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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

2244..ªª  RREEUUNNIIÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  
 

RReeaalliizzaaddaa  eemm  1177  ddee  DDeezzeemmbbrroo  ddee  22000088  
 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

ACTAS 
 

 
 

ACTA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 
Aprovação da acta da 9ª Reunião Ordinária da Câmara 
Municipal de Odivelas, realizada no dia 07 de Maio de 
2008.  
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

CORRECÇÃO DA MINUTA  
DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 
 

Aprovação da alteração à deliberação do Ponto 1, da 
Minuta da 4ª Reunião Extraordinária da Câmara Municipal 
de Odivelas - Proposta de Regulamento Municipal da 
Edificação e Urbanização (RMEU): onde se lê “…com os 
votos contra dos Senhores Vereadores da Bancada da 
CDU” dever-se-á ler “com a abstenção dos Senhores 
Vereadores da Bancada da CDU”, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interna/2008/18940, de 
2008-12-11. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 
 

 
 

DÉCIMA QUINTA ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL DE 2008 
 

Décima Quinta Alteração Orçamental, Décima Sétima 
Modificação Orçamental, nos termos dos Mapas anexos à 

informação n.º Interno/2008/18995, de 2008.12.12, que 
farão parte integrante da acta da presente reunião. 

 
“17.ª Modificação Orçamental 
15.ª Alteração Orçamental 

 
A 17.ª Modificação Orçamental é extraordinária e ocorre 
de uma necessidade premente de reforço dos projectos 
762/A/2008 no valor de 100.000,00 Euros (Cem mil 
euros) referentes à Incubadora de Empresas, 242/A/2008 
em 6.000,00 Euros (Seis mil euros) relativos à facturação 
das comunicações móveis e das rubricas de pessoal para 
acerto no processamento de vencimentos no mês de 
Dezembro, todos devidamente balanceados pelos 
serviços. 
 
Foi igualmente ajustada a classificação económica do 
projecto 645/A/2008 e reforçado o projecto 100/I/2008 
em 15.000,00 Euros (Quinze mil euros) para pagamento 
das revisões de preços da empreitada da Escola EB1 de 
Famões. 
 
Em conclusão, a presente Alteração Orçamental totaliza 
197.100,00 Euros (Centro e noventa e sete mil e cem 
euros), verificando-se um aumento das Despesas de 
Capital no valor de 15.000,00 Euros (Quinze mil euros) 
por contrapartida de um decréscimo de igual montante ao 
nível das Despesas Correntes, conforme quadro abaixo: 

 
Quadro Síntese 

 

 Inscrições / 
Reforços 

Diminuições 
/Anulações 

Total de Despesas Correntes 182.100,00 197.100,00 

Total de Despesas Capital 15.000,00 - 

Total Geral 197.100,00 197.100,00 

(un: euros)” 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

REUNIÕES DE CÂMARA 
 

 
 

CALENDARIZAÇÃO DAS REUNIÕES DE CÂMARA 
PARA O ANO 2009 

 
Calendarização das reuniões de Câmara para o ano de 
2009, 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 

14  
Janeiro 

28 Reunião Pública 
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11  
Fevereiro 

25 Reunião Pública 

11  
Março 

25 Reunião Pública 

8  
Abril 

22 Reunião Pública 

6  
Maio 

20 Reunião Pública 

3  
Junho 

24 Reunião Pública 

8  
Julho 

22 Reunião Pública 

Agosto 26 Reunião Pública 

9  
Setembro 

23 Reunião Pública 

7  
Outubro 

21 Reunião Pública 

4  
Novembro 

18 Reunião Pública 

2  

16 Reunião Pública Dezembro 

30  

 
* A Reunião Pública de Dezembro será realizada a dia 16 
devido à Quadra Natalícia. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

MERCADO DA PONTINHA 
 

 
 

ESTUDO PRÉVIO DE ARQUITECTURA 
 

Estudo prévio de Arquitectura para a construção do novo 
Mercado da Pontinha e respectivos arranjos exteriores, 
num valor estimado de €660.000,00 (seiscentos e sessenta 
mil euros), que contempla, para além da área para o 
mercado, espaços comerciais para concessão, 
nomeadamente três lojas, um talho, padaria e uma 
cafetaria; 
 
Contratação dos projectos em falta para lançamento da 
empreitada, a uma empresa externa, com os honorários 
estimados em € 29.260,00 (vinte e nove mil, duzentos e 
sessenta euros), salientando que os 25% de compensação 
solicitados pela Câmara Municipal de Lisboa incidirão 
sobre a área útil comercial que é de 237,67m2, nas 
condições da informação n.º 2008/18377, de 2008.11.27.  
 

Este Estudo surge na sequência de um acordo entre a 
Câmara Municipal de Odivelas e a Câmara Municipal de 
Lisboa para a constituição em direito de superfície, a favor 
do Município de Odivelas, por parte do Município de 
Lisboa, da parcela de terreno, sita na estrada da 
Circunvalação, perto da Estação do Metropolitano da 
Pontinha, com a área de 12 305,00 m2, destinada a 
equipamentos, designadamente um mercado, 
estacionamentos, espaços verdes, centro paroquial e a 
nova igreja da Pontinha, por um período de 70 anos, 
renovável por sucessivos períodos (Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 8/2006, de 2006.05.02, página 9), de 
acordo com o proposto na informação acima referida. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

MEDIDA CAUTELAR 
 

 
 

SUSPENSÃO DE ACTIVIDADE DE PASTELARIA 
AO ABRIGO DO REGULAMENTO GERAL DO RUÍDO  

 
Aplicação da medida cautelar de suspensão preventiva da 
actividade de fabrico de produtos de pastelaria nas 
instalações da Pastelaria Cristina sita na Rua da Guiné, n.os 
6 A e B e 8, Olival Basto, até que seja demonstrado pelo 
agente económico responsável pela sua exploração, 
através de relatório de medições, que o ruído produzido 
pelo extractor de fumos associado à actividade realizada 
está dentro dos parâmetros permitidos por lei, de acordo 
com o proposto na informação n.º Interno/2008/15854, 
de 2008.12.10, nos termos dos n.º 1 e 2 do art.º 27º do 
Regulamento Geral do Ruído aprovado pelo Decreto-Lei 
nº 9/2007, de 14 de Janeiro. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

PROTOCOLOS E ACORDOS 
 

 
 

PROTOCOLO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE ODIVELAS E 
O INSTITUTO DOS REGISTOS E DO NOTARIADO, IP 

 
Protocolo a celebrar entre o Município de Odivelas e o 
Instituto dos Registos e do Notariado, para acesso, por 
parte da Câmara Municipal de Odivelas, à informação do 
registo de veículos mediante consulta em linha à 
respectiva base de dados, localizada no Instituto das 
Tecnologias de Informação na Justiça, para a finalidade 
exclusiva de prossecução das competências que lhe estão 
legalmente atribuídas, constante da base de dados do 
registo de veículos, de acordo com o proposto na 
informação nº interno/2008/18643, de 2008-12-05, e nos 
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termos da minuta de protocolo anexa à referida 
informação. 

 
 

“PROTOCOLO DE ACESSO À BASE DE DADOS DO 
REGISTO DE VEÍCULOS 

 
Considerando que o presidente do INSTITUTO DOS 
REGISTOS E DO NOTARIADO, IP (IRN, IP) é, nos termos e 
para os efeitos definidos no art. 3°, alínea d), da Lei nº 
67/98, de 26 de Outubro, responsável pela base de dados 
do registo de veículos (Cfr. também o art. 27.°-A do 
Decreto-Lei n° 54/75, de 12 de Fevereiro e o art. 16.° do 
Decreto-Lei n.º 129/2007, de 27 de Abril); 
 
Considerando que a CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS é, 
nos termos do art. 5.º, nº 1, alínea d) e n.º 3, alínea a), da 
Lei n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro, a entidade a quem 
compete a fiscalização do cumprimento das normas de 
estacionamento de veículos e de circulação rodoviária, 
incluindo a participação de acidentes de viação, na área 
territorial do Município de Odivelas; 
 
Considerando, ainda, que ao INSTITUTO DAS 
TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO NA JUSTIÇA, IP (ITIJ, IP) 
se encontra deferida a competência para construir e 
manter bases de dados de informação na área da justiça 
(Cfr. art. 3.º, n.º 2, alínea g) do Decreto-Lei n.º 130/2007, 
de 27 de Abril); 
 
entre 
 
o INSTITUTO DOS REGISTOS E DO NOTARIADO (IRN, IP), 
representado pelo Presidente, António Luís Pereira 
Figueiredo,  
 
o MUNICÍPIO DE ODIVELAS, representado pela Presidente 
de Câmara, Susana de Carvalho Amador  
e 
 
o INSTITUTO DAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO NA 
JUSTIÇA, IP (ITIJ, IP), representado pelo Presidente do 
Conselho Directivo, Luís Goes Pinheiro 
 
é celebrado o presente protocolo de acesso por parte da 
CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS à informação 
constante da base de dados do registo de veículos, ao 
abrigo dos artigos 27º-D, nº 2, alínea d) e 27°-E, nºs 2 e 3 
do Decreto-Lei n° 54/75, de 12 de Fevereiro, na redacção 
que lhes foi dada pelo Decreto-Lei nº 182/2002, de 20 de 
Agosto, nos termos das cláusulas seguintes: 

 
Cláusula 1ª 
Objecto 

 
Pelo presente protocolo a CÂMARA MUNICIPAL DE 
ODIVELAS é autorizada a aceder à informação do registo 
de veículos mediante consulta em linha à respectiva base 
de dados, localizada no Instituto das Tecnologias de 
Informação na Justiça (ITIJ, IP), para a finalidade 

exclusiva de prossecução das competências que lhe estão 
legalmente atribuídas. 

 
Cláusula 2ª 

Condições do acesso à informação 
 

1 - Os acessos à base de dados devem identificar o 
número do processo ou do auto de notícia a que 
respeitam e as pesquisas são permitidas, apenas, por 
características físicas do veículo. 
 
2 - Os acessos à informação ficam registados no sistema 
durante dois anos, a fim de permitir a realização de 
auditorias. 

 
Cláusula 3ª 

Dados Pessoais 
 

A CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS deve observar as 
disposições legais vigentes em matéria de protecção de 
dados pessoais constantes da Lei nº 67/98, de 26 de 
Outubro, e, designadamente: 
 
a) Respeitar a finalidade para que foi autorizada a consulta, 
que deverá limitar-se ao estritamente necessário, não 
utilizando a informação para outros fins; 
 
b) Não transmitir a informação a terceiros; 
 
c) Tomar as medidas de segurança necessárias à prevenção 
de qualquer acto que vise alterar o conteúdo da base de 
dados ou interferir de qualquer forma no seu bom 
funcionamento. 

 
Cláusula 4ª 

Modalidade de acesso à informação 
 

O acesso à informação constante da base de dados do 
registo de veículos processa-se através da Internet, 
utilizando a tecnologia de “Virtual Private Network” 
(VPN) implementada entre o computador que acede à 
base de dados e o concentrador de “VPN’s” do ITIJ, IP. 

 
Cláusula 5ª 
Utilizadores 

 
1 - A CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS obriga-se a 
comunicar previamente ao IRN, IP, a identificação dos 
utilizadores do acesso à base de dados, mediante indicação 
do nome e da categoria/função, tendo em vista a 
atribuição de nomes de utilizador (“usernames”) e 
respectivas palavras-chaves (“passwords”) de ligação ao 
sistema. 
 
2 - Os acessos serão individualizados e cada utilizador terá 
uma palavra-chave pessoal que o responsabilizará pelo uso 
que fizer do serviço. 
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Cláusula 6ª 
Actividades subsequentes à assinatura do protocolo 

 
Após a assinatura deste protocolo, o ITIJ, IP realiza, junto 
da CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS, todos os 
procedimentos de ordem técnica necessários à 
implementação da “VPN”, e envia a cada utilizador, em 
carta fechada, a sua palavra-chave. 

 
Cláusula 7ª 
Garantias 

 
1 - O IRN, IP e o ITIJ, IP asseguram que a consulta possa 
ser efectuada nos termos e condições constantes da lei e 
do presente protocolo. 
 
2 - O IRN, IP e o ITIJ, IP garantem a adopção das 
medidas necessárias a que, por força da consulta, não se 
verifique qualquer alteração de informação, bloqueio 
diminuição dos tempos de resposta das bases de dados. 

 
Cláusula 8ª 

Emolumentos 
 

1 - Pelo acesso à informação constante da base de dados 
do registo de veículos são devidos os emolumentos 
fixados no Regulamento Emolumentar dos Registos e do 
Notariado. 
 
2 - Para efeito da tributação emolumentar será 
considerado um acesso útil, cada consulta (“input”) 
realizada pela CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS em 
relação a cada matrícula distinta de veículo automóvel 
constante da base de dados. 
 
3 - São aplicáveis aos protocolos em vigor as alterações 
supervenientes aos valores devidos pelo acesso à base de 
dados, a partir da data estipulada no acto normativo que 
as determine ou, na ausência de norma que fixe aquela 
data, a partir da data de entrada em vigor do mesmo acto 
normativo. 

 
Cláusula 9ª 
Pagamento 

 
1 - O pagamento dos emolumentos devidos será realizado 
mensalmente, por intermédio de depósito bancário a fazer 
em conta aberta à ordem do IRN, IP e a ser indicada por 
este. 
 
2 - O prazo máximo para se proceder ao pagamento dos 
emolumentos será de 30 dias contados a partir da data da 
recepção da comunicação do IRN, IP em que se 
contabilize o número total de acessos efectuados pela 
entidade consulente à base de dados do registo de 
veículos. 
 
3 - A CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS aceita que a 
comunicação do IRN, IP prevista no número anterior 
goze de uma presunção de veracidade, a qual só poderá 

ser ilidida após a liquidação e cobrança mensal dos 
emolumentos devidos pelo acesso à base de dados do 
registo de veículos. 

 
Cláusula 10ª 
Resolução 

 
1 - Constitui causa de resolução do presente protocolo, 
pelo IRN, IP, a falta de pagamento voluntário pelo 
MUNICÍPIO DE ODIVELAS dos emolumentos devidos, 
decorridos 30 dias sobre o prazo referido no n.º 2 da 
cláusula anterior. 
 
2 - A resolução do protocolo implicará a cessação 
imediata da autorização de acesso ao conteúdo da base de 
dados do registo de veículos por parte da CÂMARA 
MUNICIPAL DE ODIVELAS. 

 
Cláusula 11ª 

Prazo 
 

Sem prejuízo do estipulado na cláusula anterior, o 
presente protocolo é celebrado pelo prazo de um ano, 
tacitamente prorrogável por iguais períodos, até que 
qualquer das partes o denuncie com a antecedência 
mínima de um mês. 

 
Cláusula 12ª 
Interpretação 

 
As dúvidas ou as dificuldades que surjam na execução do 
presente protocolo devem ser resolvidas por mútuo 
acordo dos signatários, mediante proposta de qualquer 
deles. 

 
Cláusula 13ª 

Entrada em vigor 
 

O presente protocolo entrará em vigor na data em que o 
ITIJ, IP comunique ao IRN, IP ter procedido à atribuição 
dos códigos de acesso ao Município de Odivelas 
 
Lisboa, ____ de_______________ de 2008. 
 
O Presidente do Instituto dos Registos e do Notariado, 
IP, 
__________________________________ 
António Luís Pereira Figueiredo 
 
O Presidente da Câmara Municipal de Odivelas,  
___________________________________ 
Susana de Carvalho Amador. 
 
O Presidente do Conselho Directivo do Instituto das 
Tecnologias de Informação na Justiça, IP, 
___________________________________ 
Luís Goes Pinheiro” 
 
(Aprovado por maioria) 
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PROJECTO “CLUBE DOS AFECTOS” 
ADESÃO À PARCERIA POR PARTE DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 
Integração da Câmara Municipal de Odivelas na parceria 
proposta pelo Agrupamento de Escolas a Sudoeste de 
Odivelas/Escola E.B. 2,3 António Gedeão, colaborando 
assim na implementação do Projecto “Clube dos 
Afectos”, e inclusão do projecto no Plano Estratégico 
Concelhio de Prevenção das Toxicodependências, por via 
da prestação dos seguintes apoios durante o período de 
aplicação do projecto (ano lectivo 2008/09): apoio técnico 
na concepção, desenvolvimento e avaliação das 
acções/actividades previstas no Plano de Actividades do 
Projecto, cedência de espaço para reuniões/formação, 
articulação com outras estruturas da comunidade, a nível 
local, regional e nacional, divulgar adequadamente a 
realização deste projecto, fazendo menção aos parceiros 
envolvidos no mesmo, de acordo com o proposto na 
informação nº interno/2008/18828, de 2008-12-10. 

 
 

«Projecto “Clube dos Afectos” 
 

Declara-se, para os devidos efeitos, que a Câmara 
Municipal de Odivelas, através da Divisão de Saúde e da 
Prevenção das Toxicodependências, aceita aderir à 
parceria proposta pelo Agrupamento de Escolas a 
Sudoeste de Odivelas / Escola E.B. 2, 3 António Gedeão, 
constituindo-se como instituição parceira do projecto 
“Clube dos Afectos”, no âmbito do qual procurará 
disponibilizar, durante o período de aplicação do projecto 
(ano lectivo 2008/09), os seguintes apoios: 
 
• Apoio técnico na concepção, desenvolvimento e 
avaliação das acções/actividades previstas no Plano de 
Actividades do projecto; 
 
• Cedência de espaço para reuniões/formação; 
 
• Articulação com outras estruturas da comunidade, a 
nível local, regional e nacional; 
 
• Divulgar adequadamente a realização deste projecto, 
fazendo menção aos parceiros envolvidos no mesmo. 
 
Odivelas, _____________________________ 

 
A Presidente da Câmara Municipal de Odivelas 

 
(Susana de Carvalho Amador, Dra.)» 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 

FUNDO FINICIA – EIXO III – INICIATIVAS EMPRESARIAIS DE 
INTERESSE REGIONAL – PROTOCOLO FINANCEIRO E DE 

COOPERAÇÃO 
 

Adesão ao Programa FINICIA – EIXO III Iniciativas 
Empresariais de Interesse Regional. Protocolo Financeiro 
e de Cooperação a celebrar entre o Município de Odivelas, 
o Banco Espírito Santo, S.A., a LISGARANTE – 
Sociedade de Garantia Mútua, S.A., a ODINVEST – 
Agência de Apoio às Empresas e ao Investimento do 
Concelho de Odivelas, e o IAPMEI – Instituto de Apoio 
às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação, I.P., com 
os seguintes objectivos: facilitar o financiamento de 
negócios emergentes e empresas de pequena dimensão, 
desenvolver o sector informal de capital de risco, 
incentivando as redes de agentes de empreendedorismo, 
favorecer dinâmicas de empreendedorismo e inovação, 
contribuir para a fluidez na transferência de 
conhecimentos dos centros de saber para as PME, 
participar em acções de consolidação da estrutura 
empresarial de base local. De acordo com o proposto na 
informação nº interno/2008/28366, de 2008-10-30, e nos 
termos das minutas de protocolo anexas à referida 
informação. 

 
 

“Programa FINICIA 
 

Fundo de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas no Concelho de Odivelas 

 
 

PROTOCOLO FINANCEIRO E DE COOPERAÇÃO 
 

Entre: 
 
O Município de Odivelas, pessoa colectiva n° 504 293 125 
adiante designado por MUNICÍPIO; 
 
O Banco BES — Banco Espírito Santo, Sa., sociedade 
aberta, com o capital social de 1.500.000.000 Euros e sede 
na Av. Liberdade, n.° 195, em Lisboa, com o número 
único 500 852 367 de Pessoa Colectiva e matricula na 
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.° 
1607, adiante designada por BANCO; 
 
A LISGARANTE - Sociedade de Garantia Mútua, S.A., 
com sede na Rua Hermano Neves, 22 3.°-A em Lisboa, 
matriculada na Conservatória do Registo Comercial de 
Lisboa sob o n.° 12.645 de matrícula e de identificação 
fiscal 506.209.180, com o capital social realizado de 
12.000.000,00 Euros, adiante designada por SGM; 
 
A ODINVEST — Agencia de Apoio às Empresas e ao 
Investimento do Concelho de Odivelas, com sede na 
Avenida Marechal Gomes da Costa, freguesia de Famões, 
em Odivelas, matriculada na Conservatória do Registo 
Comercial de Lisboa sob o n.° ……. de matrícula e de 
identificação fiscal ………, com o capital social realizado 
de ……… Euros, adiante designada por ODINVEST; 
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O IAPMEI - Instituto de Apoio às Pequenas e Médias 
Empresas e à Inovação, I.P., pessoa colectiva n° 
501.373.357 com sede na Rua do Viso n° 120, 4269-002 
Porto, adiante designado por IAPMEI; 
 
É estabelecido o presente Protocolo, o qual se regerá pelas 
cláusulas seguintes: 

 
Cláusula 1ª 
(Finalidade) 

 
O presente Protocolo visa estabelecer os termos de 
colaboração entre o MUNICÍPIO, o BANCO, a 
LISGARANTE, a ODINVEST e o IAPMEI, adiante 
designados genericamente como PARCEIROS, na 
constituição e funcionamento do Fundo de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas no Concelho Odivelas 
(adiante designado por FAME ou Fundo). 
 
Com a constituição deste Fundo pretende-se estimular e 
orientar investimentos a realizar por Micro e Pequenas 
Empresas no Concelho de Odivelas para a melhoria dos 
produtos e/ou serviços prestados, para a modernização 
das empresas, ou para as modificações decorrentes de 
imposições legais e regulamentares.  

 
Cláusula 2ª 

(Prazo de Vigência) 
 

1) O presente Protocolo vigorará pelo prazo de 1 (um) 
ano a partir da data da sua assinatura. 
2) O prazo referido no número anterior será 
automaticamente prorrogado por períodos iguais e 
sucessivos, a menos que algum dos PARCEIROS 
denuncie o Protocolo por escrito, com pelo menos 60 
(sessenta) dias de antecedência em relação ao termo do 
prazo que estiver em curso. 
 
3) Não obstante o disposto nos números anteriores, os 
compromissos já contratualizados pelos parceiros manter-
se-ão válidos e em vigor até à sua extinção, em 
conformidade com os respectivos termos contratuais. 

 
Cláusula 3ª 

(Valor do Fundo) 
 

1) O FAME de Odivelas tem um valor inicial de 500.000 
€, sendo constituído da seguinte forma e valores: 
 
a) O MUNICÍPIO contribui com 100.000 €, podendo em 
anos seguintes este valor ser aumentado em função dos 
objectivos e resultados obtidos; 
 
b) O MUNICÍPIO depositará de imediato e de uma só 
vez a quantia referida na alínea anterior em conta 
específica a abrir num balcão do BANCO. O saldo não 
utilizado desta conta será remunerado na sua totalidade à 
taxa EURIBOR (30 dias) menos 1%, com juros contados 
diariamente e creditados mensalmente; 
 

c) O BANCO contribui com 400.000 €, podendo em anos 
seguintes este valor ser aumentado em função dos 
objectivos e resultados obtidos e mediante reforço 
proporcional por parte do MUNICÍPIO; 
 
2) O apoio do Município é concedido ao abrigo da regra 
‘de mínimis’, conforme o regulamento (CE) N° 
1998/2006 da Comissão, 15 de Dezembro de 2006. 

 
Cláusula 4ª 

(Normas e condições de acesso) 
 

As normas e condições de acesso das empresas aos 
financiamentos a conceder através do FAME Odivelas são 
fixadas no Anexo I a este Protocolo, que dele é parte 
integrante. 

 
Cláusula 5ª 

(Apoio às empresas através do Fundo) 
 

1) O financiamento de projectos empresariais através do 
FAME de Odivelas é limitado a 45.000 € por projecto e 
será concedido nos termos definidos nas normas e 
condições de acesso referidas na Cláusula anterior;  
 
2) Os montantes de financiamento a conceder pelo 
FAME Odivelas corresponderão em 20% a Subsídio 
Reembolsável concedido pelo MUNICÍPIO e em 80% a 
Crédito a conceder pelo BANCO; 
 
3) As responsabilidades de capital assumidas pelo 
BANCO em cada crédito efectuado serão objecto de 
Garantia a prestar pela SGM nos termos da Cláusula 7ª. 

 
Cláusula 6ª 

(Condições a aplicar pelo BANCO) 
 

Tendo por base a taxa Euribor a 180 dias, o spread a 
aplicar pelo BANCO às responsabilidades de capital por 
este assumidas é de até 1,25%, sem encargos adicionais 
nomeadamente de comissões ou arredondamento à taxa 
de juro; 

 
Cláusula 7ª 
(Garantia) 

 
1) A SGM garantirá, em cada momento do tempo e 
através de Garantia autónoma, 75% (setenta e cinco por 
cento) das responsabilidades de capital assumidas pelo 
BANCO na operação de crédito contratada com as 
empresas beneficiárias; 
 
2) A SGM cobrará uma Comissão de garantia de até 
1,25% do valor garantido; 

 
Cláusula 8ª 

(Caducidade da garantia) 
 

A garantia prestada pela SGM caduca e fica sem efeito, em 
relação a cada um dos montantes garantidos, se o 



 
 
 
 

Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
 

 
Ano IX - N.º 24 31 de Dezembro de 2008 13 

 

BANCO não solicitar o seu pagamento à SGM nos 90 
(noventa) dias imediatamente posteriores ao respectivo 
vencimento nos prazos contratuais ou, no caso de 
vencimento antecipado, posteriores à sua comunicação ao 
Beneficiário. 

 
Cláusula 9ª 

(Prazo de decisão) 
 

1) Os PARCEIROS comprometem-se a realizar as 
diligências que considerem necessárias à decisão de cada 
pedido no mais curto espaço de tempo, tendo como 
referência os procedimentos de trabalho que constituem o 
Anexo II a este Protocolo e que dele é parte integrante; 
 
2) Para os efeitos previstos no número anterior, o 
BANCO e a SGM facultarão, reciprocamente, os 
respectivos elementos de análise da operação de crédito / 
garantia, acordando entre si os meios considerados mais 
expeditos, nomeadamente os electrónicos; 
 
3) Os PARCEIROS obrigam-se à comunicação da sua 
decisão, com os conteúdos a acordar reciprocamente para 
o efeito.  

 
Cláusula 10ª 

(Prestação de informação) 
 

Os PARCEIROS informar-se-ão reciprocamente, sobre 
todas circunstâncias de que tenham conhecimento e que 
configurem a cisão, a fusão ou o falecimento do 
Beneficiário. 

 
Cláusula 11ª 

(Apoio, acompanhamento e controlo) 
 

1) A gestão dos Fundos FAME Odivelas será efectuada 
conjuntamente por todas as entidades subscritoras do 
protocolo de constituição do Fundo, dentro das 
respectivas competências, sendo a coordenação das tarefas 
inerentes a essa gestão atribuída à ODINVEST, a qual 
elaborará no final de cada ano civil um relatório de 
execução; 
 
2) A cobertura das despesas a incorrer pela ODINVEST 
nas suas funções será efectuada pelo Município, que para 
tal compensará a ODINVEST pelo serviço prestado em 
1% do valor do fundo, anualmente, sendo o pagamento 
efectuado por duodécimos. O valor desta compensação 
poderá ser ajustado tendo em conta a evolução do Fundo; 
 
3) Com o objectivo de assegurar a máxima eficácia na 
obtenção dos objectivos será constituída uma Comissão 
de Acompanhamento da gestão dos Fundos FAME 
Odivelas, presidida pela ODINVEST e na qual 
participarão todas as entidades subscritoras de protocolos 
de constituição de Fundos na região e outras que estas, 
conjuntamente, decidam convidar para esse efeito. 
 

4) A ODINVEST poderá prestar apoio na elaboração dos 
projectos e organização dos processos de candidatura. 
 
5) A ODINVEST e o Município de Odivelas 
acompanharão a execução financeira e física do projecto. 
 
6) Os projectos que envolvem necessidade de aprovação e 
licenciamento camarário gozarão de prioridade na sua 
apreciação pelos serviços do Município. 
 
7) No âmbito das suas competências, o Município 
compromete-se a estudar a implementação de outras 
medidas facilitadoras ou de apoio aos projectos 
financiados através do Fundo, de forma a contribuir para 
o sucesso empresarial destes projectos. 
 
8) O Banco e a SGM comprometem-se a acompanhar 
cada operação concretizada e comunicar aos restantes 
PARCEIROS, quando tal não revista o carácter de 
confidencialidade, qualquer incidente que possa afectar a 
boa evolução da operação. 
 
9) A ODINVEST e o IAPMEI acordarão conjuntamente 
procedimentos de acompanhamento e apoio técnico às 
empresas que forem objecto de intervenção pelo Fundo, 
sendo os mesmos financiados em condições a acordar 
entre estas entidades.  

 
Cláusula 12ª 
(Publicidade) 

 
1) As entidades subscritoras do presente protocolo 
comprometem-se a divulgar o mesmo pelos meios ao seu 
alcance, nomeadamente através de: 
 
o Utilização dos meios de comunicação social local 
regionais ou nacionais; 
 
o Edição e distribuição de folhetos e desdobráveis; 
 
o Realização de colóquios; 
 
o Utilização dos respectivos serviços das entidades 
envolvidas, bem como dos seus web sites. 
 
2) Anualmente o Município fará publicar informação 
sobre os projectos apoiados. 
 
3) Os parceiros deverão informar anualmente o IAPMEI 
sobre a aplicação dos termos deste protocolo, na 
componente de responsabilidade de cada um, por forma a 
que o IAPMEI possa efectuar uma avaliação e reporte do 
funcionamento do Fundo, bem como preparar iniciativas 
de dinamização do mesmo, se entendidas necessárias. 
 
E, em conformidade com o exposto, assinaram o presente 
documento, 

 
Odivelas, XX de XXXXXXX de 2008 
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Município de Odivelas 
___________________________________ 

 
BES- Banco Espírito Santo, SA., 

___________________________________ 
 

LISGARANTE - Sociedade de Garantia Mútua, SA, 
___________________________________ 

 
ODINVEST - Agencia de Apoio às Empresas e ao 

Investimento do Concelho de Odivelas, 
___________________________________ 

 
IAPMEI - Instituto de Apoio às Pequenas e Médias 

Empresas e à Inovação, I.P. 
___________________________________” 

 
 
 

“Programa FINICIA 
 

Fundo de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas no Concelho de Odivelas 

 
Anexo I ao protocolo financeiro e de cooperação 

 
Normas e Condições de Acesso 

 
Artigo 1°. 
(Objectivo) 

 
Pretende-se colocar à disposição das Micro e Pequenas 
Empresas do Concelho de Odivelas um produto 
financeiro inovador e atractivo comparativamente aos 
produtos da mesma natureza disponibilizados no 
mercado. 
 
Este produto destina-se a ser utilizado no financiamento 
de pequenos projectos empresariais, aos quais seja 
reconhecido interesse para o Município. 
 
Os mecanismos e procedimentos de pedido de 
financiamento através do Fundo pretendem-se simples e 
desburocratizados e os processos de tomada de decisão e 
concretização da operação, rápidos. 

 
Artigo 2°. 

(Âmbito de Aplicação) 
 

1) O Fundo aplica-se à área geográfica do Concelho de 
Odivelas e a projectos nos sectores da Indústria, 
Comércio, Turismo, Construção e Serviços. 
 
2) Anualmente, consoante as disponibilidades existentes 
no Fundo e os respectivos objectivos e estratégias de 
desenvolvimento, os PARCEIROS envolvidos na 
constituição e funcionamento do Fundo poderão definir 
áreas geográficas do Concelho, sectores ou actividades 
prioritários ou objecto de intervenção específica do 
Fundo. 

Artigo 3°. 
(Destinatários) 

 
Podem ser objecto de financiamento pelo Fundo os 
projectos de micro e pequenas empresas, tal como 
definidas na Recomendação da Comissão Europeia 
2003/361/CE, de 06/05/2003 

 
Artigo 4°. 

(Tipologia de projectos) 
 

1) São apoiáveis através do Fundo, projectos que 
contribuam para o crescimento e desenvolvimento da 
actividade empresarial do concelho de Odivelas, de forma 
sustentada, reforçando a competitividade e/ou a 
diferenciação empresarial no concelho.  
 
2) Não são apoiáveis através do Fundo, projectos: 
a) Que visem a aquisição de partes sociais de empresas; 
 
b) Integrados em operações de reestruturação financeira, 
nomeadamente as que envolvam a consolidação de 
créditos ou o reembolso de operações anteriores. 

 
Artigo 5°. 

(Condições de acesso das empresas) 
 

1) Estarem constituídas e registadas nos termos da 
legislação em vigor ou comprometerem-se a cumprir este 
requisito até à data de assinatura do contrato de 
financiamento;  
 
2) Disporem ou passarem a dispor de contabilidade 
organizada de acordo com o POC; 
 
3) Cumprirem as condições legais necessárias ao exercício 
da actividade, nomeadamente ter a situação regularizada 
em matéria de licenciamento. 
 
4) Apresentarem a sua situação económico-financeira 
equilibrada e/ou financiarem o projecto adequadamente 
com capitais próprios. 
 
5) Não tenham tido incidentes não justificados junto de 
quaisquer instituições financeiras. 
 
6) Possuírem a situação regularizada face à Administração 
Fiscal, à Segurança Social e às entidades financiadoras do 
Fundo. 
 
7) Terem ou criarem com o projecto estabelecimento 
estável no concelho Odivelas. 
 
8) Comprometerem-se a manter afecto à respectiva 
actividade o investimento a realizar, bem como a manter a 
localização geográfica no concelho, pelo período do 
contrato de financiamento. 
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Artigo 6°. 
(Condições de elegibilidade dos projectos) 

 
1) Terem viabilidade técnica, económica e financeira; 
 
2) Efectuarem o investimento objecto de financiamento 
pelo Fundo no concelho de Odivelas; 
 
3) Não terem iniciado o investimento há mais de 90 dias 
antes de apresentação do pedido de financiamento pelo 
Fundo; 
 
4) No caso de serem previstas obras de remodelação e/ou 
adaptação, apresentarem com o pedido de apoio o 
licenciamento das mesmas, ou certidão de isenção do 
licenciamento, emitido pelo Município; 
 
5) Apresentarem características inovadoras ou de certa 
forma diferenciadoras face às empresas instaladas no 
concelho ou na região.  

Artigo 7º. 
(Projectos a apoiar através do Fundo) 

 
São apoiáveis através do Fundo, os projectos a realizar: 
 
a) Por empresas existentes, com três ou mais exercícios 
económicos completos, podendo nestes casos o 
financiamento do projecto pelo Fundo ser de até 100% do 
investimento; 
 
b) Novas empresas, ou empresas existentes mas com 
menos de três exercícios económicos completos, podendo 
neste caso o financiamento do projecto pelo Fundo ser de 
até 85% do investimento e devendo o promotor do 
projecto contribuir para o financiamento com um mínimo 
de capitais próprios correspondente a 15% do 
investimento. 

 
Artigo 8°. 

(Financiamentos a conceder através do Fundo) 
 

1) O financiamento a conceder através do Fundo é 
limitado a 45.000 € por projecto e distribuído por: 
 
a) 20% de Subsídio Reembolsável sem juros, a conceder 
pelo MUNICÍPIO tendo em conta o interesse do projecto 
para o Concelho; 
 
b) 80% de crédito concedido pelo BANCO a uma taxa de 
juro preferencial (Euribor a 180 dias acrescida de um 
spread de até 1,25%); 
 
2) Aos custos referidos na alínea b) do número anterior e 
relativamente ao valor em dívida ao BANCO, acresce até 
1,25% referente à Comissão de garantia a pagar à SGM; 
 
3) O financiamento do restante investimento deverá ser 
assegurado pelo promotor através de capitais próprios, 
outros financiamentos bancários ou recurso a outros 
mecanismos de apoio, quando aplicável. 

Artigo 9°. 
(Condições do financiamento) 

 
1) O financiamento a conceder pelo Fundo terá um 
período de reembolso mínimo de 3 anos, e um máximo de 
6 anos, com o máximo de 1 ano de carência de capital; 
 
2) A utilização do financiamento deverá, em regra, ser 
efectuada até 6 meses após a data da contratação; 
 
3) As amortizações e juros serão postecipados e pagos 
mensalmente. 
 
4) O reembolso do Subsídio a conceder pelo Município 
será efectuado simultaneamente com a amortização do 
crédito bancário e na mesma proporção que é indicada no 
artigo 8°, sendo o respectivo valor creditado pelo Banco 
na conta referida em 1 .b) da cláusula 3ª do presente 
protocolo. 
5) O reembolso antecipado da totalidade ou de parte do 
capital e do Subsídio em dívida poderá ser aceite, sem que 
à empresa beneficiária seja cobrada qualquer comissão.  

 
Artigo 10º. 
(Garantias) 

 
1) O financiamento concedido pelo Banco será objecto de 
garantia autónoma por parte da LISGARANTE, nos 
termos definidos no presente protocolo; 
 
2) As empresas beneficiárias do Fundo deverão constituir-
se como accionistas beneficiárias da referida Sociedade de 
Garantia Mútua, para o que adquirirão ao BANCO ou ao 
IAPMEI acções da SGM em quantidade mínima definida 
como necessária para adesão ao Mutualismo. 
 
3) Poderão vir a ser solicitadas à empresa promotora do 
projecto garantias adicionais, consoante a análise de risco 
da operação. 

 
Artigo 11º. 

(Apresentação do pedido) 
 

1) As empresas poderão apresentar o pedido de 
financiamento através do Fundo em qualquer das 
entidades subscritoras do protocolo de constituição do 
Fundo, utilizando formulário próprio que lhes será 
fornecido para o efeito. 
 
2) O dossier do pedido é constituído pelo formulário e 
pelos elementos referidos em listagem anexa a esse 
formulário, que sejam aplicáveis à empresa e ao projecto 
em causa. 
 
3) O dossier de pedido considerar-se-á completo apenas 
quando constituído por todos os seus elementos. 
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Artigo 12°. 
(Avaliação dos pedidos) 

 
1) Após a recepção do dossier de pedido completo, a 
entidade receptora remeterá o mesmo, aos restantes 
PARCEIROS, para parecer. 
 
2) Sempre que se justifique qualquer das entidades poderá 
solicitar à empresa promotora do projecto esclarecimentos 
ou elementos adicionais que entenda necessários para a 
correcta avaliação do pedido. 
 
3) Os PARCEIROS deverão articular-se de forma a que, 
tendencialmente, não seja efectuado mais do que um 
pedido de elementos à empresa. 
 
4) Será dado à empresa um prazo para resposta ao pedido 
de elementos, ajustado às características do mesmo. 
 
5) A não resposta pela empresa no prazo definido ou 
noutro que solicite fundamentadamente e para o efeito lhe 
seja concedido, será entendida como desinteresse desta no 
financiamento e como tal o pedido poderá ser 
considerado anulado. 
 
6) Os PARCEIROS deverão procurar que a resposta a 
qualquer pedido não exceda os 20 dias úteis após a 
completa formalização do mesmo, descontando o tempo 
decorrente da resposta da empresa a eventual pedido de 
esclarecimentos ou elementos adicionais efectuado.  

 
Artigo 13°. 
(Decisão) 

 
1) A decisão sobre a concessão de financiamento através 
do Fundo deverá ser unânime entre os PARCEIROS, 
devendo estes articular entre si a forma e prazos de 
comunicação dos respectivos pareceres. 
 
2) Do sentido do parecer de cada PARCEIRO não há 
recurso, podendo contudo qualquer decisão desfavorável 
decorrente do parecer negativo de um ou mais parceiros 
ser discutida no seio do grupo, podendo eventualmente 
verificar-se a alteração da respectiva decisão. 

 
Artigo 14°. 

(Contratação) 
 

1) A comunicação da decisão final que recaiu sobre o 
pedido será comunicada à empresa pelo Banco; 
 
2) Após a comunicação da decisão favorável à empresa, os 
documentos necessários à formalização do financiamento 
através do Fundo deverão ser assinados pelas partes o 
mais rapidamente possível. Esses documentos 
compreenderão, nomeadamente: 
 
O contrato do financiamento 
 
O contrato de adesão ao Mutulalismo 

O contrato de compra e venda de acções da SGM 
 
A aceitação de débito em conta corrente 
 
3) Após a assinatura pelas partes de todos os documentos 
necessários, o Banco creditará o mais cedo possível a 
importância contratada na conta do promotor. 

 
Artigo 15°. 

(Penalizações, reclamações e recursos) 
 

1) O não cumprimento das condições do contrato por 
parte do promotor, nomeadamente a não aplicação dos 
créditos concedidos à execução do projecto poderá levar à 
rescisão unilateral daquele, ao pagamento imediato das 
amortizações e juros em dívida. 
 
2) O foro jurídico para eventuais questões contenciosas é 
o Tribunal da Comarca respectiva.” 

 
 
 

“Programa FINICIA 
 

Fundo de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas no Concelho de Odivelas 

 
Anexo II ao protocolo financeiro e de cooperação 

 
Procedimentos de trabalho e articulação entre os 

PARCEIROS 
 

Artigo 1º. 
(Recepção e encaminhamento dos pedidos) 

 
1) Sempre que não seja requerida outra forma, as 
comunicações entre os parceiros para efeitos de 
tratamento e gestão dos pedidos no âmbito deste Fundo 
serão efectuadas recorrendo ao correio electrónico, 
utilizando para o efeito endereços que serão fornecidos 
mutuamente. 
 
2) Após a recepção (completa) dos pedidos por qualquer 
entidade subscritora do protocolo de constituição do 
Fundo, esta enviará um exemplar dos elementos 
apresentados aos restantes PARCEIROS, no prazo 
máximo de 2 dias. 
 
3) Os PARCEIROS deverão manter-se mutuamente 
informados sobre os pedidos de elementos ou 
esclarecimentos complementares que sejam remetidos às 
empresas. 
 
4) As respostas aos pedidos referidos no número anterior, 
quando não tiverem a natureza de confidencialidade, 
deverão ser remetidas aos restantes PARCEIROS, por 
forma a evitar a duplicação de pedidos. 
 
5) Tendo em conta que a decisão de concessão do 
financiamento através do Fundo deverá ser unânime entre 
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os PARCEIROS, qualquer objecção ou parecer negativo 
de um dos PARCEIROS deverá ser de imediato 
comunicado aos restantes, através da ODINVEST. 

 
Artigo 2°. 

(Parecer das entidades não financeiras) 
 

1) A ODINVEST, o IAPMEI e o Município deverão, no 
prazo máximo de 5 dias úteis após a recepção dos 
elementos, emitir o seu parecer sobre o pedido de 
financiamento recebido, nos termos dos artigos 3° a 5º 
seguintes. 
 
2) A contagem do prazo referido no número anterior será 
interrompida no caso de ter sido efectuado pedido de 
elementos ou esclarecimentos complementares à empresa 
proponente, pelo período de tempo concedido a esta para 
a respectiva resposta. 
 
3) Os pareceres do IAPMEI e do Município, referidos no 
número um deste artigo, deverão ser remetidos à 
ODINVEST. 
4) Após recepção dos pareceres do Município e do 
IAPMEI, a ODINVEST informará o Banco e a SGM, no 
prazo máximo de 3 dias úteis, se estão cumpridas as 
condições de acesso. 

 
Artigo 3°. 

(Parecer da Câmara) 
 

1) O parecer do Município incidirá sobre os seguintes 
aspectos: 
 
a) Enquadramento do pedido nos objectivos, âmbito e 
actividades abrangidas (artigo 2º das Normas e Condições 
de acesso): 
 
b) Verificação das condições de acesso das empresas 
previstas nos números 3) e 7) do artigo 5° das Normas e 
Condições de acesso; 
 
c) Verificação das condições de elegibilidade dos projectos 
prevista nos números 2), 4) e 5) do artigo 6° das Normas e 
Condições de acesso. 
 
2) Querendo, o Município poderá igualmente pronunciar-
se sobre qualquer outro aspecto referente às características 
ou elegibilidade da empresa ou do projecto. 

 
Artigo 4°. 

(Parecer do IAPMEI) 
 

1) O parecer do IAPMEI incidirá sobre os seguintes 
aspectos:  
 
a) Enquadramento do pedido nos objectivos, âmbito e 
actividades abrangidas (artigo 2a das Normas e Condições 
de acesso): 
 

b) Enquadramento da empresa na definição de Pequena 
Empresa (artigo 3º das Normas e Condições de acesso); 
 
c) Verificação da condição de elegibilidade dos projectos 
prevista no número 5) do artigo 6° das Normas e 
Condições de acesso. 
 
2) Querendo, o IAPMEI poderá igualmente pronunciar-se 
sobre qualquer outro aspecto referente às características 
ou elegibilidade da empresa ou do projecto. 

 
Artigo 5°. 

(Parecer da ODINVEST) 
 

1) O parecer da ODINVEST incidirá sobre os seguintes 
aspectos: 
 
a) Enquadramento do pedido nos objectivos, âmbito e 
actividades abrangidas (artigo 2º das Normas e Condições 
de acesso); 
 
b) Verificação da condição de elegibilidade dos projectos 
prevista no número 5) do artigo 6° das Normas e 
Condições de acesso; 
 
c) Verificação das restantes condições de acesso das 
empresas e de elegibilidade dos projectos previstas nas 
Normas e Condições de acesso, à excepção da referida no 
n° 5 do artigo 5°, a qual é da responsabilidade das 
entidades financeiras; 
 
2) Querendo, a ODINVEST poderá igualmente 
pronunciar-se sobre qualquer outro aspecto referente às 
características ou elegibilidade da empresa ou do projecto.  

 
Artigo 6°. 

(Parecer das entidades financeiras) 
 

1) As entidades financeiras comprometem-se nos termos 
do protocolo de constituição do FAME de Odivelas a 
efectuar, segundo rigorosos critérios técnicos, a avaliação 
económico-financeira da operação de crédito, bem como 
do historial da empresa, da idoneidade pessoal e 
competência profissional dos responsáveis do projecto ou 
operação, facultando entre si os seus elementos de análise, 
por autorização da empresa proponente, expressa no 
formulário de candidatura. 
 
2) A SGM deverá, no prazo máximo de 5 dias úteis após a 
recepção dos pareceres dos PARCEIROS não financeiros, 
a remeter pela ODINVEST, emitir a seu parecer sobre o 
pedido de financiamento recebido e comunicá-lo ao 
Banco e à ODINVEST, que dele dará conhecimento ao 
IAPMEI e ao MUNICÍPIO. 
 
3) O Banco deverá, no prazo máximo de 5 dias úteis após 
a recepção dos pareceres dos PARCEIROS não 
financeiros, a remeter pela ODINVEST, comunicar à 
SGM e aos restantes PARCEIROS através da 
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ODINVEST, a decisão de crédito que recaiu sobre o 
pedido da empresa e respectivas condições. 
 
4) Por principio não devem ser previstas garantias reais. 
Contudo, excepcionalmente se tal for necessário, a 
operação só poderá ser aprovada se os parceiros não 
financeiros não se pronunciarem em contrário junto do 
BANCO no prazo de 3 dias, através da ODINVEST. 
 
5) A contagem do prazo referido nos números 2 e 3 deste 
artigo será interrompida no caso de ter sido efectuado 
pedido de elementos ou esclarecimentos complementares 
à empresa proponente, pelo período de tempo concedido 
a esta para a respectiva resposta. 

 
Artigo 7°. 

(Comunicação formal de aprovação) 
 

1) No caso de apreciação favorável e posteriormente à 
notificação informal por correio electrónico, as 
instituições financeiras comunicarão entre si, formalmente 
e em termos a acordar entre elas, a decisão de concessão 
de crédito ou Garantia. 
 
2) Os termos dos documentos formais a trocar entre as 
partes passarão, depois de acordados sob a forma de 
minuta, a fazer parte integrante do presente anexo ao 
protocolo de constituição do Fundo, devendo deles ser 
dado conhecimento aos restantes PARCEIROS. 

 
Artigo 8°. 

(Formalidades de contratação) 
 

1) A minuta de contrato a utilizar para formalização da 
operação deverá ser preparada pelo Banco e integrar a 
componente de subsídio reembolsável concedido pelo 
Município; 
 
2) A minuta de contrato, depois de aprovada entre as 
partes, passará a fazer parte integrante do presente anexo 
ao protocolo de constituição do Fundo, devendo dela ser 
dado conhecimento aos restantes PARCEIROS. 
 
3) As SGM e o BANCO acordarão entre si quanto à 
minuta da garantia a prestar, passando a mesma a ser parte 
integrante cio presente anexo ao Protocolo de 
constituição do Fundo;  

 
Artigo 9º 

(Reuniões da Comissão de acompanhamento) 
 

1) A Comissão de acompanhamento dos Fundos FAME 
Odivelas prevista na Cláusula 11ª do Protocolo Financeiro 
e de Cooperação que constituiu o Fundo FAME de 
Odivelas reunirá no final de cada trimestre, na sede da 
ODINVEST ou noutro local a designar para o efeito. 
 
2) Os Procedimentos de trabalho e as Normas e 
condições de acesso anexas ao Protocolo poderão ser 
ajustados por decisão da Comissão de Acompanhamento, 

desde que por decisão por unanimidade dos subscritores 
do Protocolo.” 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

CEDÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DO PINHAL DA PAIÃ 
 

Protocolo a celebrar entre a Comissão de Assistência e 
Habitação Social do Governo Civil do Distrito de Lisboa 
e o Município de Odivelas, para Cedência de Utilização do 
Pinhal da Paiã à Câmara Municipal de Odivelas a Título 
Precário, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2008/19046, de 2008.12.15. 

 
 

“PROTOCOLO DE CEDÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DO PINHAL 
DA PAIÃ À CAMÂRA MUNICIPAL DE ODIVELAS A TÍTULO 

PRECÁRIO 
 

Aos seis dias do mês de Janeiro de dois mil e nove, no 
Auditório da Junta de Freguesia da Pontinha, sito na 
Avenida 25 de Abril, 22-A, na Pontinha, compareceram 
como outorgantes: 
 
A Governadora Civil de Lisboa, Dr.ª Maria Dalila Correia 
Araújo Teixeira, na qualidade de Presidente da Comissão 
de Assistência e Habitação Social do Governo Civil do 
Distrito de Lisboa, com sede na Rua Capelo, n° 11, em 
Lisboa, pessoa colectiva com o n° 600013847, na 
qualidade de Primeiro Outorgante. 
 
A Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, Drª 
Susana de Fátima de Carvalho Amador, em nome e 
representação do Município de Odivelas, com sede na 
Quinta da Memória, Rua Guilherme Gomes Fernandes, 
2675 Odivelas, pessoa colectiva com o n°504293125, na 
qualidade de Segundo Outorgante. 
 
Considerando que a Comissão de Assistência e Habitação 
Social do Governo Civil do Distrito de Lisboa, no âmbito 
das suas actividades, tem uma importante vertente social 
consubstanciada nas acções que desenvolve junto das 
camadas populacionais residentes nas áreas dos Bairros 
Sociais que administra; 
 
Atendendo a que desde o ano de 1996, a Comissão tem 
dispensado particular atenção à reabilitação dos espaços 
verdes e jardins sitos nas áreas dos Bairros Sociais, 
incluindo o Pinhal da Paiã; o qual se lhe encontra afecto e 
sob sua administração. 
 
Sendo certo que o Município de Odivelas é a entidade que 
dentro da sua área de circunscrição a que melhor poderá 
promover a conservação dos espaços públicos e de lazer e 
poderá dispor de recursos materiais e atendendo a que o 
projecto do Segundo Outorgante se revela de interesse 
público, uma vez que irá proporcionar, designadamente, o 
melhoramento, a conservação e a valorização do Pinhal da 
Paiã, bem como a recuperação da pista do circuito de 
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manutenção, a instalação de iluminação eléctrica e a 
reparação de outras instalações existentes no seu 
perímetro, proporcionando a sua fruição em beneficio das 
populações residentes e visitantes, bem como a promoção 
de actividades desportivas do Município.  
 
Considerando o disposto no Decreto-Lei n° 280/2007, de 
7 de Agosto, designadamente nos seus artigos 3°, 4°, 53° e 
54° que habilitam e dão fundamento às medidas 
consagradas no presente “Protocolo de Cedência de 
Utilização a Título Precário”, de ora em diante designado 
por “Protocolo”. Finalmente, tendo em atenção o 
disposto no Despacho do Secretário, de Estado do 
Tesouro e Finanças, de que autoriza a cedência a título 
precário é celebrado o presente Protocolo, que se rege 
pelas cláusulas seguintes que as partes aceitam e 
reciprocamente se obrigam a cumprir. 
 
Assim: 

 
Cláusula Primeira 

 
O Primeiro Outorgante cede ao Segundo Outorgante o 
imóvel denominado Pinhal da Paiã, conforme planta 
anexa ao presente Protocolo, que dele faz parte integrante, 
a título precário nos termos e ao abrigo do Decreto-Lei n° 
280/2007, de 7 de Agosto, designadamente nos seus 
artigos 3°, 4°, 53° e 54°. 

 
Cláusula Segunda 

 
O Primeiro Outorgante cede ao Segundo Outorgante o 
relatório técnico sobre defesa da floresta contra incêndios 
referente ao Pinhal da Paiã, elaborado pelo Núcleo 
Florestal do Ribatejo e Oeste e Área Metropolitana de 
Lisboa da Direcção-Geral dos Recursos Florestais, por 
solicitação do Governo Civil de Lisboa, em anexo. 

 
Cláusula Terceira 

 
No âmbito das suas atribuições e competências, o 
Primeiro Outorgante confere ao Segundo Outorgante, os 
poderes de administração, gestão e manutenção do Pinhal 
da Paiã, incluindo o seu Parque de Merendas. 

 
Cláusula Quarta 

 
No âmbito do presente Protocolo, o Segundo Outorgante 
obriga-se, ao melhoramento, conservação e valorização do 
Pinhal da Paiã, designadamente: 
 
a) A promover a limpeza e recolha de lixo do Pinhal da 
Paiã e do Parque de Merendas, de modo a garantir que as 
zonas de lazer e de convívio se mantenham nas condições 
adequadas de utilização e fruição pelos utentes; 
 
b) A recuperar, no perímetro do Pinhal da Paiã, a pista do 
circuito de manutenção aí existente, no sentido de a tornar 
não só adequada à prática desportiva, mas também de a 

manter em bom estado de funcionamento e de 
conservação; 
 
e) A reparar e a conservar as mesas, os assentos, as 
churrasqueiras e as instalações sanitárias; 
 
d) A impedir que aquele espaço seja devassado com a 
passagem de veículos motorizados, automóveis ou outros. 

 
Cláusula Quinta 

 
O Segundo Outorgante, envidará todos os seus melhores 
esforços para que seja instalada iluminação eléctrica, a 
partir da rede pública, no parque de merendas e sua zona 
periférica. 

 
Cláusula Sexta 

 
A partir da data de assinatura do presente Protocolo, 
passa a ser da competência e da responsabilidade do 
Segundo Outorgante a decisão sobre todos os pedidos de 
autorização, para frequência do Pinhal da Paiã, a conceder 
a grupos de pessoas, excursionistas e outros. 

 
Cláusula Sétima 

 
No caso do Segundo Outorgante pretender realizar obras 
no Pinhal da Paiã que impliquem a criação de mais infra-
estruturas de apoio, designadamente quiosques, 
instalações sanitárias e alargamento do parque de 
merendas, deve informar o Primeiro Outorgante para seu 
conhecimento. 

 
Cláusula Oitava 

 
A compensação financeira considera-se cumprida com a 
realização das benfeitorias e outros encargos assumidos 
pelo Segundo Outorgante, nos termos das cláusulas 
terceira, quarta e sexta, com fundamento nos artigos 54.° e 
4.°, todos do Decreto-Lei n° 280/2007, de 7 de Agosto. 

 
Cláusula Nona 

 
O Pinhal da Paiã, cedido ao Segundo Outorgante, destina-
se a ser utilizado para a prática de actividade lúdicas 
proporcionando a sua fruição em beneficio das 
populações residentes e visitantes, bem como a promoção 
de actividades desportivas do Município. 

 
Cláusula Décima 

 
O Segundo Outorgante assume a responsabilidade pelas 
obras a executar e necessárias à prossecução dos fins a que 
se destina o Pinhal da Paiã, ora cedido, respeitando, 
integralmente, as condicionantes legais, designadamente, 
em matéria ambiental. 
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Cláusula Décima Primeira 
 

O Segundo Outorgante responsabiliza-se pelos encargos 
com a conservação e a manutenção da totalidade do 
Pinhal da Paiã, ora cedido, e a entregá-lo em bom estado 
de conservação no final do período de cedência. 

 
Cláusula Décima Segunda 

 
O Pinhal da Paiã regressa, imediatamente, à posse do 
Estado, através da Comissão de Assistência e Habitação 
Social do Governo Civil de Lisboa, se lhe for dado destino 
diferente ao estipulado neste Protocolo ou transmitida a 
posição contratual a terceiros sem o seu expresso 
consentimento, ou incumpridas as obrigações aqui 
estipuladas bem como se não for utilizado em 
conformidade com o estabelecido no Decreto-Lei n° 
280/2007, de 7 de Agosto. 

 
Cláusula Décima Terceira 

 
Com a devolução do Pinhal da Paiã ao Estado, através da 
Comissão de Assistência e Habitação Social do Governo 
Civil de Lisboa, não tem o Município de Odivelas, através 
da respectiva Câmara Municipal o direito de reclamar 
qualquer compensação, seja a que título for, pelas 
benfeitorias ou investimentos realizados, os quais se 
consideram incorporados no imóvel desde o momento em 
que são efectuados. 

 
Cláusula Décima Quarta 

 
O presente Protocolo entra em vigor na data da sua 
assinatura e por um período de dois anos, renovável, 
havendo acordo escrito das partes. 

 
Cláusula Décima Quinta 

 
O Segundo Outorgante aceita a cedência constante deste 
Protocolo nas condições e precisos termos aqui expressos, 
que se obriga a cumprir. 
 
Feitos e assinados dois exemplares, e, no mesmo acto, 
homologado por Sua Excelência o Ministro da 
Administração Interna, Dr. Rui Pereira, sendo todas as 
páginas rubricadas pelos outorgantes à excepção da última 
por conter as respectivas assinaturas. 

 
O Primeiro Outorgante 
____________________ 

(Dalila Araújo) 
 

O Segundo Outorgante 
_____________________ 

(Susana Amador)” 
 

(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

CAMPANHA DE NATAL “FAÇA ALGUÉM SORRIR” 
 

Acordo de Cooperação a celebrar entre a Rodoviária de 
Lisboa, S.A., e o Município de Odivelas, no âmbito da 
iniciativa Campanha de Natal “Faça Alguém Sorrir” que 
consiste no desenvolvimento de uma acção de recolha de 
brinquedos para posterior entrega a Instituições de 
Solidariedade Social, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2008/18790, de 2008.12.09. 

 
 

“ACORDO DE COOPERAÇÃO 
 

Preâmbulo 
 

Empenhados em promover valores de cidadania, de 
partilha e de solidariedade social, apelando a uma 
sociedade mais justa, baseada na igualdade e no 
reconhecimento pelo respeito do indivíduo, a Rodoviária 
de Lisboa S.A e o Município de Odivelas irão desenvolver 
uma acção de recolha de brinquedos, durante a época 
natalícia, para posterior distribuição destes junto de 
entidades que actuem junto de crianças, população sénior, 
bem como às famílias carenciadas deste Concelho. 
 
Assim, entre: 
PRIMEIRO: RODOVIÁRIA DE LISBOA SA., 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.º andar, em Lisboa, 1749-053 Lisboa, 
representada pelo presidente do seu conselho de 
administração, Dr. António Manuel Lupi Corrêa de 
Sampaio, doravante designada apenas por RL; 
 
SEGUNDO: MUNICÍPIO DE ODIVELAS, com sede 
na Quinta da Memória, Rua Guilherme Gomes 
Fernandes, 2675-372 Odivelas, Pessoa Colectiva n.° 504 
293 125, neste acto representado pela Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas, Susana de Carvalho 
Amador, adiante designado apenas por MUNICIPIO DE 
ODIVELAS; 
 
é celebrado o seguinte Acordo de Cooperação:  

 
PRIMEIRO 

 
Ciente das suas obrigações de Responsabilidade Social e 
pretendendo cumpri-las, a Rodoviária de Lisboa 
promoverá a recolha de brinquedos, novos e usados, 
sendo estes entregues ao Município de Odivelas. 

 
SEGUNDO 

 
Os brinquedos recolhidos serão entregues à 
ASSOCIAÇÃO DE TEMPOS LIVRES DE 
ODIVELAS, Instituição Particular de Solidariedade 
Social, Pessoa Colectiva n.° 502 046 821, com morada nas 
Traseiras da Rua Domingos Sequeira Odivelas. 
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TERCEIRO 
 

O prazo e o local da entrega dos brinquedos serão 
acordados entre a Rodoviária de Lisboa S.A e a Câmara 
Municipal de Odivelas. 
 
O presente acordo foi feito em dois exemplares, a ser 
assinados pelos representantes das Partes, destinando-se 
um exemplar a cada uma delas. 
 
Odivelas,     de Dezembro de 2008 

 
_______________________ 
(Susana de Carvalho Amador) 
(P’ lo Município de Odivelas) 

 
________________________ 

(António Manuel Lupi Corra de Sampaio) 
(P’ la Rodoviária de Lisboa S.A.)” 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROJECTO “CARTÃO DE LEITOR” DA BIBLIOTECA MUNICIPAL 
D. DINIS 

 
Protocolos de Colaboração e Cooperação a celebrar com: 
o Conservatório de Música D. Dinis; a Livraria Joaninha - 
Comércio de Livraria; a Papelaria e Tabacaria, Lda; e a 
Livraria e Papelaria Marzul, Lda, no âmbito do Projecto 
“Cartão de Leitor” da Biblioteca Municipal D. Dinis, de 
maneira a possibilitar aos munícipes um acesso 
economicamente mais vantajoso aos bens e serviços 
prestados pelos agentes culturais locais, contribuindo 
assim para que o número de utilizadores da Biblioteca 
Municipal D. Dinis com Cartão de Leitor (activado) 
aumente progressivamente, promovendo a leitura e a 
cultura, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2008/18334, de 2008.11.27, nos termos das 
minutas anexas à referida informação e que também 
foram aprovadas. 

 
 

“PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO 
 

Considerando que, 
 
1. O Pelouro da Cultura da Câmara Municipal de Odivelas 
tem como objectivos primordiais: 
 
a) A promoção de uma cultura participativa e democrática; 
 
b) Sensibilizar a comunidade e permitir-lhe o acesso à 
cultura e à informação em geral; 
 
2. A Biblioteca Municipal D. Dinis tem vindo a 
desempenhar essa função, proporcionando o livre acesso 
à cultura e informação; 
 

3. A Biblioteca Municipal D. Dinis, adiante designada por 
BMDD, presta serviços de carácter informativo, educativo 
e cultural, tendo como objectivo prioritário a promoção 
do livro e da leitura, bem como os princípios expressos no 
manifesto da UNESCO sobre bibliotecas públicas; 
 
4. O conjunto das responsabilidades no domínio cultural 
deve ser partilhado com os Agentes e Criadores, 
Autarquias Locais, Universidades, Empresas, e outro tipo 
de Instituições para além dos particulares; 
 
5. O Município de Odivelas, em 2005 deu início ao 
projecto “Cartão de Leitor” da Biblioteca Municipal D. 
Dinis (BMDD), que consistiu em termos genéricos em 
estabelecer parcerias com diversos agentes locais que 
prestam serviços ou fornecem bens, nas áreas do livro, da 
educação e dos bens culturais em geral, com o objectivo 
de proporcionar aos leitores da BMDD um acesso 
economicamente mais vantajoso aos bens e serviços 
fornecidos pelos parceiros. 
 
6. Este projecto alcançou níveis de sucesso não 
expectáveis, contribuindo para o aumento progressivo do 
número de leitores da BMDD, bem como contribuiu de 
forma significativa para a promoção da leitura e da cultura 
em geral junto dos munícipes do Concelho de Odivelas. 
7. Face à relevância e dimensão do projecto “Cartão de 
Leitor’ da Biblioteca Municipal D. Dinis, é determinante 
assegurar a continuidade do projecto, mobilizando um 
número cada vez mais elevado de parceiros, por forma a 
garantir que os munícipes de Odivelas continuem a ter 
acesso a bens culturais e informação de qualidade. 
 
8. O Conservatório de Música D. Dinis, é uma instituição 
de Ensino Particular e Cooperativo, que se dedica a 
ensino vocacional e artístico da música, sendo a única 
entidade sedeada no município com paralelismo 
pedagógico e tutelada pelo Ministério da Educação. 
 
9. Esta instituição tem se dedicado ao ensino da música 
com reconhecido mérito, contribuindo assim para a 
preservação, expansão e elevação da qualidade da cultura 
musical do concelho, assumindo uma função primordial 
de acesso e dinamização da cultura, nas suas mais diversas 
manifestações. 
 
Entre: 
 
MUNICÍPIO DE ODIVELAS, com sede na Quinta da 
Memória, Rua Guilherme Gomes Fernandes, em 
Odivelas, Pessoa Colectiva n.° 504 293 125, neste acto 
representado pela Presidente da Câmara Municipal de 
Odivelas, Drª Susana de Carvalho Amador, adiante 
designado por Primeiro Outorgante, 
 
e, 
 
CONSERVATÓRIO DE MÚSICA D. DINIS Lda. com 
sede na Rua José Fontana, Bairro S. José, 2620-071 Póvoa 
de Santo Adrião, Pessoa Colectiva n.° 501515194, inscrita 
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na Conservatória do Registo Comercial de Odivelas sob o 
n.° 04939/840706, neste acto representado pelo seu 
Administrador, Carlos Manuel Gonçalves Gomes, adiante 
designada por Segundo Outorgante, 
 
É celebrado, o presente Protocolo de Cooperação e 
Colaboração, que se rege pelas cláusulas seguintes, que as 
partes aceitam e, reciprocamente, se obrigam a fazer 
cumprir. 

 
Cláusula Primeira 
(Do Objecto) 

 
Com o presente protocolo visa-se estabelecer uma 
parceria entre as Partes, cujo objectivo central é a 
promoção do livro e da leitura. 

 
Cláusula Segunda 

(Do Âmbito de Aplicação) 
 

O presente protocolo e os benefícios dele resultantes, 
aplicam-se aos leitores da Biblioteca Municipal D. Dinis, 
entendendo-se por leitores, os que se encontrem 
devidamente inscritos e como tal, sejam possuidores do 
Cartão de Leitor da Biblioteca Municipal D. Dinis 
(activado), sendo unicamente estes os visados pela 
iniciativa, e apenas enquanto o presente protocolo vigorar. 

 
Cláusula Terceira 

(Das Responsabilidades do Primeiro Outorgante) 
 

1. O Primeiro Outorgante responsabiliza-se por coordenar 
a execução do presente protocolo acompanhando e 
avaliando periodicamente a sua aplicação. 
 
2. O Primeiro Outorgante compromete-se a divulgar e 
publicitar a presente iniciativa, e o nome de todos os 
parceiros envolvidos, além de outras formas que entender 
por adequadas, na sua página Oficial da Internet. 

 
Cláusula Quarta 

(Das Responsabilidades do Segundo Outorgante) 
 

1. O Segundo Outorgante compromete-se a garantir aos 
leitores da Biblioteca Municipal D. Dinis, um acesso 
economicamente mais vantajoso aos serviços por si 
prestados, designadamente através da atribuição de um 
desconto de 10% sobre o preço de matrícula e 
consequentes renovações da mesma. 
 
2. Os descontos a efectuar pelo Segundo Outorgante nos 
termos do ponto anterior, não são cumuláveis com 
qualquer outro tipo de promoções efectuadas pelo 
mesmo. 

 
Cláusula Quinta 

(Da Divulgação da Iniciativa) 
 

1. O Primeiro e o Segundo Outorgantes irão proceder 
conjuntamente à divulgação e publicitação da presente 
iniciativa, junto dos beneficiários. 

2. As Partes definirão os meios mais eficazes, no respeito 
pelas características e especialidades próprias de cada, de 
dar conhecimento da presente iniciativa a todos os 
munícipes, e desenvolverão esforços no sentido de 
alcançar o objectivo primordial da presente iniciativa, que 
é neste âmbito, em particular dinamizar e promover a 
leitura. 

 
Cláusula Sexta 

(Das outras Entidades) 
 

A celebração do presente protocolo não impede as Partes 
de celebrar outros protocolos no mesmo âmbito com 
outras entidades, desde que tal não colida com os 
objectivos pretendidos, nem com os direitos e deveres 
resultantes do mesmo. 

 
Cláusula Sétima 
(Da Vigência) 

 
1. Sem prejuízo de eventual revisão, por acordo dos 
Outorgantes, o presente protocolo entra em vigor na data 
da sua assinatura, mantendo-se em vigor por um período 
de um ano. 
 
2. O presente protocolo considera-se automaticamente 
renovado, se nenhum dos Outorgantes, mediante carta 
registada, manifestar, ao outro, o desejo de dele se 
desvincular, no prazo de 60 (sessenta) dias de 
antecedência em relação ao seu termo. 

 
Cláusula Oitava 

(Disposições Finais) 
 

O presente protocolo constitui um instrumento de 
coordenação de esforços, no respeito pela autonomia e 
características próprias dos respectivos intervenientes, 
pelo que a adequação ou alteração do estipulado pelo 
presente protocolo, será apreciada e decidida por acordo 
entre os Outorgantes. 
 
O presente protocolo foi feito em dois exemplares, que 
vão ser assinados pelos representantes das Partes, 
destinando-se um exemplar a cada uma delas. 
 
Odivelas, _________________ de 2008. 

 
Pelo Primeiro Outorgante, 

_______________________ 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
Pelo Segundo Outorgante, 

_______________________ 
(Carlos Manuel Gonçalves Gomes) 
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“PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO 
 

Considerando que, 
 
1. O Pelouro da Cultura da Câmara Municipal de Odivelas 
tem como objectivos primordiais: 
 
a) A promoção de uma cultura participativa e democrática; 
 
b) Sensibilizar a comunidade e permitir-lhe o acesso à 
cultura e à informação em geral; 
 
2. A Biblioteca Municipal D. Dinis tem vindo a 
desempenhar essa função, proporcionando o livre acesso 
à cultura e à informação: 
 
3. A Biblioteca Municipal D. Dinis, adiante designada por 
BMDD, presta serviços de carácter informativo, educativo 
e cultural tendo como objectivo prioritário a promoção do 
livro e da leitura, bem como os princípios expressos no 
manifesto da UNESCO sobre bibliotecas públicas; 
 
4. O conjunto das responsabilidades no domínio cultural 
deve ser partilhado com os Agentes e Criadores, 
Autarquias Locais, Universidades, Empresas, e outro tipo 
de Instituições para além dos particulares; 
 
5. O Município de Odivelas, em 2005 deu início ao 
projecto “Cartão de Leitor” da Biblioteca Municipal D. 
Dinis (BMDD), que consistiu em termos genéricos em 
estabelecer parcerias com diversos agentes locais que 
prestam serviços ou fornecem bens, nas áreas do livro, da 
educação e dos bens culturais em geral, com o objectivo 
de proporcionar aos leitores da BMDD um acesso 
economicamente mais vantajoso aos bens e serviços 
fornecidos pelos parceiros. 
 
6. Este projecto alcançou níveis de sucesso não 
expectáveis, contribuindo para o aumento progressivo do 
número de leitores da BMDD, bem como contribuiu de 
forma significativa para a promoção da leitura e da cultura 
em geral junto dos munícipes do Concelho de Odivelas. 
 
7. Face à relevância e dimensão do projecto “Cartão de 
Leitor” da Biblioteca Municipal D. Dinis, é determinante 
assegurar a continuidade do projecto, mobilizando um 
número cada vez mais elevado de parceiros, por forma a 
garantir que os munícipes de Odivelas continuem a ter 
acesso a bens culturais e informação de qualidade. 
 
8.A Joaninha Papelaria e Livraria presta a sua actividade 
comercial no Concelho, na área do livro, contribuindo 
para a promoção da leitura, assumindo uma função 
primordial de acesso e dinamização da cultura junto dos 
munícipes. 
 
Entre: 
 
MUNICÍPIO DE ODIVELAS, com sede na Quinta da 
Memória, Rua Guilherme Gomes Fernandes, em 

Odivelas, Pessoa Colectiva n.° 504 293 125, neste acto 
representado pelo Presidente da Câmara Municipal de 
Odivelas, Drª Susana de Carvalho Amador, adiante 
designado por Primeiro Outorgante, 
 
e, 
 
JOANINHA — Comércio de Livraria Papelaria e 
Tabacaria Lda. com estabelecimento na Praça de São João 
7C, 9B, l0A e 11A, 1675-165 Pontinha, Pessoa Colectiva 
n.° 501686991, inscrita na Conservatória do Registo 
Comercial de Lisboa sob o n.° 501686991, neste acto 
representada pelo seu Gerente Tiago Nuno Ezequiel 
Lopes de Almeida Nunes, adiante designada por Segundo 
Outorgante, 
 
É celebrado o presente Protocolo de Cooperação e 
Colaboração, que se rege pelas cláusulas seguintes, que as 
partes aceitam e, reciprocamente, se obrigam a fazer 
cumprir. 

 
Cláusula Primeira 
(Do Objecto) 

 
Com o presente protocolo visa-se estabelecer uma 
parceria entre as Partes, cujo objectivo central é a 
promoção do livro e da leitura. 

 
Cláusula Segunda 

(Do Âmbito de Aplicação) 
 

O presente protocolo e os benefícios dele resultantes, 
aplicam-se aos leitores da Biblioteca Municipal D. Dinis, 
entendendo-se por leitores, os que se encontrem 
devidamente inscritos e como tal, sejam possuidores do 
Cartão de Leitor da Biblioteca Municipal D. Dinis 
(activado), sendo unicamente estes os visados pela 
iniciativa, e apenas enquanto o presente protocolo vigorar. 

 
Cláusula Terceira 

(Das Responsabilidades do Primeiro Outorgante) 
 

1. O Primeiro Outorgante responsabiliza-se por coordenar 
a execução do presente protocolo acompanhando e 
avaliando periodicamente a sua aplicação. 
 
2. O Primeiro Outorgante compromete-se a divulgar e 
publicitar a presente iniciativa, e o nome de todos os 
parceiros envolvidos, além de outras formas que entender 
por adequadas, na sua página Oficial da Internet. 

 
Cláusula Quarta 

(Das Responsabilidades do Segundo Outorgante) 
 

1. O Segundo Outorgante compromete-se a garantir aos 
leitores da Biblioteca Municipal D. Dinis, um acesso 
economicamente mais vantajoso aos bens e produtos por 
si comercializados, designadamente através da atribuição 
de um desconto de 10% sobre o preço de livros não 
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escolares e restantes produtos, com excepção de jornais, 
revistas, tabaco e selos. 
 
2. Os descontos a efectuar pelo Segundo Outorgante nos 
termos do ponto anterior, não são cumuláveis com 
qualquer outro tipo de promoções efectuadas pelo 
mesmo. 

 
Cláusula Quinta 

(Da Divulgação da Iniciativa) 
 

1. O Primeiro e o Segundo Outorgantes, irão proceder 
conjuntamente à divulgação e publicitação da presente 
iniciativa, junto dos beneficiários e potenciais 
beneficiários. 
 
2. As Partes definirão os meios mais eficazes, no respeito 
pelas características e especialidades próprias de cada, de 
dar conhecimento da presente iniciativa a todos os 
munícipes, e desenvolverão esforços no sentido de 
alcançar o objectivo primordial da presente iniciativa, que 
é neste âmbito, em particular dinamizar e promover a 
leitura. 

 
Cláusula Sexta 

(Das outras Entidades) 
 

A celebração do presente protocolo não impede as Partes 
de celebrar outros protocolos no mesmo âmbito com 
outras entidades, desde que tal não colida com os 
objectivos pretendidos, nem com os direitos e deveres 
resultantes do mesmo. 

 
Cláusula Sétima 
(Da Vigência) 

 
1. Sem prejuízo de eventual revisão, por acordo dos 
Outorgantes, o presente protocolo entra em vigor na data 
da sua assinatura, mantendo-se em vigor por um período 
de um ano. 
 
2. O presente protocolo considera-se automaticamente 
renovado, se nenhum dos Outorgantes, mediante carta 
registada, manifestar, ao outro, o desejo de dele se 
desvincular, no prazo de 60 (sessenta) dias de 
antecedência em relação ao seu termo. 

 
Cláusula Oitava 

(Disposições Finais) 
 

O presente protocolo constitui um instrumento de 
coordenação de esforços, no respeito pela autonomia e 
características próprias dos respectivos intervenientes, 
pelo que a adequação ou alteração do estipulado pelo 
presente protocolo, será apreciada e decidida por acordo 
entre os Outorgantes. 
 
 

O presente protocolo foi feito em dois exemplares, que 
vão ser assinados pelos representantes das Partes, 
destinando-se um exemplar a cada uma delas. 

 
Odivelas, _________________ de 2008. 

 
Pelo Primeiro Outorgante, 

_______________________ 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
Pelo Segundo Outorgante, 

________________________ 
(Tiago Nuno Ezequiel Lopes de Almeida Nunes) 

 
 
 

“PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO 
 

Considerando que, 
 
1. O Pelouro da Cultura da Câmara Municipal de Odivelas 
tem como objectivos primordiais: 
 
a) A promoção de uma cultura participativa e democrática;  
 
b) Sensibilizar a comunidade e permitir-lhe o acesso à 
cultura e à informação em geral; 
 
2. A Biblioteca Municipal D. Dinis tem vindo a 
desempenhar essa função, proporcionando o livre acesso 
à cultura e à informação; 
 
3. A Biblioteca Municipal D. Dinis, adiante designada por 
BMDD, presta serviços de carácter informativo, educativo 
e cultural tendo como objectivo prioritário a promoção do 
livro e da leitura, bem como os princípios expressos no 
manifesto da UNESCO sobre bibliotecas públicas; 
 
4. O conjunto das responsabilidades no domínio cultural 
deve ser partilhado com os Agentes e Criadores, 
Autarquias Locais, Universidades, Empresas, e outro tipo 
de Instituições para além dos particulares; 
 
5. O Município de Odivelas, em 2005 deu início ao 
projecto “Cartão de Leitor” da Biblioteca Municipal D. 
Dinis (BMDD), que consistiu em termos genéricos em 
estabelecer parcerias com diversos agentes locais que 
prestam serviços ou fornecem bens, nas áreas do livro, da 
educação e dos bens culturais em geral, com o objectivo 
de proporcionar ao leitores da BMDD um acesso 
economicamente mais vantajoso aos bens e serviços 
fornecidos pelos parceiros. 
 
6. Este projecto alcançou níveis de sucesso não 
expectáveis, contribuindo para o aumento progressivo do 
número de leitores da BMDD, bem como contribuiu de 
forma significativa para promoção da leitura e da cultura 
em geral junto dos munícipes do Concelho de Odivelas. 
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7. Face à relevância e dimensão do projecto “Cartão de 
Leitor” da Biblioteca Municipal D. Dinis, é determinante 
assegurar a continuidade do projecto, mobilizando um 
número cada vez mais elevado de parceiros, por forma a 
garantir que os munícipes de Odivelas continuem a ter 
acesso a bens culturais e informação de qualidade. 
 
8.A Livraria e Papelaria Marzul Lda. presta a sua 
actividade comercial no Concelho, na área do livro, 
contribuindo para a promoção da leitura, assumindo uma 
função primordial de acesso e dinamização da cultura 
junto dos munícipes. 
 
Entre: 
 
MUNICÍPIO DE ODIVELAS, com sede na Quinta da 
Memória, Rua Guilherme Gomes Fernandes, em 
Odivelas, Pessoa Colectiva n.° 504 293 125, neste acto 
representado pela Presidente da Câmara Municipal de 
Odivelas, Drª Susana de Carvalho Amador, adiante 
designado por Primeiro Outorgante, 
 
e, 
LIVRARIA E PAPELARIA MARZUL Lda. com sede na 
Av. Prof. Dr. Augusto Abreu Lopes, N.° 7A, 2675-299 
em Odivelas, Pessoa Colectiva n.° 502514256, inscrita na 
Conservatória do Registo Comercial de Odivelas sob o n.° 
08342, neste acto representada pelas Sócias Gerentes 
Clara Cerdeira Louro de Albuquerque Nolasco e Ana 
Sofia Louro de Albuquerque Nolasco, adiante designada 
por Segundo Outorgante, 
 
É celebrado, o presente Protocolo de Cooperação e 
Colaboração, que se rege pelas cláusulas seguintes, que as 
partes aceitam e, reciprocamente, se obrigam a fazer 
cumprir. 

 
Cláusula Primeira 
(Do Objecto) 

 
Com o presente protocolo visa-se estabelecer uma 
parceria entre as Partes, cujo objectivo central é a 
promoção do livro e da leitura. 

 
Cláusula Segunda 

(Do Âmbito de Aplicação) 
 

O presente protocolo e os benefícios dele resultantes, 
aplicam-se aos leitores da Biblioteca Municipal D. Dinis, 
entendendo-se por leitores, os que se encontrem 
devidamente inscritos e como tal, sejam possuidores do 
Cartão de Leitor da Biblioteca Municipal D. Dinis 
(activado), sendo unicamente estes os visados pela 
iniciativa, e apenas enquanto o presente protocolo vigorar. 

 
 
 
 
 
 

Cláusula Terceira 
(Das Responsabilidades do Primeiro Outorgante) 

 
1. O Primeiro Outorgante responsabiliza-se por coordenar 
a execução do presente protocolo acompanhando e 
avaliando periodicamente a sua aplicação. 
 
2. O Primeiro Outorgante compromete-se a divulgar e 
publicitar a presente iniciativa, e o nome de todos os 
parceiros envolvidos, além de outras formas que entender 
por adequadas, na sua página Oficial da Internet.  

 
Cláusula Quarta 

(Das Responsabilidades do Segundo Outorgante) 
 

1. O Segundo Outorgante compromete-se a garantir aos 
leitores da Biblioteca Municipal D. Dinis, um acesso 
economicamente mais vantajoso aos bens e produtos por 
si comercializados, designadamente através da atribuição 
de um desconto de 7% sobre o preço de livros não 
escolares e artigos de papelaria, com excepção de jornais, 
revistas, selos, fotocópias, faxes. 
 
2. Os descontos a efectuar pelo Segundo Outorgante nos 
termos do ponto anterior, são válidos, apenas, para 
compras superiores a € 5,00 (cinco euros) e não são 
cumuláveis com qualquer outro tipo de promoções 
efectuadas pelo mesmo. 

Cláusula Quinta 
(Da Divulgação da Iniciativa) 

 
1. O Primeiro e o Segundo Outorgantes, irão proceder 
conjuntamente à divulgação e publicitação da presente 
iniciativa, junto dos beneficiários e potenciais 
beneficiários. 
 
2. As Partes definirão os meios mais eficazes, no respeito 
pelas características e especialidades próprias de cada, de 
dar conhecimento da presente iniciativa a todos os 
munícipes, e desenvolverão esforços no sentido de 
alcançar o objectivo primordial da presente iniciativa, que 
é neste âmbito, em particular dinamizar e promover a 
leitura. 

 
Cláusula Sexta 

(Das outras Entidades) 
 

A celebração do presente protocolo não impede as Partes 
de celebrar outros protocolos no mesmo âmbito com 
outras entidades, desde que tal não colida com os 
objectivos pretendidos, nem com os direitos e deveres 
resultantes do mesmo. 

 
Cláusula Sétima 
(Da Vigência) 

 
1. Sem prejuízo de eventual revisão, por acordo dos 
Outorgantes, o presente protocolo entra em vigor na data 
da sua assinatura, mantendo-se em vigor por um período 
de um ano. 
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2. O presente protocolo considera-se automaticamente 
renovado, se nenhum dos Outorgantes, mediante carta 
registada, manifestar, ao outro, o desejo de dele se 
desvincular, no prazo de 60 (sessenta) dias de 
antecedência em relação ao seu termo. 

 
Cláusula Oitava 

(Disposições Finais) 
 

O presente protocolo constitui um instrumento de 
coordenação de esforços, no respeito pela autonomia e 
características próprias dos respectivos intervenientes, 
pelo que a adequação ou alteração do estipulado pelo 
presente protocolo, será apreciada e decidida por acordo 
entre os Outorgantes. 
 
O presente protocolo foi feito em dois exemplares, que 
vão ser assinados pelos representantes das Partes, 
destinando-se um exemplar a cada uma delas. 
 

 
Odivelas, __________________ de 2008. 

 
 

Pelo Primeiro Outorgante, 
_______________________ 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
Pelo Segundo Outorgante, 

_______________________ 
(Clara Cerdeira Louro de Albuquerque Nolasco) 

 
_______________________ 

(Ana Sofia Louro de Albuquerque Nolasco)” 
 

(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PLANO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA 
 

Protocolo de Colaboração a celebrar entre a Câmara 
Municipal de Odivelas e a Brigada Autónoma de Cães de 
Resgate (BARC), no âmbito do Plano Municipal de 
Emergência, de acordo com o proposto na informação n.º 
18999, de 2008.12.12. 
 
“Proposta de Protocolo de Colaboração entre a Câmara 
Municipal de Odivelas e BARC - Brigada Autónoma de 

Cães de Resgate 
 

Cláusula Primeira 
 

O presente protocolo visa a colaboração voluntária e 
gratuita da equipa canina de busca e salvamento da 
Associação BARC com o Serviço Municipal de Protecção 
Civil de Odivelas, sempre que ocorram situações de 
acidente grave, catástrofe ou desaparecimento de seres 
humanos, na área territorial do Município e que envolvam 

a necessidade de resgatar pessoas que se encontrem em 
perigo ou desaparecidas.  

 
Cláusula Segunda 

 
A colaboração estabelecida na cláusula anterior será 
precedida de requisição dos meios da BARC, por parte do 
Serviço Municipal de Protecção Civil de Odivelas, que 
coordenará sempre a intervenção dos referidos meios a 
envolver nas operações a realizar.  

 
Cláusula Terceira 

 
O Município, através do respectivo Serviço Municipal de 
Protecção Civil e enquanto durar a intervenção da BARC, 
porá à disposição desta os meios de comunicação e 
logísticos que se revelem indispensáveis ao desempenho 
das missões de busca e salvamento.  

 
Cláusula Quarta 

 
O presente protocolo entra em vigor na data da sua 
assinatura e durará por tempo indeterminado ou até 
renúncia de uma das partes.  

 
Cláusula Quinta 

 
O Serviço Municipal de Protecção Civil de Odivelas 
organizará anualmente, em data a combinar entre as 
partes, um simulacro envolvendo as diversas vertentes do 
SMPC de Odivelas, na área territorial do Município, com 
vista reforçar a coordenação entre os dois outorgantes. 

 
Cláusula Sexta 

 
A Câmara Municipal de Odivelas disponibilizará à BARC 
o acesso a escombros municipais e obras municipais de 
demolição na área territorial do Município e informará a 
BARC sobre os pedidos de demolição particulares 
solicitados à Câmara quando a dimensão de tais 
demolições justifique a sua utilização como campo de 
treino. Caberá à BARC solicitar ao proprietário da obra a 
respectiva autorização.” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

PROJECTO INCUBADORA DE EMPRESAS 
 

Atribuição de subsídio à Odinvest, no montante da 
dotação inicialmente estabelecida para o efeito do 
Projecto Incubadora de Empresas, para a adaptação das 
instalações às condições exigíveis à estrutura da 
Associação e da incubadora de empresas, assim como na 
aquisição de equipamento e na promoção de imagem da 
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Associação, acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2008/32038, de 2008.12.04 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

PROGRAMA “CRESCER A BRINCAR” 
 

Aceitação, por parte da Câmara Municipal de Odivelas da 
doação da Associação Prevenir, de 27 manuais do 3.º ano 
do Programa “Crescer a Brincar”, com o valor 
aproximado de € 228,90 (duzentos e vinte e oito euros e 
noventa cêntimos), no âmbito do referido Programa, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2008/18693, de 2008.12.05. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROJECTO ARTE MURALISTA 
 

Aceitação por parte da Câmara Municipal de Odivelas da 
doação, da Associação de Artesãos D. Dinis, de painéis 
denominados “Direito à educação e lazer”; “Direito a um 
nome e a uma nacionalidade”; “Direito a ser protegido 
contra o abandono e a exploração”; “Direito a ser 
socorrido em primeiro lugar”; “Direito à alimentação, 
habitação e à saúde”; “Direito à educação e cuidados 
especiais”; “Direito ao amor e à compreensão”; “Direito à 
protecção e desenvolvimento físico, mental e social” e 
“Direito à igualdade e direito a crescer com justiça, 
compreensão e solidariedade entre os povos”, com o valor 
patrimonial aproximado de € 5.700,00 (cinco mil e 
setecentos euros), no âmbito do projecto Arte Muralista 
“Conhece os teus Direitos”. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

INICIATIVA ODINATAL 
 

Aceitação, por parte da Câmara Municipal de Odivelas, de 
um patrocínio atribuído pelo Hipermercado Modelo 
Continente da Arroja, no valor aproximado de € 250,00 
(duzentos e cinquenta euros), no âmbito da iniciativa 
“ODINATAL”, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2008/18723, de 2008.12.09, que 
consiste no seguinte: 1000 garrafas de água 33 cl, 1000 
peças de fruta e 1000 sacos plástico. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PLANO ESTRATÉGICO CONCELHIO DE PREVENÇÃO DAS 
TOXICODEPENDÊNCIAS 

 
Aceitação, por parte da Câmara Municipal de Odivelas, de 
um patrocínio atribuído pelas seguintes empresas, com o 

valor total aproximado de € 2.200,00 (dois mil e duzentos 
euros), âmbito do Plano Estratégico Concelhio de 
Prevenção das Toxicodependências, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2008/18847, de 
2008.12.10: 
 
-Boehringer - Ingelheim/Pfizer: € 150,00; 
-BIAL: € 250,00; 
-GASIN: € 400,00; 
-Laboratórios Vitória: € 1.000,00; 
-VITALER: € 400,00. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PLANO ESTRATÉGICO CONCELHIO DE PREVENÇÃO DAS 
DOENÇAS ONCOLÓGICAS 

 
Aceitação, por parte da Câmara Municipal de Odivelas, de 
um patrocínio atribuído pelas seguintes empresas, no 
valor total aproximado de € 7.214,40 (sete mil duzentos e 
catorze euros e quarenta cêntimos), no âmbito do 
Programa Municipal de Prevenção das Doenças 
Oncológicas, de acordo com o proposto na informação 
n.º Interno/2008/18924, de 2008.12.11: 
 
-Martins e Martins, Lda (Pastelaria Mátria), no valor de € 
292,80 (duzentos e noventa e dois euros e oitenta 
cêntimos); 
-Amgen no valor de € 6.921,60 (seis mil novecentos e 
vinte e um euros e sessenta cêntimos). 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

GRUPO RECREATIVO E CULTURAL DE FAMÕES 
 

Atribuição ao Grupo Recreativo e Cultural de Famões, 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 20 de Dezembro de 2008, para 
deslocação a Cascais, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2008/18422, de 2008.12.02. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA CULTURAL INDO PORTUGUESA 
 

Atribuição à Associação Recreativa Cultural Indo 
Portuguesa, 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 3 de Janeiro de 2009, 
para deslocação a Santiago do Cacém, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2008/18492, de 
2008.12.03. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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ASSOCIAÇÃO CULTURAL SOCIAL E DESPORTIVA DA ARROJA 
 

Atribuição à Associação Cultural Social e Desportiva da 
Arroja, no âmbito do Programa de Apoio ao 
Associativismo Desportivo de Odivelas (PAADO) - 
Medida 6, de apoios, sob a forma de transporte, a realizar 
em veículo municipal no dia 10 de Janeiro de 2009 e no 
dia 17 de Janeiro de 2009, para deslocação a Torres 
Vedras e Barro, respectivamente, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2008/18427, de 
2008.12.02. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

CLUBE ATLÉTICO E CULTURAL 
 

Atribuição ao Clube Atlético e Cultural, 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 24 de 
Janeiro de 2009, para deslocação a Coimbra, de acordo 
com o proposto na informação n.º Interno/2008/18520, 
de 2008.12.03. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

GINÁSIO CLUBE DE ODIVELAS 
 

Atribuição ao Ginásio Clube de Odivelas, 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 24 de 
Janeiro de 2009, para deslocação a Beja, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2008/18538, de 
2008.12.03. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ASSOCIAÇÃO GUIAS DE PORTUGAL 
1.ª COMPANHIA DE ODIVELAS 

 
Atribuição à Associação Guias de Portugal, 1.ª Companhia 
de Odivelas, no âmbito do Programa de Apoio ao 
Associativismo Juvenil do Concelho de Odivelas (PAJO) - 
Programa D, de um apoio, sob a forma de transporte, a 
realizar em veículo municipal nos dias 19 e 22 de 
Dezembro de 2008, para deslocação a Marinhais (ida e 
volta, respectivamente), de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2008/18129, de 2008.11.24. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

ASSOCIAÇÃO DOS ESCOTEIROS DE PORTUGAL 
GRUPO 11 DE ODIVELAS 

 
Atribuição à Associação dos Escoteiros de Portugal, 
Grupo 11 de Odivelas, no âmbito do Programa de Apoio 
ao Associativismo Juvenil do Concelho de Odivelas 
(PAJO) - Programa D, de um apoio, sob a forma de 
transporte, a realizar em veículo municipal no dia 21 de 
Dezembro de 2008, para deslocação a Loriga, de acordo 
com o proposto na informação n.º Interno/2008/18216, 
de 2008.11.25. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

SOCIEDADE MUSICAL E DESPORTIVA DE CANEÇAS 
 

Atribuição à Sociedade Musical e Desportiva de Caneças, 
no âmbito do Programa de Apoio aos Agentes Culturais 
do Concelho de Odivelas (PACO) - Programa D, de um 
apoio, sob a forma de transporte, a realizar em veículo 
municipal no dia 18 de Janeiro de 2009, para deslocação à 
Lourinhã, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2008/31902, de 2008.12.03. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

CENTRO COMUNITÁRIO E PAROQUIAL DA RAMADA 
 

Atribuição ao Centro Comunitário e Paroquial da 
Ramada, 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 28 de Janeiro de 2009, para deslocação a 
Lisboa, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2008/18813, de 2008.12.10. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

CENTRO DE DIA PARA A TERCEIRA IDADE DE OLIVAL BASTO 
 

Atribuição ao Centro de Dia para a Terceira Idade do 
Olival Basto, 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 24 de Janeiro de 2009, para 
deslocação ao Ribatejo, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2008/18657, de 2008.12.11. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA PONTINHA 
 

Cedência temporária de doze veículos abandonados aos 
Bombeiros Voluntários da Pontinha para fins de instrução 
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de salvamento e desencarceramento, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2008/18971, de 
2008.12.12. 

 
Marca/Modelo Matrícula 

Fiat Tempra XZ-48-40 

BMW 316 15-97-AC 

Rover 214 26-07-CI 

Opel Kadet OF-13-91 

Seat Marbella JX-80-50 

Hyundai Lantra 85-56-BU 

Daewoo B-3264-TM 

Datsun GP-38-83 

Fiat Regata PA-68-20 

Renault Clio 92-15-AT 

Citroen Ax 67-46-DI 

Peugeot 106 50-86-BN 

 
(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 18 de Dezembro de 2008, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2008/18973, de 2008.12.12. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DO 
BAIRRO DE SANTO ELOY 

 
Atribuição à Associação de Reformados, Pensionistas e 
Idosos do Bairro de Santo Eloy, de um apoio, sob a forma 
de transporte, a realizar em veículo municipal, todas as 
terças-feiras, no período das 14h00 às 16h30, durante o 
ano de 2008, para deslocação de uma enfermeira a essa 
Associação, para aí prestar serviço de voluntariado, de 
acordo com o proposto na informação nº 
Interno/2008/18990, de 2008.12.12. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA PÓVOA DE SANTO ADRIÃO 
 

Atribuição de um apoio financeiro à Santa Casa da 
Misericórdia da Póvoa de Santo Adrião, no montante 
global de € 25.000,00 (vinte cinco mil euros), para a 
construção de equipamento social com as valências de Lar 
de 3.ª Idade, Centro de Dia e Serviço de Apoio 

Domiciliário, através da assinatura do Contrato-Programa, 
nos termos da minuta anexa à informação n.º 
Interno/2008/19030, de 2008.12.12 e que também foi 
aprovada. 

 
“Contrato-Programa 

 
Considerando que: 
 
1. O Município de Odivelas tem um papel interveniente 
no apoio às instituições que desenvolvem actividades 
culturais, desportivas, sociais e religiosas na área 
geográfica do seu Concelho, considerando as mesmas 
parceiras determinantes na concretização dos seus 
objectivos; 
 
2. A Santa Casa Misericórdia da Póvoa de Santo Adrião é 
uma Instituição Particular de Solidariedade Social que 
pretende servir a população nas valências de Lar, Centro 
de Dia e Serviço de Apoio Domiciliário; 
 
3. Nas valências de Lar, Centro de Dia e Serviço de Apoio 
Domiciliário irão beneficiar, respectivamente, 30, 30 e 100 
utentes, sendo na sua grande maioria pessoas de fracos 
recursos económicos; 
 
4. No Plano de Actividades do Município de Odivelas 
para 2008, está prevista verba que pode ser destinada a um 
apoio financeiro municipal a esta obra, a título de subsídio 
no valor de € 25.000,00 (vinte e cinco mil euros); 
 
5. O apoio destinado à prossecução de uma obra que visa 
a defesa dos direitos dos cidadãos na vertente do apoio 
social, se enquadra no âmbito das competências da 
Câmara Municipal, nos termos da alínea a), do n.° 4, do 
artigo 64.°, da Lei n.° 169/99, de 18 de Setembro com as 
alterações da Lei n.° 5-A/2002, de 11 de Janeiro; 
 
6. Compete ainda à Câmara Municipal, nos termos da 
alínea b), do n.° 4, do artigo 64.°, do citado diploma legal, 
prestar apoio às Instituições que desenvolvem actividades 
sociais, entre outras.  
 
Entre: 
 
O Município de Odivelas, com sede nos Paços do 
Concelho - Quinta da Memória, na Rua Guilherme 
Gomes Fernandes, 2675-372 Odivelas, pessoa colectiva 
com o n.° 504293125, representado pela Presidente da 
Câmara Municipal, Susana de Carvalho Amador, 
portadora do BI n.° 7740330, emitido em 21/02/2000, 
pelos SIC de Lisboa, adiante designado por Primeiro 
Outorgante;  
 
E 
 
A Santa Casa da Misericórdia da Póvoa Santo Adrião, 
Instituição Particular de Solidariedade Social, com sede 
Rua Almirante Gago Coutinho (E.N. 8), Póvoa de Santo 
Adrião, pessoa colectiva com o n.° 502638400, 
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representado pelo seu Provedor, Carlos Ferreira, portador 
do BI n.°        , emitido em   /   /   , pelo SIC de        , 
adiante designado por Segundo Outorgante; 
 
É celebrado o presente Contrato-Programa que se rege 
pelas cláusulas seguintes, que as partes aceitam e 
reciprocamente se obrigam a cumprir: 

 
Cláusula 1.ª 
(Objecto) 

 
O presente Contrato-Programa visa regular os termos em 
que o Primeiro Outorgante subsidia o Segundo 
Outorgante para construção de um equipamento social 
com as valências de Lar de 3ª idade, Centro de Dia e 
Serviço de Apoio Domiciliário. 

 
Cláusula 2.ª 

(Obrigações do Segundo Outorgante) 
 

1 — O Segundo Outorgante fica obrigado a: 
 
a) Canalizar todas as verbas recebidas no âmbito do 
presente Contrato Programa, para a execução da obra 
descrita na Clausula 1.ª (Objecto); 
 
b) Afixar no local de realização da obra, em local de boa 
visibilidade, um painel de divulgação do financiamento 
obtido.  
 
2 — O não cumprimento cumulativo das obrigações 
elencadas no ponto n.° 1 da presente cláusula, acarreta a 
resolução do Contrato-Programa e a consequente 
devolução de todas as verbas já concedidas, no âmbito do 
mesmo. 

 
Cláusula 3.ª 

(Obrigações do Primeiro Outorgante) 
 

1 — A Câmara Municipal de Odivelas comparticipará as 
referidas obras com € 25.000,00 (vinte e cinco mil euros). 
 
2 — O pagamento do apoio atribuído pelo Município de 
Odivelas é efectuado numa tranche, da seguinte forma: 
 
a) € 25.000,00 (vinte e cinco mil euros) com a 
apresentação do auto de consignação dos trabalhos. 

 
Cláusula 4.ª 

(Período de Vigência do Contrato-Programa) 
 

O presente Contrato-Programa produz efeitos a partir do 
momento da sua assinatura, sendo válido pelo período de 
1 ano. 
 
Odivelas, de Dezembro de 2008 

 
O Primeiro Outorgante 

______________________ 
Susana de Carvalho Amador 

 
O Segundo Outorgante 

______________________ 
Carlos Ferreira” 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

URBANISMO 
 

 
 

BAIRRO GRANJAS NOVAS, LOTE 166, FREGUESIA DA RAMADA 
SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO CAUÇÃO 

 
Substituição de garantia bancária, constituída sobre o Lote 
166, inserido no Bairro das Granjas Novas, Freguesia da 
Ramada, pelo depósito caução, efectuado na Caixa Geral 
de Depósitos, no valor de € 1.388,10 (mil trezentos 
oitenta e oito euros e dez cêntimos), em nome de José 
Luís Tomás de Matos, a favor da Câmara Municipal de 
Odivelas, para garantir a boa execução das obras de 
urbanização referentes ao Alvará de Loteamento n.º 
1/2000, de 31 de Janeiro, de acordo com o proposto na 
informação n.º 375/PC/DRU/DGOU/2008, de 
2008.12.04. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

MEDICINA NO TRABALHO 
 

 
 

JUNTA DE FREGUESIA DA PÓVOA DE SANTO ADRIÃO 
 

Transferência de verba, relativamente à Medicina no 
Trabalho, para a Junta de Freguesia da Póvoa de Santo 
Adrião, nos termos da informação n.º 
Interno/2008/17000, de 2008.10.31. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 
 
 

DESPACHOS 
 

 
 
 

PRESIDÊNCIA 
 

 
 

DESPACHO N.º 135/PRES/2008 
 

Assunto: Tolerância de Ponto - Aditamento ao Despacho 
N.° 132/PRES/2008 
 
Considerando a tradição existente no sentido da 
concessão de tolerância de ponto nos serviços públicos 
nesta época festiva e em aditamento ao Despacho N.° 
132/PRES/2008, 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 e rectificada pelas Declarações 
de Rectificação n°s 4/2002, de 6 de Fevereiro e 9/2002, 
de 5 de Março, que os trabalhadores municipais em 
exercício de funções na Biblioteca Municipal D. Dinis e 
Núcleo da Pontinha, bem como na Casa da Juventude 
usufruam, igualmente, de tolerância nos dias 27 de 
Dezembro de 2008 e 03 de Janeiro de 2009. 
 
Solícito àqueles serviços que procedam á divulgação deste 
despacho, afixando-o nas respectivas portas, para que o 
mesmo seja do conhecimento antecipado dos Munícipes. 
 
Odivelas, 16 de Dezembro de 2008 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

(Susana de Carvalho Amador) 
 
 
 
 

OUTROS DESPACHOS 
 

 
 

DESPACHO N.º 03/GVMFF/2008 
 

Assunto: Despacho de Subdelegação de competências da 
Sr.ª Vereadora Maria Fernanda Marcelo Faria Duarte 
Franchi, no Adjunto do seu Gabinete de Apoio Pessoal, 
Senhor Dr. Hugo Manuel dos Santos Martins. 
 
Por força do estabelecido no n.º 4 do Art.° 73° da Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-
/A/2002, de 11 Janeiro, e genericamente no Artigo 35° 
do Código do Procedimento Administrativo, aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Setembro, bem 
como no Decreto-Lei n.º 262/88, de 23 de Julho, aplicável 
nos termos do n.º 6 do Artigo 74° da Lei n.º 169/99, de 
18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro, e considerando os Despachos 51/PRES/2006 e 
64/PRES/2007, em aditamento ao meu Despacho 
08/GVMFF/2006, de 23 de Outubro de 2006, subdelego, 
pelo presente Despacho, durante o período de 19 de 
Dezembro a 2 de Janeiro, inclusive, data em que me 
encontrarei ausente por motivo de férias, no Adjunto do 
meu Gabinete de Apoio Pessoal, Senhor Dr. Hugo 
Manuel dos Santos Martins, as seguintes competências 
que me foram delegadas: 
 
1. Assinar a correspondência e documentos de mero 
expediente, com excepção da dirigida a organismos ou 
entidades públicas; 
 
2. Autorizar o gozo de férias mediante os respectivos 
mapas e requerimentos, e ausências ao serviço por 
pequenos períodos; 
 
3. Controlar a assiduidade, visando informações, mapas e 
relatórios de assiduidade; 
 
4. Justificar e Injustificar faltas no âmbito do serviço, com 
excepção das referidas no Artigo 71° do Estatuto 
Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Administração 
Pública Central Regional e Local. 
 
5. Visar os boletins de horas extraordinárias e de ajudas de 
custo, confirmando as informações neles constantes e a 
sua conformidade com os limites legalmente 
estabelecidos; 
 
6. Praticar actos e formalidades de carácter instrumental 
necessários ao exercício da minha competência decisória; 
 
7. Autorizar no âmbito do Departamento Sócio-Cultural, 
a realização de despesas orçamentadas com a locação e 
aquisição de bens e serviços até ao limite de € 2,500,00 
(Dois mil e quinhentos euros), bem como as 
competências atribuídas à entidade pública contratante 
pelo Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, quanto aos 
procedimentos adjudicatórios que se contenham naquele 
limite sempre com respeito pela disciplina de execução 
orçamental estabelecida nas als. d), e) e f) do Ponto 2.3.4. 
do POCAL (Plano Oficial de Contabilidade das 
Autarquias Locais), aprovado pela Lei n.º 54-A/99, de 22 
de Fevereiro, alterada pela Lei n.º 162/99, de 14 de 
Setembro e pelo Decreto-Lei n.º 315/2000, de 2 de 
Dezembro, e o cumprimento estrito do estabelecido no 
Artigo 16°, do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.  
 
8. A competência prevista na alínea h) do n.º 1, do artigo 
68º, da Lei n. 169/99, de 18 de Setembro na sua redacção 
actual, de autorizar o pagamento das despesas realizadas 
nas condições legais até ao limite da competência 
delegada. 
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As competências agora subdelegadas poderão ser 
revogadas a todo o tempo desde que as circunstâncias o 
justifiquem e, bem assim poderão ser revogados quaisquer 
actos praticados pelo subdelegado. 
 
Poderá ainda o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, o subdelegado 
abster-se da prática de quaisquer acções ou iniciativas que 
por qualquer forma sejam susceptíveis de alterar a situação 
existente, enquanto o processo ou assunto não lhe for 
devolvido. 
 
Do exercício das competências subdelegadas, deverá o 
subdelegado prestar ao subdelegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
O presente Despacho vigorará pelo período determinado, 
data a partir do qual se manterá em plena eficácia apenas, 
o anterior Despacho de Subdelegação de competências, 
Despacho 08/GVMFF/2006, de 23 de Outubro de 2006. 
 
Odivelas, 18 de Dezembro de 2008. 

 
A VEREADORA 

(Mª Fernanda Franchi) 
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DECISÕES COM EFICÁCIA EXTERNA 
 

 
 
 

Ambiente e Salubridade 
 

 
Decisões com eficácia externa tomadas ao abrigo das 
competências delegadas pelo Despacho n.º 53/PRES/2006, de 8 
de Março de 2006, durante o período compreendido entre 11 de 
Outubro a 11 de Dezembro de 2008, nos termos da Informação 
n.º Interno/2008/18921, de 11.12.2008: 
 
Departamento de Ambiente e Salubridade 
 
EDOC 2008/65432 
Interno/2008/16163 de 2008/10/16 
Assunto: Proposta de compromisso e pagamento da factura nº 
290114/2009 da Associação Bandeira Azul da Europa, no valor 
de € 350 (trezentos e cinquenta euros), valor isento de IVA, 
referente ao Protocolo de Colaboração entre o Município e a 
ABAE-FEE- Atribuição do Galardão às escolas do Concelho de 
Odivelas no âmbito do Programa Eco-Escolas 2007/2008. 
Decisão: Ao DGAF/DF para os efeitos solicitados. 
Data: 2008/10/29 
 
Divisão de Prevenção Hígio-Sanitária 
 
EDOC 2008/57882 
Interno/2008/15171 de 2008-10-22 
Assunto: Proposta de pagamento da factura nº FT.22.00342 da 
Valorsul no valor de € 299.59 (duzentos e noventa e nove euros 
e cinquenta e nove cêntimos), valor com IVA incluído à taxa 
legal em vigor, referente à utilização do sistema Valorsul, Aterro 
Sanitário Mato Cruz para deposição de resíduos sólidos urbanos 
e equiparados no mês de Agosto, provenientes das intervenções 
de: limpeza de berma de estrada e de terreno municipal nas 
freguesias de Caneças e da Pontinha e remoção de resíduos 
urbanos do estaleiro da freguesia de Olival Basto. 
Decisão: Ao DGAF/DF para o procedimento solicitado. 
Data: 2008-10-24 
 
EDOC 2008/64344 
Interno/2008/16985 de 2008-10-31 
Assunto: Proposta de pagamento da factura nº FT.22.00379 da 
Valorsul no valor de € 5.808.10 (cinco mil oitocentos e oito 
euros e dez cêntimos), valor com IVA incluído à taxa legal em 
vigor, referente à utilização do sistema Valorsul, Aterro Sanitário 
Mato Cruz para deposição de resíduos sólidos urbanos e 
equiparados no mês de Setembro, pelas unidades orgânicas: 
DPHS, intervenções de limpeza do estaleiro da freguesia do 
Olival Basto, da escola EB 1 na freguesia do Olival Basto e do 
estaleiro da freguesia da Ramada, DAS assim como pelo GP no 
âmbito de uma intervenção de limpeza do Parque de 
Estacionamento do Senhor Roubado. 
Decisão: Ao DGAF/DF para os procedimentos solicitados. 
Data: 2008-11-11 
 
EDOC 2008/72139 
Interno/2008/17944 de 2008-11-18 
Assunto: Proposta de pagamento da factura nº FT.21 00590 da 
Valorsul no valor de € 241.36 (duzentos e quarenta e um euros e 
trinta e seis cêntimos), valor com IVA incluído à taxa legal em 
vigor, referente à utilização do sistema Valorsul, Central de 
Tratamento Resíduos Sólidos Urbanos para destruição municipal 

de produtos alimentares em condições impróprias para consumo 
no dia 2008/10/10, provenientes de uma intervenção do serviço 
de desinfestação no estabelecimento escolar, Escola Ensino 
Básico 1º Ciclo Rainha Santa. 
Decisão: Ao DGAF/DF para os efeitos solicitados. 
Data: 2008-11-24 
 
EDOC 2008/68331 
Interno/2008/18628 de 2008-12-04 
Assunto: Proposta de cabimento, compromisso e pagamento da 
factura nº FT 2200404 da Valorsul, no valor de € 1.593,92 (mil 
quinhentos e noventa e três euros e noventa e dois cêntimos), 
valor com IVA incluído à taxa de 5 %, referente ao valor de 
retroactivos do serviço de deposição de RSU no Aterro Sanitário 
de Mato da Cruz durante o período de Janeiro a Agosto, relativo 
à alteração da tarifa para o ano de 2008. 
Decisão: Ao DGAF/DF para os efeitos solicitados. 
Data: 2008-12-11 
 
EDOC 2008/72077 
Interno/2008/18714 de 2008-12-09 
Assunto: Proposta de cabimento, compromisso e pagamento da 
factura nº FT 22 00437 da Valorsul, no valor de € 6.778,96 (seis 
mil setecentos e setenta e oito euros e noventa e seis cêntimos), 
valor com Iva incluído à taxa de 5 %, referente à utilização do 
Aterro Sanitário Mato Cruz para deposição de resíduos sólidos 
urbanos e equiparados, no mês de Outubro. 
Decisão: Ao DGAF/DF para os efeitos solicitados. 
Data: 2008-12-11 
 
Divisão de Parques e Jardins 
 
EDOC/2008/67492 
Interno/2008/16832 de 2008-10-29 
Assunto: Proposta de pagamento da factura nº 108090007 da 
Artemísia – Centro de Jardinagem, Lda, no valor de € 55.223,54 
(cinquenta e cinco mil duzentos e vinte e três euros e cinquenta e 
quatro cêntimos), valor com IVA incluído à taxa legal em vigor, 
referente à execução de trabalhos no Jardim Botânico de 
Famões, conforme auto de medição nº 2 do trabalho contratual. 
Decisão: Ao DGAF/DF para os procedimentos solicitados. 
Data: 2008-11-03 
 
 
 
Médico Veterinário Municipal 
 
EDOC/2008/ 74541 
Interno/2008/3605 de 2008-11-24 
Assunto: Proposta de cabimento, compromisso e pagamento da 
factura nº M080900009651 da Câmara Municipal de 
Lisboa/Departamento de Higiene Urbana e resíduos Sólidos, no 
valor de € 303,80 (trezentos e três euros e oitenta cêntimos), 
valor com IVA incluído à taxa de 20 %, referente à cremação de 
35 cadáveres de animais no Canil da Câmara Municipal de 
Lisboa no mês de Outubro de 2008. 
Decisão: Ao DGAF/DF para os efeitos solicitados. 
Data: 2008-11-26 
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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, referentes à Divisão de 
Licenciamentos e à Divisão Jurídica, nos termos da Informação 
n.º Interno/2008/18246, de 2008.11.25: 
 
DAJG/DL/SLRB 
 
N.º Processo: RESTCOM/2008/2717 
Nome:. Sistemas MCDonald´s L.da 
Assunto: Deferimento do pedido de junção de Declaração 
Prévia com informação à Municipália. AESCLO e DGAE. 
Data: 01/10/2008 
 
N.º Processo: ODV/2003/246 
Nome: Talho Muslin L.da. 
Assunto: Deferimento da proposta de marcação de vistoria 
atendendo a que a Sociedade Requerente optou por continuar a 
tramitação do presente procedimento ao abrigo do D. L. 370/99 
Data: 01/10/2008 
 
N.º Processo: ODV/2006/544 
Nome: Salão de Cabeleireiro em nome de Elisabete Maria 
Gonçalves Ferreira Lopes 
Assunto: Deferimento da proposta de oficiar o requerente para 
proceder de acordo com o Auto de vistoria.  
Data: 01-10-2008 
 
N.º Processo: ODV/2002/194 
Nome: Arif Hasi Mahomed 
Assunto: Deferimento do pedido de emissão de Licença de 
Utilização para -Outro Comércio a Retalho de Produtos 
Alimentares, em estabelecimentos especializados 
Data: 01-10-2008 
 
N.º Processo: AMB/2000/19 
Nome: Silvestre Rodrigues Marques 
Assunto: Deferimento do pedido de renovação de cartão de 
vendedor ambulante  
Data: 02-10-2008 
 
N.º Processo: AMB/2007/249 
Nome: Arlindo Gomes  
Assunto: Deferimento do pedido de renovação de cartão de 
vendedor ambulante 
Data: 02-10-2008 
 
N.º Processo: RESTCOM/1956/1083 
Nome: Tradiaves, Criação e Comercio de Aves L.da.  
Assunto: Deferimento do pedido de emissão da 2ª via do Alvará 
de Licença Sanitária 1083/56, por o mesmo se ter extraviado, 
tendo em vista a entrega de Declaração Prévia  
Data: 03-10-2008 
 
N.º Processo: INI/2008/74 
Nome: Fábrica da Igreja Paroquial Nossa Senhora do Rosário e 
Famões 
Assunto: Deferimento do pedido de emissão de Licença para 
Utilização de Via Pública para Actividades Desportivas, Festivas 
ou Outras, para efeito de realização de procissão religiosa 
Data: 06-10-2008 

N.º Processo: TAXI/ANT/2003/17 
Nome: José Augusto Lages L.da 
Assunto: Deferimento do pedido de renovação da Licença de 
Táxi  n.º 17/2003 
Data: 06-10-2008 
 
N.º Processo: INI/2008/76 
Nome: Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia do Santíssimo 
nome de Jesus de Odivelas. 
Assunto: Pedido de emissão de Licença de Funcionamento de 
Recinto Improvisado para a realização de uma missa campal – 
Arquivamento por desistência 
Data: 06-10-2008 
 
N.º Processo: ODV/2005/426 
Nome: Lavandaria Ponta do Sol L.da.  
Assunto: Deferimento da proposta de marcação de vistoria 
atendendo a Requerente optou por continuar a tramitação do 
presente procedimento ao abrigo do D. L. 370/99 
Data: 07/10/2008 
 
N.º Processo: ODV/2005/440 
Nome: Sérgio Vaz Gomes L.da. 
Assunto: Deferimento do pedido de junção de Declaração 
Previa ao processo para efeitos de registo com conhecimento á 
DGAE e à AESCLO 
Data: 07/10/2008 
 
N.º Processo: 44/ODV/SL/2002 
Nome: António Jerónimo 
Assunto: Deferimento dos pedidos de renovação do cartão de 
vendedor ambulante e de emissão do Alvará de Licença Sanitário 
para a actividade de vendedor ambulante com equipamento 
rolante Data: 07/10/2008 
 
N.º Processo: ODV/2003/261 
Nome: Maria Manuela Rodrigues Pinheiro Rodrigues  
Assunto: Deferimento do pedido de junção de Declaração prévia 
para efeitos de mudança da pessoa ou Entidade Titular da 
Exploração  
Data: 08/10/2008 
 
N.º Processo: RESTCOM/1994/2164 
Nome: Leponti – Gestão de Exploração Hoteleira  
Assunto: Deferimento do pedido de junção de Declaração 
Previa ao processo para efeitos de registo do estabelecimento 
com conhecimento à DGAE e à AESCLO. 
Data: 09/10/2008 
 
N.º Processo: RESTCOM/1959/1375 
Nome: Maria Irene Rosa Lopes Rodrigues dos Santos  
Assunto: Deferimento do pedido de junção de Declaração 
Previa ao processo para efeitos de registo do estabelecimento 
com conhecimento à DGAE e à AESCLO. 
Data: 09/10/2008 
 
N.º Processo: TAXI/ANT/2003/34 
Nome: Joaquim Francisco e Honório L.da. 
Assunto: Deferimento do pedido de renovação e Licença de 
Táxi n.º 34/2003 
Data: 10/10/2008 
 
N.º Processo: ODV00100255 
Nome: António Jaime Barros Ribeiro 
Assunto: Deferimento do pedido de renovação de licença de 
condução de ciclomotor 
Data: 13/10/2008 
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N.º Processo: CICLO/2003/150 
Nome: Joaquim Jorge Carlos 
Assunto: Deferimento do pedido de renovação de licença de 
condução de ciclomotor 
Data: 13/10/2008 
 
N.º Processo: CICLO/2003/150 
Nome: Joaquim Jorge Carlos 
Assunto: Deferimento do pedido de renovação de licença de 
condução de veículos agrícolas 
Data: 13/10/2008 
 
N.º Processo: ODV00100192 
Nome: Hirondina Antunes 
Assunto: Deferimento do pedido de renovação de licença de 
condução de ciclomotor  
Data: 13/10/2008 
 
N.º Processo: CICLO/2008/434 
Nome: Acácio Marques 
Assunto: Deferimento do pedido de renovação de licença de 
condução de ciclomotor  
Data: 13/10/2008 
 
N.º Processo: INI/2008/78 
Nome: Junta de Freguesia de Caneças 
Assunto: Deferimento do pedido de Emissão de Licença 
Especial de Ruído  
Data: 17/10/2008 
 
N.º Processo: ODV/2006/555 
Nome: Repucho do Olival L.da 
Assunto: Indeferimento do pedido de junção de Declaração 
Prévia para efeitos de modificação, uma vez que não existe 
qualquer título que legitime a modificação que se requer. 
Data: 17/10/2008 
 
N.º Processo: INI/2008/50 
Nome: Complexo Lúdico Desportivo do Odivelas Futebol 
Clube 
Assunto: Arquivamento do processo uma vez que não foram 
levantados os títulos que licenciavam as actividades promovidas 
no âmbito do Arraial dos Santos Populares com indicação aos 
Serviços que, futuramente, quando de um novo pedido pela 
mesma entidade, se informe a DFM para par que esta se 
desloque ao local, na data de realização da iniciativa, a fim de 
averiguar se os licenciamentos estão na posse dos promotores, e 
caso não estejam, actuar em conformidade. 
Data: 17/10/2008 
 
N.º Processo: INI/2008/77 
Nome: Junta de Freguesia de Caneças 
Assunto: Deferimento do pedido de Emissão de Licença 
Especial de Ruído para a realização do “III Encontro de Hip-
Hop” nos termos e condicionantes definidos pelo DFM/STR 
Data: 22/10/2008 
 
N.º Processo: Licenciam/2008/270 
Nome: Alexandre Rodrigues da Silva Coelho  
Assunto: Deferimento dos pedidos de renovação do cartão de 
vendedor ambulante e de emissão do Alvará de Licença Sanitário 
para a actividade de vendedor ambulante com equipamento 
rolante 
Data: 22/10/2008 
 
N.º Processo: Licenciam/2007/1531 
Nome: Finegames, Exploração e Exibição de Videogramas L.da. 

Assunto: Indeferimento do pedido de emissão de Licença para 
exploração de máquina de diversão. Realização de audiência 
prévia ao interessado. 
Data: 23/10/2008 
 
N.º Processo: Licenciam/2008/940 
Nome: Américo da Silva Moreira 
Assunto: Deferimento do pedido de renovação de licença de 
condução de ciclomotor  
Data: 23/10/2008 
 
N.º Processo: CICLO/1999/206 
Nome: Fernando Henrique Xavier 
Assunto: Deferimento do pedido de renovação de licença de 
condução de ciclomotor  
Data: 23/10/2008 
 
N.º Processo: AA/2006/253 
Nome: Sílvia de Pina Tavares Pereira 
Assunto: Deferimento dos pedidos de renovação do cartão de 
vendedor ambulante e de emissão do Alvará de Licença Sanitária 
para a actividade de vendedor ambulante com equipamento 
rolante 
Data: 23/10/2008 
 
N.º Processo: LICENCIAM/2008/831 
Nome: Ana Isabel Cunha 
Assunto: Deferimento do pedido de emissão de 2ª Via de 
Licença de Utilização n.º 01/20005 
Data: 23/10/2008 
 
N.º Processo: MJ/2004/06 
Nome: Fernando Gonçalo Gomes Martins 
Assunto: Arquivamento do pedido de emissão de licença de 
exploração para Máquina de Diversão com o Título de Registo 
nº 6/2004 emitido pela Câmara Municipal de Odivelas, por 
extemporaneidade. 
Data: 24/10/2008 
 
N.º Processo: MJ/2007/30 
Nome: Brancos, Sociedade de Exploração de Máquinas 
Recreativas L.da. 
Assunto: Arquivamento do pedido de emissão de licença de 
exploração para Máquina de Diversão com o Título de Registo 
nº 77/2004 emitido pela Câmara Municipal de Loures, por 
extemporaneidade. 
 Data: 24/10/2008 
 
N.º Processo: MJ/2007/29 
Nome: Fernando Gonçalo Gomes Martins 
Assunto: Arquivamento do pedido de emissão de licença de 
exploração para Máquina de Diversão com o Título de Registo 
nº 22/2003 emitido pela Câmara Municipal de Loures, por 
extemporaneidade. 
Data: 24/10/2008 
 
N.º Processo: MJ/80/2004 
Nome: Brancos, Sociedade de Exploração de Máquinas 
Recreativas L.da. 
Assunto: Arquivamento do pedido de emissão de licença de 
exploração para Máquina de Diversão com o Título de Registo 
nº 80/2004 emitido pela Câmara Municipal de Ourique, por 
extemporaneidade. 
Data: 24/10/2008 
 
N.º Processo: MJ/2007/85 
Nome: Fernando Gonçalo Gomes Martins  
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Assunto: Deferimento do pedido de averbamento de 
transferência de propriedade da Máquina de Diversão com o 
Título 85/2006 emitido por esta Câmara Municipal, e 
arquivamento do pedido de emissão de licença de exploração 
respectiva por extemporaneidade. 
Data: 24/10/2008 
 
N.º Processo: 80/INI/2008 
Nome: Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 
Caneças 
Assunto: Deferimento do pedido de emissão de Licença Especial 
de Ruído nos termos e condições definidos pela DFM/STR 
Data: 30-10-2008 
 
N.º Processo: AMB/2004/236 
Nome: Ulisses Fernandes Antunes 
Assunto: Deferimento do pedido de renovação de cartão de 
vendedor ambulante 
Data: 31-10-2008 
 
N.º Processo: AMB/2003/210 
Nome: Francisca Semedo 
Assunto: Deferimento do pedido de emissão de cartão de 
vendedor ambulante 
Data: 31-10-2008 
 
N.º Processo: AMB/2004/193 
Nome: José Fernandes Bernardino 
Assunto: Deferimento do pedido de renovação de cartão de 
vendedor ambulante 
Data: 31-10-2008 
 
N.º Processo: AMB/2003/206 
Nome: Rui Jorge da Silva Frutuoso  
Assunto: Deferimento do pedido de renovação de cartão de 
vendedor ambulante 
Data: 31-10-2008 
 
N.º Processo: AMB/2000/224 
Nome: Manuel Luís  
Assunto: Deferimento do pedido de renovação de cartão de 
vendedor ambulante 
Data: 31-10-2008 
 
N.º Processo: ODV300819 
Nome: Armindo Joaquim Pinto  
Assunto: Deferimento do pedido de renovação de licença de 
condução de ciclomotor  
Data: 31-10-2008 
 
 
 
DAJG/DJ/SCO 
 
Valor de coimas cobrado na totalidade 4.500,00 € 
Valor Total Custas 153,60 € 
 
Processo 289/SCO/06 
Data 12-09-2008 
Valor 1.000,00 € 
Custas 48,00 € 
Guia 3/9812/1 
Arguido JOMATEL 
 
Processo 26/SCO/ 03 
Data 01-10-2008 
Valor 2.000,00 € 

Custas 48,00 € 
Guia 3/10320/ 
Arguido MANUEL SILVARES LOURO 
 
Processo 415 /SCO/ 03 
Data 06-10-2008 
Valor 1.500,00 € 
Custas 57,60 € 
Guia 3/10482/ 
Arguido ANTONIO LOURENCO CARDOSO 
 
 
Decisão de Arquivamento por Pagamento 
 
Processo 1 /SCO/ 04 
Arguido SUSANA LUISA FERNANDES SOARES 
Data da decisão 01-09-2008 
 
Processo 275 /SCO/ 03 
Arguido Rosinda Correia Teixeira Barradas 
Data da decisão 03-10-2008 
 
Processo 405 /SCO/ 04 
Arguido OESTPREDIO CONSTRUCOES, SA 
Data da decisão 24-09-2008 
 
Processo 29 /SCO/ 06 
Arguido CUSTODIO GOMES 
Data da decisão 02-09-2008 
 
Processo 57 /SCO/ 06 
Arguido JOAQUIM CAETANO VIEIRA 
Data da decisão 04-09-2008 
 
Processo 84 /SCO/ 06 
Arguido ARLINDO TEIXEIRA MOSCA 
Data da decisão 01-09-2008 
 
Processo 92 /SCO/ 06 
Arguido LENOBETAO, S A 
Data da decisão 03-09-2008 
  
Processo 463 /SCO/ 04 
Arguido JOAQUIM DOS SANTOS COSTA 
Data da decisão 01-09-2008 
 
Processo 268 /SCO/ 02 
Arguido DOMINGOS VAZ CARRONDO 
Data da decisão 17-09-2008 
 
Processo 299 /SCO/ 05 
Arguido ADRIANO PEREIRA LOPES 
Data da decisão 04-09-2008 
 
Processo 204 /SCO/ 06 
Arguido ELIANE PINHEIRO DA SILVA 
Data da decisão 01-09-2008 
 
Processo 152 /SCO/ 03 
Arguido CONCEICAO DE JESUS PICARRA CANHOTO  
Data da decisão 06-10-2008 
 
Processo 871 /SCO/ 96 
Arguido ANTONIO AUGUSTO MENDES DA SILVA 
Data da decisão 17-09-2008 
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Processo 289 /SCO/ 06 
Arguido CARLOS ANTONIO MACHADO TAVARES 
Data da decisão 25-09-2008 
 
Processo 342 /SCO/ 06 
Arguido JOAO SIMOES 
Data da decisão 01-09-2008 
 
Processo 366 /SCO/ 06 
Arguido DEOLINDA DOS ANJOS SEABRA 
Data da decisão 04-09-2008 
  
Processo 418 /SCO/ 06 
Arguido ISMAEL RODRIGUES AUGUSTO 
Data da decisão 04-09-2008 
 
Processo 26 /SCO/ 03 
Arguido ABDUL HAMID CASSAM MAHOMED 
Data da decisão 09-10-2008 
 
Processo 136 /SCO/ 03 
Arguido CARLOS MANUEL FARIA MENDES CEREJO 
Data da decisão 24-09-2008 
 
Processo 188 /SCO/ 03 
Arguido MANUEL ANTONIO DA CONCEICAO PEGAS 
Data da decisão 01-09-2008 
 
Processo 457 /SCO/ 04 
Arguido LUIS DE ALMEIDA MARTINS 
Data da decisão 08-10-2008 
 
Processo 232 /SCO/ 04 
Arguido JOSE MARIA FERNANDES 
Data da decisão 02-09-2008 
 
Processo 486 /SCO/ 06 
Arguido MANUEL JESUS PORTELA 
Data da decisão 03-10-2008 
 
Processo 410 /SCO/ 03 
Arguido JOSE ANTONIO COELHO DE MACEDO 
Data da decisão 01-09-2008 
 
Processo 503 /SCO/ 06 
Arguido ALMIRO SIMOES E CRAVEIRO, LDA 
Data da decisão 01-09-2008 
 
Processo 86 /SCO/ 07 
Arguido JOAO FILIPE CORREIA FERNANDES 
Data da decisão 26-09-2008 
 
Processo 107 /SCO/ 07 
Arguido ANTONIO COSTA SIMOES 
Data da decisão 03-10-2008 
 
Processo 145 /SCO/ 07 
Arguido FRANCISCO MARQUES 
Data da decisão 19-09-2008 
 
Processo 161 /SCO/ 07 
Arguido JOSE ANTONIO DE MATOS DOS SANTOS 
Data da decisão 26-09-2008 
 
Processo 238 /SCO/ 07 
Arguido BOYKO KRISTOV DANOV 
Data da decisão 18-09-2008 

Processo 242 /SCO/ 07 
Arguido MARIA OFELIA PEREIRA DE SAMPAIO DA 
SILVA 
Data da decisão 30-09-2008 
 
Processo 257 /SCO/ 07 
Arguido FERNANDO ROSA VIEGAS 
Data da decisão 01-09-2008 
 
Processo 271 /SCO/ 07 
Arguido LUIS FERREIRA GONCALVES 
Data da decisão 01-09-2008 
 
Processo 282 /SCO/ 07 
Arguido JOSE AVELINO BARRIGA BENTO DA SILVA 
Data da decisão 08-09-2008 
 
Processo 312 /SCO/ 07 
Arguido LINCORLAR - SOC. DE CONST. IMOBILIARIA, 
LDA 
Data da decisão 09-10-2008 
 
Processo 352 /SCO/ 07 
Arguido VIRGILIO HORTA MARTINS 
Data da decisão 24-09-2008 
 
Processo 438 /SCO/ 07 
Arguido JOAO CLAUDIO PINTO FONSECA 
Data da decisão 24-09-2008 
 
Processo 141 /SCO/ 08 
Arguido SILVIA CRISTINA SANTOS PEDRO 
Data da decisão 08-09-2008 
 
Processo 147 /SCO/ 08 
Arguido LOURES AUTOMOVEIS - COMERCIO DE  
Data da decisão 01-09-2008 
 
Processo 148 /SCO/ 08 
Arguido AMADEU E N. RAMOS -  ACTIVIDADES  
Data da decisão 02-09-2008 
 
 
Processos com Decisão de Apensação 
 
Processo 219/SCO/08 
Data da decisão 08/10/2008 
Arguido PAULO JOAO VIEGAS PILRE LOURENCO 
 
Processo 214/SCO/08 
Data da decisão 08/10/2008 
Arguido  PAULO JOAO VIEGAS PILRE LOURENCO 
 
 
Decisão de Aplicação de Admoestação 
Valor Total de Custas : 1.342, 80 € 
 
Processo 44 /SCO/ 03 
Nome do Arguido ABILIO JOSE MARTINS TAVARES 
Data da decisão 10-09-2008 
Custas 48,00 € 
 
Processo 158 /SCO/ 03 
Nome do Arguido JOSE CARLOS ALMEIDA DOS SANTOS 
Data da decisão 10-09-2008 
Custas 48,00 € 
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Processo 392 /SCO/ 04 
Nome do Arguido JOSE ANTUNES ALVES 
Data da decisão 13-10-2008 
Custas 48,00 € 
 
Processo 233 /SCO/ 05 
Nome do Arguido LUIS MANUEL BRACAL SANCHES 
Data da decisão 08-09-2008 
Custas 67,20 € 
 
Processo 247 /SCO/ 05 
Nome do Arguido JOAO LUIS NUNES DA SILVA 
Data da decisão 11-09-2008 
Custas 48,00 € 
 
Processo 216 /SCO/ 06 
Nome do Arguido JORGE ALBERTO SAMPAIO MARQUES 
Data da decisão 03-09-2008 
Custas 48,00 € 
 
Processo 284 /SCO/ 06 
Nome do Arguido NUNO ALEXANDRE S. OLIVEIRA 
Data da decisão 01-09-2008 
Custas 57,60 € 
 
Processo 452 /SCO/ 06 
Nome do Arguido JOSE HENRIQUES NUNES 
Data da decisão 15-09-2008 
Custas 48,00 € 
 
Processo 469 /SCO/ 06 
Nome do Arguido ABEL ASSUNCAO MARQUES 
ANDRADE 
Data da decisão 03-09-2008 
Custas 57,60 € 
 
Processo 34 /SCO/ 07 
Nome do Arguido PONTIPREDIO - CONSTRUCAO CIVIL, 
LDA 
Data da decisão 03-09-2008 
Custas 57,60 € 
 
Processo 86 /SCO/ 07 
Nome do Arguido JOAO FILIPE CORREIA FERNANDES 
Data da decisão 03-09-2008 
Custas 48,00 € 
 
 
Decisão de Aplicação de Coima 
Valor Total de Coimas aplicadas : 89.480 € 
Valor Total de Custas aplicadas : 2.890,20 € 
 
Processo 405 /SCO/ 02 
Nome do Arguido JOAO DOS SANTOS CARAMELO 
Data 11-09-2008 
Valor do Coima 4.750,00 € 
Valor de Custas 76,80 € 
 
Processo 6 /SCO/ 03 
Nome do Arguido MANUEL FERNANDO FILIPE REAL 
Data 11-09-2008 
Valor do Coima 1.000,00 € 
Valor de Custas 57,60 € 
 
Processo 155 /SCO/ 03 
Nome do Arguido JOAO CORREIA DE SOUSA 
Data 08-10-2008 

Valor do Coima 1.000,00 € 
Valor de Custas 57,60 € 
 
Processo 214 /SCO/ 03 
Nome do Arguido JOSE FRANCISCO FIALHO 
RANCHEIRO 
Data 19-09-2008 
Valor do Coima 2.000,00 € 
Valor de Custas 76,80 € 
 
 
Decisão de arquivamento por prescrição 
 
Processo 306 /SCO/03 
Nome do ANTONIO MARIO GOUVEIA TRINDADE 
Data da decisão 24-09-2008 
 
 
Decisão de autorização de pagamento em prestações 
 
Processo 367 /SCO/ 02 
Arguido ALZIRA DA CONCEICAO LISBOA CLAUDINO 
Data da decisão 02-09-2008 
 
Processo 192 /SCO/ 03 
Arguido ANIBAL JOSE DOS SANTOS INACIO 
Data da decisão 02-09-2008 
 
Processo 430 /SCO/ 04 
Arguido ENTERPA - RECOLHA DE ENTULHOS, LDA 
Data da decisão 02-09-2008 
 
Processo 358 /SCO/ 03 
Arguido CLAUDIANA GARCIA CANAS ARCANJO 
Data da decisão 02-09-2008 
 
Processo 291 /SCO/ 07 
Arguido MOISES DA CONCEICAO RAMOS BELO 
Data da decisão 05-09-2008 
 
Processo 157 /SCO/ 03 
Arguido ANACLETO LOPES LOUREIRO 
Data da decisão 05-09-2008 
 
Processo 502 /SCO/ 06 
Arguido JOSE MANUEL RIBEIRO TOSCANO 
Data da decisão 24-09-2008 
 
Processo 248 /SCO/ 06 
Arguido BERNARDO DA SILVA 
Data da decisão 25-09-2008 
 
Processo 247 /SCO/ 04 
Arguido ENTERPA - RECOLHA DE ENTULHOS, LDA 
Data da decisão 03-10-2008 
 
Processo 407 /SCO/ 07 
Arguido ADMINISTRACAO DO CONDOMINIO DO 
PREDIO 6 
Data da decisão 03-10-2008 
 
Processo 158 /SCO/ 06 
Arguido FERNANDO MENDES JULIAO 
Data da decisão 08-10-2008 
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Decisão de Impugnação para o Tribunal 
 
Processo 49 /SCO/ 05 
Arguido MANUEL MARQUES CABRAL 
Data da decisão 02-10-2008 
 
Processo 235 /SCO/ 07 
Arguido FREDERICO FERNANDO SIMOES NOGUEIRA 
Data da decisão 24-09-2008 
 
Processo 318 /SCO/ 07 
Arguido PROMOVEIGA - SOCIEDADE DE 
CONSTRUCAO,  
Data da decisão 24-09-2008 
 
 
Valor Cobrado de Coimas de 16/08/2008 a 31/08/2008 
Valor Total 4.500 €   
Custas: 109,19 € 
 
Processo 1 /SCO/04 
Data de Pagamento 20-08-2008 
Valor de Coima 500,00 € 
Valor de Custas 57,60 € 
Guia 3/9038/1 
Arguido ANABELA DA GRACA SIMOES 
 
Processo 405/SCO/04 
Data de Pagamento 26-08-2008 
Valor de Coima 3.000,00 € 
Valor de Custas 47,89 € 
Guia 3/9204/1 
Arguido BERNARDIA - ACTIVIDADES HOTELEIRAS, 
LDA 
 
Processo 871/SCO/96 
Data de Pagamento 29-08-2008 
Valor de Coima 1.000,00 € 
Valor de Custas 3,70  
Guia 3/9326/1 
Arguido ABEL SIMOES GONCALVES  
 
 
Valor Total de Prestações cobrado: 7.919,14 € 
 
Processo 495 /SCO/02 
Arguido GINACAR - COMERCIO DE AUTOMOVEIS, LDA 
prestação 9 
valor de 500,00 € 
pagamento em 08-09-2008 
 
Processo 495 /SCO/02 
Arguido GINACAR - COMERCIO DE AUTOMOVEIS, LDA 
prestação 10 
valor de 500,00 € 
pagamento em 08-10-2008 
 
Processo 535 /SCO/06 
Arguido JOAO PAULO DA SILVA CARVALHO 
prestação 7 
valor de 83,34 € 
pagamento em 19-09-2008 
 
Processo 535 /SCO/06 
Arguido JOAO PAULO DA SILVA CARVALHO 
prestação 8 
valor de 83,34 € 

pagamento em 28-09-2008 
  
Processo 472 /SCO/04 
Arguido Margarida Adelaide de Sousa Freitas Abreu 
prestação 6 
valor de 250,00 € 
pagamento em 12-09-2008 
 
 
Processo 472 /SCO/04 
Arguido Margarida Adelaide de Sousa Freitas Abreu 
prestação 7 
valor de 250,00 € 
pagamento em 14-10-2008 
 
Processo 171 /SCO/05 
Arguido FRUMIX - COMERCIO DE FRUTAS, LDA. 
prestação 7 
valor de 40,00 € 
pagamento em 12-09-2008 
 
Processo 171 /SCO/05 
Arguido FRUMIX - COMERCIO DE FRUTAS, LDA. 
prestação 8 
valor de 40,00 € 
pagamento em 10-10-2008 
 
Processo 213 /SCO/06 
Arguido ANTONIO GOMES MENDONCA 
prestação 7 
valor de 25,00 € 
pagamento em 01-09-2008 
 
Processo 213 /SCO/06 
Arguido ANTONIO GOMES MENDONCA 
prestação 8 
valor de 25,00 € 
pagamento em 01-10-2008 
 
Processo 457 /SCO/04 
Arguido ASSOCIACAO PROP. MORADORES DO Bº DA 
ENCOSTA DA LUZ 
prestação 7 
valor de 100,00 € 
pagamento em 03-09-2008 
 
Processo 457 /SCO/04 
Arguido ASSOCIACAO PROP. MORADORES DO Bº DA 
ENCOSTA DA LUZ 
prestação 8 
valor de 100,00 € 
pagamento em 29-09-2008 
 
Processo 457 /SCO/04 
Arguido ASSOCIACAO PROP. MORADORES DO Bº DA 
ENCOSTA DA LUZ 
prestação 9 
valor de 100,00 € 
pagamento em 29-09-2008 
 
Processo 457 /SCO/04 
Arguido ASSOCIACAO PROP. MORADORES DO Bº DA 
ENCOSTA DA LUZ 
prestação 10 
valor de 100,00 € 
pagamento em 29-09-2008 
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Processo 166 /SCO/05 
Arguido SERGIO DE OLIVEIRA GIBELINO 
prestação 7 
valor de 41,66 € 
pagamento em 12-09-2008 
 
Processo 363 /SCO/06 
Arguido PAULO JORGE NUNES AGOSTINHO 
prestação 7 
valor de 6,16 € 
pagamento em 09-10-2008 
 
Processo 363 /SCO/06 
Arguido PAULO JORGE NUNES AGOSTINHO 
prestação 8 
valor de 6,16 € 
pagamento em 09-10-2008 
 
Processo 363 /SCO/06 
Arguido PAULO JORGE NUNES AGOSTINHO 
prestação 10 
valor de 6,16 € 
 pagamento em 09-10-2008 
 
Processo 363 /SCO/06 
Arguido PAULO JORGE NUNES AGOSTINHO 
prestação 11 
valor de 6,16 € 
 pagamento em 09-10-2008 
 
Processo 363 /SCO/06 
Arguido PAULO JORGE NUNES AGOSTINHO 
prestação 12 
valor de 6,16 € 
pagamento em 09-10-2008 
 
Processo 363 /SCO/06 
Arguido PAULO JORGE NUNES AGOSTINHO 
prestação 13 
valor de 6,16 € 
pagamento em 09-10-2008 
 
Processo 136 /SCO/03 
Arguido ANTONIO BARATA 
prestação 3 
valor de 300,00 € 
pagamento em 05-09-2008 
  
Processo 94 /SCO/04 
Arguido TRANSPORTES IDEAL DA FREIXEIRA, LDA 
prestação 7 
valor de 250,00 € 
pagamento em 08-09-2008 
 
Processo 94 /SCO/04 
Arguido TRANSPORTES IDEAL DA FREIXEIRA, LDA 
prestação 8 
valor de 250,00 € 
pagamento em 07-10-2008 
 
Processo 200 /SCO/03 
Arguido BOBO DA SILVA 
prestação 7 
valor de 150,00 € 
pagamento em 09-09-2008 
 
 

Processo 200 /SCO/03 
Arguido BOBO DA SILVA 
prestação 8 
valor de 150,00 € 
 pagamento em 09-10-2008 
 
Processo 79 /SCO/05 
Arguido VERTICAL AUTO REPARACAO AUTOMOVEL 
UNIPESSOAL, LDA 
prestação 7 
valor de 62,50 € 
 pagamento em 03-10-2008 
 
Processo 79 /SCO/05 
Arguido VERTICAL AUTO REPARACAO AUTOMOVEL 
UNIPESSOAL, LDA 
prestação 8 
valor de 62,50 € 
pagamento em 03-10-2008 
 
Processo 398 /SCO/05 
Arguido SUPERMERCADOS SAM PEDRO, LDA 
prestação 1 
valor de 248,00 € 
pagamento em 30-09-2008 
 
Processo 141 /SCO/03 
Arguido MANUEL MARTINS NUNES 
prestação 6 
valor de 210,00 € 
pagamento em 08-09-2008 
 
Processo 141 /SCO/03 
Arguido MANUEL MARTINS NUNES 
prestação 7 
valor de 210,00 € 
pagamento em 08-10-2008 
 
Processo 40 /SCO/04 
Arguido AntOnio FragAo 
prestação 6 
valor de 62,50 € 
pagamento em 01-09-2008 
 
Processo 40 /SCO/04 
Arguido AntOnio FragAo 
prestação 7 
valor de 62,50 € 
pagamento em 01-10-2008 
 
Processo 402 /SCO/05 
Arguido JOAO FERREIRA CRUZ 
prestação 9 
valor de 75,00 € 
pagamento em 05-09-2008 
 
Processo 402 /SCO/05 
Arguido JOAO FERREIRA CRUZ 
prestação 10 
valor de 75,00 € 
pagamento em 03-10-2008 
 
Processo 176 /SCO/06 
Arguido NOTAVELCAR, LDA 
prestação 5 
valor de 156,25 € 
pagamento em 12-09-2008 
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Processo 176 /SCO/06 
Arguido NOTAVELCAR, LDA 
prestação 6 
valor de 156,25 € 
pagamento em 14-10-2008 
 
Processo 457 /SCO/06 
Arguido ANTONIO AUGUSTO RAMIRES 
prestação 5 
valor de 125,00 € 
pagamento em 09-10-2008 
 
Processo 457 /SCO/06 
Arguido ANTONIO AUGUSTO RAMIRES 
prestação 6 
valor de 125,00 € 
pagamento em 09-10-2008 
 
Processo 457 /SCO/06 
Arguido ANTONIO AUGUSTO RAMIRES 
prestação 7 
valor de 125,00 € 
pagamento em 09-10-2008 
 
Processo 437 /SCO/04 
Arguido CARLOS ALBERTO MILHEIRICO SOUSA 
prestação 4 
valor de 100,00 € 
pagamento em 08-09-2008 
 
Processo 437 /SCO/04 
Arguido CARLOS ALBERTO MILHEIRICO SOUSA 
prestação 5 
valor de 100,00 € 
pagamento em 09-10-2008 
 
Processo 222 /SCO/06 
Arguido CORTES E RODRIGUES, LDA 
prestação 4 
valor de 70,00 € 
 pagamento em 09-09-2008 
 
Processo 170 /SCO/04 
Arguido ANTONIO JOSE COSTA PATO 
prestação 4 
valor de 125,00 € 
 pagamento em 23-09-2008 
 
Processo 256 /SCO/03 
Arguido JOSE ANTONIO 
prestação 4 
valor de 75,00 € 
pagamento em 03-09-2008 
 
Processo 256 /SCO/03 
Arguido JOSE ANTONIO 
prestação 5 
valor de 75,00 € 
pagamento em 02-10-2008 
  
Processo 124 /SCO/04 
Arguido HENRIQUE MANUEL AGUIAR MARTINHO 
prestação 4 
valor de 200,00 € 
 pagamento em 01-09-2008 
 
 

Processo 124 /SCO/04 
Arguido HENRIQUE MANUEL AGUIAR MARTINHO 
prestação 5 
valor de 200,00 € 
pagamento em 30-09-2008 
 
Processo 353 /SCO/02 
Arguido ODIFERCOL, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
LDA 
prestação 3 
valor de 46,66 € 
pagamento em 05-09-2008 
 
Processo 353 /SCO/02 
Arguido ODIFERCOL, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
LDA 
prestação 4 
valor de 46,66 € 
pagamento em 08-10-2008 
 
Processo 394 /SCO/05 
Arguido Supermercados Grande Feira 
prestação 3 
valor de 200,00 € 
pagamento em 08-09-2008 
 
Processo 394 /SCO/05 
Arguido Supermercados Grande Feira 
prestação 4 
valor de 200,00 € 
pagamento em 08-10-2008 
  
Processo 278 /SCO/04 
Arguido ANTONIO JOAO SILVA 
prestação 2 
valor de 41,66 € 
pagamento em 10-09-2008 
 
Processo 413 /SCO/04 
Arguido OCTAVIO MINA 
prestação 1 
valor de 214,66 € 
pagamento em 30-09-2008 
 
Processo 280 /SCO/04 
Arguido CAMPOS &  ANTUNES DECORACAO E 
ALUMINIOS, LDA 
prestação 2 
valor de 100,00 € 
pagamento em 29-09-2008 
 
Processo 74 /SCO/05 
Arguido BRUNO MIGUEL RODRIGUES FERREIRA 
prestação 1 
valor de 108,00 € 
pagamento em 02-09-2008 
 
Processo 74 /SCO/05 
Arguido BRUNO MIGUEL RODRIGUES FERREIRA 
prestação 2 
valor de 60,00 € 
pagamento em 02-10-2008 
 
Processo 430 /SCO/04 
Arguido PREDITOTAL - SOC. CONST. E C.V. 
PROPRIEDADES 
prestação 1 
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valor de 120,10 € 
pagamento em 14-10-2008 
  
Processo 302 /SCO/02 
Arguido MARIA CLAUDINA T. GOMES 
prestação 1 
valor de 148,00 € 
pagamento em 25-09-2008 
 
Processo 192 /SCO/03 
Arguido Quirino Pinto Araujo 
prestação 1 
valor de 557,60 € 
pagamento em 03-10-2008 
 
 
 

 

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/2008/19120, de 2008.12.16, referente 
ao período 20 de Novembro a 14 de Dezembro de 2008: 
 
Departamento de Habitação Saúde e Assuntos Sociais 
 
Sector de Intervenção Social 
 
EDOC/2008/67154 
Interno/2008/16275 de 2008-10-16 
Assunto: Proposta de realojamento do agregado familiar de João 
Baptista Mendes Sanches – Recenseado com a ficha PER 
87.0028.001. núcleo Casal dos Apóstolos.  
Decisão: Realojamento do agregado familiar de João Baptista 
Mendes Sanches (CF) composto por Nelson Pereira Sanches 
(filho) e Paulo Jorge Pereira Sanches (filho), recenseado com a 
ficha PER nº 87.0028.001, para o fogo municipal de tipologia 2 
sito na Rua de S. Jorge nº 4 – 2º Esq. -  Famões.   
Data: 2008-11-13 
 
EDOC/2007/87886 
Interno/2008/17938 de 2008-11-18 
Assunto: Posse Administrativa da Construção Precária nº 32 do 
Núcleo 71 PER, Azinhaga dos Besouros Sul, Pontinha. 
Decisão: Afixação de Edital nº 037/VJE/2008 de Rui Pedro 
Coelho, bem como todos os demais ocupantes da Construção 
Precária nº 32, do Núcleo 71 PER – Azinhaga dos Besouros Sul 
– Pontinha, em que foi decidida a Posse Administrativa da 
referida Construção Precária, em resultado do incumprimento 
do prazo de desocupação voluntária notificado pelo Edital nº 
29/VJE/2008, de 15.09.2008, por ausência de título que legitime 
a ocupação. 
Data: 2008-11-18 
EDOC/2008/44005 
Interno/2008/10858 de 2008-06-24 
Assunto: Proposta de realojamento do agregado de Hortênsia 
Gonçalves. 
Decisão: Realojamento do agregado familiar de Hortênsia 
Gonçalves, composto por Edgar Gonçalves Horácio (filho), para 
um fogo municipal adaptado a deficientes, de tipologia 2 sita na 
Rua Dr. Fernando Vale nº 21 – R/C – Empreendimento da 
Arroja.   
Data: 2008-11-24 

EDOC/2008/74443 
Interno/2008/17905 de 2008-11-17 
Assunto: Proposta de realojamento/atribuição de fogos, por 
agregado familiar, do Núcleo PER 71 – Azinhaga dos Besouros 
Sul, Freguesia da Pontinha.  
Decisão: Realojamento /atribuição de fogos por agregado 
familiar, do Núcleo PER 71 – Azinhaga dos Besouros Sul, 
Freguesia da Pontinha designadamente a: 
- Maria de Fátima Fernandes Ramos (CF) e agregado familiar, 
para um fogo municipal de Tipologia 3 sito na Praceta dos 
Marinheiros, nº 3 – R/C, A – Pontinha; 
- Maria Alice de Jesus Tomás (CF), para um fogo municipal de 
Tipologia 1 sito na Rua Ilha do Faial, nº 2 – 2º Dto. – Pontinha; 
- Ema Dias Seabra (M) e agregado familiar, para um fogo 
municipal de Tipologia 3 sito na Rua Pêro Vaz Caminha, nº 6 – 
1ºB – Pontinha; 
- Carlos Alberto de Jesus Fonseca (CF), para um fogo municipal 
de Tipologia 1 sito no Largo António Aleixo, nº 11 – 1º, Bairro 
Codivel – Odivelas.    
Data: 2008-11-24 
 
EDOC/2008/73981 
Interno/2008/17813 de 2008-11-17 
Assunto: Proposta de realojamento/ atribuição de fogos, por 
agregado familiar, do Núcleo PER da Estrada da Correia, 
Pontinha. 
Decisão: Realojamento/atribuição de fogos por agregado 
familiar, do Núcleo PER – Estrada da Correia, Pontinha, 
nomeadamente a: 
- Maria Cândida dos Santos Correia (CF) e agregado familiar, 
para um fogo municipal de Tipologia 2 sito na Rua Cristóvão, nº 
3 – R/C, B – Pontinha;     
- Suelen Abreu Rodrigues (CF), e agregado familiar para um 
fogo municipal de Tipologia 2 sito na Rua Aquilino Ribeiro, nº 6 
R/C Esq. – Odivelas;   
- Marinha de Abreu Rodrigues (CF) e agregado familiar, para um 
fogo municipal de Tipologia 3 sito na Rua Cristóvão Colombo, 
nº 12 – R/C Dto. – Odivelas; 
- Paula Cristina Farinha dos Anjos (CF) e agregado familiar, para 
um fogo municipal de Tipologia 2 sito na Rua Cristóvão Gama, 
nº 11 – 3º Esq. – Pontinha; 
- Maria de Lurdes Bernardo Garcia (CF), para um fogo 
municipal de Tipologia 1 sito na Rua Pêro Vaz Caminha, nº 11 – 
R/C B – Pontinha; 
- Elisabete da Silva Costa (CF), e agregado familiar, para um 
fogo municipal de Tipologia 2 sito na Rua Cristóvão Gama, nº 
16 – 4º B – Pontinha; 
- José Manuel Borges Esteves de Almeida (CF) e agregado 
familiar para um fogo municipal de Tipologia 2, sito na Rua das 
Margaridas, nº 1 – R/C Esq. – Odivelas.             
Data: 2008-11-24 
 
EDOC/2008/74447 
Interno/2008/17909 de 2008-11-17 
Assunto: Proposta de realojamento/atribuição de fogos, por 
agregado familiar, do Núcleo PER 61 Azinhaga dos Besouros 
Norte, Freguesia da Pontinha. 
Decisão: Realojamento/atribuição de fogos por agregado 
familiar, do Núcleo PER 61 – Azinhaga dos Besouros Norte, 
Pontinha, nomeadamente a: 
- João Baptista Padeiro (CF) e agregado familiar, para um fogo 
municipal de Tipologia 2 sito na Rua do Poder Local, nº 16 – 9 
A, Pontinha; 
 
- Ana José da Silva (CF), para um fogo municipal de Tipologia 1, 
sito na Rua Padre João Pinto nº 2 EF – Odivelas; 
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- Ana Maria dos Santos (CF), e agregado familiar para um fogo 
municipal de Tipologia 2, sito na Rua Bombeiros Voluntários, nº 
21 – 5º Esquerdo, Pontinha;  
- João Manuel Bito Sequeira (CF), para um fogo municipal de 
Tipologia 1, sito na Rua Agostinho da Silva, Lote 6 – 4º Frente, 
Odivelas; 
- Manuel Fernando Almeida Silva (CF) e agregado familiar para 
um fogo de Tipologia 4, sito na Rua Sidónio Pais, nº 9 – R/C 
Dto., Odivelas; 
- José Luis Cardoso (CF), para um fogo municipal de Tipologia 
1, sito na Rua Combatentes do Ultramar, nº 3 – R/C Dto. 
Odivelas; 
- Joaquim Teixeira Cardoso (CF), e agregado familiar para um 
fogo municipal de Tipologia 1, sito na Rua Heróis de Mucaba, nº 
6 – 3º Frente, Pontinha; 
- Carlos Manuel Conceição Sena Louro Alfarroba (CF), e 
agregado familiar para um fogo municipal de Tipologia 3, sito na 
Praceta do Poder Local, nº 8 – 7º Esq. – Pontinha; 
- António Sami (CF), e agregado familiar para um fogo 
municipal de Tipologia 3, sito na Rua Pêro Vaz Caminha, nº 6 – 
3º A, Pontinha; 
- Alfredo da Fonseca (CF), e agregado familiar para um fogo 
municipal de Tipologia 2, sito na Rua Bombeiros Voluntários, nº 
15 – 6º Dto., Pontinha.   
Data: 2008-11-24 
 
EDOC/2008/75866 
Interno/2008/18214 de 2008-11-25 
Assunto: Proposta de realojamento de Maria dos Anjos Antunes 
e Agregado Familiar: Casal dos Pastores. 
Decisão: Realojamento de Maria dos Anjos Silva Marques 
Antunes (CF) e agregado familiar composto por António 
Manuel da Costa Antunes (Marido), Cátia Sofia Marques 
Antunes ( filha) e António Antunes ( Sogro), para o fogo 
municipal de tipologia 3 sito na Rua Bordalo Pinheiro, nº 12 – 2º 
Esq. – Bairro Gulbenkian, Odivelas.   
Data: 2008-11-26 
 
EDOC/2008/76288 
Interno/2008/18298 de 2008-11-25 
Assunto: Reajustamento da Renda. Fogo: Rua António Aleixo, 
nº 1 – 2º Esq.º Póvoa de Santo Adrião. Titular: João Eduardo 
Veiga Varela. 
Decisão: Reajustamento do valor da renda de € 66,89 para uma 
renda no valor de € 25,60, com início de pagamento em Janeiro 
de 2009, tendo em conta a composição e rendimentos do 
agregado familiar de João Eduardo Veiga Varela, residente na 
Rua António Aleixo, nº 1 – 2º Esq. – Póvoa de Santo Adrião.  
Data: 2008-11-27 
 
EDOC/2008/75866 
Processo nº 0903/138-2004 
Interno/2008/18545 de 2008-12-02 
Assunto: Assinatura de contrato e inicio de pagamento de renda. 
Fogo: Rua Bordalo Pinheiro, 12, 2º Esq. , Odivelas. Titular: 
Maria dos Anjos Silva Marques Antunes.  
Decisão: Celebração de contrato de arrendamento, e atribuição 
de renda no valor mensal de € 145,36, com início de pagamento 
em Janeiro de 2009, considerando a composição e respectivos 
rendimentos do agregado familiar de Maria dos Anjos Silva 
Marques Antunes, referente ao fogo municipal sito na Rua 
Bordalo Pinheiro, nº 12 – 2º Esq. – Odivelas.  
Data: 2008-12-03  
 
 
 
 

EDOC/2008/78075 
Processo nº 0903/048-2007 
Interno/2008/18630 de 2008-12-04 
Assunto: Assinatura de Contrato e início de pagamento de renda. 
Fogo: Urbanização da Arroja, Casal do Marco, Lote 21, r/c Esq., 
Odivelas. Titular: Hortênsia Gonçalves. 
Decisão: Celebração de contrato de arrendamento, e atribuição 
de renda no valor mensal de € 12,27, com início de pagamento 
em Janeiro de 2009, considerando a composição e respectivos 
rendimentos do agregado familiar de Hortênsia Gonçalves, 
relativamente ao fogo municipal sito na Urbanização da Arroja, 
Casal do Marco, Lote 21, R/C Esq. – Odivelas. 
Data: 2008-12-09 
 
 
 
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/2008/18193, de 2008.11.25, 
referente ao período de 11 a 25 de Novembro de 2008: 
 
Assunto: Actualização de renda - Rua Alfredo Roque Gameiro, 
nº 17-7 Dto., Odivelas – Mar da California, para o valor mensal 
de € 450 (quatrocentos e cinquenta euros), a partir da renda a 
creditar a 01 de Dezembro/08, de acordo com a informação n.º 
Interno/2008/17450, 2008-11-11. 
Decisão da Directora do DHSAS: Ao DGAF/DF para efeitos. 
Data da Decisão: 2008-11-13 
 
Assunto: Pagamento de quotas de 2008 do Condomínio do 
Edifício n.º 3 – Largo António Aleixo -Odivelas, no valor de € 
287,50 (duzentos e oitenta e sete euros e cinquenta cêntimos), de 
acordo com a informação n.º Interno/2008/17458, 2008-11-11. 
Decisão da Directora do DHSAS: Ao DGAF/DF: Para efeitos 
de compromisso e pagamento da verba abaixo indicada, tendo 
em vista o cumprimento das obrigações da autarquia no que 
concerne à sua posição de condómina do edifício abaixo 
identificado. 
Data da Decisão: 2008-11-13 
 
Assunto: Pedido de pagamento de quotas – APHM (Associação 
Portuguesa de Habitação) através da factura nº 36/2008, relativo 
à Contribuição Pecuniária de 2008, no valor de € 1.000,00 (mil 
euros), de acordo com a informação n.º Interno/2008/17973, 
2008-11-14. 
Decisão da Directora do DHSAS: Urgente. Ao DGAF/DF: 
Para efeitos, atendendo a que se trata do pagamento de uma 
quota anual. 
Data da Decisão: 2008-11-17 
 
Assunto: Pagamento de quotas de 2008 do Condomínio do 
Edifício n.º 17 – Rua Tomás da Anunciação -Odivelas, no valor 
de € 384 (trezentos e oitenta e quatro euros), de acordo com a 
informação n.º Interno/2008/17679, 2008-11-13. 
Decisão da Directora do DHSAS: Ao DGAF/DF: Para efeitos 
de compromisso e pagamento da verba abaixo indicada, 
atendendo à necessidade de cumprimento da autarquia enquanto 
condómina do edifício abaixo indicado. 
Data da Decisão: 2008-11-13 
 
Assunto: Pagamento de quotas de 2008 do Condomínio do 
Edifício n.º 4 – Praceta Grão Vasco -Odivelas, no valor de € 264 
(duzentos e sessenta e quatro euros), de acordo com a 
informação n.º Interno/2008/18001, 2008-11-20. 
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Decisão da Directora do DHSAS: Ao DGAF/DF: Para efeitos 
de compromisso e pagamento da verba abaixo apresentada, 
tendo em vista o cumprimento das obrigações da autarquia 
enquanto condómina do edifício identificado nesta informação. 
Data da Decisão: 2008-11-21 
 
 
 

 

SOCIOCULTURAL 
 

 
Decisões com eficácia externa, tomadas no âmbito do 
Departamento Sociocultural, pela Senhora Vereadora Maria 
Fernanda Franchi, ao abrigo das competências subdelegadas pelo 
Despacho n.º 10/PRES/2005, nos termos da Informação n.º 
Interno/2008/19131, de 2008.12.16, referente ao período de 20 
de Outubro a 12 de Dezembro de 2008: 
 
 
Divisão de Gestão de Recursos Educativos e Acção Social 
Escolar 
 
Informação n.º Interno/2008/16431 
Assunto: Pagamento à Rodoviária de Lisboa relativo ao subsídio 
de transporte escolar para os alunos que frequentam escolas 
dentro do concelho – Setembro 2008, no valor de €913,15. 
Decisão: De acordo. Ao DGAF/DF para cabimento, 
compromisso e pagamento. 
Data: 28.10.2008 
 
Informação n.º Interno/2008/17728 
Assunto: Pedido de Compromisso e pagamento do Prémio de 
Mérito ao melhor aluno do 12.º Anona disciplina de Português 
do Município de Odivelas, no ano lectivo 2007/2008, no valor 
de €750.  
Decisão: Ao DGAF/DF, concordo com a presente proposta. 
Solicito o compromisso e pagamento de acordo com a 
informação. 
Data: 14.11.2008 
 
Informação n.º Interno/2008/18450 
Assunto: Cabimento, compromisso e pagamento das facturas do 
Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, IP – Prestação de 
serviços na área da Segurança Alimentar, no valor de €84. 
Decisão: Ao DGAF/DF para cabimento, compromisso e 
pagamento das facturas indicadas. 
Data: 04.12.2008 
 
Informação n.º Interno/2008/18711 
Assunto: Cabimento, compromisso e pagamento das facturas ao 
Agrupamento de Escolas a Sudoeste de Odivelas, 
designadamente à EB1/JI de Famões, relativo ao subsídio de 
telefones, no valor de €203,05. 
Decisão: De acordo. Ao DGAF/DF para compromisso e 
pagamento. 
Data: 10.12.2008 
 
 
Divisão de Projectos Sócio Educativos 
 
Informação n.º Interno/2008/17250 
Assunto: Pagamento da factura da Rodoviária de Lisboa relativo 
à aquisição de passes para os Vigilantes-Patrulheiros do mês de 
Setembro de 2008, no valor de €337,80. 
 

Decisão: Autorizo. Ao DGAF/DF para pagamento da factura 
indicada. 
Data: 26.11.2008 
 
Informação n.º Interno/2008/17924 
Assunto: Pagamento da factura da Rodoviária de Lisboa relativo 
à aquisição de passes para os Vigilantes-Patrulheiros do mês de 
Outubro de 2008, no valor de €337,80. 
Decisão: Autorizo. Ao DGAF/DF para pagamento da factura 
indicada. 
Data: 24.11.2008 
 
Informação n.º Interno/2008/18679 
Assunto: Pagamento da factura da Rodoviária de Lisboa relativo 
à aquisição de passes para os Vigilantes-Patrulheiros do mês de 
Novembro de 2008, no valor de €332. 
Decisão: Autorizo. Ao DGAF/DF para pagamento da factura 
indicada. 
Data: 10.12.2008 
 
 
Divisão de Cultura, Juventude e Turismo 
 
Informação n.º Interno/2008/17848 
Assunto: Centro Nacional de Cultura – Pedido de cabimento, 
compromisso e pagamento da quota anual, no valor de €600. 
Decisão: de acordo com a proposta. Ao DGAF/DF para 
cabimento, compromisso e pagamento da verba indicada. 
Data: 26.11.2008 
 
 
Sector de Bibliotecas e Arquivo Histórico 
 
Informação n.º Interno/2008/15910 
Assunto: Projecto Bibliófilo Vai a Casa – Programação Cultural 
– 13 de Novembro de 2008, no valor de €130,00. 
Decisão: Ao DGAF/DF para cabimento, compromisso e 
pagamento. 
Data: 14.10.2008 
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DELIBERAÇÕES 
 

 
 

VOTO DE SAUDAÇÃO 
 

 
 

MANOEL DE OLIVEIRA 
 

Celebra hoje 100 anos de idade o cineasta português 
Manoel de Oliveira. 
 
Para qualquer comum dos mortais a celebração de 100 
anos de idade é, só por si, um evento de considerável 
importância e significado. 
Tratando-se, porém, de alguém, como Manoel de Oliveira, 
que é um grande vulto da cinematografia portuguesa e 
mundial a importância do evento ultrapassa as fronteiras 
da mera celebração daquela idade. 
Porque a idade, para ele, e para quem vê os seus filmes, 
não interessa. 
Continua a trabalhar, a filmar, a dirigir actores, a mostrar a 
sua maneira de ver o mundo, de tratar temas, com 
originalidade e mestria, em suma, a desenvolver a arte do 
cinema. 
 
Foi toda a sua vida inconformado e irrequieto: ginasta, 
campeão de atletismo e de automobilismo, actor de 
cinema, realizador, procurou sempre mais, vivendo 
intensamente tudo aquilo em que se meteu. Recentemente 
dizia: “cinema e vida são indefiníveis”. 
Foi preso pela PIDE porque um dos seus filmes foi 
considerado subversivo. 
Alguns dos seus filmes são considerados referências da 
cinematografia mundial.  
Actores de renome mobilizam-se, sem olhar para trás, 
para poder ter a honra de filmar com ele. 
 
Celebrar os 100 anos de Manoel de Oliveira, mais do que 
honrar um homem que continua a trabalhar, é saudar a 
cultura portuguesa e um dos seus maiores vultos de todos 
os tempos. 
 
A Assembleia Municipal de Odivelas, reunida em 11 de 
Dezembro de 2008, saúda Manoel de Oliveira, realizador 

português, e o melhor que lhe pode desejar é muitos mais 
anos e filmes. 
 
PARABÉNS MANOEL DE OLIVEIRA 
 
Odivelas, 11 de Dezembro de 2008 
 
(Aprovado por Unanimidade) 

 
 
 
 

MOÇÕES 
 

 
 

DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS 
 

Passam 60 anos sobre a aprovação da Declaração 
Universal dos Direitos Humanos pela Assembleia Geral 
das Nações Unidas [Resolução 217-A (III)], reunida no 
Palácio de Chaillot, em Paris, a 10 de Dezembro de 1948. 
  
Foi o primeiro documento com ambições de 
universalidade e a ser proclamado como ideal comum, 
consagrando a igualdade entre os povos de todas as 
nações, reconhecendo o indivíduo enquanto ser digno, 
livre e com direitos e apelando a que todos os Estados e 
governos apliquem e respeitem as medidas dispostas no 
seu articulado, bem como o espírito universalista e 
humanista que dela emana tendo em vista o 
desenvolvimento e o progresso no Mundo. 
 
A Declaração Universal dos Direitos do Homem 
representa em si mesma um contrato estabelecido entre os 
Estados e os seus cidadãos.  
 
No artigo 25º pode ler-se: 
 
1. Toda a pessoa tem direito a um nível de vida suficiente 
para lhe assegurar e à sua família a saúde e o bem-estar, 
principalmente quanto à alimentação, ao vestuário, ao 
alojamento, à assistência médica e ainda quanto aos 

serviços sociais necessários, e tem direito à segurança no 
desemprego, na doença, na invalidez, na viuvez, na velhice 
ou noutros casos de perda de meios de subsistência por 

circunstâncias independentes da sua vontade. 
 

2. A maternidade e a infância têm direito a ajuda e a 
assistência especiais. Todas as crianças, nascidas dentro ou 
fora do matrimónio, gozam da mesma protecção social. 

 
O artigo transcrito abrange de forma coerente os 
múltiplos aspectos da vida e cidadania que nos 
acompanham desde que nascemos.  
 
São consagrados pelo nascimento e pela existência 
enquanto indivíduos sem qualquer discriminação, seja ela 
de género, religiosa, cultural, social, financeira, politica e 
até como membros comuns de uma sociedade comutativa, 
para a qual contribuímos quer enquanto factor produtivo 
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e económico, quer como beneficiários da mesma num 
Estado social. 
 
Olhando à nossa volta, vemos como o artigo 25º está mais 
actual que nunca. Passados que estão 60 anos da 
publicação da Declaração Universal dos Direitos do 
Homem, defendemos os direitos nela consagrados como 
se tratassem de uma herança quase genética. Está presente 
no nosso subconsciente colectivo, mesmo no daqueles 
que a nunca tenham lido ou saibam sequer da sua 
existência. 
 
A Assembleia Municipal de Odivelas, reunida na sua V 
Sessão Ordinária de 2008, congratulando o 60º aniversário 
da Declaração Universal dos Direitos do Humanos, 
delibera que: 
 
- No actual momento de colapso financeiro derivado de 
uma crise económica mundial com consequências 
previsíveis e sentidas por todos, temos a responsabilidade 
de salvaguardar de forma pungente os pilares 
civilizacionais que consagrámos e adoptámos livremente e 
em democracia; 
 
 - que sejam efectivas e mais abrangentes as medidas de 
protecção à maternidade e promovida a natalidade como 
factor de desenvolvimento nacional e equilíbrio 
geracional; 
 
- que a habitação, a saúde e o bem-estar das famílias seja 
uma prioridade, salvaguardada por medidas governativas 
de promoção do acesso a formas de aquisição de 
habitação adequada e digna, seja ela própria, arrendada ou 
social; 
 
- seja feita a prevenção, promoção e acesso à saúde de 
forma plena e célere, tanto na doença súbita como na 
doença crónica, e articulada com as necessidades reais 
quer dos utentes quer das populações.  
O bem-estar das famílias deve ser assegurado pelo 
emprego e por um vector salarial adequado, factor 
fundamental de desenvolvimento e crescimento 
económico familiar e do país; 
 
- que a intervenção social do Estado cresça de forma 
exponencial efectiva e alargada a toda a população, com 
especial incidência no apoio aos idosos, à infância, aos 
dependentes e a todos os que em idade activa e fruto de 
contingência macro e micro económica necessitem do 
apoio social do Estado, por seu direito, salvaguardando a 
sua segurança por perca de meio de subsistência; 
 
- que a Declaração Universal dos Direitos Humanos seja 
um documento vivo e presente e os seus direitos e espírito 
sejam defendidos e aplicados como baluarte de liberdade, 
de democracia e do desenvolvimento. 
 
Odivelas, 11 de Dezembro de 2008 
 
(Aprovada por Maioria) 

ORÇAMENTO DE ESTADO PARA 2009 E AS AUTARQUIAS 
 

Introdução: 
 
A Lei nº 11/96 de 18 de Abril prevê que os salários dos 
eleitos a meio e a tempo inteiro nas freguesias sejam 
assegurados directamente pelo Orçamento Geral do 
Estado. A Lei define, quem tem meio tempo, freguesias 
com mais de 5.000 e menos de 10.000 eleitores, e, a tempo 
inteiro as freguesias com mais de 10.000 eleitores. 
 
Como é do conhecimento público, o Governo decidiu no 
Orçamento do Estado de 2009 cortar a verba destinada ao 
pagamento da remuneração dos Presidentes de Junta de 
Freguesia que exercem funções a meio ou tempo inteiro. 
Decisão ao arrepio da prática que foi seguida em todos os 
Orçamentos, desde que a Lei 11/96 veio criar esse direito 
para os Presidentes de Junta. Decisão que contraria o 
compromisso estabelecido no inicio do mandato aquando 
das candidaturas, alterando as regras do jogo, no decurso 
do compromisso assumido perante os eleitores e o 
Estado. 
 
Ninguém tem a certeza se foi ou não um lapso do 
Governo, o que sabemos é de que deveria ser assegurado, 
o regime de permanência com uma verba de cinco 
milhões de Euros. Sabemos também, que para fazer face 
às despesas de manutenção, do aumento dos salários e dos 
descontos para as entidades, os 5% previstos no aumento 
para as freguesias é manifestamente insuficiente, pois 
esses encargos representam mais 11% aos custos actuais 
das freguesias. 
 
Sabemos que as freguesias terão de encontrar soluções 
que minimizem este impacto negativo, o que levará a 
cortar em áreas como o apoio ao movimento associativo e 
aos serviços sociais. 
Razões que motivaram, os Presidentes de Junta de 
Freguesia abaixo assinados, a apresentar a seguinte Moção 
sobre o Orçamento de Estado para 2009 e as Autarquias: 
 
A Lei 11/96, de 18 de Abril, com as alterações 
introduzidas posteriormente, aprovou o Regime aplicável 
ao exercício do mandato dos membros das juntas de 
freguesia, estabelecia no seu artigo 3.º (revogado e 
transposto para a Lei das Autarquias Locais (artigo 27.º), o 
direito de o Presidente da Junta de Freguesia poder 
exercer o mandato em regime de tempo inteiro ou meio 
tempo, consoante o número de eleitores da Freguesia.  
 
O artigo 10.º da mesma Lei, garante que as verbas 
necessárias ao pagamento destas remunerações, seria 
assegurado directamente pelo Orçamento de Estado. 
 
A proposta que o Governo apresentou à Assembleia da 
República, votado na especialidade, contraria a prática 
legislativa implementada nos Orçamentos de Estado 
desde 1996 até 2008, nos quais sempre foi garantida a 
verba autónoma para suportar as remunerações e encargos 
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dos Presidentes de Junta de Freguesia, através da 
Direcção-Geral da Administração Autárquica. 
 
A conjugação do artigo 238.º da CRP e 30.º da LFL 
obrigariam a um crescimento de cerca de 11% no FFF, ao 
contrário dos 5% defendidos pelo Governo através da 
aplicação do n.º 6 do artigo 32.º da LFL, que é 
anunciando. 
 
No cumprimento do regime jurídico vigente, o OE 
deveria contemplar expressa e autonomamente, a verba 
para remunerações dos eleitos locais, o que representaria 
apenas 0,0031% do OE. 
Verba esta que legalmente não pode ser contemplada nos 
orçamentos das Juntas de Freguesias. 
 
Pelo exposto, a Assembleia Municipal de Odivelas, 
reunida em Sessão Ordinária, em 11 de Dezembro de 
2009, decide: 
 
 
1 – Protestar junto do Sr. Primeiro-Ministro pelo 
tratamento de desrespeito dado às Freguesias e aos eleitos 
locais que empenhadamente trabalham para a população 
das suas Freguesias; 
 
2 - Reclamar a urgente correcção da Lei do Orçamento de 
Estado, reforçando com dotação provisional, as verbas 
necessárias para efectuar as despesas com remunerações 
dos eleitos locais, defendendo a estabilidade do trabalho 
autárquico. 
 
3 – Em último recurso, reclamar do Sr. Presidente da 
República, a inconstitucionalidade da Lei do Orçamento 
de Estado para 2009. 
 
NB: Esta moção deve ser enviada: À Assembleia da 
República; Ao Sr. Presidente da Republica; Ao Sr. 
Primeiro-ministro; Aos Grupos Parlamentares da 
Assembleia da República. 
 
Odivelas, 11 de Dezembro de 2008 
 
(Aprovada por Unanimidade) 

 
 
 
NOTA EXPLICATIVA: 
 
Por motivos alheios à nossa vontade, só no presente 
número do Boletim, nos é possível publicitar o conteúdo 
dos documentos acima reproduzidos, aprovados na 1.ª 
reunião da 5.ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal 
de Odivelas, realizada no dia 11 de Dezembro de 2008. 
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Continuação da discussão da “Informação sobre a 
Actividade e Situação Financeira do Município”. 
 
Apresentação da Proposta de Orçamento e Grandes 
Opções do Plano e Mapa de Pessoal para o ano de 2009. 
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DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 
 

ACTAS 
 

 
 

Acta da 5.ª Sessão Ordinária, de 18 de Dezembro de 2007. 
Actas da 2.ª Reunião da 1.ª Sessão Ordinária, de 28 de 
Fevereiro de 2008, da 2.ª Sessão Extraordinária, de 14 de 
Fevereiro de 2008, da 3.ª Sessão Extraordinária, de 15 de 
Maio de 2008, das 1ª, 2ª e 3.ª Reuniões da 2.ª Sessão 
Ordinária, de 10 de Abril, 16 de Abril e 21 de Abril de 
2008, respectivamente. 
 
(Aprovado por maioria) 
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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-
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, conforme o 
deliberado na 23.ª Reunião Ordinária da Câmara 
Municipal de Odivelas, realizada em 3 de Dezembro de 
2008, (Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 
23/2008, página 7), 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. 

 
 

“Preâmbulo 
 

Ao longo do ano de 2008 assistiu-se a um abrandamento 
do crescimento económico, com amplas repercussões nos 
mercados financeiros e com uma acentuada subida dos 
preços das matérias-primas, em especial do sector 
energético e dos produtos alimentares. 
 
A esta difícil situação juntou-se um aumento da inflação, 
que teve efeitos negativos na evolução do crescimento 
económico e no rendimento disponível das famílias. 
 
Para o ano de 2009, e de acordo com as análises 
efectuadas por reputadas organizações nacionais e 
internacionais, não se perspectiva nenhuma acalmia na 
turbulência económica e financeira vivida em 2008, bem 
pelo contrário os cenários macro-económicos são 
altamente preocupantes, existindo um fundado receio que 
o agravamento da situação acarrete um impacto muito 
negativo na vida dos particulares e das empresas. 
 

O Executivo Municipal não pode deixar de sentir idêntica 
preocupação relativamente à vida da Autarquia e muito 
particularmente em relação aos seus munícipes. 
 
No Município de Odivelas temos dado especial atenção 
aos aspectos sociais e este Executivo, em particular, tem 
desenvolvido um conjunto de políticas sociais com o 
objectivo de minorar as carências dos mais 
desfavorecidos, situação mais preocupante face às 
previsões sobre a evolução da economia para 2009. 
 
No âmbito das suas atribuições, cabe ao Município 
prosseguir o bem público, através da promoção de 
politicas de proximidade e de cariz social, não podendo, 
nem devendo, descurar a realização de infra-estruturas 
essenciais que proporcionem aos nossos concidadãos uma 
vida de qualidade. 
 
A elaboração do Orçamento Municipal para o ano 2009 
defrontou-se assim com dificuldades acrescidas face à 
necessidade de um extremo rigor e contenção nas 
despesas e à perspectiva de uma arrecadação de receita, a 
qual poderá vir a contrair-se em virtude de questões 
exógenas à própria Autarquia. 
 
A necessidade em se reforçar medidas de apoio social e 
simultaneamente realizar um conjunto de infra-estruturas 
vitais ao nosso Concelho, com particularidade incidência, 
na construção de novas salas de aulas, de zonas verdes, de 
novas ligações viárias, de novos equipamentos sociais e 
desportivos levam-nos a um difícil equilíbrio orçamental, 
que julgamos ter conseguido com a presente proposta de 
orçamento.  
 
Durante este mandato efectuámos, e não é de mais 
relevar, uma assinalável recuperação financeira de modo a 
equilibrar as contas municipais. Neste sentido é intenção 
deste Executivo Municipal assegurar que o trabalho 
realizado a esse nível seja mantido, sem colocar em causa 
o investimento municipal, que tem como prioridade as 
pessoas, quer seja através das políticas de cariz social quer 
seja através das obras a realizar por forma a que os nossos 
munícipes não tenham unicamente mais qualidade de vida 
mas usufruam igualmente de uma vida de qualidade. 
 
Eixos estratégicos 
 
A elaboração do presente documento e o nível de 
investimento inscrito neste orçamento está directamente 
relacionado com as áreas que reputamos como mais 
nevrálgicas e que têm merecido neste mandato autárquico 
especial impulso financeiro e concretização. 
 
No Eixo Educação / Cultura / Cidadania / Juventude / 
Desenvolvimento Humano e Conhecimento destacamos 
os seguintes investimentos, que se traduzem no aumento 
de salas de aulas, de 1° ciclo, pré-escolar e 2°/3° ciclo, a 
um nível sem precedentes e que até 2010 atingirão 111 
novas salas de aula (61 / 25 / 25): 
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Luta contra o abandono e insucesso escolares — Vários 
projectos onde a intervenção no 2° e 3° ciclo se consolida 
a par da intervenção no ensino básico (EPIS e GAP’s) 
 
o Conclusão da remodelação e ampliação da EB JI n.° 3 

de Póvoa de Santo Adrião 
 
o Conclusão da ampliação da EB JI n.° 7 da Arroja 
 
o Inicio da construção da EB JI do Porto Pinheiro 
 
o Inicio da construção da EB 2, 3 do Porto Pinheiro 
 
o Início da remodelação e ampliação do JI do Olival 

Basto 
 
o Início da remodelação da EB e construção do JI do 

Vale Grande — Pontinha 
 
o Início da construção da escola EB, JI do Casal dos 

Apréstimos — Ramada 
 
o Reparação e beneficiação dos edifícios escolares — 

Intervenções diversas. 
 
o Dinamização e consolidação dos Pólos Culturais e de 

Lazer: Centro de Exposições, Bibliotecas Municipais, 
Casa da Juventude e Malaposta 

 
o IV Edição do Festival Rotas e forte aposta na 

multiculturalidade do concelho 
 
o Apoio financeiro à recuperação do edifício da 

Sociedade Musical de Odivelas, que queremos que se 
afirme como Pólo de Excelência Cultural do 
Concelho 

 
No Eixo Desporto garantiremos o cumprimento integral 
do PAADO e a criação de novas infraestruturas que vão 
permitir aos clubes uma dinâmica completamente nova 
em termos de actividades e treino, bem como o aumento 
da ratio de equipamentos desportivos no Concelho 
conferindo-nos também a nível metropolitano uma 
visibilidade e força diferenciadora que o novo Pavilhão 
Lúdico Desportivo irá potenciar de forma singular: 
 
o Inicio da construção de um pavilhão desportivo 

integrado na Escola EB 2°/3° do Porto Pinheiro 
 
o Início do Grande Pavilhão da Cidade de Odivelas 
 
o Apoio às obras no parque desportivo do Tenente 

Valdez, incluindo relvado sintético 
 
o Conclusão do pavilhão do Casal do Rato — Pontinha 
 
No Eixo Urbanismo / Habitação / Mobilidades / 
Ambiente / valorização paisagística e ordenamento do 
território, destacamos como mais exemplificativos da 
capacidade concretizadora e estratégica deste Executivo: 

 
o Conclusão da intervenção no Rio da Costa — 

Odivelas 
 
o Conclusão do Jardim da Música — Odivelas 
 
o Conclusão do Jardim Botânico — Famões 
 
o Conclusão do Parque de Santo Adrião 
 
o Conclusão da remodelação do Parque Poetas de Abril 

— Pontinha 
 
o Instalação de novos equipamentos na Praça Bento de 

Jesus Caraça — Pontinha 
 
o Requalificação da Praça de São Bartolomeu — 

Pontinha 
 
o Repavimentação de arruamentos em diversos locais 

do Concelho 
 
o Instalação de novos semáforos em diversos locais do 

Concelho 
 
o Construção da via T 17 no Vale do Forno — 

Odivelas 
 
o Construção da via T 14 — Pontinha e Famões 
 
o Circuito pedonal e parque infantil na Ribeirada — 

Odivelas 
 
No Eixo Políticas Sociais e Combate Directo à Pobreza o 
investimento destinar-se-á à conclusão da II fase do PER 
e dos empreendimentos de custos controlados para jovens 
em Famões e Odivelas, bem como à resolução do 
realojamento de 28 famílias do Barruncho, através da 
Habitação Social a construir no Arinto. Para esse desígnio 
de segurança e apoio à vulnerabilidade concorrerá ainda o 
PROHABITA da Vertente Sul que visa resolver o 
problema de cerca de 200 habitações que estão edificadas 
em zona não apta.  
 
Ainda na vertente sul, a construção de equipamento social 
para a Terceira Idade e Infância será salvaguardada através 
de candidatura ao QREN, a qual permitirá conferir 
equipamentos sociais vitais para estes bairros. 
 
Na área social permitimo-nos sublinhar o apoio às 
instituições beneficiárias do PARES II que se traduz em 
150 mil euros e que irão aumentar de forma muito 
significativa o número de equipamentos na área da 
Infância, Terceira Idade e Deficiência, bem como a 
continuidade dos programas de apoio (PAESO). 
 
No Eixo Actividades Económicas / Emprego / 
Formação / Empreendedorismo a nota de destaque vai 
para a vontade deste Município em apostar na criação de 
emprego quer pela via da atracção de novas empresas 
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(Pólo Tecnológico de Famões), quer através da 
ODINVEST e do programa FINICIA, que serão fortes 
alavancas da dinamização da economia local. Destacamos 
também a dinâmica interna de modernização. 
 
No Eixo Modernização Administrativa, Governance, 
Capacidade Institucional e Accountability, destaca-se a 
incorporação neste orçamento de uma dotação de 
1.337.000,00€ milhões de euros, afecta ao primeiro 
Orçamento Participativo de Odivelas, dotação esta 
repartida por várias intervenções no território sugeridas 
directamente pelos Munícipes das sete Freguesias do 
Concelho. Destaca-se igualmente a manutenção da 
dinâmica de modernização dos serviços, através da 
simplificação, harmonização e desmaterialização de 
procedimentos administrativos conducentes a uma 
administração mais ágil, eficiente e eficaz. 
 
Quadro Financeiro 
 
O montante do Orçamento para o exercício de 2009, 
totaliza 111.945.837,00 € (Cento e onze milhões, 
novecentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e trinta e 
sete euros), o que representa um aumento de 10,56% face 
ao Orçamento de 2008. 
 
No valor total do orçamento estão incorporadas as 
previsões e dotações necessárias que permitirão à Câmara 
Municipal de Odivelas assumir as competências, ao nível 
da educação (2.° e 3.° Ciclo), que venham a ser 
contratualizadas entre o Município e o Ministério da 
Educação. 
 
Do total do Orçamento, 75.380.964,00 € são Receitas 
Correntes (67,3%), 36.549.873,00 € são Receitas de 
Capital (32,6%) e 15.000,00 € Outras Receitas. Prevê-se 
que as receitas correntes aumentem 16,6% e as receitas de 
capital aumentem 18,9%, face ao orçamento de 2008.  
 
Salienta-se que se mantém, no presente orçamento, ao 
nível das transferências de capital, um valor na ordem dos 
19 milhões de Euros, relativo ao processo judicial 
instaurado contra o Estado e que visa o Ressarcimento 
pelos custos da “Instalação do Município”. 
 
Ao nível da despesa 70.718.777,24 € são despesas 
correntes (63,2%), 41.227.059,76 € são despesas de capital 
(36,8%). Prevê-se que as despesas correntes aumentem 
10,6% e as despesas de capital 10,49%. 
 
O Protocolo de Delegação de Competências nas Juntas de 
Freguesia (PDCJF) situa-se nos 5.835.616,53 €, registando 
um aumento de 4,8% relativamente a 2008, evolução que 
possibilitará que cada Junta de Freguesia desenvolva da 
melhor forma as competências delegadas pela Câmara 
Municipal. 
 
A organização das Grandes Opções do Plano (GOP’s) 
integra: 
 

o O Plano Plurianual de Investimentos (PPI), que 
perspectiva, a quatro anos, os projectos/acções com 
contrapartida em despesas de investimento; 

 
o 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. 

 
Para 2009, o PPI situa-se nos 32.646.830,76 € (38,92%) e 
o PAM nos 51.233.558,24 € (61,08%), montantes que 
totalizam o valor total inscrito nas GOP’s que é 
83.880.389,00 €. 
 
Em termos funcionais as GOP’s afectam 43,3 milhões de 
euros às Funções Sociais, onde se destacam a Educação 
com 17,5 milhões de euros, a Segurança e Acção Sociais 
com 1,1 milhões de euros, a Habitação e Serviços 
Colectivos com 22,1 milhões e os Serviços Culturais, 
Recreativos e Religiosos com 2,6 milhões de euros. Às 
Funções Económicas estão afectos 8,6 milhões de euros e 
a Outras Funções 15 milhões de euros. 
Tal como nos anos anteriores, a elaboração deste 
instrumento estratégico representa um enorme esforço de 
rigor que deverá ser prosseguido em 2009, de forma a 
garantir uma adequada prossecução do interesse público e 
os superiores interesses dos munícipes de Odivelas. 
 
Odivelas, 28 de Novembro de 2008 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

(Susana de Carvalho Amador)” 
 
 
 

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. 
 
(Aprovado por maioria) 
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DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

ACTAS 
 

 
 

Acta da 1.ª Reunião da 3.ª Sessão Ordinária, de 26 de 
Junho de 2008. 

 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

PROTOCOLO 
 

 
 

PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 
NAS JUNTAS DE FREGUESIA 

 
Protocolo de Delegação de Competências nas Juntas de 
Freguesia, conforme o deliberado na 23.ª Reunião 
Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, realizada em 
3 de Dezembro de 2008, (Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 23/2008, página 8). 
(documento que se publica em anexo) 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

PLANO DIRECTOR MUNICIPAL 
 

 
 

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, conforme o deliberado na 23.ª 
Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, 
realizada em 3 de Dezembro de 2008, (Boletim Municipal 
das Deliberações e Decisões n.º 23/2008, página 11), 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.” 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

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, conforme o deliberado na 
23.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, 
realizada em 3 de Dezembro de 2008, (Boletim Municipal 
das Deliberações e Decisões n.º 23/2008, página 10), 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.  
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

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 
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Ramada, Concelho de Odivelas, conforme o deliberado na 
23.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, 
realizada em 3 de Dezembro de 2008, (Boletim Municipal 
das Deliberações e Decisões n.º 23/2008, página 10), 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. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

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, conforme o deliberado na 
23.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, 
realizada em 3 de Dezembro de 2008, (Boletim Municipal 
das Deliberações e Decisões n.º 23/2008, página 10), 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. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

ALTERAÇÃO AO PLANO DIRECTOR MUNICIPAL 
PONTE DA BICA -  ALTERAÇÃO 2008.21 

 
Alteração por Rectificação, conforme o deliberado na 23.ª 
Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, 
realizada em 3 de Dezembro de 2008, (Boletim Municipal 
das Deliberações e Decisões n.º 23/2008, página 10), 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 

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. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

PROTOCOLO DE PARCERIA 
 

 
 

PROTOCOLO DE PARCERIA CIENTÍFICA ENTRE A 
UNIVERSIDADE DE LISBOA / MUSEU E JARDIM BOTÂNICO E A 

CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 
 

Protocolo de parceria científica a celebrar entre a 
Universidade de Lisboa, Museu e Jardim Botânico e a 
Câmara Municipal de Odivelas, com a finalidade de 
promover o intercâmbio técnico e científico para a criação 
e o estabelecimento de um Jardim Botânico em Famões, 
através de consultadoria e acompanhamento 
especializado, conforme o deliberado na 22.ª Reunião 
Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, realizada em 
26 de Novembro de 2008, (Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 22/2008, página 10), de 
acordo com as normas internacionais dos Jardins 
Botânicos, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2008/17773, de 2008-11-14. 

 
 

“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 Srª 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 
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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; 
 
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 
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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 maioria) 

 
 
 
 

PRORROGAÇÃO DE ENCARGOS PREVISTOS 
 

 
 

PRORROGAÇÃO DE ENCARGOS PREVISTOS DECORRENTES DA 
5ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL EXTRAORDINÁRIA 

 
Prorrogação dos Encargos Previstos para os Exercícios 
Económicos Subsequentes do PPI 88/I/2008, do PPI 
90/I/2008 e do PPI 91/I/2008, decorrentes da 5ª 
Alteração Orçamental Extraordinária, 5.ª Modificação 
Orçamental, deliberada na 6.ª Reunião Ordinária da 
Câmara Municipal de Odivelas, realizada no passado dia 
26 de Março de 2008 (Boletim Municipal das Deliberações 
e Decisões n.º 6/2008, página 7), de acordo com 
constante na informação n.º interno/2008/37763, de 
2008.12.04. 
 
(Aprovado por maioria) 
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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 

2008 e ratificada na Assembleia de Freguesia de …. ….. realizada em … 

de …………… de 2008, 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; 

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. 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões  
 

 
Ano IX - N.º 24 - 31 de Dezembro 2008 - Anexo 7/53 

 

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

Governo.  

 

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

meses. 

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. 

 

 

 

 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões  
 

 
Ano IX - N.º 24 - 31 de Dezembro 2008 - Anexo 17/53 

 

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 

2009, 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 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões  
 

 
Ano IX - N.º 24 - 31 de Dezembro 2008 - Anexo 25/53 

 

como dos contadores instalados para as actividades promovidas pelas Juntas de 

Freguesia. 

 

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. 

 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões  
 

 
Ano IX - N.º 24 - 31 de Dezembro 2008 - Anexo 39/53 

 

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 

 

Utilização dos Critérios para Avaliação do Custo de Manutenção para novos Espaços 

Verdes 
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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 

 

� Herbáceas  

Valor de densidade superior a 100un/m² – nível 3 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões  
 

 
Ano IX - N.º 24 - 31 de Dezembro 2008 - Anexo 43/53 

 

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.  

REVESTIMENTOS INERTES 

� Permeáveis – nível 3  

� Semi-permeáveis – nível 2 

� Impermeáveis – nível 1 
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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 
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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   
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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) 
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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. 

 

 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 


