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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

2233..ªª  RREEUUNNIIÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  
 

RReeaalliizzaaddaa  eemm  33  ddee  DDeezzeemmbbrroo  ddee  22000088  
 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 
 

 
 

DÉCIMA QUARTA ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL DE 2008 
 

Décima Quarta Alteração Orçamental, Décima Sexta 
Modificação Orçamental, nos termos dos Mapas anexos à 
informação n.º interno/2008/18413, de 2008-11-28, que 
farão parte integrante da acta da presente reunião. 

 
“16.ª Modificação Orçamental 
14.ª Alteração Orçamental 

 
A presente modificação orçamental ocorre no âmbito da 
calendarização prevista e aprovada pela Senhora 
Presidente e resulta da regularização de alguns projectos 
propostos pelos serviços, rubricas de Outros Suplementos 
e Prémios e de reembolsos e Encargos de Liquidação e 
Cobrança de Receita. 
 
Dos reforços propostos, destacam-se o projecto 
826/A/2008, no montante de 219.000,00€ (duzentos e 
dezanove mil euros), para reembolsos e Encargos de 
Liquidação e Cobrança de Receita, o projecto 
816/A/2008 com 100.000,00€ (cem mil euros) para 
transferências no âmbito do Projecto FINICIA e o 
projecto 1043/A/2008, para contratação de serviço de 
consultadoria para a candidatura “Programas Integradas 
de Valorização de Áreas Urbanas de Excelência, inseridas 
em Centros Históricos), todos devidamente balanceados 
pelos respectivos serviços. 
 
Outros ajustes foram feitos em projectos, de aquisição de 
material vegetativo para o Jardim Botânico, no montante 
de 56.500,00 euros (cinquenta e seis mil e quinhentos 
euros) e em rubricas de Outros Suplementos e Prémios, 
num total de 34.500,00 € (trinta e quatro mil euros). 
 
Em conclusão, a presente Alteração Orçamental totaliza 
567.540,00 Euros (quinhentos e sessenta e sete mil 

quinhentos e quarenta euros), verificando-se um aumento 
das Despesas Correntes no valor de 470.690,00 Euros 
(quatrocentos e setenta mil seiscentos e noventa euros) 
por contrapartida de um decréscimo de igual montante ao 
nível das Despesas de Capital, conforme quadro abaixo: 

 
Quadro Síntese 

 

 Inscrições / 
Reforços 

Diminuições 
/Anulações 

Total de Despesas Correntes 470.690,00 429.205,94 

Total de Despesas Capital 96.850,00 138.334,06 

Total Geral 567.540,00 567.540,00 

(un: euros)” 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

RECLASSIFICAÇÃO 
 

 
 

RECLASSIFICAÇÃO DE TRABALHADORES 
 

Reclassificação de trabalhadores da Câmara Municipal de 
Odivelas, nos seguintes termos, de acordo com proposta 
datada de 2008.11.26: 
 
“1. Que se esgotem todas as possibilidades de 
reclassificação, até 31 de Dezembro, dos funcionários que 
efectivamente sejam detentores de grau académico e 
desempenham funções diferentes da sua categoria, desde 
que exista vaga no quadro de pessoal; 
 
2. Determinar que a proposta de mapa de pessoal a 
submeter à Câmara e Assembleia Municipal, contenham o 
número de postos de trabalho necessários para que sejam 
contempladas todas as situações que se encontrem ainda 
pendentes deste procedimento, com a necessária 
cabimentação orçamental.” 
 
(Rejeitado por maioria) 

 
 
 
 

ORÇAMENTO / PLANO / MAPA PESSOAL 
 

 
 

ORÇAMENTO, GRANDES OPÇÕES DO PLANO, 
MAPA DE PESSOAL 

 
Orçamento 2009 e Grandes Opções do Plano do 
Município de Odivelas para os anos de 2009-2012 (o 
documento original encontra-se na pasta dos documentos 
da presente reunião e fará parte integrante da acta da 
reunião), em conformidade com o Decreto-Lei n.º 54-
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A/99, de Fevereiro, com as alterações introduzidas pela 
Lei n.º 162/99, de 14 de Setembro, Decreto-Lei n.º 
315/2000, de 2 de Dezembro e pelo Decreto-Lei n.º 
84/2002 que aprovou o POCAL - Plano Oficial de 
Contabilidade das Autarquias Locais, de acordo com o 
proposto nas informações n.º Interno/2008/18412, de 
2008.11.28. 
 
Deste modo, fazem parte integrante dos Documentos 
Previsionais para 2009: 
 
Preâmbulo; 
Mapa Resumo do Orçamento; 
Resumo das Receitas e Despesas; 
Orçamento de Receita; 
Orçamento de Despesa; 
Mapa de Transferências para as Juntas de Freguesia; 
Mapa de Encargos Anuais a satisfazer com a Liquidação 
de Empréstimos de M/L Prazo; 
Grandes Opções do Plano; 
Plano Plurianual de Investimentos; 
Plano de Actividades Municipais. 
 
Mapa de Pessoal para o ano de 2009 (o documento 
original encontra-se na pasta dos documentos da presente 
reunião e fará parte integrante da acta da reunião), em 
conformidade com a Lei n.º 12-A/2008, de 27 de 
Fevereiro, com o Decreto-Lei n.º 121/2008, de 11 de 
Julho e ainda com a Lei n.º 144/2008, de 28 de Julho, de 
acordo com o proposto na n. º Interno/2008/18408, de 
2008.11.26. 
 
Este assunto carece de deliberação por parte da Assembleia Municipal 

 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

PROTOCOLOS 
 

 
 

PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 
NAS JUNTAS DE FREGUESIA 

 
Protocolo de Delegação de Competências nas Juntas de 
Freguesia (o documento original encontra-se na pasta dos 
documentos da presente reunião e fará parte integrante da 
acta da reunião). 
 
Este assunto carece de deliberação por parte da Assembleia Municipal 

 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

PROTOCOLO COM A DIRECÇÃO GERAL DE ARQUIVOS 
REGISTOS PAROQUIAIS DO MUNICÍPIO DE ODIVELAS 

 
Protocolo a celebrar entre o Município de Odivelas e a 
Direcção-Geral de Arquivos, no sentido da digitalização 

dos Registos Paroquiais do Concelho de Odivelas, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/17059/2008, de 2008.11.03, nos termos da 
minuta de protocolo anexa à referida, que também foi 
aprovada, que de seguida se publica. 

 
“Protocolo de Colaboração entre o 

Município de Odivelas e a Direcção-Geral de Arquivos 
para a Digitalização dos Registos Paroquiais de Odivelas 

 
 

O Município de Odivelas, com sede na Quinta da 
Memória, na Rua Guilherme Gomes Fernandes, 2675-3 
72 Odivelas, com o NIPC 504293125, representado neste 
acto pela Sr.ª Presidente da Câmara Municipal, Dr.ª 
Susana de Carvalho Amador, 
 
e 
 
A Direcção-Geral de Arquivos, adiante designada por 
DGARQ, serviço central da administração directa do 
Estado, dotado de autonomia administrativa e estatuto 
orgânico constante do Decreto-Lei n.º 93/2007, de 29 de 
Março, sedeado na Alameda da Universidade, 1600 
Lisboa, com o NIPC n.º 6000195267, representado neste 
acto pelo seu Director-Geral, Dr. Silvestre de Almeida 
Lacerda. 
 
Considerando: 
 
1. Que o Município de Odivelas, no âmbito da promoção 
da investigação e da divulgação da documentação, com 
valor histórico-cultural, relativa ao concelho de Odivelas, 
apresentou à DGARQ um pedido de reprodução 
documental de microfilmes dos Registos Paroquiais; 
 
2. Que é objectivo da Divisão de Administração Geral, 
através do Arquivo Municipal de Odivelas (AMO), 
disponibilizar localmente os registos paroquiais do 
município de Odivelas; 
 
3. As funções culturais da Divisão de Administração 
Geral, através do AMO; 
 
4. As funções da Divisão de Administração Geral, através 
do AMO, na preservação, valorização, comunicação e 
difusão do património documental da comunidade local; 
 
5. Que a DGARQ é detentora das matrizes dos 
microfilmes dos Registos Paroquiais de Odivelas; 
 
6. Que a DGARQ entende que este projecto se integra na 
sua estratégia de divulgação do património arquivístico 
nacional dispondo-se, por isso, a colaborar em iniciativas 
que facilitem a divulgação e o acesso à documentação que 
tem à sua guarda. 
 
7. Que os Registos Paroquiais são um importante 
património documental para o estudo da história nacional, 
regional e local; 
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Neste sentido, celebra-se o presente Protocolo de 
Colaboração o qual se rege pelas cláusulas seguintes: 

 
Cláusula Primeira 

 
A DGARQ compromete-se a disponibilizar ao Município 
de Odivelas o uso de 47 rolos de microfilme e do 
equipamento de digitalização automática necessário à 
digitalização, da descrição dos documentos, bem como 
prestará orientação técnica à execução do trabalho. 

 
Cláusula Segunda 

 
O Município de Odivelas, através do AMO da Divisão de 
Administração Geral, compromete-se a realizar os 
trabalhos de digitalização, a partir de microfilme, de 47 
rolos, relativos à documentação dos Registos Paroquiais 
do concelho de Odivelas, de acordo com as 
recomendações das Normas ISO - International 
Organisation for Standardization e NISO — National 
Information Standards Organization, e de acordo com os 
perfis de digitalização adoptados pelo ANTT e ainda a 
realizar os trabalhos de reformatação e renomeação das 
imagens produzidas segundo as orientações técnicas da 
DGARQ. 

 
Cláusula Terceira 

 
Os livros de registos paroquiais que ainda não se 
encontram reproduzidos, serão oportunamente 
digitalizados e serão fornecidas as respectivas cópias de 
imagens, em formato jpg, ao Município de Odivelas, ao 
preço da tabela de produtos e serviços em vigor na 
DGARQ. 

 
Cláusula Quarta 

 
As imagens digitais/matriz produzidas são propriedade da 
DGARQ.  

 
Cláusula Quinta 

 
A DGARQ compromete-se a entregar cópia de todas as 
imagens produzidas em formato e suporte normalizado ao 
Município de Odivelas. 

 
Cláusula Sexta 

 
A DGARQ publicará os dados de descrição dos fundos 
documentais relativos ao município de Odivelas, bem 
como os ficheiros de imagem, no respectivo sítio Web. 

 
Cláusula Sétima 

 
A DGARQ autoriza que seja efectuado um link do site do 
Município de Odivelas ao seu site e vice-versa. 

 
 
 
 

Cláusula Oitava 
 

As imagens na posse do Município de Odivelas, 
independentemente do suporte onde se encontram, são 
consideradas de valor científico e para a finalidade de 
consulta e de investigação; 

 
Cláusula Nona 

 
O Município de Odivelas não venderá nem trocará cópias 
de imagens com outras organizações ou pessoas, sem 
antes obter por escrito a devida autorização da DGARQ. 

 
Cláusula Décima 

 
O Município de Odivelas guardará as imagens digitais e 
poderá migrar as imagens para outros formatos ou 
suportes que melhor se adaptem à sua necessidade. 

 
Cláusula Décima Primeira 

 
O Município de Odivelas compromete-se a fazer menção 
dos direitos patrimoniais da DGARQ em todos os meios 
de divulgação das imagens. 

 
Cláusula Décima Segunda 

 
1.Este protocolo é válido por um ano, sendo 
automaticamente renovado e podendo ser denunciado, a 
todo o tempo, por qualquer das partes, mediante aviso 
prévio, feito por escrito, com antecedência mínima de 90 
dias sobre a data em que se operam os seus efeitos. 
 
2.Nos termos do número anterior os direitos e restrições 
que se apliquem aos registos já microfilmados ou 
digitalizados permanecerão válidos conforme especificado 
no presente acordo. 

 
Cláusula Décima Terceira 

 
Nenhuma alteração ao conteúdo deste protocolo será 
válida sem ser assinada por ambas as partes, ou por 
mandatários com poderes suficientes. 

 
Cláusula Décima Quarta 

 
Para todas as questões emergentes deste Protocolo é 
competente o Foro da Comarca de Lisboa. 
 
Odivelas,   de 2008. 
 

Pelo Município de Odivelas Pela Direcção-Geral de Arquivos 

A Presidente da Câmara 
Municipal, 

O Director-Geral, 

_______________________ _______________________” 

 
(Aprovado por unanimidade) 
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EQUIPAMENTOS ESCOLARES 
 

 
RECTIFICAÇÃO DE ACTA 

REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA 
EB1/JI N.º 3 DA PÓVOA DE SANTO ADRIÃO 

 
Rectificação à deliberação constante na minuta da acta da 
6.ª Reunião da Câmara Municipal de Odivelas, realizada a 
26 de Março de 2008, para que na acta da referida Reunião 
passe a constar a referência à informação n.º 
Interno/2008/5077, de 2008-03-25, já que na mesma não 
é mencionada esta informação, embora tenha sido 
analisada, discutida e deliberada na referida Reunião de 
Câmara, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2008/18387, de 2008.11.28. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ERROS E OMISSÕES 
2ª FASE DA EB1 N.º 9 DE ODIVELAS – ARROJA 

 
Erros e omissões do projecto da 2ª Fase da EB1 n.º 9 de 
Odivelas - Arroja, no valor de 144.462,71€, nas condições 
constantes das folhas 8573 e 8575 a 8577 do processo n.º 
Interno/2008/18328, de 2008.11.27, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2008/18328, de 
2008.11.27. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

PLANO DIRECTOR MUNICIPAL 
 

 
 

ALTERAÇÃO AO PLANO DIRECTOR MUNICIPAL 
BAIRRO DOS QUATRO -ALTERAÇÃO 2008.04 

 
Alteração por Adaptação à Carta de Ordenamento do 
Plano Director Municipal de Loures, na área abrangida 
pelo espaço do Bairro dos Quatro, na freguesia de 
Famões, concelho de Odivelas, de acordo com as plantas 
constantes do Processo n.º 53/DPEDE/DPDM, e que 
consiste no seguinte, nos termos da informação nº 17789, 
de 2008.11.14:  
 
Ajustamento dos limites do actual “Espaço Urbanizável 
de Verde Urbano de Protecção e Enquadramento”, 
incluído na Área Urbana de Génese Ilegal designada por 
Bairro dos Quatro, compensando-se parte da área no 
Espaço Urbano a Recuperar ou a Legalizar a jusante da 
linha de água.  
 
Este assunto carece de deliberação por parte da Assembleia Municipal 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 

ALTERAÇÃO AO PLANO DIRECTOR MUNICIPAL 
BAIRRO DO GIRASSOL - ALTERAÇÃO 2008.06 

 
Alteração por Rectificação à Carta de Ordenamento do 
Plano Director Municipal de Loures, na área abrangida 
pelo espaço do Bairro do Girassol, na freguesia da 
Ramada, Concelho de Odivelas, de acordo com as plantas 
constantes do Processo n.º 54/DPEDE/DPDM, e que 
consiste no seguinte, nos termos da informação n.º 17790, 
de 2008.11.14: 
 
Ajustamento da localização e da representação gráfica da 
delimitação do Espaço Verde Urbano de Protecção e 
Enquadramento dos limites do actual Espaço Verde 
Urbano de Protecção e Enquadramento, incluídos na Área 
Urbana de Génese Ilegal designada por Bairro do 
Girassol, de modo a traduzir a realidade existente no 
terreno. 
 
Este assunto carece de deliberação por parte da Assembleia Municipal 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ALTERAÇÃO AO PLANO DIRECTOR MUNICIPAL 
BAIRRO DO GIRASSOL - ALTERAÇÃO 2008.07 

 
Alteração por Adaptação à Carta de Ordenamento do 
Plano Director Municipal de Loures, na área abrangida 
pelo espaço do Bairro do Girassol, na freguesia da 
Ramada, Concelho de Odivelas, de acordo com o estudo 
constante do Processo n.º 55/DPEDE/DPDM, nos 
termos da informação n.º 17791, de 2008.11.14 e que 
consiste no seguinte:  
 
Ajustamento dos limites do actual “Espaço Urbanizável 
para Equipamentos e Outros usos de Interesse Público”, 
incluídos na Área Urbana de Génese Ilegal designada por 
Bairro do Girassol, de modo a criar dois espaços com a 
mesma classificação e cuja soma de áreas é equivalente à 
inicial. 
 
Este assunto carece de deliberação por parte da Assembleia Municipal 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ALTERAÇÃO AO PLANO DIRECTOR MUNICIPAL 
PONTE DA BICA -  ALTERAÇÃO 2008.21 

 
Alteração por Rectificação que consiste no seguinte, de 
acordo com o proposto da informação n.º 17792, de 
2008.11.17, constante do processo n.º 
56/DPEDE/DPDM:  
 
Corrigir a classificação de uma área já edificada, 
envolvente à EN 250 e à Ribeira de Caneças, na zona da 
Ponte da Bica, de modo a melhor corresponder à 
realidade urbana existente no local. Para tal, as zonas 
classificadas como espaço verde urbano de protecção e 
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enquadramento, urbano a recuperar e legalizar e 
habitacional de baixa densidade, passarão a ser 
classificadas de espaço urbano a consolidar e beneficiar, às 
quais se passará a aplicar o regime de uso e ocupação 
estabelecido pelo artigo 46º do regulamento do PDM em 
vigor. 
 
Este assunto carece de deliberação por parte da Assembleia Municipal 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 

ALTERAÇÃO AO PLANO DIRECTOR MUNICIPAL 
ALTERAÇÃO 2008.22 

 
Alteração, por Adaptação, ao n.º 5 do art.º 47º do 
Regulamento do Plano Director Municipal de Loures, que 
consiste no seguinte, de acordo com o proposto na 
informação n.º 17793, de 2008.11.14, constante do 
processo n.º 57/DPEDE/DPDM:  
 
Redacção actual do n.º 5 do art.º 47º do regulamento 
PDM em vigor - “Sem prejuízo do previsto nos números 
anteriores, para os projectos de recuperação ou legalização 
em curso até à publicação do PDM, as normas 
urbanísticas não poderão exceder as que estão fixadas no 
artigo 56.º para espaços habitacionais de baixa densidade, 
com excepção do índice de construção, que poderá atingir 
o fixado no artigo 57.º ” 
 
Redacção proposta para o n.º 5 do art.º 47º do 
regulamento PDM em vigor - “Sem prejuízo do previsto 
nos números anteriores, para os projectos de recuperação 
ou legalização em curso, nas áreas legalmente 
delimitadas como AUGI’s, as normas urbanísticas não 
poderão exceder as que estão fixadas no art.º 56º para 
espaços habitacionais de baixa densidade, com excepção 
do índice de construção, que poderá atingir o fixado no 
art.º 57º.” 
 
Este assunto carece de deliberação por parte da Assembleia Municipal 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
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 (PAADO) - Medida 6, de um 
apoio, sob a forma de transporte, a realizar em veículo 
municipal no dia 7 de Dezembro de 2008, para deslocação 
a Santiago os Velhos, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2008/18202, de 2008.11.25. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA QUINTA DO MENDES 
 

Atribuição à Associação Cultural e Recreativa Quinta do 
Mendes, no âmbito do Programa de Apoio ao 
Associativismo Desportivo de Odivelas (PAADO) - 
Medida 6, de um apoio, sob a forma de transporte, a 
realizar em veículo municipal no dia 14 de Dezembro de 
2008, para deslocação a Alenquer, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2008/18324, de 
2008.11.27. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 

ODIVELAS FUTEBOL CLUBE 
 

Atribuição ao Odivelas Futebol Clube, de um apoio, sob a 
forma de transporte, a realizar em veículo municipal no 
dia 6 de Dezembro de 2008, para deslocação a Coimbra, 
ao abrigo do disposto da alínea b), do n.º 4 do artigo 64º, 
da Lei n.º 169/99, alterada pela Lei 5-A/2002, de acordo 
com o proposto na informação n.º Interno/2008/18179, 
de 2008.11.25. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

OBRA DA IMACULADA CONCEIÇÃO E SANTO ANTÓNIO 
 

Atribuição à Obra da Imaculada Conceição e Santo 
António, “Obra do Padre Abel”, no âmbito do Programa 
de Apoio às Entidades Sociais de Odivelas (PAESO) - 
Subprograma D, de um apoio, sob a forma de transporte, 
a realizar em veículo municipal no dia 7 de Dezembro de 
2008, para deslocação a Lisboa, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2008/18265, de 
2008.11.26. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

URBANISMO 
 

 
ALTO DAS ARROTEIAS, LOTE 66, FREGUESIA DE CANEÇAS 

SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO CAUÇÃO 
 

Substituição de garantia bancária, constituída sobre o Lote 
66, inserido no Bairro Alto das Arroteias, Freguesia de 
Caneças, pelo depósito caução, efectuado na Caixa Geral 
de Depósitos, no valor de €2.076,03 (dois mil e setenta e 
seis euros e três cêntimos), em nome de José Carlos 
Maurício Martinho, a favor da Câmara Municipal de 
Odivelas, para garantir a boa execução das obras de 
urbanização referentes ao Alvará de Loteamento n.º 
02/2000, de 16 de Março, de acordo com o proposto na 
informação n.º 370/PC/DRU/DGOU/2008, de 
2008.11.21. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 
 
 

DESPACHOS 
 

 
 
 

PRESIDÊNCIA 
 

 
 

DESPACHO N.º 132/PRES/2008 
 

Assunto: Tolerância de Ponto 
 
Considerando a tradição existente no sentido da 
concessão de tolerância de ponto nos serviços públicos 
nesta época festiva, determino, nos termos da 
competência que me é atribuída pela al. a), do n.º 2, do art. 
68°, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela 
Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, que nos próximos dias 
24, 26 e 31 de Dezembro de 2008 e 2 de Janeiro de 2009, 
seja concedida tolerância de ponto aos trabalhadores 
municipais. 
 
Os trabalhadores em exercício de funções na Biblioteca 
Municipal D. Dinis e na Casa da Juventude usufruirão, 
igualmente, de tolerância nos mencionados dias, tendo em 
consideração que esses serviços se encontrarão encerrados 
ao público. 
 
Os trabalhadores em exercício de funções na Loja do 
Cidadão, pelas especificidades desse espaço, usufruirão 
das tolerâncias de ponto decretadas para a Administração 
Central, sendo que as demais dispensas, concedidas por 
este Despacho para a generalidade dos trabalhadores, 
deverão ser gozadas em momento posterior, a acordar 
com o respectivo superior hierárquico. 
 
Solicito, todavia, a todos os serviços que prestam 
atendimento ao púbico que procedam à divulgação deste 
despacho, afixando-o nas respectivas portas, por forma a 
que o mesmo seja do conhecimento antecipado dos 
Munícipes. 
 
Odivelas, 5 de Dezembro de 2008 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

(Susana de Carvalho Amador) 
 

 
 
 
 
 
 

 

DESPACHO N.º 133/PRES/2008 
 

Assunto: Nomeação da Dra. Paula Cristina Gonçalves 
Correia no Cargo de Coordenadora do Sector do 
Observatório Estratégico Municipal, da Divisão do Plano 
Director Municipal 
 
Considerando que o recurso à subdelegação constitui uma 
medida indispensável ao correcto exercício da gestão dos 
serviços, num quadro de responsabilidades partilhadas e 
assumidas aos diferentes níveis da escala hierárquica, e ao 
abrigo do art°. 64° alínea f) do ROMO, nomeio, a Dra. 
Paula Cristina Gonçalves Correia, Técnica Superior de 
Sociologia Principal, da Mapa de Pessoal da Câmara 
Municipal de Odivelas, como Coordenadora do Sector do 
Observatório Estratégico Municipal. 
 
A presente nomeação produz efeitos à data do presente 
despacho. 
 
Odivelas, 9 de Dezembro de 2008 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

(Susana de Carvalho Amador) 
 
 
 

DESPACHO N.º 134/PRES/2008 
 

Assunto: Alteração de Posicionamento Remuneratório. 
 
Com a entrada em vigor da Lei n.° 12-A/2008, de 27 de 
Fevereiro, diploma que estabelece os regimes de 
vinculação, de carreiras e de remunerações dos 
trabalhadores que exercem funções públicas (LVCR) 
deixou de existir a figura jurídica da progressão na 
categoria, passando a existir a alteração de posicionamento 
remuneratório, a qual de acordo, com o disposto no n.° 4, 
do art. 117.°, dessa lei, processa-se nas actuais carreiras e, 
ou, categorias, mas com observância das regras constantes 
da LVCR. 
 
Para efeitos de alteração de posicionamento 
remuneratório são relevantes as avaliações de desempenho 
relativas aos anos de 2004 a 2007, desde que 
cumulativamente, se refiram às funções exercidas durante 
a colocação no escalão e índice actuais e se trate de 
avaliações atribuídas nos termos da Lei n.° 10/2004, de 22 
de Março (n.° 1, do art. 113°). Nos casos em que, por 
virtude do exercício de cargo ou funções de reconhecido 
interesse público, ou de actividade sindical, se verifique a 
relevância de uma avaliação anterior, nos termos do art. 
17°, do Decreto - Regulamentar n.° 19-A/2004, essa 
avaliação é considerada mesmo que se trate de avaliação 
anterior ao SIADAP. 
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Para efeitos de alteração obrigatória do posicionamento 
remuneratório, há que proceder ao apuramento do 
número de pontos correspondentes às avaliações obtidas 
por cada trabalhador nos anos de 2004 a 2007, de acordo 
com as seguintes regras: 
 
Excelente = 3 pontos; 
 
Muito Bom = 2 pontos; 
 
Bom 1 ponto; 
 
Necessita de Desenvolvimento = 0 pontos; 
 
Insuficiente = 1 ponto negativo. 
 
Tendo em consideração, porém, que a Lei n.° 10/2004, de 
22 de Março, só foi aplicada às Autarquias Locais em 
2006, através do Decreto Regulamentar n.° 6/2006, de 20 
de Junho, as avaliações referentes aos anos de 2004 e 2005 
ainda foram efectuadas ao abrigo do anterior sistema da 
classificação de serviço, pelo que, nos termos do 
mencionado no n.° 1, do art. 113.°, não são atendíveis 
para efeitos de alteração de posicionamento 
remuneratório.  
 
Assim sendo, em caso de avaliações efectuadas ao abrigo 
do regime anterior ao SIADAP ou em caso de inexistência 
de avaliação, há que aplicar o disposto no n.º 7, do art. 
113°, nos termos do qual é atribuído um ponto por cada 
ano não avaliado. 
 
Os trabalhadores a quem, pela situação referida no 
parágrafo anterior, tenha sido atribuído um ponto 
poderão requerer, de acordo com o n.º 9 do referido art. 
113°, a realização de avaliação por ponderação curricular, 
sendo a menção obtida na sequência dessa ponderação 
curricular a relevante para efeitos de atribuição de pontos. 
 
Atenta esta possibilidade legal, há que estabelecer as 
seguintes regras: 
 
1 - Os critérios de ponderação curricular e respectiva 
avaliação são os definidos pelo Conselho de Coordenação 
da Avaliação, em reunião realizada no passado dia 09 de 
Dezembro de 2008, conforme documento em anexo;  
 
2 - A ponderação curricular será expressa através de uma 
valoração que respeite a escala de avaliação qualitativa e 
quantitativa, prevista no art. 6.°, do Decreto Regulamentar 
n.º 19-A/2004, de 14 de Maio; 
 
3 - Estas avaliações por ponderação curricular não estão 
sujeitas a percentagens máximas, mas devem respeitar as 
regras relativas à diferenciação dos desempenhos, 
previstas nos artigos 9.° e 32.°, n.º 3, ambos do Decreto -
Regulamentar n.º 19-A/2004, de 14 de Maio; 
 
4 - Para a avaliação da ponderação curricular estabelecem-
se os seguintes procedimentos e calendário: 

4.1 - A ponderação curricular deverá ser requerida pelo 
trabalhador ao respectivo avaliador, no prazo de cinco 
dias úteis, contado da recepção da comunicação dos 
pontos acumulados; 
 
4.2 - O requerimento referido no ponto anterior deverá 
ser remetido ao DGAF/DRH, através do sistema de 
gestão documental e-doclink, para 
DGAF/DRH/SRS/ER; 
 
4 3 - O trabalhador deverá fazer acompanhar o 
requerimento do respectivo currículo bem como da 
documentação que considere relevante; 
 
4.4 - O DGAF/DRH remeterá os requerimentos aos 
Avaliadores, os quais deverão efectuar as propostas de 
avaliação, no prazo de dez dias úteis, contado da data da 
recepção da solicitação da ponderação curricular; 
 
4.5 - As avaliações serão validadas pelo Conselho de 
Coordenação da Avaliação, em reunião a realizar no prazo 
de dez dias Úteis, contado da data da recepção da 
proposta de avaliação, para verificação do equilíbrio da 
distribuição das menções pelos vários níveis de avaliação; 
 
4.6 - As avaliações serão homologadas pela Presidente da 
Câmara, no prazo de dez dias úteis, contado da data da 
recepção da proposta de avaliação; 
 
5 - São designados para exercerem as competências de 
avaliador, os superiores hierárquicos imediatos ou os 
dirigentes dos funcionários que vierem a requerer a 
ponderação curricular; 
 
6 - Para efeitos de ponderação curricular serão 
considerados os seguintes grupos de pessoal: 
 
a) Dirigentes Intermédios de 1.º e 2.° Grau: 
 
Directores de Departamento; 
Chefes de Divisão. 
 
b) Grupo do Pessoal Técnico Superior: 
 
Técnicos Superiores; 
Especialistas de Informática. 
 
c) Grupo do Pessoal Técnico, Técnico Profissional e 
Administrativo: Técnicos; 
 
Técnico Profissionais; 
Técnicos de Informática; 
Chefes de Secção; 
Tesoureiro; 
Assistente Administrativo 
 
d) Grupo do Pessoal Operário e Auxiliar. 
 
Mais determino, a divulgação deste Despacho, por 
afixação de cópia do mesmo nos diferentes serviços 
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municipais e por inserção na página electrónica da Câmara 
Municipal de Odivelas. 
 
Odivelas 10 de Dezembro de 2008 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUICIPAL 

(Susana de Carvalho Amador) 
 
 
 
 

OUTROS DESPACHOS 
 

 
 

DESPACHO N.º 04/DGAF/2008 
 

Assunto: Constituição de Grupo de Trabalho  
- Contabilidade Analítica 
 
 
A Contabilidade Analítica assume, cada vez mais, um 
papel determinante na adequada gestão dos gastos 
públicos. Revela-se de extrema importância uma vez que 
contribuirá para melhorar o cumprimento da legalidade, 
para melhorar a utilização dos recursos disponíveis e a 
eficiência da acção dos municípios. 
 
 
O POCAL vem estabelecer no ponto 2.8.3. a 
obrigatoriedade da implementação da Contabilidade de 
Custos/Analítica. 
 
A Contabilidade Analítica é o sistema que regista e analisa, 
em pormenor, as componentes da actividade municipal 
para finalidades de gestão, com o mesmo pretende-se 
atingir os seguintes objectivos: 
 
• Facilitar a elaboração do Orçamento e Grandes Opções 
do Plano; 
 
• Comparar custos reais com custos previsionais; 
 
• Comparar custos de bens, serviços e/ ou centros de 
custos entre diferentes exercícios económicos; 
 
• Proporcionar informação para a Tabela de Taxas e 
Licenças. 
 
 
Assim sendo, determino a criação de um Grupo de 
Trabalho para a implementação da Contabilidade de 
Custos/Analítica, com a seguinte composição: 
 
• Maria Paula Alves Santos Duarte (Coordenadora) 
 
• Carla Sofia Nogueira de Matos Sequeira 
 
• Maria de Lurdes Duarte Ferreira 
 

• Paula Cristina Moreira Fonseca 
 
Odivelas, 2 de Dezembro de 2008 

 
O Director do Departamento de Gestão Administrativa e 

Financeira 
(Rui Vieira) 
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AVISOS 
 

 
 

AVISO 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 
Aditamento ao Alvará de Loteamento nº 1/2000 

– Bairro das Granjas Novas 
 

SUSANA DE CARVALHO AMADOR, Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas, ao abrigo do disposto no 
Artigo 27.º do Regime Jurídico da Urbanização e da 
Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei nº 555/99, de 16 
de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo 
Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, e pela Lei n.º 
60/2007, de 4 de Setembro, em conformidade com a 
deliberação da Câmara Municipal de Odivelas, tomada por 
unanimidade, na sua 22.ª Reunião Ordinária em 26 de 
Novembro de 2008 – Ponto 25.º da Ordem do Dia – 
Alteração ao Alvará de Loteamento Nº 1/2000, nas 
condições das informações jurídicas n.º 

75/IF/DGOU/DRU/08 e n.º 010/IF/DGOU/DRU/08 
e da informação técnica n.º 279/JS/DRU/DGOU/08, 
determina que se emita o presente aditamento ao Alvará 
de Loteamento identificado em epígrafe em nome de 
António Joaquim Teixeira Moutinho referente aos lotes 
33,34 e 35; em nome de José Manuel Nunes Henriques 
referente ao lote 64; em nome de Felicidade de Ascensão 
Fernandes Rodrigues da Silva referente aos lotes 67 e 70; 
em nome de Cadiz – Sociedade de Investimentos 
Imobiliários Lda.; em nome de Maria Teresa Cerqueira de 
Sousa Santos referente ao lote 86; em nome de Américo 
Fernando Folhadelo dos Santos referente ao lote 89; em 
nome de Maria Guadalupe Bessa Ferreira Marques 
Curado referente ao lote 92; em nome de Maria da Luz 
Henriques Coelho referente ao lote 95 e nome de Arnaldo 
Dias referente aos lotes 98, 101 e 104, descritos na 
Conservatória do Registo Predial de Odivelas, sob os nºs 
901,902,875,1082,1085,1088,920,923,860,1097,1100,930,9
33,936,937 e 939 respectivamente, todos da Freguesia da 
Ramada. As alterações às especificações do mencionado 
Alvará são as seguintes: 

 
1. ALTERAÇÕES A EFECTUAR NO QUADRO DE LOTES CONSTANTE NA PLANTA SÍNTESE DE ALVARÁ: 
 ALVARÁ DE LOTEAMENTO 1/2000 PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 

Lote Área do 
lote 

Índic de 
útil. 

Área de 
Const 

N.º de 
Pisos 

N.º de 
Fogos 

Útil. Lote Área do 
lote 

Índice de 
útil. 

Área de 
Const 

N.º de 
Pisos 

N.º de 
Fogos 

Útil. 

33 984,0 0,40 393,6 2 1 H 33 492 0,4 196,8 2 1 H 

       33a 492 0,4 196,8 2 1 H 

34 981,2 0,40 392,5 2 1 H 34 490,6 0,40 196,25 2 1 H 

       34a 490,6 0,40 196,25 2 1 H 

35 989,9 0,40 396,0 2 1 H 35 494,95 0,40 198,0 2 1 H 

       35a 495,95 0,40 198,0 2 1 H 

64 414,0 0,40 165,6 2 1 H 64 378,1 ------- 165,6 2 1 H 

67 422,1 0,40 168,8 2 1 H 67 380,8 ------- 168,8 2 1 H 

70 414,0 0,40 165,6 2 1 H 70 379,7 ------- 165,6 2 1 H 

73 414,0 0,40 165,6 2 1 H 73 384,6 ------- 165,6 2 1 H 

76 421,5 0,40 231,8 2 1 H+C 76 386,0 ------- 231,8 2 1 H+C 

86 418,8 0,40 230,3 2 1 H+C 86 390,9 ------- 230,3 2 1 H+C 

89 414,0 0,40 165,6 2 1 H 89 395,2 ------- 165,6 2 1 H 

92 414,0 0,40 165,6 2 1 H 92 396,7 ------- 165,6 2 1 H 

95 426,0 0,40 170,4 2 1 H 95 403,0 ------- 170,4 2 1 H 

98 414,0 0,40 165,6 2 1 H 98 399,1 ------- 165,6 2 1 H 

101 414,0 0,40 165,6 2 1 H 101 403,0 ------- 165,6 2 1 H 

104 327,4 0,40 131,0 2 1 H 104 386,9 ------- 131,0 2 1 H 
Os valores urbanísticos representados a negrito e sublinhados representam os valores alterados. 
 
Permanecem inalteradas todas as demais especificações 
constantes do Alvará de Loteamento n.º 1/2000. 
Para conhecimento público se fará publicar o presente 
aviso no Boletim Municipal e na Página da Internet deste 
Município, bem como oficiar os Requerentes e comunicar 
oficiosamente o seu teor à Conservatória do Registo 
Predial de Odivelas, para efeito de averbamento conforme 
o disposto pelo n.º 7 do Artigo 27.º do supra citado 
Decreto-Lei n.º 555/99, com a redacção actualmente em 
vigor. 

 
Paços do Município, 4 de Dezembro de 2008. 
 

A Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 
 

(a)Susana de Carvalho Amador 
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AASSSSEEMMBBLLEEIIAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  
 

 
 

77..ªª  SSEESSSSÃÃOO  EEXXTTRRAAOORRDDIINNÁÁRRIIAA  
 

22..ªª  RReeuunniiããoo  rreeaalliizzaaddaa  eemm  
44  ddee  DDeezzeemmbbrroo  ddee  22000088  

 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 
 

SÍMBOLOS HERÁLDICOS 
 

 
 

SÍMBOLOS HERÁLDICOS PARA O MUNICÍPIO DE ODIVELAS 
(BRASÃO, SELO E BANDEIRA) 

 
Símbolos Heráldicos para o Município de Odivelas 
(Brasão, Selo e Bandeira), concebidos de acordo com o 
Parecer da Comissão de Heráldica, emitido em 30 de 
Julho de 2008, conforme o deliberado na 21.ª Reunião 
Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, realizada em 
5 de Novembro de 2008, (Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 21/2008, página 9), de acordo 
com a proposta da Senhora Presidente, datada de 30 de 
Outubro de 2008. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
(Aprovado por maioria) 
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ATRIBUIÇÃO DE MEDALHAS MUNICIPAIS 
 

 
 

ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO PARA ATRIBUIÇÃO DE 
MEDALHAS MUNICIPAIS 

 
Alteração ao Regulamento para Atribuição de Medalhas 
Municipais, deliberado na 3.ª Reunião Ordinária da 
Câmara Municipal de Odivelas, realizada em 10 de 
Fevereiro de 2005 (Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões n.º 3/2005, página 8), e deliberado na 1.ª Sessão 
Ordinária da Assembleia Municipal de Odivelas (Boletim 
Municipal das Deliberações e Decisões n.º 4/2005, página 67), 
respectivamente alteração do n.º 1 do artigo 29 e do n.º 1 
do artigo 31, conforme o deliberado na 21.ª Reunião 
Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, realizada em 
5 de Novembro de 2008, (Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 21/2008, página 10), de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2008/16952, de 2008-10-30. (documento que se 
publica em anexo) 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

DESAFECTAÇÃO DE PARCELA 
 

 
 

DESAFECTAÇÃO DE PARCELA DO DOMÍNIO PÚBLICO 
PARA O DOMÍNIO PRIVADO DO MUNICÍPIO 

 
Desafectação do Domínio Público para o Domínio 
Privado do Município da parcela de terreno denominada 
“Parcela B” sita no “Arinto”, Casal do Privilégio, Póvoa 
de Santo Adrião, com a área de 423,00m2, confrontando a 
norte com Domínio Público, a sul com Domínio Público, 
a nascente com Domínio Público e a poente com Lote 2, 
no valor de €1.269,00, conforme o deliberado na 20.ª 
Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, 
realizada em 22 de Outubro de 2008, (Boletim Municipal 
das Deliberações e Decisões n.º 20/2008, página 16), de 
acordo com o proposto na informação n.º 
interno/2008/16265, de 2008.10.16.  
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AASSSSEEMMBBLLEEIIAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  
 

 
 

55..ªª  SSEESSSSÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  
 

11..ªª  RReeuunniiããoo  rreeaalliizzaaddaa  eemm  
 

1111  ddee  DDeezzeemmbbrroo  ddee  22000088  
 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

ACTIVIDADE E SITUAÇÃO 
FINANCEIRA DO MUNICÍPIO 

 

 
 

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

SITUAÇÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO 
 

Presente para apreciação a Informação da Presidente da 
Câmara Municipal à 5.ª Sessão Ordinária de 2008 da Assembleia 
Municipal sobre a actividade e situação financeira do Município, 
nos termos estipulados na alínea e) do n.º 1 do Artigo 53° 
da Lei 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11 de Janeiro. “A informação sobre a situação 
financeira do Município, em Outubro de 2008, que inclui 
a informação relativa ao grau de endividamento do 
Município para o corrente ano, encontra-se espelhada nos 
Anexos A e B.” Informação sobre a Actividade Municipal 
correspondente ao período compreendido entre 01 de 
Setembro e 31 de Outubro de 2008. 
 
Documento com a seguinte estrutura: 
 
Informação Financeira: 
Informação Financeira do Município; 
 
Informação Sobre a Actividade Municipal: 
Gabinete da Presidência; 
Gabinete de Comunicação, Relações Públicas e Protocolo; 
Gabinete de Apoio ao Cidadão; 
Gabinete de Apoio às Juntas de Freguesia; 
Gabinete de Informática e Sistemas de Comunicação; 
Médico Veterinário Municipal; 
Serviço Municipal de Protecção Civil; 
Divisão de Requalificação e Inserção de Áreas Críticas; 
Departamento Gestão Administrativa e Financeira; 
Departamento Gestão e Ordenamento Urbanístico; 
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Departamento Planeamento Estratégico e 
Desenvolvimento Económico; 
Departamento de Obras Municipais e Transportes; 
Departamento Ambiente e Salubridade; 
Departamento Sociocultural; 
Departamento de Habitação, Saúde e Assuntos Sociais; 
Departamento Administração Jurídica e Geral. 
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REGULAMENTO PARA ATRIBUIÇÃO DE MEDALHAS MUNICIPAIS 
 
 

PREÂMBULO  
 

As Condecorações Municipais têm por finalidade distinguir as pessoas singulares ou colectivas que se 
notabilizem por méritos pessoais, por feitos cívicos ou que hajam patenteado exemplar dedicação à causa 
pública por assinaláveis serviços prestados e merecedores de público testemunho de reconhecimento e com 
os quais tenham dado o seu contributo, para o engrandecimento e dignificação do Concelho de Odivelas. 

 
 

Capítulo I 
DAS CONDECORAÇÕES MUNICIPAIS 

 
Artigo 1º 

 
O Município de Odivelas institui as seguintes condecorações: 
 
a) Medalha de Honra do Município; 
b) Medalha Municipal de Mérito; 
c) Medalha Municipal de Bons Serviços; 
d) Medalha Municipal de Serviço Público; 
e) Medalha Municipal de Dedicação Pública. 

 
 

Capítulo II 
DA MEDALHA DE HONRA DO MUNICÍPIO 

 
 

Artigo 2º 
 

A Medalha de Honra do Município destina-se a homenagear pessoas singulares ou colectivas que, por 
serviços excepcionais, contributos para com a comunidade ou actos praticados, alcancem mérito 
extraordinário. 

 
Artigo 3º 

 
A Medalha de Honra do Município compreende apenas o grau ouro. 

 
Artigo 4º 

 
A concessão da Medalha de Honra do Município é atribuída por deliberação da Assembleia Municipal, 
aprovada por maioria absoluta dos seus membros em efectividade, sob proposta da Câmara Municipal. 

 
Artigo 5º 

 
A Medalha de Honra do Município será entregue em cerimónia solene, a realizar preferencialmente no Salão 
Nobre dos Paços do Concelho ou noutro local de prestígio. 

 
Artigo 6º 

 
A Medalha de Honra do Município pode ser atribuída a título póstumo. 
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Capítulo III 

DA MEDALHA MUNICIPAL DE MÉRITO 
 

Artigo 7º 
 

A Medalha Municipal de Mérito destina-se a distinguir as pessoas singulares ou colectivas que se distingam 
pelo seu significativo contributo no campo social, cultural, económico, humanitário, desportivo ou outros de 
notável importância que justifiquem este reconhecimento. 

 
Artigo 8º 

 
A Medalha Municipal de Mérito compreende os graus ouro, prata e bronze, dependendo a concessão de 
cada um deles, do valor e projecção do acto praticado. 

 
Artigo 9º 

 
A Concessão da Medalha Municipal de Mérito depende de deliberação tomada em reunião de Câmara, 
aprovada por maioria absoluta dos seus membros em efectividade. 

 
Artigo 10º 

 
A Medalha Municipal de Mérito será entregue em cerimónia solene a realizar preferencialmente no Salão 
Nobre dos Paços do Concelho ou noutro local de prestígio. 

 
 

Capítulo IV 
DA MEDALHA MUNICIPAL DE BONS SERVIÇOS 

 
Artigo 11º 

 
A Medalha Municipal de Bons Serviços destina-se a galardoar os funcionários e agentes do Município e os 
membros das associações e de outras organizações reconhecidamente humanitárias, que se tenham 
distinguido exemplar e notoriamente, pelos serviços prestados ao Município ou à comunidade. 

 
Artigo 12º  

 
A concessão da Medalha Municipal de Bons Serviços compreende os graus ouro, prata e bronze, 
dependendo a concessão de cada um deles das qualidades demonstradas e da relevância dos serviços 
prestados. 

 
Artigo 13º 

 
A concessão da Medalha Municipal de Bons Serviços depende de deliberação tomada em reunião de 
Câmara, aprovada por maioria absoluta dos seus membros em efectividade. 

 
Artigo 14º 

 
A Medalha Municipal de Bons Serviços será entregue em cerimónia solene a realizar preferencialmente no 
Salão Nobre dos Paços do Concelho ou noutro local de prestígio. 
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Capítulo V 

DA MEDALHA MUNICIPAL DE SERVIÇO PÚBLICO 
 

Artigo 15º 
 

A Medalha Municipal de Serviço Público destina-se a galardoar funcionários e agentes do Município que 
atinjam 35, 25 e 15 anos de serviço, aos quais corresponderão, respectivamente, as medalhas de grau ouro, 
prata e bronze. 

 
Artigo 16º  

 
A contagem dos anos de serviços mencionados no artigo anterior é feita de acordo com as regras próprias 
aplicáveis no âmbito da Administração Pública. 

 
Artigo 17º  

 
A concessão da Medalha Municipal de Serviço Público é da competência do Presidente da Câmara no 
seguimento de proposta devidamente instruída pelos serviços. 

 
Artigo 18º 

 
A Medalha Municipal de Serviço Público será entregue em cerimónia solene a realizar preferencialmente no 
Salão Nobre dos Paços do Concelho ou noutro local de prestígio. 

 
 

Capítulo VI 
DA MEDALHA MUNICIPAL DE DEDICACÃO PÚBLICA 

 
Artigo 19º 

 
A Medalha Municipal de Dedicação Pública destina-se a galardoar os membros das associações e de 
organizações reconhecidamente humanitárias, que se tenham distingido pelo zelo, dedicação e exemplar 
comportamento no exercício das suas funções, cumulativamente com o número de anos de serviço prestado 
e que atinjam 30, 20 e 10 anos de serviço no Concelho, aos quais corresponderão, respectivamente, as 
medalhas de grau ouro, prata e bronze. 

 
Artigo 20º 

 
A concessão da Medalha Municipal de Dedicação Pública é da competência do Presidente da Câmara, 
mediante proposta fundamentada e instruída pelo responsável da associação ou da organização de que o 
elemento que se pretende agraciar fizer parte. 

 
Artigo 21º 

 
1. A Medalha Municipal de Dedicação Pública será entregue em cerimónia solene a realizar 
preferencialmente no Salão Nobre dos Paços do Concelho ou noutro local de prestígio. 
 
2. No caso do agraciado pertencer a um Corpo de Bombeiros, o acto poderá decorrer em cerimónia solene a 
realizar pela respectiva corporação. 
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Capítulo VII 

DO CONSELHO DAS CONDECORAÇÕES E DAS CANDIDATURAS 
 

Artigo 22º 
 

1. O Conselho das Condecorações Municipais é um órgão consultivo da Câmara Municipal, presidido pelo 
Presidente da Câmara Municipal e constituído por quatro personalidades de reconhecido mérito intelectual e 
cívico, designadas pela Câmara Municipal por deliberação da maioria absoluta dos seus membros em 
efectividade, sob proposta do Presidente da Câmara Municipal, e por um membro de cada partido 
representado na Assembleia Municipal. 
 
2. O Conselho reúne por convocatória do Presidente da Câmara e o seu funcionamento é assegurado pelos 
serviços da Câmara Municipal. 

 
Artigo 23º 

 
Ao Conselho compete dar parecer, não vinculativo, sobre as propostas de agraciamento,  com as 
respectivas classes e graus, até ao dia 31 de Julho de cada ano. 

 
Artigo 24º 

 
1. As propostas de agraciamento podem ser apresentadas até 30 de Junho de cada ano ao Presidente da 
Câmara por quaisquer cidadãos ou entidades residentes ou localizadas no Concelho, que as remeterá num 
prazo de cinco dias úteis ao Conselho das Condecorações Municipais, para efeitos do disposto no artigo 
23.º. 
 
2. Os proponentes das candidaturas devem apresentar nas suas propostas a identificação completa dos 
candidatos, acompanhada de dados biográficos relevantes e da necessária fundamentação para o 
agraciamento. 
 
3. No caso de discordância sobre qualquer candidatura apresentada, o Presidente da Câmara comunicará o 
facto ao seu proponente, com a devida fundamentação. 

 
 

Capítulo VIII 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Artigo 25º 

 
1. De todas as Medalhas serão passados diplomas individuais, assinados pelo Presidente da Câmara e 
autenticados com o selo branco deste Município. 
 
2. Os modelos e dimensões de cada uma das Medalhas Municipais serão anexados ao presente 
regulamento, após aprovação pela Câmara Municipal, sob parecer do Conselho das Condecorações 
Municipais. 

 
Artigo 26º 

 
O registo dos agraciados com as Medalhas Municipais constará em livro próprio, consoante a respectiva 
categoria da Medalha atribuída. 

 
Artigo 27º 

 
Se a Medalha atribuída pressupuser a titularidade de cargo de funcionário ou agente do Município (Medalha 
Municipal de Bons Serviços e Medalha Municipal de Serviço Público) e se o agraciado vier a ser demitido ou 
aposentado compulsivamente, perderá o direito ao seu uso. 
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Artigo 28º 

 
1. A Medalha de Honra do Município e a Medalha Municipal de Mérito serão atribuídas, sempre que possível 
em simultâneo, em cerimónia solene a realizar preferencialmente no dia do Município. 
 
2. As Medalhas Municipais de Bons Serviços, de Serviço Público e de Dedicação Pública poderão ser 
atribuídas em simultâneo, numa cerimónia solene a realizar no âmbito das comemorações do dia do 
Município. 

 
Artigo 29º 

 
1. As Medalhas Municipais constantes do presente regulamento serão usadas, de acordo com as classes 
instituídas, nos termos seguintes: 
 
a) A Medalha de Honra do Município será usada pendente de faixa, sobre o laço, cruzada no peito; 
 
b) A Medalha Municipal de Mérito será usada pendente de colar de fita; 
 
c) A Medalha Municipal de Bons Serviços, a Medalha Municipal de Serviço Público e a Medalha Municipal de 
Dedicação Pública serão usadas pendentes de fita simples no lado esquerdo do peito, à esquerda das 
Condecorações Nacionais, quando as haja, e pela ordem por que se encontram descritas no presente 
regulamento e à direita das estrangeiras que sejam usadas do mesmo lado. 
 
2. Os agraciados poderão fazer uso das Medalhas em todas as cerimónias e solenidades em que participem. 

 
Artigo 30º 

 
As pessoas colectivas que possuam estandarte oficial usarão como distintivo a fita da Medalha, em singelo 
ou em laço, no comprimento conveniente, armada junto à lança, verificando-se esta situação apenas para os 
agraciados com as Medalhas de Honra do Município e a Medalha Municipal de Mérito. 

 
Artigo 31º 

 
1. As Medalhas Municipais serão usadas com faixa, colar de fita ou fita simples bicolores, com as cores do 
Município de Odivelas – Branco e Azul. 
 
2. As Medalhas terão sempre gravados no verso a atribuição a que respeita, o nome da personalidade ou da 
instituição agraciada e o ano da respectiva atribuição. 

 
Artigo 32º 

 
As Medalhas previstas no presente regulamento só são susceptíveis de ser atribuídas ao mesmo agraciado 
uma única vez, salvo se em graus diversos. 

 
 

Capitulo IX 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Artigo 33º 

 
O presente regulamento entra em vigor após a sua publicação em Boletim Municipal. 
 
 
 
 


