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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

55..ªª  RREEUUNNIIÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  
 

RReeaalliizzaaddaa  eemm  1111  ddee  MMaarrççoo  ddee  22000099  
 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

VOTOS DE SAUDAÇÃO 
 

 
 

CAMPEONATO EUROPEU EM PISTA COBERTA – TURIM 2009 
 

O Campeonato Europeu de Atletismo em Pista Coberta, 
que decorreu na passada semana na Cidade de Turim, 
Itália, contou com a maior representação oficial de sempre 
naqueles campeonatos, com doze elementos, 
demonstrando mais uma vez que Portugal dispõe de 
grandes atletas nas diferentes especialidades. 
 
O atleta Rui Silva fez esvoaçar bem alto a bandeira 
nacional e subiu ao lugar mais alto do pódio ao conseguir 
obter a medalha de ouro na prova dos 1.500 metros, 
terminando com o registo de 3 minutos 44 segundos e 38 
centésimos. O atleta do Sporting Clube de Portugal 
passou a ser o segundo atleta português mais medalhado 
de sempre, com 13 medalhas, logo a seguir a Fernanda 
Ribeiro (16 medalhas). 
 
A jovem e promissora atleta Sara Moreira também esteve 
em grande destaque ao sagrar-se vice-campeã europeia, ao 
receber a medalha de prata na prova dos 3.000 metros, 
com o registo de 8 minutos 48 segundos e 18 centésimos, 
conseguindo a sua melhor marca pessoal de sempre.  
 
Os restantes atletas portugueses também deram 
certamente o melhor do seu esforço, embora não tenha 
sido suficiente para verem esse empenho traduzido em 
qualquer medalha. O exemplo desse enorme 
empenhamento é a atleta Maria Eleonor Tavares, que, na 
especialidade de salto à vara bateu o seu recorde pessoal 
saltando a fasquia colocada aos 4,05 metros, garantido o 
9º lugar da classificação. 
 
A Câmara Municipal de Odivelas regozija-se e parabeniza 
a comitiva portuguesa a este Campeonato Europeu, 
designadamente os atletas, técnicos e dirigentes, bem 
como a Federação Portuguesa de Atletismo, pelas 

prestações conseguidas e pelos prémios alcançados, que 
tanto dignificam o País e o povo português. 
 
Gostaríamos que este reconhecimento servisse de 
incentivo e encorajamento para a dedicação e esforço que 
o desporto de alta competição implica, de modo a 
poderem ultrapassar os vossos limites e a atingir novos 
feitos em prol do desporto nacional. 
 
Pelas razões expostas, queremos enviar as nossas 
melhores saudações para todos, e cada um de vós, 
fazendo votos de que cada um de vós consiga alcançar as 
metas e os objectivos, para que possamos novamente 
partilhar a alegria dos vossos maiores êxitos desportivos. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

CENTRO DE KARATE SHOTOKAN 
 

No passado fim-de-semana, teve lugar em Almeirim, os 
campeonatos nacionais de Karate de seniores, que contou 
com a participação de cerca de 250 atletas divididos por 
diversas categorias em representação de diversos clubes 
nacionais, entre os quais o Centro de Karate Shotokan, 
sedeado em Odivelas. 
 
O Concelho de Odivelas esteve, assim, mais uma vez 
representado ao mais alto nível, tendo, inclusivamente, 
conseguido o mais alto lugar do pódio, com Hugo Soares 
a sagrar-se campeão nacional em Kumite (combate). O 
pódio conheceu também a presença da karateca 
odivelense, Fátima Gil, que conseguiu um honroso 3º 
lugar na versão feminina da mesma especialidade de 
combate.  
 
As expectativas são, portanto, as melhores para o 
campeonato europeu de karate shotokan que vai ter lugar 
nos dias 4 e 5 de Abril na Holanda, onde o Centro de 
Karate Shotokan se fará representar com cinco dos seus 
atletas. 
 
O Concelho de Odivelas tem vindo a afirmar-se no 
panorama desportivo nacional e internacional, através do 
empenho de muitos atletas que se dedicam e empenham 
na prática das diferentes modalidades desportivas, 
conseguindo obter cada vez com maior frequência 
resultados excelentes que enaltecem e orgulham este 
território e as nossas gentes. 
 
Os resultados que têm vindo a ser obtidos demonstram 
também que os técnicos e dirigentes dos nossos clubes e 
as associações do Concelho têm vindo a desenvolver um 
bom trabalho, sobretudo na área da formação. A todos 
estes resultados positivos não serão certamente 
indiferentes os incentivos e os apoios que esta Autarquia 
tem vindo a conferir às entidades culturais e desportivas 
sedeadas no Concelho de Odivelas. 
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Todavia, o desporto não é só competição, pelo que 
devemos dar continuidade às medidas de promoção, 
fomentação e incentivo que temos vindo a realizar para 
melhoria das condições para a actividade física informal, 
pois o bem-estar físico e psicológico que essa prática 
proporciona é fundamental para a saúde e para a 
qualidade de vida das pessoas.  
 
A Câmara Municipal de Odivelas saúda o Centro de 
Karate Shotokan pelos resultados obtidos e pelo excelente 
trabalho que tem vindo a fazer em prol do desporto e da 
formação no Concelho de Odivelas. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

MUNICIPÁLIA, E.M. 
 

 
 

RELATÓRIO E CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2008 
 

Emitir parecer favorável à aprovação do Relatório de 
Contas do Exercício de 2008 da Municipália – Gestão de 
Equipamentos e Património do Município de Odivelas, 
EM., de acordo com a Proposta da Senhora Presidente, 
datada de 5 de Março de 2009. (Documento publicado em 
anexo) 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

PROJECTO DE MEDIAÇÃO INTERCULTURAL 
 

 
 

“PROJECTO DE MEDIAÇÃO INTERCULTURAL NO ATENDIMENTO 
EM SERVIÇOS PÚBLICOS” 

 
Ratificação do despacho da Senhora Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, datado de 2 de Março de 2009, de 
candidatura ao “Projecto de Mediação Intercultural no 
Atendimento em Serviços Públicos”, desenvolvido pelo 
Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo 
Intercultural, no âmbito dos apoios do Fundo Europeu 
para a Integração de Nacionais de Países Terceiros. 

 
 

“DESPACHO 
 

Considerando a importância da participação da Câmara 
Municipal de Odivelas em parceria com a Casa de 
Moçambique na candidatura ao “Projecto de Mediação 
Intercultural no Atendimento em Serviços Públicos” 
desenvolvido pelo Alto Comissariado para a Imigração e 
Diálogo Intercultural, no âmbito dos apoios do Fundo 

Europeu para a Integração de Nacionais de Países 
Terceiros; 
 
Considerando que a data limite para apresentação das 
candidaturas é o 2 de Março de 2009 e a próxima reunião 
da Câmara Municipal terá lugar em data posterior, 11 de 
Março;  
 
Ao abrigo do disposto no n° 3 do Artigo 68° da Lei 
n°.169/99, de 18 de Setembro, com as alterações da Lei 5 
A/2002 de 11 de Janeiro de 2002, decido: 
 
- autorizar a presente candidatura; 
- submeter a ratificação do Orgão Executivo esta 
autorização na reunião do próximo dia 11 de Março de 
2009; 
 
Odivelas, 2 de Março de 2009 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

(Susana de Carvalho Amador)” 
 
 

“DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO 
 

1. Susana de Fátima Carvalho Amador, portador do B.I. 
7740330-4, do A.I. Lisboa, na qualidade de representante 
de Município de Odivelas, declara, sob compromisso de 
honra, aceitar colaborar num projecto a desenvolver pelo 
Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo 
Intercultural, I.P., em parceria com Associação Casa de 
Moçambique, adiante referida como entidade proponente. 
 
Esta colaboração concretizar-se-á da seguinte forma: 
 
• Acolhimento e enquadramento de 1 agente, na entidade 
que representa, para desempenhar funções de mediação 
intercultural no contexto do atendimento e interlocução 
com o público; 
 
• Designação de um/a funcionário/a da entidade que 
representa, responsável pelo enquadramento e 
acompanhamento do referido agente de mediação 
intercultural no desempenho das suas funções; 
 
• Manutenção de contacto regular com a entidade 
proponente; 
 
• Disponibilidade para a participação em reuniões de 
acompanhamento e avaliação. 
 
2. Declara também que tomou conhecimento dos 
documentos a seguir referidos, cujos termos determinam a 
execução desta colaboração: 
 
• Regulamento de apresentação de propostas para 
participação em projecto conjunto coordenado pelo Alto 
Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural, 
I.P., ao abrigo do Fundo Europeu para a Integração de 
Nacionais de Países Terceiros; 
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• Formulário de apresentação de propostas e conteúdo 
específico relacionado com o serviço de Mediação 
Intercultural a que reporta a presente declaração. 

 
Local, 2 de 3 de 2009 

 
Susana Carvalho Amador” 

 
(Ratificado por unanimidade) 

 
 
 
 

REVOGAÇÃO DE PROTOCOLO 
 

 
 

PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO E COLABORAÇÃO ENTRE O 
MUNICÍPIO DE ODIVELAS E O CENTRO MATHNASIUM RAMADA 

 
Revogação do Protocolo de Cooperação e Colaboração 
celebrado entre o Município de Odivelas e o Centro 
Mathnasium Ramada a 31 de Outubro de 2006, com o 
objectivo de proporcionar aos filhos dos trabalhadores do 
Município de Odivelas condições economicamente mais 
vantajosas no acesso aos serviços prestados pelo referido 
Centro (esta revogação deve-se ao facto do Centro ter 
encerrado a sua actividade em Dezembro de 2008), de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2009/2820, de 2009.02.25. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

EMISSÃO DE PARECER 
 

 
 

RECRUTAMENTO DE TRABALHADORES SEM RELAÇÃO JURÍDICA 
DE EMPREGO PÚBLICO POR TEMPO INDETERMINADO 

PREVIAMENTE ESTABELECIDA 
 

Emissão de um parecer favorável ao recrutamento de 
trabalhadores com relação jurídica de emprego público 
por tempo determinado, ou sem relação jurídica de 
emprego público previamente estabelecida, para todos e 
quaisquer procedimentos concursais de recrutamento que 
venham a ocorrer durante o mandato do presente 
executivo municipal, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2009/2467, de 2009-02-16. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

SIMTEJO, S.A. 
 

 
 

AMPLIAÇÃO DA CONCESSÃO CONTRATADA COM A 
SIMTEJO, S.A. 

 
Ampliação da Área de Concessão, neste Município, à 
Empresa Intermunicipal SIMTEJO, S.A. Grupo Águas de 
Portugal, correspondente a toda a Área de Intervenção do 
Plano de Urbanização da Encosta/Vertente Sul 
Odivelas/Pontinha, com a área estimada de 161 hectares, 
de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2009/2892, de 2009-02-26, e de acordo com a 
Planta delimitada constante em anexo à informação 
referida. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PROTOCOLO 
 

 
 

CRIAÇÃO DE UMA CARREIRA URBANA DE PASSAGEIROS 
(“LINHA AZUL”) 

 
Implementação da Carreira Urbana de Passageiros 
denominada “Linha Azul”, com uma despesa para o ano 
de 2009, de €125.868,60 (cento e vinte e cinco mil 
oitocentos e sessenta e oito euros e sessenta cêntimos), 
que percorrerá um itinerário com uma extensão de 8,150 
Km, funcionará de segunda-feira a Sexta-feira, das 7h00 às 
22h00. Minuta de Protocolo a celebrar entre a Câmara 
Municipal de Odivelas e a Rodoviária de Lisboa S.A., para 
implementação da referida “Linha Azul”, com os 
respectivos anexos referentes ao percurso e horário, de 
acordo com o proposto na informação n.º 2745/2009, de 
2009-02-20. 

 
 

“PROTOCOLO PARA A CRIAÇÃO DE UMA CARREIRA 
URBANA DE PASSAGEIROS ENTRE ODIVELAS PARQUE E 
ODIVELAS PARQUE, VIA ODIVELAS METRO (“Linha Azul”) 

 
Entre:  
 
Município de Odivelas, pessoa colectiva número 
504293125, representada pela Sra. Presidente da Câmara, 
Sra. Dra. Susana Carvalho Amador, doravante designada 
apenas por CMO; 
 
E 
 
Rodoviária de Lisboa S.A., pessoa colectiva número 503 
418 455, com o capital social de 8.000.000 de euros, 
integralmente realizado e registado, matriculada na 
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa (antiga 
matrícula n.º 5540) e sede na Avenida do Brasil n.º 45, 1º 
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andar, em Lisboa, 1749-053 Lisboa, representada pelo 
Presidente do seu Conselho de Administração, Sr. Dr. 
António Manuel Lupi Corrêa de Sampaio, doravante 
designada apenas por RL. 
 
E CONSIDERANDO QUE: 
 
A) A CMO e a RL pretendem criar uma carreira urbana 

de passageiros circular, provisória, com ponto de 
partida e chegada no Odivelas Parque e Odivelas 
Parque, via Odivelas Metro, de acordo com os 
requisitos e tarifário, constantes do corpo e do anexo 
deste protocolo; 

 
B) Os municípios dispõem de atribuições no domínio 

dos transportes e comunicação, de acordo com a 
alínea c) do nº 1 do art. 13º da Lei 159/99 de 14 de 
Setembro; 

 
C) É da competência dos órgãos municipais o 

planeamento, gestão e a realização de investimentos 
no domínio da rede de transportes regulares urbanos 
e regulares locais que se desenvolvam exclusivamente 
na área do Concelho, ao abrigo das alíneas b) e c) do 
art. 18.º da Lei 159/99 de 14 de Setembro; 

 
D) Compete às câmaras municipais apoiar ou 

comparticipar, pelos meios adequados, no apoio a 
actividades de interesse municipal, de natureza social, 
cultural, desportiva, recreativa ou outra, ao abrigo da 
alínea b) do n.º 4 do art. 64.º da Lei 169/99 de 18 de 
Setembro, com a redacção dada pela Lei 5-A/2002 de 
11 de Janeiro; 

 
E) A RL é concessionária de outras carreiras, cujo 

percurso coincide parcialmente com o da nova 
carreira, e que só aceitará explorar a nova carreira se a 
CMO apoiar a exploração de forma a reduzir as 
desvantagens económicas, correspondentes à 
realização de um serviço de elevado padrão de 
qualidade, a preços sociais;  

 
F) Se considerasse apenas os seus interesses comerciais, 

a RL não pensaria assumir a obrigação de explorar a 
dita carreira dado que ficaria vinculada a uma 
verdadeira obrigação de serviço público, na tríplice 
acepção de obrigação de explorar, obrigação de 
transportar e obrigação tarifária; 

 
G) Que a CMO não possui meios para prestar e explorar 

este serviço, pelo que tem de recorrer a uma parceria 
com a RL, propondo-se comparticipar no risco 
inerente à implementação deste serviço de transporte. 

 
Em conformidade com a deliberação tomada pela Câmara 
Municipal de Odivelas, em………, ao abrigo do art. 67.º 
da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, com a redacção 
dada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, é celebrado o 
seguinte protocolo que se regerá pelas seguintes cláusulas: 

 

CLÁUSULA 1ª 
Objecto 

 
Realização de uma carreira regular de passageiros 
denominada “Linha azul”, explorada pela RL, ao abrigo de 
uma concessão em regime provisório – artigos 95.º e 96.º 
do RTA, mas com tarifário especial – n.º 4 do Art. 147.º 
do RTA, na área do Concelho de Odivelas, com o 
itinerário, frequências e períodos de funcionamento 
descritos nos Anexos ao presente Protocolo e que dele 
fazem parte integrante e nas demais condições a 
estabelecer por acordo com a CMO.  

 
CLÁUSULA 2ª 

Implementação da carreira, Veículos, Decoração, 
Publicidade, Postaletes e Sinalização 

 
2.1 -  À carreira “Linha Azul” serão afectos dois veículos 

pesados de passageiros do tipo Mercedes 
Benz/Sprinter City ou de outro modelo da 
categoria M2, classe A, tal e qual estas vêm 
definidas no Regulamento sobre Disposições 
Especiais Aplicáveis aos Automóveis Pesados de 
Passageiros de Dimensões Reduzidas, aprovado 
pelo D.L. 58/2004 de 19 de Março; 

 
2.2 -  Os veículos a afectar à realização da carreira serão 

identificados através de uma decoração exterior a 
propor pela CMO; 

 
2.3 -  A decoração será implementada com a observância 

das condições constantes do Despacho n.º 
12802/2004 (2ª série), de 28 de Maio de 2004, do 
Senhor Director Geral de Viação, publicado no 
Diário da Republica, II Série, n.º 1152, de 30 de 
Junho de 2004; 

 
2.4 -  A carreira funcionará inicialmente com 2 (dois) 

veículos podendo estes aumentar em número caso 
a procura o venha a justificar; 

 
2.5 -  Serão da conta e da responsabilidade da RL a 

decoração das viaturas, proposta pela CMO, a 
sinalização da Linha Azul, os Postaletes e a 
produção e distribuição dos folhetos de divulgação 
do serviço; 

 
2.6 -  Em caso de avaria, imobilização por acidente de 

viação ou paragem imposta por necessidades de 
manutenção preventiva, os veículos serão 
substituídos por outros, mas descaracterizados da 
decoração exterior aprovada. 

 
CLÁUSULA 3ª 

Compensação pecuniária 
 

3.1 -  A CMO obriga-se a atribuir à RL uma 
compensação pecuniária diária pelo serviço 
público prestado; 
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3.2 -  A compensação será no valor de € 480,00 diários, 
ao que acresce o IVA, sendo que o tarifário a 
praticar será de € 0,45 por viagem; 

 
3.3 -  De 6 em 6 meses deverá ser efectuada pela RL 

uma avaliação do serviço e a demonstração da 
sustentabilidade da carreira, no sentido da 
manutenção ou não do valor da comparticipação 
diária prevista no presente protocolo, que poderá 
ser reduzido em função da procura verificada; 

 
3.4 -  Caso se verifique o aumento da procura, que 

justifique a necessidade de aumentar o número de 
autocarros, a compensação por cada veículo a 
mais, será no valor de € 240,00 por dia, ao que 
acresce o IVA; 

 
3.5 -  A compensação será actualizada anualmente, de 

acordo com o valor médio do Índice de Preços ao 
Consumidor, verificado no ano civil anterior; 

 
3.6 -  Ao valor definido na clausula 3.2, acresce no 1º 

ano de implementação do serviço, o valor de  € 
49,75, relativa aos custos de implementação do 
serviço; 

 
3.7 -  Ao valor definido no ponto 4 da presente cláusula 

acresce no primeiro ano de entrada em serviço do 
veículo, o valor diário de € 10 relativo à decoração 
da viatura. 

 
CLAÚSULA 4ª 

Receitas de exploração 
 

As receitas de exploração da carreira, entendendo-se como 
sendo o produto da venda de títulos de transporte, 
reverterá em exclusivo para a RL. 

 
CLAÚSULA 5ª 
Pagamentos 

 
5.1 -  Todos os pagamentos da CMO à RL serão feitos 

mediante factura. 
 
5.2 -  As facturas apresentadas pela RL à CMO serão 

pagas por esta no prazo de sessenta (60) dias após a 
recepção das mesmas. 

 
5.3 -  Na falta de pagamento no prazo fixado no número 

anterior, a RL poderá exigir juros de mora, 
calculados à taxa mínima legal para os créditos de 
que sejam titulares empresas comerciais. 

 
CLAÚSULA 6º 

Casos de Força Maior 
 

6.1 -  Consideram-se casos de força maior os eventos 
imprevisíveis e exteriores à vontade das partes, ou 
seja, insusceptíveis de qualquer controlo pelas 
partes, que tenham um impacto negativo directo 

sobre o desenvolvimento da relação jurídica, 
objecto deste Protocolo. 

 
6.2 -  A ocorrência de um caso de força maior terá por 

efeito exonerar as partes da responsabilidade pelo 
não cumprimento das obrigações emergentes do 
presente contrato, na medida em que o seu 
cumprimento pontual e atempado tenha sido 
impedido em consequência da referida ocorrência. 

 
6.3 -  Para efeitos da aplicação deste artigo, as greves 

ocorridas no âmbito da actividade da RL, serão 
consideradas como eventos de força maior, bem 
como os congestionamentos da circulação 
automóvel causados pelo mau tempo, por 
inundações, acidentes de viação, e eventos culturais 
e desportivos não previstos pelas partes. 

 
CLAÚSULA 7ª 

Eficácia e vigência do Protocolo 
 

7.1 -  O presente protocolo entra em vigor à data da sua 
assinatura e vigorará pelo período de 12 meses. 

 
7.2 -  Este protocolo, caso não seja denunciado nos 

termos da cláusula oitava, renovar-se-á automática e 
sucessivamente pelo período de um ano. 

 
CLAÚSULA 8ª 

Denúncia e Resolução 
 

8.1 -  Qualquer dos outorgantes poderá denunciar o 
presente protocolo, desde que para o efeito o 
comunique ao outro outorgante com a antecedência 
mínima de 15 (quinze) dias. 

 
8.2 -  O incumprimento do pré-aviso acima referido não 

invalida a produção de efeitos de denúncia, que se 
considerará válida e eficaz, mas constituirá o 
outorgante que a tenha exercido 
extemporaneamente, na obrigação de indemnizar o 
outro outorgante pelos prejuízos que tal 
incumprimento lhe venha a causar. 

 
8.3 -  A qualquer dos outorgantes é ainda conferido o 

direito de resolver o presente Protocolo, em caso 
de incumprimento pelo outro outorgante dos 
deveres e obrigações que lhes são cometidos. 

 
8.4 -  Para efeitos dos artigos 801º a 808º do Código Civil 

todos os outorgantes aceitam como prazo razoável 
para o outorgante faltoso cumprir as suas 
obrigações o prazo de 10 (dez) dias, o qual terá 
início no dia seguinte ao da interpelação para 
cumprimento. 

 
8.5 -  Decorrido o prazo referido no número anterior 

sem que o outorgante faltoso cumpra as suas 
obrigações, considera-se incumprimento definitivo 
e, consequentemente, a resolução operará todos os 
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seus efeitos sem necessidade de interpelação ou de 
quaisquer outras formalidades. 

 
CLÁUSULA 9ª 

Interpretação e integração 
 

9.1 -  Em caso de divergência sobre o conteúdo do 
presente protocolo ou quanto à sua execução, os 
outorgantes obrigam-se a recorrer à mediação do 
Instituto de Mobilidade e dos Transportes 
Terrestres e, se esta se frustrar, obrigam-se a dirimir 
o litigio que as opuser com recurso à arbitragem 
nos termos da Lei 31/86, de 29 de Agosto, com as 
alterações entretanto introduzidas. 

 
9.2 -  Todas as despesas e encargos serão suportados pela 

parte vencida, devendo os preparos a que houver 
lugar ser suportados por ambas as partes na 
proporção de cinquenta por cento. 

 
CLAÚSULA 10ª 
Alterações 

 
As alterações ao presente protocolo e seus Anexos, bem 
como a integração dos casos omissos, só serão válidos se 
após acordo das partes foram reduzidos a escrito, com 
indicação dos pontos alterados ou integrados. 
 
Feito em duplicado em Odivelas, ao dia  ......... do mês de 
………….do ano de 2009  
 
Pelo Município de Odivelas 
 
Pela Rodoviária de Lisboa” 
 
 

 
 

 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 

RECTIFICAÇÃO 
 

 
 

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

RECTIFICAÇÃO DE VALORES 
 

Rectificação aos valores inscritos na Tabela constante no 
ponto 8 do anexo I, que se referem ao financiamento, do 
protocolo de parceria científica a celebrar entre a 
Universidade de Lisboa, Museu e Jardim Botânico e a 
Câmara Municipal de Odivelas, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2009/2881, de 2009-
02-26, (conforme o deliberado na 22.ª Reunião Ordinária 
da Câmara Municipal de Odivelas, realizada em 26 de 
Novembro de 2008, e conforme o deliberado na 4.ª 
reunião da 5.ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal 
de Odivelas, realizada em 22 de Dezembro de 2008, 
(Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 
24/2008, página 54). (na página 54 do Boletim n.º 24 de 
2008, foi publicado por lapso um protocolo que não se 
refere ao tema aprovado em deliberação, pelo que 
remetemos os leitores para a nota rectificativa publicada 
no final do presente boletim.) 

 
“ANEXO I 

 
Instalação de um Jardim Botânico em Famões 

Projecto de Assessoria Científica 
 

1. A assessoria técnica e científica a prestar pelo Jardim 
Botânico do Museu Nacional de História Natural da 
Universidade de Lisboa (JBUL) será assegurada em 4 
aspectos fundamentais: 
 
• Na definição e no cumprimento da missão do Jardim 
Botânico a criar. Na assessoria científica necessária para 
reconhecimento internacional do Jardim a Jardim 
Botânico. 
 
• Na selecção das espécies vegetais, tendo presente a 
variabilidade genética, as suas condições edáficas e 
climáticas. 
 
• Manutenção e acompanhamento das colecções vivas: 
será usado um sistema de rega que impeça o excesso uso 
de água e para isso será aconselhado um sistema de 
recolha e de reutilização de água a fim de sensibilizar as 
populações para a necessidade de preservar um bem 
escasso. 
 
• Na preparação, acompanhamento e avaliação de 
actividades pedagógicas para escolas e de sensibilização e 
valorização dos valores naturais para a comunidade civil. 
Na preparação e revisão científica de folhetos e brochuras. 
 
2. Missão do Jardim Botânico de Famões 
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Implantar e manter uma colecção viva de plantas 
autóctones da região metropolitana de Lisboa, herbáceas, 
arbustivas e arbóreas, com ou sem usos tradicionais, com 
o objectivo de conservação de espécies vegetais e 
educação ambiental. As espécies podem ser mediterrânicas 
ou atlânticas, uma vez que o objectivo primordial será a 
conservação de espécies da região “olissiponense”. O 
Jardim deve ainda comprometer-se a desenvolver 
diferentes experiências com a comunidade civil a fim de 
aumentar a sua sensibilidade para os valores naturais da 
nossa flora. 
 
3. Selecção de espécies vegetais 
 
Antes da selecção das espécies será realizada a avaliação 
das condições ecológicas do espaço e consequentemente a 
avaliação dos requisitos ecológicos para a adequação das 
respectivas espécies vegetais a recolher. A produção de 
plantas ficará a cargo do viveiro da CMO. O JBUL 
funcionará apenas como consultor e assessor em todo este 
processo. No entanto já a recolha de plantas de campo, 
plantas vivas, e colheita de sementes deverá ficar a cargo 
da equipa do JBUL. A colecção das diferentes espécies 
deverá ter em conta a diversidade genética das populações 
no campo a fim de se poder conceber uma verdadeira 
colecção de espécies vegetais. 
 
4. Manutenção e acompanhamento 
 
Adequação da plantação das diferentes espécies nos 
canteiros em função da exposição e do tipo de solo. 
Desenvolvimento de um sistema de rega o mais eficiente 
possível tendo por base a recolha de água das chuvas e sua 
reutilização. A monitorização das espécies, fenologia e 
desenvolvimento, será acompanhada anualmente pelo 
JBUL, por forma a avaliar a adaptação das espécies ao 
local. No entanto todo o trabalho de maneio agrícola, 
serviços de horticultura e aclimatação de material, sempre 
que necessário, será assegurado pela CMO. 
 
5. Actividades pedagógicas 
 
Desenvolvimento de actividades pedagógicas 
direccionadas para as escolas: visitas guiadas, laboratórios 
pedagógicos sobre como conservar e germinar plantas, 
qual a utilidade das plantas. 
 
Desenvolvimento de actividades direccionadas para as 
famílias e a comunidade civil em geral: o que é e para que 
serve o Jardim, como conservá-lo, como tratá-lo, o 
interesse e oportunidade de ter um jardim que é uma 
colecção de plantas vivas. 
 
Estas são algumas das actividades que poderão ser 
potenciadas mas que não se esgotam por aqui. O 
desenvolvimento destas actividades passará pela formação 
de técnicos da CMO, voluntários ou outros cidadãos pelo 
JBUL. Poderão, ainda, ser propostas palestras ou 
seminários em parceria com o JBUL. A produção de 

brochuras, folhetos ou jogos ficará a cargo da CMO mas a 
assessoria científica ficará da responsabilidade do JBUL. 
 
6. O desenvolvimento deste projecto envolve despesas em 
recursos humanos, ajudas de custo e viagens ao campo e 
deve ser previsto para decorrer ao longo de 5 anos de 
forma intensiva e permanente a fim de estabelecer e 
implementar o projecto. 
 
No entanto a contabilização de custos é anual. O 
cronograma que aqui se apresenta pode estar sujeito a 
algumas variações, dependentes exclusivamente do início 
do projecto, das condições de crescimento e sobrevivência 
das espécies.  
 
Importa porém salientar que, a nível internacional, 
nenhum projecto de implantação de jardim botânico é 
finalizado num período inferior a 5 anos. 
 
7. Cronograma  
 

 
 
 
8. Financiamento 
 

 
 
9. Recursos Humanos envolvidos 
 
Adelaide Clemente —  pos-doc no Jardim Botânico 
Ireneia Melo — investigadora do Jardim Botânico 
Manuel João Pinto — técnico superior do Jardim 
Botânico 
Raquel Barata — técnica superior do Jardim Botânico 
Alexandra Escudeiro — técnica superior do Jardim 
Botânico 
Teresa Antunes — técnica superior do Jardim Botânico 
Mário Rui Casaca — horticultor técnico do Jardim 
Botânico 
Outros a juntar eventualmente 
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10. Responsabilidade científica 
 
Maria Amélia Martins-Loução — directora do Jardim 
Botânico” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

CENTRO DE SAÚDE DE ODIVELAS 
 

 
 

CEDÊNCIA EM DIREITO DE SUPERFÍCIE DE TERRENO  
 

Alteração do prazo previsto na Cláusula Terceira da 
minuta da escritura relativa à cedência em direito de 
superfície à Administração Regional de Saúde de Lisboa e 
Vale do Tejo (ARSLVT) de uma parcela de terreno 
destinada à construção do Centro de Saúde de Odivelas, 
aprovada na 18.ª reunião Ordinária da Câmara Municipal 
de Odivelas, de 27 de Setembro de 2005 (Boletim 
Municipal das Deliberações e Decisões n.º 18/2005, de 4 
de Outubro de 2005, pág. 8), nos seguintes termos, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2009/03217, de 2009.03.04:  
“Clausula Terceira  
Que a construção do Centro de Saúde deverá ter início em 
2009 e a sua conclusão em 2010”. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

REGULAMENTO 
 

 
 

ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO INTERNO 
FÉRIAS DESPORTIVAS 

 
Alteração ao Regulamento Interno específico do 
Programa “Animação de Verão – Férias Desportivas”, 
aprovado na 10.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal 
de Odivelas, de 20 de Maio de 2008 (Boletim Municipal 
das Deliberações e Decisões n.º 10/2008, de 3 de Junho 
de 2008, pág. 14) que passa a “Regulamento Interno - 
Campos de Férias”, entre outras alterações, 
nomeadamente, de acordo com o proposto na informação 
n.º Interno/2009/3144, de 2009.03.04: 
 
“-Não especificar a designação do programa, realçando 
somente programas de campos de férias (artigo 1.º, 2.º e 
4.º); 
 
-Abranger todas as idades constantes na alínea a), artigo 
2.º, do referido Decreto-Lei, dos 6 aos 18 anos, 
salvaguardando o direito de limitar em cada edição de 

campos de férias o acesso para um intervalo de idades 
menor (ponto 1, artigo 3.º); 
 
-Alteração do período de funcionamento dos campos de 
férias (ponto 1, artigo 9.º); 
 
-Compreender outros locais para o desenvolvimento de 
actividades, nomeadamente de âmbito sócio-cultural e 
educativo (ponto 4, artigo 9.º). 

 
 

“Campos de Férias 
 

Regulamento Interno 
 

Preâmbulo 
 

Considerando que, nos termos da alínea b) do n.º 4 do 
artigo 64° da Lei n.º 169/99, de 18 Setembro, alterada pela 
Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro e rectificada pela 
Declaração de Rectificação n.º 4/2002, de 6 de Fevereiro - 
LAL -, compete à Câmara Municipal apoiar actividades de 
interesse desportivo e recreativo; 
 
Considerando que o desporto é um factor relevante na 
formação e desenvolvimento das crianças e jovens; 
 
Considerando que a prática desportiva em período de 
férias escolares contribui para a ocupação dos tempos 
livres das crianças e jovens, minimizando factores de risco; 
 
Considerando que possibilitar às crianças e jovens uma 
variedade de actividades lúdicas e desportivas, estimula o 
sentido de grupo, a solidariedade e o sentido de 
responsabilidade dos mesmos; 
 
Considerando que o Município de Odivelas pretende 
incentivar a actividade desportiva de crianças e jovens por 
meio da promoção de campos de férias; 
 
Considerando que, nos termos do n.º 1 do artigo 15° do 
Decreto-lei n.º 304/2003, de 9 de Dezembro, importa 
regulamentar os direitos, deveres e regras a observar por 
todos os elementos que integrem campos de férias; 
 
O presente regulamento foi elaborado nos termos dos 
artigos 15.° e 16.º do Decreto - Lei n.º 304/2003, de 9 de 
Dezembro com as alterações do Decreto - Lei n.º 
109/2005, de 8 de Julho, aprovado em Reunião da 
Câmara Municipal de Odivelas de 11 de Marco de 2009, 
nos termos seguintes: 

 
Artigo 1° 

(Do Objecto) 
 

Promoção de programas de campos de férias. 
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Artigo 2° 
(Entidade Organizadora) 

 
O Município de Odivelas é a entidade organizadora de 
campos de férias. 

 
Artigo 3° 

(Dos Destinatários) 
 

1 Os campos de férias destinam-se a crianças e jovens 
residentes no Concelho de Odivelas, bem como a filhos 
de funcionários da Câmara Municipal de Odivelas, com 
idades compreendidas entre os 6 e os 18 anos, sendo que 
em cada edição a entidade organizadora reserva-se ao 
direito de limitar o acesso para um intervalo de idades 
menor. 
 
2. Tendo em vista garantir um bom funcionamento das 
actividades e salvaguardar as melhores condições de 
segurança, os participantes serão divididos em grupos, 
tendo em conta o escalão etário, caso a actividade assim o 
exija. 
 
3. Os candidatos serão admitidos segundo a ordem de 
inscrição, tendo em conta o n.º de vagas por idade. 

 
Artigo 4° 

(Dos Locais de Funcionamento) 
 

As actividades a desenvolver no âmbito dos campos de 
ferias tem local a designar em cada ano pela entidade 
organizadora. 

 
Artigo 5° 

(Da Documentação Exigida) 
 

1 Os Encarregados de Educação dos participantes devem 
fazer a inscrição dos seus educandos através de ficha 
própria disponibilizada pela unidade orgânica responsável 
em colaboração com o Gabinete Comunicação, Relações 
Publicas e Protocolo, facultando documentação e 
informação relevante relativamente a necessidades de 
alimentação especifica ou cuidados especiais de saúde a 
observar. 
 
2. A informação referida no ponto anterior é confidencial, 
visando apenas o fim a que se destina, no respeito pela 
legislação em vigor relativamente à protecção de dados 
pessoais. 

 
Artigo 6° 

(Do Equipamento Obrigatório) 
 

Os participantes no campo de férias devem fazer-se 
acompanhar de equipamento adequado ao programa, 
nomeadamente, ténis, calção, t-shirt, toalha de praia, fato 
de treino e ainda uma muda de roupa, identificada com o 
nome do participante e o seu contacto telefónico, ou 
outro, sempre que a entidade organizadora assim o exigir 

através de documentação própria a facultar no acto da 
inscrição. 

 
Artigo 7º 

(Do Mataria! Proibido) 
 

É expressamente proibido levar para o campo de férias: 
 
a) Bebidas alcoólicas e estupefacientes; 
 
b) Medicamentos, excepto nos casos em que o 
participante se encontre medicado sob responsabilidade 
do Encarregado de Educação; 
 
c) Objectos cortantes ou outros que pela sua perigosidade 
coloquem em risco a integridade física dos participantes 
ou de terceiros. 

 
Artigo 8° 

(Objectos de Valor) 
 

A organização aconselha os participantes a não levarem 
consigo para o campo de férias objectos de valor, pelo que 
declina a responsabilidade por qualquer desaparecimento 
ou deterioração dos mesmos. 

 
Artigo 9° 

(Do Plano de Actividades) 
 

1. O Programa desenvolve-se com uma duração superior a 
3 dias consecutivos. 
 
2. O horário de funcionamento será o considerado 
adequado e definido em cada edição de campo de férias. 
 
3. Excepcionalmente, poderão ocorrer alterações no 
horário e na quantidade de dias por semana, as quais serão 
comunicadas com a conveniente antecedência aos 
participantes e respectivos Encarregados de Educação. 
 
4. As actividades a realizar dependem das condições 
disponibilizadas pelo local da sua realização, podendo 
desenvolver-se em diferentes contextos, nomeadamente: 
 

• Pavilhão - Modalidades desportivas individuais ou 
colectivas; 
 
• Espaços Desportivos Exteriores - Modalidades 
desportivas individuais ou colectivas; 
 
• Ginásio - Actividades gímnicas; 
 
• Praia - Actividades Lúdico-Recreativas; desportos 
náuticos; 
 
• Parque Florestal - Desportos Aventura; 
 
• Locais históricos - Visitas; 
 
• Outros 
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5. Em cada ano será distribuído em anexo ao presente 
Regulamento Interno, o Plano de Actividades referido na 
epígrafe deste artigo. 

 
Artigo 10° 

(Deveres e Direitos da Entidade Organizadora - 
Município de Odivelas) 

 
1. Constituem deveres da entidade promotora: 
 

a. Assegurar o acompanhamento permanente dos 
participantes; 
 
b. Fazer cumprir pontualmente o programa delineado 
e aprovado, salvo por razões de ordem técnica, 
meteorológica ou de força maior; 
 
c. Dar prévio conhecimento às entidades competentes 
das alterações a efectuar ao programa inicial da 
actividade; 
 
d. Informar o delegado de saúde, as entidades 
policiais e o corpo de bombeiros da área onde o 
campo de férias vai decorrer, da realização do mesmo, 
com uma antecedência mínima de quarenta e oito 
horas face ao inicio das respectivas actividades, 
devendo ainda fornecer-lhes indicação clara da 
respectiva localização e calendarização; 
 
e. Efectuar o seguro de acidentes pessoais dos 
participantes nos termos da lei; 
 
f. Assegurar instalações condignas para os 
participantes e pessoal técnico; 
 
g. Assegurar a existência de espaço e meios 
adequados ao desenvolvimento das actividades 
previstas; 
 
h. Disponibilizar, dossier relativo à organização 
contendo as informações actualizadas nomeadamente, 
o plano de actividades, o projecto pedagógico e de 
animação, o regulamento interno, as apólices de 
seguros obrigatórias, os contactos com entidades do 
local de realização da actividade e a ficha de inscrição 
de cada participante; 

 
2. Constituem direitos da entidade promotora: 
 

a. Seleccionar o pessoal técnico, nomeadamente o 
coordenador e os monitores; 
 
b. Definir as actividades a desenvolver, a respectiva 
calendarização e localização, bem como a divulgação 
junto dos representantes legais; 
 
c. Receber uma taxa de inscrição por cada 
participante, caso exista. 

 
 

Artigo 11° 
(Da Coordenação) 

 
1. Cabe às unidades orgânicas competentes, a organização 
dos campos de férias individualmente ou em colaboração 
com outras unidades orgânicas, coordenar todo o 
Programa, quer do ponto de vista administrativo-
financeiro, quer relativamente a outras necessidades 
organizacionais desde os transportes à alimentação dos 
participantes. 
 
2. Cabe ainda a cada unidade orgânica competente 
elaborar o plano de actividades. 

 
Artigo 12° 

(Do Enquadramento Técnico e Pedagógico) 
 

1. A coordenação técnico-pedagógica do programa é da 
responsabilidade de: 
 

a) Técnicos Coordenadores: 
 

- São responsáveis pelo funcionamento do campo de 
férias, coordenando o corpo técnico-pedagógico e a 
sua intervenção técnica; 

 
- Operacionalizam o plano de actividades, assim 
como acompanham a sua boa execução; 

 
b) Monitores: 
 
- Realizam e acompanham os participantes nas 
actividades do campo de férias, de acordo com o 
plano de actividades; 
 
- Colaboram com os coordenadores assegurando o 
cumprimento do presente Regulamento Interno; 
 
- Zelam pela correcta utilização dos equipamentos e 
materiais. 

 
2. São direitos dos Coordenadores e Monitores: 
 

a) Direito de participação no processo educativo, 
nomeadamente intervir pedagógica através da 
liberdade de iniciativa; 
 
b) Direito à formação e informação para o exercício 
da função que desempenha; 
 
c) Direito ao apoio técnico, material e documental 
necessário à formação e informação. 

 
Artigo 13° 

(Das Informações relevantes a prestar pela organização) 
 

1. A organização facultará, aos Encarregados de Educação 
as seguintes informações: 
 

- Plano de actividades; 
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- Regulamento Interno; 
 
- Identificação da entidade organizadora e respectivos 
contactos úteis; 
 
- Valor da inscrição; 
 
- Informação relativa à existência e localização de 
livro de reclamações; 
 
- Seguro de acidentes pessoais. 

 
Artigo 14° 

(Da Responsabilidade dos Participantes) 
 

1. Todos os participantes devem cumprir as instruções 
que lhes sejam dadas pelos Monitores e respectivo 
Coordenador do campo de férias, de acordo com o 
estabelecido no presente Regulamento Interno. 
 
2. Os participantes terão acesso a todas as actividades 
constantes no programa/horário, salvo razões pessoais, de 
ordem técnica, meteorológica ou por indicação dos 
Encarregados de Educação. 
 
3. A organização reserva-se o direito de, após contacto 
com os Encarregados de Educação, fazer regressar a casa, 
qualquer participante que pelo seu comportamento 
incorrecto prejudique de forma significativa o 
funcionamento da actividade, o que implicará o 
cancelamento imediato da inscrição. 

 
Artigo 15° 

(Dos Direitos dos Participantes) 
 

1. Ter acesso aos diversos serviços que o programa do 
Campo de Férias proporciona, nomeadamente: 
 

a) Acompanhamento e enquadramento por técnicos 
devidamente habilitados; 
 
b) Material necessário à prática das actividades 
previstas no programa; 
 
c) Duas refeições diárias, nomeadamente o almoço e 
o lanche; 
 
d) Alimentação variada e adequada em qualidade e 
quantidade à idade dos participantes e à natureza e 
duração das actividades; 
 
e) Seguro de acidentes pessoais. 

 
2. Usufruir do ambiente e do programa do Campo de 
Férias que proporcionem as condições para o seu pleno 
desenvolvimento físico, moral e cívico, e para a formação 
da sua personalidade. 
 

3. Ser tratado com respeito e correcção por qualquer 
elemento da equipa técnica e pelos outros participantes. 
 
4. Ver salvaguardada a sua segurança no Campo de Férias 
e respeitada a sua integridade física e moral. 
 
5. Ser assistido, de forma pronta e adequada, em caso de 
acidente ou doença súbita, ocorrido ou manifestada no 
decorrer das actividades do Campo de Férias. 
 
6. Ver garantida a confidencialidade dos elementos e 
informações constantes da sua ficha de inscrição. 
 
7. Apresentar críticas e sugestões relativas ao 
funcionamento do Campo de Férias e ser ouvido pelos 
Monitores e pelo Coordenador em todos os assuntos que 
justificadamente forem do seu interesse. 

 
Artigo 16° 
(Preço) 

 
1. A participação nos campos de férias organizados pelo 
Município fica condicionada ao pagamento 
correspondente ao preço fixado, anualmente, pela Câmara 
Municipal, atendendo á especificidade do campo, caso 
exista. 
 
2. Estão excluídas deste pagamento as crianças e jovens 
que se encontrem institucionalizados em IPSS’s do 
Concelho. 
 
3. O pagamento do preço devido deve ser feito em 
numerário ou cheque, emitido à ordem do Município de 
Odivelas, nas instalações da Divisão Financeira - 
Tesouraria, da Câmara Municipal de Odivelas. 

 
Artigo 17° 

(Dos Casos Omissos) 
 

Nos casos omissos do presente Regulamento Interno, 
aplicar-se-á a legislação em vigor nomeadamente o Dec. - 
Lei 
n.º 109/2005, de 8 de Julho e respectivas Portarias de 
regulamentação. 
 
 
Odivelas Março de 2009” 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

2.ª PRESTAÇÃO 
PROJECTOS DOS JARDINS DE INFÂNCIA 

ANO LECTIVO 2008/2009 
 

Atribuição da 2.ª prestação do subsídio para os Projectos 
dos Jardins de Infância da rede pública do Concelho de 
Odivelas, referente ao ano lectivo de 2008/2009, em 
função da apreciação do projecto, no valor total de 
€16.620,81 (dezasseis mil seiscentos e vinte euros e oitenta 
e cêntimos), sendo que o valor a atribuir, por projecto, 
não pode ultrapassar o montante máximo de € 1316.50, de 
acordo com proposto na informação n.º 
Interno/2009/3048, de 2009.03.02, nos termos do quadro 
abaixo apresentado, constante da referida informação. 
 
O “Programa de Apoio aos Projectos dos Jardins de 
Infância”, ano lectivo 2008/2009, foi aprovado na 17.ª 
Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, de 
23 de Setembro de 2008 (Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 17/2008, de 23 de Setembro 
de 2008, pág. 12). 

 
Quadro de Proposta de Atribuição 

da 2.ª Prestação de Subsídios 
 

Entidade 
destinatária do 

subsídio 

Entidade receptora 
do subsídio 

Nome do 
projecto 

Subsídio 
2.ª 

prestação 

Jardim de 
Infância da 
EB1/JI 
Veiga Ferreira 

Agrupamento de 
Escolas a Sudoeste de 
Odivelas EB 2, 3 
António Gedeão 

Era uma vez 1.053,20€ 

Jardim de 
Infância de 
Famões 

Agrupamento de 
Escolas a Sudoeste de 
Odivelas EB 2, 3 
António Gedeão 

Era uma vez 1.053,20€ 

Jardim de 
Infância 
Álvaro de 
Campos 

Agrupamentos de 
Escolas Avelar Brotero 
EB 2, 3 Avelar Brotero 

Meninos de 
todos  
as cores 

 - o País que 
vivemos 

954,46€ 

Jardim de 
Infância  
Roque Gameiro 

Agrupamentos de 
Escolas Avelar Brotero 
EB 2, 3 Avelar Brotero 

Aprender a 
conviver 

921,55€ 

Jardim de 
Infância EB1/JI 
D. Dinis 

Agrupamentos de 
Escolas Avelar Brotero 
EB 2, 3 Avelar Brotero 

A procura do 
conhecimento 

888,64€ 

Jardim de 
Infância da 
EB1/JI do 
Olival Basto 

Agrupamento de 
Escolas da Póvoa de 
Santo Adrião EB 2, 3 
Carlos Paredes 

Vamos ajudar o 
nosso amigo 

Planeta 
822,81€ 

Jardim de 
Infância da 
EB1/JI  
Cesário Verde 

Agrupamento de 
Escolas de Caneças  
EB 2, 3 Castanheiros 

Nós e o Mundo 1.053,20€ 

Jardim de 
Infância 
 da EB 1/JI 
Maria Lamas 

Agrupamento de 
Escolas D. Dinis  
EB 2, 3 dos Pombais 

Educar para a 
Cidadania 

1.119,03€ 

Jardim de 
Infância da 
Arroja 

Agrupamento de 
Escolas Moinhos da 
Arroja 
EB 2, 3 Isabel de 
Portugal 

Somos aquilo 
que comemos 

1.184,85€ 

Jardim de 
Infância da 
EB1/JI  
Casal da Serra 

Agrupamento de 
Escolas da Pontinha 
EB 2, 3 da Pontinha 

Crescer @ Ler 1.119,03€ 

Jardim de 
Infância da 
EB1/JI da 
Quinta da 
Condessa - Paiã 

Agrupamento de 
Escolas da Pontinha  
EB 2, 3 da Pontinha 

Vamos 
espreitar o 
passado 

1.053,20€ 

Jardim de 
Infância da 
EB1/JI 
 Quinta da Paiã 

Agrupamento de 
Escolas da Pontinha  
EB 2, 3 da Pontinha 

O universo fora 
da “Quinta” 

1.053,20€ 

Jardim de 
Infância 
Gil Eanes 

Agrupamento de 
Escolas da Pontinha  
EB 2, 3 da Pontinha 

O meu céu 1.119,03€ 

Jardim de 
Infância da 
EB1/JI do 
Chafariz 
D’El Rey 

Agrupamento de 
Escolas da Póvoa de 
Santo Adrião EB 2, 3 
Carlos Paredes 

Era uma vez… 954,46€ 

Jardim de 
Infância da 
EB1/JI da 
Quinta de 
 São José 

Agrupamento de 
Escolas da Póvoa de 
Santo Adrião EB 2, 3 
Carlos Paredes 

Era uma vez… 1.086,11€ 

Jardim de 
Infância da 
EB1/JI  
João Villaret 

Agrupamento de 
Escolas Vasco Santana 
EB 2, 3 Vasco Santana 

Aprender é 
divertido 

1.184,85€ 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

2.ª PRESTAÇÃO 
PROJECTOS DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO 

ANO LECTIVO 2008/2009 
 

Atribuição da 2.ª prestação do subsídio às Escolas do 1.º 
Ciclo do Ensino Básico para os Projectos Escolares na 
área de “Educação, Sociedade e Cidadania”, referente ao 
ano lectivo de 2008/2009, em função da apreciação do 
projecto, no valor total de €27.953,13 (vinte e sete mil 
novecentos e cinquenta e três euros e treze cêntimos), 
sendo que o valor a atribuir, por projecto, não pode 
ultrapassar o montante máximo de €1259,15, de acordo 
com proposto na informação n.º Interno/2009/3053, de 
2009.03.02, nos termos do quadro abaixo apresentado, 
constante da referida informação. 
 
O “Programa de Apoio aos Projectos Escolares na área da 
Educação, Sociedade e Cidadania”, ano lectivo 
2008/2009, foi aprovado na 17.ª Reunião Ordinária da 
Câmara Municipal de Odivelas, de 23 de Setembro de 
2008 (Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 
17/2008, de 23 de Setembro de 2008, pág. 14). 

 
Quadro de Proposta de Atribuição 

da 2.ª Prestação de Subsídios 
 

Entidade 
Destinatária 

Entidade 
Receptora do 
subsidio 

Nome do 
Projecto 

Subsídio 2.ª 
prestação 

Escola EB1 de 
Caneças 
Largo Vieira Caldas 
1675-605 Caneças  

Agrupamento de 
Escolas de Caneças 
 
EB 2, 3 dos 
Castanheiros  

Reutilizar é 
poupar 

944,36 € 
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Escola EB1/JI 
Caneças n.°1 
Rua da Guiné  
Bairro dos CTT 
1675-468 Caneças 

Agrupamento de 
Escolas de Caneças 
 
EB 2, 3 dos 
Castanheiros  

Educação para 
o Exercício da 
Cidadania 

1.070,28€ 

Escola EB1/JI 
Cesário Verde 
Rua Alvarense - 
Casal Novo 
1675-394 Caneças  

Agrupamento de 
Escolas de Caneças 
 
EB 2, 3 dos 
Castanheiros  

Nós e o Mundo 1.196,19€ 

Escola EB1 
António Maria 
Bravo 
Rua Gil Eanes 
2675-360 Odivelas  

Agrupamento de 
Escolas Avelar 
Brotero 
 
EB 2, 3 Avelar 
Brotero  

Meninos de 
Todas as Cores 

1.038,80 € 

Escola EB1 Maria 
Máxima Vaz 
R. Domingos 
Sequeira 
Bairro EDEC 
2675-339 Odivelas  

Escola EB1 Maria 
Máxima Vaz 
 
(Escola não 
agrupada)  

À descoberta da 
ciência e 
tecnologia 

975,84€ 

Escola EB1 N.° 5 
Odivelas 
Rua Bernardim 
Ribeiro 
Bairro CODIVEL 
2675-229 Odivelas  

Agrupamento de 
Escolas Avelar 
Brotero 
 
EB 2, 3 Avelar 
Brotero 

Educação 
Sociedade e 
Cidadania 

1.070,28 € 

Escola EB1/JI D. 
Dinis 
Rua Prof. Dr. 
Francisco Gentil 
B.° dos Sinistrados 
– 
Odivelas  
2675-357 Odivelas  

Agrupamento de 
Escolas Avelar 
Brotero 
 
EB 2, 3 Avelar 
Brotero  

Educar; 
Aprender...Faze
r...e Partilhar 

1.101,76€ 

Escola EB1/JI 
Maria Lamas 
Rua do Espírito 
Santo 
2675-346 Odivelas  

Agrupamento de 
Escolas D. Dinis 
 
EB 2, 3 dos Pombais  

Saber para 
Crescer 

1.196,19 € 

Escola EB1 Rainha 
Santa 
Rua Antero de 
Quntal 
Patameiras — 
Odivelas 
2575-481 Odivelas  

Agrupamento de 
Escolas D. Dinis 
 
EB 2, 3 dos Pombais  

Atitudes e 
Valores 

1.196,19 € 

Escola EB1 N.° 7 
Odivelas 
Largo da Feira — 
Arroja 
2675-545 Odivelas  

Agrupamento de 
Escolas Moinhos da 
Arroja 
 
EB 2, 3 Isabel de 
Portugal  

Aprender a ser 
um Eco-
Cidadão 
Solidário 

1.227,67 € 

Escola EB1 JI 
Veiga Ferreira 
Rua Luís Manuel 
Ribeiro 
1685 Famões 

Agrupamento de 
Escolas a Sudoeste 
de Odivelas 
 
EB2, 3 António 
Gedeão 

Ser Cidadão 
Ecológico 

1.038,80 € 

EB1/JI de Famões 
Rua Afonso Lopes 
Vieira, 41 
Bairro das 
Queimadas/Bairro 
das Fontainhas 
1685-695 Famões  

Agrupamento de 
Escolas a Sudoeste 
de Odivelas 
 
EB 2, 3 António 
Gedeão  

Eu e os Outros 912,88 € 

Escola EB1 n.° 4 
de Famões 
Rua Eça de Queirós 
1685 Famões  

Agrupamento de 
Escolas a Sudoeste 
de Odivelas 
 
EB 2, 3 António 
Gedeão  

Na Escola 
Hoje... no 
Mundo 
Amanhã 

1.070,28 € 

EB1 Quinta das 
Dálias 
Quinta das Dálias 
1675-871 Famões  

Agrupamento de 
Escolas a Sudoeste 
de Odivelas 
 
EB2, 3António 
Gedeão  

Eu e os Outros 944,36 € 

 

Escola EB1 da 
Amoreira 
Rua Cristiano 
Augusto Bramão 
2620-435 Ramada  

Agrupamento de 
Escolas Vasco 
Santana 
 
EB 2, 3 Vasco 
Santana 

Aprender a 
Sentir 912,88 € 

Escola EB1/JI João 
Vilarett 
Rua João Vilarett - 
Bons Dias 
2620-280 Ramada  

Agrupamento de 
Escolas Vasco 
Santana 
 
EB 2, 3 Vasco 
Santana  

Viver e Amar 
no Planeta T 

1.133,24€ 

Escola EB1 Serra 
da Luz 
Rua D. Afonso 
Henriques 
Serra da Luz - 
Urmeira 
1675-203 Pontinha  

Agrupamento de 
Escolas da Pontinha 
 
EB 2, 3 Pontinha  

Sempre a 
Comunicar 

1.070,28€ 

Escola EB1/JI 
Quinta da Paiã 
Estrada da Paiã 
1675-077 Pontinha  

Agrupamento de 
Escolas da Pontinha 
 
EB 2, 3 Pontinha  

Vivera Escola 1.070,28€ 

Escola EB1/JI 
Quinta da 
Condessa 
Rua Palmira Bastos 
Bairro da Condessa 
1675 Pontinha  

Agrupamento de 
Escolas da Pontinha 
 
EB 2, 3 Pontinha  

Melhorar a 
Cidadania para 
uma Escola de 
Qualidade 

1.227,67 € 

Escola EB1/JI 
Casal da Serra 
Casal da Serra - 
Porto Paiã 
1675-187 Pontinha  

Agrupamento de 
Escolas da Pontinha 
 
EB 2, 3 Pontinha  

Crescer @ Ler 1.038,80 € 

Escola EB1 Dr. 
Mário Madeira 
Av. Calouste 
Gulbenkian 
1675-101 Pontinha  

Agrupamento de 
Escolas da Pontinha 
 
EB 2, 3 Pontinha  

Educação para 
o Exercício da 
Cidadania 

1.070,28€ 

Escola EB1 Mello 
Falcão 
Praça S. João 
1675-1 65 Pontinha  

Agrupamento de 
Escolas da Pontinha 
 
EB 2, 3 Pontinha  

Aprender a 
viver juntos 1.070,28 € 

Escola EB1 do 
Vale Grande 
Rua 16 - Vale 
Grande 
1675-253 Pontinha  

Agrupamento de 
Escolas da Pontinha 
 
EB 2, 3 Pontinha  

O meio 
envolvente — 
nosso País 

1.101,76 € 

Escola EB1/JI de 
Olival Basto 
R. Guiné - Olival 
Basto 
2620 - 044 Olival 
Basto  

Agrupamento de 
Escolas Avelar 
Brotero 
 
EB 2, 3 Avelar 
Brotero  

Vamos ajudar o 
nosso amigo 

Planeta 
818,45€ 

Escola 
EB1/Chafariz 
D’EL Rey 
Jardim Chafariz 
D’EI Rey 
Quinta da 
Quintinha 
2620-116 Póvoa de 
Santo Adrião  

Agrupamento de 
Escolas da Póvoa de 
Santo Adrião 
 
EB 2, 3 Carlos 
Paredes  

Nós e os 
Outros 

786,97 € 

Escola EB1 
Barbosa du Bocage 
Rua Alzira Beatriz 
Pacheco 
2620-107 Póvoa de 
Santo Adrião  

Agrupamento de 
Escolas da Póvoa de 
Santo Adrião 
 
EB 2, 3 Carlos 
Paredes  

Crescer 
Saudável 881,41 € 

Escola EB1/JI 
Quinta de São José 
Rua Padre Manuel 
da Nóbrega 
2620-107 Póvoa de 
Santo Adrião  

Agrupamento de 
Escolas da Póvoa de 
Santo Adrião 
 
EB 2, 3 Carlos 
Paredes  

Planeta 
Maravilha 786,97 € 

 
(Aprovado por unanimidade) 
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2.ª PRESTAÇÃO 
PROJECTOS DO 2.º e 3.º CICLOS DO ENSINO BÁSICO 

ANO LECTIVO 2008/2009 
 

Atribuição da 2.ª prestação do subsídio às Escolas do 2.º e 
3.º Ciclos do Ensino Básico para os Projectos Escolares 
na área de “Educação, Sociedade e Cidadania”, referente 
ao ano lectivo de 2008/2009, em função da apreciação do 
projecto, no valor total de €7.554,42 (sete mil quinhentos 
e cinquenta e quatro euros e quarenta e dois cêntimos), 
sendo que o valor a atribuir, por projecto, não pode 
ultrapassar o montante máximo de €1.269,65, de acordo 
com proposto na informação n.º Interno/2009/3054, de 
2009.03.02, nos termos do quadro abaixo apresentado, 
constante da referida informação. 
 
O “Programa de Apoio aos Projectos Escolares na área da 
Educação, Sociedade e Cidadania”, ano lectivo 
2008/2009, foi aprovado na 17.ª Reunião Ordinária da 
Câmara Municipal de Odivelas, de 23 de Setembro de 
2008 (Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 
17/2008, de 23 de Setembro de 2008, pág. 14). 

 
Quadro de Proposta de Atribuição 

da 2.ª Prestação de Subsídios 
 

Entidade 
destinatária 

Entidade 
receptora 

Nome do 
projecto 
Escolar 

Subsídio 
2.ª 

prestação 

E.B. 2, 3 António 
Gedeão 

Agrupamento de 
Escolas a Sueste 
 de Odivelas 

Clube dos 
Afectos 

1.079,20€ 

E.B 2, 3 Carlos 
Paredes 

Agrupamento de 
Escolas da Póvoa de 
Santo Adrião  

Cidadania - 
Viver feliz na 
nossa escola 

1.110,94€ 

E.B 2, 3 dos 
Castanheiros 

Agrupamento de 
Escolas de Caneças  

Melhor 
ambiente, mais 

saúde 
1.142,69€ 

E.B 2, 3  
Isabel de Portugal 

Agrupamento de 
Escolas  
Moinhos da Arroja  

Ler, conhecer e 
viver 

983,98€ 

E.B. 2, 3 dos 
Pombais 

Agrupamento de 
Escolas D. Dinis 

O mundo na 
nossa escola 

1.047,46€ 

E.B. 2, 3 da 
Pontinha 

Agrupamento de 
Escolas da Pontinha 

Pontinha rumo 
a Galileu 

1.174,43€ 

E.B. 2, 3  
Vasco Santana 

Agrupamento de 
Escolas 
Vasco Santana 

Vamos 
construir um 
mundo melhor 

1.015,72€ 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

2.ª PRESTAÇÃO 
PROJECTOS DAS ESCOLAS 

DO ENSINO SECUNDÁRIO E PROFISSIONAL 
ANO LECTIVO 2008/2009 

 
Atribuição da 2.ª prestação do subsídio às Escolas do 
Ensino Secundário e Profissional para os Projectos 
Escolares na área de “Educação, Sociedade e Cidadania”, 
referente ao ano lectivo de 2008/2009, em função da 
apreciação do projecto, no valor total de €4.532,42 (quatro 
mil quinhentos e trinta e dois euros e quarenta e dois 
cêntimos), sendo que o valor a atribuir, por projecto, não 

pode ultrapassar o montante máximo de €1.657,45, de 
acordo com proposto na informação n.º 
Interno/2009/3056, de 2009.03.02, nos termos do quadro 
abaixo apresentado, constante da referida informação. 
 
O “Programa de Apoio aos Projectos Escolares na área da 
Educação, Sociedade e Cidadania”, ano lectivo 
2008/2009, foi aprovado na 17.ª Reunião Ordinária da 
Câmara Municipal de Odivelas, de 23 de Setembro de 
2008 (Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 
17/2008, de 23 de Setembro de 2008, pág. 14). 

 
Quadro de Proposta de Atribuição 

da 2.ª Prestação de Subsídios 
 

Entidade 
destinatária 

Nome do projecto 
Subsídio 

2.ª prestação 

Escola Secundária 
Braamcamp Freire 

Laboratório 
de ciência ao vivo 

1.077,64€ 

Escola Secundária de 
Caneças 

Memória dos espaços 1.236,11€ 

Escola Secundária de 
Odivelas 

Resposta 1.077,64€ 

Escola Secundária 
Pedro Alexandrino 

Cidadania:  
Espa-jovem; 
Interculturas; 

Património Cultural; 
Eco-Escolas; 
SERonline 

1.141,03€ 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ACTIVIDADES DAS ASSOCIAÇÕES DE PAIS 
ANO LECTIVO 2008/2009 

 
Atribuição de subsídio às Actividades das Associações de 
Pais, no âmbito do “Programa de Apoio às Actividades 
das Associações de Pais”, referente ao ano lectivo de 
2008/2009, no valor global de €22.562,25€ (vinte e dois 
mil, quinhentos e sessenta e dois euros e vinte e cinco 
cêntimos), nos seguinte moldes, de acordo com proposto 
na informação n.º Interno/2009/3057, de 2009.03.02: 
 
-subsídio variável, com uma verba fixa incluída de €175,00 
por cada entidade, perfazendo um total de €18.887,25 
(dezoito mil, oitocentos e oitenta e sete euros e vinte 
cinco cêntimos) resultantes da apreciação das candidaturas 
a dezassete entidades (nos termos do quadro abaixo), não 
podendo ultrapassar o montante máximo, por projecto, de 
€1253,47; 
 
-subsídio fixo de €175,00, a vinte e uma Associações, no 
total de €3.675,00 (três mil, seiscentos e setenta e cinco 
euros). 
 
O “Programa de Apoio às Actividades das Associações de 
Pais”, ano lectivo 2008/2009, foi aprovado na 17.ª 
Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, de 
23 de Setembro de 2008 (Boletim Municipal das 
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Deliberações e Decisões n.º 17/2008, de 23 de Setembro 
de 2008, pág. 10). 

 
Quadro de Proposta de Atribuição de Subsídios Variáveis 

 

Tipo de 
Associação 

Entidade Subsídio 

Federação Concelhia FAPODIVEL 1.158,53€ 

Jardins de Infância JI Álvaro de Campos 1.033,29€ 

EB1 Amoreira 1.221,16€ 

EB1 António Maria Bravo 1.033,29€ 

EB1 Mário Madeira 1.033,29€ 

EB1 Maria Máxima Vaz 1.039,55€ 

EB1 Mello Falcão 1.095,91€ 

EB1/JI João Villaret 1.127,22€ 

EB1/JI Maria Lamas 1.189,85€ 

EB1 Olival Basto 1.221,16€ 

EB1/JI Quinta Condessa 1.221,16€ 

EB1/JI Quinta São José 1.033,29€ 

Escolas EB1 

EB1/JI Veiga Ferreira 1.127,22€ 

EB 2, 3 Avelar Brotero 1.127,22€ 
Escolas EB 2, 3 

EB 2, 3 António Gedeão 1.064,60€ 

Braamcamp Freire 1.127,22€ 
Escolas Secundárias 

Odivelas 1.033,29€ 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

CANDIDATURAS AO PAJO 2009 
 

Candidaturas ao Programa de Apoio ao Associativismo 
Juvenil do Concelho de Odivelas (PAJO) e atribuição de 
uma comparticipação financeira no montante global de 
€15.565,68 (quinze mil, quinhentos e sessenta e cinco 
euros e sessenta e oito cêntimos), e posterior 
compromisso e pagamento dos subsídios para o ano de 
2009, de acordo com o Regulamento do PAJO, nos 
termos da tabela de valores anexa à informação n.º 
Interno/2009/3142, de 2009.03.04. 

 
Proposta de Montantes a Atribuir em 2009 

ao abrigo do PAJO 
 

Associação Programas Apoio 
Sub 
Totais 

A – Actividade Regular 500,00€ Associação de 
Escoteiros de 
Portugal (AEP) 
- Grupo 9 C – Aquisição de Bens 423,70€ 

923,70€ 

A – Actividade Regular 500,00€ 

B1 – Apoio a Iniciativas 1.383,90€ 

B2 – Apoio a Projectos 
de Formação 

100,00€ 

Associação de 
Escoteiros de 
Portugal (AEP) 
- Grupo 11 

C – Aquisição de Bens 262,98 

2.246,88€ 

 
 
 

A – Actividade Regular 500,00€ 

B1 – Apoio a Iniciativas 1.500,00€ 

B2 – Apoio a Projectos 
de Formação 

1.000,00€ 

Associação de 
Escoteiros de 
Portugal (AEP) 
- Grupo 19 

C – Aquisição de Bens 750,00€ 

3.750,00€ 

A – Actividade Regular 500,00€ Associação de 
Escoteiros de 
Portugal (AEP) 
- Grupo 199 B1 – Apoio a Iniciativas 1.500,00€ 

2.000,00€ 

A – Actividade Regular 500,00€ Corpo Nacional de 
Escutas (CNE) 
- Agr. 69 C – Aquisição de Bens 236,80€ 

736,80€ 

A – Actividade Regular 500,00€ 

B1 – Apoio a Iniciativas 1.500.00€ 
Corpo Nacional de 
Escutas (CNE) 
- Agr. 879 B2 – Apoio a Projectos 

de Formação 
322,50€ 

2.332,50€ 

A – Actividade Regular 500,00€ 

B1 – Apoio a Iniciativas 273,11€ 
Corpo Nacional de 
Escutas (CNE) 
- Agr. 1177 

C – Aquisição de Bens 445,00€ 

1.218,11€ 

A – Actividade Regular 500,00€ 

B1 – Apoio a Iniciativas 979,09€ 

B2 – Apoio a Projectos 
de Formação 

45,00€ 

Corpo Nacional de 
Escutas (CNE) 
- Agr. 1216 

C – Aquisição de Bens 343,60€ 

1.867,69€ 

Associação das 
Guias de Portugal 
(AGP) - 1.ª Cp.Od 

A – Actividade Regular 500,00€ 500,00€ 

  Total 
Geral 

15.575,68€ 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

GRUPO DESPORTIVO DOS BONS DIAS 
 

Minuta de Contrato Programa para atribuição de um 
apoio extraordinário ao Grupo Desportivo dos Bons 
Dias, no montante total de 4.200,00€ (quatro mil e 
duzentos euros), para a realização de obras de 
beneficiação a realizar no ginásio anexo às instalações da 
sede social, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2009/2951, de 2009-03-02. 

 
 

“NOTA INTRODUTÓRIA 
 

A promoção e o apoio ao desporto, consubstanciado na 
criação de condições de prática desportiva deverá ser uma 
das preocupações das Autarquias Locais, na prossecução 
dos interesses próprios, comuns e específicos das 
populações respectivas. 
 
Também pela sua proximidade com as populações, as 
Autarquias Locais, encontram-se bem posicionadas 
quanto à definição e aplicação de medidas que contribuam 
para estimular e apoiar o Associativismo Desportivo. 
 
Reconhece-se que os clubes/associações desportivas 
constituem a célula base do desenvolvimento desportivo 
local, enquanto importantes pólos dinamizadores da 
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prática desportiva, desempenhando, deste modo, uma 
importante função social. 
 
Neste contexto, a Câmara Municipal de Odivelas, através 
da Divisão de Desporto, pretende colaborar sempre que 
possível, com as associações/clubes desportivos, através 
de apoios financeiros que permitam viabilizar a realização 
de benfeitorias em instalações desportivas. 
 
Em face do exposto e dando cumprimento a este 
desiderado celebra-se o presente 

 
 

Contrato Programa 
 

nos termos seguintes: 
 
As Partes: 
 
O MUNICÍPIO DE ODIVELAS, Contribuinte n° 504 293 125, 
como Primeiro Outorgante, aqui representado pela 
Presidente da Câmara Municipal, Dra. Susana Carvalho 
Amador. 
 
E 
 
O Grupo Desportivo dos Bons Dias, colectividade 
desportiva sem fins lucrativos com sede na Rua de 
Campos, n.° 5 - Bons Dias - 2620-258 Ramada, 
contribuinte n° 500 980 900-, como Segundo Outorgante, 
aqui representado por António Fernandes Nunes na 
qualidade de Presidente da Direcção, 
 
Celebram de boa fé e livre vontade o presente Contrato 
Programa, que se rege pelas cláusulas seguintes: 

 
Cláusula Primeira 

(Objecto) 
 

Constitui objecto do presente Contrato-Programa as obras 
de benfeitoria a realizar no ginásio anexo às instalações da 
sede social do Segundo Outorgante. 

 
Cláusula Segunda 

(Obrigações do 2°Outorgante) 
 

O Segundo Outorgante obriga-se a executar o referido na 
cláusula primeira e a dar cumprimento às disposições 
legais aplicáveis. 

 
Cláusula Terceira 

(Obrigações do 1º Outorgante) 
 

O Primeiro Outorgante contribui no custo da execução 
dos trabalhos objecto do presente Contrato Programa até 
ao montante de 4.200,00€ (quatro mil e duzentos euros), a 
afectar o projecto 2009/A/302-0705/08070105 - 
Transferências - Apoio extraordinário ao Associativismo. 

 
 

Cláusula Quarta 
(Pagamento da Comparticipação Financeira) 

 
A disponibilização por parte do Primeiro Outorgante da 
verba referida na cláusula terceira será efectuada aquando 
da assinatura do presente Contrato Programa, ficando o 
Segundo Outorgante obrigado à apresentação da 
facturação correspondente aos trabalhos realizados. 
 
Odivelas, de Março de 2009 
 
A PRESIDENTE DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE ODIVELAS 

O PRESIDENTE DA 
DIRECÇÃO 

  
(SUSANA DE CARVALHO AMADOR) (ANTÓNIO FERNANDES NUNES)” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

CLUBE DESPORTIVO E RECREATIVO “OS SILVEIRENSES” 
 

Minuta de um Contrato Programa para atribuição de um 
apoio extraordinário ao Clube Desportivo e Recreativo 
“Os Silveirenses”, no montante total de 690,00€ 
(seiscentos e noventa euros), para realização de obras de 
benfeitoria na sede social do Clube, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2009/2049, de 2009-
02-09. 

 
 

“NOTA INTRODUTÓRIA 
 

A promoção e o apoio ao desporto, consubstanciado na 
criação de condições de prática desportiva deverá ser uma 
das preocupações das Autarquias Locais, na prossecução 
dos interesses próprios, comuns e específicos das 
populações respectivas. 
 
Também pela sua proximidade com as populações, as 
Autarquias Locais, encontram-se bem posicionadas 
quanto à definição e aplicação de medidas que contribuam 
para estimular e apoiar o Associativismo Desportivo. 
 
Reconhece-se que os clubes/associações desportivas 
constituem a célula base do desenvolvimento desportivo 
local, enquanto importantes pólos dinamizadores da 
prática desportiva, desempenhando, deste modo, uma 
importante função social. 
 
Neste contexto, a Câmara Municipal de Odivelas, através 
da Divisão de Desporto, pretende colaborar sempre que 
possível, com as associações/clubes desportivos, através 
de apoios financeiros que permitam viabilizar a realização 
de benfeitorias em instalações desportivas. 
 
Em face do exposto e dando cumprimento a este 
desiderado celebra-se o presente 
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Contrato Programa 
 

nos termos seguintes:  
 
As Partes: 
 
O MUNICÍPIO DE ODIVELAS, Contribuinte n° 504 293 125, 
como Primeiro Outorgante, aqui representado pela 
Presidente da Câmara Municipal, Dra. Susana Carvalho 
Amador. 
 
E 
 
O Clube Desportivo Recreativo “Os Silveirenses”, 
colectividade desportiva sem fins lucrativos com sede na 
Rua de Santo Estevão - Parque de Jogos José Luís Paiva 
Leitão - 1685-822 Famões, contribuinte n° 501 726 110 -, 
como Segundo Outorgante, aqui representado por Susana 
Santos na qualidade de Presidente da Direcção, 
 
Celebram de boa fé e livre vontade o presente Contrato 
Programa, que se rege pelas cláusulas seguintes: 

 
Cláusula Primeira 

(Objecto) 
 

Constitui objecto do presente Contrato-Programa as obras 
de benfeitoria a realizar na sede social do Segundo 
Outorgante. 

 
Cláusula Segunda 

(Obrigações do 2° Outorgante) 
 

O Segundo Outorgante obriga-se a executar o referido na 
cláusula primeira e a dar cumprimento às disposições 
legais aplicáveis. 

 
Cláusula Terceira 

(Obrigações do 1° Outorgante) 
 

O Primeiro Outorgante contribui no custo da execução 
dos trabalhos objecto do presente Contrato Programa até 
ao montante de 690,00€ (seiscentos e noventa euros), a 
afectar o projecto 2009/A/302-0705/08070105 - 
Transferências - Apoio extraordinário ao Associativismo. 

 
Cláusula Quarta 

(Pagamento da Comparticipação Financeira) 
 

A disponibilização por parte do Primeiro Outorgante da 
verba referida na cláusula terceira será efectuada aquando 
da assinatura do presente Contrato Programa, ficando o 
Segundo Outorgante obrigado à apresentação da 
facturação correspondente aos trabalhos realizados. 
 
Odivelas, de Março de 2009 
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE ODIVELAS 

O PRESIDENTE DA DIRECÇÃO 

  
(SUSANA DE CARVALHO AMADOR) (SUSANA SANTOS)” 

 
(Aprovado por unanimidade) 

ASSOCIAÇÃO DAS ANTIGAS ALUNAS DO INSTITUTO DE ODIVELAS 
 

Atribuição à Associação das Antigas Alunas do Instituto 
de Odivelas, de um subsídio no montante global de € 
300,00 (trezentos euros) de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2009/2918, de 2009-02-27. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ASSOCIAÇÃO DAS ANTIGAS ALUNAS DO INSTITUTO DE ODIVELAS 
 

Atribuição à Associação das Antigas Alunas do Instituto 
de Odivelas, no âmbito do PAESO – Programa de Apoio 
às Entidades Sociais de Odivelas – Subprograma D, de 
um apoio, sob a forma de transporte, a realizar em veículo 
municipal, nos dias 24 de Julho, para deslocação à praia da 
Nazaré e 27 de Outubro de 2009, para deslocação ao 
Palácio Sejor em Lisboa, com o custo total de €409,92, 
(quatrocentos e nove euros e noventa e dois cêntimos), de 
acordo com o proposto na informação nº interno/2009/ 
2608, de 2009-02-18. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

JARDIM INFANTIL POPULAR DA PONTINHA 
 

Atribuição ao Jardim Infantil Popular da Pontinha, no 
âmbito do PAESO – Programa de Apoio às Entidades 
Sociais de Odivelas – Subprograma D, de um apoio, sob a 
forma de transporte, a realizar em veículo municipal no 
dia 16 de Junho de 2009, para deslocação ao Museu da 
Criança, com o custo estimado de € 130,99 (cento e trinta 
euros e noventa e nove cêntimos, de acordo com o 
proposto na informação nº interno/2009/2360, de 2009-
02-13. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

JARDIM INFANTIL POPULAR DA PONTINHA 
 

Atribuição ao Jardim Infantil e Popular da Pontinha, no 
âmbito do PAESO – Programa de Apoio às Entidades 
Sociais de Odivelas – Subprograma D, de apoios, sob a 
forma de transporte, a realizar em veículos municipais a 
realizar nos dias 17 e 31 Março, 06 de Abril, para 
deslocação ao Aquário Vasco da Gama; 05 de Maio e 08 
de Junho, para deslocação ao Jardim Zoológico; 15 de 
Junho, para deslocação ao Oceanário de Lisboa; 22 de 
Junho, para deslocação ao Fluviário de Mora, com o custo 
estimado total de €772,81 (setecentos e setenta e dois 
euros e oitenta e um cêntimos), de acordo com o 
proposto na informação nº interno/2009/2219, de 2009-
02-11. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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CENTRO INFANTIL DA CRUZ VERMELHA NI-NÓ-NI 
 

Atribuição ao Centro Infantil da Cruz Vermelha Ni-Nó-
Ni, no âmbito do PAESO – Programa de Apoio às 
Entidades Sociais de Odivelas – Subprograma D, de um 
apoio, sob a forma de transporte, a realizar em veículo 
municipal, no dia 31 de Março de 2009, para deslocação 
ao Parque Recreativo do Alto da Serafina, com o custo 
estimado de €73,30 (setenta e três euros e trinta cêntimos), 
de acordo com o proposto na informação nº interno/ 
2009/2804, de 2009-02-25. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ASSOCIAÇÃO DOS ESCOTEIROS DE PORTUGAL 
GRUPO 19 DA PONTINHA 

 
Atribuição à Associação dos Escoteiros de Portugal – 
Grupo 19 da Pontinha, no âmbito do PAJO – Programa 
de Apoio ao Associativismo Juvenil do Concelho de 
Odivelas – Programa D, de um apoio, sob a forma de 
transporte, a realizar em veículo municipal nos dias 20 e 
22 de Março de 2009, para deslocação à Serra de 
Montejunto e regresso à Pontinha, com o custo estimado 
de €364,06 (trezentos e sessenta e quatro euros e seis 
cêntimos), de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2009/2974, de 2009-03-02. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

JUNTA DE FREGUESIA DA PONTINHA 
FUNDAÇÃO CESDA 

 
Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte, no 
valor de €1238,80, à Junta de Freguesia da Pontinha / 
Fundação CESDA, a realizar em veículo municipal nos 
dias 6 e 11 de Julho, 27 de Julho e 1 de Agosto de 2009, 
para deslocação a Aveiro, no âmbito da realização de uma 
colónia de férias para idosos na Fundação CESDA, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2009/1854, de 2009.02.25. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

CENTRO COMUNITÁRIO PAROQUIAL DA RAMADA 
 

Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte, no 
valor de €122.03, ao Centro Comunitário Paroquial da 
Ramada, a realizar em veículo municipal no 14 de Abril de 
2009, para deslocação ao Cabeço de Montachique, no 
âmbito da realização de um piquenique, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2009/3066, de 
2009.03.03. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 

ODIVELAS FUTEBOL CLUBE 
 

Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte, no 
valor de €471,66, ao Odivelas Futebol Clube, a realizar em 
veículo municipal no 22 de Março de 2009, para 
deslocação a Braga, no âmbito do Campeonato Nacional 
de Futebol Feminino, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2009/2806, de 2009.02.25. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

FÉRIAS DESPORTIVAS – PÁSCOA 2009 
PATROCÍNIO 

 
Aceitação, por parte da Câmara Municipal de Odivelas, de 
um patrocínio de 300 garrafas de água de 33 cl e 300 peças 
de fruta, no valor total de €100,00 (cem euros), do 
Hipermercado Modelo Continente da Arroja, no âmbito 
da iniciativa denominada “Férias Desportivas - Páscoa 
2009”, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2009/3369, de 2009.03.09. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

URBANISMO 
 

 
 

PROCESSO N.º 7990/U – HAGEN IMOBILIÁRIA, S.A. 
PROPOSTA DE CONCESSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 

OBRAS INACABADAS – ARROJA 
 

Reconhecimento do interesse na conclusão das obras de 
urbanização 2.ª fase, Arroja, em nome da empresa Hagen 
Imobiliária S.A., nos termos do n.º 3 do artigo 88º do 
Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de Dezembro, na redacção 
dada pelo Decreto-Lei n.º 177/2001 de 4 de Junho e a 
concessão de Licença especial de Obras inacabadas, nos 
termos do n.º 1 e do n.º 3 do artigo 88º do Decreto-Lei 
n.º 555/99 de 16 de Dezembro, na redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 177/2001 de 4 de Junho, por um prazo de 
seis meses, nos termos reproduzidos na informação 
técnica nº 72/OS/2009, de 26 de Fevereiro de 2009, e de 
acordo com o proposto na informação constante a folhas 
1117, do processo n.º 7990/U de 27 de Fevereiro de 2009. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROCESSO N.º 27.513/L 
IRMÃOS MOTA, LDA., 

CASAL DA CAROCHIA II, JARDIM DA AMOREIRA, RAMADA 
ALVARÁ DE LICENÇA DE LOTEAMENTO Nº 8/2001 

 
No decurso do pedido efectuado pelo titular do alvará de 
loteamento n.º 8/2001, solicitando a recepção provisória 
das zonas B,C,D,E,F e G das obras de urbanização 
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relativas ao alvará de loteamento n.º 8/2001, na sequência 
da informação constante de folhas 3359 a 3360, de 4 de 
Março de 2009, do processo n.º 27.513/L/OC, e das 
informações técnicas constantes de folhas 3349 a 3350, 
3354 a 3358, do processo referido é proposto o seguinte: 
 
1 – Aprovar a Planta síntese rectificativa referente à 
Urbanização Jardim da Amoreira; 
 
2 – A Recepção Provisória da zona B das Obras de 
Urbanização do alvará de licença de loteamento nº 
8/2001; 
 
3 – Fixar, nos termos do nº 1 do artigo 46º do Decreto-
Lei nº 448/91 de 29 de Novembro o prazo de um ano 
para a conclusão das obras de urbanização em falta nas 
zonas C, D, E, F e G do alvará de licença de loteamento 
nº 8/2001 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

BAIRRO DAS GRANJAS NOVAS, LOTE 107, RAMADA 
SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL 

 
Substituição de hipoteca legal, constituída sobre o Lote 
107, inserido no Bairro das Granjas Novas, Freguesia da 
Ramada, pelo depósito caução, efectuado pela Caixa Geral 
de Depósitos, no valor de € 2.836,91 (dois mil oitocentos 
e trinta e seis euros e noventa e um cêntimos), em nome 
de Manuel Duarte Ribeiro, a favor da Câmara Municipal 
de Odivelas, para garantir a boa execução das obras de 
urbanização referentes ao Alvará n.º 1/2000, de 31 de 
Janeiro, de acordo com o proposto na informação n.º 
043/PC/DRU/DGOU/2009, de 2009.02.18. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 
 

DESPACHOS 
 

 
 

PRESIDÊNCIA 
 

 
 

DESPACHO N.º 33/PRES/2009 
 

Assunto: Constituição de Grupo de Trabalho para Gestão 
Municipal da REN 
 
Considerando o quadro legal relativo ao regime jurídico e 
aplicação da Reserva Ecológica Nacional (REN) (DL. N.° 
166/2008, de 22 de Agosto) e sua aplicação na gestão 
territorial e tendo em conta a complexidade da sua 
essência jurídica e técnica intrínsecas;  
 
Considerando que a REN determina fortemente o 
Ordenamento e a Gestão do Território envolvendo as 
competências funcionais de diversas unidades orgânicas 
municipais, desde o planeamento, gestão, fiscalização e 
contencioso jurídico; 
 
Considerando ainda que, para a gestão e fiscalização da 
aplicação do regime jurídico da REN concorrem, para 
além do Município, outras entidades tutelares da 
Administração Central; 
 
Com vista a definir e implementar um sistema municipal 
de gestão do regime jurídico da REN adequadamente 
estruturado e eficiente, determino a constituição de um 
Grupo de Trabalho interdepartamental, constituído pelos 
seguintes elementos: 
 
Arq.° Luís Grave - Chefe da Divisão do Plano Director 
Municipal do Departamento Planeamento Estratégico e 
Desenvolvimento Económico; 
 
Dr.ª Susana Teixeira - Chefe da Divisão Jurídica do 
Departamento de Administração Jurídica e Geral; 
 
Dr.ª Paula Tavares - Técnica da Divisão Jurídica do 
Departamento de Administração Jurídica e Geral; 
 
Dr.ª Sara Colucas - Técnica da Divisão de Ambiente do 
Departamento de Ambiente e Salubridade; 
 
Dr.ª Isabel Costa - Técnica do Sector Jurídico do 
Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico; 
 
Arq.º Fernando Gordo - Técnico da Divisão de 
Licenciamento de Obras Particulares; 
 

Eng. José Duarte - Técnico da Divisão de Fiscalização 
Urbanística; 
 
Dr. António Rodrigues - Técnico da Divisão de 
Fiscalização Municipal.  
 
O presente Grupo de Trabalho deverá no prazo de 30 
dias apresentar-me um Programa de Trabalho e será 
coordenado pelo Arq.° Luís Grave que deverá promover 
os contactos que entender necessários com as diversas 
Unidades Orgânicas da CMO. 
 
Odivelas, 18 de Março de 2009 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

(Susana de Carvalho Amador) 
 
 
 

DESPACHO N.º 34/PRES/2009 
 

Assunto: Situação Económica e Financeira da Câmara 
Municipal de Odivelas Medidas de Contenção da Despesa 
 
As demonstrações financeiras provisórias do exercício de 
2008, evidenciam uma redução da divida total do 
Município de Odivelas. 
 
Ao longo dos últimos três anos registou-se uma 
diminuição gradual e sustentada da divida total - 67,8 
milhões de euros no final de 2005, 65,8 milhões de euros 
em 2006, 63,0 milhões de euros em 2007 e 59,1 milhões 
de euros no final de 2008 (menos 8,7 milhões de euros de 
divida face ao inicio do presente mandato). 
 
Apesar desta evolução bastante positiva, a situação 
financeira e económica vivenciada, a uma escala global, a 
partir do final do primeiro semestre de 2008, produziu um 
impacto bastante negativo na receita da CMO. A receita 
em 2008 diminuiu 5,5 milhões de euros face a 2007, 
destacando-se a quebra de 26,4% a título de IMT e 34,7% 
a título de Derrama. 
 
A situação referida no parágrafo anterior, não só não foi 
ultrapassada, apesar das inúmeras medidas empreendidas 
pelos responsáveis da maioria dos países do mundo, como 
se tem vindo a agudizar. 
 
Neste contexto e considerando que a tendência para a 
redução da receita se mantém, por prudência, importa 
adoptar um conjunto de medidas/recomendações que 
conduzam á contenção efectiva dos níveis de despesa 
nova. 
 
De forma a permitir uma gestão tão rigorosa quanto 
possível de todos os recursos financeiros disponíveis da 
C.M.O., determino e recomendo as seguintes medidas: 
 
1. Cativação de 10% nas dotações disponíveis em 
orçamento por Pelouro - (GP); 
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2. A realização de iniciativas que tenham encargos no 
orçamento da CMO só podem ser promovidas após 
despacho de autorização da Presidente da Câmara - 
(Todos os serviços da CMO); 
 
3. Acções de sensibilização aos responsáveis dos serviços 
e funcionários para a necessidade de redução dos 
consumos de energia e água - (DAS>; 
 
4. Comunicação periódica aos dirigentes das unidades 
orgânicas dos custos com este tipo de serviços por 
instalação municipal - (DAJG); 
 
5. Conclusão da colocação dos contadores nos espaços 
verdes, evitando a contagem e pagamento dos consumos 
por estimativa (DAS/DAJG); 
 
6. Comunicação aos responsáveis das escolas dos custos 
mensais com água e electricidade sensibilizando-os para a 
necessidade de adopção de práticas ecológicas que 
conduzam à diminuição dos consumos (DSC/DAJG); 
 
7. Colocação de um sistema que permita medir e contar os 
consumos nos bairros degradados evitando-se o 
pagamento do consumo de água por estimativa - 
(DHSAS/DAJG); 
 
8. Conclusão da terceira fase da política de instalações e 
estudo de soluções que conduzam à diminuição do valor 
mensal de rendas - (DAJG/DGAF); 
 
9. Análise das necessidades efectivas da prestação de 
serviços de Limpeza e Vigilância tendo por base a actual 
realidade das instalações municipais ocupadas pelos 
serviços - (DAJG/DGAF); 
 
10. Redução dos plafonds fixados para os utilizadores de 
telemóveis, possibilitando uma diminuição efectiva de 
30% na factura mensal - (GISC/DGAF); 
 
11. Sensibilização dos responsáveis dos serviços e 
funcionários para a necessidade de redução dos valores 
dos serviços de comunicações fixas. Comunicação aos 
utilizadores dos consumos mensais e redefinição dos 
acessos à rede externa - (GISC); 
 
12. Redefinição da política de Impressão e fotocopias 
substituindo gradualmente os equipamentos de impressão 
por equipamentos de fotocopia e impressão, reduzindo o 
numero de impressoras existentes nos serviços - 
(GISC/DAJG); 
 
13. Os serviços devem privilegiar a utilização do correio 
electrónico em vez do formato papel - (Todos os serviços 
da CMO); 
 
14. Evitar, sempre que possível, a impressão de relatórios 
detalhados do Edoclink - (Todos os serviços da CMO); 
 

15. Implementação de uma solução tecnológica que 
permita a desmaterialização total do processo de despesa - 
Requisição Externa até à ordem de pagamento - 
(GISC/DGAF); 
 
16. Redução da frota automóvel em utilização nos 
serviços Considerando a concentração de serviços na 
Ribeirada deverá ser encontrada uma solução que permita 
a partilha de viaturas entre serviços reduzindo o número 
de viaturas existente, procedendo-se ao abate das viaturas 
em piores condições mecânicas - (DTO); 
 
17. Melhoria do controlo e gestão da frota automóvel, 
através da implementação e integração da aplicação de 
máquinas e viaturas com a aplicação de gestão da CMO, 
permitindo, por esta via um controlo rigoroso dos gastos 
com as viaturas - (DTO/GISC/DGAF). 
 
Identificados os serviços responsáveis pelas dezassete 
medidas/recomendações atrás referidas, devem os 
mesmos desenvolver de imediato acções e actividades em 
consonância com as mesmas. 
 
Como forma de monitorização dos resultados devem os 
responsáveis dos serviços elaborar relatórios de 
periodicidade mensal. 
 
Odivelas, 18 de Março de 2009  

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNIPAL 

(Susana de Carvalho Amador) 
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OUTROS DESPACHOS 
 

 
 

DESPACHO N.º 01/VFF/2009 
 

Assunto: Subdelegação de Competências 
 
Nos termos da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as 
alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro, e de acordo com as normas do Código do 
Procedimento Administrativo e ao abrigo do disposto no 
Despacho de Delegação de Competências da Senhora 
Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, n.º 
14/PRES/2009, de 26 de Fevereiro de 2009, pelo 
presente despacho subdelego no Senhor Director do 
Departamento de Administração Jurídica e Geral, Dr. 
Hernâni Silvino Vilela Boaventura, licenciado em Direito, 
e adito ao capitulo I do meu despacho 01/VFF/2008 de 
20 de Junho, as competências abaixo discriminadas que 
serão exercidas no âmbito do respectivo Departamento. 
 

I 
 
Assim, subdelego as competências que me foram 
delegadas pela Senhora Presidente da Câmara Municipal 
para: 
 
22. As competências previstas no Decreto-Lei n.º 
209/2008, de 29 de Outubro, rectificado pelas 
Declarações de Rectificação n.º 77-A/2008, de 26/12, e 
15/2009, de 10/02, relativamente ao registo e respectivos 
procedimentos no âmbito do Regime de Exercício da 
Actividade Industrial (REAI), com a possibilidade de 
subdelegação; 
 
Considerando a entrada em vigor do Código dos 
Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
18/2008, de 29 de Janeiro, torna-se necessário proceder à 
alteração dos pontos 9 e 10 do Despacho 01/VFF/2008, 
de 20 de Junho. 
 
Assim, os pontos 9 e 10, passam a ter a seguinte redacção: 
 
9. autorizar a realização de despesas com a aquisição de 
bens e serviços até ao limite de 2.500 € (dois mil e 
quinhentos euros), com a possibilidade de subdelegação 
nos dirigentes municipais, sempre com respeito pela 
disciplina de execução orçamental estabelecida nas alíneas 
d), e) e f) do ponto 2.3.4 do POCAL, aprovado pela Lei 
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 do 
estabelecido no artigo 16° do Decreto-Lei n.º 197/99, de 
8 de Junho, por aplicação do art.° 14 n.º 1 al. f) do 
Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29/01, e nos termos do art.° 
109° do mesmo diploma legal; 
 

10. autorizar o pagamento das despesas realizadas, até ao 
limite de 2.500€ (dois mil e quinhentos euros), nos termos 
do Código da Contratação Pública, publicado pelo 
Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29/01; 
 
As competências agora subdelegadas poderão ser 
revogadas a todo o tempo desde que as circunstâncias o 
justifiquem e, bem assim, poderão ser revogados 
quaisquer actos praticados pelo subdelegado. 
 
Poderá ainda o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, o subdelegado 
abster-se da prática de quaisquer acções ou iniciativas que 
por qualquer forma sejam susceptíveis de alterar a situação 
existente, enquanto o processo ou assunto não lhe for 
devolvido. 
 
Do exercício das competências subdelegadas, deverá o 
subdelegado prestar ao subdelegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
As competências agora subdelegadas poderão, por sua vez 
ser objecto de subdelegação sempre que tal se justifique e 
com autorização prévia do signatário. 
 
Odivelas, 27 de Fevereiro de 2009 
 

O Vereador 
Fernando Ferreira 
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AVISO 
 

 
 

DGOU / DIVISÃO DE PLANEAMENTO URBANÍSTICO E DE 
PROJECTOS ESPECIAIS 

 
AVISO 

 
LOTEAMENTO MUNICIPAL D0 CENTRO ADMINISTRATIVO – 

ODIVELAS 
 

DISCUSSÃO PÚBLICA 
 

Susana de Carvalho Amador, Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, torna público que: 
 
- Nos termos do n.º 5 do artigo 7.° do Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16 de Dezembro, na sua redacção actual, e 
artigo 77.° do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, 
na sua redacção actual, se irá proceder ao período de 
discussão pública do estudo de loteamento Municipal, sito 
na Urbanização da Ribeirada, Odivelas, a que respeita o 
processo camarário n.º 5.883/DPU, em nome do 
Município de Odivelas. 
 
 
- A operação Urbanística consiste em: 
 
a) Constituição de seis lotes, com área total de construção 
habitacional de quatrocentos e vinte metros quadrados e 
área total de construção para actividades económicas de 
dezassete mil e quinhentos e cinquenta metros quadrados. 
b) Parcela destinada a equipamento, com área de seis mil 
metros quadrados. 
c) Área de cedência para espaços verdes e de utilização 
colectiva, com seis mil e quinhentos metros quadrados. 
 
- O período de discussão pública terá a duração de quinze 
dias e iniciar-se-á oito dias após a data desta publicação. 
 
- O processo poderá ser consultado todos os dias úteis, 
das 9 horas às 16 horas, no Departamento de Gestão e 
Ordenamento Urbanístico da Câmara Municipal de 
Odivelas, sito na Avenida Amália Rodrigues, n.º 20-A, em 
Odivelas, e as sugestões ou reclamações dos interessados 
deverão ser apresentadas por escrito, através de 
requerimento dirigido à presidente da Câmara Municipal, 
identificando devidamente o seu subscritor e entregue 
pessoalmente ou remetido através do correio ao serviço 
acima mencionado. 
 
- Para constar e devidos efeitos se publica este aviso e 
outros que irão ser afixados nos lugares de estilo. 
 
Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico, 

11 de Fevereiro de 2009 
 

A Presidente da Câmara Municipal de Odivelas 
Susana de Carvalho Amador 
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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 18 de Dezembro de 2008 a 
27 de Fevereiro de 2009, nos termos da Informação n.º 
Interno/2009/2965, de 02.03.2008: 
 
Departamento de Ambiente e Salubridade 
 
Divisão de Prevenção Hígio-Sanitária 
 
EDOC 2008/77850 
Interno /2009/241 de 2009-02-03 
Assunto: Proposta de pagamento da factura nr. 22.00473 da 
VALORSUL, no valor de € 11.022,93 (onze mil e vinte e dois 
euros e noventa e três cêntimos), com IVA incluído à taxa legal 
de 5 %, referente à utilização do Aterro Sanitário Mato Cruz 
para deposição de resíduos sólidos urbanos e equiparados, no 
mês de Novembro 2008. 
Decisão: Ao DGAF/DF para os procedimentos solicitados. 
Data: 2009-02-13 
 
EDOC 2009/826 
Interno / 2009 / 1734 de 2009-02-03 
Assunto: Proposta de pagamento da factura nr. 22.00505 da 
VALORSUL, no valor de € 3.062,22 (três mil e sessenta e dois 
euros e vinte e dois cêntimos)), com IVA incluído à taxa legal de 
5 %, referente à utilização do Aterro Sanitário Mato Cruz para 
deposição de resíduos sólidos urbanos e equiparados, no mês de 
Dezembro de 2008. 
Decisão: Ao DGAF/DF para os procedimentos solicitados. 
Data: 2009-02-13 
 
 
Divisão de Parques e Jardins 
 
EDOC 2008/77230 
Interno/ 2008/19450 de 2008-12-23 
Assunto: Proposta de pagamento da factura nr. 28002303 da 
CESPA Portugal, no valor de € 25.015,88 (vinte e cinco mil e 
quinze euros e oitenta e oito cêntimos), valor com IVA incluído 
à taxa legal de 5 %, referente à empreitada de requalificação do 
talude do Parque Urbano da Póvoa de Santo Adrião. 
Decisão: Ao DGAF/DF para o procedimento solicitado. 
Data: 2009-01-06 
EDOC 2009/1981 
Interno 2009/726 de 2009-01-19 
Assunto: Proposta de cabimento, compromisso e pagamento da 
factura nr. 257/2008 de Costa & Leandro, Lda., no valor de € 
26.372,23 ( vinte e seis mil trezentos e setenta e dois cêntimos e 
trinta e três cêntimos), valor com IVA incluído à taxa legal de 5 
%, referente à empreitada de Construção das infra-estruturas do 
Jardim Torres do Falcão na Pontinha. 
Decisão: Ao DGAF/DF para os procedimentos solicitados. 
Data: 2009-01-23 
 

EDOC 2009/344 
Interno 2009/731 de 2009-01-19 
Assunto: Proposta de cabimento, compromisso e pagamento da 
factura nr. 28002442 da empresa CESPA Portugal, no valor de € 
20.410,14 (vinte mil quatrocentos e dez euros e catorze 
cêntimos, valor com IVA incluído à taxa legal de 5 %, referente 
aos trabalhos da empreitada de Construção de Jardim no 
Logradouro da Rua Cândido de Oliveira, na Póvoa de Santo 
Adrião. 
Decisão: Ao DGAF/DF para os procedimentos solicitados. 
Data: 2009-01-21 
 
EDOC 2008/77606 
Interno 2009/1024 de 2009-01-22 
Assunto: Proposta de cabimento, compromisso e pagamento da 
factura nr. 72 da empresa Temundo Sociedade de Administração 
de Propriedades, S.A., no valor de € 64.550,48 (sessenta e quatro 
mil quinhentos e cinquenta euros e quarenta e oito cêntimos), 
valor com IVA incluído à taxa legal de 5 %, referente à 
empreitada de construção das infra-estruturas do Jardim 19 de 
Abril em Famões. 
Decisão: Ao DGAF/DF para os procedimentos solicitados. 
Data: 2009-01-27  
 
EDOC 2009/422 
Interno 2009/1438 de 2009-01-30 
Assunto: Proposta de cabimento, compromisso e pagamento da 
factura nr. 28002441 da CESPA Portugal, no valor de € 
34.158,87 (trinta e quatro mil cento e cinquenta e oito euros e 
oitenta e sete cêntimos), valor com IVA incluído à taxa legal de 5 
% em vigor, referente ao Auto de Medição nº 1 da empreitada 
de construção do espaço verde na Rua Alves Redol/Rua Alfredo 
Roque Gameiro em Odivelas. 
Decisão: Ao DGAF/DF para os procedimentos solicitados. 
Data: 2009-02-02 
 
 
Médico Veterinário Municipal 
 
EDOC 2008/80285 
Interno 2008/19199 de 2008-12-17 
Assunto: Proposta de cabimento, compromisso e pagamento da 
factura nr. MO80900009951 da Câmara Municipal de Lisboa, 
Departamento de Higiene Urbana e Resíduos Sólidos, no valor 
de € 43,40 (quarenta e três euros e vinte cêntimos), valor com 
IVA incluído à taxa de 20 %, referente à cremação de 5 
cadáveres de animais no Canil Municipal de Lisboa, durante o 
mês de Novembro de 2008. 
Decisão: Ao DGAF/DF para os procedimentos solicitados. 
Data: 2008-12-29  
 
EDOC 2009/3262 
Interno2009/790 de 2009-01-19 
Assunto: Proposta de cabimento, compromisso e pagamento da 
factura nr. MO8090010331 da Câmara Municipal de Lisboa, 
Departamento de Higiene Urbana e Resíduos Sólidos, no valor 
de € 34,72 (trinta e quatro euros e setenta e dois cêntimos), valor 
com IVA incluído à taxa de 20 %, referente à cremação de 4 
cadáveres de animais no Canil da Câmara Municipal de Lisboa 
durante o mês de Dezembro de 2008. 
Decisão: Ao DGAF/DF para os procedimentos solicitados. 
Data: 2009-01-21  
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Habitação, Saúde e Assuntos Sociais 
 

 
 
Decisões com eficácia externa, tomadas no âmbito do 
Departamento de Habitação, Saúde e Assuntos Sociais, pelo 
Senhor Vereador José Esteves, ao abrigo das competências 
subdelegadas pelo Despacho n.º 54/PRES/2006, nos termos da 
Informação n.º Interno/2009/3239, de 2009.03.05, referente ao 
período de 18 de Fevereiro a 2 de Março de 2009: 
 
Departamento de Habitação Saúde e Assuntos Sociais 
 
EDOC/2009/8370 
Interno/2009/2451 de 2009-02-16 
Assunto: Proposta de revisão de renda, solicitada por José 
Cardoso, morador no fogo sito na Rua Combatentes do 
Ultramar, nº 3, r/c Dtoº - Odivelas. 
Decisão: Revisão de renda do fogo municipal: Rua Combatentes 
do Ultramar, nº 3 – R/C Dto. – Odivelas, Inquilino: José Luís 
Cardoso, para o regime de renda apoiada no valor de € 4,50, 
tendo em conta a composição e rendimentos deste agregado 
familiar. 
Data: 2009-02-26 
 
 
Sector de Gestão do Parque Habitacional  
 
EDOC/2009/2924 
Interno/2009/571 de 2009-01-14 
Assunto: Regularização de dívida. Fogo: Rua Domingos António 
Carvalho, 4, 2º Esq., Famões. 
Decisão: Regularização de dívida referente a rendas em atraso 
relativo aos meses de Junho/1996 a Janeiro/2009 - Fogo 
Municipal: Rua Domingos António de Carvalho nº 4 – 2º Esqº - 
Famões, Inquilino: Sérgio Sandro Vicente, no valor de € 953,16, 
através de um plano de regularização de 12 prestações mensais, 
no valor de € 79,43, com início em Fevereiro/09.      
Data: 2009-02-26 
EDOC/2009/3292 
Interno/2009/1576 de 2009-01-30 
Assunto: Aditamento ao contrato. Fogo: Rua Palmira Bastos, 
23,2º Dtº, Ramada. Titular: Maria Glória Saavedra. 
Decisão: Aditamento ao Contrato de Arrendamento, de Maria 
Glória Saavedra, por adequação de tipologia do agregado 
residente no fogo municipal, sito na Rua António Aleixo nº 11 – 
2º Esq.- Póvoa de Santo Adrião, para outro fogo municipal sito 
na, Rua Palmira Bastos, nº 23 – 2º Dto. – Ramada.  
Data: 2009-02-26 
 
 
Sector de Intervenção Social 
 
EDOC/2009/10178 
Interno/2009/2401 de 2009-02-13 
Assunto: Gestão Social do PER – Proposta de actualização do 
agregado familiar recenseado com o registo de matrícula nº 
042.0020.1 – Bairro do Chapim – Ramada.  
Decisão: Inclusão no PER com o registo de matrícula nº 
042.0020.1, Bairro do Chapim – Ramada, do agregado familiar 
de José Carlos Carmo Martins, composto por Maria Luciene 
Morais (mulher), e Eriça Maria Nascimento Martins (filha).  
Data: 2009-02-26 
 
 
 

EDOC/2009/8649 
Interno/2009/2001 de 2009-02-06 
Assunto: Agregado familiar de Paula Cristina Farinha dos Anjos. 
Núcleo PER da Estrada da Correia (072.016.01). 
Decisão: Actualização do PER com o registo de matrícula nº 
072.016.01, Estrada da Correia – Ramada, composto por Paula 
Cristina Farinha dos Anjos (titular) e André Miguel Farinha Gil 
(filho), bem como a exclusão do PER DE Vítor Manuel Cristina 
Gil ( ex. –companheira do titular). 
Data: 2009-02-26 
 
 
 
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/2009/3244, de 2009.03.05, referente ao período de 
18 de Fevereiro a 2 de Março de 2009: 
 
Departamento de Habitação Saúde e Assuntos Sociais 
 
Sector de Reabilitação de Habitação 
 
EDOC/2008/21308 
Interno/2009/1424 de 2009-01-29 
Assunto: Pagamento de Factura: Empreitada de obras de 
reparação em partes comuns de prédio municipal sito na “ Rua 
Prof. Dr. Augusto Abreu Lopes, nº 54, Bº Gulbenkian – 
Odivelas”.   
Decisão: Ao DGAF/DF : Pague-se nos termos propostos pelos 
serviços, atendendo ao teor do Auto de Recepção Provisória 
desta empreitada. 
Data: 2009-02-19 
 
 
 
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/2009/3106, de 2009.03.03, 
referente ao período de 17 de Fevereiro a 03 de Março de 
2009: 
 
Assunto: Pagamento de quotas referente ao mês de Dezembro 
de 2008 e ao ano de 2009 do Condomínio do Edifício n.º 6 – 
Rua Pêro Vaz de Caminha – Pontinha, perfazendo um total a 
pagar de € 520 (quinhentos e vinte euros), de acordo com a 
informação n.º Interno/2009/2838, 2009-02-25. 
Decisão da Directora do DHSAS: Ao DGAF/DF: Para efeitos 
de compromisso e pagamento da verba apresentada nesta 
informação. 
Data da Decisão: 2009-02-09 
 
Assunto: Pagamento à firma “Carvalho Costa” da factura n.º 
80.265, referente à reparação da máquina de encadernar do 
DHSAS, no valor de € 85 (oitenta e cinco euros) + IVA à taxa 
legal em vigor, de acordo com a informação n.º 
Interno/2009/2185, 2009-02-09. 
Decisão da Directora do DHSAS: Ao DGAF/DF: Atento o 
constante nesta informação, solicita-se o cabimento, 
compromisso e pagamento da verba apresentada na factura. 
Data da Decisão: 2009-02-28 
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Assunto: Pagamento de quotas de 2009 do Condomínio do 
Edifício n.º 10 – Rua Bordalo Pinheiro – Odivelas, no valor de 
€268 (duzentos e sessenta e oito euros), de acordo com a 
informação n.º Interno/2009/2336, 2009-02-12. 
Decisão da Directora do DHSAS: Ao DGAF/DF: Solicita-se o 
compromisso e pagamento da verba abaixo indicada nesta 
informação, tendo em vista o cumprimento das obrigações da 
autarquia enquanto condómina do edifício abaixo referido. 
Data da Decisão: 2009-03-02 
 
Assunto: Pagamento de quotas de 2009 do Condomínio do 
Edifício n.º 56 – Avª Professor Dr. Augusto Abreu Lopes – 
Odivelas, no valor de € 960 (novecentos e sessenta euros), de 
acordo com a informação n.º Interno/2009/2455, 2009-02-16. 
Decisão da Directora do DHSAS: Ao DGAF/DF: Solicita-se o 
compromisso e pagamento da verba abaixo indicada, tendo em 
vista o cumprimento das obrigações da autarquia enquanto 
condómina do edifício abaixo identificado. 
Data da Decisão: 2009-03-02 
 
Assunto: Pagamento de quotas de 2009 do Condomínio do 
Edifício n.º 1 – Rua Helena de Aragão – Odivelas, no valor de 
€187 (cento e oitenta e sete euros), de acordo com a informação 
n.º Interno/2009/2503, 2009-02-17. 
Decisão da Directora do DHSAS: Ao DGAF/DF: Para efeitos 
de compromisso e pagamento da verba apresentada nesta 
informação, tendo em vista o cumprimento das obrigações da 
autarquia enquanto condómina do edifício abaixo referido. 
Data da Decisão: 2009-03-02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOTA RETIFICATIVA 
 

 
 

No Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 24 
de 2008, na página 54, referente à deliberação tomada pela 
Assembleia Municipal de Odivelas, relativamente à minuta 
de protocolo de parceria científica a celebrar entre a 
Universidade de Lisboa, Museu e Jardim Botânico e a 
Câmara Municipal de Odivelas, foi publicado por lapso 
um protocolo que não se refere ao tema aprovado, pelo 
lapso pedimos as devidas desculpas, sendo que na página 
54 do referido boletim, onde consta o “Protocolo de 
Colaboração entre o Município de Odivelas e a Direcção-
Geral de Arquivos para a Digitalização dos Registos 
Paroquiais de Odivelas” deve constar: 

 
 

“Minuta de Protocolo de Parceria Cientifica 
 

Entre: 
 
A Universidade de Lisboa/ Museu e Jardim Botânico. n° 
de pessoa colectiva 501535977, com sede na Alameda da 
Universidade, Cidade Universitária 1649-004 Lisboa, 
representada neste acto pelo seu Reitor, Prof. Doutor 
António Manuel Seixas Sampaio da Nóvoa, na qualidade 
de Primeira Outorgante, 
 
E 
 
A Câmara Municipal de Odivelas, n° de pessoa colectiva 
504293125 com sede Paços do Concelho – Quinta da 
Memória, Rua Guilherme Gomes Fernandes, 2675-372 
Odivelas, representada neste acto pela Sra. Presidente da 
Câmara Municipal, Dra. Susana de Carvalho Amador, na 
qualidade de Segunda Outorgante 
 
Considerando que: 
 
O Jardim Botânico da Universidade de Lisboa é uma 
Instituição vocacionada desde há 130 anos para o estudo e 
conservação da diversidade vegetal, sendo detentor de um 
vasto património botânico;  
 
A Câmara Municipal de Odivelas tem um projecto de 
criação de um jardim que pretende ser um Jardim 
Botânico.  
 
É celebrado o presente protocolo de parceria científica 
que se rege pelas seguintes cláusulas: 

 
1ª 

(Finalidade) 
 

O presente protocolo visa o intercâmbio de 
conhecimentos técnicos e científicos para a criação e o 
estabelecimento de um Jardim Botânico em Famões, 
através de consultadoria e acompanhamento especializado 
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por parte do Jardim Botânico da Universidade de Lisboa, 
de acordo com as normas internacionais dos Jardins 
Botânicos. 

 
2ª 

(Contrapartidas da 1ª Outorgante) 
 

No âmbito da colaboração e coordenação de actividades, 
objecto do presente protocolo, a Primeira Outorgante irá 
disponibilizar os meios necessários para a prossecução dos 
objectivos científicos da Segunda Outorgante: 
acompanhamento e consultadoria cientifica, de acordo 
com as cláusulas complementares constantes no anexo I. 

 
3ª 

(Contrapartidas da 2ª Outorgante) 
 

A Segunda Outorgante, por seu turno, compromete-se a: 
 
1. Pagar os estudos específicos desenvolvidos pela 
Primeira Outorgante necessários à prossecução dos 
objectivos do novo Jardim Botânico, de acordo com as 
cláusulas complementares constantes no anexo I. 
 
2. Publicitar através dos seus meios de comunicação a 
presente cooperação científica. 

 
4ª 

(Gestão do Protocolo) 
 

Para boa execução dos objectivos científicos do presente 
protocolo será nomeado um representante de cada uma 
das partes outorgantes. 

 
5ª 

(Prazo) 
 

O presente protocolo terá a duração de cinco anos, 
renovável por igual período se não for denunciado por 
qualquer das partes com a antecedência mínima de trinta 
dias a contar do seu termo ou das suas renovações. 

 
O presente protocolo é efectuado em duplicado, sendo os 
dois exemplares de conteúdo e valor idênticos, ficando 
cada um deles na posse das outorgantes.  
 
Odivelas, ….. de ………………. de ………. 
 
O Reitor da Universidade de Lisboa 
 
A Presidente da Câmara Municipal de Odivelas” 
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AASSSSEEMMBBLLEEIIAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  
DDEE  OODDIIVVEELLAASS  
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AASSSSEEMMBBLLEEIIAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  
 

 
 

11..ªª  SSEESSSSÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  
 

33..ªª  RReeuunniiããoo  rreeaalliizzaaddaa  eemm  
 

1122  ddee  MMaarrççoo  ddee  22000099  
 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 

ASSOCIAÇÕES HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 
DO CONCELHO DE ODIVELAS – ÁREAS DE ACTUAÇÃO 

 
Presente para apreciação, o relatório efectuado pela 
Comissão do Poder Local, Ordenamento do Território e 
Segurança das Populações, após analisada a moção sobre 
“A Revisão das Áreas de Actuação dos Bombeiros no 
Concelho de Odivelas”. Da apreciação sobre o assunto 
em causa, foi aprovada a seguinte Moção: 

 
 
 
 

MOÇÃO 
 

 
 

A REVISÃO DAS ÁREAS DE ACTUAÇÃO DOS BOMBEIROS NO 
CONCELHO DE ODIVELAS 

 
No Concelho de Odivelas existem três corporações de 
Bombeiros, a saber: 
 
- Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 
Caneças 
- Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da 
Pontinha 
- Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 
Odivelas 
 
As suas áreas de actuação são: 
 
- Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 
Caneças 
Freguesia de Caneças com uma população de 10.647 
habitantes e uma área de 5,9Km2; 
 
- Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da 
Pontinha 
Freguesia da Pontinha com uma população de 24.023 
habitantes e uma área de 4,7Km2; 

 
- Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 
Odivelas 
Freguesias de Odivelas, Famões, Ramada, Olival Basto, 
Povoa Stº Adrião. 
Com total de população de 99.177 habitantes e uma área 
de 16,5km2. 
 
Após o 25 de Abril, Odivelas era a maior freguesia do país 
e tinha o seu corpo de bombeiros. 
 
Nos anos que se seguiram houve necessidade de dividir a 
grande freguesia de Odivelas e assim foram criadas as 
freguesias da Pontinha, Ramada e Famões, que no seu 
conjunto têm hoje cerca de 60 mil habitantes, no entanto, 
mesmo com a separação destas freguesias, Odivelas tem 
hoje mais de 65 mil habitantes. 
 
As áreas de actuação dos bombeiros no Concelho de 
Odivelas não acompanharam a divisão administrativa. 
 
Face à presente situação, parece evidente que existe um 
manifesto desequilíbrio na distribuição das forças no 
concelho e uma existente desproporção de meios ao 
serviço da população, tanto no que diz respeito ao 
numero de habitantes, como à área que é abrangida pelas 
três Corporações de Bombeiros. 
 
Lógico seria que: 
 
A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da 
Pontinha passar a servir igualmente a Freguesia de 
Famões com quem tem continuidade geográfica; 
 
A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 
Caneças passar a servir igualmente a Freguesia da Ramada 
com quem tem continuidade geográfica; 
 
Nesta situação os Bombeiros Voluntários de Odivelas 
ficariam com as Freguesias de Odivelas, Póvoa Stº Adrião 
e Olival Basto. 
 
Atenta a tudo o que se passa no Concelho de Odivelas, a 
Comissão Permanente do Poder Local, Ordenamento do 
Território e Segurança das Populações da Assembleia 
Municipal de Odivelas reuniu com as três Associações de 
Bombeiros do Concelho. 
 
A conclusão a que chegou após as reuniões é que, tanto a 
Associação de Bombeiros Voluntários de Caneças como a 
Associação de Bombeiros Voluntários da Pontinha estão 
aptas e demonstraram interesse em servir as freguesias da 
Ramada e Famões, respectivamente, e que os Bombeiros 
Voluntários de Odivelas não aceitam prescindir das 
freguesias que actualmente servem, ou seja, Famões, 
Odivelas, Olival Basto, Ramada e Póvoa Stº Adrião. 
 
Sabemos que a competência para modificar a área de 
actuação dos Bombeiros no Concelho de Odivelas é a 
Autoridade Nacional de Protecção Civil. 
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Assim, a Assembleia Municipal de Odivelas, reunida a 12 
de Março de 2009, delibera: 
 
1 – Face ao atrás aduzido, solicitar junto da Autoridade 
Nacional de Protecção Civil para que sejam revistas as 
áreas de actuação dos Bombeiros no Concelho de 
Odivelas. 
 
Odivelas, 12 de Março de 2009 
 
(Aprovada por Maioria) 

 
 
 
 

MOBILIDADE URBANA 
 

 
 

Presente para apreciação, o estudo sobre Mobilidade 
Urbana no Concelho de Odivelas, elaborado pela 
Comissão de Ambiente, Qualidade de Vida e Mobilidade, 
da Assembleia Municipal de Odivelas. 

 
 
 

11..ªª  SSEESSSSÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  
 

44..ªª  RReeuunniiããoo  rreeaalliizzaaddaa  eemm  
 

1188  ddee  MMaarrççoo  ddee  22000099  
 
 
 
 

MOBILIDADE URBANA 
 

 
 

Continuação da apreciação, do estudo sobre Mobilidade 
Urbana no Concelho de Odivelas, elaborado pela 
Comissão de Ambiente, Qualidade de Vida e Mobilidade, 
da Assembleia Municipal de Odivelas. 
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RELATÓRIO DE GESTÃO E ACTIVIDADE 

DO EXERCÍCIO DE 2008 

 

INTRODUÇÃO 
 

O exercício de 2008 é o primeiro exercício da MUNICIPÁLIA EM (após a fusão 

Odivelcultur/Odivelgest), que decorre de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro (como se sabe, 

o anterior exercício da Municipália teve apenas três meses, isto é, de 1 de Outubro a 31 

de Dezembro 2007). Os seus resultados teriam sempre, por isso, um grande valor 

simbólico e estratégico. Ou seja, é o primeiro ciclo de 12 meses em que a estrutura 

gerada pela integração das actividades principais – a actividade cultural e artística 

desenvolvida no Centro Cultural Malaposta e a actividade lúdico-desportiva e de saúde 

desenvolvida no complexo das Piscinas Municipais – e a actividade do subsector da 

exploração de bares (Malaposta, piscinas, BMDD e CMO) ficaria à prova. 

 

Deverá dizer-se, desde já, e como o presente relatório confirmará, para além da 

confirmação inapelável que os resultados contabilísticos sempre mostram, que as 

razões estratégicas e de fundo que levaram à fusão foram oportunas, substanciais e 

justas. Oportunas, porque se não tivesse ocorrido a fusão quando ocorreu já só teria 

possibilidade num futuro mandato; substanciais, porque não geraram nenhum 

desequilíbrio inesperado ou nenhuma ruptura comprometedora, quer em termos de 

situação intra-sectorial, quer em termos de situação inter-sectorial; justas, porque a 

missão de serviço público se alargou comparativamente ao passado longínquo e 
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recente e existem hoje muitos mais utentes nas diferentes valências das piscinas 

municipais e muito mais público nas diferentes salas do Centro Cultural Malaposta.     

 

Refira-se que a fusão decorreu, numa primeira fase (ainda em 2007), sem nenhum 

efeito negativo junto dos trabalhadores de nenhum dos equipamentos da empresa. E 

durante 2008 a situação manteve-se. Ou seja, a racionalização da empresa não se fez à 

custa dos trabalhadores. Claro que houve a necessidade de algumas reafectações de 

função; houve algumas saídas motivadas pelo interesse directo de um ou outro 

trabalhador e houve admissões motivadas por essas saídas. No caso do subsector dos 

bares sempre que saíram trabalhadores optou-se por readaptar horários e não, 

simplesmente, admitir novos funcionários com os inerentes custos. 

 

O Centro Cultural Malaposta teve uma performance notável em 2008, sobretudo no 

plano do incremento das receitas e no aumento significativo de público. As Piscinas 

Municipais conseguiram recuperar utentes e incrementar receitas e conseguiram, 

sobretudo, inverter a tendência para criação de resultados negativos que vinha desde 

sempre e acentuada nos últimos anos. 

 

Em termos de investimento foram efectuados todos os previstos e pode afirmar-se, sem 

reservas, que quer as piscinas municipais, quer o Centro Cultural Malaposta, estão no 

caminho da rentabilização e da sustentabilidade mas sempre com a manutenção e 

evolução dos respectivos equipamentos a ser acautelada. 

 

Assim, o resultado líquido do exercício de 2008, positivo, foi de 14 295.99 euros. A 

previsão existente (apresentada no Plano e Orçamento para 2008) apontava para um 

resultado de total equilíbrio, ou seja, apontava 1.86 euros como resultado líquido 

positivo. O resultado efectivamente obtido veio demonstrar que não só havia razão para 

expectar equilíbrio como ainda existiu possibilidade de criar um superavit importante. 

 

Em termos de receitas houve um acréscimo global, referente ao previsto, de 130 931.7 

euros. A evolução dos custos operacionais foi de 117 576.3 euros. Ou seja, este 

aumento de custos derivou do forte incremento de receitas. Sobretudo ao nível da 

exploração um forte acréscimo de receitas implica acréscimo de custos. Neste ponto 
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deve concluir-se que os custos existentes foram custos sustentados e que propiciaram 

receitas sólidas.  

 

- ANÁLISE POR SECTOR DE ACTIVIDADE - 
 

Arte e Cultura (Centro Cultural Malaposta)  
 

Para o Sector de Arte e Cultura o exercício de 2008 foi muito positivo. Os proveitos 

gerais (resultado líquido positivo do sector) foram de 27 558.37 euros. Tal situação 

deveu-se a um forte incremento das receitas directas de bilheteira mas também de 

facturação. Diga-se que a facturação global à Mundincenter (empresa que gere o 

Odivelas Parque) representou mais de 125000 euros. A publicidade geral, 

nomeadamente nas empenas da caixa de palco da Malaposta, constituiu receita 

também muito interessante. Este quadro geral de resultados da actividade de Arte e 

Cultura demonstra o seguinte: 

 

- a programação do Centro Cultural Malaposta está cada vez mais adequada às 

necessidades do público do Município de Odivelas e da Área Metropolitana de Lisboa. 

Aliás, o aumento de público entre 2007 e 2008 foi de 7917 espectadores! Ou seja, tendo 

sido 2007 um ano, já ele, de excepção (com 42 608 espectadores!) houve em 2008 um 

aumento de 18.58%, pois foram atingidas 50525 espectadores! 

 

- a “marca Malaposta” é hoje no concelho de Odivelas, na Área Metropolitana de Lisboa 

e até no país algo de muito relevante. É uma marca de qualidade. 

 

- a notoriedade do Centro Cultural Malaposta criou uma forte capacidade de atracção 

junto da comunidade envolvente. O que levou à assinatura de cerca de cinquenta 

protocolos de cooperação cultural com entidades do concelho e dos anéis envolventes. 

E assim se vai criando uma relação cada vez mais estreita entre as instituições da 

comunidade (que representam parceiros efectivos na área da arte e cultura e que 

representam mais público). Claro que tudo isto potencia a aproximação do chamado 

“grande público”. 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
Ano X - N.º 5 - 24 de Março de 2009 – Anexo 

4 
 

- esta notoriedade da “marca Malaposta” gerou também um efeito de atracção para as 

empresas e grupos empresariais do Município. O que levou a que se fechassem 

contratos de publicidade. Ainda longe do que poderá ser um dia próximo, mas já uma 

realidade concreta e com números interessantes. 

 

Ao nível específico da programação do Centro Cultural Malaposta deve dizer-se que 

existe já um padrão que criou entrosamento com a comunidade. Esse padrão responde 

ao que o público espera embora exceda essa expectativa na medida em que cada vez 

mais há uma procura de inovação e diversidade. Mesmo sem ser ano de Bienal de 

Culturas Lusófonas o facto é que houve imensa programação lusófona em 2008. A 

programação para os mais novos é hoje um êxito único no país. Tal como a dinâmica ao 

nível do teatro, da poesia, das artes plásticas, do cinema, do canto e da música. 

 

O exercício de 2008 trouxe uma outra excelente notícia para o Sector de Arte e Cultura: 

o IGAC entregou as licenças de recinto para todas as salas do Centro Cultural 

Malaposta. Tratou-se de uma luta iniciada em Setembro de 2003 e que após diversas 

vicissitudes teve agora o seu feliz epílogo.  

 

Enfim, estamos em crer que o Centro Cultural Malaposta encontrou o padrão 

operacional que lhe garantirá um caminho positivo e até optimista para os próximos 

anos. Desde que não sofra inusitadas interrupções. 

 

 

Sector da Água (Piscinas Municipais de Odivelas)  

 

No exercício de 2008 o resultado da exploração do Sector da Água (serviços prestados 

pela actividade das piscinas municipais e suas valências conexas) foi também positivo: 

18 074.22 euros. Pode e deve dizer-se que se tratou de uma evolução extraordinária 

pois as piscinas vinham de uma situação pré-fusão onde o resultado a 30 de Setembro 

de 2007 (último dia de funcionamento da Odivelgest) foi de – 292 480.01 euros. Foi, 

aliás, o exercício de 2008, o primeiro, desde a formação das piscinas, que deu resultado 

líquido positivo.  
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Esta evolução assentou, essencialmente, nos seguintes vectores: 

 
- estabilização dos custos:  depois das obras de fundo efectuadas em 2006 (que só 

em 2007 tiveram total conclusão, sobretudo ao nível da climatização) houve ainda 

necessidade de efectuar mais alguns investimentos (um novo posto de primeiros 

socorros; total reapetrechamento em termos de informática pois o que existia estava 

obsoleto; algumas pinturas interiores; redignificação da zona da secretaria). Depois de 

terminado este ciclo foi possível iniciar o tal processo de estabilização de custos. Os 

resultados foram conseguidos embora ainda existam algumas rubricas onde se terá de 

fazer melhor. 

 
- implementação de uma política de marketing proact iva:  na sociedade de hoje é 

preciso saber comunicar. No caso das piscinas municipais é preciso saber chegar aos 

potenciais utentes. É preciso informar que serviços propomos e em que condições os 

propomos. Foi por isso editado um livro muito cuidado, esteticamente apetecível, em 

que existe toda a informação necessária aos interessados. Foi implementada uma 

campanha de outdoors, em lugares selectivos do concelho de Odivelas, que criou uma 

boa expectativa relativamente às boas condições das piscinas e dos serviços prestados.     

 
- criação de novos serviços propostos aos utentes:  o Departamento Técnico 

estudou alternativas em termos de serviços inovadores. Foi testado o body-jump, o 

hidro-bike, bem como serviços ao nível das massagens. Optou-se por explorar em força 

o hidro-bike e por aprofundar o subsector das massagens. Mas foi no hidro-bike que se 

chegou mais longe e onde se conseguiram resultados mais satisfatórios. O hidro-bike é 

hoje uma disciplina procurada e cujas sessões se encontram esgotadas. 

 
No final da época de inscrições (finais de Setembro 2008) sentiu-se o primeiro grande 

resultado destas políticas concertadas: houve um incremento de cerca de 500 

inscrições, se comparadas com as inscrições do mesmo período mas de 2007. 

 

Sub-Sector da Gestão de Bares  

 

Sabemos que este sub-sector é indispensável para o funcionamento do Centro Cultural 

Malaposta e para as Piscinas Municipais, pois ambos os equipamentos não podem 
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prescindir do funcionamento de um bar. Já o funcionamento dos bares da CMO e da 

BMDD não decorrem da exploração das actividades principais da MUNICIPÁLIA. 

 

Posto isto, caberá dizer que o resultado de exploração deste subsector em 2008 foi 

negativo: 25 768.13 euros. Houve, nos primeiros meses de 2008 um processo de 

reestruturação dos bares, com saídas voluntárias de alguns funcionários e com as 

respectivas mudanças de horário pois entendeu-se que os custos com pessoas não 

poderiam continuar a evoluir neste subsector. Os efeitos positivos dessa política só se 

fizeram sentir a partir do segundo trimestre de 2008. 

 

No tocante ao bar que serve a Malaposta, embora seja o que mais factura é o que tem 

custos de pessoal mais elevados. A solução não passará por reduzir o pessoal mas por 

encontrar novas oportunidades de serviço quer ao nível do Café-Teatro, quer ao nível 

da exploração de esplanadas no exterior do edifício. Um plano para esta intervenção 

está a ser pensado e poderá, eventualmente, vir a ser elaborado um estudo de 

custeamento e de análise custo benefício. Todavia, a sua eventual execução nunca 

poderá acontecer no quadro do actual mandato. 

 

Já no tocante ao bar que serve os utentes das piscinas a situação exige, a nosso ver, 

uma total mudança: terá de se construir um bar de raiz, noutro local do edifício da 

piscina pois o actual bar já há muito que não tem condições para funcionar de moldes 

modernos e com serviço satisfatório. De qualquer modo, o resultado negativo deste bar, 

actualmente, não é muito elevado.   

 

No que respeita aos bares da CMO e da BMDD diremos o seguinte: o seu resultado 

negativo não é muito elevado mas não existe possibilidade de incremento de receitas. 

Cada bar tem apenas um funcionário adstrito. Sendo assim, a sua exploração 

dificilmente poderá ser rentabilizada: os custos não podem ser comprimidos e as 

receitas não podem ser expandidas. Relativamente a estes dois bares deverá 

acrescentar-se que os custos de funcionamento talvez não devessem ser afectos às 

contas da Municipália e sim às da CMO. Se pensarmos num critério de afectação real 

dos custos assim deveria ser, sempre que houvesse prejuízo. Será um assunto que de 

futuro deverá ser pensado.       
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CONCLUSÃO 
 

Os resultados da Municipália para o exercício de 2008 demonstram que a fusão foi uma 

opção correcta estrategicamente e que abriu perspectivas claramente positivas para a 

evolução da estrutura empresarial municipal nos próximos anos. 

 

São resultados que não assentam numa evolução pontualmente positiva de um sector 

de actividade mas sim na evolução positiva e integrada de todos os sectores e 

subsectores de actividade. Como os quadros contabilísticos mostram, e como atrás 

devidamente se explicou, 2008 foi um exercício onde quer o Sector da Arte e Cultura, 

quer o Sector da Água acusaram evoluções positivas. E essas evoluções basearam-se 

em resultados líquidos, em cada um dos sectores, também eles positivos. Mesmo o 

subsector da Gestão dos Bares sofreu uma forte diminuição de custos, prevendo-se que 

em 2009 o resultado negativo deste subsector seja ainda menor. 

 

Julgamos adequado poder concluir que os resultados de 2008 e a estrutura empresarial 

municipal que ficou delineada serão, de algum modo, o ponto de partida para a 

definição de uma base sólida que projecte a MUNICIPÁLIA para um patamar de 

estabilidade estratégica, onde o seu funcionamento seja, em permanência, uma fonte 

de soluções e nunca causa de áreas-problema. Permitindo que o accionista único, 

Câmara Municipal de Odivelas, entenda a empresa municipal como um parceiro de 

boas soluções na missão de serviço público que a ambas as entidades compete. 

 

Claro que para 2009 tem de haver muita cautela nas projecções de expectativa. O 

Plano e Orçamento 2009 (elaborado durante o mês de Setembro de 2008), baseou-se 

num quadro estratégico do país diferente daquele que hoje existe. Nessa altura, havia 

preocupações com a evolução da economia mas eram preocupações muito atenuadas 

comparativamente às de hoje. Hoje vivemos um quadro assumido de recessão e de 

ausência de crescimento económico. Logo, teremos de encarar 2009 como um ano 

onde poderá haver quebra de receitas directas tanto na Arte e Cultura como nas 

Piscinas. Teremos de pensar que a parceria com a Mundicenter (Odivelas Parque) 
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poderá sentir uma quebra relevante ao nível das receitas. Há também um diálogo em 

curso relativamente à prestação de serviço, através de destacamento, dos funcionários 

Rui Santos, João Rodrigues e Dora Santos. Se a situação vier a implicar uma passagem 

definitiva, ao nível das obrigações salariais da MUNICIPÁLIA, destes três funcionários, 

haverá um incremento automático de custos globais de pessoal de cerca de 35000 

euros. Por outro lado, o Plano e Orçamento 2009 da MUNICIPÁLIA consignou uma 

redução (pela primeira vez, desde que existem empresas municipais em Odivelas) 

global do subsídio à exploração, entregue pela CMO à empresa municipal, no valor de 

20000 euros.   

 
Enfim, com estas reservas em termos de futuro apenas queremos evitar que se criem 

expectativas excessivas no tocante à evolução da estrutura empresarial municipal. E se 

é nosso entendimento o de que a missão de quem gere uma empresa municipal é a de 

encontrar alternativas para eventuais quebras de expectativas de receita ou eventuais 

subidas de expectativas de custos, também é nosso entendimento o de que uma 

empresa municipal não está fora do contexto de dificuldades estratégicas em que vive o 

país e em que vive a própria Câmara Municipal de Odivelas. Não se poderá exigir à 

MUNICIPÁLIA – no quadro objectivo actual de prestação de serviço público de 

excelência aos munícipes de Odivelas (como reiteradamente e ao longo dos últimos 

exercícios tem sido uma efectiva realidade) – o que a empresa não puder cumprir.  

 
Mas é sem dúvida com optimismo que teremos de encarar a situação estratégica da 

MUNICIPÁLIA decorrente da notável execução orçamental do exercício de 2008 e do 

excelente resultado líquido positivo obtido: 14 295.99 euros. 

 
Ao terminar este Relatório de Actividade e Gestão da MUNICIPÁLIA cabe aqui referir 

duas questões concordantes e essenciais: o facto de o Conselho de Administração ter 

desenvolvido o seu trabalho sempre em espírito de elevada reflexão estratégica e com 

capacidade de decisão oportuna e unânime, sempre unânime; o facto de ser de toda a 

justiça relevar o trabalho de grande empenho e esclarecimento, com devotado sentido 

de serviço público, de todos os funcionários da MUNICPÁLIA, quer servindo no Centro 

Cultural Malaposta, quer nas Piscinas Municipais quer, ainda, nos bares explorados 

pela empresa. 
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EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE ESPECTADORES DO CENTRO CULTUR AL MALAPOSTA 
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O Resultado Líquido do exercício de 2008 foi de 14 295.99 euros (positivo). Propomos 

que o referido resultado seja transferido para a conta de Resultados Transitados.  
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  2007
AB AA AL AL

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

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

    Equipamento básico 913.905,85 285.101,15 628.804,70 672.778,05
   Ferramentas e urtensílios 139.395,73 42.460,63 96.935,10 35.746,54
   Equipamento administrativo 197.016,05 150.084,10 46.931,95 33.547,94
   Outras imobilizações corpóreas 110.623,78 65.208,15 45.415,63 57.965,53

1.360.941,41 542.854,03 818.087,38 800.038,06

  
Existências:
   Matérias Primas 4.035,29 4.035,29 3.554,22

    Mercadorias 352,45 352,45 454,95
   4.387,74 4.387,74 4.009,17

  
   Clientes c/c 178.379,06 178.379,06 73.283,97
   Estado e outros entes publicos 71.642,31 71.642,31 35.917,05

    Outros devedores 1.067,40 1.067,40 30,00
   Subscritores de capital 0,00 0,00 0,00

 251.088,77 251.088,77 109.231,02
TITULOS NEGOCIAVEIS

Outras aplicações de  tesouraria 897,07 897,07 897,07
897,07 897,07 897,07

  
 

    Depósitos à ordem 63.284,06 63.284,06 15.894,49
   Caixa 2.390,53 2.390,53 1.266,41

65.674,59 65.674,59 17.160,90

 322.048,17 0,00 322.048,17 131.298,16
   

  
  

   Acréscimos de Proveitos 0,00 0,00 0,00
   Custos diferidos 6.207,59 6.207,59 13.184,27

 6.207,59 0,00 6.207,59 13.184,27
  
   Total de amortizações 542.854,03
   Total de ajustamentos 0,00

Total do activo 1.689.197,17 542.854,03 1.146.343,14 944.520,49

 
ACTIVO

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008

BALANÇO ANALÍTICO 

EXERCÍCIOS
2008

ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS

 

 
DÍVIDAS DE TERCEIROS DE CURTO PRAZO

CIRCULANTE

DEPÓSITOS BANCÁRIOS E CAIXA

IMOBILIZADO:
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 2008 2007

  

 Capital 649.639,37 649.639,37
 Reservas  9.832,36 9.832,36
 Reservas para investimentos 0,00 0,00
 Resultados Transitados -233.864,07 -491.831,36

  425.607,66 167.640,37
Resultado líquido do exercício 14.295,99 -34.512,71
Total do capital próprio 439.903,65 133.127,66

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

0,00 0,00

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

 
Instituições de crédito 0,00 12.520,25
Fornecedores  c/c 44.935,41 46.664,64
Fornecedores de imobilizado c/c 69.839,34 136.012,80
Estado e outros entes publicos 32.172,61 66.561,68
Outros credores 2.205,21 650,85

149.152,57 262.410,22

 
Acréscimos de custos 146.114,19 153.043,29
Proveitos diferidos 411.172,73 395.939,32

 557.286,92 548.982,61

Total do Passivo 706.439,49 811.392,83

Total do capital próprio e passivo 1.146.343,14 944.520,49

 
CAPITAL PROPRIO E PASSIVO

CAPITAL PRÓPRIO  

Provisões:

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008

BALANÇO ANALÍTICO 

 Exercícios

Acréscimos e diferimentos

PASSIVO

Dívidas a terceiros - médio e longo prazo

Dividas a terceiros - curto prazo
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CUSTOS E PERDAS
61 Custo 

Mercadorias vendidas 708,26 2.000,00
Matérias primas 56.093,53 56.801,79 59.500,00 61.500,00

62 Fornecimentos e serviços externos 960.914,72 877.783,36
64 Custos com o pessoal  

Remunerações 987.410,78  930.417,80
Encargos 165.820,03  173.696,65
Outros 13.583,67 1.166.814,48 38.561,31 1.142.675,76

66 Amortizações e ajustamentos do exercício 140.686,71  125.500,00
67 Provisões de exercício 0,00 140.686,71 0,00 125.500,00
63 Impostos 719,31 1.300,00
65 Outros custos operacionais 6.898,43 7.617,74 6.500,00 7.800,00

(A) 2.332.835,44 2.215.259,12
68 Custos e perdas financeiros  8.756,42  15.000,00

(C) 2.341.591,86 2.230.259,12
69 Custos e perdas extraordinarios 3.939,44 500,00

(E) 2.345.531,30 2.230.759,12
Imposto sobre o rendimento do exercício 2.165,38 300,00

(G) 2.347.696,68 2.231.059,12
88 Resultado líquido do exercício 14.295,99 1,86

2.361.992,67 2.231.060,98

PROVEITOS E GANHOS
71 Vendas 1.394,65  3.000,00
72 Prestação de serviços 1.086.014,63 1.087.409,28 1.029.500,00 1.032.500,00
73 Proveitos suplementares 68.200,14 32.210,98
74 Subsidios à exploração 1.119.750,00 1.187.950,14 1.119.750,00 1.151.960,98
76 Outros proveitos operacionais

76 Outros proveitos operacionais    
77 Reversões de amortizações e ajustamentos     0,00 0,00

(B) 2.275.359,42 2.184.460,98
78 Proveitos e ganhos financeiros 94,47 1.600,00

(D) 2.275.453,89 2.186.060,98
79 Proveitos  e ganhos extraordinarios 86.538,78 45.000,00

(F) 2.361.992,67 2.231.060,98

RESUMO
-57.476,02 -30.798,14

-8.661,95 -13.400,00
-66.137,97 -44.198,14
16.461,37 301,86
14.295,99 1,86

   EXERCÍCIOS

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS  

Resultados antes dos impostos            (F)-(E) 

REALIZADO ORÇAMENTADO

GESTÃO PREVISIONAL 2008

Resultado líquido do exercicio             (F)-(G)

Resultados operacionais                      (B)-(A)

Resultados financeiros                     (D-B)-(C-A)

Resultados correntes                           (D)-(C)
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CUSTOS E PERDAS

61 Custo das:

Mercadorias vendidas 708,26 0,00 708,26

Matérias primas cosumidas 9.429,54 10.137,80 5.709,45 5.709,45 40.954,54 40.954,54 56.093,53 56.801,79

62 Fornecimentos e serviços externos 531.671,73 428.465,87  777,12 960.914,72

64 Custos com o pessoal  

Remunerações 396.710,81 , 528.155,85 62.089,11 986.955,77

Encargos 75.890,25  79.108,21 10.821,57 165.820,03

Outros 6.791,84 479.392,90 6.791,84 614.055,90 455,00 73.365,68 14.038,68 1.166.814,48

66 Amort. e ajustamentos do exercício 85.067,29  55.619,42 140.686,71

67 Provisões 0,00 85.067,29 0,00 50.050,95 0,00 0,00 140.686,71

63 Impostos 55,00 664,31 719,31

65 Outros custos operacionais 0,00 55,00 6.898,43 7.562,74 0,00 6.898,43 7.617,74

(A) 1.106.324,72 1.105.844,91 115.097,34 2.332.835,44

68 Custos e perdas financeiros 8.756,42 0,00 8.756,42

© 1.115.081,14 1.105.844,91 115.097,34 2.341.591,86

69 Custos e perdas extraordinarios 2.756,50 1.182,94 3.939,44

(E) 1.117.837,64 1.107.027,85 115.097,34 2.345.531,30

Imposto sobre o rendimento do exercício 316,50 1.848,88 0,00 2.165,38

(G) 1.118.154,14 1.108.876,73 115.097,34 2.347.696,68

88 Resultado líquido do exercício 18.074,22 27.558,37 -25.768,13 14.295,99

1.136.228,36 1.136.435,10 89.329,21 2.361.992,67

PROVEITOS E GANHOS

71 Vendas 1.394,65  0,00 0,00 1.394,65

721 Prestação de serviços 814.411,99 815.806,64 197.273,43 197.273,43 74.329,21 74.329,21 1.086.014,63 1.087.409,28

73 Proveitos suplementares 46.833,47 21.366,67 68.200,14

74 Subsidios à exploração 225.000,00 271.833,47 879.750,00 901.116,67 15.000,00 15.000,00 1.119.750,00 1.187.950,14

76 Outros proveitos operacionais 0,00

77 Rversões de amortizações e ajustamentos 0,00 0,00 0,00 0,00

(B) 1.087.640,11 1.098.390,10 89.329,21 0,00 2.275.359,42

78 Proveitos e ganhos financeiros 94,47 0,00 0,00 0,00 94,47

(D) 1.087.734,58 1.098.390,10 89.329,21 0,00 2.275.453,89

79 Proveitos  e ganhos extraordinarios 48.493,78 38.045,00 0,00 0,00 86.538,78

(F) 1.136.228,36 1.136.435,10 89.329,21 0,00 2.361.992,67

RESUMO

-18.684,61 -7.454,81 -25.768,13 -57.476,02

-8.661,95 0,00 0,00 -8.661,95

-27.346,56 -7.454,81 -25.768,13 -66.137,97

18.390,72 29.407,25 -25.768,13 16.461,37

18.074,22 27.558,37 -25.768,13 14.295,99

Resultados antes dos impostos            (F)-(E) 

Resultado líquido do exercicio             (F)-(G)

Resultados operacionais                      (B)-(A)

Resultados financeiros                     (D-B)-(C-A)

Resultados correntes                           (D)-(C)

BARES

Área/Equipamento

Municipália

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS

Janeiro   a Dezembro de 2008

Piscinas C.C.MP
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RUBRICAS 2008 2007
Actividades Operacionais
Recebimentos de clientes 1.441.073,11 434.908,78
Pagamentos a fornecedores 1.295.474,09 533.320,53
Pagamentos ao pessoal 811.036,55 484.514,82

Fluxo gerado pelas operações -665.437,53 -582.926,57

Pagamento/Recebimento do Imposto sobre o rendimento 867,32 159,11
Outros pag,/receb, relacionados com a act, operacional -558.769,80 -272.156,34

Fluxo antes das rubricas extraordinárias -1.223.340,01 -854.923,80

Recebimentos relacionados com rubricas extraordinárias 38.316,67 417,28
Pagamentos relacionados com rubricas extraordinárias 1.294,99 0,00

Fluxo das actividades operacionais -1.186.318,33 -854.506,52

Actividades de Investimento
Recebimentos provenientes de:

Investimentos Financeiros
Imobilizações Corpóreas
Imobilizações Incorpóreas
Subsídios de Investimento
Juros e proveitos similares 94,47 1.400,04
Dividendos

Subtotal 94,47 1.400,04
Pagamentos respeitantes a:

Investimentos Financeiros
Imobilizações Corpóreas 158.736,03 39.214,62
Imobilizações Incorpóreas 0,00 0,00

Subtotal 158.736,03 39.214,62

Fluxo das actividades de investimento -158.641,56 -37.814,58

Actividades de Financiamento
Recebimentos provenientes de:

Empréstimos obtidos 375.500,00 0,00
Capital  0,00
Subsídios à exploração 1.119.750,00 879.750,00
Venda de acções (Quotas) próprias
Cobertura de prejuízos 292.480,00 88.544,47

Subtotal 1.787.730,00 968.294,47
Pagamentos respeitantes a:

Empréstimos obtidos 385.500,00 169.000,00
Amortizações de contratos de locação financeira
Juros e custos similares 8.756,42 6.106,19
Dividendos
Reduções de capital e prestações suplementares
Aquisição de acções (quotas) próprias

Subtotal 394.256,42 175.106,19

Fluxo das actividades de financiamento 1.393.473,58 793.188,28

Variação de caixa e equivalentes 48.513,69 -99.132,82
Efeito das diferenças de câmbio
Caixa e equivalentes inicial 18.057,97 117.190,79
Caixa e equivalentes final 66.571,66 18.057,97

Demonstração de fluxos de caixa  
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ANEXO AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS 
 

31 DE DEZEMBRO DE 2008 

 
Nota Introdutória 
 

Anexo ao BDR do exercício de 2008, da empresa municipal “ Municipália –  Gestão 
de Equipamentos e Património do Município de Odivel as EM ”, com sede na Rua 
Angola, Centro Cultural Malaposta, na freguesia de Olival Basto, concelho de Odivelas, 
pessoa colectiva número 506 219 992 e matriculada na Conservatória do Registo 
Comercial de Odivelas, com o número 506 219 992, que por deliberação da Câmara 
Municipal de Odivelas na 14ª Reunião Ordinária realizada em 18 de Junho de 2007, e a 
Assembleia Municipal na 1ª Reunião da 4ª Sessão Ordinária realizada a 27 de 
Setembro de 2007, deliberaram a fusão das empresas municipais. 

 A fusão das duas empresas municipais foi aprovada nas reuniões dos Conselhos de 
Administração das empresas, realizadas em 28 de Junho de 2007, em que foi aprovado 
o projecto de fusão das empresas municipais, por incorporação da Odivelgeste – 
Gestão de Equipamentos, EM, empresa incorporada, na Odivelcultur – Gestão, 
Produção e Divulgação Cultural, EM, empresa incorporante, que a partir de um de 
Outubro passou a designar-se de “ Municipália –  Gestão de Equipamentos e 
Património do Município de Odivelas EM  ”. 

  
As notas que se seguem respeitam a numeração sequencial definida no Plano Oficial 

de Contabilidade. As notas cuja numeração se encontra ausente deste anexo não são 
aplicáveis à empresa, ou a sua apresentação não é relevante para a leitura das 
Demonstrações Financeiras anexas. 
 

NOTAS: 
  

1. As demonstrações foram preparadas de harmonia com os princípios contabilísticos 
constantes do Plano Oficial de Contabilidade, (POC), a partir dos livros e registos 
contabilísticos da Empresa, de acordo com os princípios de contabilidade geralmente 
aceites. 
 
2. Devido ao facto marcante da fusão acima referido, os conteúdos das contas do 
balanço e da demonstração dos resultados não são comparáveis com as do exercício 
anterior, pelo facto das contas do período de 1 de Janeiro a 30 de Setembro de 2007, 
traduzirem apenas os elementos da empresa incorporante.  
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3. Critérios valorimétricos : 
 

Imobilizações : - O imobilizado está valorizado ao custo de aquisição; 
 

Amortizações: As amortizações foram calculadas nos termos do Decreto Regulamentar 
número 2/90, de 12 de Janeiro, segundo o método das quotas constantes e os bens de 
reduzido valor foram amortizados pela totalidade (100%). 

 

7. O Número médio de pessoas aos serviços da empresa no exercício foi de 74. 
 

10. Os movimentos ocorridos nas rubricas de imobilizações e respectivas amortizações 
foram: 
 

10.1  Activo Bruto 
 

RUBRICAS 

Saldo 
Inicial 

Aumentos 
Aquisições 

Aumentos 
Outros 

Transferências 
e abates 

Saldo 
final 

Imobilizações Incorpóreas       

Despesas de Instalação        

      

Imobilizações Corpóreas      

Edifícios e Outras Construções      

Equipamento Básico 865 666.45 48 239.40 
 

  913 905.85 

Ferramentas e Utensílios 62 160.52 77 235.21   139 395.73 

Equipamento  Administrativo 165 686.63 31 329.42 
 

  197 016.05 
 Outras Imobilizações Corpóreas 108 691.78 1 932.00   110 623.78 

  

1 202 205.38 

 
158 736.03 

 
  1 360 941.41 

 

10.2- Amortizações 

RUBRICAS 
Saldo 
Inicial 

Reforço 
Reforço 
Outros 

Regularizações 
Saldo 
Final 

Imobilizações Incorpóreas       

Despesas de Instalação     
  

   

       

Imobilizações Corpóreas      

Edifícios e Outras Construções      

Equipamento Básico 192 888.40 92 180.16   285 101.15 

Ferramentas e Utensílios 26 413.98 16 079.24   42 460.63 

Equipamento  Administrativo 132 138.69 17 945.41   150 084.10 

Outras Imobilizações Corpóreas 50 726.25 14 481.90   65 208.15 
 

  402 167.32 140 686.71   542 854.03 

 

28. No final do exercício não havia dívidas ao Estado e Outros Entes Públicos em 
situação de mora. 
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35. O capital social de 649639.37€ encontra-se totalmente realizado em dinheiro. 
 

37. O Capital Social da Empresa foi subscrito na totalidade pelo Município de Odivelas. 
 

40. Movimentos ocorridos na situação líquida: 
 

 
Saldo 
Inicial 

Débitos Créditos 
Saldo 
Final 

       

Capital social 649 639.37    649 639.37 

Reservas  9 832.36   9 832.36 

Resultados transitados (491 831.36) 34 512.71 292 480.00 (233 864.07) 

Resultado Líquido (34 512.71)  48 808.70 14 295.99 

 

41. Demonstração do custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas: 
 

MOVIMENTOS Mercadorias 
Matérias-primas 
Subsidiárias e 
de consumo 

Total 

Existências Iniciais 454.95 3 554.22 4 009.17 

Compras 605.76 56 574.60 57 180.36 

Regularização das existências .00 .00 .00 

Existências Finais 352.45 4 035.29 4 387.74 

Custos do Exercício 708.26 56 093.53 56 801.79 

 

43. Remunerações dos órgãos sociais: 
 

Cargos Remunerações 

Presidente do Cons. Administração 52 208.80 

2 Vogais (senhas de presença nas reuniões do C.A) 11 829.22 

Total 64 038.02 

 

44. Distribuição das Vendas e Prestações de Serviços por mercados e actividades: 
 

 Mercado 

 Nacional Externo 
Total 

Vendas - Material de desporto 1 394.65  1 394.65 

Prestação de Serviços - Piscinas  814 411.99  814 411.99 

Prestação de Serviços - Arte e Cultura 197 273.43  197 273.43 

Prestação de Serviços – Bares 74 329.21  74 329.21 

1 087 409.28  1 087 409.28 
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45. Demonstração dos resultados financeiros: 
 

EXERCÍCIOS EXERCÍCIOS Custos e Perdas 

CORRENTE ANTERIOR 

Proveitos e Ganhos 

CORRENTE ANTERIOR 

Juros Suportados 3 740.04 4 072.60 Juros Obtidos   

Amortizações de Inv.em Imóveis     Rendimento de Inv. Imóveis   

Ajust. de Apli. Financeiras   Rendimentos de Part. Capital   

Diferenças Câmbio Desfavora.   Diferenças Câmbio Favorav..   

Descontos P.P. Concedidos 341.08  Descontos P.P. Obtidos 94.47 1.92 

Perdas Alienação Ap. Tesoura.   Ganhos Alien.  Ap. Tesouraria  1 398.12 

Outros Custos e Perdas Finan. 4 675.30 2 033.59 Rev..e o/Prov./Ganhos Fin.   

Resultados Financeiros -8 661.95 -4 706.15     

 94.47 1 400.04  94.47 1 400.04 

 
 
46. Demonstração dos resultados extraordinários: 
 

EXERCÍCIOS EXERCÍCIOS Custos e Perdas 

CORRENTE ANTERIOR 

Proveitos e Ganhos 

CORRENTE ANTERIOR 

Donativos   Restituição de Impostos    

Dividas Incobráveis     Recuperação de Dívidas   

Perdas em Existências     Ganhos em Existências 2 232.60  

Perdas em Imobilizações   Ganhos em Imobilizações   

Multas e Penalidades 1 294.99  Benefícios de Penalid. Contrat   

Aumentos de Provisões   Reduções de Provisões   

Correcções Exercí. Anteriores 1 645.45 935.38 Correcções Exerci. Anteriores 38 915.90  1 203.07 

Outros Custos/Perdas Extraor 999.00  Outros Prov./Ganhos Extraord. 45 390.28 13 291.01 

Resultados Extraordinários 82 599.34 13 558.70    

 86 538.78 14 494.08  86 538.78  14 494.08 

 
 

O Técnico Oficial de Contas                       O Conselho de Administração 
 
 
 


