

Assim foi efectuado um reforço nos projectos 
170/A/2007 no montante de 49.000,00€ (Quarenta e 
nove mil euros), e no projecto 171/A/2007 no valor de 
16.000,00€ (Dezasseis mil euros). 
A presente modificação orçamental totaliza 65.000,00€ 
(Sessenta e cinco mil euros), apenas registadas ao nível das 
Despesas Correntes, conforme se pode verificar no 
quadro abaixo: 
 

 
Inscrições/ 
Reforços 

Diminuições/ 
Anulações 

Total de Despesas 
Correntes 

65.000,00 65.000,00 

Total de Despesas 
Capital 

- - 

Total Geral 65.000,00 65.000,00 

(em euros) 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

 

IGUALDADE DE OPORTUNIDADES 
 

 
 

NOMEAÇÃO DE CONSELHEIRA PARA A IGUALDADE 
DE OPORTUNIDADES DO MUNICÍPIO DE ODIVELAS 

 
Nomeação da Senhora Vereadora Eduarda Barros como 
Conselheira Municipal para a Igualdade, nos termos do 
exposto na Cláusula Primeira, Ponto 1, alínea C do 
Protocolo de Cooperação celebrado, em 2006, entre o 
Município de Odivelas e a Comissão para a Igualdade e 
para os Direitos das Mulheres, (Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 11/2006, pág. 15), que tem como 
tarefas assegurar a consultoria na definição de medidas 
com vista à integração de uma perspectiva de género nas 
decisões e acções a implementar pela autarquia, bem 
como a dinamização, concretização, coordenação, 
acompanhamento e avaliação de políticas e acções 
concertadas nesta matéria, promovendo a igualdade entre 
homens e mulheres, nos termos do protocolo acima 
referido, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2007/23099, de 12.12.2007. 
 
(Aprovado por maioria) 
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CEDÊNCIA DE TERRENO 
 

 
 

CEDÊNCIA, EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE, 
DE TERRENO MUNICIPAL NA URBANIZAÇÃO 

JARDIM DA AMOREIRA, RAMADA 
 

Com vista à implementação de um Projecto Integrado na 
Urbanização Jardim da Amoreira, constituído por trinta e 
três Unidades Residenciais (trinta para o PER e três para 
situações de emergência social) - a serem construídas ao 
abrigo dos Programas de financiamento da Administração 
Central no âmbito do PER e do PROHABITA -, um 
equipamento social destinado a crianças (Creche e Jardim 
de Infância para trinta e três crianças, através de 
candidatura ao Programa PARES da Segurança Social), e 
um outro equipamento social destinado a idosos (com 
capacidade para sessenta utentes, cujo financiamento à 
construção e gestão será assegurado pela Cooperativa que 
vier a ser seleccionada para a implementação deste 
Projecto, foi aprovado o seguinte, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2007/23239, de 
13.12.2007: 
 
a) A constituição do direito de superfície, pelo prazo de 70 
anos, eventualmente prorrogável, a favor da FENACHE 
ou da cooperativa que esta indicar, do terreno designado 
por parcela B, sito no Jardim da Amoreira, Freguesia da 
Ramada, com a área total de 15 428 m2, destinado à 
construção de 33 Unidades Residenciais para realojamento 
de famílias recenseadas no PER e outros casos de carência 
habitacional, cujos termos serão definidos pelo município, 
à construção de uma creche e um Jardim de Infância para 
33 crianças e à construção de um equipamento social de 
apoio a 60 idosos;  
 
b) A efectivação da constituição do direito de superfície 
sobre o terreno, previsto em a) está condicionada à 
apresentação de todos os estudos que conduzam à 
aprovação do projecto de arquitectura pelos Serviços da 
Câmara Municipal de Odivelas, no prazo de 6 meses a 
contar da data desta deliberação;  
 
c) Em caso de não cumprimento do previsto em b) fica 
sem efeito a proposta de cedência prevista em a), não 
havendo lugar a qualquer ressarcimento à FENACHE ou 
à Cooperativa a ser indicada por esta pelos recursos 
financeiros consumidos relativos aos estudos e projectos a 
serem realizados;  
 
d) É atribuído o valor estimado de 676 537, 71€ à parcela 
de terreno, calculado com base na Portaria 1374/2007 de 
22 de Outubro e Portaria 1501/2007 de 23 de Novembro, 
e de acordo com os cálculos efectuados no Quadro do 
Anexo XIV;  
 
Este valor será devidamente corrigido para efeitos de 
celebração da escritura de constituição do direito de 
superfície, tendo em conta as áreas de construção 

encontradas em sede de projecto de arquitectura, 
aprovado pelos Serviços de Urbanismo da Câmara 
Municipal;  
 
e) A Câmara Municipal de Odivelas compromete-se a 
apresentar, no prazo de 3 meses, para deliberação do 
Executivo Municipal, a proposta de Acordo Geral 
contendo os direitos e deveres de cada uma das partes no 
contexto da implementação e gestão dos diferentes 
equipamentos a construir no âmbito desta cedência. 
 
Este assunto carece de deliberação por parte da Assembleia Municipal 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PREVENÇÃO DAS TOXICODEPENDÊNCIAS 
 

 
 

PLANO ESTRATÉGICO CONCELHIO DE PREVENÇÃO 
DAS TOXICODEPENDÊNCIAS 
CARTA ABERTA À PREVENÇÃO 

 
Subscrição da Carta Aberta à Prevenção por parte do 
Município de Odivelas, sendo este um documento de 
referência e orientador para boas práticas no campo da 
prevenção de comportamentos de risco, contendo um 
conjunto de princípios orientadores da intervenção 
preventiva, constituindo-se como um complemento 
técnico às orientações e estratégias políticas definidas para 
esta área de intervenção, já subscrito por um conjunto de 
entidades, entre as quais a Instituição para a Promoção 
Social e da Saúde (ARISCO) e o Instituto da Droga e da 
Toxicodependência (IDT), de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2007/23147, de 12.12.2007, à 
qual se encontra anexa a referida Carta. Desta forma, o 
Município de Odivelas associa-se a este movimento, 
assinalando a sua vontade em contribuir para o 
reconhecimento da importância da Intervenção Preventiva 
e constituindo-se, assim, como o primeiro Município a 
aderir e participar neste processo,  
 
Neste âmbito, foi ainda deliberado, de acordo com o 
proposto na referida informação: 
-Que o Município de Odivelas se constitua como 
interlocutor privilegiado deste movimento junto das 
estruturas e instituições de referência no domínio 
autárquico, como são exemplos a Associação Nacional de 
Municípios Portugueses (ANMP) e a Rede Portuguesa de 
Cidades Saudáveis (RPCS), procurando sensibilizar as 
mesmas para a subscrição deste documento e consequente 
participação activa neste processo, incluindo a sua 
divulgação de acordo com as suas esferas de competência, 
potenciando desta forma o conhecimento desta iniciativa;  
 
-Que a Dra. Paula Ganchinho e o Dr. Pedro Aires 
Fernandes (signatários da informação acima referida) se 
constituam formalmente como interlocutores neste 
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processo por parte da Câmara Municipal de Odivelas, 
marcando presença nas reuniões de trabalho com o grupo 
mais restrito de técnicos, promotor deste processo, que 
venham a ser agendadas e participando noutras acções e 
iniciativas que venham a ser propostas e desenvolvidas, 
incluindo para já a realização do Encontro Nacional sobre 
Prevenção. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PROTOCOLOS 
 

 
 

PROTOCOLO DE FINANCIAMENTO PARA RECUPERAÇÃO DA 
CASA MORTUÁRIA E ANEXOS DA IGREJA DE OLIVAL BASTO 

 
Celebração de um Protocolo entre o Município de 
Odivelas e a Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia da 
Póvoa de Santo Adrião, por forma a atribuir um subsídio 
no valor total de € 25 000,00 (vinte e cinco mil euros), 
para recuperação da Capela Mortuária e Anexos da Igreja 
do Olival Basto, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2007/22960, de 10-12-2007, e nos 
termos da minuta de protocolo anexa à informação. 

 
 

“Minuta de Protocolo 
 

Considerando que: 
 
1. A Casa Mortuária da Igreja do Olival Basto é um local 

reservado ao culto dos mortos, que merece, desde 
logo pelo seu fim, ser tratado e mantido como um 
espaço digno; 

 
2. É público e notório que o espaço referido se 

encontra, desde há bastante tempo, em adiantado 
estado de degradação, ameaçando mesmo ruir; 

 
3. Apesar dos esforços desenvolvidos pela comunidade 

local, não conseguiu esta angariar meios para a 
realização das tão necessárias e urgentes obras; 

 
4. A verba estimada das obras é de 138.093,90 Euros; 
 
5. No Plano de Actividades da Câmara Municipal para 

2007, está prevista verba que pode ser destinada a um 
apoio financeiro municipal a estas obras, a título de 
subsídio no valor de 25.000 Euros;  

 
6. O apoio destinado à prossecução de uma obra que 

visa a defesa dos direitos dos cidadãos na vertente do 
respeito e culto dos seus mortos, cabe no âmbito das 
competências da Câmara Municipal, nos termos da al. 
a) do nº nº 4 do artº 64º da Lei nº 169/99, de 18 de 
Setembro com as alterações da Lei nº 5-A/2002, de 
11 de Janeiro; 

7. Além de que, compete ainda à Câmara Municipal, nos 
termos da alínea b), do nº 4, do artº 64º, do citado 
diploma legal, prestar apoio às Instituições que 
desenvolvem actividades sociais e religiosas.  

 
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 BI nº 7740330, emitido em 21-02-2000, pelos SIC de 
Lisboa, com domicilio profissional na Quinta da Memória, 
Rua Guilherme Gomes Fernandes, adiante designado 
Primeiro Outorgante 
 
E 
 
A Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia da Póvoa de 
Santo Adrião, Instituição Privada de Interesse Público, 
sem fins lucrativos, com sede no Largo Major Rosa Bastos 
S/N 2620-118 Póvoa de Santo Adrião, com o número de 
pessoa colectiva 500951837, representada pelo Padre Luís 
Manuel Ferreira na qualidade de Presidente da Fábrica da 
Igreja Paroquial, adiante designado Segunda Outorgante; 
 
É celebrado o presente Protocolo, que se rege pelas 
cláusulas seguintes que as partes aceitam e reciprocamente 
se obrigam a cumprir: 

 
Cláusula 1.ª 

(Objecto do Protocolo) 
 

O presente Protocolo visa regular os termos em que o 
Primeiro Outorgante subsidia a Segunda Outorgante para 
a execução da empreitada de “Recuperação da Capela 
Mortuária e Anexos da Igreja de Olival Basto”. 

 
Cláusula 2.ª 

(Obrigações da Segunda Outorgante) 
 

1- A Segunda Outorgante fica obrigada, a: 
 
a) Promover a legalização e a execução da empreitada de 

“Recuperação da Capela Mortuária e Anexos da Igreja 
de Olival Basto”; 

b) Respeitar e fazer respeitar, na execução da empreitada 
de “Recuperação da Capela Mortuária e Anexos da 
Igreja de Olival Basto”, o projecto previamente 
aprovado pelo Departamento de Gestão e 
Ordenamento Urbanístico da Câmara Municipal de 
Odivelas; 

c) Assegurar a parte do investimento não financiado 
pela Câmara Municipal de Odivelas, no âmbito do 
presente Protocolo; 

d) Afixar no local de realização da obra, em local de boa 
visibilidade, um painel de divulgação do 
financiamento obtido; 
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2- O não cumprimento cumulativo das obrigações 
elencadas no ponto n.º 1 da presente cláusula, acarreta a 
resolução do Protocolo e a consequente devolução de 
todas as verbas já concedidas, no âmbito do mesmo. 

 
Cláusula 3.ª 

(Obrigações do Primeiro Outorgante - Financiamento) 
 

1- O custo total da empreitada é de € 138.093,90 (cento e 
trinta e oito mil noventa e três euros e noventa cêntimos), 
IVA incluído. 
 
2- A Câmara Municipal de Odivelas comparticipa a 
referida obra com € 25.000,00 (vinte e cinco mil euros). 
 
3- O pagamento da comparticipação atribuída pela 
Câmara Municipal de Odivelas é efectuada em três 
tranches, da seguinte forma: 
 
a) € 10.000,00 (dez mil euros) sob a forma de 

adiantamento com a consignação dos trabalhos; 
b) € 10.000,00 (dez mil euros) mediante prova de 

conclusão de 50% dos trabalhos a executar; 
c) € 5.000,00 (cinco mil euros) com a recepção 

provisória da obra. 
 
4- Para efeitos de prova da conclusão dos 50% dos 
trabalhos a executar a Segunda Outorgante entregará ao 
Primeiro Outorgante um auto de medição dos trabalhos 
efectuados, o qual deverá estar assinado pelo empreiteiro 
da obra e pelo dono da obra. 
 
5- O Primeiro Outorgante só procederá à entrega da 
segunda tranche, após a entrega do auto de medição 
referido no número anterior, e da confirmação através de 
vistoria ao local por um técnico da CMO  habilitado para 
o efeito que 50% dos trabalhos estão concluídos. 

 
Cláusula 4ª 

(Licença de construção) 
 

O pagamento da comparticipação municipal fica 
condicionado à emissão do alvará de licença de 
construção. 

 
Cláusula 5.ª 

(Resolução do Protocolo) 
 

O incumprimento do objecto do presente Protocolo e de 
todas as cláusulas nele inclusas constitui motivo suficiente 
para a sua resolução, encontrando-se a Segunda 
Outorgante obrigada à restituição de todas as verbas até 
esse momento concedidas pela Câmara Municipal de 
Odivelas, no âmbito do mesmo. 

 
Cláusula 5.ª 

(Período de Vigência do Protocolo) 
 

O presente Protocolo produz efeitos a partir do momento 
da sua assinatura. 

Aceite e assinado em duplicado por ambas as partes, 
sendo um exemplar entregue a cada uma delas. 
 
Odivelas,      Dezembro de 2007. 
 
 

O 1.º Outorgante O 2.º Outorgante 
Susana de Carvalho Amador) (Luís Manuel Ferreira)” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DE ODIVELAS, 
O MUNICÍPIO DE LOURES, O MUNICÍPIO DE LISBOA 

E A EMPRESA INTELI 
 

Alteração ao Protocolo de Parceria, deliberado na 22ª 
Reunião Ordinária da Câmara Municipal (Boletim Municipal 
das Deliberações e Decisões n.º 22/2007, pág. 11), a celebrar 
entre o Município de Odivelas, o Município de Loures, o 
Município de Lisboa e a Empresa INTELI – Inteligência 
em Inovação, Centro de Inovação, no âmbito do 
Programa INTERRREG IIIC Sul, Operação Quadro 
Regional MARE – Mobilidade e Acessibilidade 
Metropolitana nas Regiões do Sul da Europa, consistindo 
esta alteração na eliminação da sua cláusula décima quinta, 
conforme nova minuta de protocolo (abaixo publicada) de 
acordo com o proposto na informação n.º 22859/2007, de 
07.12.2007. 

 
 

“Protocolo de Parceria 
 

Para a realização do sub-projecto E-mobility que consiste 
no desenvolvimento de serviços informativos intermodais 
para a mobilidade em três regiões da Europa: Génova 
(Itália), Lisboa (Portugal) e Valência (Espanha). 
 
Entre: 
 
O Município de Odivelas, pessoa colectiva número 
504293125 representado pela Presidente da Câmara Sr.ª. 
Drª Susana de Fátima Carvalho Amador, o Município de 
Loures, pessoa colectiva número 501294996 representado 
pelo Presidente da Câmara, Sr. Eng.º Carlos Alberto Dias 
Teixeira, o Município de Lisboa, pessoa colectiva número 
500051070 representado pelo Presidente da Câmara, Sr. 
Dr. António Costa e a empresa INTELI – Inteligência em 
Inovação, Centro de Inovação, pessoa colectiva número 
504650564, representada pelo Presidente do Conselho de 
Administração, Sr. Eng.º José Rui de Encarnação Palma 
Felizardo, todos com poderes bastantes para o presente 
acto, conjuntamente, de ora em diante, designados por 
Parceiros 
 
Considerando que : 
 
Este sub-projecto prossegue o desenvolvimento de novas 
abordagens com a introdução de novos critérios que 
visam analisar as questões da mobilidade no 
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desenvolvimento urbano, a gestão do espaço público 
como forma de melhorar a eficácia das infra-estruturas, da 
mobilidade, motorizada e não motorizada, procurar 
soluções para a adequação dos transportes colectivos às 
novas necessidades de mobilidade, nomeadamente no que 
respeita à flexibilidade, qualidade e segurança percebidas 
pelos cidadãos. 
 
Os objectivos deste projecto assentam no 
desenvolvimento, teste e demonstração de um sistema 
piloto de informação para a mobilidade com diversas 
funcionalidades, contribuindo para uma melhor gestão da 
mobilidade sustentável, no aumento das possibilidades de 
escolha por parte dos utilizadores, através de cálculo 
multicritério de percursos, como sejam tempos estimados 
de deslocação, custo e produção de CO2 ou equivalente, 
na partilha de boas práticas entre regiões e na 
disseminação dos resultados do projecto ao nível local e 
da União Europeia. 
 
O objectivo especifico é oferecer informação em tempo 
real e com recurso ao geo-posicionamento, quer para 
utilizadores de transportes públicos quer para condutores 
privados através de três interfaces, Portal Web, Quiosques 
Multimédia e Interfaces pessoais, nomeadamente, 
dispositivos móveis, PDA/smartphones com integração GPS 
(Sistema Global de Posicionamento), ou outros aparelhos 
multimédia. 
 
É Celebrado, livremente e de boa fé, o presente Protocolo 
de Parceria, que se rege pelas seguintes cláusulas: 

 
Cláusula Primeira 

 
O presente Protocolo tem por objecto estabelecer os 
termos e condições em que se processará a execução de 
procedimentos para a aquisição de serviços de 
desenvolvimento do sistema e suas funcionalidades, 
incluindo serviços de programação e investimento em 
software, hardware e alojamento, assim como a modelação de 
rede de transportes. 

 
Cláusula Segunda 

 
a) - A aquisição para prestação de serviços de consultoria 
externa para desenvolvimento do sistema e suas 
funcionalidades, incluindo serviços de programação e 
investimento em software, hardware e alojamento, será 
precedida de um único contrato, nos termos do disposto 
no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho. 
 
b) - As entidades adjudicantes, Município de Odivelas e de 
Loures, agrupar-se-ão para este efeito, sendo o 
Agrupamento representado pelo Município de Odivelas. 
 
c) - A aquisição para prestação de serviços de consultoria 
externa para modelação de redes de transportes podendo 
incluir serviços complementares e investimento em 
software e hardware, será precedida de um concurso 
sendo a entidade adjudicante o Município de Lisboa. 

Cláusula Terceira 
 

a) - Os programas de trabalho das funcionalidades 
especificas abrangidas pelo presente Protocolo, bem como 
os respectivos conteúdos, custos, duração, 
confidencialidade e titularidade dos resultados, serão 
estabelecidos no âmbito de cada contrato de 
concretização do presente Protocolo, por acordo entre as 
partes e sem prejuízo do disposto no número seguinte. 
 
b) – Cada parceiro obriga-se a manter a confidencialidade 
dos conhecimentos desenvolvidos e a não os divulgar sem 
prévia autorização por escrito dos demais. 

 
Cláusula Quarta 

 
a) - Os Municípios de Loures e Odivelas assumem 
inscrever nos respectivos orçamentos a verba de € 32.683, 
(trinta e dois mil seiscentos e oitenta e três euros) cada 
um, de forma a suportar os pagamentos respeitantes à 
aquisição de serviços de Consultadoria. 
 
b) - O Município de Lisboa assume o compromisso de 
inscrever no respectivo orçamento a verba de € 33.333, 
(trinta e três mil trezentos e trinta e três euros) cujo 
objectivo é a aquisição de serviços enunciados na Cláusula 
Segunda alínea c). 

 
Cláusula Quinta 

 
Sem prejuízo da cláusula seguinte, os encargos decorrentes 
do contrato para fornecimento de serviços de consultoria 
externa serão suportados pelos orçamentos dos 
respectivos Municípios. 

 
Cláusula Sexta 

 
Os Municípios, agora parceiros, serão responsáveis por 
cada um dos pagamentos a efectuar aos adjudicatários dos 
procedimentos descritos na Cláusula Segunda, nas 
seguintes percentagens: 
 
a) - Para o procedimento descrito na alínea a) da Cláusula 
Segunda, o Município de Loures assumirá 50% e o 
Município de Odivelas os restantes 50%.do valor total. 
 
b) - Para o procedimento descrito na alínea c) da Cláusula 
Segunda, o Município de Lisboa assumirá a totalidade dos 
custos. 

 
Cláusula Sétima 

 
Para cada pagamento o adjudicatário emitirá facturas 
distintas em nome de cada um dos Parceiros, conforme 
estabelecido no contrato de concretização e nos termos 
que ficarem contratualmente definidos. 
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Cláusula Oitava 
 

Cada Parceiro é responsável pelo cumprimento dos 
procedimentos necessários no sentido de assegurar os 
pagamentos a que fica obrigada nos prazos 
contratualmente estabelecidos. 

 
Cláusula Nona 

 
Qualquer dos Parceiros que compõe o Agrupamento 
poderá realizar reuniões com o adjudicatário, devendo 
para isso comunicar, com a devida antecedência, à 
representante do Agrupamento, Município de Odivelas, 
para que a possa promover no prazo de cinco dias úteis.  

 
Cláusula Décima 

 
O acompanhamento da execução do contrato é 
assegurado: 
 
a) - Por cada Parceiro na área da sua intervenção. 
 
b) - Por apreciação em reuniões conjuntas envolvendo 
representantes dos parceiros deste Protocolo, podendo 
participar também o adjudicatário quando assim se 
entender conveniente. 

 
Cláusula Décima Primeira 

 
Para execução dos actos de que ficam responsáveis, cada 
Parceiro cumprirá as normas nacionais e comunitárias 
aplicáveis, cumprindo também as obrigações que 
decorrem do contrato a celebrar, com o seu conhecimento 
e concordância, entre as entidades adjudicantes e 
adjudicatária. 

 
Cláusula Décima Segunda 

 
Este Protocolo não vincula nenhum dos Parceiros a 
adesões ou acordos com outras entidades que se venham a 
efectuar no âmbito dos procedimentos a lançar referidos 
na Cláusula Segunda. 

 
Cláusula Décima Terceira 

 
A INTELI – Inteligência em Inovação, Centro de 
Inovação, como parceiro não adjudicante, é responsável 
por: 
 
a) - Acompanhamento do desenvolvimento dos trabalhos 
descritos na Cláusula Segunda alíneas a), e c). 
 
b) - Integração dos trabalhos descritos na Cláusula 
Segunda alínea a) com o descrito na alínea c). 
 
c) - Acompanhamento da fase de teste e demonstração. 

 
 
 
 

Cláusula Décima Quarta 
 

a) - O presente Protocolo entra em vigor na data da sua 
assinatura e durará até 31 de Março de 2008, sem prejuízo 
da conclusão de quaisquer actividades em curso, bem 
como no disposto na alínea seguinte. 
 
b) - O Protocolo poderá ser modificado, no todo ou em 
parte, ou revogado, sempre por comum acordo entre os 
parceiros. 

 
Cláusula Décima Quinta 

 
a) - Quaisquer litígios emergentes do presente Protocolo, 
ou dos contratos em que este se concretizará, 
nomeadamente quanto à sua interpretação, integração e 
aplicação, serão decididos nos termos da lei vigente na 
matéria, em tribunal arbitral composto por três árbitros. 
 
b) - Cada uma das partes designará um árbitro; os árbitros 
nomeados pelas partes designarão entre si um terceiro, 
que presidirá ao tribunal. 
 
c) - Na falta de acordo, o terceiro árbitro será designado 
pelo presidente do Tribunal da Relação com foro na área 
da sede do Município de Odivelas. 
 
O presente Protocolo foi feito em quatro exemplares, que 
vão ser assinados pelos representantes dos Parceiros, 
destinando-se um exemplar a cada um deles. 
 
Pelo Município de Odivelas 
 
Pelo Município Loures 
 
Pelo Município de Lisboa 
 
Pela Inteli” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROTOCOLO DE PARCERIA A CELEBRAR ENTRE A CÂMARA 
MUNICIPAL DE ODIVELAS, A RODOVIÁRIA DE LISBOA S.A., 
A MUNDICENTER II E FEIRA NOVA – HIPERMERCADOS, S.A. 

 
Celebração de um Protocolo de Parceria entre a Câmara 
Municipal de Odivelas, a Rodoviária de Lisboa S.A., a 
Mundicenter II – Gestão de Espaços Comerciais, S.A., e 
Feira Nova – Hipermercados, S.A., para a criação de um 
parque de Estacionamento dissuasor situado no Centro 
Comercial Odivelas Parque e respectivo serviço de 
transporte colectivo urbano entre o Centro Comercial 
Odivelas Parque e a Estação do Metro do Senhor 
Roubado, de acordo com o proposto na informação n.º 
2007/32029, de 13-12-2007, e nos termos da minuta do 
protocolo anexa à mesma informação. 
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“Protocolo relativo ao Projecto-Piloto para a criação de 
um parque de Estacionamento dissuasor e respectivo 
serviço de transporte colectivo urbano entre Odivelas 
Parque - Estação de metro do Sr. Roubado 
 
Entre: 
 
Município de Odivelas, pessoa colectiva número 
504293125, representada pela Sra. Presidente da Câmara, 
Sra. Dra. Susana de Fátima Carvalho Amador, doravante 
designada apenas por primeiro outorgante. 
 
Rodoviária de Lisboa S.A., pessoa colectiva número 503 
418 455, com o capital social de 8.000.000 de euros, 
integralmente realizado e registado, matriculada na 
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa (antiga 
matrícula n.° 5540) e sede na Avenida do Brasil n.° 45, 1° 
andar, em Lisboa, 1749-053 Lisboa, representada pelo 
Presidente do seu Conselho de administração, Sr. Dr. 
António Manuel Lupi Corrêa de Sampaio, doravante 
designada apenas por segundo outorgante. 
 
MUNDICENTER II - Gestão de Espaços Comerciais, 
S.A., na qualidade de Sociedade Gestora do Centro 
Comercial Odivelas Parque, com sede em Lisboa no 
Edifício Amoreiras Square, Rua Carlos Alberto da Mota 
Pinto, n.° 17 — 4.º A, com o capita1 social de 
4.350.000,00 Euros, Pessoa Colectiva n.° 503121495, 
matriculada na Conservatória do Registo Comercial de 
Lisboa sob o mesmo numero, neste acto devidamente 
representada pelo Sr. Eng. Nuno Miguel Ribeiro Pereira 
de Sousa e pelo Dr. Fernando José Silva Muñoz de 
Oliveira, doravante designada apenas por terceiro 
outorgante e 
 
Feira Nova - Hipermercados, S.A., com sede em Lisboa 
na Rua Tierno Galvan, Torre 3 piso 9, letra J, com o 
capital social de 26.500.000,00 Euros, Pessoa Colectiva n.° 
502013419, matriculada na Conservatória do Registo 
Comercial de Lisboa sob o mesmo número, neste acto 
devidamente representada pelo Sr. ... doravante apenas 
designado como quarto outorgante  
 
E considerando que: 
 
A) No âmbito da iniciativa comunitária INTERREG III C 
Sul, foi aprovada a Operação Quadro Regional (OQR) 
“MARE - Mobilidade e Acessibilidade Metropolitana nas 
Regiões do Sul da Europa”; 
 
B) Esta operação visa melhorar a eficácia das politicas e 
instrumentos de desenvolvimento regional através da 
troca de informações e partilha de experiências em torno 
do tema Mobilidade e Acessibilidade Metropolitana, com 
vista à criação e desenvolvimento de uma estratégia 
integrada de mobilidade metropolitana, que assegure a 
qualidade de vida e contribua para o desenvolvimento 
sustentável em cada região participante; 
 

C) Os municípios dispõem de atribuições no domínio dos 
transportes e comunicação, de acordo com a alínea c) do 
n° 1 do art. 13° da Lei 159/99 de 14 de Setembro; 
D) É da competência dos órgãos municipais o 
planeamento, gestão e a realização de investimentos no 
domínio da rede de transportes regulares urbanos e 
regulares locais que se desenvolvam exclusivamente na 
área do Concelho, ao abrigo das alíneas b) e c) do art. 18.° 
da Lei 159/99 de 14 de Setembro; 
 
E) Compete às câmaras municipais apoiar ou 
comparticipar, pelos meios adequados, no apoio a 
actividades de interesse municipal, de natureza social, 
cultural, desportiva, recreativa ou outra, ao abrigo da 
alínea b) do n.° 4 do art. 64.° da Lei 169/99 de 18 de 
Setembro, com a redacção dada pela Lei 5-A12002 de li de 
Janeiro. 
 
F) No âmbito do sub-projecto Flexis, a CMO pretende a 
criação de uma linha de transporte expresso a funcionar 
nos dias úteis, entre o interface do Sr. Roubado e o 
Centro Comercial Odivelas Parque, utilizando como 
parque dissuasor o parque de estacionamento deste 
Centro Comercial, 
 
G) Entende-se por parque de estacionamento dissuasor 
aquele cuja função principal consiste na promoção da 
articulação entre o estacionamento do carro próprio e a 
utilização de transportes públicos de alta e média 
capacidade. 
 
H) Os requisitos a que a carreira obedecerá estão 
explicitados no corpo e no Anexo II deste protocolo, 
tanto no que diz respeito ao itinerário e a frequência 
programada das circulações, como no que concerne à 
tipologia, à qualidade e conforto, dos meios a empregar, 
bem como os principais tarifários, custos e financiamento;  
 
I) É propósito da CMO iniciar o novo serviço na 1ª 
Semana de Janeiro de 2008; 
 
J) A RL é concessionária das carreiras de transporte 
público de passageiros outorgadas pela DGTT em vários 
concelhos da região metropolitana de Lisboa, 
designadamente no de Odivelas e mostra-se disponível 
para realizar o dito serviço transporte de passageiros; 
 
K) A RL é já concessionária de outras carreiras cujo 
percurso coincide parcialmente com o da nova carreira 
agora proposta; 
 
Em conformidade com a deliberação tomada pela Câmara 
Municipal de Odivelas, em 19 de Novembro de 2007, ao 
abrigo do art. 67.° da Lei n.° 169/99 de 18 de Setembro, 
com a redacção dada pela Lei n.° 5-A/2002 de 11 de 
Janeiro, é celebrado o seguinte protocolo que se regerá 
pelas seguintes cláusulas: 
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Cláusula 1ª 
Objecto 

 
1.1. O Objecto deste protocolo é a criação de um parque 
de estacionamento dissuasor situado no Centro Comercial 
Odivelas Parque e o respectivo transporte colectivo 
urbano entre este e a estação de metro do Sr. Roubado. 
Para tal, o segundo outorgante obriga-se a requerer e 
realizar uma carreira regular de passageiros, 
exclusivamente ao abrigo de uma concessão em regime 
provisório — artigos 95.° e 96.° do RTA, mas com 
tarifário especial — n.° 4 do Art. 147.° do RTA, na área 
do Concelho de Odivelas, com o itinerário, frequências e 
períodos de funcionamento próximas dos descritos no 
Anexo I e nas demais condições a estabelecer por acordo 
com a primeira outorgante. 
 
1.2. Os terceiro e quarto outorgantes comprometem-se a 
ceder o referido estacionamento, que será o situado no 
piso -2. 
 
1.3. Os veículos automóveis poderão ser parqueados no 
piso -2, sem qualquer tipo de especificação, número de 
lugares definido, ou zona reservada para o efeito, e ainda 
sujeito à disponibilidade dos lugares existentes; 
 
1.4 Em hipótese alguma os terceiro e quarto outorgantes 
poderão ser responsabilizados por qualquer dano, seja de 
que natureza for, causado nos veículos automóveis em 
questão, ou por estes, no referido Parque de 
Estacionamento  

 
Cláusula 2ª 

Veículos, decoração e Publicidade 
 

2.1 - À carreira serão afectados veículos pesados de 
passageiros modelo 405 N com capacidade para 43 lugares 
sentados e 28 lugares em pé ou de outro modelo, tal e 
qual estas vêm definidas no Regulamento sobre 
Disposições Especiais Aplicáveis aos Automóveis Pesados 
de Passageiros de Dimensões Reduzidas, aprovado pelo 
D.L. 58/2004 de 19 de Março; 
 
2.2 - Os veículos a afectar à realização da carreira serão 
identificados através de uma decoração exclusiva, conjunta 
entre os outorgantes (logótipos - Flexis +CMO+Odivelas 
Parque+Feira Nova); 
 
2.3 - A decoração será implementada com a observância 
das condições constantes do Despacho n.° 12802/2004 (2 
série), de 28 de Maio de 2004, do Senhor Director Geral 
de Viação, publicado no Diário da Republica, II Série, n.° 
1152, de 30 de Junho de 2004; 
 
2.4 -A decoração será afixada através de vinil autocolante; 
 
2.5 -Serão da conta e da responsabilidade dos outorgantes 
os trabalhos de colocação e de remoção da decoração, nos 
termos a acordar pelas mesmas; 
 

2.6 -Em caso de avaria, imobilização por acidente de 
viação ou paragem imposta por necessidades de 
manutenção preventiva, os veículos serão substituídos por 
outros, mas descaracterizados da decoração aprovada; 
 
2.7 -A elaboração dos folhetos de publicidade do novo 
serviço, a sua divulgação e distribuição será efectuada em 
pareceria entre os primeiro, terceiro e quarto outorgantes, 
em termos a acordar entre estes. 

 
Cláusula 3ª 

Compensação pecuniária 
 

3.1 - O primeiro outorgante obriga-se a atribuir ao 
segundo outorgante uma compensação pecuniária diária 
pelo serviço público prestado. 
 
3.2 -A compensação será no valor de € 320 diários, ao que 
acresce o IVA, sendo que o tarifário a praticar será de 
0,40€ por viagem.  
 
3.3 - Caso se verifique o aumento da procura esperada, 
que justifique a necessidade de aumentar o número de 
autocarros, a compensação por cada veículo a mais será 
no valor de € 250 por dia, ao que acresce o IVA. 
 
3.4 - A compensação será actualizada anualmente de 
acordo com o aumento tarifário decretado pela autoridade 
administrativa competente. 

 
Cláusula 4ª 

Receitas de exploração 
 

4.1 - As receitas de exploração da carreira, como tal se 
entendendo o produto da venda de títulos de transporte, 
reverterá em exclusivo para a segunda outorgante. 
 
4.2 - A receita de exploração da carreira será deduzida da 
compensação diária a que alude a cláusula 3.2, por forma a 
que o valor a entregar pela primeira outorgante à segunda 
outorgante corresponda, apenas, à diferença que se 
verificar entre a receita apurada e a compensação ajustada. 

 
Cláusula 5ª 
Pagamentos 

 
5.1 - Todos os pagamentos da primeira outorgante à 
segunda outorgante serão feitos mediante factura. 
 
5.2 - As facturas apresentadas pela segunda outorgante à 
primeira outorgante serão pagas por esta no prazo de 
sessenta (60) dias após a recepção das mesmas. 
 
5.3 - Na falta de pagamento no prazo fixado no número 
anterior, a segunda outorgante poderá exigir juros de 
mora, calculados à taxa mínima legal para os créditos de 
que sejam titulares empresas comerciais. 
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Cláusula 6ª 
Casos de Força Maior 

 
6.1 - Consideram-se casos de força maior os eventos 
imprevisíveis e exteriores à vontade das partes, ou seja, 
insusceptíveis de qualquer controlo pelas partes, que 
tenham um impacto negativo directo sobre o 
desenvolvimento da relação jurídica, objecto deste 
Protocolo. 
 
6.2 - A ocorrência de um caso de força maior terá por 
efeito exonerar as partes da responsabilidade pelo não 
cumprimento das obrigações emergentes do presente 
contrato, na medida em que o seu cumprimento pontual e 
atempado tenha sido impedido em consequência da 
referida ocorrência. 
 
6.3 - Para efeitos da aplicação deste artigo, as greves 
ocorridas no âmbito da actividade da segunda outorgante, 
serão considerados como eventos de força maior. 

 
Cláusula 7ª 

Eficácia e vigência do Protocolo 
 

7.1 - A eficácia do presente protocolo depende da 
atempada obtenção das licenças administrativas para que a 
carreira possa funcionar. 
 
7.2 - Tratando-se de um projecto-piloto terá a duração de 
apenas três meses e entra em vigor no dia da sua 
assinatura. 
 
7.3 - O protocolo só se renovará se os quatro outorgantes 
nisso acordarem expressamente e por escrito, nos exactos 
termos que se vierem a ajustar. 

 
Cláusula 8ª 

Denúncia e Resolução 
 

8.1- Qualquer dos outorgantes poderá denunciar o 
presente protocolo, desde que para o efeito o comunique 
aos outros outorgantes com a antecedência mínima de 15 
(quinze) dias. 
 
8.2 - O incumprimento do pré-aviso acima referido não 
invalida a produção de efeitos de denúncia, que se 
considerará válida e eficaz, mas constituirá o outorgante 
que a tenha exercido extemporaneamente, na obrigação de 
indemnizar o(s) outro(s) outorgante(s) pelos prejuízos que 
tal incumprimento lhe(s) venha a causar.  
 
8.3 - A qualquer um dos outorgantes é ainda conferido o 
direito de resolver o o presente Protocolo, em caso de 
incumprimento pelo(s) outro(s) outorgante(s) dos deveres 
e obrigações que lhes são cometidos. 
 
8.4 - Para efeitos dos artigos 801° a 808° do Código Civil 
todos os outorgantes aceitam como prazo razoável para o 
outorgante faltoso cumprir as suas obrigações o prazo de 

10 (dez) dias, o qual terá início no dia seguinte ao da 
interpelação para cumprimento. 
 
8.5 - Decorrido o prazo referido no número anterior sem 
que o outorgante faltoso cumpra as suas obrigações, 
considera-se incumprimento definitivo e, 
consequentemente, a resolução operará todos os seus 
efeitos sem necessidade de interpelação ou de quaisquer 
outras formalidades. 

 
Cláusula 9ª 

Interpretação e integração 
 

9.1 - Em caso de divergência sobre o conteúdo do 
presente protocolo ou quanto à sua execução, os 
outorgantes obrigam-se a recorrer à mediação do Instituto 
de Mobilidade Transportes Terrestres e, se esta se frustrar, 
obrigam-se a dirimir o litigio que as opuser com recurso à 
arbitragem nos termos da Lei 31/86, de 29 de Agosto, 
com as alterações entretanto introduzidas. 
 
9.2 - Todas as despesas e encargos serão suportados pela 
parte vencida, devendo os preparos a que houver lugar ser 
suportadas por ambas as partes na proporção de 
cinquenta por cento. 

 
Cláusula 10ª 
Alterações 

 
As alterações ao presente protocolo, bem como a 
integração dos casos omissos, só serão válidos se 
reduzidos a escrito, com indicação dos pontos alterados 
ou integrados. 
 
10 - Anexo 
 
Anexo I: Itinerário e horário da carreira;  
 
Feito em quadruplicado em Odivelas, aos …. dias do mês 
de …. Do ano de 2007 

 
Pelo Município de Odivelas 

 
Pela Rodoviária de Lisboa 

 
Pela Mundicenter II - Gestão de Espaços Comerciais, S.A. 

 
Pelo Feira Nova” 

 
(Aprovado por unanimidade) 
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MUNICIPÁLIA, EM 
 

 
 

CONTRATO-PROGRAMA 
REFERENTE AO ÚLTIMO TRIMESTRE DE 2007 

 
Contrato-programa referente ao último trimestre de 2007, 
a celebrar entre o Município de Odivelas e a Municipália – 
Gestão de Equipamentos e Património do Município de 
Odivelas, EM, nos termos da minuta anexa à proposta 
apresentada, datada de 17.12.2007, que também foi 
aprovada. 
 
Foi ainda deliberado que a verba inscrita no contrato-
programa está sujeita a reforço da dotação da rubrica 
orçamental em 2008, sendo cabimentada nessa altura. 

 
 

“Contrato – Programa 
para o último trimestre de 2007 

 
Considerando que: 
 
a) A Municipália – Gestão de Equipamentos e Património do 

Município de Odivelas, EM, resulta da fusão das 
empresas municipais Odivelcultur – Gestão, 
Produção e Divulgação Cultural, EM e a Odivelgest – 
Gestão de Equipamentos, EM, com o objectivo de 
potenciar e agilizar a gestão dos equipamentos e 
património, do Município de Odivelas, que lhe estão 
cometidos, nos termos do disposto no art. 21º da Lei 
n.º 53-F/2006; 

 
b) Nos termos do novo Regime Jurídico do Sector 

Empresarial Local, definido pela Lei n.º 53-F/2006 de 
29 de Dezembro, a Municipália - Gestão de Equipamentos 
e Património do Município de Odivelas, EM enquadra-se 
no conceito de “empresa encarregada da promoção e 
desenvolvimento local e regional”, mais precisamente 
nos termos do art. 21º n.º 1 e n.º 2 al. f); 

 
c) A Municipália – Gestão de Equipamentos e Património do 

Município de Odivelas, EM na prossecução dos seus 
objectivos, gere os equipamentos e património 
municipais que lhes estão cometidos, numa 
perspectiva de rentabilização dos recursos e 
desenvolvimento local em várias vertentes, 
nomeadamente, a vertente cultural e as vertentes 
associadas à prestação de serviços lúdicos, 
desportivos e de saúde ligadas à utilização do 
complexo das piscinas municipais; 

 
d) A Municipália – Gestão de Equipamentos e Património do 

Município de Odivelas, EM, presta serviços de âmbito 
público e municipal destinados, naturalmente, a todos 
os munícipes do concelho de Odivelas. 

 
e) No âmbito da alínea anterior bem como do art. 23º 

do Regime Jurídico do Sector Empresarial Local 

define-se a necessidade de se celebrar um contrato – 
programa para a prossecução dos objectivos públicos 
e locais em vista.  

 
É celebrado o presente contrato-programa entre: 
 
Município de Odivelas, com sede na Quinta da Memória, Rua 
Guilherme Gomes Fernandes, 2675 Odivelas, pessoa 
colectiva n.º 504 293 125, representada pela Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas, Susana Fátima de 
Carvalho Amador, adiante designada como Primeiro 
Outorgante. 
 
e 
Municipália – Gestão de Equipamentos e Património do Município 
de Odivelas, EM, com sede no Centro Cultural Malaposta, 
Rua Angola, 2620-492, Olival Basto, capital social de 
Euros € 649 639,37 (seiscentos e quarenta e nove mil 
seiscentos e trinta e nove euros e trinta e sete cêntimos), 
possuidora do cartão de identificação de Pessoa Colectiva 
n.º 506219992, representada neste contrato pelo 
Presidente do Conselho de Administração Mário Máximo 
dos Santos e pelo Vogal João Carlos Pires Cardiga, adiante 
designada como Segunda Outorgante. 
 
Que se regerá pelas seguintes cláusulas: 

 
Cláusula Primeira 

(Objecto do contrato - programa) 
 

1- Constitui objecto do presente contrato - programa a 
definição das condições a que as partes se obrigam para a 
prossecução das atribuições estatutárias da Segunda 
Outorgante, tendo em consideração o seu objecto e as 
funções de desenvolvimento económico local e regional. 
 
2- O presente contrato-programa visa ainda dotar a 
Segunda Outorgante dos meios financeiros necessários 
para a prossecução das suas atribuições, considerando, 
entre outros factores, a existência de objectivos sectoriais 
e a prestação de serviços de impacto social relevante 
efectuados em condições de maior eficácia e agilização.  

 
Cláusula Segunda 
(Fundamento) 

 
1. Sem prejuízo do constante na cláusula anterior, o 
presente contrato-programa tem subjacente a 
concretização dos objectivos do Primeiro Outorgante no 
que respeita à implementação e dinamização da actividade 
cultural no Centro Cultural Malaposta, bem como a 
prestação de todos os serviços ligados à utilização do 
complexo das piscinas municipais do concelho, através da 
potencialização dos respectivos equipamentos e da 
realização de eventos lúdicos, recreativos, desportivos e de 
saúde, nas vertentes formativa e informativa. 
 
2. A actividade da Segunda Outorgante é crucial para a 
maximização dos recursos físicos e humanos dos referidos 
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equipamentos municipais tendo em vista a prestação de 
um serviço público de excelência. 
 
3. O presente contrato – programa reporta-se à actividade 
a exercer pela Segunda Outorgante, no âmbito das suas 
atribuições gerais e específicas, em cumprimento dos seus 
Estatutos e da Lei n.º 53 – F/2006 de 29 de Dezembro. 

 
Cláusula Terceira 

(Finalidade) 
 

1. O presente contrato-programa traduz o compromisso 
de ambas as partes na concretização dos objectivos 
definidos na cláusula anterior, com a transparência e rigor 
legalmente exigíveis. 
2. A eficácia e eficiência da presente relação contratual 
reflectir-se-á no cumprimento dos objectivos, por parte da 
Segunda Outorgante, definidos na documentação 
previsional anexa a este contrato-programa 
(nomeadamente no Plano e Orçamento) e que se reporta 
ao último trimestre do exercício de 2007, isto é, ao 
período que vai de 1de Outubro a 31 de Dezembro do 
referido ano. 
 
3. O enquadramento temporal referido no nº 2 deve-se ao 
facto de a Fusão reportada na alínea a) dos considerandos 
do presente ter tido o seu início formal precisamente a 1 
de Outubro de 2007 e, concomitantemente, deve-se à 
necessidade do cumprimento do estatuído no artº. 9º  n.º 
2 da Lei n.º 53-F/2006.   
 
4. Para o cabal cumprimento pela Segunda Outorgante 
dos objectivos definidos nos referidos instrumentos 
previsionais, mostra-se necessária a transferência de 
verbas, por parte do Primeiro Outorgante, nos termos 
previstos nos documentos referenciados na Cláusula 
Quarta e no montante referenciado na Cláusula Quinta. 

 
Cláusula Quarta 

(Instrumentos de Gestão Previsional) 
 

A concretização do objecto e atribuições, pela Segunda 
Outorgante nos termos da cláusula anterior e no âmbito 
da exploração da sua actividade durante o último trimestre 
de 2007, pressupõe a execução dos seguintes instrumentos 
de gestão previsional: 
 
a) Demonstração de Resultados; 
b) Demonstração de Proveitos Operacionais; 
c) Demonstração de Custos Operacionais; 

 
Cláusula Quinta 

(Obrigações da Primeira Outorgante) 
 

1. Compete ao Primeiro Outorgante e de acordo com o 
previsto no Plano e Orçamento da Segunda Outorgante, 
para o último trimestre de 2007, e visando o cumprimento 
dos respectivos objectivos, proceder à transferência do 
seguinte montante: 38.045 euros (trinta e oito mil e 
quarenta e cinco euros).  

2. O montante referido no número anterior deverá ser 
transferido no último mês do ano de 2007. 

 
Cláusula Sexta 

(Obrigações da Segunda Outorgante) 
 

Compete à Segunda Outorgante: 
 
a) Prosseguir as atribuições previstas nos seus Estatutos; 
b) Cumprir a vertente estratégica e quantitativa dos 

compromissos assumidos nos documentos anexos 
para o período em causa; 

c) Prestar as informações constantes no art. 27º da Lei n.º 
53-F/2006 de 29 de Dezembro; 

 
Cláusula Sétima 

(Ratificação e Período de 
Vigência do Contrato - Programa) 

 
1. O presente documento ratifica os actos praticados pela 
Segunda Outorgante, desde 1 de Outubro de 2007, 
considerando que a mesma tem desenvolvido, desde 
então, a sua actividade, nos termos do disposto na 
Cláusula Segunda do presente contrato-programa. 
 
2. O presente contrato vigorará até 31 de Dezembro de 
2007. 

 
Cláusula Oitava 

(Acompanhamento e Controlo) 
 

O acompanhamento da execução do presente documento 
será assegurado por ambas as partes, sendo que qualquer 
alteração ou aditamento ao mesmo deverá constar em 
documento escrito, por ambas as partes e que constituirá 
parte integrante do mesmo. 
 
O presente contrato-programa vai ser feito em duplicado, 
ficando cada uma das partes signatárias com um original 
do documento. 
 
Odivelas, ___  de Dezembro de 2007 
 
As Partes: 

 
A Presidente da Câmara Municipal de Odivelas 

 
_______________________________ 
(Susana Fátima de Carvalho Amador) 

 
 

O Presidente do Conselho de 
Administração da Municipália, EM 

 
_______________________________ 

(Mário Máximo dos Santos) 
 
 

O Vogal do Conselho de 
Administração da Municipália, EM 

 
______________________________ 

(João Carlos Pires Cardiga) 
 
(Aprovado por maioria) 
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CONTRATO-PROGRAMA 
REFERENTE AO ANO DE 2008 

 
Contrato-programa referente ao exercício do ano de 2008, 
a celebrar entre o Município de Odivelas e a Municipália - 
Gestão de Equipamentos e Património do Município de 
Odivelas, EM, nos termos da minuta anexa à proposta 
apresentada, datada de 17.12.2007,que também foi 
aprovada. 

 
 

“Contrato – Programa Para o ano de 2008 
 

Considerando que: 
 
a) A Municipália – Gestão de Equipamentos e Património do 

Município de Odivelas, EM tem por objectivo potenciar 
e agilizar a gestão dos equipamentos e património, do 
Município de Odivelas, que lhe estão cometidos (ou 
vierem a ser cometidos), nos termos do disposto no 
art. 21º da Lei n.º 53-F/2006; 

 
b) Nos termos do novo Regime Jurídico do Sector 

Empresarial Local, definido pela Lei n.º 53-F/2006 de 
29 de Dezembro, a Municipália - Gestão de Equipamentos 
e Património do Município de Odivelas, EM enquadra-se 
no conceito de “empresa encarregada da promoção e 
desenvolvimento local e regional”, mais precisamente 
nos termos do art. 21º n.º 1 e n.º 2 al. f); 

 
c) A Municipália – Gestão de Equipamentos e Património do 

Município de Odivelas, EM na prossecução dos seus 
objectivos, gere os equipamentos e património 
municipais que lhes estão cometidos, numa 
perspectiva de rentabilização dos recursos e 
desenvolvimento local em várias vertentes, 
nomeadamente, a vertente cultural e as vertentes 
associadas à prestação de serviços lúdicos, 
desportivos e de saúde ligadas à utilização do 
complexo das piscinas municipais; 

 
d) A Municipália – Gestão de Equipamentos e Património do 

Município de Odivelas, EM, presta serviços de âmbito 
público e municipal destinados, naturalmente, a todos 
os munícipes do concelho de Odivelas. 

 
e) No âmbito da alínea anterior bem como do art. 23º 

do Regime Jurídico do Sector Empresarial Local 
define-se a necessidade de se celebrar um contrato – 
programa para a prossecução dos objectivos públicos 
e locais em vista.  

 
É celebrado o presente contrato-programa entre: 
 
Município de Odivelas, com sede na Quinta da Memória, Rua 
Guilherme Gomes Fernandes, 2675 Odivelas, pessoa 
colectiva n.º 504 293 125, representada pela Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas, Susana Fátima de 
Carvalho Amador, adiante designada como Primeiro 
Outorgante. 

e 
 
Municipália – Gestão de Equipamentos e Património do Município 
de Odivelas, EM, com sede no Centro Cultural Malaposta, 
Rua Angola, 2620-492, Olival Basto, capital social de 
Euros € 649 639,37 (seiscentos e quarenta e nove mil 
seiscentos e trinta e nove euros e trinta e sete cêntimos), 
possuidora do cartão de identificação de Pessoa Colectiva 
n.º 506219992, representada neste contrato pelo 
Presidente do Conselho de Administração Mário Máximo 
dos Santos e pelo Vogal Vítor Manuel Lourenço 
Machado, adiante designada como Segunda Outorgante. 
 
Que se regerá pelas seguintes cláusulas: 

 
Cláusula Primeira 

(Objecto do contrato - programa) 
 

1- Constitui objecto do presente contrato - programa a 
definição das condições a que as partes se obrigam para a 
prossecução das atribuições estatutárias da Segunda 
Outorgante, tendo em consideração o seu objecto e as 
funções de desenvolvimento económico local e regional. 
 
2- O presente contrato-programa visa ainda dotar a 
Segunda Outorgante, nos termos do art. 9.º da Lei n.º 53-
F/2006 de 29 de Dezembro, dos meios financeiros 
necessários para a prossecução das suas atribuições, 
considerando, entre outros factores, a existência de 
objectivos sectoriais e a prestação de serviços de impacto 
social relevante efectuados em condições de maior eficácia 
e agilização.  

 
Cláusula Segunda 
(Fundamento) 

 
1. Sem prejuízo do constante na cláusula anterior, o 
presente contrato-programa tem subjacente a 
concretização dos objectivos do Primeiro Outorgante no 
que respeita à implementação e dinamização da actividade 
cultural no Centro Cultural Malaposta, bem como a 
prestação de todos os serviços ligados à utilização do 
complexo das piscinas municipais do concelho, através da 
potencialização dos respectivos equipamentos e da 
realização de eventos lúdicos, recreativos, desportivos e de 
saúde, nas vertentes formativa e informativa. 
 
2. A actividade da Segunda Outorgante é crucial para a 
maximização dos recursos físicos e humanos dos referidos 
equipamentos municipais tendo em vista a prestação de 
um serviço público de excelência. 
 
3. O presente contrato – programa reporta-se à actividade 
a exercer pela Segunda Outorgante, no âmbito das suas 
atribuições gerais e específicas, em cumprimento dos seus 
Estatutos e da Lei n.º 53 – F/2006 de 29 de Dezembro. 
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Cláusula Terceira 
(Finalidade) 

 
1. O presente contrato-programa traduz o compromisso 
de ambas as partes na concretização dos objectivos 
definidos na cláusula anterior, com a transparência e rigor 
legalmente exigíveis. 
 
2. A eficácia e eficiência da presente relação contratual 
reflectir-se-á no cumprimento dos objectivos, por parte da 
Segunda Outorgante, definidos na documentação 
previsional anexa a este contrato-programa, 
nomeadamente, o Plano e Orçamento para o ano 2008. 
 
3. Para o cabal cumprimento pela Segunda Outorgante 
dos objectivos definidos nos referidos instrumentos 
previsionais, mostra-se necessária a transferência de 
verbas, por parte do Primeiro Outorgante, nos termos 
previstos nos documentos indicados na Cláusula Quarta e 
no montante referenciado na Cláusula Quinta. 

 
Cláusula Quarta 

(Instrumentos de Gestão Previsional) 
 

A concretização do objecto e atribuições, pela Segunda 
Outorgante nos termos da cláusula anterior e no âmbito 
da exploração da sua actividade durante o ano de 2008, 
pressupõe a execução dos seguintes instrumentos de 
gestão previsional: 
 
a) Plano Plurianual e Anual de Actividade, de 

Investimento e Financeiro; 
b) Orçamento Anual de Investimento; 
c) Orçamento Anual de Exploração desdobrado em 

Orçamento de Proveitos e Custos; 
d) Orçamento Anual de Tesouraria; 
e) Balanço Previsional; 

 
Cláusula Quinta 

(Obrigações da Primeira Outorgante) 
 

1. Compete ao Primeiro Outorgante, de acordo com o 
previsto no Plano e Orçamento da Segunda Outorgante 
para o ano de 2008, e visando o cumprimento dos 
respectivos objectivos, proceder à transferência do 
seguinte montante: 1.119.750 euros (um milhão cento e 
dezanove mil setecentos e cinquenta euros) 
 
2. O montante referido no número anterior deverá ser 
transferido mensualizadamente durante o exercício de 
2008, tendo cada transferência mensal o valor de 
93.312,50 euros (noventa e três euros e trezentos e doze 
euros e cinquenta cêntimos).  

 
Cláusula Sexta 

(Obrigações da Segunda Outorgante) 
 

Compete à Segunda Outorgante: 
 
a) Prosseguir as atribuições previstas nos seus Estatutos; 

b) Cumprir a vertente estratégica e quantitativa dos 
compromissos assumidos nos documentos anexos 
para o período em causa; 

c) Prestar as informações constantes no art. 27º da Lei 
n.º 53-F/2006 de 29 de Dezembro; 

 
Cláusula Sétima 

(Período de Vigência do Contrato - Programa) 
 

O presente documento vigorará de 1 de Janeiro a 31 de 
Dezembro de 2008. 

 
Cláusula Oitava 

(Acompanhamento e Controlo) 
 

O acompanhamento da execução do presente documento 
será assegurado por ambas as partes (sendo que qualquer 
alteração ou aditamento deverá constar em documento 
escrito, por ambas as partes) e constituirá parte integrante 
do mesmo. 
 
O presente contrato-programa vai ser feito em duplicado, 
ficando cada uma das partes signatárias com um original 
do documento. 
 
Odivelas, ___ de Dezembro de 2007 
 
As Partes: 

 
A Presidente da Câmara Municipal de Odivelas 

 
_______________________________________ 

(Susana Fátima de Carvalho Amador) 
 
 

O Presidente do Conselho de 
Administração da Municipália, EM 

 
_______________________________________ 

(Mário Máximo dos Santos) 
 
 

O Vogal do Conselho de 
Administração da Municipália, EM 

 
______________________________________ 

(João Carlos Pires Cardiga) 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

PARECER JURÍDICO 
 

Solicitar Parecer Jurídico a uma entidade oficial sobre as 
seguintes questões relacionadas com a Gestão da 
Municipália – Gestão de Equipamentos e Património do 
Município de Odivelas, EM, de acordo com as propostas 
apresentadas: 
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a)Quais os instrumentos estratégicos e/ou de gestão da 
Municipália, EM carecem de aprovação em sede de 
Câmara Municipal? 
 
b)Que outros instrumentos ou deliberações da 
Municipália, EM deve ser sujeitos a aprovação ou 
homologação por este órgão municipal? 
 
c)De que modo se forma a vontade do executivo 
municipal para a deliberação a tomar na Assembleia Geral 
da Municipália?  
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

 

SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

COMPARTICIPAÇÃO NO ÂMBITO DO RECRIA 
 

Atribuição a Ana Paula Neto Tomáz de uma 
comparticipação no valor de €30.695,32 (Trinta mil, 
seiscentos e noventa e cinco euros e trinta e dois 
cêntimos), referente ao fogo sito na Rua da Guiné, n.º 11, 
na Freguesia do Olival Basto, suportada pelo Município 
de Odivelas, no âmbito do Programa RECRIA, de acordo 
com o proposto na informação n.º Interno/2007/22729, 
de 05.12.2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

SOCIEDADE MUSICAL E DESPORTIVA DE CANEÇAS 
DOAÇÃO DE DOIS AQUECEDORES A GÁS 

 
Doação à Sociedade Musical e Desportiva de Caneças, por 
parte do Município de Odivelas, de dois aquecedores a gás 
de marca Samar, modelo AS-2300, com os n.º série 09626-
4399, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2007/22809, de 08-12-2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

“CRIANÇAS DE SÃO JOSÉ” – PROSALIS 
CRECHE E JARDIM DE INFÂNCIA 

 
Atribuição à Creche e Jardim de Infância “Crianças de São 
José”, de um apoio, sob a forma de transporte, para 
realização de um conjunto de visitas de estudo, a realizar 
em veículo municipal, para as seguintes datas: 17 de Abril 
de 2007, deslocação à Quinta Pedagógica dos Olivais, 9 de 
Maio de 2007, deslocação ao Jardim Zoológico, 7, 9, 10, 
11, 12, 15, 16, 17, 18 e 21 de Julho de 2007 deslocação à 
Praia da Torre em Oeiras, com um custo estimado em 
cerca de €1.269,56 (mil, duzentos e sessenta e nove euros 
e cinquenta e seis cêntimos), de acordo com o proposto 
na informação n.º Interno/2007/23069, de 11-12-2007. 
 
(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 um apoio, sob a 
forma de transporte, a realizar em veículo municipal, no 
dia 22 de Dezembro de 2007, para deslocação a Albufeira, 
com um custo estimado em cerca de €330,69 (trezentos e 
trinta euros e sessenta e nove cêntimos), de acordo com o 
proposto na informação nº Interno/2007/28802, de 16-
12-2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

GINÁSIO CLUBE DE ODIVELAS 
 

Atribuição ao Ginásio Clube de Odivelas, no âmbito do 
Programa de Apoio ao Rendimento Desportivo de 
Odivelas, PARDO, Programa A, de um apoio, sob a 
forma de transporte, a realizar em veículo municipal, no 
dia 05 de Janeiro de 2008, para deslocação a Portalegre, 
com um custo estimado em cerca de €308,48 (trezentos e 
oito euros e quarenta e oito cêntimos), de acordo com o 
proposto na informação nº Interno/2007/22830, de 07-
12-2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

CLUBE UNIÃO DOS CAÇADORES DA PONTINHA 
 

Atribuição ao Clube União dos Caçadores da Pontinha, 
no âmbito do Programa de Apoio ao Associativismo 
Desportivo de Odivelas, PADO, Sub-Programa A4, de 
um apoio, sob a forma de transporte, a realizar em veículo 
municipal, nos dias 03 de Fevereiro de 2008 para 
deslocação a Aviz, com um custo estimado em cerca de 
€339,79 (Trezentos e trinta e nove euros e setenta e nove 
cêntimos) e 01 de Junho de 2008, para deslocação a 
Valada, com um custo estimado em cerca de €227,23 
(Duzentos e vinte e sete euros e vinte e três cêntimos), de 
acordo com o proposto na informação nº 
Interno/2007/22971, de 01-12-2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

CENTRO COMUNITÁRIO PAROQUIAL DE FAMÕES 
 

Atribuição ao Centro Comunitário Paroquial de Famões,, 
de um apoio, sob a forma de transporte, a realizar em 
veículo municipal, no dia 28 de Dezembro de 2007, para 
deslocação à Serra da Estrela, com um custo estimado em 
cerca de €616,80 (Seiscentos e dezasseis euros e oitenta 
cêntimos), de acordo com o proposto na informação nº 
Interno/2007/23212, de 13-12-2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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DOAÇÃO 
 

 
 

PASTELARIA “DOCE MARTINS” 
ACEITAÇÃO DE DOAÇÃO 

 
Aceitar a doação, por parte da Pastelaria “Doce Martins”, 
de Martins & Jerónimo, Lda., ao Município de Odivelas, 
de um sortido de miniaturas de pastelaria, no valor de € 
79,84 (setenta e nove euros e oitenta e quatro cêntimos), 
para realização de um coffee-break, a 10 de Janeiro de 
2008, no decurso da inauguração de uma exposição de 
pinturas, esculturas e de outros objectos, intitulada “Perfil 
do Artista Miguel Barbosa”, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2007/23089, de 11-12-2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ARTISTA GUDRUN ROBINSON 
ACEITAÇÃO DE DOAÇÃO 

 
Aceitar a doação, por parte da Artista Gudrun Robinson, 
ao Município de Odivelas, de uma tapeçaria em ponto 
trancado de Joan Miró intitulada de “L’Oro Dell 
Azzurro”, com as dimensões de 68x82 cm, e com valor 
patrimonial estimado de € 700,00 (setecentos euros) de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2007/22350, de 30-11-2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

URBANISMO 
 

 
 

ANTÓNIO ANTUNES E OUTROS 
RUA ALMIRANTE GAGO COUTINHO, RAMADA 

PROCESSO N.º3976/LO 
 

Projectos de obras de urbanização e emissão do Alvará de 
Loteamento (e respectivas condições), nos termos das 
informações técnicas constantes de folhas 601 a 612 e de 
acordo com o proposto na informação n.º 
43/DDGOU/AS, de 06.12.2007, constantes do processo 
n.º 3976/LO. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO CONJUNTA DA AUGI 
BAIRRO GRANJAS NOVAS DE CIMA, RAMADA 

PROCESSO N.º6403/LO/GI 
 

Redilimitação da AUGI referente ao Bairro Granjas 
Novas de Cima, na freguesia da Ramada, nos termos do 

artigo 1.º, n.º 6, conjugado com o artigo 35.º da Lei n.º 
91/95, na sua redacção actual, uma vez que a mesma 
resulta quer “no melhor conhecimento da realidade local e 
melhor delimitação técnica” por parte do Município, quer 
ainda, na vontade manifestada pelos comproprietários do 
Bairro e respectiva Comissão de Administração Conjunta, 
de acordo com os fundamentos invocados e nos precisos 
termos quanto à localização dos prédios a considerar com 
vista a permitir o mais correcto ordenamento e viabilidade 
futura do loteamento, constantes da informação n.º 
76/DGOU/DRU/MP/07, de 11.12.2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

BAIRRO AZINHAGA DO CANHAMATO, CANEÇAS 
PROJECTO DE RECONVERSÃO 
PROCESSO N.º 46282/RC 

 
Projecto de Reconversão do Bairro Azinhaga do 
Canhamato, na freguesia de Caneças, referente ao qual 
foram deliberados os seguintes pontos, nos termos das 
informações técnicas n.º Interno/2007/20020, de 
29.10.20087, n.º 195/JS/DRU/2007, de 11.12.2007 e n.º 
61/DGOU/DRU/JRS, de 12.12.2007 e de acordo com o 
proposto na informação constante na folha 292, de 12-12-
07, todas constantes do processo n.º 46282/RC: 
 
-Projecto de loteamento (reconversão urbana); 
-Aceitação da compensação em numerário pela área de 
cedência para equipamento de utilização colectiva em 
falta; 
-Condições a cumprir antes da emissão do alvará de 
loteamento; 
-Condições a constar no alvará de loteamento. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

BAIRRO NOVO DE SANTO ELOY, PONTINHA 
PROJECTO DE RECONVERSÃO 
PROCESSO N.º 47251/RC 

 
Projecto de Reconversão do Bairro Novo de Santo Eloy, 
na freguesia da Pontinha, referente ao qual foram 
deliberados os seguintes pontos, nos termos das 
informações técnicas, n.º 77/MP/DGOU/DRU/, de 
12.12.2007, n.º 196/JS/DRU/2007, de 12.12.2007, n.º 
62/DGOU/DRU/JRS, de 12.12.2007, e de acordo com o 
proposto na informação constante na folha 954, de 
12.12.2007, todas constantes do processo n.º 47251/RC: 
 
-Projecto de loteamento (reconversão urbana); 
-Aceitação da compensação em numerário pela área de 
cedência para equipamento de utilização colectiva em falta 
e taxa municipal de urbanização; 
-Condições a cumprir antes da emissão do alvará de 
loteamento; 
-Condições a constar no alvará de loteamento. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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BAIRRO GALO DE PÊRA, RAMADA 
PROJECTO DE RECONVERSÃO 
PROCESSO N.º 7489/LO/GI 

 
Projecto de Reconversão do Bairro Galo de Pêra, na 
freguesia da Ramada, referente ao qual foram deliberados 
os seguintes pontos, nos termos das informações técnicas 
n.º Interno/2007/12307, de 19.06.2007, n.º 
179/JS/DRU/2007, de 12.12.2007 e n.º 
60/DGOU/DRU/JRS, de 12.12.2007, e de acordo com o 
proposto na informação constante a folha 954, de 
12.12.2007, todas constantes do processo n.º 
7489/LO/GI: 
 
-Projecto de loteamento (reconversão urbana); 
-Aceitação da compensação em numerário pela área de 
cedência para equipamento de utilização colectiva em falta 
e taxa municipal de urbanização; 
-Condições a cumprir antes da emissão do alvará de 
loteamento; 
-Condições a constar no alvará de loteamento. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

QUALIHAB–COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS, CONSTRUÇÕES, LDA 
BAIRRO FLÔR DO MINHO, CANEÇAS 

PROCESSO N.º 3971/LO 
 

Redução da garantia bancária n.º 182-02-0004969, emitida 
pelo Banco de Investimento Imobiliário para o valor de 
€522.764,77 (quinhentos e vinte e dois mil, setecentos e 
sessenta e quatro euros e setenta e sete cêntimos), nas 
condições da informação dos serviços a fls 1528 a 1530,  e 
de acordo com o proposto na informação da folha 1531, 
todas constantes do processo n.º 3971/LO. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 
 
 

PRESIDÊNCIA 
 

 
 

DESPACHO N.º 101/PRES/2007 
 

Assunto: Tolerância de Ponto 
 
Considerando a tradição existente no sentido da 
concessão de tolerância de ponto nos serviços públicos 
nesta quadra festiva, determino, nos termos da 
competência que me é atribuída pela alínea a), do n.° 2, do 
artigo 68°, da Lei n.° 169/99, de 18 de Setembro, alterada 
pela Lei n.° 5-A/2002, de 11 de Janeiro, que nos próximos 
dias 24 e 31 de Dezembro de 2007 seja concedida 
tolerância de ponto a todos os trabalhadores municipais. 
 
Mais determino, que seja, igualmente, concedida tolerância 
ou no dia 26 de Dezembro de 2007, ou no dia 2 de 
Janeiro de 2008, sem prejuízo do normal funcionamento 
dos serviços, ficando a cargo dos respectivos Dirigentes a 
gestão da melhor forma como estas dispensas se poderão 
processar, em cada uma das datas referidas. 
 
Ficam excepcionados do presente despacho os 
trabalhadores da futura Loja do Cidadão que pela 
especificidade desse espaço, usufruirão de tolerância de 
ponto nos termos a fixar em despacho específico. 
 
Ficam, igualmente, excepcionados do disposto no 
presente despacho, os serviços que, atento o carácter 
imprescindível do seu funcionamento, não possam 
dispensar os seus trabalhadores, caso em que os mesmos 
usufruirão das referidas dispensas em momento posterior, 
a acordar com o respectivo superior hierárquico. 
 
Solicito a todos os serviços que prestam atendimento ao 
público que procedam à divulgação deste despacho, 
afixando-o nas respectivas portas, por forma a que o 
mesmo seja do conhecimento antecipado dos Munícipes. 
 
Odivelas, 10 de Dezembro de 2007 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

(Susana de Carvalho Amador) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

DESPACHO N.º 102/PRES/2007 
 

Assunto: Acompanhamento do QREN e apresentação de 
candidaturas -  Constituição de um Grupo de Trabalho 
 
Considerando que a partir do mês de Dezembro serão 
abertos os procedimentos para a formulação de novas 
candidaturas aos fundos comunitários para o período de 
2007-2013, no âmbito do QREN, respeitante aos 
Programas Operacionais Potencial Humano e Factores de 
Competitividade para a modernização e investimento na 
Administração Pública. 
 
Considerando que os beneficiários não são só organismos 
da administração central, mas também autarquias locais. 
 
Determino a constituição de um Grupo de Trabalho 
interdepartamental, constituído pelos elementos adiante 
indicados, para o acompanhamento do QREN e 
apresentação de propostas de candidaturas em 
conformidade. 
 
Mais determino que, até ao dia 15 de Janeiro de 2008, me 
seja presente uma proposta de trabalho, com as 
candidaturas elegíveis. 
 
Constituição do Grupo de Trabalho: 
 
Dra. Fernanda Fragoso — Chefe do Gabinete da 
Presidência; 
 
Dra. Alice Silva — Directora do Departamento de 
Habitação, Saúde e Assuntos Sociais; 
 
Arq. Florinda Lixa — Directora do Projecto de 
Reconversão da Vertente Sul; 
 
Dra. Margarida Freitas — Directora do Departamento 
Sociocultural; 
 
Arq. Pedro Mesquita — Director do Departamento de 
Planeamento Estratégico e Desenvolvimento Económico; 
 
Dra. Helga Beirão — Chefe da Divisão de 
aprovisionamento; 
 
Arq. Manuela Henriques — Chefe da Divisão de 
Assuntos Sociais. 
 
O presente Grupo de Trabalho será coordenado pelo 
Senhor Vereador Sérgio Paiva que deverá promover os 
contactos que entender necessários com as diversas 
Unidades Orgânicas da CMO. 
 
Odivelas, 11 de Dezembro de 2007 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

(a) Susana de Carvalho Amador 
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DESPACHO N.º 103/PRES/2007 
 

Assunto: Aditamento ao Despacho n.° 102/PRES/2007 - 
Acompanhamento do QREN e apresentação de 
candidaturas - Constituição de um Grupo de Trabalho 
 
Em aditamento ao meu despacho n.° 102/PRES/2007 
determino que a Dr.ª Sandra Maria Nogueira Neto, 
Coordenadora do Sector de Pesquisa, Análise e 
Informação e do Sector de Acompanhamento e Controlo 
de Projectos Comparticipados, da Divisão de Apoio ao 
Desenvolvimento Económico e Projectos 
Comparticipados passe a integrar o Grupo de Trabalho 
constituído para acompanhamento do QREN e 
apresentação de candidaturas. 
 
Odivelas, 13 de Dezembro de 2007 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

(a) Susana de Carvalho Amador 
 
 
 

DESPACHO N.° 105/PRES/2007 
 

Assunto: Nova Classificação Orgânica da Câmara 
Municipal de Odivelas - 2008 
 
No âmbito das alterações efectuadas à Macro-Estrutura, 
ao Regulamento Orgânico e ao Classificador Orgânico do 
Município de Odivelas, de acordo com o deliberado na 
12.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, 
realizada em 20 de Junho do corrente, e aprovado na 3.ª 
Sessão Ordinária da Assembleia Municipal, realizada no 
passado dia 5 de Julho de 2007, no exercício das 
competências previstas no artigo 53°, n.º 2, alíneas a) e n) 
da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção que 
me foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 
foram atribuídos novos códigos internos para as unidades 
orgânicas municipais. 
 
Assim, e na sequência da preparação da proposta de 
Orçamento e GOP’s para 2008, efectuou-se a 
Classificação Orgânica correspondente aos novos códigos 
das unidades orgânicas aprovadas, conforme documento 
em anexo, produzindo efeitos, em termos de Documentos 
Previsionais (Orçamento e GOP’s), a partir de 1 de 
Janeiro de 2008.  
 
Odivelas, 19 de Dezembro de 2007 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

(A) Susana de Carvalho Amador 
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Nova Classificação Orgânica da Câmara Municipal de Odivelas 
 

Novos N.º Internos 
(Classificação Orgânica) 

Abreviatura Unidade Orgânica 

0101 AM Assembleia Municipal 
0102 PRES Presidência 
0103 OF Operações Financeiras 
0104 ATA Apoio Técnico e Administrativo 
0105 GP Gabinete da Presidência 
0106 GAC Gabinete de Apoio ao Cidadão 
0107 GAJF Gabinete de Apoio às Juntas de Freguesia 
0108 GMA Gabinete de Modernização Administrativa 
0109 GISC Gabinete de Informática e Sistemas de Comunicação 
0110 GAI Gabinete de Auditoria Interna 
0111 GCRPP Gabinete de Comunicação, Relações Públicas e Protocolo 
0112 SMPC Serviço Municipal de Protecção Civil 
0113 MVM Médico Veterinário Municipal 
0114 DPRVS Direcção de Projecto de Reconversão da Vertente Sul 
02 DGAF Departamento de Gestão Administrativa e Financeira 
0201 DATA Direcção, Apoio Técnico e Administrativo 
0202 DGAF/DRH Divisão de Recursos Humanos 
0203 DGAF/DFSO Divisão de Formação e Saúde Ocupacional 
0204 DGAF/DF  Divisão Financeira  
0205 DGAF/DA Divisão de Aprovisionamento 
03 DGOU Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico 
0301 DGOU/DATA Direcção, Apoio Técnico e Administrativo 
0302 DGOU/DPUPE Divisão de Planeamento Urbanístico e de Projectos Especiais  
0303 DGOU/DLOP Divisão de Licenciamento de Obras Particulares 
0304 DGOU/DRU Divisão de Reabilitação Urbana 
0305 DGOU/DFU Divisão de Fiscalização Urbanística  
04 DPEDE Departamento de Planeamento Estratégico e Desenvolvimento Económico 
0401 DPEDE/DATA Direcção, Apoio Técnico e Administrativo 
0402 DPEDE/DPEMU Divisão de Projectos Estratégicos e Mobilidade Urbana 
0403 DPEDE/DPDM Divisão do Plano Director Municipal 
0404 DPEDE/DADEPC Divisão de Apoio ao Desenvolvimento Económico e Projectos Comparticipados 
05 DOMT Departamento de Obras Municipais e Transportes 
0501 DOMT/ DATA Direcção, Apoio Técnico e Administrativo 
0502 DOMT/DTO Divisão de Transportes e Oficinas 
0503 DOMT/DIEM Divisão de Instalações e Equipamentos Municipais 
0504 DOMT/DEP Divisão de Estudos e Projectos 
0505 DOMT/DIEU Divisão de Infra-Estruturas e Espaços Urbanos 
06 DAS Departamento de Ambiente e Salubridade 
0601 DAS/ DATA Direcção, Apoio Técnico e Administrativo 
0602 DAS/DPJ Divisão de Parques e Jardins 
0603 DAS/DA Divisão de Ambiente 
0604 DAS/DPHS Divisão de Prevenção Higio-Sanitária 
07 DSC Departamento Sócio-Cultural 
0701 DSC/DATA Direcção, Apoio Técnico e Administrativo 
0702 DSC/DE Divisão de Educação 
0703 DSC/DJC Divisão de Juventude e Cultura 
0704 DSC/DD Divisão de Desporto 
08 DHSAS Departamento de Habitação, Saúde e Assuntos Sociais 
0801 DHSAS/DATA Direcção, Apoio Técnico e Administrativo 
0802 DHSAS/DAS Divisão de Assuntos Sociais  
0803 DHSAS/DGHS Divisão de Gestão de Habitação Social 
0804 DHSAS/DCRH Divisão de Construção e Reabilitação de Habitação  
0805 DHSAS/DSPT Divisão de Saúde e da Prevenção das Toxicodependências 
09 DAJG Departamento de Administração Jurídica e Geral 
0901 DAJG/DATA Direcção, Apoio Técnico e Administrativo 
0902 DAJG/DAG Divisão de Administração Geral 
0903 DAJG/DJ  Divisão Jurídica  
0904 DAJG/DL Divisão de Licenciamentos 
0905 DAJG/DP Divisão de Património 
0906 DAJG/DFM Divisão de Fiscalização Municipal 
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DESPACHO N.° 106/PRES/2007 
 

Assunto: Nomeação da Dr.ª Ana Paula Alves dos Santos 
Silva, no Cargo de Coordenadora do Sector de Etnografia 
e Património Cultural e do Sector de Museus e Núcleos 
Museológicos. 
 
Considerando: 
 
1) As atribuições da Divisão de Juventude e Cultura, 
previstas no art. 50º, do Regulamento Orgânico da 
Câmara Municipal de Odivelas publicado no Diário da 
República n°. 176, II Série, de 12 de Setembro de 2007; 
2) A importância da desconcentração enquanto medida 
indispensável ao correcto exercício da gestão dos serviços, 
num quadro de responsabilidades partilhadas e assumidas 
aos diferentes níveis da escala hierárquica; 
3) O disposto no artigo 63°, da alínea f) do Regulamento 
Orgânico da Câmara Municipal de Odivelas. 
 
Nomeio, a Dra. Ana Paula Alves dos Santos Silva, Técnica 
Superior de Sociologia de 1.ª Classe, do quadro de pessoal 
da Câmara Municipal de Odivelas, para Coordenadora do 
Sector de Etnografia e Património Cultural e do Sector de 
Museus e Núcleos Museológicos. 
 
A presente nomeação produz efeitos a 12 de Dezembro 
de 2007, procedendo à revogação do Despacho n.º 
04/GVMFF/2007. 
 
Odivelas, 20 de Dezembro de 2007. 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

(a) Susana de Carvalho Amador 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OUTROS DESPACHOS 
 

 
 

DESPACHO N.° 4/GVMFF/2007 
 

Assunto: Designação da Senhora Dr.ª Ana Paula Alves 
dos Santos Silva, como Coordenadora do Sector de 
Etnografia e Património Cultural e do Sector de Museus e 
Núcleos Museológicos. 
 
Considerando a prossecução das atribuições municipais 
decorrentes do novo Regulamento Orgânico e 
Macroestrutura do Município de Odivelas, publicado no 
D.R. n.º 176, II Série, de 12 de Setembro de 2007, 
concretamente no que ao Sector de Etnografia e 
Património Cultural e ao Sector de Museus e Núcleos 
Museológicos respeita, e com o objectivo de garantir uma 
melhor eficácia na gestão da informação, conducente a 
uma adequada e célere resolução dos assuntos no âmbito 
das respectivas atribuições, designo, ao abrigo da 
competência prevista no grupo II, ponto 5, do Despacho 
n.º 51 /PRES/2006, para Coordenadora do Sector de 
Etnografia e Património Cultural e do Sector de Museus e 
Núcleos Museológicos, a Técnica Superior de Sociologia 
de 1ª Classe, do quadro de Pessoal da Câmara Municipal 
de Odivelas, a Senhora Ana Paula Alves dos Santos Silva, 
por reunir os conhecimentos e a experiência profissional 
adequados às funções em apreço. 
 
O presente despacho produz efeitos a partir da presente 
data. 
 
Odivelas, l2de Dezembro de 2007. 

 
A VEREADORA 

(a) M.ª Fernanda Franchi 
 
 
 

DESPACHO N.° 5/2007/DOMT-LJ 
 

Assunto: Subdelegação de Competências no Chefe da 
Divisão de Instalações e Equipamentos Municipais e no 
Chefe da Divisão de Estudos e Projectos 
 
Nos termos dos artigos 35° e seguintes do Código de 
Procedimento Administrativo e demais legislação 
habilitante e ao abrigo do disposto no despacho de 
subdelegação de competências n.° 01/VSP/2007, de 9 de 
Maio de 2007, subdelego, no Chefe da Divisão de 
Instalações e Equipamentos Municipais, Sr. Eng.° 
António Gomes Mendes Lopes, de 17-12-07 a 21-12-07, e 
no Chefe da Divisão de Estudos e Projectos, Sr. 
Arquitecto Orlando Manuel Gomes da Silva, de 24-12-07 
a 31-12-07, as seguintes competências que serão exercidas 
no âmbito do DOMT, durante o meu período de férias: 
 



 
 
 
 

Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
 

 
Ano VIII - N.º 23 31 de Dezembro de 2007 39 

 

1. Decidir a contracção de despesas para a aquisição de 
bens e serviços até ao limite de 2.500 € (dois mil e 
quinhentos euros), bem como as competências atribuídas 
à entidade com competência para autorizar a despesa no 
Decreto - Lei n.° 197/99, de 8 de Junho, quanto aos 
processos de adjudicação que se contenham naquele 
limite; 
 
2. As competências atribuídas ao dono da obra pelo 
Decreto - Lei n.° 59/99, de 2 de Março para todos os 
procedimentos até ao valor de 2.500€ (dois mil e 
quinhentos euros); 
 
3. Autorizar férias, mediante os respectivos mapas e 
requerimentos, dos trabalhadores das unidades orgânicas 
referidas e ausências ao serviço por pequenos períodos; 
 
4. Controlar a assiduidade, visando informações, mapas e 
relatórios de assiduidade; 
 
5. Justificar faltas, com excepção das referidas no artigo 
71° do Estatuto Disciplinar; 
 
6 Autorizar a realização de trabalho extraordinário com 
respeito pelos limites impostos pelo n ° 1 do artigo 27° do 
Decreto - Lei n.° 259/98, de 18 de Agosto, bem como 
autorizar a prestação de trabalho nocturno, por turnos, em 
dias de descanso semanal, complementar e feriados, 
sempre que assim o exija o funcionamento do serviço; 
 
7. Visar boletins de horas extraordinárias e de ajudas de 
custo, confirmando as informações neles constantes e a 
sua conformidade com os limites legalmente 
estabelecidos; 
 
8. Recepcionar, analisar e informar a respeito da 
correspondência dirigida às unidades orgânicas que 
integram o DOMT; 
 
9. Propor a instauração de processos disciplinares; 
 
10. Assinar correspondência e documentos de mero 
expediente, com excepção da dirigida a organismos ou 
entidades públicas; 
 
11. Competência genérica de gestão e instrução dos 
procedimentos e processos administrativos a cargo dos 
respectivos serviços, devendo tomar as medidas que visem 
acelerar a respectiva conclusão e a execução das decisões, 
nelas se incluindo, entre outras, as notificações, 
nomeadamente notificações de adjudicação de 
empreitadas e de aquisições de bens e serviços, mandatos 
e pedidos de parecer a entidades ou organismos externos e 
publicação em edital dos actos administrativos, quando 
obrigatório; 
 
12. Autorizar termos de abertura e de encerramento de 
livros sujeitos a essa formalidade; 
 

13. Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias 
autenticadas aos interessados, relativas a processos ou 
documentos constantes de processos arquivados, e que 
careçam de despacho ou de deliberação dos eleitos locais, 
com respeito pelas salvaguardas estabelecidas por lei, bem 
como a restituição de documentos aos interessados; 
 
14. Praticar actos e formalidades de carácter instrumental 
necessários ao exercício da minha competência decisória; 
 
15. Competência prevista nos n.°s 1 e 2 do artigo 6° do 
Decreto - Lei n.° 44/2005, de 23 de Fevereiro, para a 
sinalização de vias públicas municipais; 
 
16. A competência para a realização de audiência prévia 
nas empreitadas por ajuste directo. 
 
As competências agora subdelegadas poderão ser 
revogadas a todo o tempo, desde que as circunstâncias o 
justifiquem e bem assim poderão ser revogados quaisquer 
actos praticados pelo Subdelegado. 
 
Poderá ainda o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo o subdelegado, neste caso, 
abster-se da prática de quaisquer acções ou iniciativas que 
por qualquer forma sejam susceptíveis de alterar a situação 
existente, enquanto o assunto ou processo não lhe for 
devolvido. 
 
Do exercício das competências subdelegadas, deverá o 
subdelegado prestar ao subdelegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
Odivelas, 13 de Dezembro de 2007 

 
Por Subdelegação de Competências do Sr. Vereador 

Sérgio Paiva 
O Director de Departamento 

(a) Luís Jorge 
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DECISÕES COM EFICÁCIA EXTERNA 
 

 
 
 

Financeira 
 

 
 
Despachos de autorização de pagamento exarados pela  
Sr.ª Presidente de Câmara e pelo Chefe da Divisão Financeira, 
nos termos da Informação n.º 22673/2007, de 05 de Dezembro 
de 2007, no âmbito da Divisão Financeira: 
 
 
Despachos exarados pela Sr.ª Presidente de Câmara: 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à empresa “XIX Construção, Projectos e 
Gestão, Lda”, no valor de € 4.515,69, referente a juros de mora, 
de acordo com a Informação nº19300/2007 de 15-10-2007. 
Decisão da Sr.ª Presidente: Autorizo, nos termos propostos. 
Data de Decisão: 29-10-2007 
 
 
Despachos exarados pelo Sr. Chefe da Divisão Financeira: 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à empresa “Alvenobra – Sociedade de 
Construções, Lda”, no valor de € 82,98, referente a juros de 
mora, de acordo com a Informação nº16868/2007  
de 04-09-2007. 
Decisão do Sr. Chefe da Divisão Financeira: Autorizo o 
Cabimento, Compromisso e Pagamento. 
Data de Decisão: 05-09-2007 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à empresa “Inforvip – Informática 
Profissional, Lda”, no valor de € 525,27, referente a juros de 
mora, de acordo com a Informação nº18224/2007  
de 26-09-2007. 
Decisão do Sr. Chefe da Divisão Financeira: Autorizo o 
Cabimento, Compromisso e Pagamento. 
Data de Decisão: 26-09-2007 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à empresa “Valorsul, S.A.”, no valor de 
€83,23, referente a juros de mora, de acordo com a Informação 
nº17620/2007 de 17-09-2007. 
Decisão do Sr. Chefe da Divisão Financeira: Autorizo o 
Cabimento, Compromisso e Pagamento. 
Data de Decisão: 28-09-2007 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à empresa “Pestox – Controlo e Defesa do 
Meio Ambiente, Lda”, no valor de € 1.424,01, referente a juros 
de mora, de acordo com a Informação nº13588/2007 de  
05-07-2007. 
Decisão do Sr. Chefe da Divisão Financeira: Autorizo o 
Cabimento, Compromisso e Pagamento. 
Data de Decisão: 28-09-2007 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à empresa “EDP Serviço Universal, S.A.”, 
no valor de € 21,72, referente a juros de mora, de acordo com a 
Informação nº18698/2007 de 04-10-2007. 
Decisão do Sr. Chefe da Divisão Financeira: Autorizo o 
Cabimento, Compromisso e Pagamento. 
Data de Decisão: 04-10-2007 
 

 

Educação, Cultura e Juventude 
 

 
 
Decisões tomadas pela Senhora Vereadora Maria Fernanda 
Franchi, ao abrigo das competências delegadas, durante o 
período de 2 de Outubro a 12 de Novembro de 2007, no âmbito 
do Despacho n.º 10/PRES/2005, nos termos da Informação n.º 
Interno/2007/21161, de 12 de Novembro de 2007: 
 
 
Departamento Sociocultural 
 
Divisão da Educação 
 
Informação n.º: Interno/2007/18879 
Assunto: Compromisso e Pagamento do Subsídio de “Auxílios 
Económicos” aos Agrupamentos de Escolas do Concelho de 
Odivelas, relativo ao ano lectivo 2007/2008, no valor de 
€4.858,65.  
Decisão: Ao DGAF/DF para compromisso e pagamento de 
acordo com a proposta.     
Data: 11-10-2007 
 
Informação n.º: Interno/2007/18892 
Assunto: Projecto “Vigilantes Patrulheiros” – Pagamento à 
Rodoviária de Lisboa, referente ao mês de Setembro de 2007, no 
valor de €272,60.  
Decisão: Ao DGAF/DF para pagamento à Rodoviária de 
Lisboa conforme informação.     
Data: 11-10-2007 
 
Informação n.º: Interno/2007/19942 
Assunto: Compromisso e Pagamento do Subsídio de “Auxílios 
Económicos” aos Agrupamentos de Escolas do Concelho de 
Odivelas, relativo ao ano lectivo 2007/2008, no valor de 
€2807,22.  
Decisão: Ao DGAF/DF para pagamento.     
Data: 31-10-2007 
 
Informação n.º: Interno/2007/20327 
Assunto: Pagamento à Rodoviária de Lisboa relativo ao subsídio 
em Transporte Escolar para os alunos que frequentam escolas 
dentro do concelho – Setembro de 2007, no valor de €2.393,90.  
Decisão: Ao DGAF/DF para compromisso e pagamento à 
Rodoviária de Lisboa conforme informação.     
Data: 08-11-2007 
 
Informação n.º: Interno/2007/20535 
Assunto: Projecto “Vigilantes Patrulheiros” – Pagamento à 
Rodoviária de Lisboa, referente ao mês de Outubro de 2007, no 
valor de €255,45.  
Decisão: Ao DGAF/DF para pagamento à Rodoviária de 
Lisboa conforme informação.     
Data: 08-11-2007 
 
Informação n.º: Interno/2007/20794 
Assunto: Compromisso e transferência de verba para pagamento 
do 1.º Período Escolar de Transportes Escolares à Junta de 
Freguesia de Caneças, no valor de €1.880,25.  
Decisão: Ao DGAF/DF para pagamento.     
Data: 08-11-2007 
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Decisões tomadas pela Senhora Vereadora Maria Fernanda 
Franchi, ao abrigo das competências delegadas, durante o 
período de 13 de Novembro a 10 de Dezembro de 2007, no 
âmbito do Despacho n.º 10/PRES/2005, nos termos da 
Informação n.º Interno/2007/22986, de 12 de Novembro de 
2007: 
 
Departamento Sociocultural 
 
Divisão da Educação 
 
Informação n.º Interno/2007/21280 
Assunto: Compromisso e transferência de verba para pagamento 
do 1.º Período Escolar de Transportes Escolares à Junta de 
Freguesia de Olival Basto, no valor de €1.837,21.  
Decisão: Ao DGAF/DF para compromisso e pagamento da 
verba.  
Data: 22-11-2007 
 
Informação n.º Interno/2007/21416 
Assunto: Compromisso e Pagamento do Subsídio de “Auxílios 
Económicos” aos Agrupamentos de Escolas do Concelho de 
Odivelas, relativo ao ano lectivo 2007/2008, no valor de 
€792,86.  
Decisão: Ao DGAF/DF para compromisso e pagamento.     
Data: 22-11-2007 
 
Informação n.º Interno/2007/21564 
Assunto: Compromisso e transferência de verba para pagamento 
do 1.º Período Escolar de Transportes Escolares à Junta de 
Freguesia de Odivelas, no valor de €3.923,80.  
Decisão: Ao DGAF/DF para compromisso e pagamento da 
verba indicada. 
Data: 22-11-2007 
 
Informação n.º Interno/2007/22141 
Assunto: Compromisso e Pagamento do Subsídio de “Auxílios 
Económicos” aos Agrupamentos de Escolas do Concelho de 
Odivelas, relativo ao ano lectivo 2007/2008, no valor de €35,99.  
Decisão: Ao DGAF/DF para compromisso e pagamento.     
Data: 03-12-2007 
 
Informação n.º Interno/2007/22174 
Assunto: Compromisso e transferência de verba para pagamento 
do 1.º Período Escolar de Transportes Escolares à Junta de 
Freguesia da Ramada, no valor de €2.966,10.  
Decisão: Ao DGAF/DF para compromisso e pagamento da 
verba indicada.  
Data: 03-12-2007 
 
Informação n.º Interno/2007/22270 
Assunto: Compromisso e transferência de verba para pagamento 
do 1.º Período Escolar de Transportes Escolares à Junta de 
Freguesia de Famões, no valor de €1.508,76.  
Decisão: Ao DGAF/DF para compromisso e pagamento da 
verba indicada. 
Data: 03-12-2007 
 
Informação n.º Interno/2007/22432 
Assunto: Compromisso e Pagamento do Subsídio de “Auxílios 
Económicos” aos Agrupamentos de Escolas do Concelho de 
Odivelas, relativo ao ano lectivo 2007/2008, no valor de €71,98.  
Decisão: Ao DGAF/DF para compromisso e pagamento de 
acordo com a proposta.  
Data: 03-12-2007 
 
 

 

Habitação, Saúde e Assuntos Sociais 
 

 
 
Decisões com eficácia externa, tomadas no âmbito do 
Departamento de Habitação, Saúde e Assuntos Sociais, pelo 
Senhor Vereador José Esteves, ao abrigo das competências 
subdelegadas pelo Despacho n.º 54/PRES/2006, nos termos da 
Informação n.º Interno/2007/22893, de 7 de Dezembro de 
2007, referente ao período de 20 de Novembro a  
6 de Dezembro de 2007: 
 
 
Departamento de Habitação Saúde e Assuntos Sociais 
 
Interno/2007/21562 de 2007-06-21 
Assunto: 2ª Fase da Alienação de fogos municipais – Rua 
Domingos António Carvalho, 6, 2º Esq. – Quinta das Pretas, 
Famões – Pedido de alienação de habitação. 
Decisão: Reabertura do processo de alienação referente ao fogo 
– Rua Domingos António Carvalho, 6 – 2º Esq. – Quinta das 
Pretas, Famões – Titular: Corália do Rosário Ribeiro Coelho a 
favor de Anabela Ribeiro Castilho Santos (filha) e Alfredo 
Manuel Marques dos Santos Castilho ( genro), sendo o valor de 
venda de € 13.664,62. 
Data: 2007-11-21 
 
 
Sector de Intervenção Social 
 
Interno/2007/21214 de 2007-11-13 
Assunto: Encerramento do processo PER 061.0072.1 por 
falecimento de José Pinheiro Cardoso e por falta de residência 
de Ruben Dias. 
Decisão: Encerramento do processo PER 061.0072.1 por 
falecimento de José Pinheiro Cardoso, bem como a actualização 
na base de dados e consequente emparedamento/demolição da 
construção precária. 
Data: 2007-11-21 
 
Interno/2007/21540 de 2007-11-16 
Assunto: Exclusão do PER da Sra. Deolinda Alves Pereira 
Neves e respectivo agregado familiar, nº 072.0008.01, Estrada da 
Correia, Pontinha. Audiência de interessados. 
Decisão: Exclusão do PER de Deolinda Alves Pereira Neves e 
respectivo agregado familiar, recenseados com o nº 072.0008.01, 
construção precária nº 8 do Núcleo 72 PER – Estrada da 
Correia – Pontinha.  
Data: 2007-11-21 
 
Interno/2007/20942 de 2007-11-07 
Assunto: Proposta de realojamento do agregado de Maria da 
Conceição da Cunha, nº PER 065.0011.1, residente na Azinhaga 
dos Besouros Sul, Pontinha.  
Decisão: Realojamento do agregado de Maria da Conceição da 
Cunha ( titular) – PER, Adolfo Teixeira da Cunha ( cônjuge) – 
PER,e, integração no programa de Andreia Filipe Cunha da 
Sousa ( neta) – Não PER, residente na Azinhaga dos Besouros 
Sul – Pontinha com o nº PER 065.0011.1, para um fogo 
adaptado de Tipologia 2, na Rua H, Lote 23, R/C Dto.- 
Empreendimento da Arroja.     
Data: 2007-11-21 
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Interno/2007/21761 de 2007-11-21 
Assunto: Estrada da Correia, 44, Pontinha (072.0044.01). 
Desdobramento do agregado familiar. 
Decisão: Desdobramento do agregado familiar de Marcelino da 
Costa – PER nº 072.0044.01, residente na Estrada da Correia, nº 
44 – Pontinha, passando a ser composto por 2 agregados, 1ª 
titularidade do agregado a Marcelino da Costa ( CF) e Ana Alves 
da Silva Simões ( mulher), a titularidade do 2º agregado é 
atribuída a Elisabete da Silva Costa ( CF), Ricardo José da Costa 
( filho), Tiago da Costa Francisco ( filho), bem como proposta 
de indemnização a Marcelino da Costa no valor de € 46.678 
prevista para os fogos de tipologia T1, e o agregado familiar 2 irá 
ser realojado em fogo municipal de tipologia T2.      
Data: 2007-11-23 
 
Interno/2007/21652 de 2007-11-20 
Assunto: Desdobramento do agregado familiar de Maria Delfina 
Teixeira, nº PER 061.0037.1, Azinhaga dos Besouros Norte, 
Pontinha. 
Decisão: Desdobramento do agregado familiar de Maria Delfina 
Teixeira – PER nº 061.0037.1, residente na Azinhaga dos 
Besouros Norte – Pontinha, passando a ser composto por 2 
agregados, 1ª titularidade do agregado a Maria Delfina Teixeira 
(CF) E Damião António Teixeira Cardoso (filho), a titularidade 
do 2º agregado será atribuída a Joaquim Teixeira Cardoso (filho), 
e Fernanda dos Santos Grancho ( nora). 
Data: 2007-11-23 
 
Interno/2007/21635 de 2007-11-20 
Assunto: Integração do agregado familiar de Maria Cândida de 
Almeida no PER, Azinhaga dos Besouros Sul, Pontinha. 
Decisão: Integração no PER, Azinhaga dos Besouros Sul – 
Pontinha, do agregado familiar composto por Maria Cândida de 
Almeida, Austrik de Almeida Janota (filho), Paulo Tillere de 
Almeida Pascoal ( filho), e Kátia Marisa de Almeida Pascoal 
(filha). 
Data: 2007-11-26 
 
Interno/2007/20139 de 2007-10-25 
Assunto: Gestão Social do PER – Proposta de actualização do 
agregado 020.0026.1 do Bº do Barruncho. 
Decisão: Actualização do agregado familiar de José Mailene ( 
titular) com o nº PER 020.0026.1 – Bairro do Barruncho, através 
da integração de Sérgio José Mailene ( filho), Celso José Mailene 
( filho), Sílvia Arminda Mafuine Bolívar ( nora), Yara Valtssima 
Mafuine Bolívar Pereira ( neta), Alexandre Nelson Mailene ( 
filho) e Obadias Eldson Mailene ( filho),assim como a exclusão 
no PER de Mayker Pereira ( enteado) e de Nilza Maria Santos 
Pires ( enteada), sendo este agregado agora composto por José 
Mailene ( titular), Maria Antónia Espírito Santo Mailene ( 
mulher), Yuri Espírito Bolívar Pereira ( enteado), Simon Espírito 
Santo Bolívar Pereira( enteado), Francínea José Mailene ( filha), 
Eliseo José Mailene ( filho), Bernardo Félix Mailene ( filho), 
Flávia da Graça Santos Bunga ( neta), Sérgio José Mailene ( 
filho), Celso José Mailene ( filho), Alexandre Nelson Mailene ( 
filho), Obadias Eldson Mailene ( filho), Sílvia Armindo Mafuiane 
Pereira ( nora), Yara Valtíssima Mafuiane Bolívar Pereira ( neta), 
e desdobramento de elementos do agregado familiar de José 
Mailene, sendo que a titularidade do 2º agregado será atribuída a 
Yuri do Espírito Bolívar Pereira, composto por Sílvia Armindo 
Mafuiane Pereira e Yara Valtissíma Mafuiane Bolívar Pereira. 
Data: 2007-11-27 
 
Interno/2007/22144 de 2007-11-27 
Assunto: Exclusão do PER de elemento do agregado PER nº 
020.0043.1, Bairro do Barruncho, Póvoa de Santo Adrião. 
Audiência de interessados. 

Decisão: Assinatura de Edital nº 136/VJE/2007, referente ao 
processo de exclusão do PER de Jerry Kceyne Soares Monteiro, 
recenseado no PER com o nº 020.0043.1, por falta de residência 
na construção precária nº 43 do Núcleo 20 PER, Bairro do 
Barruncho, freguesia da Póvoa de Santo Adrião. 
Data: 2007-11-28 
 
 
Sector de Gestão do Parque Habitacional 
 
Processo nº 0903/070-2004 
Interno/2007/21987 de 2007-11-22 
Assunto: Contrato de arrendamento e início pagamento de 
renda. Fogo: Rua Helena Aragão, nº 4 – 1º Dto., Odivelas. 
Inquilino: Carlos Alberto Serra de Melo. 
Decisão: Celebração de contrato de promessa de arrendamento 
do fogo municipal sito na Rua Helena Aragão, nº 4 – 1º Dto, 
Odivelas, e atribuição de renda apoiada, no valor mensal de € 
27,87, com início de pagamento a Janeiro de 2008, considerando 
a composição e respectivos rendimentos do agregado familiar de 
Carlos Alberto Serra de Melo.  
Data: 2007-11-27 
 
Processo nº 0902/034-2004 
Interno/2007/21983 de 2007-11-22 
Assunto: Transmissão de titularidade e Reajustamento de renda. 
Rua de São Jorge, nº 2, 2º Dto., Famões. 
Decisão: Transmissão do arrendamento do fogo atribuído a 
Maria Rosa para Francisco Teixeira da Silva Pássaro, 
companheiro da titular e reajustamento da renda de € 80,06 para 
€ 190,46 e que a data de início de pagamento seja o mês de 
Janeiro de 2008. 
Data: 2007-11-28 
 
 
Sector de Reabilitação de Habitação 
 
Interno/2007/22114 de 2007-11-26 
Assunto: Inquérito Administrativo – Reparação de urgência no 
fogo municipal sito na Rua Rainha Santa Isabel nº 5 r/c Esq. e 
Dto. – Quinta das Pretas – Famões. 
Decisão: Assinatura de Edital nº 135/VJE/2007. 
Data: 2007-11-29 
 
 
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/2007/23195, de 13 de Dezembro de 2007, referente 
ao período de 6 a 12 de Dezembro de 2007: 
 
Departamento de Habitação Saúde e Assuntos Sociais 
 
Sector de Reabilitação de Habitação 
 
EDOC/2007/34213 
Interno/2007/22309 de 2007-11-28 
Assunto: Obras de reparação em prédio municipal sito na Rua 
José Régio nº 11 – Bairro Gulbenkian – Odivelas. 
Decisão: Ao DGAF/DF para pagamento à firma “ 
SOCARPIM” através da factura nº 0392, no valor de € 2.131,00 
+ IVA, referente a obras de reparação em edifício municipal sito 
na Rua José Régio – Odivelas.   
Data: 2007-12-05 
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EDOC/2007/73747 
Interno/2007/22810 de 2007-12-06 
Assunto: Reparação de emergência em fogo municipal sito na 
Rua António Aleixo, nº 7 – C/V Esqª, Quinta da Quintinha – 
Póvoa de Santo Adrião. 
Decisão: Ao DGAF/DF para pagamento à firma “ Alberto 
Roque” da factura nº 175/7E, no valor de € 4.685,60 + IVA, 
bem como, acréscimo ao PRC 3204/2007 de 935,60, sendo que 
o valor inicial proposto era de € 3.750 referente, a reparação de 
emergência em fogo municipal sito na Rua António Aleixo, nº 7 
– C/V Esqª – Quinta da Quintinha – Póvoa de Santo Adrião.  
Data: 2007-12-07 
 
EDOC/2007/22823 
Interno/2007/22823 de 2007-12-06 
Assunto: Pagamento de Factura – (trabalhos a mais). Empreitada 
de obras de reparação urgente em canalizações de esgoto em 
fogo municipal (disperso), sito na Rua Palmira Bastos, nº 23, 1º e 
2º Dto. – Ramada.  
Decisão: Ao DGAF/DF para pagamento à firma “ Manuel 
Esteves Moreira, Lda” , da factura nº 2282, no valor de € 
1.052,00+ IVA , referente a reparação urgente em canalizações 
de esgoto num fogo municipal ( disperso), sito na Rua Palmira 
Bastos, nº 23 – 1º e 2º Dto. – Ramada.    
Data: 2007-12-07 
 
EDOC/2007/34016 
Interno/2007/22822 de 2007-12-06 
Assunto: Pagamento de Factura. Empreitada de obras de 
reparação urgente em canalizações de esgoto em fogo municipal 
(disperso), sito na Rua Palmira Bastos, nº 23, 1º e 2º Dto. – 
Ramada.    
Decisão: Ao DGAF/DF para pagamento à firma “ Manuel 
Esteves Moreira, Lda”, através da factura nº 2281, no valor de € 
4.507,50 + IVA, referente à empreitada de obras de reparação 
urgente em canalizações de esgoto num fogo municipal sito na 
Rua Palmira Bastos, nº 23 – 1º e 2º Dto. – Ramada.    
Data: 2007-12-07  
 
 
 
Decisões com eficácia externa, tomadas no âmbito do 
Departamento de Habitação Saúde e Assuntos Sociais, pela 
Senhora Directora do DHSAS, ao abrigo das competências 
subdelegadas pelo Despacho n.º 08/VJE/2006, nos termos 
da Informação n.º Interno/2007/23058, de 11 de Dezembro 
de 2007, referente ao período de 23 de Outubro a 11 de 
Dezembro de 2007: 
 
Assunto: Pagamento à firma “SOCARPIM”, através da factura n 
º 0386, no valor de € 255 (duzentos e cinquenta e cinco euros) + 
IVA à taxa legal em vigor, referente obras de reabilitação e 
reparação num fogo municipal (disperso), sito na Rua 
Combatentes 9 de Abril, Lote nº 1º - 3 º Dto. – Senhor Roubado 
- Odivelas, de acordo com informação n.º Interno/2007/22820, 
2007-12-06. 
Decisão da Directora do DHSAS: Ao DGAF/DF: Para efeitos 
de pagamento da factura anexa, a qual se encontra nas devidas 
condições. 
Data da decisão: 2007.12.07 
 
Assunto: Actualização da renda para 2008 do fogo sito na Rua 
Viana da Mota, nº 12-2º Esq. – Odivelas, para o valor mensal de 
€ 581,23 (quinhentos e oitenta e um euros e vinte e vinte e três 
cêntimos), vencendo a partir de 01 de Janeiro/08, de acordo 
com a informação n.º Interno/2007/22521, 2007-11-30. 

Decisão da Directora do DHSAS: Ao DGAF/DF: Para 
conhecimento e efeitos. 
Data da Decisão: 2007-12-10 
 
Assunto: Pagamento de quotas do condomínio a pagar pelo 
período de 01 de Dezembro de 2006 a 31 de Dezembro de 2007, 
sito no Edifício nº 7 da Rua José Régio – Bairro Gulbenkian - 
Odivelas, sendo o valor total a pagar de €770 (setecentos e 
setenta euros), de acordo com a informação n.º 
Interno/2007/17749, 2007-09-19. 
Decisão da Directora do DHSAS: Ao DGAF/DF: Para efeitos 
de compromisso e pagamento da verba abaixo indicada, 
conforme proposto. 
Data da Decisão: 2007-12-07 
 
Assunto: Proposta de processamento e pagamento do aviso de 
cobrança nº 28/2007, relativo às Contribuições Pecuniárias de 
2007, no valor de €1.000 (mil euros) à “APHM – Associação 
Portuguesa de Habitação Municipal”, de acordo com a 
informação n.º Interno/2007/22744, 2007-12-06. 
Decisão da Directora do DHSAS: Ao DGAF/DF: Para os 
necessários efeitos. 
Data da Decisão: 2007-12-07 
 
 
 

 

Administração Jurídica 
e Administração Geral 

 

 
 
Decisões tomadas pelo Senhor Vereador Fernando Ferreira ao 
abrigo das competências delegadas, no âmbito do Despacho  
n.º 52/PRES/2006, de 8 de Março de 2006, nos termos da 
Informação n.º Interno/2007/23002, 10 de Dezembro de.2007: 
 
Despachos no Âmbito da Divisão de Licenciamentos 
Referente ao Mês de Novembro 
 
N.º Processo: 67/INI/2007 
Nome: Sociedade Chen & Silva, Lda 
Assunto: Pedido de Licenciamento por Actividade Relacionada 
com Espectáculos de Circo. 
Despacho: Deferido 
Data: 02/11/2007 
 
N.º Processo: INI/2007/69 
Nome: Ana Maria de Cicre Lopes Vieira 
Assunto: Pedido de Licença Especial de Ruído 
Despacho: Deferido 
Data: 06/11/2007 
 
N.º Processo: 236/Feirante 
Nome: José Luís Pinto Quaresma 
Assunto: Pedido de Emissão de Cartão de Feirante. 
Despacho: Deferido 
Data: 07/11/2007 
 
N.º Processo: 229/Feirante 
Nome: Armando Pedro de Figueiredo 
Assunto: Pedido de Emissão de Cartão de Feirante. 
Despacho: Deferido 
Data: 07/11/2007 
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N.º Processo: 246/Feirante 
Nome: Florbela Gonçalves Fernandes Carvalho 
Assunto: Pedido de Emissão de Cartão de Feirante 
Despacho: Deferido 
Data: 14/11/2007 
 
N.º Processo: 230/Feirante 
Nome: Maria de Lurdes do Carmo Correia 
Assunto: Pedido de Emissão de Cartão de Feirante 
Despacho: Deferido 
Data: 14/11/2007 
 
N.º Processo: 234/Feirante 
Nome: Manish Narotam Carsan Lacmane 
Assunto: Pedido de Emissão de Cartão de Feirante. 
Despacho: Deferido 
Data: 14/11/2007 
 
N.º Processo: 244/Feirante 
Nome: Hélio Marco Fonseca Serrano 
Assunto: Pedido de Emissão de Cartão de Feirante. 
Despacho: Deferido 
Data: 14/11/2007 
 
N.º Processo: 172/Feirante 
Nome: Domingos Carvalho do Fundo 
Assunto: Pedido de Emissão de Cartão de Feirante. 
Despacho: Deferido 
Data: 14/11/2007 
 
N.º Processo: 245/Feirante 
Nome: José Costa dos Santos 
Assunto: Pedido de Emissão de Cartão de Feirante. 
Despacho: Deferido 
Data: 14/11/2007 
 
N.º Processo: 231/Feirante 
Nome: Mariana Emília Mendes Galheta 
Assunto: Pedido de Emissão de Cartão de Feirante. 
Despacho: Deferido 
Data: 14/11/2007 
 
N.º Processo: 243/Feirante 
Nome: Arsénio do Céu Granja 
Assunto: Pedido de Emissão de Cartão de Feirante. 
Despacho: Deferido 
Data: 14/11/2007 
 
N.º Processo: 237/Feirante 
Nome: Surendra Narotam 
Assunto: Pedido de Emissão de Cartão de Feirante. 
Despacho: Deferido 
Data: 14/11/2007 
 
N.º Processo: 242/Feirante 
Nome: Alfeu Gaspar Gonçalves 
Assunto: Pedido de Emissão de Cartão de Feirante. 
Despacho: Deferido 
Data: 14/11/2007 
 
N.º Processo: 36/Feirante 
Nome: Horácio Rodrigues Oliveira 
Assunto: Pedido de Renovação de Cartão de Feirante. 
Despacho: Deferido 
Data: 14/11/2007 
 
 

N.º Processo: 30/Feirante 
Nome: Gracinda da Conceição Henriques 
Assunto: Pedido de Renovação de Cartão de Feirante. 
Despacho: Deferido 
Data: 14/11/2007 
 
N.º Processo: 189/Feirante 
Nome: Vítor Manuel Santos Neves 
Assunto: Pedido de Emissão de Cartão de Feirante. 
Despacho: Deferido 
Data: 14/11/2007 
 
N.º Processo: 5426/85 
Nome: António Rodrigo Madeira Lopes Luís 
Assunto: Proposta de Arquivamento do Processo 
Despacho: Arquive-se o presente processo, nos termos do CPA. 
Data: 16/11/2007 
 
N.º Processo: 99/ODV/01 
Nome: Elizabete Maria Lopes Carvalho 
Assunto: Proposta de Arquivamento do Processo 
Despacho: Arquive-se o presente processo, nos termos do CPA. 
Data: 16/11/2007 
 
N.º Processo: 631/88 
Nome: Rui Alberto de Almeida Martins 
Assunto: Proposta de Arquivamento do Processo 
Despacho: Arquive-se o presente processo, nos termos do CPA. 
Data: 16/11/2007 
 
N.º Processo: 188/ODV/02 
Nome: Veloso & Mendes, Lda 
Assunto: Proposta de Arquivamento do Processo 
Despacho: Arquive-se o presente processo, nos termos do CPA. 
Data: 16/11/2007 
 
N.º Processo: 298/ODV/03 
Nome: Maria Custódia Rodrigues Morteira Fonseca 
Assunto: Proposta de Arquivamento do Processo 
Despacho: Arquive-se o presente processo, nos termos do CPA. 
Data: 16/11/2007 
 
N.º Processo: 1051/89 
Nome: Maria Susana Rodrigues Moreira 
Assunto: Proposta de Arquivamento do Processo 
Despacho: Arquive-se o presente processo, nos termos do CPA. 
Data: 16/11/2007 
 
N.º Processo: 5154/83 
Nome: Pastelaria Estrela do Santo, Lda 
Assunto: Proposta de Arquivamento do Processo 
Despacho: Arquive-se o presente processo, nos termos do CPA. 
Data: 16/11/2007 
 
N.º Processo: 4805/82 
Nome: Clotilde dos Santos Rodrigues Ferreira 
Assunto: Proposta de Arquivamento do Processo 
Despacho: Arquive-se o presente processo, nos termos do CPA. 
Data: 16/11/2007 
 
N.º Processo: 955/90 
Nome: Jaime Fernandes 
Assunto: Proposta de Arquivamento do Processo 
Despacho: Arquive-se o presente processo, nos termos do CPA. 
Data: 16/11/2007 
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N.º Processo: 2149/65 
Nome: Amadeu YN. Ramos – Actividades Hoteleiras, Lda 
Assunto: Proposta de Arquivamento do Processo 
Despacho: Arquive-se o presente processo, nos termos do CPA. 
Data: 16/11/2007 
 
N.º Processo: 979/89 
Nome: Maria Gracinda Costa Gomes Carvalho 
Assunto: Proposta de Arquivamento do Processo 
Despacho: Arquive-se o presente processo, nos termos do CPA. 
Data: 16/11/2007 
 
N.º Processo: 152/ODV/02 
Nome: Total Paraíso Restauração, Lda 
Assunto: Proposta de Arquivamento do Processo 
Despacho: Arquive-se o presente processo, nos termos do CPA. 
Data: 16/11/2007 
 
N.º Processo: 4230/78 
Nome: Alberto da Silva Pires Salvado 
Assunto: Proposta de Arquivamento do Processo 
Despacho: Arquive-se o presente processo, nos termos do CPA. 
Data: 16/11/2007 
 
N.º Processo: 3893/76 
Nome: Mercearia e Vinhos Ideal dos Cucos, Lda 
Assunto: Proposta de Arquivamento do Processo 
Despacho: Arquive-se o presente processo, nos termos do CPA. 
Data: 16/11/2007 
 
N.º Processo: 197/ODV/02 
Nome: Raul Amais dos Santos 
Assunto: Proposta de Arquivamento do Processo 
Despacho: Arquive-se o presente processo, nos termos do CPA. 
Data: 16/11/2007 
 
N.º Processo: 5229/85 
Nome: Alves & Gabriel, Lda 
Assunto: Proposta de Arquivamento do Processo 
Despacho: Arquive-se o presente processo, nos termos do CPA. 
Data: 16/11/2007 
 
N.º Processo: 1104/89 
Nome: A. Nunes & Nunes, Lda 
Assunto: Proposta de Arquivamento do Processo 
Despacho: Arquive-se o presente processo, nos termos do CPA. 
Data: 16/11/2007 
 
N.º Processo: 2247/67 
Nome: Auto Serviço Alimentar Lubel, Lda 
Assunto: Proposta de Arquivamento do Processo 
Despacho: Arquive-se o presente processo, nos termos do CPA. 
Data: 16/11/2007 
 
N.º Processo: 2006/64 
Nome: Abílio Veloso Mendes 
Assunto: Proposta de Arquivamento do Processo 
Despacho: Arquive-se o presente processo, nos termos do CPA. 
Data: 16/11/2007 
 
N.º Processo: 32/Feirante 
Nome: Joaquim Domingos Ribeiro 
Assunto: Pedido de Emissão de Cartão de Feirante 
Despacho: Deferido 
Data: 16/11/2007 
 
 

N.º Processo: 252/ODV/03 
Nome: Ilídio André Pereira 
Assunto: Proposta de Arquivamento do Processo 
Despacho: Arquive-se o presente processo, nos termos do CPA. 
Data: 16/11/2007 
 
N.º Processo: 232/Feirante 
Nome: José de Vasconcelos 
Assunto: Pedido de Emissão de Cartão de Feirante 
Despacho: Deferido 
Data: 20/11/2007 
 
N.º Processo: 133/Feirante 
Nome: Lacmane Carsane 
Assunto: Pedido de Emissão de Cartão de Feirante 
Despacho: Deferido 
Data: 22/11/2007 
 
N.º Processo: 233/Feirante 
Nome: Gil Miguel Sousa Oliveira 
Assunto: Pedido de Emissão de Cartão de Feirante 
Despacho: Deferido 
Data: 22/11/2007 
 
N.º Processo: 2422/67 
Nome: Maria Adelaide dos Santos Mateus 
Assunto: Pedido de Encerramento de Processo 
Despacho: Deferimento da proposta de oficiar a requerente para 
proceder à comunicação de encerramento nos termos do artigo 
7º, do decreto-lei 259/2007. 
Data: 22/11/2007 
 
N.º Processo: INI/2007/72 
Nome: Tiguidanke Diahaby 
Assunto: Pedido de Licença Especial de Ruído 
Despacho: Indefira-se o pedido, tendo em conta o 
incumprimento do prazo na apresentação do pedido. 
Data: 30/11/2007 
 
N.º Processo: 71/INI/2007 
Nome: Fatuanata Ba Valdez 
Assunto: Pedido de Licença Especial de Ruído 
Despacho: De acordo. Indefira-se o pedido nos termos 
propostos. 
Data: 30/11/2007 
 
N.º Processo: 104/Feirante 
Nome: Agostinho dos Anjos Ferreira 
Assunto: Pedido de Emissão de Cartão de Feirante 
Despacho: Deferido 
Data: 30/11/2007 
 
N.º Processo: 186/Feirante 
Nome: Fernando Gregório Ribeiro 
Assunto: Pedido de Emissão de Cartão de Feirante 
Despacho: Deferido 
Data: 30/11/2007 
 
N.º Processo: 247/Feirante 
Nome: António da Silva Fonseca 
Assunto: Pedido de Emissão de Cartão de Feirante 
Despacho: Deferido 
Data: 30/11/2007 
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N.º Processo: 248/Feirante 
Nome: Ilda Ferreira Batalha Bernardo 
Assunto: Pedido de Emissão de Cartão de Feirante 
Despacho: Deferido 
Data: 30/11/2007 
 
N.º Processo: 250/Feirante 
Nome: Maria da Graça Batalha Filipe Henriques 
Assunto: Pedido de Emissão de Cartão de Feirante 
Despacho: Deferido 
Data: 30/11/2007 
 
N.º Processo: 249/Feirante 
Nome: Manuel Ferreira Simões 
Assunto: Pedido de Emissão de Cartão de Feirante 
Despacho: Deferido 
Data: 30/11/2007 
 
N.º Processo: 130/Feirante 
Nome: João dos Santos Carrolo 
Assunto: Pedido de Emissão de Cartão de Feirante 
Despacho: Deferido 
Data: 30/11/2007 
 
N.º Processo: 78/Feirante 
Nome: Narotam Carson Lacman 
Assunto: Pedido de Emissão de Cartão de Feirante 
Despacho: Deferido 
Data: 30/11/2007 
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1133  ddee  DDeezzeemmbbrroo  ddee  22000077  

 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

ACTAS 
 

 
 

ACTAS DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

Actas da 1ª, 2ª e 3ª Reuniões da 1ª Sessão Ordinária, 
realizadas nos dias 22 de Fevereiro, 1 e 7 de Março de 
2007, acta da 2ª Sessão Extraordinária, realizada no dia 22 
de Março de 2007, acta da 3ª Sessão Extraordinária, 
realizada no dia 29 de Março de 2007, acta da 4ª Sessão 
Extraordinária realizada no dia 24 de Abril de 2007, acta 
da 2ª Reunião e acta da 3ª Reunião da 2ª Sessão Ordinária, 
realizadas nos dias 3 e 7 de Maio de 2007, acta da 5ª 
Sessão Extraordinária, realizada no dia 31 de Maio de 
2007, acta da 2ª Reunião da 3ª Sessão Ordinária, realizada 
no dia 5 de Julho de 2007. 
 
(Aprovadas por Maioria) 

 
 
 
 

MOÇÃO 
 

 
 

SITUAÇÃO DO DESEMPREGO EM PORTUGAL 
 

Portugal tinha 412 mil desempregados em 2005. No 
mesmo ano, o engenheiro José Sócrates secretário – geral 
do Partido Socialista, criticou e responsabilizou o PSD por 
esta grave situação e pela estagnação da economia. 
 
Portugal entrou em crise e foram convocadas eleições 
antecipadas. 
 
Na campanha eleitoral que se seguiu, o Partido Socialista 
prometeu a criação de mais 150 mil novos postos de 
trabalho. 
 

Venceu as eleições, obteve uma maioria absoluta, mas 
verifica-se que passados dois anos e meio a realidade é 
outra, dramaticamente diferente. 
 
O desemprego continua a aumentar. 
 
Portugal é, entre os 26 países da União Europeia, o 3º 
com maior número de desempregados. 
 
Esta situação é dramática pois afecta não só o próprio 
desempregado, mas também as famílias a que pertencem, 
pior ainda, são as situações em que ambos estão 
desempregados. 
 
Ao mesmo tempo que o governo desvaloriza esta 
situação, agrava as condições de acesso ao subsídio de 
desemprego e penaliza fortemente o acesso à reforma 
antecipada aos desempregados de longa duração. 
 
A situação do desemprego em Portugal é muito grave. 
 
Assim, a Assembleia Municipal de Odivelas, reunida a 13 
de Dezembro de 2007, delibera manifestar solidariedade 
para com todos os trabalhadores desempregados e a todas 
as famílias afectadas por esta situação. 
 
Odivelas, 13 de Dezembro de 2007 
 
(Aprovada por Maioria) 

 
 
 
 

ACTIVIDADE E SITUAÇÃO FINANCEIRA 
DO MUNICÍPIO 

 

 
 

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

E SITUAÇÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO 
 
 

Presente para apreciação a Informação da Presidente da 
Câmara Municipal à Assembleia Municipal sobre a actividade e 
situação financeira do Município. 
 
“Para os efeitos estipulados na alínea e) do n.º 1 do Artigo 
53º, e na alínea cc) do n.º 1 do Artigo 68.º, todos da Lei 
169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11 de Janeiro, junto se anexa a informação 
que a Câmara Municipal de Odivelas se obriga a 
apresentar, no período compreendido entre a data de 
realização da 4.ª Sessão Ordinária de 2007 da Assembleia 
Municipal e a data legalmente estabelecida, para o envio 
da convocatória para a 5.ª Sessão Ordinária de 2007 do 
mesmo órgão, sobre a sua situação financeira e a sua 
actividade, bem como outros documentos importantes 
relativos à actividade municipal. (…)” 
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Documento com a seguinte estrutura: 
 
1. Informação Sobre a Situação Financeira do Município 
 

Anexo A – espelha a situação financeira do Município 
em Novembro de 2007. 
Anexo B – contém a informação relativa ao grau de 
endividamento do Município para 2007. 

 
2. Gabinete de Comunicação Relações públicas e 

Protocolo 
 
3. Gabinete de Apoio ao Cidadão  
 
4. Gabinete de Apoio às Juntas de Freguesia 
 
5. Gabinete de Modernização Administrativa 
 
6. Gabinete de Informática e Sistemas de Comunicação 
 
7. Serviço Municipal de Protecção Civil 
 
8. Médico Veterinário Municipal 
 
9. Direcção de Projecto de Reconversão da Vertente Sul 
 
10. Departamento Gestão Administrativa e Financeira 
 
11. Departamento Gestão e Ordenamento Urbanístico 
 
12. Departamento Planeameto Estratégico e 

Desenvolvimento Económico 
 
13. Departamento de Obras Municipais e Transportes 
 
14. Departamento Ambiente e Salubridade 
 
15. Departamento Socio-Cultural 
 
16. Departamento de Habitação, Saúde e Assuntos 

Sociais 
 
17. Departamento Administração Jurídica e Geral 
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DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

PLANO E ORÇAMENTO 
 

 
 

ORÇAMENTO 2008 E GRANDES OPÇÕES DO PLANO 
DO MUNICÍPIO PARA 2008- 2011 

 
Orçamento 2008 e Grandes Opções do Plano do 
Município de Odivelas para os anos de 2008-2011 (este 
documento fará parte integrante da acta da reunião), em 
conformidade com o Decreto-Lei n.° 54-A/99, de 
Fevereiro, com as alterações introduzidas pela Lei n.° 
162/99, de 14 de Setembro, Decreto-Lei n.° 315/2000, de 
2 de Dezembro e pelo Decreto-Lei n.° 84/2002 que 
aprovou o POCAL - Plano Oficial de Contabilidade das 
Autarquias Locais, conforme o deliberado na 6.ª Reunião 
Extraordinária da Câmara Municipal de Odivelas, 
realizada em 5 de Dezembro de 2007 (Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 22/2007, página 16), de acordo 
com o proposto na informação Interno/2007/22321, de 
28-11-2007. 

 
 

“Preâmbulo 
 

I - Considerações Iniciais 
 
No actual contexto de constrangimentos orçamentais, a 
escassez de recursos implica uma redobrada análise e 
hierarquização dos projectos considerados prioritários por 
forma a permitir uma resposta atempada às reais 
necessidades e à dinâmica do Município, tendo em conta 
os vectores estratégicos, a conjuntura económica de 
contenção e as imposições legais decorrentes da Lei das 
Finanças Locais. 
 
O Executivo, consciente do dever e da necessidade de 
actuar ao nível da estabilização financeira do Município, 
encetou uma estratégia de actuação através da alteração à 
Macroestrutura e ao Regulamento Orgânico, procedeu à 
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renovação da equipa da área financeira e de compras, 
apresentou um maior rigor na elaboração dos orçamentos, 
estabeleceu novos critérios de abordagem à dívida 
existente conciliando, ao mesmo tempo, a realização da 
actividade necessária ao desenvolvimento de todo o 
Território Municipal. 
 
Esta não tem sido, porém, uma tarefa fácil, mas os 
resultados estão à vista e são amplamente positivos. 
Reduzimos o passivo da Câmara Municipal e deixámos de 
pertencer à lista dos Municípios com excesso de 
endividamento. Reduzimos a despesa, investimos na 
modernização administrativa e, ao mesmo tempo, 
investimos e continuamos a investir nas áreas 
fundamentais e necessárias à melhoria das condições de 
vida da nossa população. 
 
Com a condução que o Executivo Municipal imprimiu na 
sua política conseguiu-se reduzir a dívida e ainda assim 
fazer obra nova, de que são exemplos a construção da 
Escola Básica EB1/JI, em Famões, a Casa da Juventude 
ou a requalificação urbana, sustentada em obras de 
proximidade e de valorização ambiental, sem esquecer as 
áreas de intervenção municipal na vertente social, no 
apoio à educação e saúde, juventude, deficientes e idosos, 
entre outras. 
 
A recuperação financeira já conseguida e o investimento 
que temos efectuado no nosso Concelho desde 2005, 
demonstram, inequivocamente, que estamos no caminho 
certo e que, assim, damos credibilidade ao Município de 
Odivelas, valorizando o nosso território e melhorando a 
qualidade de vida dos nossos munícipes. 
 
Os documentos previsionais para 2008 procuram conciliar 
o reforço de investimento num conjunto significativo de 
intervenções a realizar no território municipal e, 
simultaneamente, apostam no rigor orçamental, sem 
descurar as conclusões que constam dos relatórios da 
Auditoria Interna e do relatório preliminar da IGF. 
 
Os documentos previsionais para 2008 são pois o 
instrumento financeiro adequado para a consolidação e 
recuperação financeira da autarquia e do desenvolvimento 
do nosso território, e nele se conformam os 
procedimentos financeiros e administrativos que se devem 
pautar por total transparência e verdade. 
 
O Orçamento e as Grandes Opções do Plano são, nessa 
medida, os principais instrumentos da política municipal, 
procurando corresponder à satisfação das necessidades 
colectivas municipais. 
 
II - As Orientações Estratégicas 
 
Os documentos previsionais estabelecem, em conjunto 
com as orientações estratégicas definidas no âmbito do 
SIADAP, as linhas orientadoras e as prioridades 
estabelecidas para o Município. 
 

Assim, na elaboração dos actuais documentos foram tidas 
em consideração as seguintes prioridades: 
 
• Obras municipais em infra-estruturas escolares, de 
proximidade, requalificação do espaço urbano e 
estacionamento; 
• Aumento da estrutura verde do concelho e de espaços 
de descompressão e lazer, nomeadamente, o Parque 
Natural Santo André, Jardim Botânico, Jardim dos Aceres 
e valorização das zonas intersticiais com plantação de 
árvores; 
• Política desportiva apoiada, fundamentalmente, nas 
intervenções em equipamentos, infra-estruturas 
desportivas e valorização da actividade física informal, 
com novos percursos de manutenção e eco-pistas; 
• Consolidação das Políticas Sociais de Habitação 
promotoras de coesão social e local; 
• Projecção competitiva do concelho, através de projectos 
inovadores e mobilizadores, como o O’tech, Parque 
Empresarial da Paiã, Incubadoras de Empresas e 
Empreendedorismo Jovem, e de uma aposta cultural 
mobilizadora nos três pólos existentes: Biblioteca 
Municipal, Centro de Exposições e Malaposta, em que a 
valorização do património cultural e do turismo cultural 
poderão ser mais visíveis em 2008/09, designadamente 
com a aquisição de património e recuperação/reabilitação. 
• Estabelecimento de uma matriz social do mandato 
através de uma intervenção planeada, mais estruturada e 
criativa, junto dos mais vulneráveis, designadamente as 
minorias étnicas e as IPSS. 
 
Ao nível dos investimentos mais significativos 
destacamos, com carácter exemplificativo, os seguintes: 
 
• Ampliação do Cemitério Municipal; 
• Construção do Pavilhão Desportivo do Casal do Rato; 
• Cobertura do Pavilhão Honório Francisco; 
• Construção do Canil/Gatil a funcionar na Escola 
Agrícola da Paiã; 
• Intervenção nos Campos de Ténis da Póvoa de Santo 
Adrião; 
• Requalificação da Praça de S. Bartolomeu, da Frente 
Ribeirinha e o início da construção do Jardim Público 
Municipal (Jardim da Música); 
• Aquisição da Quinta do Espírito Santo (Odivelas) e da 
Fonte das Piçarras (Caneças), que constituirão os futuros 
Museus da Cidade e da Água; 
• Apoio à recuperação da Sociedade Musical de Caneças; 
• Lançamento da construção da EB/Jl n.° 7 da Arroja; 
• Escola EB/JI da Póvoa de Santo Adrião; 
• Escola EB/Jl no Casal dos Apréstimos (Ramada); 
• Continuação da recuperação e consolidação financeira 
da autarquia. 
 
Ainda âmbito das orientações estratégicas dos 
documentos previsionais teve-se em devida conta as 
aspirações do movimento associativo, tendo-se previsto 
para 2008 a aplicação dos novos programas de apoio, 
como forma de incentivo às colectividades e IPSS deste 
Concelho. 
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Relativamente à segunda fase do PER, e pela sua 
importância, destacam-se as seguintes intervenções: 
 
• A requalificação no Bairro do Barruncho na Póvoa de 
Santo Adrião; 
• A construção de habitação a custos controlados na Rua 
da Pinheira, em Famões e no Bairro Gulbenkian, em 
Odivelas.  
 
Esta é a estratégia que esperamos tenha a melhor tradução 
no Orçamento e Grandes Opções do Plano para 2008, 
para que possamos competir e prosperar numa era criativa 
de tecnologia, talento e tolerância, com trabalho e 
resultados positivos em todo o nosso Concelho. 
 
O PDCJF, instrumento importante de actuação no 
terreno foi avaliado e revisto, procurando-se que 
acompanhe a evolução da realidade de cada Freguesia. 
Com efeito a preocupação do Executivo Municipal foi o 
de proporcionar através do referido protocolo um maior 
envelope financeiro, que registou um aumento de 7,1% 
relativamente a 2007, para que as Juntas de Freguesia 
prestem melhores serviços à população. 
 
III - Quadro Financeiro 
 
O montante do Orçamento das receitas e despesas para o 
exercício de 2008, totaliza 93.602.280,82 € (Noventa e três 
milhões, seiscentos e dois mil duzentos e oitenta euros e 
oitenta e dois cêntimos), o que representa uma redução 
absoluta de 295.073,78 € (-0,3%), face ao Orçamento de 
2007. 
 
Assim, do total do Orçamento, 63.416.254,09 € (67,8%) 
são Receitas Correntes, 30.171.026,73 € são Receitas de 
Capital e 15.000,00 € Outras Receitas. 
 
Destaque para a previsão de aumento dos Impostos 
Directos (3,5 milhões de Euros), Rendimentos de 
Propriedade (5 milhões de Euros), Transferências 
Correntes (500 mil Euros) e Transferências de Capital 
(15,6 milhões de Euros). 
 
É, ainda, de salientar a inclusão de um valor de, 
aproximadamente, 19 milhões de Euros em transferências 
de capital, relativo ao processo judicial instaurado contra o 
Estado e que visa o Ressarcimento pelos custos da 
“Instalação do Município”. 
 
Ainda, no Capítulo da Receita prevêem-se diminuições na 
arrecadação de Impostos Indirectos (-2 milhões de 
Euros), Taxas, Multas e Outras Penalidades (-1,8 milhões 
de Euros), Venda de Bens e Serviços (-5,3 milhões de 
Euros), Venda de Bens de Investimento (-12,2 milhões de 
Euros) e Passivos Financeiros (-3 milhões de Euros). 
 
As Correntes totalizam 63.356.458,99 € e as de Capital 
30.245.841,83 €. Dentro destas, destaque para o 
agrupamento 07 (Investimento) que totaliza 22.950.505,46 
€. 

Quanto às diminuições, realce para a Aquisição de Bens e 
Serviços (-1,2 milhões de Euros), Aquisição de Bens de 
Capital (-758 mil Euros), Transferências de Capital (-160 
mil Euros e Passivos Financeiros (-173 mil Euros). 
 
A organização das Grandes Opções do Plano (GOP’s) 
integra, em termos de quantificação da actividade 
municipal: 
 
-O Plano Plurianual de Investimentos (PPI), que 
perspectiva, a quatro anos, os projectos/acções com 
contrapartida em despesas de investimento; 
 
-As Actividades mais Relevantes (PAM) que englobam 
todas as restantes despesas do Plano e que não são 
consideradas despesas de funcionamento corrente nem 
despesas de investimento. 
 
O Plano Plurianual de Investimentos (PPI) totaliza, para 
2008, 22.950.505,46 € e o PAM 47.864.056,38 €, que 
totalizam o valor total inscrito em GOP’s de 
70.814.561,84 €. Em termos percentuais o PPI representa 
32,4% e o PAM representa 67,3%. 
 
Assim, a somar ao valor total das GOP’s acresce o valor 
dotações em Despesas Correntes que compreendem 
22.787.718,98 €, sendo que destes 22.251.355,11 € 
referem-se a Despesas com Pessoal. 
 
Destaca-se para o ano de 2008 o valor das Transferências 
no âmbito do Protocolo de Delegação de Competências 
nas Juntas de Freguesia que totalizam 5.566.873,17€. 
 
O Orçamento de 2008 prevê um significativo 
relançamento do investimento que se pretende 
requalificador de um território cada vez mais harmonioso 
e socialmente coeso. 
 
Convém ainda destacar que o presente orçamento integra 
a menor dívida transitada relativamente aos orçamentos 
dos últimos anos, o que é demonstrativo de uma 
verdadeira consolidação orçamental. 
 
Tal como em 2007, a elaboração deste instrumento 
estratégico representa um enorme esforço de rigor que 
deverá ser prosseguido em 2008, de forma a garantir uma 
adequada prossecução do interesse público e os superiores 
interesses dos munícipes de Odivelas.  
 
Odivelas, 28 de Novembro de 2007 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

(a) Susana de Carvalho Amador” 
 
(Aprovado por maioria) 
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DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NAS JUNTAS 
DE FREGUESIA 

 

 
 

PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 
NAS JUNTAS DE FREGUESIA 

 
Protocolo de Delegação de Competências nas Juntas de 
Freguesia, conforme o deliberado na 6.ª Reunião 
Extraordinária da Câmara Municipal de Odivelas, 
realizada em 5 de Dezembro de 2007 (Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 22/2007, página 16). 
 
(Documento publicado em anexo) 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

AQUISIÇÃO DE IMÓVEL 
 

 
 

QUINTA DO ESPÍRITO SANTO, ODIVELAS 
 

Aquisição do imóvel designado por Quinta do Espírito 
Santo, sita na Rua Alexandre Braga, n.º 6, 6A e 6B, em 
Odivelas, pelo valor de €1.000.000,00 (um milhão de 
euros), classificado como património de interesse 
municipal desde 6 de Março de 1996, devido à sua 
importância para o Concelho de Odivelas quer a nível 
patrimonial, histórico e cultural, situando-se numa zona 
central da cidade de Odivelas que lhe confere 
potencialidades várias, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2007/21802, de 21.11.2007 e nos 
termos do contrato-promessa e venda do imóvel, 
conforme o deliberado na 22.ª Reunião Ordinária da 
Câmara Municipal de Odivelas, realizada em 11 de 
Dezembro de 2007 (Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões n.º 22/2007, página 14). 

 
 

“Contrato-Promessa de Compra e Venda de Imóvel 
 

Entre: 
 
Maria das Mercês Henriques Gil, solteira, maior, natural 
da freguesia Mercês, concelho de Lisboa, contribuinte 
fiscal n° 147 218 691, portadora do B.I. n° 2039205, 
emitido em 18/04/2002, pelos SIC de Santarém, residente 
na Rua Anjo de Portugal, n° 49, Fátima, João Pedro da 
Silva Henriques Gil, natural da freguesia de Arroios, 
concelho de Lisboa, contribuinte fiscal n° 118 490 060, 
portador do B.I. n°302489, emitido em 08/02/2000, pelos 
SIC de Lisboa, e mulher Maria Helena do Carmo Simões 
Henriques Gil, casados sob o regime da comunhão de 
adquiridos, natural da freguesia da Ericeira concelho de 
Mafra, contribuinte fiscal n° 117 120 740, portadora do 

B.I. n° 1125230, emitido em 10/04/1997, pelos SIC de 
Lisboa, residentes no Casal do Olaia, Estrada da Casa 
Nova, Ericeira, Maria Teresa Henriques Gil van Uden, 
natural da freguesia de São Jorge de Arroios, concelho de 
Lisboa, contribuinte fiscal n° 131 965 948, portadora do 
B.I. n° 1078195, emitido em 25/06/2003, pelos SIC de 
Lisboa, casada com Francisco Xavier Damiano de 
Bragança van Uden sob o regime da separação de bens, 
contribuinte fiscal n° 105286796, portador do B.I. n° 
1121004, emitido em 23/10/1998, pelos SIC de Lisboa, 
residentes na Rua Mãe D’Água, n° 16 — 3° A, Belas, 
Nuno Henriques Gil natural da freguesia de São Sebastião 
da Pedreira concelho de Lisboa, contribuinte fiscal n° 220 
285 390, portador do B.I. n° 5041052, emitido em 
06/08/2003, pelos SIC de Lisboa, e sua mulher Susana 
Drake Escribano, casados sob o regime da comunhão de 
adquiridos, natural de Espanha, portadora do B.I. n° 
05365897C, emitido em 27/05/2002, residentes na CalIe 
Nunez de Balboa, 34, 4 lZ, Madrid, 28707 - Espanha, 
ambos representados pela acima referida Maria Teresa 
Henriques Gil van Uden, Ana Maria Henriques Gil 
Serrano, natural da freguesia de Arroios, concelho de 
Lisboa, contribuinte fiscal n° 220 297 770, portadora do 
B.I. n° 4567225, emitido em 27/08/1996, pelos SIC de 
Lisboa, casada com Miguel Adolfo de La Santíssima 
Trindad Serrano Carmena sob o regime da separação, 
contribuinte fiscal n° 225 905 400, portador do B.I. n° 
0146122 - M, residentes na Calle Naranjo de Buines, 86 
Ciudad Campo, San Sebastian de Los Reyes, Madrid, 
28707 - Espanha, Maria João Henriques Gil, divorciada, 
natural da freguesia de São Sebastião da Pedreira, 
concelho de Lisboa, contribuinte fiscal n° 145 083 241, 
portadora do B.I. n° 5221126, emitido em 02/09/2002, 
pelos SIC de Lisboa, residente na Rua António Louro, 
Bloco A, 2° C, Parede, António Miguel Henriques Gil 
natural da freguesia de São Domingos de Benfica, 
concelho de Lisboa, contribuinte fiscal n° 213 703 270, 
portador do B.I. n.º 6266653, emitido em 14/08/2006, 
pelos SIC de Lisboa, e mulher Maria Isabel Gonzalez 
Montes, casados sob o regime comunhão adquiridos, 
natural de Espanha, portadora do B.I. n° 42811704-X, 
emitido em 16/07/2003, residentes na Avda. Central, 22 
Cd. Sto. Domingo Algete, Madrid, 28120-Espanha, 
adiante designados por Promitentes-Vendedores. 
 
E 
 
Município de Odivelas, com sede na Rua Guilherme 
Gomes Fernandes, n.° 61, Quinta da Memória, 2675 
Odivelas, com o número de pessoa colectiva 504 293 125, 
representado pela Presidente da Câmara Municipal, 
Susana de Fátima Carvalho Amador, casada, natural da 
freguesia de Alagoa, Concelho de Portalegre, portadora do 
B.I. n° 7740330, emitido em 21-02-2000 pelos SIC de 
Lisboa, com domicilio profissional na Quinta da Memória, 
Rua Guilherme Gomes Fernandes adiante designado 
Promitente Comprador, 
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É celebrado e reciprocamente aceite o presente contrato-
promessa de compra e venda, o qual se rege pelas 
cláusulas seguintes e, no que for omisso, pela legislação 
aplicável: 

 
Cláusula Primeira 

 
Os Promitentes Vendedores são proprietários e legítimos 
possuidores do prédio urbano sito na Rua Alexandre 
Braga, n° 6, 6A e 6B, designado por Quinta do Espírito 
Santo, Odivelas, descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Odivelas, sob o n° ________, inscrito na 
matriz predial urbana com o artigo nº_______, da 
Freguesia de Odivelas, o qual se encontra isento de 
apresentação de licença de utilização em virtude da sua 
construção ser anterior a 1951 conforme certidão n° 
________, emitida em ____________ pela Câmara 
Municipal de Odivelas, o qual adquiriram por sucessão 
hereditária.  

 
Cláusula Segunda 

 
Pelo presente contrato, os Promitentes Vendedores 
prometem vender, devoluto e livre de quaisquer ónus, 
encargos ou responsabilidades, ao Promitente Comprador, 
e este promete comprar-lhes, o imóvel melhor 
identificado na cláusula anterior pelo preço de 
€1.000.000,00 (Um milhão de euros). 

 
Cláusula Terceira 

 
1 - A título de sinal e princípio de pagamento o 
Promitente Comprador entregará aos Promitentes 
Vendedores a quantia de €200.00000 (duzentos mil euros), 
os quais dão a respectiva quitação neste contrato. 
 
2- A título de reforço de sinal o Promitente-Comprador 
entregará as seguintes quantias aos Promitentes -
Vendedores: 
 
a) até 15 de Junho de 2008 a quantia de €200.000,00 
(duzentos mil euros); 
 
b) até 15 de Outubro de 2008 a quantia de €200.000,00 
(duzentos mil euros); 
 
c) até 15 de Junho de 2009 a quantia de €200.000,00 
(duzentos mil euros); 
 
3 - O remanescente do preço, no valor de €200.000,00 
(duzentos mil euros), será pago pelo Promitente 
Comprador aos Promitentes Vendedores no acto da 
escritura pública de compra e venda. 
 
4 - O Promitente Comprador poderá prorrogar o prazo 
estabelecido no n° 2 da presente cláusula, pelo período de 
90 dias, sem quaisquer encargos nos primeiros 15 dias da 
prorrogação, e com acréscimo de juros a partir do décimo 
sexto dia e até efectivo pagamento. 
 

5 - Findo o prazo de 90 dias a contar da data de 
incumprimento, este torna-se em definitivo importando a 
perda de todas as quantias entregues e do direito à compra 
do imóvel objecto do presente contrato.  

 
Cláusula Quarta 

 
1 - Com a assinatura do presente contrato-promessa os 
Promitentes Vendedores entregam as chaves e cedem o 
uso e fruição do imóvel objecto do presente contrato ao 
Promitente Comprador, o qual passa a ser responsável 
pela sua manutenção, conservação. 
 
2 - O Promitente Comprador fica desde já autorizado 
pelos Promitentes Vendedores a gerir o imóvel, podendo 
inclusive alterar o seu uso desde que cumpridas as 
formalidades legais para o efeito. 

 
Cláusula Quinta 

 
1 - A escritura de compra e venda será realizada em 
Outubro de 2009, cabendo ao Promitente Comprador a 
marcação da mesma, devendo comunicar por escrito, 
através de carta registada, dirigida aos Promitentes 
Vendedores para os endereços indicados nas suas 
identificações, o dia, a hora e o local da sua realização, 
com a antecedência mínima de quinze dias.  
 
2 - Os Promitentes Vendedores prometem entregar ao 
Promitente Comprador toda a documentação necessária à 
realização da escritura de compra e venda.  

 
Cláusula Sexta 

 
1 - No caso do Promitente Comprador não celebrar o 
contrato prometido no prazo referido na cláusula anterior, 
poderá dispor de um prazo suplementar de trinta dias.  
 
2- Para o efeito referido no número anterior, deverá o 
Promitente Comprador comunicar aos Promitentes 
Vendedores, no prazo máximo de quinze dias anteriores 
ao termo do prazo de celebração da escritura pública, que 
pretende beneficiar do referido prazo suplementar.  

 
Cláusula Sétima 

 
No caso de incumprimento por parte dos Promitentes 
Vendedores, incluindo a não obtenção dos 
consentimentos dos cônjuges quando necessária, tem o 
Promitente Comprador direito de exigir solidariamente o 
dobro das quantias constantes da cláusula terceira n°s 1 e 
2 entregues a título de sinal, e reforço de sinal. 
 
2 - Os contraentes mantêm o direito à execução específica 
deste contrato. 

 
Cláusula Oitava 

 
Os Promitentes Vendedores são responsáveis e assumirão 
todos os encargos relativos ao imóvel objecto do presente 
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contrato - promessa, desde que vencidos ou exigíveis 
anteriormente à celebração da escritura de compra e 
venda, com expressa exclusão daqueles que resultem da 
ocupação ora acordada nos termos da cláusula quarta e a 
partir da data em que se inicie a mesma. 

 
Cláusula Nona 

 
São da responsabilidade do Promitente Comprador todas 
as despesas relativas à celebração do presente contrato, da 
escritura de compra e venda, dos registos e dos impostos 
devidos. Isento de imposto de selo nos termos da al. a), 
do art. 6°, da Lei n.° 150/99, de 11 de Setembro com as 
alterações introduzidas pelo DL n.° 287/2003, de 12 de 
Novembro.  
 
Promitentes Vendedores  
 
Promitente Comprador” 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AASSSSEEMMBBLLEEIIAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  
 

 
 

55..ªª  SSEESSSSÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  
 

33..ªª  RReeuunniiããoo  rreeaalliizzaaddaa  eemm  
2200  ddee  DDeezzeemmbbrroo  ddee  22000077  

 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

HABITAÇÃO A CUSTOS CONTROLADOS 
 

 
 

EMPREENDIMENTO DA RUA DA PINHEIRA 
 

Regulamento do Concurso para Atribuição dos 20 Fogos 
de Custos Controlados do Empreendimento da Rua da 
Pinheira, na Freguesia de Famões, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2007/22034, de 26-
11-07, com alterações introduzidas na 22ª Reunião 
Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, realizada em 
11 de Dezembro de 2007, conforme o deliberado na 
referida Reunião Ordinária da Câmara Municipal (Boletim 
Municipal das Deliberações e Decisões n.º 22/2007, página 15). 
 
Designado como membro efectivo o Sr. Domingos 
Tomé, e como membro suplente o Sr. João Rego, para 
representante da Assembleia Municipal de Odivelas, como 
elemento do júri do Concurso. 
 
(Documento publicado em anexo) 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

PROGRAMA DE APOIO 
 

 
 

PROGRAMA “CRESCER A BRINCAR: INVESTIR NAS GERAÇÕES” 
ESCOLAS DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO 

 
Proposta de continuidade e alargamento do Programa 
“Crescer a Brincar: Investir nas Gerações” nas escolas do 
1º Ciclo do Ensino Básico da Rede Pública do Concelho 
de Odivelas, no âmbito das estratégias de prevenção e 
intervenção precoce do abandono e insucesso escolares. 
Tem como objectivo promover o ajustamento psicológico 
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e emocional da criança, proporcionando-lhe estratégias 
para a gestão das suas emoções, de modo a dar-lhe 
capacidade para lidar com os diferentes desafios do dia-a-
dia, contribuindo para o aumento da sua auto-estima e dos 
níveis de resiliência, particularmente em contexto 
educativo, sendo um programa que a acompanhará do 1º 
ao 4º ano de escolaridade. 
 
A continuidade do Programa “Crescer a Brincar” aplica-se 
às Escolas do 1º Ciclo, alvo de intervenção no ano lectivo 
2006/2007, num universo estimado de 137 alunos e 6 
professores/turmas, para o ano lectivo 2007/2008, o que 
implica a: 
 
-Aquisição do serviço de supervisão e de formação para 
professores, incluindo as deslocações dos técnicos; 
-Aquisição do serviço de avaliação, de aplicação do pré-
teste e pós-teste, no início e no fim do ano lectivo, 
respectivamente e da elaboração de relatório final; 
-Aquisição de 3 manuais por professor, 1 teórico, 1 
prático e 1 de promoção de auto-estima, num total 
estimado de 18 manuais; 
-Aquisição de 1 manual por aluno num total estimado de 
137 manuais práticos; 
-Aquisição de mais 3 manuais do professor, para o técnico 
da Câmara Municipal de Odivelas que coordena e 
monitoriza o projecto. 
 
O referido Programa foi ainda alargado a 20 Escolas do 1º 
ano do 1º Ciclo do Ensino Básico do Concelho de 
Odivelas, que demonstraram interesse em aderir ao 
projecto, num total estimado de 42 professores e 920 
alunos, o que implica a:  
 
-Aquisição do serviço de supervisão e de formação para 
professores, incluindo as deslocações dos técnicos; 
-Aquisição do serviço de avaliação, de aplicação do pré-
teste e pós-teste, no início e no fim do ano lectivo, 
respectivamente e da elaboração de relatório final; 
-Aquisição de 3 manuais do professor, 1 teórico, 1 prático 
e 1 de diplomas, num total estimado de 126 manuais; 
-Aquisição de 1 manual do aluno num total estimado de 
920 manuais práticos. 
 
De acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2007/18795, de 08.10.2007, conforme o 
deliberado na 19ª Reunião Ordinária da Câmara 
Municipal, de 30 de Outubro de 2007 (Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 19/2007, página 10). 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

REGULAMENTO 
 

 
 

REGULAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL DE ODIVELAS 
 

Regulamento que pretende normalizar e definir as regras 
do funcionamento do Arquivo Municipal de Odivelas, 
tornando-o um sistema eficaz, que promova uma gestão 
da informação de qualidade, em nome do princípio da 
transparência das relações entre a Administração e os 
cidadãos e da preservação da memória colectiva, de 
acordo com o proposto na informação n.º 20040/2007, 
25.10.2007, conforme o deliberado na 21ª Reunião 
Ordinária da Câmara Municipal, de 27 de Novembro de 
2007 (Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 
21/2007, página 9). 
 
(Documento publicado em anexo) 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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ANEXOS 
 
 

PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 
NAS JUNTAS DE FREGUESIA – 2008 

 
 

REGULAMENTO DO CONCURSO PARA ATRIBUIÇÃO DOS 
20 FOGOS DE CUSTOS CONTROLADOS DO 
EMPREENDIMENTO DA RUA DA PINHEIRA 

FREGUESIA DE FAMÕES 
 
 

REGULAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL DE ODIVELAS 
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Protocolo de Delegação de 

Competências 

 

Considerando que: 

a)A delegação de actos de Competência da Câmara Municipal nas Juntas de Freguesia 

está legalmente consagrada na alínea c) do nº6 do Artº 64º da Lei 169/99 de 18 

Setembro, alterada pela 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e contemplada no Artº 3º do 

Regulamento Orgânico da Câmara Municipal de Odivelas; 

 b) Da execução de anteriores Protocolos de Delegação de Competências resultaram 

benefícios para o interesse comum, que se presume deverem continuar no futuro. 

c) A Câmara Municipal de Odivelas assume que a experiência anterior recomenda a 

necessidade de um continuado aperfeiçoamento deste instrumento no que se refere 

ao apoio às competências delegadas nas Juntas de Freguesia; 

d)  A delegação de competências deve ser, por isso mesmo, acompanhada dos meios 

necessários ao seu adequado exercício, num quadro de exigente utilização e  

racionalização dos recursos financeiros, para um maior rigor e eficácia da sua gestão, 

de forma a ser  dado cumprimento integral aos princípios gerais da boa conservação 

e manutenção do património público, prossecução do interesse público e da 

legalidade. 

e)   Constitui dever da Câmara Municipal de Odivelas analisar, de  forma continuada,  o  

modo como as competências delegadas são exercidas pela Junta de Freguesia, 

fiscalizando, emitindo directivas ou orientações ou, ainda, através do envio, por 

parte desta, de informação escrita descritiva e quantitativa em tempo útil, à Câmara 

Municipal. 
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É celebrado e reciprocamente aceite o presente Protocolo de Delegação 

de Actos da Competência da Câmara Municipal de Odivelas, 

representada pela sua Presidente Drª Susana de Carvalho Amador e a 

Junta de Freguesia de …………, representada pelo seu Presidente … … 

… … … … …, conforme minuta aprovada na …ª Reunião de 

Assembleia Municipal de Odivelas realizada em …. de Dezembro de 

2007 e ratificada na Assembleia de Freguesia de …. ….. realizada em … 

de …………… de 200.., que se anexa como fazendo parte integrante do 

presente documento e que ambos os outorgantes assinam com total 

conhecimento do seu conteúdo e alcance das respectivas cláusulas. 
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ARTIGO 1.º 

(Delegação de Competências) 

 

1. É delegada na Junta de Freguesia a prática de todos os actos necessários ao exercício das 

seguintes competências, nos termos do presente Protocolo: 

a) Manutenção e conservação de escolas do 1.º ciclo, jardins-de-infância da rede 

pública e equipamentos desportivos nela integrados; 

b) Manutenção, conservação e gestão de mercados, incluindo mercados de levante; 

c) Manutenção e conservação de zonas verdes e espaços ajardinados; 

d) Manutenção e conservação de fontes repuxos, quedas de água, cascatas, tanques, 

lagos e outros; 

e) Limpeza das vias e espaços públicos; 

f) Manutenção e conservação de pavimentos rodoviários e pedonais, assim como a 

limpeza e conservação das respectivas bermas e valetas; 

g) Manutenção, conservação e gestão de recintos desportivos descobertos e campos 

de ténis; 

h) Sinalização horizontal e vertical; 

i) Toponímia; 

j) Licenciamento da ocupação da via pública; 

k) Licenciamento da actividade publicitária; 

l) Transportes escolares; 

 

2. O exercício da delegação de competências pela Junta de Freguesia caracteriza-se pela 

prática de todos os actos necessários à prossecução do interesse público e ainda dos 

constantes dos Anexos I e II que fazem parte integrante deste Protocolo. 
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ARTIGO 2.º 

(Manutenção e conservação de Escolas do 1.º ciclo e Jardins de Infância  

da rede pública e Equipamentos Desportivos nelas integrados) 

 

1.  Os meios financeiros a transferir para o exercício das competências delegadas nos termos 

do presente Protocolo e relativos à manutenção e conservação de Escolas do 1º Ciclo e 

Jardins de Infância da rede pública e Equipamentos Desportivos nelas integrados são 

fixados nas seguintes percentagens do custo de construção equivalente dos equipamentos: 

a)  Escolas – Edifícios                            1,25% 

b) Escolas – Logradouros                      2% 

c) Polidesportivos                                  2% 

2.  Considera-se, para efeitos do presente Protocolo, que: 

a) O valor de construção equivalente é fixado em € 760,65/M2 para edificação e em 

€ 51,50 para logradouros, polidesportivos e outras áreas descobertas; 

b) Para novos equipamentos que venham a enquadrar-se no Protocolo, serão 

considerados os valores de construção equivalente constantes da alínea anterior.  

3. A actualização anual do valor a transferir será feita com base na evolução do valor do 

coeficiente de desvalorização da moeda para efeitos de correcção monetária dos valores de 

aquisição de determinados bens e direitos, aprovado anualmente por Portaria do Governo.  

 

 

ARTIGO 3.º 

(Manutenção, conservação e gestão de Mercados, 

incluindo Mercados de Levante) 

 

1. Os meios financeiros a transferir para o exercício das competências delegadas nos termos 

do presente Protocolo e relativos à manutenção, conservação e gestão de Mercados, 

incluindo mercados de levantes são fixados com base: 
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a) Mercados cobertos – 1,5% do custo de construção edificada equivalente, acrescido de 

5% do custo das bancas existentes (€ 3.242,19/unidade) e de 10% do custo das 

bancas, para gestão; 

b) Mercados de levante – 5% do custo das bancas existentes (€ 2.493,99/unidade) e de 

10% do custo das bancas, para gestão. 

2.  Considera-se, para efeitos do presente protocolo, que: 

a) O valor de construção equivalente é fixado em € 770,65/M2 para edificação e em € 

51,50 para logradouros ou outras áreas a incluir. 

b) Para novos equipamentos que venham a enquadrar-se no Protocolo, serão 

considerados os valores de construção equivalente constantes da alínea anterior.  

3. A actualização anual do valor a transferir será feita com base na evolução do valor do 

coeficiente de desvalorização da moeda para efeitos de correcção monetária dos valores 

de aquisição de determinados bens e direitos, aprovado anualmente por Portaria do 

Governo.  

 

 

ARTIGO 4.º 
(Manutenção e conservação de Zonas Verdes e Espaços Ajardinados) 

 
1. Os meios financeiros a transferir para o exercício das competências delegadas nos termos 

do presente Protocolo e relativos à manutenção e conservação de zonas verdes e espaços 

ajardinados, assim como a conservação do mobiliário urbano nelas integrado, são 

fixados da seguinte forma: 

a) Até ao ano final do ano civil de 2004 em função do custo dos recursos humanos 

necessários ao exercício da presente competência, tendo em conta o seguinte quadro 

de pessoal: 

• Caneças                                                            10 Jardineiros 

• Famões                                                             11 Jardineiros 

• Odivelas                                                           50 Jardineiros e 1 Encarregado 

• Olival Basto                                                       7 Jardineiros 

• Pontinha                                                          14 Jardineiros 

• Póvoa de Santo Adrião                                 12 Jardineiros e 1 Encarregado 

• Ramada                                                            25 Jardineiros e 1 Encarregado 
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b) A partir do dia 1 de Janeiro de 2005 em função da área de zona verde a tratar, 

nomeadamente do material vegetal incluído (relvados, árvores, arbustos, herbáceas), 

equipamentos existentes (rega, mobiliário urbano, material lúdico), revestimentos 

inertes (permeáveis, semi-permeáveis e impermeáveis). 

2. A verba a transferir para os efeitos constantes na alínea a) do número anterior é composta 

pelo valor da remuneração e encargos sociais dos meios humanos definidos, acrescida de 

30% para encargos gerais de funcionamento, como sejam, os encargos administrativos, de 

vestuário, ferramentas e demais meios materiais necessários para o exercício das 

competências delegadas, que serão transferidos independentemente de os trabalhadores 

estarem vinculados à Câmara ou à Junta de Freguesia e serão calculados com base em 14 

meses. 

                             CJ = [ (V + ES) X 14 ] + (SA X 22) X 11 

 

CJ = Custo de Jardineiro 

V = Vencimento 

ES = Encargos Sociais 

SA = Subsídio de Alimentação 

 

EGF = [(V + ES) X 14] X 30% 

 

EGF = Encargos Gerais de Funcionamento 

 

3. A verba a transferir para os efeitos constantes na alínea b) do número 1 do presente artigo 

será calculada com base nos seguintes pressupostos: 

3.1. O Município de Odivelas e a Junta de Freguesia definirão em conjunto, 

semestralmente, quais as novas zonas verdes que o primeiro delegará na segunda assim 

como o valor das verbas a transferir para o efeito. 

3.2. As verbas a transferir para a manutenção e conservação de zonas verdes e espaços 

ajardinados e a transferir para a Junta de Freguesia pelo Município de Odivelas serão 

calculadas com base nos critérios definidos no Anexo III. 
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3.3. A delegação das competências de manutenção e conservação de zonas verdes e 

espaços ajardinados a efectuar para as novas áreas será objecto de um Protocolo 

Adicional. 

4. As despesas com as instalações para o exercício desta competência serão suportadas pela 

Câmara Municipal de Odivelas, com excepção daquelas que resultem directa ou 

indirectamente do mau e/ou imprudente uso das mesmas ou respectivos equipamentos por 

parte de funcionário, agente ou qualquer outro pessoal que transite ou permaneça nas 

mesmas sob as ordens e direcção da Junta de Freguesia ou devidamente autorizado por esta. 

5. A evolução anual do valor a transferir para as verbas constantes do número 1, Alínea a) e 

Número 2 do presente Artigo será feita de acordo com a actualização do índice 100 do 

Regime Geral da Administração Pública. 

 

ARTIGO 5.º 

(Fontes, Repuxos, quedas de água, cascatas, tanques, lagos e outros) 

 

1. Para efeitos do presente artigo são classificados como os repuxos, quedas de água, 

cascatas os elementos de água de grande expressividade plástica e/ou complexidade 

funcional, animados por programas de circulação de água e/ou iluminação que, pela 

sua localização e/ou dimensão, apresentem grande exposição pública.  

2. São classificados como tanques e lagos de jardins os elementos de água de expressividade 

plástica e/ou funcional comum ou banal, animados, ou não, por sistemas básicos de 

circulação de água que, pela sua localização e dimensão, apresentem reduzida exposição 

pública. 

3. Os meios financeiros a transferir para o exercício das competências delegadas nos termos 

do presente Protocolo e relativos à manutenção, conservação, encargos decorrentes dos 

consumos de água e energia eléctrica, dos elementos de água descritos nos números 

anteriores são os seguintes: 

                      a) Para os repuxos, quedas de água, cascatas a quantia unitária de € 4 000. 

                      b) Para os tanques e lagos de jardins a quantia unitária de € 1 000. 

4. A actualização anual do valor a transferir será feita com base na evolução do valor do 

coeficiente de desvalorização da moeda para efeitos de correcção monetária dos valores 

de aquisição de determinados bens e direitos, aprovado anualmente por Portaria do 

Governo.  
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ARTIGO 6.º 

(Limpeza das vias e espaços públicos) 

1. Os meios financeiros a transferir para o exercício das competências delegadas nos termos 

do presente Protocolo e relativos à limpeza das vias e espaços públicos, nomeadamente a 

respectiva varredura, assim como de valetas, sarjetas, sumidouros, bermas e caminhos da 

respectiva área urbana, com a excepção da recolha de monos são fixados da seguinte 

forma: 

a) Até ao ano final do ano civil de 2004 em função do custo dos recursos humanos 

necessários ao exercício da presente competência, tendo em conta o seguinte quadro de 

pessoal: 

• Caneças                                                                         17 Cantoneiros e 2 Encarregados 

• Famões                                                                          16 Cantoneiros e 2 Encarregados 

• Odivelas                                                                       62  Cantoneiros e 6 Encarregados 

• Olival Basto                                                                 10  Cantoneiros e 1 Encarregado 

• Pontinha                                                                      40  Cantoneiros e 4 Encarregados 

• Póvoa de Santo Adrião                                             20  Cantoneiros e 2 Encarregados 

• Ramada                                                                       21  Cantoneiros e 2 Encarregados 

 

 

b) A partir do dia 1 de Janeiro de 2005 em função da limpeza das vias e espaços 

públicos a tratar, respectiva concentração de espaços, rede viária existente, 

densidade populacional e demais condicionantes que possam influenciar o valor do 

cálculo dos cantoneiros a afectar. 

 2. A verba a transferir para os efeitos constantes na alínea a) do número anterior é composta 

pelo valor da remuneração e encargos sociais dos meios humanos definidos, acrescida 

de 30% para encargos gerais de funcionamento, como sejam, os encargos 

administrativos, vestuário, ferramentas e demais meios materiais para o exercício das 

competências delegadas, que serão transferidos independentemente de os trabalhadores 

estarem vinculados à Câmara ou à Junta de Freguesia e serão calculados com base em 14 

meses. 

 



 
 
 
 

Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
 

 
Ano VIII - N.º 23 31 de Dezembro de 2007 – Anexo 9 

 

Cc = [ (V + ES) X 14 ] + (SA X 22) X 11 
 
            Cc = Custo de Cantoneiro 
V = Vencimento 
ES = Encargos Sociais 
SA = Subsídio de Alimentação 

 
 
EGF = [(V + ES) X 14] X 30% 

 

EGF = Encargos Gerais de Funcionamento 

 

3.  A verba a transferir para os efeitos constantes na alínea b) do número 1 do presente artigo 

será calculada com base nos seguintes pressupostos: 

3.1. O Município de Odivelas e a Junta de Freguesia definirão em conjunto, 

semestralmente, quais as novas zonas cuja limpeza das vias e espaços públicos e que o 

primeiro delegará na segunda, assim como o valor das verbas a transferir para o efeito. 

3.2. As verbas a transferir para a limpeza das vias e espaços públicos para a Junta de 

Freguesia pelo Município de Odivelas serão calculadas com base nos critérios definidos 

no Anexo IV. 

3.3. A delegação das competências a efectuar para a limpeza das vias e espaços públicos 

nas novas áreas será objecto de um Protocolo Adicional. 

4. As despesas com as instalações para o exercício desta competência serão suportadas pela 

Câmara Municipal de Odivelas, com excepção daquelas que resultem directa ou 

indirectamente do mau e/ou imprudente uso das mesmas ou respectivos equipamentos por 

parte de funcionário, agente ou qualquer outro pessoal que transite ou permaneça nas 

mesmas sob as ordens e direcção da Junta de Freguesia ou devidamente autorizado por esta. 

5. A evolução anual do valor a transferir para as verbas constantes do presente artigo será 

feita de acordo com a actualização do índice 100 do Regime Geral da Administração Pública 
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ARTIGO 7.º 

(Manutenção e conservação de pavimentos rodoviários e pedonais e limpeza e 

conservação de bermas e valetas) 

 

1. Os meios financeiros a transferir para o exercício das competências delegadas nos termos 

do presente Protocolo e ainda os da reparação corrente de pavimentos rodoviários em 

arruamentos urbanos – tapa buracos de pavimentos rodoviários em arruamentos urbanos, 

estradas e caminhos municipais; conservação e reparação corrente de passeios pedonais – 

levantamento e reconstrução; conservação e reparação corrente de bermas e valetas em 

estradas e caminhos municipais, incluindo capinagem, reparação de revestimentos e 

limpeza, viadutos e pontes municipais, são fixados como base nos seguintes critérios: 

a) Pavimentos rodoviários (tapa buracos) – reparação de 1% da área pavimentada, por 

ano, a um custo de € 7,70/m2; 

b) Passeios – Reparação anual de 1% sobre a área total estimada a um custo de € 

12,84/m2; 

c) Bermas e valetas em caminhos e estradas municipais – reparação anual do 

comprimento da via a € 2,15/metro linear. 

2. A Câmara Municipal deverá actualizar anualmente os elementos base. 

3. A actualização anual do valor a transferir será feita com base na evolução do valor do 

coeficiente de desvalorização da moeda para efeitos de correcção monetária dos valores de 

aquisição de determinados bens e direitos, aprovado anualmente por Portaria do governo.  

 

ARTIGO 8º 

(Sinalização Horizontal) 

 

1. O exercício das competências delegadas nos termos do presente Protocolo e relativos à 

sinalização horizontal compreende a prática, pela Junta de Freguesia, de todos os actos 

necessários à manutenção e conservação das passadeiras existentes para peões. 

2. Os meios financeiros a transferir para o exercício das competências referidas no número 

anterior são fixados em € 100 por cada passadeira, por ano, considerando a necessidade de 

estas terem que ser pintadas de dois em dois anos. 
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ARTIGO 9.º 

(Manutenção, conservação e gestão de recintos desportivos) 

 

1. Os meios financeiros a transferir para o exercício das competências delegadas nos termos 

do presente Protocolo delegação da competência são fixados, para os recintos 

desportivos sem cobertura, em: 

a) Recintos com iluminação – € 2.671,82/ano; 

b) Recintos sem iluminação – € 1.496,39/ano. 

 

2.  A actualização anual do valor a transferir será feita com base na evolução do valor do 

coeficiente de desvalorização da moeda para efeitos de correcção monetária dos valores 

de aquisição de determinados bens e direitos, aprovado anualmente por Portaria do 

Governo. 

3. O exercício das competências delegadas para a manutenção, conservação e gestão dos 

recintos desportivos cobertos e campos de ténis compreende a prática de todos os actos 

constantes do presente Protocolo, nomeadamente dos Anexos I e II. 

 

ARTIGO 10º 

(Toponímia) 

 

O exercício das competências delegadas nos termos do presente Protocolo e relativos à 

toponímia compreende a prática pela Junta de Freguesia, entre outros, de todos os actos 

necessários à atribuição da denominação dos arruamentos ou espaços que se venham a 

integrar na via pública, bem como à aquisição e colocação de placas toponímicas cujo 

modelo e características serão progressivamente harmonizados pela Câmara Municipal, com 

a colaboração da Junta de Freguesia. 

 

ARTIGO 11º 

(Licenciamento da ocupação da via pública) 

 

1.  O exercício das competências delegadas nos termos do presente Protocolo e relativo ao 

licenciamento da ocupação da via publica compreende a prática, pela Junta de Freguesia, 

de todos os actos integrados no âmbito dos regulamentos municipais em vigor, em 

obediência às prescrições técnicas a elaborar pela Câmara Municipal de Odivelas, com o 
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objectivo de garantir funcionalidade dos espaços públicos e a harmonização dos padrões 

estéticos a vigorar em cada caso concreto. 
2.  A Câmara Municipal, quando situações do interesse do Município o justifiquem, poderá 

avocar as competências delegadas no presente artigo, caso em que, nos termos gerais dos 

princípios da delegação de competências, a Junta de Freguesia se deverá abster da prática 

de quaisquer actos relativos às mesmas ou com ela conexos, não havendo lugar à 

transferência do produto da cobrança das taxas devidas caso tal venha a suceder. 

3.  A delegação de competências objecto do presente artigo não abrange o licenciamento da 

ocupação da via pública em área onde tenham decorrido ou decorram operações 

urbanísticas e cuja recepção ainda não tenha sido efectuada nos termos legais, “maxime”, 

do DL Nº 555/99 de 16 de Dezembro, respectivas actualizações e legislação com ele conexa 

ou complementar. 

4.  A delegação de competências objecto do presente artigo não abrange os licenciamentos 

em subsolo e de ocupação da via pública por mobiliário urbano ou de natureza análoga 

que seja objecto de contrato ou concessão outorgado ou a outorgar pela Câmara 

Municipal. 

5.  Os licenciamentos a efectuar pelo Município de Odivelas nos termos previstos no número 

anterior serão objecto de consulta prévia da Junta de Freguesia da área competente. 

 

 

ARTIGO 12º 

(Licenciamento da actividade publicitária) 

 

1.  O exercício das competências delegadas nos termos do presente Protocolo e relativo ao 

licenciamento da actividade publicitária compreende a prática, pela Junta de Freguesia, de 

todos os actos integrados no âmbito nas prescrições técnicas elaboradas pela Câmara 

Municipal e dos regulamentos municipais em vigor, com o objectivo de garantir padrões 

estéticos e a funcionalidade dos espaços públicos. 

2.  O exercício da competência delegada deve ser efectuado de acordo com os critérios de 

natureza estética, paisagística, de segurança rodoviária e pedonal exigíveis ao local a 

instalar a actividade publicitária, podendo o licenciamento ser precedido de parecer da 

Câmara Municipal sempre que a Junta de Freguesia o considere adequado ou a Delegante, 
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por critérios de localização, implantação ou suporte de publicidade, entenda dever o 

licenciamento merecer a sua análise. 

3.  Sem prejuízo do disposto no número anterior, a Câmara Municipal de Odivelas poderá, a 

qualquer momento, definir e criar no concelho zonas onde o licenciamento de publicidade 

seja interdito ou condicionado devendo, o licenciamento da publicidade, neste último 

caso, ser precedido de parecer vinculativo da Câmara Municipal. 

4.  Sempre que considere desadequada a renovação de um licenciamento de publicidade 

atribuído pela Junta de Freguesia, com base nos critério supra referidos, a Câmara 

Municipal notificará a entidade licenciadora de tal decisão, para que a licença tenha 

apenas validade para o período inicial. 

5.  A Câmara Municipal de Odivelas, quando situações de interesse público o justifiquem, 

poderá exercer, por si, as competências definidas no presente artigo, caso em que, nos 

termos gerais dos princípios da delegação de competências, a Junta de Freguesia se deverá 

abster da prática de quaisquer actos com estas relacionados, não havendo, neste caso, 

lugar à transferência do produto da cobrança das taxas devidas. 

6.  A delegação de competências objecto do presente artigo não abrange o licenciamento de 

actividade publicitária em área onde tenham decorrido ou decorram operações 

urbanísticas e cuja recepção ainda não tenha sido efectuada, nos termos legais, “maxime”, 

do DL Nº 555/99 de 16 de Dezembro, respectivas actualizações e legislação com ele conexa 

ou complementar. 

7.  A delegação de competências objecto do presente artigo não abrange o licenciamento da 

actividade publicitária em mobiliário urbano ou de natureza análoga que seja objecto de 

contrato ou concessão outorgado ou a outorgar pela Câmara Municipal. 

8.  Os licenciamentos a efectuar pelo Município de Odivelas nos termos previstos no número 

anterior serão objecto de consulta prévia da Junta de Freguesia da área competente. 

 

ARTIGO 13º 

 (Transportes escolares) 

 

1.  O exercício das competências delegadas nos termos do presente Protocolo e relativas aos 

transportes escolares é constituído pela prática, pela Junta de Freguesia, de todos os actos 
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necessários ao pagamento do valor relativo aos mesmos aos respectivos beneficiários, 

segundo as informações a fornecer pela Câmara Municipal. 

2.  As verbas a transferir para o cumprimento do número anterior, será efectuada nos termos 

do Artigo 19º. 

 

ARTIGO 14º 

(Novos equipamentos e espaços públicos) 

 

1.  A entrada em funcionamento ou a afectação ao domínio público de novos equipamentos, 

zonas verdes ou outros espaços públicos, nas áreas delegadas, será integrada e fará parte 

integrante do presente Protocolo a partir da data da assinatura, entre ambas as partes, do 

anexo VI, iniciando-se, a partir desse momento, a transferência dos meios financeiros 

necessários ao exercício das competências delegadas. 

2.  A Junta de Freguesia obriga-se a acompanhar a fase de projecto, construção e execução de 

novos equipamentos, para que, aquando da sua conclusão, possa emitir parecer sobre a 

sua integração no âmbito do presente Protocolo.  

3.  A Junta de Freguesia poderá rejeitar a aceitação de um novo equipamento, construído sob 

a responsabilidade da Câmara Municipal se, de uma forma tecnicamente fundamentada, 

demonstrar ter o equipamento deficiências graves e onerosas, passíveis de afectar 

financeiramente a sua manutenção e conservação. 

4.  No sentido de garantir o bom funcionamento e utilização dos parques infantis deverão, a 

Câmara Municipal de Odivelas e as Juntas de Freguesia, definir quais os equipamentos 

que necessitam de vigilância, devendo os custos ser suportados pela Câmara Municipal. 

5.  A Câmara Municipal de Odivelas poderá optar por não integrar no âmbito do presente 

Protocolo determinados equipamentos ou áreas públicas, quando o interesse do Município 

assim o justifique. 

 

ARTIGO 15º 

(Recursos Humanos) 

 

1.  A gestão e direcção de todos os trabalhadores afectos ao exercício das competências 

delegadas no presente Protocolo, incluindo os trabalhadores municipais, é da 
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responsabilidade da Junta de Freguesia que, para o efeito, deverá promover as medidas 

necessárias à rentabilização dos recursos existentes.  

2.  Existindo trabalhadores municipais a laborar em áreas cuja de competência esteja 

delegada na Junta de Freguesia, a sua remuneração e demais encargos legais, serão 

suportados directamente pela Câmara Municipal, sendo o respectivo valor remuneratório 

e dos demais encargos, deduzido às verbas a transferir para a Junta de Freguesia.  

3.  Sempre que os trabalhadores municipais se encontrem impossibilitados de exercer as suas 

funções, por período superior a 30 dias, não haverá lugar à dedução do valor referido no 

número anterior. 

4.  A prática, pelos trabalhadores municipais a laborar em área cuja competência esteja 

delegada na Junta de Freguesia, de comportamento susceptível de integrar a prática de 

infracção disciplinar, deverá ser, de imediato, comunicada por escrito, por aquela 

autarquia, ao Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, que decidirá do exercício do 

respectivo procedimento, nos termos legais. 

5.  A Câmara Municipal, por solicitação da Junta de Freguesia ou por sua iniciativa, 

promoverá acções de formação para o pessoal afecto ao exercício das competências 

delegadas pelo presente Protocolo, quer o vínculo laboral do trabalhador se verifique 

relativamente à Câmara Municipal, quer relativamente à Junta de Freguesia. 

 

ARTIGO 16º 

(Requisição de materiais) 

A Junta de Freguesia poderá requisitar, materiais aos armazéns municipais para 

cumprimento do presente Protocolo, de acordo com as normas internas em vigor no 

Município de Odivelas, devendo o respectivo custo, ser liquidado até ao final do trimestre a 

que respeita. Esta faculdade, utilizada ou não, determina que o encargo com a sua aquisição 

é sempre da Junta de Freguesia, envolvendo ferramentas, utensílios, fardamentos. 

 

ARTIGO 17º 

(Execução e Avaliação do Protocolo) 

1.  A execução do presente Protocolo será avaliada, a todo o tempo e de forma contínua, pelo 

Gabinete de Apoio às Juntas de Freguesia – GAJF – que, para o efeito, promoverá reuniões 

conjuntas e periódicas entre os membros e técnicos da Câmara Municipal e da Junta de 
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Freguesia e poderá solicitar todas as informações que considerar pertinentes para a 

avaliação do PDCJF, independentemente do estipulado nos números seguintes. 

2.  Até ao dia 30 de Abril de cada ano civil será elaborado pelo Gabinete de Apoio às Juntas 

de Freguesia um relatório global de análise da execução dos Protocolos de delegação de 

competências, com base na informação prestada pelas Juntas de Freguesia e pelos serviços 

municipais, para ser apresentado e apreciado em reunião de Câmara. 

3.  A informação a prestar pelas Juntas de Freguesia nos termos do número anterior deverá 

ser remetida à Câmara Municipal até ao dia 15 de Março de cada ano civil e deverá conter 

a identificação das receitas e despesas realizadas com cada uma das competências 

delegadas, as acções previstas, as realizadas e não realizadas, assim como uma apreciação 

global da execução do Protocolo, tendo em consideração as várias formas de gestão 

passíveis de adopção com vista à optimização dos recursos disponíveis e relevando a 

possibilidade da cooperação entre Freguesias.  

4.  Em conjunto com a entrega da informação referida nos números anteriores a Junta de 

Freguesia remeterá, obrigatoriamente, a relação dos funcionários do Quadro de Pessoal 

das Juntas de Freguesia, que se encontram afectos ao exercício das competências 

delegadas nos Artigos 4º e 6º do presente Protocolo. 

5.  A Câmara Municipal prestará apoio técnico à Junta de Freguesia nas áreas delegadas no 

âmbito do presente Protocolo sempre que tal lhe seja solicitado 

 

 

ARTIGO 18º 

(Planeamento de Actividades) 

Sem prejuízo da actividade da Câmara Municipal no que respeita à previsão das 

necessidades de intervenção nos equipamentos integrados na delegação de competências e 

da sua responsabilidade, a Junta de Freguesia deverá informar a Câmara Municipal até 31 

de Agosto das intervenções que repute necessárias nesses equipamentos para o ano 

seguinte. 
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ARTIGO 19º 

(Periodicidade das transferências) 

 

1.  O pagamento das verbas afectas ao presente Protocolo, será efectuado em prestações 

iguais a processar mensalmente até ao dia 20 do primeiro mês de cada trimestre. 

2.  A periodicidade das transferências de verbas poderá ser revista anualmente, mediante 

aprovação da Câmara Municipal e o parecer favorável de 2/3 dos Presidentes de Junta de 

Freguesia. 

3. A Câmara Municipal poderá proceder à retenção e/ou caucionamento das transferências a 

efectuar nos termos do presente artigo, sempre que a Junta de Freguesia não preste 

informação sobre a execução e avaliação do presente Protocolo definida no Artº 17º, e a 

mesma se revele, directa ou indirectamente, fundamental para o cálculo das verbas a 

transferir para aquelas autarquias. 

 

ARTIGO 20º 

(Processos de contra-ordenações por violação dos regulamentos e normas) 

 

É delegada na Junta de Freguesia a competência para a instrução e direcção dos processos 

de contra-ordenação por violação dos regulamentos e normas relativas às actividades 

delegadas nos termos do presente Protocolo.  

 

       ARTIGO 21º 

(Avocação) 

 

1. A Câmara Municipal de Odivelas pode, a todo o tempo, por sua iniciativa ou a solicitação 

da Junta de Freguesia avocar, total ou parcialmente, uma ou mais competências delegadas, 

devendo, para o efeito, informar a Assembleia Municipal e aquela autarquia da 

deliberação que aprove a avocação e qual o respectivo âmbito. 

2.  A avocação total ou parcial de uma ou mais competências delegadas implica a cessação 

e/ou redução da transferência dos meios financeiros afectos à competência avocada e a 

calcular nos termos dos requisitos e critérios previstos no presente Protocolo para a 

atribuição das referidas verbas. 
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ARTIGO 22º 

(Denúncia) 

 

1.  O presente Protocolo pode ser denunciado, a todo o tempo, por qualquer das partes.  

2.  A denúncia do presente Protocolo, salvo acordo em contrário, é global e produzirá, todos 

os efeitos, 120 dias após a comunicação da denúncia à contraparte.  

3.  No caso da denúncia do presente Protocolo ocorrer por iniciativa da Câmara Municipal 

de Odivelas, fica esta obrigada a garantir o pagamento da remuneração e demais encargos 

dos trabalhadores que tenham sido contratados expressamente para serem afectos ao 

exercício das competências delegadas neste Protocolo, obrigando-se a Câmara Municipal, 

a encontrar as soluções mais adequadas relativamente a esses trabalhadores, obrigando-se 

a Junta de Freguesia a delegar na Câmara Municipal os poderes de gestão e 

superintendência de pessoal, relativamente a esses trabalhadores. 

 

ARTIGO 23º 

(Taxas e Tarifas) 

 

1. As receitas obtidas pela liquidação e cobrança, das taxas e tarifas relativas às 

competências delegadas são afectas à Junta de Freguesia. 

2. A fixação de taxas e tarifas é da competência do Município de Odivelas, nos termos da Lei 

vigente. 

 

ARTIGO 24º 

(Outros acordos) 

 

1.  A Câmara Municipal e a Junta de Freguesia poderão, pontualmente, estabelecer acordos 

para a prática de actos cuja competência não esteja delegada pela Primeira no presente 

Protocolo, mas que se considerem mais vantajosos, do ponto de vista económico e da 

eficiência, ser praticados pela Segunda.  

2.  A Câmara Municipal de Odivelas deverá transferir, para a Junta de Freguesia, os meios 

financeiros necessários para o cumprimento dos acordos referidos no número 1. 

3.  A Câmara Municipal poderá celebrar Protocolos Adicionais com a Junta de Freguesia 

sempre que esta se disponha, por iniciativa própria ou camarária, a executar actividades 

ou obras da competência daquela. 
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4.  O Município de Odivelas dotará o Orçamento de Despesa de uma rubrica própria com as 

verbas inscritas para os Protocolos Adicionais, cuja afectação e distribuição às Juntas de 

Freguesia será proporcional, face do número de eleitores inscritos em cada junta. 

5.  A celebração de Protocolos Adicionais obedece aos seguintes requisitos: 

a) Quando detectar a necessidade de realização de uma obra da competência da 

Câmara Municipal a Junta de Freguesia solicita ao Presidente da Câmara Municipal 

de Odivelas, mediante requerimento, devidamente fundamentado, uma autorização 

para iniciar um procedimento adjudicatório, para aquisição de bens e/ou serviços ou 

para a celebração de um contrato de empreitada de obras públicas, com a indicação 

de uma estimativa dos respectivos custos que nunca poderão ultrapassar os € 

37.410,00, nos termos do Artigo 24º do PDGJF e demais legislação em vigor. 

b) 1.Mediante a confirmação de que a competência para a pretensão em causa é do 

Município de Odivelas e que o custo da mesma se insere na verba disponibilizada à 

respectiva Junta nos termos do número 4 do presente Artigo, a Presidente da Câmara 

ou o Vereador do respectivo serviço municipal autoriza, expressamente, através de 

ofício ou outra forma de comunicação análoga, a Junta de Freguesia a efectuar as 

consultas e o procedimento adjudicatório respectivo, no prazo máximo de 30 dias; 

    2. Decorridos que sejam 30 dias sobre a entrega da pretensão da Junta na Câmara 

Municipal sem que esta emita qualquer resposta sobre a mesma, deve pretensão da 

Junta considerar-se tacitamente indeferida. 

   3. Analisada a proposta apresentada pela entidade seleccionada a Junta de freguesia 

elabora um relatório final, contendo uma proposta de adjudicação acompanhada de 

uma memória descritiva ou de um projecto, quando o mesmo se mostre necessário; 

c)  1. Antes de proceder à adjudicação, a Junta de Freguesia submete à Câmara 

Municipal sua pretensão, acompanhada de toda a documentação referida no Ponto 

b. 

      2. Em casos de urgência ou motivo de força maior, a avaliar pelo respectivo serviço 

municipal, poderá a Junta de Freguesia apresentar uma proposta de adjudicação 

acompanhada de todos os elementos necessários para uma decisão final. 

d)  O Serviço Municipal respectivo, elabora o texto do Protocolo Adicional a celebrar ao 

abrigo do Artº 24º do PDCJF e envia o processo para deliberação da Câmara 

Municipal, após despacho da Presidente ou Vereador da respectiva área e após 

compromisso; 
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e)  A Câmara Municipal de Odivelas delibera delegar ou não, na Junta de Freguesia a 

competência para a realização da pretensão em causa e, em caso afirmativo, a 

transferência dos meios financeiros necessários ao seu exercício, no valor global 

constante do relatório final apresentado e nos termos do Protocolo Adicional (anexo 

III); 

 f)   Deferida a pretensão, a Junta de Freguesia adjudica a obra ou aquisição de bens e/ou 

serviços nos termos propostos no relatório, após o que deverá remeter cópia do 

processo à Câmara Municipal no prazo de 8 dias para que possa ser acompanhada 

pelos respectivos serviços técnicos do Município; 

g) A Junta de Freguesia deverá afixar em local de boa visibilidade, desde o início dos 

trabalhos até à sua conclusão, um painel fornecido pela Câmara Municipal de 

Odivelas, do qual conste que a obra é executada pela Junta de Freguesia e financiada 

pelo Município; 

h) Após conclusão dos trabalhos ou do fornecimento de bens ou serviços a Junta de 

Freguesia solicitará à Câmara Municipal o respectivo pagamento, devendo os 

Serviços Municipais envolvidos elaborar uma informação que certifique a 

conformidade do Protocolo celebrado, propondo o pagamento da transferência; 

i)   1) A apresentação dos processos para efeitos de pagamento, deverá ocorrer até à data 

limite fixada pela Câmara para a contracção das suas despesas, obstando-se a que o 

encargo seja assumido e não pago no ano económico a que diz respeito; 

       2) Sempre que os pagamentos das transferências não ocorram até ao termo do ano 

económico, por não conclusão do processo, o Serviço Municipal que o acompanha 

deverá propor um novo cabimento ou compromisso no âmbito do orçamento do ano 

seguinte; 

      3) Caso se verifique a inexequibilidade do cumprimento de qualquer Protocolo 

deverá o respectivo Serviço Municipal ou Junta de Freguesia propor à Câmara 

Municipal de Odivelas a revogação da deliberação que o aprovou. 
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ARTIGO 25º 

(Vigência) 

 

O presente Protocolo produzirá efeitos após a sua aprovação pela Câmara Municipal, pela 

Assembleia Municipal e pela Junta de Freguesia, mantendo-se em vigor durante os 

mandatos dos três Órgãos Autárquicos e produzirá os seus efeitos a partir de 1 de Janeiro de 

2008, podendo ser revisto, anualmente, caso as partes assim o entendam. 

 

 

 

 

Odivelas, ........... de ................. de ............... 

 

 

 

A Presidente da Câmara Municipal  

 

_______________________________ 

 

 

 

O Presidente da Junta de Freguesia 

 

_______________________________ 
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ANEXO I 

 

   I. 1 Equipamento de exterior ou logradouros 

a) Vedações e respectivos portões, incluindo lubrificação, substituição dos 

puxadores, fechaduras e peças móveis, troços de rede ou painéis rígidos e 

respectivos acessórios, bem como tratamento e pintura de zonas afectadas por 

ferrugem. 

 Nota: Caso haja substituição de fechaduras e se trate de edifícios abrangidos pelo 

“Plano de Emergência Específico para as Cheias da Bacia do Trancão”, fazer chegar 

cópia das chaves à Câmara Municipal/Protecção Civil. 

b) Pavimentos, incluindo reparação de zonas danificadas e eventual substituição de 

peças danificadas. 

c) Muros e bancadas, reparação de revestimentos, incluindo o tratamento de 

fissuras e respectiva pintura de zonas danificadas; eventual substituição de 

ladrilhos ou peças danificadas. 

d) Telheiros, incluindo eventual substituição de telhas danificadas (sejam cerâmicas, 

fibrocimento, metálicas ou de plástico), partes de algeroz ou tubos de queda 

(incluindo respectiva limpeza), rufos de zinco ou em tela; tratamento ou pintura 

de zonas afectadas por ferrugem. 

e) Equipamento (fixo ou móvel) de lazer, desportivo ou infantil, incluindo 

substituição de areia, reparar e/ ou substituir, tratamento e pintura das peças 

metálicas, de madeira ou nylon. 

f) Sumidouros e valetas, incluindo a limpeza, reparação e desentupimento das 

caixas e tubagens de esgoto pluvial ou doméstico. 

g) Retoque das pinturas de marcação dos pavimentos. 

h) Candeeiros, colunas de iluminação, postes e outro material eléctrico, incluindo 

reparação e substituição de lâmpadas e peças danificadas. 

i) Bebedouros, bocas de rega e material de canalização de água, esgoto e gás, 

incluindo reparação, desentupimento de tubagem e substituição de peças 

danificadas. 
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Nota: Será da responsabilidade da Junta de Freguesia a reparação e conservação de 

superfícies novas, como sejam coberturas, paredes, pavimentos, vedações, etc. até 10% 

da área total. 

 

   I. 2 Edifícios 

a) Coberturas, incluindo a eventual substituição de telhas cerâmicas, fibrocimento, 

metálicas ou plásticas; limpeza e desentupimento de algeroz e tubos de queda, 

incluindo a eventual substituição das partes danificadas; rufos de zinco ou tela, 

incluindo tratamento e/ ou substituição das partes danificadas, telas 

betuminosas, incluindo reparação e substituição das partes danificadas. 

b) Revestimento de paredes, incluindo tratamento e refechamento. 

c) Soleiras e peitoris, incluindo limpeza e desentupimento de canais. 

d) Gradeamentos, incluindo tratamento e pintura das zonas afectadas por 

ferrugem, desde que não obrigue à sua substituição integral. 

e) Janelas e portas, sejam de madeira, alumínio, ferro ou PVC, incluindo 

tratamento, reparação e pintura das zonas danificadas e substituição de 

ferragens e/ ou fechaduras e das peças partidas, podres ou danificadas. 

Nota: Caso haja substituição de fechaduras e se trate de edifícios abrangidos pelo 

“Plano de Emergência Específico para as Cheias da Bacia do Trancão”, fazer cópia 

das chaves à Câmara Municipal/Protecção Civil. 

f) Vidros e/ ou chapas acrílicas, incluindo a substituição das peças partidas ou 

danificadas bem como a colocação de massa de vidraceiro, bites ou vedantes 

necessários e fundamentais. 

g) Revestimento de pavimentos, reparação e substituição das peças danificadas 

sejam elas de madeira (tacos, tábuas, “lamparquet” ou “parquet” vinílio 

(mosaico ou peça) ou ladrilhos (cerâmicos ou não cerâmicos). 

h) Revestimentos de tectos, com o tratamento de fissuras com pintura das zonas 

danificadas, reparação de eventuais mosaicos e tratamento de madeiras, 

incluindo substituição de peças danificadas. 

i) Mobiliário e/ ou equipamento: 

i.1)      Corrente, compreendendo: 

⇒A reparação, tratamento de madeiras e peças metálicas, incluindo pintura 

de cadeiras, mesas ou secretárias, armários (incluindo ferragens), cabides, 
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estores (interiores e exteriores), cortinas, móveis (incluindo ferragens), 

espelhos, bancadas de mercados, tabelas de basquetebol, balizas e redes 

(ténis, voleibol ou futebol), recargas de exteriores, etc.. 

i.2)      Eléctrico, compreendendo: 

⇒A reparação de interruptores, botões de pressão, comutadores, tomadas, 

disjuntores, fusíveis e corta-circuitos fusíveis (incluindo a substituição 

total ou parcial das peças constituintes); substituição de lâmpadas 

(incandescentes, fluorescentes ou outras) e casquilhos, arrancadores e/ 

ou balastros de armaduras existente; termostatos e/ ou resistências de 

aquecedores (incluindo eventual substituição ); reparação de 

termoacumuladores. 

i.3)      Água, esgotos ou gás, compreendendo: 

⇒A reparação de loiças sanitárias (incluindo substituição e/ ou acessórios 

danificados); torneiras ou fluxómetros (incluindo substituição total ou 

parcial das peças constituintes) e tubagem (incluindo limpeza e/ ou 

desentupimento bem como a eventual substituição de troços pontuais ou 

acessórios tais como curvas, joelhos, tês, ralos e ralos de pinha de 

chuveiros). 

Nota: Será da responsabilidade da Junta de Freguesia a reparação e conservação de 

superfícies novas, como sejam coberturas, paredes, pavimentos, vedações, etc. até 

10% da área total. 

 

I. 3 Competirá ainda às Juntas de Freguesia: 

a) A contratação de responsabilidade de exploração das instalações eléctricas de 

acordo com a legislação em vigor, remetendo para a Câmara Municipal os 

relatórios elaborados pelos técnicos responsáveis. 

b) A celebração de contratos de assistência técnica para os equipamentos hoteleiros, 

de ar condicionado e de frio, bem como a contratação de sistemas ou aparelhos 

de comunicação, garantindo a Câmara Municipal, o apoio técnico à análise de 

propostas e à supervisão técnica destas áreas de competência. 

c) A requisição e contratação de contadores de energia eléctrica e outros 

respeitantes às instalações abrangidas pelas competências delegadas bem assim 

como dos contadores instalados para as actividades promovidas pelas Juntas de 

Freguesia. 
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I. 4 Rede Viária 

 

I. 4. 1 Pavimentos 

a) Bermas e Valetas 

Limpeza, desassoreamento, refunda, regularização e reparação de bermas e 

valetas, quer sejam em terra, betão ou calçada, em todas as vias municipais. 

b) Pavimentos em Betuminoso 

       Reparação de zonas degradadas em pavimentos, incluindo limpeza da zona, 

aplicação de rega de colagem e de massa asfáltica, devidamente compactadas. 

c) Pavimentos em Calçada 

Reparação de zonas degradadas em calçada, incluindo a remoção dos produtos; 

abertura de caixa e sua regularização; recolocação da camada de base e aplicação 

de calçada sobre almofada de areão, devidamente compactada.   

d) Recalcetamento de Passeios e Lancis 

              Reparação de zonas degradadas incluindo a remoção de produtos, abertura de 

caixa e sua regularização, aplicação de calçada sobre almofada de areão, 

devidamente compactada e/ ou aplicação de lancil assente sobre fundação de 

betão, se for o caso. 
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ANEXO II 

 

 

Recomendações gerais para uma boa prossecução dos objectivos definidos no 

presente Protocolo. 

 

II. 1 Equipamentos de Exterior ou Logradouros 

a)  Vedações e respectivos portões 

a.1)      Inspecção periódica recomendada: 

⇒   Pelo menos uma vez de três em três meses. 

a.2)      Limpeza: 

⇒   Limpar zona envolvente das vedações, removendo ervas e lixo. 

a.3)      Portões: 

⇒   Afinição e lubrificação de todas as peças móveis. 

⇒ Reparação e substituição de dobradiças, puxadores, fechos, trancas ou 

quaisquer outras peças partidas ou em falta. 

⇒   Reapertar parafusos e proceder à sua substituição se necessários. 

⇒ Verificar estado da pintura, detectar e repara os pontos de ferrugem, tratar e 

pintar essas zonas. 

⇒   Verificar zonas de soldadura, reforçando-as se necessário, tratar e pintar essas 

zonas. 

⇒   Verificar os esticadores, arames de cosedura e barras de fixação se for o caso, 

reajustando, reparando, reforçando ou substituindo. 

 

Nota: Caso haja substituição de fechaduras e se trate de edifícios abrangidos pelo “Plano de 

Emergência Específico para as Cheias da Bacia do Trancão”, fazer chegar cópia das chaves 

à Câmara Municipal/Protecção Civil. 

 

a.4)    Vedações de painéis rígidos: 
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⇒ Verificação, reapertar de parafusos, reajustamento e substituição de    todas as 

peças partidas ou em falta, por outras novas iguais, necessárias à fixação dos 

painéis aos prumos. 

⇒ Reparação, desempeno ou substituição de painéis rígidos que se encontrem 

deteriorados, por outros novos e iguais. 

⇒ Verificação do estado de pintura, detectar e reparar os pontos de ferrugem, 

tratar e pintar essas zonas. 

⇒ Verificação de zonas de soldadura, reforçando-as se necessário, tratar e pintar 

essa zonas. 

a.5)     Vedações de rede de malha elástica: 

⇒ Verificar se está tensionada e reajustar se necessário. 

⇒ Verificação dos esticadores e arames de cosedura e barras de fixação aos 

prumos, reajustando, reparando, reforçando ou substituindo. 

⇒ Verificação da rede, sempre que surja um buraco ou corte, substituir o troço 

danificado entre prumos, colocando braçadeiras ou soldando peças para 

sustentar as barras de fixação, colocar novos esticadores e coser a rede nesse 

troço. 

⇒ Verificação do estado da pintura, detectar e reparar os pontos de  ferrugem, 

tratar e pintar essa zonas. 

⇒ Verificação de zonas de soldadura, reforçando-as, se necessário, tratar e pintar 

essa zona. 

A.6) Vedações em Alvenaria ou Betão: 

⇒ Proceder como o indicado em II. 1. c) 

b) Pavimentos 

b.1)      Inspecção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos uma vez de três em três meses. 

b.2)      Limpeza: 

⇒ Limpar os pavimentos de pedras, lixo, ervas, lamas, etc.. 

b.3)      Pavimentos betuminosos ou de cimento: 

⇒ Verificação dos pavimentos betuminosos ou de cimento, se existem buracos, 

fendas ou fissuras, proceder ao seu tratamento e tapamento. Nas zonas onde se 
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formem poças, proceder ao seu nivelamento. No caso de aparecimento de 

ervas, removê-las, corrigindo essa zona. 

b.4)     Pavimentos de placas cerâmicas, planas ou peças de betão: 

⇒ Verificação dos pavimentos cerâmicos  ou constituídos por placas ou peças     

de cimento, reparar e substituir todas as peças danificadas por material novo e 

igual. Nas zonas onde se formem poças, proceder ao seu nivelamento e 

reposição de forma a solucionar o problema. 

b.5)      Pavimentos de cubos ou placas de pedra: 

⇒ Verificação dos pavimentos  com calçada ou placas de pedra, repara e proceder 

à sua reposição quando surjam buracos e ao seu levantamento e reposição 

quando se verifiquem depressões ou elevações. 

b.6)      Pavimentos de betão poroso: 

⇒ Verificação dos pavimentos em betão poroso, proceder à sua lavagem com 

máquina de alta pressão pelo menos duas vezes por ano, sendo uma delas 

antes das primeiras chuvas. 

b.7)      Outro tipo de pavimento: 

⇒ Ver caso a caso 

c) Muros e Bancadas  

c.1)       Inspecção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos três vezes por ano, sendo uma delas antes das primeiras chuvas 

(fim do Verão), outra no fim do Outono e a outra após o período das chuvas 

(Primavera/ fim da Primavera). 

c.2)      Limpeza: 

⇒ Limpar os muros e bancadas de ervas, lixo, etc.. 

c.3)       Muros: 

⇒ Verificar se existem danos fissuras ou fendas, limpar, reparar, tratar e pintar. 

⇒ Verificar juntas de dilatação, reparar, tratar  e masticar quando necessário. 

⇒ Verificar se os bueiros ou zonas  de escoamento das águas estão funcionais, 

limpos de terras, folhas, sem ervas, lixos ou qualquer objecto que impeça o fácil 

escoamento da água. 
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⇒ Se os muros forem forrados ou capeados com outro material, deverá proceder-

se à sua reparação ou à substituição das peças fissuradas ou danificadas, por 

outras novas iguais. 

c.4)    Bancadas: 

⇒ Verificar se nas superfícies de assento existem danos, falhas, fendas ou 

capeamento partido ou danificado, reparar, pintar e substituir as peças 

danificadas por novas iguais. 

⇒ Verificar se os canais de escoamento de água estão funcionais, limpos e 

desimpedidos. 

c.5)     Suporte de bancadas: 

⇒ Verificar o suporte da bancada; se fôr de alvenaria ou betão, proceder como 

indicado para os muros; se fôr metálica, inspeccionar a pintura, verificar as 

zonas de soldadura, reajustar os parafusos, reparando pontos de ferrugem, 

reforçando soldaduras, tratar e pintar; se fôr em madeira, ver quais as peças 

podres ou com falhas, substituir e/ ou reparar, inspeccionar o estado da 

pintura ou do tratamento e pintar as zonas reparadas. 

d) Telheiros 

d.1)    Inspecção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos três vezes por ano, uma antes das primeiras chuvas (fim do Verão), 

outra no fim do Outono e outra logo após o período das chuvas (Primavera/ 

fim da Primavera). 

d.2)    Suporte: 

⇒ Verificação da estrutura de suporte e proceder como indicado em suporte das 

bancadas. 

d.3)   Cobertura em fibrocimento ou chapas plásticas: 

⇒ Limpar a cobertura, removendo pedras, lixo, ervas ou objectos. 

⇒ Verificação das chapas e remates, reajustar os parafusos de fixação, substituir 

os vedantes e/ ou anilhas vedantes, parafusos ou porcas se necessário, 

coalmatar eventuais pequeno buracos com betume/cola apropriado e/ ou 

remendar com tela asfáltica, substituir as chapas e respectivos parafusos e 

anilhas quando estiverem partidas ou danificadas, quando não permita a sua 

reparação. 
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⇒ Verificação da zona de remate à parede e rufos, reparando, utilizando mastique 

ou tela de forma a garantir a sua estanquicidade. 

d.4)    Cobertura em chapa metálica: 

⇒ Limpar a cobertura, removendo pedras, lixo ou objectos. 

⇒ Verificação das chapas, remates e rufos, reajustar os parafusos de fixação, 

substituir os vedantes e/ ou anilhas vedantes se necessário reparar e 

desempenar as chapas quando apresentem deformações ou substituí-las 

quando não fôr possível a sua reparação. 

⇒ Verificar a detectar pontos de ferrugem, tratar e pintar essa zonas. 

d.5)    Coberturas em telha: 

⇒ Limpar a cobertura, removendo as pedras, lixos, etc.. 

⇒ Verificar se há telhas partidas ou fissuras e substituir por outras novas, iguais. 

⇒ Verificar as zonas de remate e cumeeira, reparando e/ ou remendado com tela, 

de forma a garantir a estanquicidade. 

d.6)    Coberturas em terraço: 

⇒ Limpar a cobertura, removendo as pedras, ervas, lixos, sacos de plástico, 

folhas, bolas, etc.. 

⇒ Limpar e desentupir as caleiras de recolhas de águas e os tubos de queda, de 

forma a garantir o escoamento das águas. 

⇒ Verificar o estado das telas, remendar os pontos em que apresentem buracos ou 

danificação da superfície. 

⇒ Verificar as zonas de colagem, recolar, reforçando se necessário. 

⇒ Verificar as zonas de remate aos tubos de queda a às paredes e rufos, 

reparando, reforçando e recolando se necessário. 

d.7)    Caldeiras, tubos de queda e rufos: 

⇒ Limpar, remover pedras, ervas, folhas, lixos, etc., de forma a garantir bom 

escoamento das águas. 

⇒ Verificar os suportes da caleira, reparando os apoios, reforçar ou substituir os 

mesmos de forma a garantir a sua fixação. 

⇒ Detectar pontos de ferrugem, tratar e pintar essas zonas. 

⇒ Verificar as uniões entre peças recolando ou soldando se necessário. 

⇒ Substituir todas as peças danificadas ou partidas por outras novas iguais. 
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e) Equipamento (fixo ou móvel) de lazer, desportivo e infantil: 

e.1)    Inspecção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos uma vez de três em três meses. 

e.2)    Equipamento: 

⇒ Verificação do equipamento, detectar zonas ou peças com falhas ou 

apodrecidas, lubrificar peças móveis, reajustar parafusos, reparar, reforçar, 

substituir peças danificadas por outras novas iguais, tratar e pintar as zonas 

reparadas. 

⇒ Detectar pontos de ferrugem, reparar, reforçar, tratar e pintar. 

⇒ Substituir a areia das caixas de areia, pelo menos uma vez por ano. 

⇒ Verificação das tabelas de madeira, reparação, tratamento, pintura e 

substituição quando necessário. 

⇒ Verificação, reparação ou substituição das redes de nylon dos equipamentos 

desportivos. 

f) Sumidouros e Valetas: 

f.1)    Inspecção periódica recomendada: 

⇒Pelo menos três vezes por ano, uma antes das primeiras chuvas (fim do Verão), 

uma no fim do Outono e outra logo após as chuvas (Primavera/ fim da 

Primavera). 

f.2)     Equipamentos: 

⇒ Limpar, remover pedras, ervas, areia, lama, lixos, etc., de forma  a garantir bom 

escoamento das águas. 

⇒ Verificar se os sumidouros apresentam bom escoamento, desentupir a tubagem 

entre sumidouros e respectivas caixas de recepção, se necessário. 

⇒ Verificar o pavimento das valetas e proceder como indicado em II. 

⇒ Verificar as grelhas dos sumidouros, reparar e substituir se necessário. 

g) Pinturas de marcação dos pavimentos: 

g.1)    Inspecção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos duas vezes por ano, uma antes e outra após a época das chuvas. 

g.2)     Equipamentos: 

⇒ Verificação da pintura e marcação dos pavimentos, repintar todas as zonas que 

se apresentem mais gastas ou, por motivos de reparação necessitem de retoque. 
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h) Candeeiros, colunas de iluminação, postes e outro material eléctrico: 

h.1)    Inspecção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos uma vez de três em três meses. 

h.2)     Equipamentos: 

⇒ Verificação do estado de funcionamento, substituir lâmpadas, armaduras, 

globos, difusores e aparelhagens de comando que se encontrem danificadas 

por outro novos iguais. 

⇒ Verificação do estado da pintura das colunas e candeeiros. 

⇒ Verificar zona de soldaduras, identificar pontos de ferrugem, reparar, reforçar, 

tratar e pintar as zonas afectadas. 

⇒ Verificação das colunas e candeeiros, reaperto de parafusos, se tem portinholas 

fechadas, se tem fios à vista, reparar ou substituir se fôr necessário. 

i) Bebedouros, bocas de rega e material de canalizações de água, esgotos e gás: 

i.1)    Inspecção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos uma vez de três em três meses. 

i.2)     Equipamentos: 

⇒ Verificação e reparação local sempre que se detectem fugas. 

⇒ Verificação e teste de bom funcionamento da aparelhagem de comando 

(torneira, torneiras de serviço, etc.), reajustar, substituir válvulas, peças e/ ou o 

aparelho, quando necessário. 

⇒ Verificação do escoamento da rede de esgoto pluvial ou doméstico, desentupir 

tubagem e limpar caixas, sempre que necessário. 

II. 2 Edifícios 

a)       Cobertura 

a.1) Inspecção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos três vezes por ano, uma antes das primeiras chuvas, outra no fim   

do Outono e outra depois das chuvas. 

a.2) Equipamento: 

⇒ Verificação e proceder como descrito em II.1.d). 

b)       Revestimento de paredes: 

b.1) Inspecção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos duas vezes por ano. 
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b.2) Equipamento 

⇒ Verificar se existem danos, fissuras ou fendas, reparar, tratar e pintar as zonas 

reparadas. 

⇒ Verificação do estado dos azulejos ou mosaicos, reparar e substituir os 

danificados ou partidos por outros novos iguais. 

⇒ Verificação das juntas de dilatação, reparar, tratar e masticar quando 

necessário, pintar as zonas reparadas. 

⇒ Verificação das madeiras, rodapés, roda-cadeiras, cabides ou outras peças de 

madeira, reajustar parafusos, reparar, tratar, substituir e pintar as zonas 

reparadas. 

c)       Soleiras e peitoris: 

c.1) Inspecção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos três vezes por ano, uma antes das primeiras chuvas, outra no fim 

do Outono e outra após as chuvas. 

⇒ Verificação se existem fissuras, fendas, danos, reparar, tratar, substituir caso 

seja necessário. 

⇒ Limpar e desentupir os canis de escoamento de águas. 

⇒ Verificar a superfície de contacto com a parede ou pavimento, tratar junta e 

masticar se necessário. 

d)       Gradeamentos e grades: 

d.1) Inspecção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos uma vez de três em três meses. 

d.2) Verificação e proceder conforme descrito em II.1 a). 

e)       Janelas e portas: 

 e.1) Inspecção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos uma vez de três em três meses. 

⇒ Verificação se existem danos, fissuras, fendas, pontos de ferrugem, zona de 

soldaduras ou zonas podres, reparar, reforçar, tratar e pintar as zonas 

reparadas, substituir as peças quando necessário. 

⇒ Verificar as fechaduras, fechos, puxadores, dobradiças e todas as peças 

móveis, lubrificar, afinar, reparar e substituir as peças que se encontram 

danificadas por outras novas iguais quando necessário. 
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⇒ Verificar os vedantes e o afastamento entre a aduela e a porta ou entre o aro e 

a janela, afinar, reparar e corrigir a distância de forma a garantir uma boa 

união e estanquicidade. 

Nota: Caso haja substituição de fechaduras das portas exteriores dos edifícios 

contemplanos no “Plano de Emergência Específico para as Cheias na Bacia do Rio 

Trancão”, providenciar a entrega de uma colecção de chaves ao Serviço Municipal de 

Protecção Civil. 

f)      Vidros e chapas acrílicas: 

f.1) Inspecção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos uma vez de três em três meses. 

⇒ Verificação se existem vidros ou chapas acrílicas fissuradas ou partidas e 

substituir. 

⇒ Verificar os vedantes, fixações e bites, reparar, tratar, masticar se necessário e 

pintar a zona intervencionada, de forma a garantir boa estanquicidade. 

g)      Revestimento de pavimentos: 

g.1) Inspecção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos uma vez de três em três meses. 

⇒ Verificação se existem peças (ladrilhos, mosaicos, linóleo e tacos, etc.) ou zonas 

de pavimento soltas, danificadas, podres ou fissuradas, colar, reparar e 

substituir por material novo igual quando necessário. 

⇒ Verificação das juntas entre as peças, reparar, de forma a garantir a sua 

estanquicidade e impedir que as peças se soltem. 

h)      Revestimento de tectos: 

h.1) Inspecção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos duas vezes por ano. 

⇒ Verificação se existem danos, fissuras ou fendas, reparar, tratar e pintar as 

zonas intervencionadas. 

⇒ Verificação do madeiramento, se for o caso, reparar, tratar, substituir e pintar 

as zonas reparadas. 

⇒ Verificação das juntas de dilatação, reparar, tratar e masticar quando 

necessário, pintar as zonas intervencionadas. 
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⇒ Verificar o estado da pintura e pintar as zonas correspondentes às marcas 

deixadas por infiltrações provenientes da cobertura e que entretanto foram 

reparadas. 

i)      Mobiliário e equipamento: 

i.1) Corrente: 

Inspecção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos uma vez de três em três meses. 

⇒ Verificação de todo o mobiliário, se tem as borrachas de apoio dos pés em 

condições, substituir as danificadas por outras novas iguais de forma a não 

riscar o pavimento. 

⇒ Verificação de todas as peças metálicas e de madeira, reparar, tratar, pintar e 

substituir quando for o caso por outras novas iguais. 

⇒ Verificação de puxadores, fechaduras, fechos, dobradiças e todas as peças 

móveis e ferragens, lubrificar, reparar, tratar e substituir por outras iguais. 

⇒ Verificação de cabides, reapertar parafusos e substituir se for o caso. 

⇒ Verificação de estores e cortinas, se os cordões estão em condições, se estão 

soltos ou têm lâminas soltas ou peças danificadas, reparar e substituir todas 

as peças, lâminas, cordões ou mecanismos necessários ao seu bom 

funcionamento por outras novas iguais. 

⇒ Verificação de armários, bancas, bancas de mercado, bancadas e afins, 

verificar as ferranges e os vedantes, reparação, tratamento e pintura, 

substituição das peças necessárias. 

⇒ Verificação das datas de validade dos extintores e recarregar quando a sua 

validade terminar. 

i.2) Eléctrico: 

Inspecção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos uma vez de três em três meses. 

⇒ Verificação da instalação eléctrica, testar a aparelhagem de comando 

(interruptores, botões de pressão, comutadores, tomadas, etc.) e aparelhagem 

de protecção (disjuntores, fusíveis, corta-circuitos fusíveis, etc.), reparar, 

substituir a aparelhagem (ou peças) por nova igual. 
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⇒ Verificação das lâmpadas, projectores, armaduras, difusores, reparar ou 

substituir por outras novas iguais, respeitando a potência, cor e 

características. 

⇒ Verificação dos equipamentos de aquecimento (fogões, aquecedores, 

termoacumuladores, etc.),  frio (frigoríficos, arcas, ar condicionado, etc.), ou 

outros, testar, reparar, substituir as peças danificadas por novas iguais. 

i.3) Água, esgoto ou gás: 

Inspecção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos uma vez de três em três meses. 

⇒ Verificação das canalizações de água, esgoto ou gás, testar, detectar fugas e 

reparar. 

⇒ Verificação das torneiras, torneiras de segurança, fluxómetros, uniões, tês, 

joelhos, ralos, pinhas de chuveiros, etc., testar, reparar, substituir as peças 

danificadas por novas iguais. 

⇒ Verificação do escoamento do esgoto, testar, limpar e desentupir caixas e 

tubagens. 

⇒ Verificar os aparelhos a gás, detectar fugas, testar, reparar, substituir as peças 

danificadas por novas iguais. 

⇒ Verificação dos troços de ligação da tubagem aos aparelhos, testar, reparar, 

substituir os troços que se encontram danificados (ou que estão fora do 

período de validade), por novos iguais. 

⇒ Verificação das loiças sanitárias e acessórios, testar, reparar e substituir as 

peças ou loiças danificadas por novas iguais. 

 

II. 3 Recomendações particulares: 

 

A limpeza adequada do interior dos edifícios é fundamental para a redução dos custos de 

manutenção. 

Cada tipo de material de revestimento tem as suas exigências específicas quanto à forma de 

limpeza a que pode estar sujeito. 

Uma limpeza incorrecta ou desadequada, pode provocar danos muito importantes nos 

revestimentos, dando origem a elevados custos de reparação e manutenção. 
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Se é verdade que o pavimento e paredes de um mercado pode e deve ser lavado, com 

mangueira ou máquina de pressão, o mesmo nunca deverá acontecer com os pavimentos ou 

paredes de uma escola.  

 

a)      Revestimentos de madeira: 

a.1) Necessitam de um material de protecção que pode ser cera,verniz ou tinta. 

a.2) Nunca utilizar panos molhados ou água em abundância, porque provoca 

empenos, apodrecimentos e descolagem das peças, além de danificar todo o 

mobiliário. 

a.3)  Aspirar ou varrer e passar um pano húmido (se necessário) e aplicar produtos 

de limpeza e protecção apropriados de acordo com as instruções do fabricante. 

b)      Revestimentos de linóleo: 

b.1) Necessitam de um material de protecção que é cera apropriada. 

b.2) Nunca utilizar panos molhados ou água em abundância, porque provoca a 

descolagem das peças, além de danificar todo o mobiliário. 

b.3)  Aspirar ou varrer e passar um pano húmido (se necessário) e aplicar produtos 

de limpeza e protecção apropriados de acordo com as instruções do fabricante, 

porque grande parte dos detergentes comuns são nocivos. Nunca utilizar lixívia nem 

produtos de limpeza abrasivos. 

c)      Revestimentos cerâmicos, vidrados ou afins: 

c.1) Resistentes à água e aos produtos de limpeza usuais. 

d)      Revestimentos cerâmicos não vidrados: 

d.1) Necessitam de um material de protecção que é cera apropriada. Pode ser limpo 

com um pano molhado mas não utilizar água em excesso. 

e)      Revestimentos de grês: 

e.1) Muito resistentes à água e aos produtos de limpeza normais. 

 

II . 4 Rede viária: 

a)     Reparações em Pavimentos Betuminosos ou em Calçada 

a.1) As reparações em causa devem processar-se de acordo com as seguintes 

metodologias: 
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⇒ Corte da zona do betuminoso afectado ou levantamento da calçada conforme 

os casos; 

⇒ Comprovação se a deformação é ou não devida a colectores ou rede 

danificada; 

⇒ Em caso afirmativo, proceder à reparação das redes em causa; 

⇒ Reconstituir a totalidade da caixa, camada de sub-base e base, devidamente 

compactada; 

⇒ Aplicação da rega de colagem; 

⇒ Aplicação de massa asfáltica, devidamente compactada.    

a.2) Caso se trate de calçada: 

⇒ Reposição de calçada assente sobre almofada de areão, devidamente 

compactada. 

b)     Recalceteamento de Passeios: 

b.1) No Recalceteamento de passeios recomenda-se a seguinte metodologia: 

⇒ Remover as partes danificadas; 

⇒ Verificar a existência ou não de qualquer ruptura nas infra-estruturas 

enterradas e proceder à sua reparação, se for o caso; 

⇒ Reconstituir a caixa, procedendo à execução das camadas de base se a houver, 

regularizando-a e desempenando-a; 

⇒ Repor a calçada sobre almofada de areão, devidamente compactada. 

c)     Reparações nas bermas e valetas: 

  c.1) Em terra ou em calçada: 

⇒ Ter em atenção a necessidade de reconstruir a secção transversal das bermas e 

valetas bem como o seu reperfilamento. 

  c.2) Em betão: 

⇒ Ter em conta o refechamento de fissuras existentes; a reconstituição das 

juntas, se as houver na zona afectada; 

A reparação das valetas deve considerar a remoção de todo o material da zona 

afectada; a reconstituição da cama das valetas; execução de valeta com massa de 

cascalho, areia e cimento, devidamente desempenada e mantendo o perfil 

existente. 
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II. 5 Sinalização Horizontal 

 A tinta a aplicar na pintura das passadeiras deverá obedecer às seguintes características: 

  

a) TINTA ACRÍLICA 

Características técnicas 

Composição: Mistura pigmentar de Dióxido de Titânio com ou sem elementos reflectores, 

disperso em resinas acrílicas. 

Rendimento: Depende da espessura da camada, condições de suporte, técnica de aplicação 

etc. Valor médio provável: 5 m2/Litro. 

Aplicação: Manual, semi-manual ou mecânica. 

Teor de Água: Inferior a 0,1% 

Teor de Veículo Volátil: 29% 

Viscosidade: 90 KU 

Secagem Superficial: 10 minutos 

Secagem Profundidade: 30 minutos 

Tempo de não pegajosidade: 10 minutos 

Densidade: 1,500 

% Pérolas Reflectoras: 30% 

Características de Película Seca: 

 Resistência à Abrasão -  65 

 Aderência – Superior a 5% 

 Resistência à Derrapagem – BPN 53 

 Resistência ao Envelhecimento – Boa 

 Resistência à Imersão em Água – Boa 

 Poder de Cobertura – Bom 

 Cor (Factor de Luminância) – 0,80 Beta 

 

b) TINTA A DOIS COMPONENTES 

É um produto termoplástico de aplicação a frio, para uso manualmente em zonas de 

passadeiras, zebras, setas, indicadores, parqueamentos, etc., e onde se pretende uma longa 

durabilidade aliada à excelente resistência ao atrito com óptima elasticidade e visibilidade. 

É fornecida em dois componentes (base + acelerador), misturados antes da aplicação. 
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Características técnicas: 

Composição: Mistura de pigmentos com elementos reflectores dispersos em veículo 

metacrílico. 

Pigmento e Elementos Reflectores: 75% 

   Veículo fixo – 25% 

 Extrato Seco – 96% 

Aplicação: Manual por trincha ou talocha 

Viscosidade:  140 Ku a 25ºC 

Densidade: 1,88 a 25ºC 

Secagem: Não pegajosidade – 5 m 

                  Superficial – 10 m 

      Profunda – 20 m 

Proporção da Mistura – 100 partes de base 

                                           1 parte de acelerador 

Vida Útil da Mistura – 20 m 

Ponto de Amolecimento – Não existe após catálise 

Rendimento provável – 2/3 Kgs por m2 para películas da ordem de 1,5 mm de espessuras. 
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ANEXO III 
 

Critérios para Avaliação do 

CUSTO DE MANUTENÇÃO PARA NOVOS ESPAÇOS VERDES 

 

Os critérios que se apresentam tem o objectivo de permitir a avaliação do custo de 

manutenção de novos espaços verdes. Desta forma foram consideradas diferentes categorias 

de elementos de espaços verdes – material vegetal, equipamento e revestimentos inertes. 

Dentro de cada categoria também se estipularam subcategorias, a que correspondem 

diferentes classes, (que se descrevem abaixo). Os níveis das classes – 1, 2 e 3, correspondem 

ao tipo de custo de manutenção tendo-se considerado o nível 3 como o nível de custo mais 

elevado, o nível 2 o médio e o nível 1 o nível mais baixo. As Categorias e subcategorias estão 

ponderadas de acordo com a importância dessa parcela para o cálculo do custo total da 

manutenção (apresentadas em quadro anexo). 

 

Como resultado final dos cálculos são obtidos valores entre zero e três, tendo-se estabelecido 

três classes de custo de manutenção global dos espaços:  

 

� Nível (1) menos oneroso – valores entre 0 e 1 inclusive.  

� Nível (2) de onerosidade intermédia – valores entre 1 e 2 inclusive. 

� Nível (3) mais oneroso – valores entre 2 e 3 inclusive. 

 

 

 

Os valores a atribuir a cada uma das classificações (1, 2, e 3) foram obtidos através da média 

dos valores fornecidos por três empresas contactadas.  

• Nível 1 – 1,5 €/m2/ano 

• Nível 2 – 2 €/m2/ano  

• Nível 3 – 2,5 €/m2/ano 
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Utilização dos Critérios para Avaliação do Custo de Manutenção para novos Espaços 

Verdes 

Os critérios definidos só poderão ser utilizados aquando da afectação de novos espaços 

verdes (Artigo 14º, Protocolo de Delegação de Competências para as Juntas de Freguesia), 

preferencialmente se existirem peças desenhadas do local, de modo a que seja possível 

calcular as ponderações atribuídas a cada uma das categorias e subcategorias. 

 

DESCRIÇÃO DAS CATEGORIAS  

 

MATERIAL VEGETAL 

 

� Relvados 

 

Área até 25 m² – nível 3 

Área entre 25 e 500 m² – nível 2 

Área superior a 500 m² – nível 1 

 

Tomaram-se os 25m² de área de relvado como o limite de área a partir do qual o custo de 

manutenção do relvado se torna mais oneroso. Da mesma forma tomou-se a área de 500m² 

como a área que se revela mais vantajosa para efeitos de manutenção. 

� Arvores 

 

Valor de densidade superior a 0,5un/m² – nível 3 

Valor de densidade entre 0,5un/m² a 0,125un/m² – nível 2 

Valor de densidade inferior a 0,125un/m² – nível 1 

 

� Arbustos  

 

Valor de densidade superior a 9un/m² – nível 3 

Valor de densidade entre 4un/m² a 9un/m² – nível 2 

Valor de densidade inferior a 4un/m² – nível 1 
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� Herbáceas  

Valor de densidade superior a 100un/m² – nível 3 

Valor de densidade entre 25un/m² a 100un/m² – nível 2  

Valor de densidade inferior a 25un/m² – nível 1 

Foram estipulados níveis de densidade para a classificação dos espaços, tendo-se indicado o 

nível médio para os valores de densidade mais utilizados.  

 

EQUIPAMENTO 

� Rega  

Manual – nível 3  

Sistema semi-automático (s/ programador) – nível 2 

Sistema automático (c/ programador) – nível 1 

 

As classes foram descriminadas segundo o tipo de  sistema de rega, considerando o sistema 

semi-automático o nível intermédio do ponto de vista da manutenção dos espaços. 

 

� Mobiliário urbano 

Mais de 20 unidades – nível 3 

Entre 10 e 20 unidades – nível 2 

Menos de 10 unidades – nível 1 

 

Consideraram-se diferentes níveis de acordo com o número de unidades total do 

equipamento, tendo sido considerado o nível médio o intervalo de 11 a 19 unidades.  

 

� Material lúdico - nível 3 

 

A existência de material lúdico foi considerada como classe única, viu-se necessário 

especificar esta classe dado o elevado custo de manutenção destas peças, ainda que pontual. 

Inclui-se material como escorregas, baloiços, cestos de baskett, mesas de ping-pong, torres 

de actividades entre outros.  
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REVESTIMENTOS INERTES 

� Permeáveis – nível 3  

� Semi-permeáveis – nível 2 

� Impermeáveis – nível 1 

 

Estabeleceram-se três classes, tendo como base a necessidade de manutenção destes 

revestimentos, sendo no primeiro caso considerados os revestimentos de renovação 

periódica, em segundo os semi-permeáveis (as calçadas e grelhas de enrelvamento) dada a 

necessidade de operações de manutenção como limpeza de infestantes ou fertilização, e por 

fim os impermeáveis (tapetes asfálticos). 

 

EXEMPLO DE ATRIBUIÇÃO DE CATEGORIA 

 

Considerando o Parque Urbano da Póvoa de St. Adrião um espaço verde com área total de 

13.266,70 m², com uma área de relvado de 7.207,84 m², com 142 unidades de árvores 

plantadas de modo disperso por todo o espaço, 4 unidades de arbustos numa área de 1.445 

m², com uma área de prado sequeiro de 2.975,50 m2. O sistema de rega é automático. Quanto 

ao mobiliário urbano o espaço tem bancos, mesas pic-nic, um bebedouro e um parque 

infantil com brinquedos compostos. Os passeios são revestidos em lagetas, saibro e calçada 

de vidraço. Existe também uma área de jogos tradicionais e uma área para escalada. 

 

CALCULO DAS DENSIDADES: 

 

Árvores: 142/13.266,70=0.01 

Arbustos: 4/1.445=0.002 

 

 

CALCULO DAS CATEGORIAS/NÍVEIS: 

 

Material vegetal 

 

Relvado – nível 1 

Árvores – nível 1 

Arbustos – nível 1 



 
 
 
 

Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
 

 
Ano VIII - N.º 23 31 de Dezembro de 2007 – Anexo 45 

 

 

Equipamento 

Rega – nível 1 

Mobiliário – nível 3 

Material lúdico – nível 3 

Revestimentos inertes – nível 2 

 

CALCULO DOS NÍVEIS COM PONDERAÇÃO POR CATEGORIA E SUBCATEGORIA:  

 

0,50 (0,40x1 + 0,15x1 + 0,15x1 + 0,30x0) + 0,35 (0,50x1 + 0.20x3 + 0,35x3) + 0,15 x 2 = 1,40 

 

de onde se conclui que o referido espaço inclui-se no nível 2, que corresponde a um custo de 

manutenção de 1,20 €/m², logo o valor de manutenção do espaço seria de 

1,20x13.266,70=15.920,04€/Ano 
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Critérios para a Avaliação dos Custos de Manutenção  
    

Categoria e subcategoria Descrição Nível  Ponderação  
        
Material Vegetal     0,5 
        
Relvado (área-m2) < 25 m2 3 0,4 

  25 a 500 m2 2   

  > 500 m2 1   

        

Árvores (densidade:un/m2) d>0,5 un/m2 3 0,15 

  0,5<d<0,125 2   

  d<0,125 1   

Arbustos (densidade:un/m2) > 9 un/m2 3 0,15 

  4 a 9 un/m2 2   

  < 4 un/m2 1   

        

Herbáceas (densidade:un/m2) < 25 m2 3 0,3 

  25 a 100 un/m2 2   

  > 100 un/m2 1   

        

Equipamento     0,35 
        
Rega manual (bocas de rega) 3 0,5 

  semi-automático 2   

  automático 1   

        
Mobiliário (bancos, papeleiras, mesas., 
bebedouros..) > 20 unidades 3 0,2 

  5 a 20 unidades 2   

  < 5 unidades 1   

        

Material lúdico   3 0,35 

        

Revestimentos Inertes    0,15 

  
permeável (gravilha, casca de 

pinheiro) 3   

  
semipermeável (calçada, grelhas de 

enrelv.,...) 2   

  
impermeável (asfalto, betão, 

soplacas,...) 1   

 

 

 



 
 
 
 

Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
 

 
Ano VIII - N.º 23 31 de Dezembro de 2007 – Anexo 47 

 

 

ANEXO IV 

 

CRITÉRIOS PARA O CÁLCULO DE CANTONEIROS 

 

 

Foram definidos como critérios para o desenvolvimento de uma nova forma de cálculo do 

número de cantoneiros necessários para a execução dos actos delegados nas Juntas de 

Freguesia, a população e a extensão da rede viária. 

 

A utilização do número de habitantes como critério é um factor que permite extrapolar da 

eventual necessidade de maior ou menor necessidade de execução das seguintes tarefas: 

varredura e lavagem, manutenção das papeleiras e limpeza de sarjetas, dado que a 

existência de resíduos sólidos na via pública depende directamente da deposição dos 

resíduos sólidos no equipamento existente (papeleiras) ou do seu abandono por parte dos 

transeuntes. 

 

Relativamente à extensão da rede viária, tal critério reveste-se de extrema importância dado 

que permite avaliar da dimensão do espaço existente a limpar, directamente proporcional ao 

número de: a) papeleiras, equipamento de deposição de resíduos sólidos e b) sarjetas e 

sumidouros. 

O comprimento total da rede viária influencia também a dimensão das áreas de varredura e 

aplicação de produtos fitofarmacêuticos. 

 

Proposta de nova fórmula para cálculo do número de cantoneiros  

 

C = [( 0,0011* P + 5,5291) + ((RV/29400)*12 )]/2 

C = (C1 + C2) /2  

C – número de cantoneiros 

P – população 

RV – rede viária (m) 
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C1 

Através de uma regressão linear entre a população e número de cantoneiros das sete 

freguesias determinou-se a equação mais apropriada para descrever essa relação que 

permita calcular para um determinado número de habitantes (variável independente) qual o 

número de cantoneiros necessários (variável dependente). 

 

C1 = 0,0011*P + 5,5291 

C1 – número de cantoneiros 

P – população  

 

C2  

Atendendo à extensão da rede viária (dados fornecidos pelo Departamento de Planeamento 

Estratégico e Desenvolvimento Económico/Sector de Informação Geográfica) e estimando-

se que um cantoneiro efectua 1400m/dia (fonte: Tratamento de Resíduos Sólidos – Limpeza 

urbana e aterros sanitários; Professor Mário Augusto Tavares Russo, Instituto Politécnico de 

Viana do Castelo), considerou-se que para cada freguesia seria necessário um determinado 

número de cantoneiros para efectuar a varredura manual. 

 

C2 = (RV/29400) *12 

RV – rede viária (m) 

 

Após o cálculo de C1 e C2 efectua-se posteriormente uma média entre os valores encontrados 

em cada uma das equações com o qual se determinou o número de cantoneiros a atribuir a 

cada freguesia.  

 

Cálculo de C 1 

 

Dados utilizados para cálculo do modelo de regressão linear entre duas variáveis 

 

Variável independente – População (fonte: INE censos 2001) 

Variável independente – número de cantoneiros (fonte: Protocolo de Delegação de 

competências aprovado em 20/04/2006) 



 
 
 
 

Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
 

 
Ano VIII - N.º 23 31 de Dezembro de 2007 – Anexo 49 

 

 

Freguesias População N.º de Cantoneiros  
Caneças 10.647  17 
Famões 9.008  16 
Odivelas 53.449  62 
Olival Basto 6.246  10 
Pontinha 24.023  40 
Póvoa de Santo 
Adrião 14.704  20 
Ramada 15.770  21 

 

 

 

Gráfico 1 – Representação gráfica das variáveis população e número de cantoneiros  

 

y = 0,0011x + 5,5291
R2 = 0,9584
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Equação da recta da regressão linear  

 Y = 0,0011 X + 5,5291 

 

Y – Número de cantoneiros 

X – População 

 

Constantes 

0,001 – Declive da recta 

5,5291 – Intercepção da recta com eixo vertical  
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Cálculo de C 2 

 

Dados utilizados para cálculo do número de cantoneiros com base na rede viária 

 

 

Freguesias Rede viária (m) 
Caneças 73199 
Famões 76779 
Odivelas 96038 
Olival Basto 15043 
Pontinha 61694 
Póvoa de Santo Adrião 26917 
Ramada 60867 

 

 

Rede viária (fonte: Departamento de Planeamento Estratégico e Desenvolvimento 

Económico/Sector de Informação Geográfica, actualizados a 2004) 

 

1 Cantoneiro executa aproximadamente 1400m/dia * => num mês executa 29400 m 

* Fonte: Tratamento de Resíduos Sólidos – Limpeza urbana e aterros sanitários; Professor Mário 

Augusto Tavares Russo, Instituto Politécnico de Viana do Castelo 

Nota: considerou-se que a cada mês correspondem 21 dias de trabalho. 
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ANEXO V 

MINUTA DOS PROTOCOLOS ADICIONAIS 

 

PROTOCOLO ADICIONAL DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA JUNTA DE 

FREGUESIA.....................AO ABRIGO DO ARTIGO 24.º DO PDCJF 

 

 

Entre: 

MUNICÍPIO DE ODIVELAS, pessoa colectiva de direito público n.º504 293 125, com sede nos 

Paços do Concelho, Quinta da Memoria, na Rua Guilherme Gomes Fernandes, em Odivelas, 

representada pela Presidente (ou Vereador) da sua Câmara Municipal, Senhor Dra. Susana 

Carvalho Amador, 

 

E 

 

JUNTA DE FREGUESIA DE ………………………………………….., com sede em 

............................................................................................., representada pelo seu Presidente, 

Senhor(a) ........................................................................................................................................................ 

 

é celebrado e reciprocamente aceite o presente protocolo adicional de delegação de 

competências, nos termos do estabelecido no Artigo 24.º do Protocolo de Delegação de 

Competências nas Juntas de Freguesia vigente nesta data e da Deliberação da Câmara Municipal 

de Odivelas tomada na sua...............Reunião Ordinária de (data), que se regerá pelas seguintes 

cláusulas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

 

A Junta de Freguesia de ..................., obriga-se a executar as obras de construção ...................., de 

Reparação ................, a fornecer ..................., a prestar o serviço de ................................(Objecto do 

Protocolo: Obras ou Fornecimentos concretos). 
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CLÁUSULA SEGUNDA 

 

O Município de Odivelas obriga-se a transferir para a Junta de Freguesia os meios financeiros 

necessários no montante de Euros. ..............................................................(por extenso). 

 

CLÁUSULA TERCEIRA 

 

A Junta de Freguesia de ............................................................ obriga-se a permitir que as obras ou 

fornecimentos sejam acompanhados pelos técnicos municipais com o objectivo de verificação da 

sua conformidade. 

 

CLÁUSULA QUARTA 

 

O presente Protocolo Adicional extingue-se com o cumprimento do seu objecto e com a 

transferência dos meios financeiros respectivos. 

 

CLÁUSULA QUINTA 

 

A Junta de Freguesia obriga-se a afixar, em local de boa visibilidade, um painel que será 

fornecido pelos serviços municipais, do qual conste que a acção concreta, obra ou outro, é 

executada pela Junta de Freguesia e financiada pelo Município de Odivelas, em termos análogos 

aos realizados por força de protocolos celebrados pela Administração Central. 

 

Odivelas, ..... de .................................. de ........ 

 

 

A Presidente da Câmara Municipal 

 

 

O Presidente da Junta de Freguesia 
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ANEXO VI 

 

AUTO DE VISTORIA PARA EFEITOS DO DISPOSTO NO ARTº 1º DO PROTOCOLO DE 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE ODIVELAS PARA AS JUNTAS 

DE FREGUESIA 

 

Aos .............. dias do mês de ................de Dois Mil e ............., compareceram no local da obra de 

...................., executada pela Câmara Municipal de Odivelas por                                           

(empreitada/ administração directa) concluída no dia ....... de ........ de ..........., o Sr. ......................      

na qualidade de representante da Câmara Municipal de Odivelas e o Sr. .................................. na 

qualidade de representante da Junta de Freguesia de ........................................., tendo-se verificado 

que  a  referida  obra  se  encontra  concluída em condições satisfatórias,  razão  porque  se  

considera  estar  em  condições  de  ser  mantida  e  conservada  no  âmbito  e  nos  termos  do 

Protocolo  de  Delegação  de  Competências  do  Município  de  Odivelas  para  a  Junta  de 

Freguesia de .................... a partir desta data. 

E não havendo mais a tratar, foi lavrado o presente Auto que vai assinado pelos que nele 

intervieram. 

 

 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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REGULAMENTO DO CONCURSO PARA ATRIBUIÇÃO DOS 20 FOGO S 

DE CUSTOS CONTROLADOS DO EMPREENDIMENTO DA 

RUA DA PINHEIRA, FREGUESIA DE FAMÕES 

 
 
INTRODUÇÃO 
 
O presente Regulamento tem por base o Acordo Geral celebrado entre o Município de Odivelas 

e a FENACHE - Federação Nacional das Cooperativas de Habitação, F.C.R.L., celebrado em 1 

de Junho de 2006, tendo em vista a construção de 20 fogos de Custos Controlados pela 

COLMEIA - Cooperativa de Construção e Habitação, CRL, entidade cooperativa indicada pela 

FENACHE  para a promoção deste Empreendimento. 

 

Nos termos da escritura de cedência em direito de superfície do terreno onde serão 

construídos os fogos, celebrada entre a autarquia e a Cooperativa COLMEIA, a Câmara 

Municipal de Odivelas compromete-se a promover um Concurso para Jovens destinado à 

venda destas 20 habitações. 

 

O presente Regulamento estabelece as condições desse Concurso. 

 

1. REQUISITOS DE CANDIDATURA: 

 

Poderão candidatar-se a este Concurso todos os cidadãos nacionais e estrangeiros cuja 

situação esteja regularizada de acordo com a lei, preenchendo os seguintes requisitos: 

 

a) Maiores, com idade não superior a 35 anos, em 31 de Dezembro de 2008, ou menores 

emancipados; 

b) Casais, em qualquer das situações legalmente previstas, nos termos do artº 1577º do 

Código Civil, do Decreto-Lei nº 7/2001, de 11 de Maio e Decreto-Lei nº 6/2001, de 11 

de Maio, independentemente da sua orientação sexual, cuja soma de idades não seja 

superior a 70 anos; 

c) Residentes no concelho de Odivelas ou que aqui trabalhem há pelo menos dois anos, 

ou caso seja casal, um deles resida ou trabalhe há pelo menos dois anos; 

d) Não detenham habitação própria permanente ou terreno urbanizado, do próprio ou do 

cônjuge; 

e) Não se encontrem inscritos em qualquer Programa de Apoio à Habitação, promovido 

pela Câmara Municipal de Odivelas; 

f) Agregado familiar que não ultrapasse o rendimento mensal máximo por cabeça de 

valor conforme apresentado no quadro seguinte: 
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Nº de pessoas Rendimento máximo 

1 1813,5 € (*) 

2 1209 € (*) 

3 967,2 € (*) 

4 1015,56 € (**) 

5 846,3 € (**) 

6 775,77 € (**) 

7 ou mais 705,25 € (**) 

 

O limite de rendimentos resulta da aplicação do coeficiente definido no artº 17º do Decreto-

Regulamentar nº 50/77, de 11 de Agosto, a multiplicar pelo salário mínimo nacional, 

actualmente no valor de 403 Euros, conforme o Decreto-Lei nº 2/2007, de 3 de Janeiro. O 

limite máximo de rendimentos /nº pessoas resulta da aplicação do coeficiente de 3 para 

agregados entre 1 a 3 pessoas (*) e de 3,5 para agregados de 4 pessoas e mais (**) sobre 

os valores obtidos pela fórmula acima indicada. 

 

g) Procedam ao pagamento de 20 Euros, no acto de inscrição. 

 

2. INSCRIÇÃO 

 

a) O valor da inscrição, de 20 Euros, deverá ser pago na Tesouraria da Câmara Municipal 

de Odivelas; 

b) O valor da inscrição tem como função assegurar despesas administrativas decorrentes 

da operacionalização do Concurso, não havendo lugar a reembolso em nenhuma situação. 

 

3. JÚRI 

 
Será designado um Júri com a responsabilidade de efectuar a Lista Final de candidatos e 

decidir sobre todos os assuntos relativos a este Concurso de acordo com o disposto no 

Presente Regulamento. 

O Júri será composto por 3 elementos, de acordo com o seguinte: 

 
a) 1 membro designado pela Câmara Municipal, que preside; 

b) 1 membro designado pela Assembleia Municipal; 

c) 1 membro designado pela Cooperativa de Construção e Habitação “A Colmeia”. 

 
4. PRAZO E LOCAL DE INSCRIÇÃO 

 
a) O prazo para as inscrições do presente Concurso decorrerá de 3 a 17 de Janeiro de 

2008, no Departamento de Habitação, Saúde e Assuntos Sociais  – Rua Frei João 

Turiano, nº 12 – Odivelas e no horário das 9h ás 12h e 30 minutos e das 14h às 16h;  
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b) O Regulamento e o Boletim de Inscrição poderão ser obtidos no local referido na alínea 

anterior ou no site da Internet da Câmara Municipal de Odivelas: www.cm-odivelas.pt. 

 
5. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 

 
a) Os concorrentes deverão apresentar, juntamente com o Boletim de Inscrição 

correctamente preenchido, cópia dos seguintes documentos: 

 
1 - Bilhete de Identidade; 

2 - Documento de Autorização de Residência emitido pela autoridade competente, para o 

caso dos cidadãos estrangeiros; 

3 - Cartão de Eleitor ou Declaração de Residência emitida pela Junta de Freguesia do 

domicílio. No caso de residência permanente no concelho comprovativo da mesma ser há 

pelo menos dois anos; 

4 - Cartão de Contribuinte; 

5 - Declaração da entidade patronal (quando aplicável) indicando a data do início da 

relação laboral, tipo de vínculo contratual, local de trabalho e vencimento mensal ilíquido, 

emitida com data posterior à publicação do aviso de abertura de concurso. Todos os 

elementos do agregado familiar que estejam numa situação profissional activa têm que 

apresentar esta declaração individualmente;  

6 - Última declaração do IRS e respectiva Nota de Liquidação ou quando ainda não sejam 

trabalhadores, declaração dos pais, ou de outrem, avalizando a compra do fogo, 

acompanhada da respectiva declaração do IRS e a Nota de Liquidação dos avalizantes;  

7 - Prova do pagamento do valor da inscrição; 

8 - Apresentação de declaração emitida pelos Serviços de Finanças comprovando a 

inexistência de habitação própria permanente ou de terreno urbanizado, no concelho de 

Odivelas ou no concelho onde esteja estabelecida a sua residência permanente em seu 

nome e do (a) companheiro (a) quando se trata de um casal. 

 

b) Em caso de dúvidas, a Câmara Municipal de Odivelas reserva-se o direito de exigir a 

apresentação de outros elementos, bem como averiguar a veracidade das declarações 

prestadas. 

 
6. NORMAS GERAIS: 

 
a) Cada candidato, individual ou casal, inscrever-se-á para a aquisição de uma só 

habitação e uma só tipologia, entre o T1 e o T3 (leque de tipologias dos fogos a 

construir); 

b) Os fogos levados a Concurso serão construídos e comercializados nos termos 

previstos na legislação de custos controlados, vertida no Decreto-Lei n.º 109/97, de 8 

de Maio, e de acordo com as regras do Cooperativismo Habitacional, pelo que, durante 
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os primeiros 5 anos, a contar da data da transmissão da propriedade (escritura de 

compra e venda), não será permitida aos adquirentes a venda ou o arrendamento do 

fogo; 

c) Tratando-se da promoção de um Empreendimento Habitacional por parte de uma 

Cooperativa de Habitação, os candidatos seleccionados terão obrigatoriamente que ser 

membros da Cooperativa, respeitando os seus Princípios e Estatutos bem como as 

obrigações financeiras daí decorrentes e que implicam, previamente à atribuição do 

fogo pela Cooperativa, o pagamento do capital social, no valor de 100 Euros; o 

pagamento de uma Jóia, no valor de 50 Euros e de uma Quota mensal, cujo valor 

estabelecido para o ano de 2007, é de 2 Euros. 

 

7. CLASSIFICAÇÃO E APURAMENTO DOS CONCORRENTES: 

 

7.1. Admissão provisória ao concurso 

 

a) Serão admitidas todas as inscrições que obedeçam aos requisitos constantes nos 

Pontos 1. e 5. do presente Regulamento e que sejam apresentadas dentro do prazo 

definido no Ponto 4. 

b) Decorrido o prazo da inscrição, o Júri do concurso, no prazo de 10 (dez) dias úteis, 

elaborará as listas provisórias de candidatos admitidos ao concurso e dos candidatos 

excluídos com indicação, no caso destes, dos fundamentos da exclusão. 

c) As listas provisórias de candidatos admitidos e excluídos ao concurso serão afixadas, 

no Departamento de Habitação, Saúde e Assuntos Sociais da Câmara Municipal de 

Odivelas, sito na Rua Frei João Turiano, nº 12  e publicadas no site da Internet da 

Câmara Municipal de Odivelas, até 6 de Fevereiro de 2008. 

 

7.2. Reclamação das listas provisórias de candidato s admitidos e excluídos do 

concurso 

 

a) Das listas provisórias, podem os candidatos reclamar, por escrito, para o Júri do 

Concurso, no prazo de 5 dias úteis a contar da data da sua afixação. 

b) Serão aceites as reclamações entregues na sede do Departamento de Habitação, 

Saúde e Assuntos Sociais e as enviadas através de carta registada com aviso de 

recepção. 

c) O Júri do Concurso deverá analisar e dar resposta às reclamações apresentadas no 

prazo de 10 dias úteis, notificando os reclamantes da decisão através de carta registada 

com aviso de recepção dirigida para a morada indicada como residência do candidato. 
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7.3. Publicação das listas definitivas de candidato s admitidos e excluídos ao 

concurso 

 
a) As listas definitivas de candidatos admitidos e excluídos ao concurso serão afixadas 

em 3 de Março de 2008, na sede do Departamento de Habitação, Saúde e Assuntos 

Sociais e publicadas no sítio da Câmara Municipal de Odivelas, na Internet (www.cm-

odivelas.pt), com a indicação da data, local e hora da realização do sorteio. 

b) Na lista de admissão será atribuído, para efeitos de concurso, um número a cada 

concorrente. 

 
7.4. Sorteio 

 
a) A selecção dos adquirentes dos fogos será feita por sorteio, realizado em sessão 

pública, na presença do Júri do Concurso e de representante do Governo Civil de 

Lisboa. 

b) Serão feitos tantos sorteios quantos fogos estejam a concurso. 

c) Para cada fogo será sorteado um adquirente, candidato à tipologia escolhida aquando 

da sua inscrição. Será igualmente sorteada uma lista ordenada dos respectivos 

suplentes. 

 
8. ATRIBUIÇÃO 

 
a) As listas de candidatos sorteados e respectivos suplentes serão afixadas, no prazo de 5 

dias úteis a contar da data da realização do sorteio, no local de inscrição (instalações do 

Departamento de Habitação, Saúde e Assuntos Sociais) e publicadas no site da Internet 

da Câmara Municipal de Odivelas; 

b) Após a publicação das listas finais indicadas em a), estas serão entregues, nos oito dias 

subsequentes, pela Câmara Municipal de Odivelas à Direcção da Cooperativa COLMEIA, 

entidade com quem os candidatos seleccionados deverão dar início ao processo de 

aquisição da habitação, nos moldes definidos por esta e que se consubstanciam nos 

Estatutos e nas regras de funcionamento estabelecidas pela Assembleia Geral; 

c) Na posse das listas fornecidas pela Câmara Municipal de Odivelas, a Cooperativa 

COLMEIA notificará os sorteados, por escrito, para manifestarem o seu interesse na 

compra do fogo e formalização da inscrição na Cooperativa. 

d) Em caso de desistência ou não cumprimento do prazo para aceitação do fogo (prazo a 

ser definido pela Cooperativa), os candidatos contemplados serão substituídos pelos 

respectivos suplentes, devendo cumprir-se relativamente a cada suplente o mesmo 

procedimento que para os candidatos efectivos. 
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e) A Câmara Municipal de Odivelas, através do Departamento de Habitação, Saúde e 

Assuntos Sociais, acompanhará todo o processo de atribuição das habitações por parte 

da Cooperativa. 

f) A Cooperativa terá de apresentar ao Júri do Concurso a lista final dos adquirentes de 

todas as habitações, para a respectiva ratificação. 

  
9. RECLAMAÇÕES 

 
a) Todos os concorrentes apurados para atribuição de um fogo deverão inteirar-se 

previamente, junto da Cooperativa, de todas as condições inerentes à formalização do 

seu estatuto de cooperador bem como às responsabilidades pecuniárias daí 

decorrentes e ainda às que decorrem durante o processo de construção das 

habitações e até que seja celebrada a escritura de aquisição da habitação. 

b) Qualquer reclamação que surja no âmbito do negócio jurídico de compra e venda da 

habitação, será dirigida directamente à Cooperativa COLMEIA, entidade promotora dos 

20 fogos de custos controlados do Empreendimento Habitacional da Rua da Pinheira, 

na Freguesia de Famões.  

 

10. ENCERRAMENTO DO CONCURSO 

 
a) O Concurso finda com a recepção por parte da Câmara Municipal de Odivelas da lista 

de adquirentes dos fogos, nos termos do ponto 8. f) do presente Regulamento. 

b) Relativamente aos fogos que no âmbito do concurso tenham, no final, permanecido 

sem adquirente, a Câmara Municipal de Odivelas prescinde do direito de indicar os 

respectivos compradores, podendo a Cooperativa aliená-los aos seus cooperadores. 

 

Odivelas, 23 de Novembro de 2007. 

Anexo: Caracterização sumária do Empreendimento. 
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ANEXO AO REGULAMENTO  

 

 

 

Caracterização sumária do Empreendimento Habitacional da Rua da Pinheira 

 

 

Nº de fogos: 20  

 

Bloco A – 12 fogos - Tipologias: 2 T1 + 7 T2 + 3 T3  

        9 Lugares estacionamento interiores 

 

Bloco B - 8 fogos – Tipologias: 5 T2 + 3 T3 

       6 Lugares estacionamento interiores 

 

 

Valores de referência de venda dos fogos por tipolo gia  (preços de 2007, sujeitos a 

actualização de acordo com o trimestre de conclusão do Empreendimento): 

 

T1 – 49 513, 48 € 

 

T2 – 69 845, 82 € 

 

T3 – 83 422,45 € 

 

Lugar de estacionamento – 7 269 € 

 

Nota: Os valores de venda poderão oscilar para a mesma tipologia, tendo em conta as áreas 

do fogo. Os valores indicados são valores médios. 
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REGULAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL DE ODIVELAS 
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Preâmbulo 

 

De acordo com a estratégia de integração e desenvolvimento de um sistema de arquivo 

na Câmara Municipal de Odivelas, pretende-se dotar o Arquivo Municipal de Odivelas 

de um Regulamento que normalize e defina as regras de funcionamento do serviço e de 

gestão dos documentos nas fases de arquivo intermédio e definitivo.  

 

O presente Regulamento assume-se como um instrumento de uniformização das 

práticas internas do Arquivo Municipal de Odivelas, definindo a sua integração no 

contexto global da organização municipal, bem como as suas relações com a 

comunidade em geral.  

 

Pretende-se com este Regulamento um sistema de arquivo eficaz, que promova uma 

gestão da informação de qualidade, desiderato a alcançar em nome do princípio da 

transparência das relações entre a Administração e os cidadãos e da preservação da 

memória colectiva. 

 

Neste sentido, a Câmara Municipal, no uso das competências que lhe são conferidas 

pela alínea a) do nº 7 do artigo 64º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção 

introduzida pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e as disposições da Portaria nº 

412/2001, de 17 de Abril, aprova o seguinte: 
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Regulamento do Arquivo Municipal de Odivelas 

 

 

CAPÍTULO I 
Disposições gerais e definições 

 

Artigo 1º 
 

O presente Regulamento estabelece as normas gerais de funcionamento do Arquivo 

Municipal de Odivelas, adiante designado abreviadamente por Arquivo, assim como os 

aspectos de organização, conservação e difusão dos documentos. 

 

Artigo 2º 
 

O Arquivo encontra-se integrado na Divisão de Administração Geral do Departamento 

de Administração Jurídica e Geral da Câmara Municipal de Odivelas. 

 

Artigo 3º 
 

Atendendo à terminologia usada no presente regulamento, define-se: 

 

1 – Documento: suporte físico de informação de qualquer tipo (papel, filme, cd-rom, ou 

outro) detido pelo Município, produzido a fim de informar e/ou provar um 

procedimento administrativo ou judicial, designadamente processos, relatórios, estudos, 

pareceres, actas, autos, circulares, divulgações, despachos normativos internos ou 

orientações sobre o enquadramento da actividade ou outros elementos de informação. 

 

2 - Arquivo Corrente: conjunto de documentos de consulta frequente pela administração 

produtora, necessários ao exercício das suas actividades de gestão. 

 

3 - Arquivo Intermédio: conjunto de documentos que, tendo deixado de ter utilização 

corrente, são, todavia, utilizados ocasionalmente, em virtude do seu interesse 

administrativo. 

 

4 - Arquivo Definitivo ou Histórico: conjunto de documentos que, tendo, em geral, 

perdido utilidade administrativa, são considerados de conservação permanente, para fins 

informativos, probatórios ou de investigação. 

 



 
 
 
 

Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
 

 
Ano VIII - N.º 23 31 de Dezembro de 2007 – Anexo 3 

 

5 - Auto de Entrega: acto, revestido das formalidades adiante descritas no presente 

regulamento, que culmina o processo de transmissão, a qualquer título, de documentos, 

e que deve ser assinado pelas partes envolvidas no momento da entrega material. 

 

6 - Eliminação: operação, formalizada através de Auto de Eliminação, que permite ao 

Município alienar documentação de arquivo à qual não foi reconhecida valor que 

justifique a sua conservação permanente em arquivo histórico. 

 

7 - Guia de Remessa: relação dos documentos enviados ao Arquivo Municipal, 

preenchida pelo serviço que os remete, para fins de identificação e controlo, podendo 

ser usada como instrumento de descrição documental, no arquivo intermédio.  

 

8 - Prazo de Conservação: período de tempo fixado em Tabela de Selecção, anexa a 

Portaria de Regulamentação Arquivística, para a conservação dos documentos de 

arquivo nas fases de arquivo corrente e intermédio. 

 

 

CAPÍTULO II 

Constituição e atribuições do Arquivo Municipal 

 

Artigo 4º 

 

O Arquivo contém, sob a sua responsabilidade, toda a documentação procedente dos 

diferentes órgãos ou serviços municipais, independentemente do seu suporte ou 

formato, como resultado da reunião dos documentos acumulados no decurso da 

actividade municipal, num processo natural, automático e orgânico, em razão das suas 

funções e actividades. 

 

Artigo 5º 

 

A conservação e organização do património documental do Município de Odivelas tem 

como objectivo fundamental satisfazer as necessidades de informação para uma correcta 

gestão administrativa, atender aos direitos das pessoas singulares ou colectivas, públicas 

ou privadas, e facilitar a informação e documentação necessárias para a investigação 

histórica.  
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Artigo 6º 

 

O Arquivo compreende e unifica numa só estrutura o âmbito, funções e objectivos 

específicos do arquivo intermédio e do arquivo histórico do Município, nomeadamente:  

 

a) Receber, organizar e tornar acessível a documentação. 

b) Classificar, ordenar, inventariar e catalogar a documentação, elaborando os 

instrumentos de descrição adequados para uma correcta comunicação da documentação. 

c) Concorrer para uma maior eficiência no funcionamento da administração municipal, 

facilitando o acesso à documentação necessária para a resolução dos trâmites 

administrativos e da tomada de decisões.  

d) Facilitar o acesso e consulta da documentação aos cidadãos em geral, de acordo com 

a legislação em vigor e as normas internas existentes.  

e) Estabelecer critérios e directivas sobre transferência de documentação, selecção e 

eliminação de documentos. 

f) Estabelecer normas reguladoras da classificação, ordenação e tratamento da 

documentação activa dos diferentes órgãos, serviços e departamentos municipais.  

g) Formular directivas para o correcto acondicionamento físico da documentação e 

estabelecer as condições necessárias nas instalações para a sua utilização e segurança. 

h) Promover acções de conservação e restauro da documentação, quando se justifique. 

i) Criar boas condições ambientais e desinfestações periódicas no depósito do Arquivo. 

j) Desenvolver e participar em actividades de organização, tratamento e difusão do 

património documental do Município. 

 

 

CAPÍTULO III 

Avaliação e selecção 

 

Artigo 7º 

 

1 - O processo de avaliação dos documentos do Arquivo Municipal de Odivelas tem por 

objectivo a determinação do seu valor para efeitos de conservação permanente ou 

eliminação, findos os respectivos prazos de conservação administrativa.  

 

2 - Os prazos de conservação são os que constam da tabela de selecção anexa à Portaria 

nº 412/2001, de 17 de Abril. 
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3 - A observância dos prazos referidos no número anterior é da responsabilidade do 

Arquivo. 

 

4 - Os prazos de conservação são contados a partir da data final dos procedimentos 

administrativos.  

 

5 - Nos casos não previstos no presente Regulamento aplica-se o disposto nos nºs 4 e 5 

do artigo 2º da Portaria nº 412/2001, de 17 de Abril. 

 

Artigo 8º 

 

1 - A selecção dos documentos a conservar em arquivo definitivo deve ser efectuada 

pelos serviços do Arquivo Municipal de Odivelas, de acordo com as orientações 

estabelecidas na tabela de selecção, anexa à Portaria nº 412/2001, de 17 de Abril.  

 

2 - Os documentos considerados com valor arquivístico devem ser conservados no 

suporte original, excepto nos casos cuja substituição seja previamente autorizada nos 

termos do nº 2 do artigo 8º da referida Portaria. 

 

 

CAPÍTULO IV 

Recolha da documentação 

 

Artigo 9º 

 

1 – Tendo em conta os prazos de conservação estabelecidos pela legislação em vigor, os  

serviços municipais devem promover, regularmente, o envio para o Arquivo da 

documentação com reduzida ou nula taxa de utilização. 

 

2 - As transferências de documentação serão previamente definidas, caso a caso, tendo 

em conta a perda do valor corrente dos documentos e as necessidades de gestão de 

espaço e tempo e sempre em coordenação com o Arquivo.  
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Artigo 10º 
A documentação transferida pelos vários serviços municipais para o Arquivo, deverá 

obedecer às seguintes condições: 

 

a) Nos respectivos suportes originais, devidamente acomodada e identificada;  

b) Acondicionada em unidades de instalação adequadas à dimensão dos documentos a 

transferir, devidamente numeradas e identificadas;  

c) Os processos serão sempre paginados, devendo intercalar-se, no caso de lhes ter sido 

retirado algum documento, em sua substituição, uma folha com menção expressa do 

documento retirado e a paginação do mesmo com a assinatura e o visto dos 

responsáveis do respectivo serviço.  

 

Artigo 11º 
 

1 - A remessa dos documentos mencionados nos artigos anteriores, deve obedecer às 

seguintes formalidades:  

 

a) Ser acompanhada de um Auto de Entrega, a título de prova, segundo modelo 

adoptado internamente (Anexo I); 

b) O Auto de Entrega deve ter em anexo uma Guia de Remessa (Anexo II) destinada à 

identificação e controlo da documentação remetida, obrigatoriamente rubricada pelas 

partes envolvidas no processo; 

c) A Guia de Remessa será feita em triplicado, ficando o original no serviço 

destinatário, sendo o duplicado devolvido ao serviço de origem;  

d) O triplicado será provisoriamente utilizado no arquivo, após ter sido conferido e 

completado com as referências topográficas e demais informação pertinente, só 

podendo ser eliminado após a elaboração do respectivo inventário.  

 

2 - Nos casos em que documentação enviada não esteja acomodada convenientemente 

ou não cumpra as formalidades tidas como adequadas é devolvida ao serviço de origem 

com menção das deficiências a suprir, nas condições definidas no número anterior e do 

artigo 10º. 

 

Artigo 12º 
 

A Câmara Municipal de Odivelas através do Arquivo Municipal deve, também, intervir 

fora do seu espaço institucional, incorporando por compra, doação ou depósito de 

fundos arquivísticos de natureza diversa, em qualquer tipo de suporte, que se revelem de 

interesse para o Concelho. 
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CAPÍTULO V 

Eliminação de documentação 

 

Artigo 13º 

1 - O processo de eliminação de documentos é superintendido pelos serviços do 

Arquivo Municipal de Odivelas.  

 

2 – A eliminação de documentos não é permitida antes de prescreverem os prazos legais 

de conservação, constantes na tabela de selecção anexa à Portaria nº 412/2001, de 17 de 

Abril.  

 

3 - A eliminação de documentos aos quais não for reconhecido valor arquivístico, não 

se justificando a sua conservação permanente, deve ser efectuada logo após o 

cumprimento dos respectivos prazos de conservação, fixados na tabela de selecção 

referida no número anterior.  

 

4 - Sem embargo da definição de prazos mínimos de conservação, os serviços do 

Arquivo Municipal – consultado o serviço produtor – podem conservar por prazos mais 

dilatados, a título permanente ou temporário, global ou parcialmente, as séries 

documentais que considerem pertinentes e que encerrem interesse administrativo e 

histórico, desde que não comprometa o regular funcionamento do Arquivo. 

 

5 - A eliminação de documentos que não estejam mencionados na referida tabela de 

selecção carece de autorização expressa das autoridades competentes.  

 

6 - A decisão sobre o processo de eliminação deve atender a critérios de 

confidencialidade e racionalidade de meios e custos.  

 

7 - A eliminação da documentação será feita de modo a que seja impossível a sua 

reconstituição e testemunhada por um ou mais representantes da instituição. 

 

Artigo 14º 

 

A eliminação dos documentos mencionados no artigo anterior, deve obedecer às 

seguintes formalidades:  
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a) Ser acompanhado de Auto de Eliminação (Anexo III);  

b) O Auto de Eliminação deve ser assinado pelos responsáveis do serviço produtor e 

dos serviços de arquivo e pelo representante da autarquia local, constituindo a prova do 

abate patrimonial;  

c) O referido auto é feito em duplicado, devendo ficar o original nos serviços de 

Arquivo e o outro exemplar ser remetido às autoridades competentes. 

 

 

CAPÍTULO VI 

Políticas de intervenção 

 

Artigo 15º 

1 - O Arquivo deve acompanhar o tratamento arquivístico dos documentos aplicado nos 

diferentes serviços municipais, competindo-lhe ainda, intervir no sentido de uma gestão 

documental uniforme, ou pelo menos, devidamente controlada e extensiva a todos os 

serviços.  

 

2 - O Arquivo deverá proceder de forma a manter sempre a documentação proveniente 

dos diferentes serviços municipais, em condições de consulta rápida e eficaz, recorrendo 

ao tratamento arquivístico de toda a documentação de acordo com os princípios do 

respeito pela proveniência e da ordem original, de forma a torná-la apta a ser 

consultada, elaborando, para o efeito, os instrumentos de descrição considerados 

adequados ao eficaz funcionamento do arquivo municipal. 

 

 

CAPÍTULO VII  

Comunicação e difusão 

 

SECÇÃO I 

Consulta de documentação em Arquivo Intermédio 

 

Artigo 16º 

 

1 - A comunicação dos documentos processar-se-á através da consulta e serviço de 

empréstimo e de leitura. 
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2 - O acesso ao Arquivo Municipal será definido de acordo com as disposições legais 

em vigor e atenderá a critérios definidos internamente e ainda a critérios de 

confidencialidade da informação, em conformidade com a Lei nº 65/93, de 26 de 

Agosto. 

 

3 - A documentação só poderá ser disponibilizada para consulta pública, após o seu 

tratamento técnico. 

 

Artigo 17º 

 

1 - O Arquivo funciona com o horário estabelecido pela administração municipal. 

 

2 - O atendimento e consulta directa da documentação são assegurados em instalação 

própria do Arquivo. 

 

3 - As excepções ao número anterior estão previstas no presente Regulamento e 

prendem-se com empréstimos autorizados aos serviços produtores e às requisições dos 

órgãos municipais, de tribunais e outras entidades a quem seja reconhecido esse direito. 

 

4 - A consulta pública dos documentos, em original ou reprodução, apenas poderá ser 

efectuada na sala de leitura do Arquivo.  

 

5 - A documentação consultada será devolvida ao funcionário em serviço na sala de 

leitura, que a conferirá. 

 

Artigo 18º 

 

1 - Qualquer serviço da Câmara Municipal de Odivelas, pode solicitar ao Arquivo, a 

consulta ou empréstimo de documentação do seu próprio serviço, mediante requisição 

assinada por funcionário devidamente autorizado. 

 

2 - No Arquivo deverá existir um ficheiro com as assinatura dos dirigentes e 

funcionários autorizados a visar as requisições. 

 

3 - A documentação que possa suscitar reservas à sua comunicabilidade – processos 

individuais, documentos de concursos, processos de inquéritos, entre outros – serão 
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facultados em conformidade com a lei e a pedido do dirigente do respectivo serviço ou 

de pessoa directamente interessada. 

 

Artigo 19º 

 

1 - Os pedidos de consulta ou empréstimo de documentos pelos órgãos ou serviços do 

Município, serão obrigatoriamente feitos através do preenchimento de impresso próprio 

(Anexo IV) e sempre em triplicado de forma a facilitar o respectivo controlo da 

documentação e arquivados da seguinte forma:  

 

a) O original anexado aos documentos requisitados;  

b) O duplicado, no serviço de Arquivo por ordem cronológica;  

c) O triplicado no local onde a documentação estava arrumada.  

 

2 - A requisição deverá satisfazer as seguintes condições:  

 

a) A cada petição corresponde uma requisição;  

b) Serem preenchidas de forma clara e precisa com caligrafia e assinatura legíveis. 

 

3 - A documentação será disponibilizada e entregue pelo Arquivo aos serviços 

requisitantes logo que possível. 

 

4 - Os documentos requisitados só poderão permanecer junto dos serviços requisitantes 

por um período máximo de 60 dias, decorridos os quais, a requisição de documentos 

poderá ser renovada por igual período, cabendo ao Arquivo exigir a renovação da 

requisição ou a devolução dos documentos. 

 

5 - A conservação física dos documentos após a entrega ao serviço requisitante, é da 

responsabilidade do mesmo. 

 

Artigo 20º 

 

A devolução da documentação deve obedecer às seguintes formalidades:  

 

a) Os serviços requisitantes devem garantir a devolução da documentação nas 

instalações do Arquivo;  
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b) No acto da devolução, o serviço requisitante deve apresentar o original da requisição;  

c) O Arquivo dará baixa da requisição, arquivando o respectivo duplicado, podendo 

eliminar o triplicado.  

d) Caso se verifiquem danos ou falta de documentos de um processo ou se este estiver 

desorganizado, será responsabilizado o serviço que os tenha requisitado em último 

lugar, e exigida a regularização da situação.  

 

Artigo 21º  

 

As espécies existentes no Arquivo apenas podem sair das suas instalações mediante as 

seguintes condições:  

 

a) Mediante requisição, nos termos dos artigos 18º e 19º do presente Regulamento, se 

destinado à utilização em espaço municipal;  

b) Mediante autorização escrita do Presidente da Câmara, ou em quem este delegar, se 

as espécies se destinarem a utilização em espaço que não seja considerado dos serviços 

municipais. 

 

 

SECÇÃO II  

Consulta de documentação em Arquivo Histórico 

 

Artigo 22º 

 

1 - A admissão à leitura no Arquivo, da documentação em idade definitiva ou histórica, 

é permitida mediante as seguintes condições:  

 

a) É permitida a todos os cidadãos, nacionais e estrangeiros, maiores de 18 anos;  

b) É sujeita a uma Requisição Externa (Anexo V) de consulta e à apresentação dos 

respectivos documentos de identificação pessoal;  

c) Em casos excepcionais e com autorização do responsável pelo Arquivo, poderá ser 

permitida a admissão à leitura de menores de 18 anos.  
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2 - A consulta de documentação será permitida, satisfeitas as seguintes condições:  

 

a) A consulta pública de documentos originais ou reproduzidos, só poderá efectuar-se 

nas instalações do Arquivo;  

b) A documentação consultada será devolvida ao funcionário do Arquivo, que a 

conferirá;  

c) Apenas são permitidos como instrumentos de escrita, lápis, lapiseiras de mina ou 

computadores pessoais. 

 

Artigo 23º 

 

1 - A reprodução de documentos está sujeita a autorização do responsável técnico do 

Arquivo, mediante análise de cada caso, estado de conservação dos materiais, 

componentes da escrita e condições técnicas. 

 

2 – Conferidas as condições do número anterior, a reprodução de documentos fica 

sujeita às taxas em vigor no Município de Odivelas.  

 

Artigo 24º 

 

A documentação existente no Arquivo apenas poderá sair das suas instalações mediante 

as condições constantes no artigo 21º. 

 

 

CAPÍTULO VIII  

Obrigação dos utilizadores 

 

Artigo 25º 

 

Aos utilizadores do Arquivo Municipal é expressamente proibido:  

 

a) Praticar quaisquer actos que perturbem o bom funcionamento dos serviços;  

b) Fazer sair das instalações qualquer documento sem expressa autorização do 

responsável do Arquivo; 

c) Decalcar letras, sublinhar, riscar, escrever ou por outro qualquer modo, danificar os 

documentos;  
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d) Fumar, comer ou beber dentro das instalações do Arquivo;  

g) Reproduzir qualquer documento fora do serviço específico do Arquivo.  

 

Artigo 26º 

 

Os leitores que publiquem trabalhos para os quais tiverem sido usadas fontes 

provenientes do Arquivo Municipal de Odivelas, ficam obrigados a fornecer 

gratuitamente duas cópias dos trabalhos destinados ao Arquivo Municipal e à Biblioteca 

Municipal, bem como a referência dos documentos consultados. 

 

 

CAPÍTULO IX  

Casos omissos 

 

Artigo 27º 

 

As dúvidas ou casos omissos não previstos no presente Regulamento serão resolvidos 

como recurso à Portaria 412/01 de 17 de Abril e Lei 65/93 de 26 de Agosto, e demais 

legislação aplicável à matéria aqui regulamentada. 

 

 

CAPÍTULO X   

Disposições finais 

 

Artigo 28º 

O presente Regulamento será revisto sempre que se revele pertinente para um correcto e 

eficiente funcionamento do Arquivo Municipal. 

 

Artigo 29º 

O presente Regulamento entra em vigor no primeiro dia útil seguinte ao da sua 

publicação no Boletim Municipal. 

 



 

 
 

 

 

 

 


