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22..ªª  RREEUUNNIIÃÃOO  EEXXTTRRAAOORRDDIINNÁÁRRIIAA  
 

QQUUAADDRRIIÉÉNNIIOO  22000099//22001133  
 

RReeaalliizzaaddaa  eemm  1144  ddee  DDeezzeemmbbrroo  ddee  22000099  
 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 
 

DOCUMENTOS PREVISIONAIS 
 

 
 

ORÇAMENTO 2010 E GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2010-2013 
 

Documentos Previsionais para o Exercício de 2010, 
consolidados pelo Orçamento 2010 e Grandes Opções do 
Plano 2010-2013, em conformidade com o Decreto-Lei 
n.º 54-A/99, de Fevereiro, com as alterações introduzidas 
pela Lei n.º 162/99, de 14 de Setembro, Decreto-Lei n.º 
315/2000, de 2 de Dezembro e pelo Decreto-Lei N.º 
84/2002 que aprovou o POCAL - Plano Oficial de 
Contabilidade das Autarquias Locais, nos termos 
constantes da informação n.º Interno/2009/15107, de 
2009-12-09. Fazem parte integrante dos Documentos 
Previsionais para 2010:  
 
Preâmbulo; 
Mapa Resumo do Orçamento; 
Resumo das Receitas e Despesas; 
Orçamento de Receita;  
Orçamento de Despesa; 
Mapa de Transferências para as Juntas de Freguesia; 
Mapa de Encargos Anuais a satisfazer com a Liquidação 
de Empréstimos; 
Grandes Opções do Plano; 
Plano Plurianual de Investimentos; 
Plano de Actividades Municipais. 
 
Este assunto carece de deliberação por parte da Assembleia Municipal 

 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 
 
 

 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NAS 
JUNTAS DE FREGUESIA 

 

 
 

PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NAS 
JUNTAS DE FREGUESIA PARA O ANO DE 2010 

 
Protocolo de Delegação de Competências nas Juntas de 
Freguesia para 2010, nos termos da Proposta n.º 
13/PRES/2009, datada de 11 de Dezembro de 2009. 

 
 

“Proposta n.º 13/PRES/2009 
 

Assunto: Protocolo de Delegação de Competências nas 
Juntas de Freguesia para 2010 
 
Exmos. Senhores Vereadores e Vereadoras, 
 
Tem sido prática corrente a Câmara Municipal proceder à 
delegação de actos da sua competência nas juntas de 
freguesia do Concelho de Odivelas. 
 
Tal sucedeu no anterior mandato autárquico em relação a 
várias áreas de intervenção como sejam, a manutenção e 
conservação de equipamentos em escolas do 1° Ciclo e 
jardins-de- infância, mercados, pavilhões polidesportivos, 
pavimentos rodoviários e pedonais, assim como da 
limpeza e conservação de bermas e valetas, vias públicas, 
espaços verdes a ajardinados, fontes e repuxos, para além 
do licenciamento de ocupação da via pública e 
publicidade, entre outras. 
 
Sendo um documento de gestão por excelência entendeu 
este executivo dever ser dada continuidade no actual 
mandato autárquico à prática existente, atenta a 
experiência adquirida e a forma eficaz como a satisfação 
do serviço público foi levada a efeito junto das populações 
com a existência de um protocolo de delegação de 
competências. 
 
Saliente-se, no entanto, que apesar da experiência já 
adquirida com os PDCJF anteriores, novas formas de 
gestão pública e legislação surgiriam e que têm de ser 
equacionadas no desenvolvimento de um serviço público 
transparente e com elevados níveis de eficiência, 
paradigma do que deve ser um protocolo de delegação de 
competência.  
 
Tais circunstâncias levam a que, doravante, tenha que 
existir um diálogo permanente entre o Município de 
Odivelas e as Juntas de Freguesia do Concelho, parceiros 
umbilicalmente ligados, na definição e concertação dos 
objectivos a estabelecer num documento como o 
protocolo de delegação de competências, assim como da 
respectiva aplicabilidade no dia a dia da actividade 
autárquica. A toda esta envolvente, nomeadamente sobre 
o que se pretende que venha a ser um protocolo de 
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delegação de competências, ganha pois relevância a 
criação de equipas multidisciplinares de forma a que seja 
equacionada, também, a possibilidade de existir a 
delegação de novas competências, a cessação de algumas, 
a definição de critérios claros e objectivos sobre a 
transferência de verbas para os actos de competência 
delegada, mecanismos de controle e fiscalização das 
mesmas, assim como da forma como as competências 
delegadas devem ser exercidas, ao que esta Câmara já deu 
o primeiro impulso com a criação, de um grupo de 
trabalho interdepartamental para proceder ao estudo, 
elaboração e redacção de uma proposta de protocolo de 
delegação de competências a outorgar entre o Município 
de Odivelas e as Juntas de Freguesia, até ao próximo dia 
30 de Abril. 
 
Tendo consciência de que tal trabalho não é compatível 
com os prazos existentes para a apresentação em tempo 
útil, de um documento com tal complexidade, e que 
acompanhasse o Orçamento e Grandes Opções do Plano 
para o ano de 2010, optou este Executivo por apresentar 
hoje um Protocolo de Delegação de Competências a 
vigorar pelo período de um ano até, que seja elaborado 
um novo documento a propor às juntas de freguesia e a 
vigorar até ao fim do presente mandato. 
 
O PDCJF que se propõe segue, atentos tais 
condicionalismos, a linha de orientação do documento 
entretanto caducado e traduz-se, em suma: 
 
Em englobar, no conjunto das competências delgadas nas 
juntas de freguesia, a competência relativa ao 
licenciamento de ocupação da via pública por motivos de 
obras, o que irá dotar estas autarquias de uma nova receita 
para a prossecução das suas actividades; 
 
Na actualização em 3% dos valores a transferir para as 
competências delegadas nos Artigos 2°, 3°, 5°, 7° e 9°, 
atento o definido no coeficiente de desvalorização da 
moeda para efeitos de correcção monetária dos valores de 
aquisição de determinados bens e direitos aprovados pela 
Portaria n.º 772/2009 de 21 de Julho; 
 
Na actualização dos valores a transferir para recursos 
humanos afectos às competências delegadas pelos Artigos 
4° e 6° até Dezembro de 2004 no valor de 1,25% para o 
Índice 100 do Regime Geral de Administração Pública 
assim como do subsídio de alimentação e que se irão 
também repercutir no valor relativo aos encargos gerais de 
funcionamento que são contabilizados em 30% das 
remunerações e encargos sociais dos meios humanos 
afectos às citadas competências; 
 
Na delegação das competências relativas ao licenciamento 
da publicidade e ocupação da via pública e que rondarão 
um valor próximo de € 900 000 (novecentos mil euros). 
 
Por fim, cumpre que a proposta global do PDCJF/2010 
corresponde a uma aumento directo das transferências do 
Município de Odivelas para as Juntas de Freguesia de 

3,20% em relação ao protocolo de 2009, passando as 
mesmas de um valor de € 5 857.536,25 no ano de 2009, 
para um valor de € 6 045.359,29 no ano de 2010. 
 
Odivelas, 11 de Dezembro de 2009 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

(Susana de Carvalho Amador)” 
 

Este assunto carece de deliberação por parte da Assembleia Municipal 

 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

MAPA DE PESSOAL 
 

 
 

MAPA DE PESSOAL PARA O ANO DE 2010 
 

Mapa de pessoal para o ano de 2010, mantendo-se para os 
devidos efeitos o actual Mapa de Pessoal (referente ao ano 
de 2009) aprovado, na vigésima terceira reunião ordinária 
da Câmara Municipal de Odivelas, realizada em 3 de 
Dezembro de 2008 (Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões n.º 23 de 2008, página 7), na quinta sessão 
ordinária, terceira reunião, da Assembleia Municipal de 
Odivelas, realizada em 18 de Dezembro de 2008, (Boletim 
Municipal das Deliberações e Decisões n.º 24 de 2008, 
página 50). Mapa que sofreu uma alteração na décima 
sétima reunião ordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, realizada em 9 de Setembro de 2009, (Boletim 
Municipal das Deliberações e Decisões n.º 17 de 2009, 
página 7), e na quarta sessão, segunda reunião, da 
Assembleia Municipal de Odivelas, realizada no dia 1 de 
Outubro de 2009, (Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões n.º 18 de 2009, página 40), nos termos da 
informação n.º Interno/2009/15070, de 09-12-03, (o 
documento original encontra-se na pasta dos documentos 
da presente reunião e fará parte integrante da acta da 
reunião). 
 
Este assunto carece de deliberação por parte da Assembleia Municipal 

 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO 
 

 
 

POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO POR OPÇÃO GESTIONÁRIA 
DETERMINAÇÃO DO UNIVERSO ABRANGIDO 

 
Definição dos universos e dos encargos resultantes do 
exercício do reposicionamento remuneratório por opção 
gestionária. Determinação dos trabalhadores que 
preenchem o universo onde as alterações de 
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posicionamento remuneratório por opção gestionária 
podem ter lugar, nos termos conjugados do n.º 1 do 
Artigo 47.º e do n.º 1 do Artigo 113.° da LVCR, de 
acordo  com o proposto na informação n.º 
Interno/2009/14921, de 2009-11-30. 
 
A alteração de posicionamento remuneratório por opção 
gestionária pressupõe, nos termos n.º 2 do Artigo 46.º da 
Lei 12-A/2008 de 27 de Fevereiro de 2008, a prévia 
determinação dos universos abrangidos e a definição do 
montante máximo de encargos que o órgão ou serviço se 
propõe suportar. 
 
Essa definição dos universos e dos encargos resultantes 
do exercício do reposicionamento remuneratório por 
opção gestionária é, nos termos dos n°s 1 e 2 do artigo 7° 
do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de Setembro, 
competência da Câmara Municipal.  
 
Neste sentido, propõe-se que sejam integrados neste 
universo das alterações de posicionamento remuneratório, 
todas as carreiras e categorias do regime geral, que 
relativamente ao tempo decorrido no posicionamento 
remuneratório em que se encontram tenham obtido nas 
últimas Avaliações de Desempenho, ou por meio de 
ponderação curricular (nos termos no Artigo 113.º n.º 9 
da LVCR). 
 
Dois Excelentes consecutivos, nos anos 2007 e 2008, ou 
três Muito Bom consecutivos, nos anos 2006, 2007 e 
2008. 
 
Em resultado da aplicação dos critérios supra referidos, 
foram apurados os trabalhadores que integram o universo 
a abranger, pelo que se propõe que o montante máximo 
dos encargos a suportar sejam, por carreira e categoria, os 
seguintes:  
 

Carreira/categoria  N.° de 
Trabalhadores 

Encargo anual 
previsto € 

Técnico Superior  5 2.691,09  
Assistente Técnico/ 
Coordenador Técnico  

1 642,50  

Assistente Técnico  14 14.048,60 
Assistente Operacional/ 
Encarregado Operacional  

1 528,50 

Assistente Operacional  8 8157,78 
Total de Encargos previsto   26.068,49  

 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

44..ªª  RREEUUNNIIÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  
 

QQUUAADDRRIIÉÉNNIIOO  22000099//22001133  
 

RReeaalliizzaaddaa  eemm  1166  ddee  DDeezzeemmbbrroo  ddee  22000099  
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 
 

ACTA 
 

 
 

ACTA DA 4.ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 
Acta da 4.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, realizada a 25 de Fevereiro de 2009. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

REUNIÕES DE CAMÂRA 2010 
 

 
 

CALENDARIZAÇÃO DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS PARA O ANO 2010 

 
Calendarização das Reuniões Ordinárias da Câmara 
Municipal de Odivelas para o Ano de 2010 
 

Mês Dia  
13  

Janeiro 
27 Reunião Pública 
10  

Fevereiro 
24 Reunião Pública 
10  

Março 
24 Reunião Pública 
7  

Abril 
21 Reunião Pública 
5  

Maio 
19 Reunião Pública 
2  
16  Junho 
30 Reunião Pública 
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14  
Julho 

28 Reunião Pública 
4  

Agosto 
18 Reunião Pública 
1  
15  Setembro 
29 Reunião Pública 
13  

Outubro 
27 Reunião Pública 
10  

Novembro 
24 Reunião Pública 
9  

Dezembro 
22 Reunião Pública 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

 

ANULAÇÃO DE REUNIÃO 
 

 
 

ANULAÇÃO DE REUNIÃO 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS DE 2009 

 
Anulação da Reunião da Câmara Municipal de Odivelas 
marcada para o dia 30 de Dezembro de 2009. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

CONSELHO COORDENADOR DE AVALIAÇÃO 
 

 
 

SECÇÃO AUTÓNOMA PARA AVALIAÇÃO 
DO PESSOAL NÃO DOCENTE DAS ESCOLAS 

 
Que o Conselho Coordenador de Avaliação, cuja 
composição foi determinada por despacho da Senhora 
Presidente da Câmara Municipal de Odivelas no 
Despacho nº 154/PRES/2009, de 9 de Dezembro de 
2009 (Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 
23/2009, de 15 de Dezembro, pág. 18), integre uma 
Secção Autónoma para avaliação do pessoal não docente 
das escolas, com a seguinte composição, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2009/15156, de 
2009.12.09:  
 
a) Vereadora com o pelouro da Educação, Maria 
Fernanda Franchi;  
 
b) Directores dos Agrupamentos de Escolas do Município 
de Odivelas: 
 
Professora Paula Santos - Agrupamento de Escolas Avelar 
Brotero 
 

Professor João Barroso - Agrupamento de Escolas de 
Caneças  
 
Professora Ana Gralheiro - Agrupamento de Escolas D. 
Dinis  
 
Professora Fernanda Barreiro - Agrupamento de Escolas 
Moinhos da Arroja  
 
Professor Francisco Cardoso - Agrupamento de Escolas 
da Pontinha 
 
Professor António Rolo - Agrupamento de Escolas da 
Póvoa de Santo Adrião  
 
Professora Odília César - Agrupamento de Escolas a 
Sudoeste de Odivelas  
 
Professora Angélica Lourenço - Agrupamento de Escolas 
Vasco Santana.  
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

PAINÉIS INFORMATIVOS/ISENÇÃO DE TAXAS 
 

 
 

RODOVIÁRIA DE LISBOA 
 

Autorização para a implementação de painéis informativos 
junto de paragens dos transportes públicos rodoviários, 
por parte da Rodoviária de Lisboa, nos seguintes locais, de 
acordo com o proposto na informação n.º 15089/2009, de 
2009.12.04:  
 
Freguesia da Pontinha – Rua Regimento de Engenharia 1;  
 
Freguesia de Odivelas – Patameiras – Odivelas Parque;  
 
Freguesia de Odivelas – Patameiras – Cemitério;  
 
Freguesia de Odivelas – Av. Abreu Lopes – frente à 
Escola Secundária de Odivelas. 
  
Isenção de taxas referentes à ocupação da via pública, uma 
vez que se trata de um equipamento com interesse social 
ao abrigo do Artigo 2.º ponto 7.º do Regulamento de 
Taxas, Tarifas e Outras Receitas do Município de 
Odivelas e seu Regulamento de Liquidação e Cobrança, de 
acordo com o proposto na informação acima mencionada. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
 

 
Ano X - N.º 24 31 de Dezembro de 2009 11 

 

 

CENTRO DE SAUDE ODIVELAS 
 

 
 

ALTERAÇÃO DE ÁREA A CEDER EM DIREITO DE SUPERFÍCIE À 
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DE LISBOA 

E VALE DO TEJO 
 

Cedência, em direito de superfície à Administração 
Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT), 
de parcela de terreno municipal sita na Av. Augusto 
Abreu Lopes, Quinta do Mendes, Odivelas, a desanexar 
da parcela de terreno descrita na Conservatória do Registo 
Predial sob a ficha 3526 da Freguesia de Odivelas e 
inscrita na Repartição de Finanças sob o art. 11279 da 
Freguesia de Odivelas, com a área de 1.952 m2, que 
confronta a Norte, Sul, Nascente e Poente com Terrenos 
Municipais, no valor de € 5.856,00, para construção do 
Centro de Saúde de Odivelas 2, alterando-se assim a 
anterior deliberação que aprovou, na 18.ª Reunião 
Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, de 27 de 
Setembro de 2005 (Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões n.º 18/2009, de 4 de Outubro de 2009, pág. 8) a 
cedência de uma parcela com a área de 5.040,00m2, para o 
mesmo fim. Alteração do prazo previsto na Cláusula 
Terceira da minuta da escritura, aprovada na reunião 
acima referida e alterada na 5.ª Reunião Ordinária da 
Câmara Municipal de Odivelas, de 11 de Março de 2009 
(Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 
5/2009, de 24 de Março, pág. 14), nos seguintes termos, 
de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2009/15263, de 2009.12.11: 
 
“Clausula Terceira  
Que a construção do Centro de Saúde deverá ter início em 
2010 e a sua conclusão em 2011”. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL AMEGA 
 

 
 

DESIGNAÇÃO DE REPRESENTANTES 
DO MUNICÍPIO DE ODIVELAS 

 
Designação do Senhor Vereador Dr. Carlos Maio Bodião 
como representante do Município de Odivelas, nas faltas e 
impedimentos da Senhora Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, na Associação Intermunicipal 
AMEGA - Associação de Municípios para Estudos e 
Gestão da Água, de acordo com a proposta n.º 
11/PRES/2009, de 11 de Dezembro de 2009. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

 

AMAGÁS 
 

 
 

DESIGNAÇÃO DE REPRESENTANTES 
DO MUNICÍPIO DE ODIVELAS 

 
Designação do Senhor Vereador Dr. Carlos Maio Bodião 
como representante do Município de Odivelas, nas faltas e 
impedimentos da Senhora Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, para o mandato de 2009/2013 na 
Assembleia Intermunicipal da AMAGÁS – Associação de 
Municípios para o Gás, de acordo com a proposta n.º 
12/PRES/2009, de 11 de Dezembro de 2009. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

LIMPEZA DAS LINHAS DE ÁGUA 
 

 
 

ADITAMENTO AO PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO 
COM O REGIMENTO DE ENGENHARIA 1 

 
Aditamento ao Protocolo de Cooperação estabelecido 
com o Regimento de Engenharia 1 aprovado na 15.ª 
Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, de 
12 de Agosto de 2009 (Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 15/2009, de 25 de Agosto, 
pág. 12): Cabimento da despesa relativa à compensação 
destinada aos militares empenhados na execução dos 
trabalhos, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2009/14795, de 2009.11.26. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

REDE PORTUGUESA DE CIDADES SAUDÁVEIS 
 

 
 

NOMEAÇÃO DE COORDENADORA E REPRESENTANTE TÉCNICO 
PROJECTO “ODIVELAS, CONCELHO SAUDÁVEL” 

 
Nomeação da Dr.ª Paula Ganchinho para Coordenadora 
Técnica do Projecto “Odivelas, Concelho Saudável” e 
para Representante Técnico a Dr.ª Sílvia Prudêncio, no 
âmbito da Comissão Técnica da Rede Portuguesa de 
Cidades Saudáveis, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2009/15141, de 2009.12.09. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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MUNICIPÁLIA E.M. 
 

 
 

PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO 
PARA O EXERCÍCIO DE 2010 

 
Plano de Actividades e Orçamento para o Exercício de 
2010, de acordo com a proposta n.º 10/PRES/2009, de 
11 de Dezembro de 2009.  
(Documentos publicados em anexo) 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

TABELA DE PREÇOS PARA O ANO DE 2010 A PRATICAR NO 
SECTOR DA “ARTE E CULTURA” 

 
Tabela de Preços para o ano de 2010 a praticar no sector 
da Arte e Cultura, de acordo com a proposta n.º 
10/PRES/2009, de 11 de Dezembro de 2009. 
(Documento publicado em anexo) 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

MARIA JOÃO PEREIRA DE SOUSA BUAL VALENTE SALVADO 
DOAÇÃO DE DESENHO 

 
Aceitação da doação de Maria João Pereira de Sousa Bual 
Valente Salvado ao Município de Odivelas, de um 
desenho original “BUAL”, s/título, pintado a tinta-da-
china sobre papel, com 29,5 x 20,5 cm de 1977 e no valor 
de € 2.000,00 (Dois mil euros), no âmbito do disposto na 
alínea h), do n.º 1, do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 
de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2009/14710, de 2009.11.30. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 

ASSOCIAÇÃO ABRAÇO 
ATRIBUIÇÃO DE DONATIVO 

 
Atribuição de donativo à Associação ABRAÇO, 
enquadrável no disposto na alínea b) do n.º 4 do artigo 
64.º 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, que é o seguinte, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2009/14790, de 2009.11.26:  
 

1 – Cinco conjuntos da Colecção Património, sendo que 
cada conjunto é formado com 4 exemplares, com valor 
total de €142,50;  
 
2 – Cinco Catálogos António Lino, com valor total de 
€50,00; 
 
3 – Cinco Catálogos Nadir Afonso, com valor total de 
€92,50. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ODIVELAS BASKET CLUBE 
CEDÊNCIA DE TRANPORTE MUNICIPAL 

 
Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte, ao 
Odivelas Basket Clube, no âmbito do Programa de Apoio 
ao Associativismo Desportivo de Odivelas (PAADO) - 
Medida 6, a realizar em veículo municipal no dia 19 de 
Dezembro de 2009, para deslocação a Alenquer, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2009/15111, de 2009.12.09. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

GRUPO CORAL PEQUENOS CANTORES DA PONTINHA 
CEDÊNCIA DE TRANPORTE MUNICIPAL 

 
Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte, ao 
Grupo Coral Pequenos Cantores da Pontinha, no âmbito 
do Programa de Apoio aos Agentes Culturais do 
Concelho de Odivelas (PACO) – Programa D, a realizar 
em veículo municipal no dia 19 de Dezembro de 2009, 
para deslocação a Vila Real, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2009/14902, de 2009.11.30. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

SOCIEDADE MUSICAL ODIVELENSE 
CEDÊNCIA DE TRANPORTE MUNICIPAL 

 
Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte, à 
Sociedade Musical Odivelense, no âmbito do Programa de 
Apoio aos Agentes Culturais do Concelho de Odivelas 
(PACO) - Programa D, a realizar em veículo municipal no 
dia 19 de Dezembro de 2009, para deslocação a Odemira, 
de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2009/14723, de 2009.11.25. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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CASA RAINHA SANTA ISABEL 
CEDÊNCIA DE TRANPORTE MUNICIPAL 

 
Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte, à Casa 
Rainha Santa Isabel, enquadrável no disposto na alínea b) 
do número 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro, a realizar em veículo municipal nos dias 20, 23 
e 30 de Dezembro de 2009, para deslocação a Lisboa, 
Óbidos e Algés, respectivamente, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2009/15232, 
2009.12.11. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

JUNTA DE FREGUESIA DE ODIVELAS 
CEDÊNCIA DE TRANPORTE MUNICIPAL 

 
Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte, à 
Junta de Freguesia de Odivelas, enquadrável no disposto 
na alínea b) do número 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, 
de 18 de Setembro, a realizar em veículo municipal no dia 
17 de Dezembro de 2009, para deslocação a Lisboa, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2009/15390, de 2009.12.15. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 

ALDINA CORTES GASPAR BELO 
CEDÊNCIA DE TRANPORTE MUNICIPAL 

 
Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte, a 
Aldina Cortes Belo Sabino, a realizar em veículo municipal 
no dia 20 de Dezembro de 2009, para a deslocação a 
Venda do Pinheiro, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2009/15290, de 2009.12.14.  
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

URBANISMO 
 

 
 

SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL 
LOTE 65, BAIRRO SOL NASCENTE, FAMÕES 

RUI JORGE LEXIM DA SILVA ROUÇADO 
 

Substituição de hipoteca legal, constituída sobre o Lote 
65, inserido no Bairro do Sol Nascente, Freguesia da 
Famões, pelo depósito caução n.º 938 de 30.10.09, 
efectuados na Caixa Geral de Depósitos, em nome de Rui 
Jorge Lexim da Silva Rouçado, a favor da Câmara 
Municipal de Odivelas, no valor de €3.420,30 (três mil, 
quatrocentos e vinte euros e trinta cêntimos), para garantir 
a boa execução das obras de urbanização referentes ao 
Alvará n.º 5/2007, de 27 de Dezembro, de acordo com o 

proposto na informação n.º 205/PC/DRU/DGOU/ 
2009, 2009.11.18. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

RECEPÇÃO DEFINITIVA DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO E 
LIBERTAÇÃO DE CAUÇÃO – B.º CASAL DA TORRE – CANEÇAS 

PROCESSO N.º 7718/LO/GI 
 

Recepção definitiva das obras de urbanização do Bairro 
Casal da Torre, Freguesia de Caneças, nos seguintes 
termos, de acordo com o proposto na folha 922 e na 
informação técnica n.º 206/PC/DGOU/DRU/09, de 
2009.11.20 do processo n.º 7718/LO/GI:  
 
Prescindir da recepção provisória das obras de 
urbanização, uma vez que as infra-estruturas se encontram 
consolidadas há alguns anos, ao abrigo do Artº 76º do 
Regulamento Municipal da Edificação e da Urbanização;  
 
Receber definitivamente as obras de urbanização, ao 
abrigo do artigo 50º do Decreto-Lei n.º 448/91 com a 
redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 334/95, 28 de 
Dezembro, com a homologação do Auto de Vistoria;  
 
Libertar a caução no valor de 45.674,60€, ao abrigo do 
artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 448/91 com a redacção 
dada pelo Decreto-Lei n.º 334/95, 28 de Dezembro, 
prestada por hipoteca legal sobre todos os lotes, nos 
termos previstos no nº 3 do artigo 27º da Lei n.º 91/95, 
na redacção actual;  
 
Não autorizar a libertação das garantias prestadas por 
lotes, cujas comparticipações à Comissão de 
Administração Conjunta estejam em mora, de acordo com 
o estipulado no n.º 6 do artigo 27.º da já referida Lei 
91/95. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

OPÇÃO GESTIONÁRIA 
 

 
 

OPÇÃO GESTONÁRIA – EXCEPÇÃO 
 

De acordo com a informação n.º Interno/2009/15356, de 
2009.12.15: 
 
Definição do universo abrangido pelo reposicionamento 
remuneratório por opção gestionária - excepção, a ser 
composto pela carreira de Técnico Superior, afectando-se, 
para tal, a verba de 22.826,22€. Posteriormente informar o 
Conselho Coordenador de Avaliação para, em caso de 
concordância com o proposto, emitir parecer favorável à 
alteração de posicionamento remuneratório de três 
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trabalhadores, passando os mesmos a integrar a posição 
remuneratória 2 e o nível remuneratório 15, da carreira 
Técnico Superior;  
 
Possibilidade de em 2010, caso se encontrarem reunidos 
os requisitos legais, serem regularizadas as situações dos 
restantes nove trabalhadores em situação idêntica, da 
carreira Técnica Superior, sendo o montante máximo a 
afectar com as alterações de posicionamento 
remuneratório por opção gestionária - excepção, de 
25.000,00€. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 
 

RENOVAÇÃO DE CONTRATOS DE TRABALHO 
 

 
 

RENOVAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE CONTRATOS DE TRABALHO 
 

Renovação Extraordinária dos Contratos de Trabalho a 
Termo Resolutivo Certo, pelo período de um ano, das 
trabalhadoras Maria Odete Mendes Rodrigues dos Santos 
e Paula Cristina dos Santos Lopes de Jesus Coelho da 
Silva, de acordo com o proposto na informação nº 
Interno/2009/13899, de 2009.11.03. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PREVENÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO 
 

 
 

PLANO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO 
 

Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os de 
Corrupção e Infracções Conexas, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2009/15655, de 
2009.12.23.  
 
Documento publicado em anexo. 
 
(Aprovado por maioria) 
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ODINVEST 
 

 
 

REPRESENTANTE DO MUNICÍPIO DE ODIVELAS -  PRESIDENTE 
DA DIRECÇÃO DA ODINVEST 

 
De acordo com a Proposta n.º 14/PRES/2009, datada de 
21 de Dezembro de 2009: 
 
 -Que se exonere o actual representante do Município de 
Odivelas do cargo de Presidente da Direcção da 
ODINVEST - Agência de Apoio às Empresas e ao 
Investimento do Concelho de Odivelas;  
 
-Que se requeira a realização de uma Assembleia-Geral 
Extraordinária da ODINVEST – Agência de Apoio às 
Empresas e ao Investimento do Concelho de Odivelas, 
com vista à eleição do novo representante do Município 
de Odivelas, para o cargo de Presidente da Direcção;  
 
-Que o representante de Odivelas, para exercer o cargo de 
Presidente da Direcção da ODINVEST – Agência de 
Apoio às Empresas e ao Investimento do Concelho de 
Odivelas, em substituição do Dr. Sérgio Paiva, seja o 
Vereador com o Pelouro do Apoio ao Desenvolvimento 
Económico, Dr. Mário Máximo. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 
 
 
Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
16 31 de Dezembro de 2009 Ano X - N.º 24 

 

 

UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 
 
 

DESPACHOS 
 

 
 

PRESIDÊNCIA 
 

 
 

DESPACHO N.º 175/PRES/2009 
 

Assunto: Tolerância de Ponto 
 
Considerando a tradição existente no sentido da 
concessão de tolerância de ponto nos serviços públicos 
nesta época festiva, determino, nos termos da 
competência que me é atribuída pela al. a), do nº 2, do art. 
68°, da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela 
Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e pelas Declarações de 
Rectificação nº 4/2002, de 6 de Fevereiro e 9/2002, de 5 
de Março e alterada pela Lei nº 67/2007, 31 de 
Dezembro, que nos próximos dias 23, no período da 
tarde, 24 e 31 de Dezembro de 2009, seja concedida 
tolerância de ponto aos trabalhadores municipais. 
 
Os trabalhadores em exercício de funções na Biblioteca 
Municipal de D. Dinis usufruirão, igualmente, de 
tolerância nos dias mencionados, bem como nos dias 26 
de Dezembro de 2009 e 2 de Janeiro de 2010, tendo em 
consideração que aquele serviço se encontra encerrado ao 
público. 
 
Os trabalhadores em exercício de funções na Loja do 
Cidadão, pelas especificidades desse espaço, usufruirão 
das tolerâncias de ponto decretadas pela Administração 
Central, sendo que as demais dispensas, concedidas por 
este Despacho para a generalidade dos trabalhadores, 
deverão ser gozadas em momento posterior, a acordar 
com o respectivo superior hierárquico. 
 
Solicito, todavia, a todos os serviços que prestam 
atendimento ao público que procedam à divulgação deste 
despacho, afixando-o nas respectivas portas, para que o 
mesmo seja do conhecimento antecipado dos Munícipes. 
 
Odivelas, 16 de Dezembro de 2009 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

(Susana de Carvalho Amador) 
 

 
 
 
 
 

DESPACHO N.º 200/PRES/2009 
 

Assunto: Modernização Administrativa - Constituição de 
Grupo de Trabalho Interdepartamental para 
implementação e integração da Aplicação de Gestão de 
Habitação e Rendas com a aplicação SAGA-POCAL da 
Medidata 
 
A Modernização Administrativa da Câmara Municipal de 
Odivelas constitui uma prioridade do presente mandato. A 
melhoria e automatização dos sistemas de informação 
representam a base de sustentação das políticas de 
modernização dos serviços. 
 
No âmbito da uniformização dos sistemas aplicacionais 
em exploração no Município foi adquirida a Aplicação de 
Gestão de Habitação e Rendas da Medidata, cuja 
adequada implementação e integração carece de um 
aturado trabalho com a intervenção de vários serviços 
municipais, pelo que determino a constituição de um 
grupo de trabalho interdepartamental constituído pelos 
seguintes elementos do DGAF, DHSAS e GISC: 
 
• Alda Correia – DHSAS 
• Alice Pacheco – GISC 
• Carla Barra – DHSAS  
• Carla Gabriel – DGAF 
• Carlos Cunha – GISC 
• Ilda Cipriano - DHSAS 
• Maria do Céu Matias – DGAF 
• Sérgio Pipa – DGAF 
 
O presente grupo de trabalho será coordenado pelo Sr. 
Chefe de Divisão Financeira, que poderá solicitar a 
colaboração de outros funcionários ou serviços da C.M.O. 
 
Odivelas, 18 de Dezembro de 2009 
 
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 

DESPACHO N.º 201/PRES/2009 
 

Assunto: Nomeação de Rui Manuel Pires Dias, como 
Gestor de Metadados da Câmara Municipal de Odivelas 
 
Considerando que o Decreto-Lei n.º 180/2009, de 7 de 
Agosto cria o Registo Nacional de Dados Geográficos, 
integrado no Sistema Nacional de Informação Geográfica 
e que ao abrigo do seu artigo 12.º, as autoridades públicas 
devem designar um Gestor de Metadados e proceder à sua 
inscrição no geoportal do Sistema Nacional de 
Informação Geográfica, SNIG, nomeio, o Dr. Rui 
Manuel Pires Dias, Técnico Superior, do Mapa de 
Pessoal da Câmara Municipal de Odivelas, como Gestor 
de Metadados, do serviço de informação geográfica da 
Câmara Municipal de Odivelas. 
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A presente nomeação produz efeitos desde o dia 10 do 
passado mês de Agosto. 
 
Odivelas, 18 de Dezembro de 2009. 
 
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 

DESPACHO N.º 202/PRES/2009 
 

Assunto: Constituição de Grupo de Trabalho 
Interdepartamental para elaboração de Plano de 
Prevenção de Riscos de Gestão Incluindo os de 
Corrupção e Infracções Conexas 
 
O Conselho de Prevenção da Corrupção (CPC), 
recomendou que as entidades gestoras de dinheiros 
públicos elaborassem e aprovassem um “Plano de Gestão 
de Riscos de Corrupção e Infracções Conexas”. 
 
A CMO deverá elaborar e aprovar o seu Plano enviando-o 
ao Conselho de Prevenção da Corrupção. 
 
Considerando que a concretização deste processo implica 
a intervenção de vários serviços municipais, determino a 
constituição de um Grupo de Trabalho interdepartamental 
constituído pelos seguintes elementos do DGAF, DOMT 
e GAI: 
 
• Ana Mousinho – DGAF 
• Edna Tavares – DGAF 
• Fernando Sardinha - DGAF 
• Inês Lourenço – DGAF 

• Isabel Garcez - 
DGAF 
• Luís Duarte - GAI 
• Rosa Patrão - DOMT 
• Sérgio Pipa - DGAF 

 
Mais determino que o presente Grupo de Trabalho 
apresente o Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, 
incluindo os de Corrupção e Infracções Conexas da CMO 
até ao dia 23 de Dezembro. 
 
O presente grupo de trabalho será coordenado pelo Dr. 
Sérgio Pipa que poderá solicitar a colaboração de outros 
funcionários ou serviços da CMO. 
 
Odivelas, 18 de Dezembro de 2009. 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

(Susana de Carvalho Amador) 
 
 
 

DESPACHO N.º 203/PRES/2009 
 

Assunto: Modernização Administrativa - Constituição de 
Grupo de Trabalho Interdepartamental para 
implementação do Arquivo Documental integrado com a 
Aplicação de Gestão de Recursos Humanos da Medidata 

– Desmaterialização Total dos processos individuais dos 
funcionários 
 
A Modernização Administrativa da Câmara Municipal de 
Odivelas constitui uma prioridade do presente mandato. A 
melhoria e automatização dos sistemas de informação 
representam a base de sustentação das políticas de 
modernização dos serviços. 
 
No âmbito da uniformização dos sistemas aplicacionais 
em exploração no Município foi adquirido um Arquivo 
Documental que permitirá desmaterializar a totalidade dos 
processos individuais dos funcionários integrando-os na 
aplicação de Gestão de Recursos Humanos.  
 
A adequada implementação deste projecto implica a 
intervenção de vários serviços municipais, pelo que 
determino a constituição de um grupo de trabalho 
interdepartamental constituído pelos seguintes elementos 
do DGAF, DAJG e GISC: 
 
• Ana Isabel Gomes – 

DAJG 
• Maria Rosa Vieira – 

DGAF 
• Alice Pacheco – GISC • Mário Calheiros – DAJG 
• Carla Pinto – DGAF • Mónica Miranda – 

DGAF 
• Carlos Cunha – GISC • Piedade Lopes – DGAF 
• Cristina Mira - DGAF • Sandra Azinhais – 

DGAF 
• Elisabete Fernandes – 

DGAF 
• Sofia Batista – DGAF 

• Ilda Gamboa – DGAF • Susete Estefânea – 
DGAF 

 
O presente Grupo de Trabalho será coordenado pela Dra. 
Piedade Lopes, que poderá solicitar a colaboração de 
outros funcionários ou serviços da C.M.O. 
 
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 

DESPACHO N.º 204/PRES/2009 
 

Assunto: Plano Municipal para a Igualdade 
 
Na 24ª Reunião da Câmara Municipal de Odivelas, 
realizada em 19 de Dezembro de 2007, foi deliberada a 
nomeação da Dra. Eduarda Barros como Conselheira 
Municipal para a Igualdade, cujas tarefas, nos termos do 
protocolo celebrado com a Comissão para a Igualdade de 
Género, incluem: 
 
• assegurar a consultoria na definição de medidas com 

vista à integração de uma perspectiva de género nas 
decisões e acções a implementar pela autarquia; 
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• dinamização, concretização, coordenação, 
acompanhamento e avaliação de políticas e acções 
concertadas nesta matéria, promovendo a igualdade 
entre homens e mulheres. 

 
Determino, assim, que a Conselheira Municipal para a 
Igualdade apresente, até ao dia 30 de Março de 2010, o 
“Plano Municipal para a Igualdade de Género”, que 
deverá conter o diagnóstico da situação concelhia actual, a 
descrição das actividades a realizar, os objectivos a 
prosseguir, os recursos destinados, a identificação dos 
parceiros e os resultados esperados. 
 
Determino, igualmente, que todas as unidades orgânicas 
prestem a melhor colaboração na elaboração deste 
documento, em particular na disponibilização de toda a 
informação que venha a ser solicitada para o efeito. 
 
Odivelas, 21 de Dezembro de 2009. 
 
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 

DESPACHO N.º 205/PRES/2009 
 

Assunto: Designação dos vogais representantes da Câmara 
Municipal para a constituição da Comissão Paritária 
 
Em cumprimento dos n.os 2 e 4 do Artigo 22.° do Decreto 
Regulamentar n.º 18/2009, de 4 de Setembro, diploma 
que adapta à Administração Local, em pleno, o Sistema 
Integrado de Avaliação de Desempenho na Administração 
Pública aprovado pela Lei n.º 66-B/2007, de 28 de 
Dezembro, designo como vogais representantes da 
Câmara Municipal para a constituição da Comissão 
Paritária para os anos 2009/2010: 
 
Vogais Efectivos: 
 
- Dr. Hernâni Silvino Vilela Boaventura, enquanto 
membro do Conselho Coordenador da Avaliação; 
 
- Dr.ª Maria Cristina Machado Mira Laureano Forte. 
 
Vogais Suplentes: 
 
- Eng.° Luis Manuel da Conceição Jorge; 
 
- Dr. Sérgio Manuel da Conceição Pipa. 
 
A coordenação dos trabalhos da Comissão será assegurada 
pelo Dr. Hernâni Silvino Vilela Boaventura. 
 
Odivelas, 22 de Dezembro de 2009 
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
(Susana de Carvalho Amador) 

DESPACHO N.º 206/PRES/2009 
 
Assunto: Processo de eleição dos Representantes dos 
Trabalhadores, para constituição da Comissão Paritária - 
Anos 2009 e 2010 
 
Em sequência do despacho n.º 151/PRES/2009, de 4 de 
Dezembro, sobre o processo de eleição de representantes 
dos Trabalhadores para a constituição da Comissão 
Paritária para os anos 2009 e 2010 e após apresentação de 
uma única candidatura, determino: 
 
1. Constituição, composição e funcionamento das 
mesas de voto: 
 
1.1 - A Constituição e composição das mesas de voto 
nos termos da alínea a), do n.º 6 do Artigo 22.º, do 
Decreto Regulamentar n.º 18/2009 de 4 de Setembro e n.º 
1 do meu despacho de 4 de Dezembro são as seguintes: 
 
 
Mesa Fixa 
 
Efectivos: 
 
Joaquim Fernando Constantino Coelho (Presidente) 
 
João Pedro Barreiro Henriques 
 
Carlos Luis de Carvalho Cardoso 
 
Suplentes: 
 
Piedade da Conceição Gageiro Lopes 
 
Maria de Fátima Guerreiro Vieira Garcia 
 
 
Mesa Itinerante 1 
 
Efectivos:  
 
Catarina Fernandes Rebelo (Presidente) 
 
António Paulo de Sá Duhau Laborde Monteiro 
 
Luis Filipe Helena Freire 
 
Suplentes:  
 
Maria Luísa da Silva Guerreiro Morgado  
 
Ana Cristina Teixeira de Almeida Ferraz 
 
 
Mesa itinerante 2 
 
Efectivos:  
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Maria Madalena Romano Baptista Calapez Correa 
(Presidente)  
 
João Marco Rodrigues Solipa 
 
Nuno Alexandre Grilo dos Santos 
 
Suplentes:  
 
Elisabete da Conceição Duarte Fernandes 
 
Lucília Maria Galrão Pontes Boto Gomes 
 
1.2 - De acordo com alínea f), do n.º 6 do mencionado 
Artigo 22.°, os membros das mesas de voto deverão ser 
dispensados do exercício dos seus deveres funcionais no 
dia do acto eleitoral, solicitando-se a colaboração dos 
respectivos serviços. 
 
1.3 - A mesa de voto fixa funcionará na Avenida Amália 
Rodrigues, n.º 7, Piso 0 - instalações da Secção de 
Expediente, (Urbanização da Ribeirada), e nela deverão 
votar os trabalhadores dos seguintes serviços: 
 
Gabinete da Sr.a Vereadora Fernanda Franchi; 
 
Gabinete do Sr. Vereador Paulo César; 
 
Departamento de Administração Jurídica Geral; 
 
Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico; 
 
Departamento de Planeamento Estratégico e 
Desenvolvimento Económico; 
 
Departamento Sociocultural (com excepção da Divisão de 
Cultura, Juventude e Turismo); 
 
Divisão de Desporto; 
 
Divisão de Assuntos Sociais; 
 
Divisão de Fiscalização Municipal; 
 
Gabinete de Informática e Sistemas de Comunicação. 
 
1.4 Os circuitos e horários das mesas de voto itinerantes 
serão entregues aos Presidentes das respectivas mesas e 
divulgados pelos serviços por elas abrangidos. 
 
1.5 - Se até 15 minutos após a abertura das mesas de voto 
não se encontrarem presentes todos os seus membros 
efectivos, serão estes substituídos pelos membros 
suplentes pela ordem indicada, os quais assumirão as suas 
funções nas mesas até ao final do acto eleitoral, naquela 
qualidade. 
 
1.6 - Uma vez constituídas, as mesas funcionarão 
unicamente com os membros efectivos. 
 

1.7 - Após o exercício do direito de voto por cada votante, 
as mesas deverão assinalar tal acto com uma rubrica junto 
ao nome do trabalhador. 
 
1.8 As mesas elaboram e assinam as actas dos resultados 
eleitorais após o encerramento e contagem dos votos. 
 
1.9 Deverá ser elaborada uma acta final que contenha o 
resultado das votações por uma comissão de apuramento 
final que será composta pelos Presidentes das Mesas de 
Voto e pelo 2.° Vogal efectivo representante da Câmara, 
Dr.a Maria Cristina Machado Mira Laureano Forte, que 
presidirá. 
 
2. Lista candidata a representantes dos trabalhadores, para 
a Comissão Paritária: 
 
2.1 - Lista A: 
(Única) 
 
Efectivos:  
 
Paulo Jorge Domingos Rainha 
 
Maria Duarte Saiote Pelica 
 
Suplentes:  
 
Maria Teresa Valente Candeias 
 
Helena Fernanda Teixeira Morais do Nascimento Jardim 
 
Helena Maria Pinto da Costa 
 
Esmeralda Valério Madeira 
 
3. Tudo o que não ficar expressamente regulado neste 
Despacho será disciplinado pelo Decreto - Regulamentar 
n.º 18/2009, de 4 de Setembro, Lei n.º 66-B/2007 de 28 
de Dezembro, e pelo Despacho n.º 151/PRES/2009, de 4 
de Dezembro. 
 
4. Este Despacho deverá ser afixado no Departamento de 
Gestão Administrativa e Financeira/Divisão de Recursos 
Humanos sito na Avenida D. Dinis, n.º 96 A/C e 
publicitado na página electrónica da Câmara Municipal. 
 
Odivelas, 22 de Dezembro de 2009 
 

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

 
 

DESPACHO N.º 04/VMM/2009 
 

Assunto: Nomeação do Dr. Luís Daniel Braga Gonçalves 
da Silva como Instrutor de Processos de Contra-
Ordenação 
 
No uso da competência prevista na alínea p) do n.º 2 do 
artigo 68º 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, rectificada pelas Declarações de Rectificação nºs 
4/2002, de 6 de Fevereiro e 9/2002, de 5 de Março e 
novamente alterada pela Lei n.º 67/2007, de 31 de 
Dezembro, para determinar a instrução de processos de 
contra-ordenação, em mim delegada pelo Despacho n.º 
121/PRES/2009, pelo presente Despacho NOMEIO o 
Sr. Dr. Luís Daniel Braga Gonçalves da Silva, Técnico 
Superior do Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de 
Odivelas, como instrutor dos processos de contra-
ordenação que corram termos na Divisão Jurídica da 
Câmara Municipal de Odivelas e que lhe forem atribuídos. 
 
Esta nomeação retroage a 30 de Novembro de 2009. 
 
Odivelas, 14 de Dezembro de 2009 

 
Por Delegação de Competências da Sr.ª Presidente da 

Câmara Municipal de Odivelas, exaradas no 
Despacho 121/PRES/2009, de 6 de Novembro 

 
O Vereador 

Mário Máximo 
 
 
 

DESPACHON.º 05/VMM/2009 
 

Assunto: Nomeação da Dr.ª Natércia Alexandra Conde 
Garcia Bruno como Instrutora de Processos de Contra-
Ordenação 
 
No uso da competência prevista na alínea p) do n. °2 do 
artigo 68° 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, rectificada pelas Declarações de Rectificação n°s 
4/2002, de 6 de Fevereiro e 9/2002, de 5 de Março e 
novamente alterada pela Lei n.º 67/2007, de 31 de 
Dezembro, para determinar a instrução de processos de 
contra-ordenação, em mim delegada pelo Despacho n.º 
121/PRES/2009, pelo presente Despacho, NOMEIO a 
Sr.ª Dr.ª Natércia Alexandra Conde Garcia Bruno, Técnica 
Superior do Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de 
Odivelas, como instrutora dos processos de contra-
ordenação que corram termos na Divisão Jurídica da 
Câmara Municipal de Odivelas e que lhe forem atribuídos. 
 

Esta nomeação retroage a 30 de Novembro de 2009. 
 
Odivelas, 14 de Dezembro de 2009 

 
Por Delegação de Competências da Sr.ª Presidente da 

Câmara Municipal de Odivelas, exaradas no 
Despacho 121/PRESI2009, de 6 de Novembro 

 
O Vereador 

Mário Máximo 
 
 
 

DESPACHO N.º 06/VMM/2009 
 

Assunto: Nomeação da Dr.ª Paula Cristina da Silva 
Tavares como Instrutora de Processos de Contra-
Ordenação 
 
No uso da competência prevista na alínea p) do n.º 2 do 
artigo 68º 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, rectificada pelas Declarações de Rectificação n.ºs 
4/2002 de 6 de Fevereiro e 9/2002 de 5 de Março e 
novamente alterada pela Lei n.º 67/2007 de 31 de 
Dezembro, para determinar a instrução de processos de 
contra-ordenação, em mim delegada pelo Despacho n.º 
121/PRES/2009, pelo presente Despacho, NOMEIO a 
Sr.ª Dr.ª Paula Cristina da Silva Tavares, Técnica Superior 
do Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Odivelas, 
como instrutora dos processes de contra-ordenação que 
corram termos na Divisão Jurídica da Câmara Municipal 
de Odivelas e que lhe forem atribuídos. 
 
Esta nomeação retroage a 30 de Novembro de 2009 
 
Odivelas, 14 de Dezembro de 2009 

 
Por Delegação de Competências da Sr.ª Presidente da 

Câmara Municipal de Odivelas, exaradas no 
Despacho 121/PRES/2009 de 6 de Novembro 

 
O Vereador 

(Mário Máximo) 
 
 
 

DESPACHO N.º 07/VMM/2009 
 

Assunto: Nomeação da Dr.ª Teresa Alexandra Pereira 
Ramos como Instrutora de Processos de Contra-
Ordenação 
 
No uso da competência prevista na alínea p) do n.º 2 do 
artigo 68º 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, rectificada pelas Declarações de Rectificação n°s 
4/2002, de 6 de Fevereiro e 9/2002, de 5 de Março e 
novamente alterada pela Lei n.º 67/2007, de 31 de 
Dezembro, para determinar a instrução de processos de 
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contra-ordenação, em mim delegada pelo Despacho n ° 
121/PRES/2009, pelo presente Despacho NOMEIO a 
Sr.ª Dr.ª Teresa Alexandra Pereira Ramos, como 
instrutora dos processos de contra-ordenação que corram 
termos na Divisão Jurídica da Câmara Municipal de 
Odivelas e que lhe forem atribuídos. 
 
Esta nomeação retroage a 30 de Novembro de 2009 
 
Odivelas, 14 de Dezembro de 2009 

 
Por Delegação de Competências da Sr.ª Presidente da 

Câmara Municipal de Odivelas, exaradas no 
Despacho 121/PRES/2009, de 6 de Novembro 

 
O Vereador 

(Mário Máximo) 
 
 
 
 

OUTROS DESPACHOS 
 

 
 
 

DESPACHO N.º 9/2009/DOMT/LJ 
 

Assunto Subdelegação de Competências no Chefe da 
Divisão de Instalações e Equipamentos Municipais 
 
Visando uma maior eficácia da gestão do Município, no 
uso das competências que me foram subdelegadas, pelo 
Despacho n.º 1/VHM/2009, de 17 de Novembro e, ao 
abrigo do disposto no art. 70º 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, rectificada pelas Declarações de 
Rectificação nºs 4/2002 de 6 de Fevereiro e 9/2002, de 5 
de Março, e alterada pela Lei n.º 67/2007 de 31 de 
Dezembro, e artigos 35º a 41º do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 442/91 de 15 de Novembro, alterado pelo Decreto-Lei 
n.º 6/96, de 31 de Janeiro e pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, 
de 29 de Janeiro, subdelego, pelo presente despacho, no 
Sr. Chefe da Divisão de Instalações e Equipamentos 
Municipais, Sr. Eng.º António Gomes Mendes Lopes, de 
16 a 31 de Dezembro de 2009, as competências que me 
foram subdelegadas, que constam do supracitado 
Despacho, e que serão exercidas no âmbito do DOMT, 
durante o meu período de férias. 
 
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 subdelegante 
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, 15 de Dezembro de 2009 

 
Por Subdelegação de Competências 

do Sr. Vereador Hugo Martins, 
através do Despacho n.º 1/VHM/2009, 

 de 17 de Novembro. 
 

O Director de Departamento de Obras Municipais e 
Transportes 

(Luís Jorge, Eng.º) 
 
 
 

DESPACHO N.º 05/DAJG/2009 
 

Assunto: Subdelegação de competências do Director do 
Departamento de Administração Jurídica e Geral no 
Chefe de Divisão do Património - Dr. António Manuel 
Delgado Carrilho. 
 
Nos termos dos Art.º 35 e seguintes do Código do 
Procedimento Administrativo e demais Legislação 
habilitante, e ao abrigo do disposto no Despacho de 
Subdelegação de Competências n.º 01/VMM/2009, de 9 
de Novembro de 2009, subdelego, no Chefe de Divisão 
do Património, Dr. António Manuel Delgado Carrilho, de 
21 de Dezembro de 2009 a 03 de Janeiro de 2010 as 
competências que me foram subdelegadas e que constam 
do supracitado Despacho e que serão exercidos no âmbito 
do DAJG, durante o meu período de férias. 
 
As competências agora subdelegadas poderão ser 
revogadas a todo tempo desde que as circunstâncias o 
justifiquem e, bem assim, poderão ser revogadas quaisquer 
actos praticados pelo subdelegado. 
 
Poderá ainda o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, o subdelegante 
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 ser devolvido. 
 
Do exercício das competências subdelegadas, deverá o 
subdelegado prestar ao subdelegante todas as informações 
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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, 18 de Dezembro de 2009 

 
Por Subdelegação de Competências do Sr. Vereador 

Mário Máximo 
O Director do Departamento de Administração Jurídica e 

Geral 
(Hernâni Boaventura) 

 
 
 

DESPACHO N.º 11/DGAF/2009 
 

Assunto: Subdelegação de competências do Director do 
Departamento de Gestão Administrativa e Financeira no 
Chefe da Divisão Financeira – Dr. Sérgio Manuel da 
Conceição Pipa 
 
Nos termos do disposto no art. 5.°, do Decreto-Lei n.º 
93/2004, de 20 de Abril, com as alterações introduzidas 
pelo Decreto-Lei n.º 104/2006, de 7 de Junho e Decreto-
Lei n.º 305/2009, de 23 de Outubro, diploma que adaptou 
à Administração Local o Estatuto do Pessoal Dirigente, 
constante da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, com as 
alterações da Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto e Lei n.º 
64-A/2008, de 31 de Dezembro, no art. 35.° e seguintes 
do Código do Procedimento Administrativo aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 
de Janeiro e Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, e 
no Despacho n.º 141/PRES/2009, de 11 de Novembro, 
referente à Delegação e Subdelegação de Competências da 
Senhora Presidente da Câmara Municipal no Signatário, 
subdelego, pelo presente despacho, durante o período de 
21 de Dezembro de 2009 a 30 de Dezembro de 2009, 
datas em que me encontrarei ausente por motivo de férias, 
no Sr. Chefe da Divisão Financeira, Dr. Sérgio Manuel da 
Conceição Pipa, as competências que me foram delegadas 
e que serão exercidas no âmbito do Departamento de 
Gestão Administrativa e Financeira e em relação a todas 
as unidades orgânicas do Município. 
 
As competências ora subdelegadas poderão ser revogadas 
a todo o tempo, desde que as circunstâncias o justifiquem 
e, bem assim, poderão ser revogados quaisquer actos 
praticados pelo subdelegado. 
 
Do exercício das competências ora subdelegadas, deverá o 
subdelegado prestar ao sub delegante todas as 
informações solicitadas, independentemente do dever 
genérico de informar. 
 
Odivelas, 18 de Dezembro de 2009 

 

Por delegação de competências 
O Director do Departamento de Gestão Administrativa e 

Financeira 
(Rui Vieira) 
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DECISÕES COM EFICÁCIA EXTERNA 
 

 
 
 

GESTÃO URBANÍSTICA 
 

 
 

Listagem dos Comprovativos de Admissibilidade de 
Comunicação Prévia, emitidos pelo Director do Departamento 
de Gestão e Ordenamento Urbanístico, no uso da competência 
delegada pela Presidente da Câmara, pelo despacho n.º 
42/PRES/08, de 11 de Abril, nos termos da Informação n.º 
41/DGOU/AS, de 2009.12.02, durante mês de Novembro de 
2009: 
 
Processo n.º 10644/CP/OP/GI 
Nome: Noémia das Dores Monteiro Fernandes 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissibilidade de 
Comunicação Prévia 
Local: B.º Sol Nascente – Rua Augusto Amaral lote 123 – 
Famões 
Data de despacho: 09.10.09 
Comprovativo n.º 143/2009 
  
Processo n.º 10819/CP/OP 
Nome: Imoretalho – Gestão de Imóveis, S.A. 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissibilidade de 
Comunicação Prévia 
Local: Casal do Troca lote 1 – Odivelas 
Data de despacho: 14.09.09 
Comprovativo n.º 144/2009 
  
Processo n.º 11052/CP/OP 
Nome: António Caetano, S.A. 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissibilidade de 
Comunicação Prévia 
Local: Quinta do Segulim lote AE 20 – Famões 
Data de despacho: 01.10.09 
Comprovativo n.º 145/2009 
  
Processo n.º 5362/OP 
Nome: Fernando Melo & Maria Melo – Sociedade de 
Construções, Lda. 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissibilidade de 
Comunicação Prévia 
Local: Urb. Jardim da Amoreira lote 82 – Ramada 
Data de despacho: 09.10.09 
Comprovativo n.º 146/2009 
  
Processo n.º 10850/CP/OP/GI 
Nome: Avelino Gomes Ferreira 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissibilidade de 
Comunicação Prévia 
Local: B.º Casal Novo – Rua 11 de Março lote 454 – Caneças 
Data de despacho: 09.10.09 
Comprovativo n.º 147/2009 
  
Processo n.º 9696/OP/GI 
Nome: José Manuel Alves Nunes 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissibilidade de 
Comunicação Prévia 
Local: B.º Encosta do Mourigo – Rua Abel da Manta lote 185 – 
Famões 

Data de despacho: 23.10.09 
Comprovativo n.º 148/2009 
  
Processo n.º 11182/CP/OP/GI 
Nome: Fernando Martins dos Santos 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissibilidade de 
Comunicação Prévia 
Local: B.º Vale Pequeno – Rua Aquilino Ribeiro lote 298 - 
Pontinha 
Data de despacho: 01.10.09 
Comprovativo n.º 149/2009 
  
Processo n.º 10836/CP/OP 
Nome: Os Trombinhas – Creche e Jardim de Infância, Lda. 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissibilidade de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Alves Redol lote 3 loja Esq. e Dt.º - Odivelas 
Data de despacho: 01.10.09 
Comprovativo n.º 150/2009 
  
Processo n.º 1832/OP 
Nome: Portas da Amoreira – Construção Civil, S.A. 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissibilidade de 
Comunicação Prévia 
Local: Serra da Amoreira – Rua da Bela Vista lote 8 – Ramada 
Data de despacho: 23.10.09 
Comprovativo n.º 151/2009 
  
Processo n.º 10970/CP/OP/GI 
Nome: Diogo de Jesus Coelho 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissibilidade de 
Comunicação Prévia 
Local: B.º Casal Novo – Rua Almeida Garrett lote 765 – Famões 
Data de despacho: 16.07.09 
Comprovativo n.º 152/2009 
  
Processo n.º 11003/CP/OP/GI 
Nome: Dimas Gomes de Castro 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissibilidade de 
Comunicação Prévia 
Local: B.º Casal Novo – Rua 6 de Agosto lote 1204 – Famões 
Data de despacho: 01.10.09 
Comprovativo n.º 153/2009 
  
Processo n.º 7340/OP/GI 
Nome: Carlos de Jesus Nunes 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissibilidade de 
Comunicação Prévia 
Local: B.º Vale Pequeno – Rua Mário Viegas lote 84 – Pontinha 
Data de despacho: 20.01.09 
Comprovativo n.º 154/2009 
  
Processo n.º 10887/CP/OP/GI 
Nome: António Alves Antunes 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissibilidade de 
Comunicação Prévia 
Local: B.º Sol Nascente – Rua 18 de Maio lote 23 – Famões 
Data de despacho: 09.10.09 
Comprovativo n.º 155/2009 
  
Processo n.º 6630/OP/GI 
Nome: Joana da Silva Nunes Pereira 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissibilidade de 
Comunicação Prévia 
Local: B.º dos Pedernais – Rua D. Dinis lote A-284 – Ramada 
Data de despacho: 29.04.09 
Comprovativo n.º 156/2009 
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 Processo n.º 10998/CP/OP/GI 
Nome: Maria José Moreira da Silva 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissibilidade de 
Comunicação Prévia 
Local: B.º Casal da Silveira – Rua de Santo Estêvão lote 419 – 
Famões 
Data de despacho: 23.10.09 
Comprovativo n.º 157/2009 
  
Processo n.º 10295/CP/OP 
Nome: Feira Nova – Hipermercados, S.A. 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissibilidade de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Júlio Borba lote 17 – Póvoa de Santo Adrião 
Data de despacho: 01.10.09 
Comprovativo n.º 158/2009 
  
Processo n.º 11101/CP/OP/GI 
Nome: Francisco Henriques Pereira 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissibilidade de 
Comunicação Prévia 
Local: B.º Sol Nascente – Rua 19 de Junho lote 55 – Famões 
Data de despacho: 23.10.09 
Comprovativo n.º 159/2009 
  
Processo n.º 6359/OP/GI 
Nome: Fernando Jorge Vieira Louro 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissibilidade de 
Comunicação Prévia 
Local: B.º Casal S. Sebastião – Rua Cidade da Horta lote 453 – 
Famões 
Data de despacho: 09.11.09 
Comprovativo n.º 160/2009 
  
Processo n.º 11004/CP/OP/GI 
Nome: Carlos Alberto Proença Almeida 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissibilidade de 
Comunicação Prévia 
Local: B.º dos Pedernais – Rua da República lote A 288 – 
Ramada 
Data de despacho: 20.09.09 
Comprovativo n.º 161/2009 
  
Processo n.º 11116/CP/OP/GI 
Nome: Vítor José Rosado Catalão 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissibilidade de 
Comunicação Prévia 
Local: B.º Sol Nascente – Rua Augusto Amaral lote 101 – 
Famões 
Data de despacho: 23.10.09 
Comprovativo n.º 162/2009 
  
Processo n.º 10961/CP/OP/GI 
Nome: Francisco Manuel Marques Pita 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissibilidade de 
Comunicação Prévia 
Local: B.º Casal Novo – Rua Carlos Paião lote 747 – Famões 
Data de despacho: 23.10.09 
Comprovativo n.º 163/2009 
  
Processo n.º 10858/CP/OP/GI 
Nome: Maria Lúcia Cabral Bernardo Gonçalves 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissibilidade de 
Comunicação Prévia 
Local: B.º Sol Nascente – Rua 18 de Maio lote 24 – Famões 
Data de despacho: 29.04.09 
Comprovativo n.º 164/2009 

 Processo n.º 7708/OP 
Nome: Couteze – Construtora Unida de Tomar e Zêzere  
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissibilidade de 
Comunicação Prévia 
Local: Quinta do Segulim – Rua F lote H1 – Famões 
Data de despacho: 09.10.09 
Comprovativo n.º 165/2009 
 
 
 
Relação dos Alvarás de Licença/Autorização de 
Construção e de Utilização emitidos pelo Director do 
Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico, no 
uso da competência delegada pela Presidente da Câmara, 
pelo despacho n.º 42/PRES/08, de 11 de Abril, nos termos 
da Informação n.º 42/DGOU/AS, de 2009.12.02, referente 
ao mês de Novembro de 2009:  
 
Alvarás de Licença/Autorização de Construção 
 
Processo n.º 9469/OP/GI 
Nome: António Pinheiro Rodrigues – Construção Unipessoal, 
Lda. 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Construção 
Local: B.º Casal S. Sebastião – Rua Cidade de Lagos lote 176 – 
Famões 
Data de despacho: 16.12.08 
Licença n.º 281/2009 
  
Processo n.º 5189/OP 
Nome: Ricardo Alexandre & Antunes, Lda. 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Construção  
Local: Jardim da Amoreira lote 89 – Ramada 
Data de despacho: 11.11.08 
Licença n.º 282/2009 
  
Processo n.º 10577/CP/OP 
Nome: Sá Velho & Pereira, Lda. 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Alterações de 
Construção 
Local: Alameda Infante D. Henrique nº 2 – Odivelas 
Data de despacho: 20.09.09 
Licença n.º 283/2009 
  
Processo n.º 7717/OP/GI 
Nome: R. G. A. – Compra e Venda de Imóveis, Lda. 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Alterações de 
Construção  
Local: B.º Casal S. Sebastião – Rua Cidade da Guarda lote 441 – 
Famões 
Data de despacho: 16.01.09 
Licença n.º 284/2009 
  
Processo n.º 2347/OP/GI 
Nome: Fernando Correia Vales 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Construção  
Local: B.º Casal Novo – Rua Almeida Garrett lote 766 – Caneças 
Data de despacho: 06.11.08 
Licença n.º 285/2009 
  
Processo n.º 9234/Antigo 
Nome: António Cerqueira Carreira 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Alterações de 
Construção 
Local: Rua Capitão Salgueiro Maia nº 3 B – Pontinha 
Data de despacho: 11.11.08 
Licença n.º 286/2009 
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Processo n.º 5312/OP/GI 
Nome: Pedro Miguel de Castro Matias 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Alterações de 
Construção  
Local: B.º Casal Novo – Rua de S. José lote 850 – Famões 
Data de despacho: 16.01.09 
Licença n.º 287/2009 
  
Processo n.º 11283/OP 
Nome: António Januário Lourenço Paulo 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Construção 
Local: Carrascais – Rua Pintor Alves Cardoso – Caneças 
Data de despacho: 01.10.09 
Licença n.º 288/2009 
  
Processo n.º 29743/OCP/OC 
Nome: Flugêncio Pereira  
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Construção  
Local: B.º Trigache Sul – Rua de S. Pedro lote 72 – Famões 
Data de despacho: 23.12.08 
Licença n.º 289/2009 
  
Processo n.º 9763/OP/GI 
Nome: Vítor Manuel Rocha Moutinho Neto 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Construção  
Local: B.º Casal Novo – Rua Henrique Galvão lote 891 – 
Famões 
Data de despacho: 22.10.08 
Licença n.º 290/2009 
  
Processo n.º 9251/OP/GI 
Nome: Rogério dos Reis Castanheira 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Construção 
Local: B.º Qt.ª Porto Pinheiro – Rua A lote 20 – Odivelas 
Data de despacho: 24.03.09 
Licença n.º 291/2009 
 
 
 
Alvarás de Licença/Autorização de Utilização 
 
Processo n.º 8490/OP/GI 
Nome: António Manuel Diogo Pinto e Sónia Maria da Costa 
Leitão 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: B.º Trigache Norte – Rua Marquesa d’Alorna lote 291 – 
Famões 
Data de despacho: 20.09.09 
Licença n.º 357/2009 
  
Processo n.º 8608/OP/GI 
Nome: Sociedade de Construções Nova Geração, Lda. 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: B.º Casal da Silveira – Rua 25 de Abril lote 151 – Famões 
Data de despacho: 29.10.09 
Licença n.º 358/2009 
  
Processo n.º 8607/OP/GI 
Nome: Sociedade de Construções Nova Geração, Lda. 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: B.º Casal da Silveira – Rua 25 de Abril lote 152 – Famões 
Data de despacho: 29.10.09 
Licença n.º 359/2009 
  
Processo n.º 8609/OP/GI 
Nome: Sociedade de Construções Nova Geração, Lda. 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 

Local: B.º Casal da Silveira – Rua 25 de Abril lote 153 – Famões 
Data de despacho: 29.10.09 
Licença n.º 360/2009 
  
Processo n.º 7992/OP/GI 
Nome: Joaquim Domingues de Sousa 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: B.º Tomada da Amoreira – Rua 25 de Abril lote 24 – 
Ramada 
Data de despacho: 09.10.09 
Licença n.º 361/2009 
  
Processo n.º 9250/OP/GI 
Nome: José Manuel Morgado 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: B.º Casal dos Apréstimos – Rua Columbano Bordalo 
pinheiro lote 163 - Ramada 
Data de despacho: 01.10.09 
Licença n.º 362/2009 
  
Processo n.º 8634/OP/GI 
Nome: Manuel de Jesus Henriques 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: B.º Vale Pequeno – Rua Alfredo Marceneiro lote 254 – 
Pontinha 
Data de despacho: 01.10.09 
Licença n.º 363/2009 
  
Processo n.º 9256/OP/GI 
Nome: Luís Filipe Ribeiro Santos e Rita Alexandra Mendes 
Barata 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: B.º Granjas Novas – Rua Filipa de Lencastre lote 134 – 
Ramada 
Data de despacho: 22.10.09 
Licença n.º 364/2009 
  
Processo n.º 3664/OP/GI 
Nome: António Pires Lopes 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: B.º Quinta do Castelo – Rua dos Lusitanos lote 37 – 
Ramada 
Data de despacho: 20.08.09 
Licença n.º 365/2009 
  
Processo n.º 5004/OP 
Nome: J. J. Oliveira & Martins, Lda. 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Urb. Jardim da Amoreira lote 14 – Ramada 
Data de despacho: 09.11.09 
Licença n.º 366/2009 
  
Processo n.º 6934/OP/GI 
Nome: Artur Jorge Correia Pereira 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: B.º Encosta do Mourigo – Rua Domingos Bontempo lote 
160 – Famões 
Data de despacho: 23.10.09 
Licença n.º 367/2009 
  
Processo n.º 2986/OP/GI 
Nome: Maria Elisabete Luís José 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: B.º Casal da Carochia – Rua Nova lote 29 – Ramada 
Data de despacho: 01.10.09 
Licença n.º 368/2009 
 Processo n.º 48260/OCP 
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Nome: Isabel dos Anjos da Costa Soares 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: B.º Casal dos Apréstimos – Rua José Malhoa lote 77 – 
Ramada 
Data de despacho: 29.10.09 
Licença n.º 369/2009 
  
Processo n.º 7608/OP/GI 
Nome: Sociedade de Construções Dantas e Alves, Unipessoal, 
Lda. 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: B.º Casal Novo – Rua da Figueirinha lote 540 G – 
Caneças 
Data de despacho: 22.10.09 
Licença n.º 370/2009 
  
Processo n.º 8948/OP/GI 
Nome: Joaquim António Machado 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: B.º Casal da Silveira – Rua Machado de Castro lote 495 – 
Famões 
Data de despacho: 29.10.09 
Licença n.º 371/2009 
  
Processo n.º 34657/OCP/OC 
Nome: Luís Pires 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: B.º Casal da Silveira – Rua 2 de Abril lote 930 – Famões 
Data de despacho: 03.11.09 
Licença n.º 372/2009 
  
Processo n.º 5595/OP/GI 
Nome: João Barata Ferreira 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: B.º Casal Novo – Rua de Gaia lote 1103 – Caneças 
Data de despacho: 29.10.09 
Licença n.º 373/2009 
  
Processo n.º 6577/OP/GI 
Nome: António José Gonçalves Marques 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: B.º Vale Pequeno – Rua do Vale Pequeno lote 145 – 
Pontinha 
Data de despacho: 29.10.09 
Licença n.º 374/2009 
  
Processo n.º 8693/OP/GI 
Nome: Acácio Fernandes Batista 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: B.º Casal Novo – Rua 10 de Junho lote 1159 – Caneças 
Data de despacho: 29.10.09 
Licença n.º 375/2009 
  
Processo n.º 3227/OP/GI 
Nome: Américo Ribeiro 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: B.º Castelo Nascente – Rua dos Lusitanos lote 23 – 
Ramada 
Data de despacho: 29.10.09 
Licença n.º 376/2009 
  
Processo n.º 7918/OP 
Nome: Carlos Fernando Faustino Salgueiro e Outro 
Assunto: Concessão de Alvará de Alteração de Utilização 
Local: Av. D. Dinis nº 30 – Odivelas 
Data de despacho: 09.10.09 
Licença n.º 377/2009 

 Processo n.º 10741/CP/OP/GI 
Nome: Ana Cristina Pereira Francisco 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: B.º Casalinho da Azenha – Rua da Liberdade lote 21 – 
Pontinha 
Data de despacho: 29.10.09 
Licença n.º 378/2009 
  
Processo n.º 3205/OP/GI 
Nome: João Pinto Máximo 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: B.º Casal Novo – Rua 11 de Março lote 509 – Caneças 
Data de despacho: 09.10.09 
Licença n.º 379/2009 
  
Processo n.º 8590/OP/GI 
Nome: Nuno Manuel Silva de Castro 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: B.º Casal do Bispo – Rua João de Deus lote 389 – Famões 
Data de despacho: 29.10.09 
Licença n.º 380/2009 
  
Processo n.º 6238/OP/GI 
Nome: Simões & Simões e Filho, Lda. 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: B.º dos Pedernais – Rua 25 de Dezembro lote B 51 – 
Ramada 
Data de despacho: 29.10.09 
Licença n.º 381/2009 
  
Processo n.º 8700/OP/GI 
Nome: Abraão dos Santos 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: B.º Casal s. Sebastião – Rua Cidade de Amarante lote 249 
– Famões 
Data de despacho: 01.10.09 
Licença n.º 382/2009 
  
Processo n.º 35971/OCP/RC/OC 
Nome: António Vitorino Picão 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: B.º Casal da Silveira – Rua Machado Castro lote 471 – 
Famões 
Data de despacho: 09.11.09 
Licença n.º 383/2009 
  
Processo n.º 9941/OP/GI 
Nome: Francisco Emídio Lopes Pires 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: B.º Casal Novo – Rua do Brasil lote 350 – Caneças 
Data de despacho: 09.11.09 
Licença n.º 384/2009 
  
Processo n.º 10784/CP/OP/GI 
Nome: Agostinho Rodrigues Pereira 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: B.º Casal do Bispo – Rua Cidade de Luanda lote 16 – 
Famões 
Data de despacho: 09.11.09 
Licença n.º 385/2009 
  
Processo n.º 2445/OP/GI 
Nome: Jorge António Guia da Silva 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: B.º Casal Novo – Rua Eng.º Duarte Pacheco lote 957 C – 
Famões 
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Data de despacho: 01.10.09 
Licença n.º 386/2009 
  
Processo n.º 8972/OP/GI 
Nome: José Miguel Domingos Gomes 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: B.º Casal Novo – Rua da Figueirinha lote 736 – Caneças 
Data de despacho: 29.10.09 
Licença n.º 387/2009 
  
Processo n.º 513/OP/GI 
Nome: Júlio Freitas Lopes 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: B.º Trigache Centro – Rua Abel da Manta lote 27 - 
Famões 
Data de despacho: 09.11.09 
Licença n.º 388/2009 
  
Processo n.º 6018/OP 
Nome: Auto Segulim – Assistência, Peças e Venda, Lda. 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Quinta do Segulim lote AE 11 – Famões 
Data de despacho: 26.11.09 
Licença n.º 389/2009 
  
Processo n.º 5854/OP 
Nome: Soares & Garcia 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Estrada da Paiã – Casal do Cochicho Km 0,9 – Pontinha 
Data de despacho: 26.11.09 
Licença n.º 390/2009 
 
 
 
Despachos exarados pela Senhora Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, no âmbito do Departamento de 
Gestão e Ordenamento Urbanístico, nos termos da 
Informação n.º 43/DDGOU/AS, de 2009.12.02, durante o 
mês de Novembro de 2009: 
 
Nº Processo : 10407/D/PUB 
Nome : Rui Vinhas – Investimentos Imobiliários, Sociedade 
Unipessoal, Lda. 
Assunto : Levantamento de monobloco 
Local : Av. Miguel Torga zona 2 lote 11 - Odivelas 
Data do Despacho : 03.11.09 
Teor do Despacho : Autorizar 
 
Nº Processo : 8789/OP/GI 
Nome : Trizêzere, Lda. 
Assunto : Pedido de prorrogação de prazo 
Local : Casal Novo lote 540H - Caneças 
Data do Despacho : 03.11.09 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 9454/OP/GI 
Nome : Carlos Filipe Garrucho de Almeida 
Assunto : Pedido de prorrogação de prazo 
Local : Castelo Poente lote 22 - Ramada 
Data do Despacho : 03.11.09 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 9625/OP/GI 
Nome : Ana Maria Fernandes Susana Marta 
Assunto : Pedido de prorrogação de prazo 
Local : Bairro da Carochia lote 7 - Ramada 
Data do Despacho : 03.11.09 

Teor do Despacho : Deferir 
Nº Processo : 11334/D/OVP 
Nome : Odivelcasa – Administração de Condomínio 
Assunto : Ocupação de via pública 
Local : Rua do sol nº 1 - Ramada 
Data do Despacho : 03.11.09 
Teor do Despacho : Autorizar 
 
Nº Processo : 11274/D 
Nome : Zon TVCabo 
Assunto : Comunicação prévia 
Local : Rua Helena Aragão - Odivelas 
Data do Despacho : 03.11.09 
Teor do Despacho : Admitir 
 
Nº Processo : 34657/OCP/OC 
Nome : Luís Pires 
Assunto : Emissão do alvará de autorização de utilização 
Local : Rua 2 de Abril lote 930, Casal da Silveira - Famões 
Data do Despacho : 03.11.09 
Teor do Despacho : Para emitir 
 
Nº Processo : 5004/OP 
Nome : J. J. Oliveira & Martins, Lda. 
Assunto : Emissão do alvará de autorização de utilização 
Local : Urb. Jardim da Amoreira lote 14 - Ramada 
Data do Despacho : 09.11.09 
Teor do Despacho : Para emitir 
 
Nº Processo : 6359/OP/GI 
Nome : Fernando Jorge Vieira Louro 
Assunto : Pedido de comunicação prévia 
Local : Bairro Casal S. Sebastião lote 453 - Famões 
Data do Despacho : 09.11.09 
Teor do Despacho : Admitir 
 
Nº Processo : 9293/OP/GI 
Nome : Manuel Francisco Dias 
Assunto : Autorização administrativa 
Local : Rua Maria da Fonte lote 178, B.º da Milharada - Pontinha 
Data do Despacho : 23.11.09 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 11154/CP/OP/GI 
Nome : Alzira de Oliveira 
Assunto : Pedido de comunicação prévia 
Local : Bairro Tomada da Amoreira lote 74 - Ramada 
Data do Despacho : 23.11.09 
Teor do Despacho : Admitir 
 
Nº Processo : 10967/CP/OP/GI 
Nome : Maria de Lurdes Ramos 
Assunto : Pedido de comunicação prévia 
Local : Rua da Paz lote 95, B.º Casal Novo - Caneças 
Data do Despacho : 23.11.09 
Teor do Despacho : Admitir 
 
Nº Processo : 11208/CP/OP/GI 
Nome : Batista & Carmo – Construção Civil, Lda. 
Assunto : Pedido de comunicação prévia 
Local : Bairro Casal Novo lote 978 - Famões 
Data do Despacho : 23.11.09 
Teor do Despacho : Admitir 
 
Nº Processo : 10878/CP/OP/GI 
Nome : Vítor Manuel Francisco Franco 
Assunto : Pedido de comunicação prévia 
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Local : Rua Joaquina da Cunha Roque lote 26, B.º Moinho do 
Baeta - Caneças 
Data do Despacho : 23.11.09 
Teor do Despacho : Admitir 
 
Nº Processo : 7574/OP/GI 
Nome : Manuel Maximino Martins dos Santos 
Assunto : Pedido de comunicação prévia 
Local : Rua dos Soares dos Reis lote 102, B.º Trigache Norte - 
Famões 
Data do Despacho : 23.11.09 
Teor do Despacho : Admitir 
 
Nº Processo : 5433/OP/GI 
Nome : Manuel Magalhães Ferreira 
Assunto : Autorização administrativa 
Local : Rua Aquilino Ribeiro lote 936, B.º Casal Novo – Caneças  
Data do Despacho : 23.11.09 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 11094/CP/OP/GI 
Nome : Artur Simões Lopes 
Assunto : Pedido de comunicação prévia 
Local : Bairro Casal Novo lote 375 - Caneças 
Data do Despacho : 23.11.09 
Teor do Despacho : Admitir 
 
Nº Processo : 10119/OP/GI 
Nome : Soicifide – Sociedade de Construções Torre, S.A. 
Assunto : Autorização administrativa 
Local : Rua Ivone Silva lote 810, B.º Casal Novo - Famões 
Data do Despacho : 23.11.09 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 11210/CP/OP/GI 
Nome : Baptista & Carmo – Construção Civil, Lda. 
Assunto : Pedido de comunicação prévia 
Local : Bairro Casal Novo lote 980 - Famões 
Data do Despacho : 23.11.09 
Teor do Despacho : Admitir 
 
Nº Processo : 11209/CP/OP/GI 
Nome : Baptista & Carmo – Construção Civil, Lda. 
Assunto : Pedido de comunicação prévia 
Local : Bairro Casal Novo lote 979 - Famões 
Data do Despacho : 23.11.09 
Teor do Despacho : Admitir 
 
Nº Processo : 8975/OP 
Nome : Alberto Gonçalves 
Assunto : Licença administrativa 
Local : Travessa da Rua Palmira Bastos - Odivelas 
Data do Despacho : 23.11.09 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 3241/OP 
Nome : Lismago – Sociedade de Construções, Lda. 
Assunto : Autorização administrativa 
Local : Urb. Colinas do Cruzeiro zona 9 lote 20 - Odivelas 
Data do Despacho : 23.11.09 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 10300/CP/OP 
Nome : João Manuel Leitão Ribeiro 
Assunto : Licença administrativa 
Local : Rua da Olivença nº 11 - Pontinha 
Data do Despacho : 23.11.09 

Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 7983/OP 
Nome : Inventar e Descobrir Construções, Lda. 
Assunto : Licença administrativa 
Local : Rua dos Combatentes da grande Guerra nº 9 - Odivelas 
Data do Despacho : 23.11.09 
Teor do Despacho : Aprovar as alterações ao projecto de 
arquitectura 
 
Nº Processo : 11194/D 
Nome : Zon TV Cabo 
Assunto : Comunicação prévia 
Local : Rua Gago Coutinho e Praceta Brunilde Júdice - Ramada 
Data do Despacho : 23.11.09 
Teor do Despacho : Admitir 
 
Nº Processo : 11220/D 
Nome : Zon TV Cabo 
Assunto : Comunicação prévia 
Local : Rua Dr. António Prior do Crato - Odivelas 
Data do Despacho : 23.11.09 
Teor do Despacho : Admitir 
 
Nº Processo : 11251/CP/OP 
Nome : Condomínio do Prédio 
Assunto : Comunicação prévia 
Local : Largo Marechal Carmona nº 14 - Odivelas 
Data do Despacho : 23.11.09 
Teor do Despacho : Admitir 
 
Nº Processo : 11160/OP 
Nome : Odivelas Viva – Construções e Manutenção de 
Equipamentos, S.A. 
Assunto : Licença administrativa 
Local : Alameda do Porto Pinheiro - Odivelas 
Data do Despacho : 23.11.09 
Teor do Despacho : Aprovar o projecto de arquitectura 
 
Nº Processo : 9459/OP/GI 
Nome : Hortelinda Maria Marques 
Assunto : Autorização administrativa 
Local : Rua Soares dos Reis lote 39, B.º Encosta do Mourigo - 
Famões 
Data do Despacho : 24.11.09 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 8142/OP/GI 
Nome : Fernando dos Santos Cardoso 
Assunto : Autorização administrativa 
Local : Rua 6 de Abril lote 260, B.º casal do Bispo - Famões 
Data do Despacho : 24.11.09 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 8585/OP/GI 
Nome : António Nunes Martinho 
Assunto : Autorização administrativa 
Local : Rua Almeida Garrett lote 258, B.º Vale pequeno - 
Pontinha 
Data do Despacho : 24.11.09 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 10129/OP/GI 
Nome : Manuel Nunes Saraiva 
Assunto : Autorização administrativa 
Local : Rua Cidade de Luanda lote 7, B.º Casal do Bispo - 
Famões 
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Data do Despacho : 24.11.09 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 8995/OP/GI 
Nome : José da Silva Santos 
Assunto : Autorização administrativa 
Local : Rua Chafariz do Poço lote 285, B.º Casal do Bispo – 
Famões  
Data do Despacho : 24.11.09 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 9455/OP/GI 
Nome : Parisette Oliveira Santos e Isabel M. de Oliveira de Jesus 
Lopes 
Assunto : Autorização administrativa 
Local : Rua 25 de Abril lote 374, B.º Vale Pequeno - Pontinha 
Data do Despacho : 24.11.09 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 11062/CP/OP/GI 
Nome : António José da Silva Freitas 
Assunto : Pedido de comunicação prévia 
Local : Bairro casal Novo lote 102 - Caneças 
Data do Despacho : 24.11.09 
Teor do Despacho : Admitir 
 
Nº Processo : 8378/OP/GI 
Nome : Amadeu dos Santos Nunes 
Assunto : Pedido de prorrogação de prazo 
Local : Rua Cidade da Feira lote 117, B.º Casal S. Sebastião - 
Famões 
Data do Despacho : 24.11.09 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 8848/OP/GI 
Nome : António Guerreiro Colaço 
Assunto : Pedido de prorrogação de prazo 
Local : Rua da Liberdade lote 504, B.º Casal Novo - Caneças 
Data do Despacho : 24.11.09 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 11043/CP/OP/GI 
Nome : José da Conceição Gonçalves Machado 
Assunto : Pedido de comunicação prévia 
Local : Bairro Casal Novo lote 16 - Caneças  
Data do Despacho : 24.11.09 
Teor do Despacho : Admitir 
 
Nº Processo : 7839/OP/GI 
Nome : José Manuel Nunes Henriques e Cassilda Nunes 
Henriques 
Assunto : Pedido de prorrogação de prazo 
Local : Rua Luís Sttau Monteiro lote 60 - Ramada 
Data do Despacho : 24.11.09 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 11170/CP/OP/GI 
Nome : Maria Palmira Castelo Roque da Nova 
Assunto : Pedido de comunicação prévia 
Local : Rua Vasco Santana lote 878, B.º Casal Novo - Famões 
Data do Despacho : 24.11.09 
Teor do Despacho : Admitir 
 
Nº Processo : 11204/CP/OP/GI 
Nome : Carlos Alberto Freitas Miguel 
Assunto : Pedido de comunicação prévia 

Local : Rua Bernardino Machado lote 111, B.º Casal Novo - 
Famões 
Data do Despacho : 24.11.09 
Teor do Despacho : Admitir 
 
Nº Processo : 8355/OP/GI 
Nome : Manuel Fernandes Costa 
Assunto : Autorização administrativa 
Local : Rua das Camélias lote 20, B.º Quinta da Barroca - 
Famões 
Data do Despacho : 24.11.09 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 6361/OP/GI 
Nome : João António Pereira Rocha Carvalho 
Assunto : Pedido de prorrogação de prazo 
Local : Rua Cidade de Barcelos lote 472, B.º Casal S. Sebastião - 
Famões 
Data do Despacho : 24.11.09 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 10017/OP/GI 
Nome : João Passos Mateus 
Assunto : Autorização administrativa 
Local : Rua da paz lote 611, B.º Casal Novo - Caneças 
Data do Despacho : 24.11.09 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 23611/OCP/OC 
Nome : Manuel Fernando Vilela da Silva 
Assunto : Autorização administrativa 
Local : Praceta do Sol Nascente lote 242, B.º Sol Nascente - 
Famões 
Data do Despacho : 24.11.09 
Teor do Despacho : Indeferir 
 
Nº Processo : 11068/IP 
Nome : Eurico Bonifácio Ferreira 
Assunto : Informação prévia 
Local : Rua Soeiro Pereira Gomes lote 863, B.º Casal Novo – 
Caneças  
Data do Despacho : 24.11.09 
Teor do Despacho : Parecer desfavorável 
 
Nº Processo : 1952/OP/GI 
Nome : Fernando Manuel Oliveira Patrício 
Assunto : Pedido de comunicação prévia 
Local : Rua 2 de Abril lote 913, B.º Casal da Silveira - Famões 
Data do Despacho : 24.11.09 
Teor do Despacho : Admitir 
 
Nº Processo : 11290/CP/OP/GI 
Nome : Manuel António Ramos Alípio 
Assunto : Pedido de comunicação prévia 
Local : Bairro Novo de Santo Eloy lote 63 - Pontinha 
Data do Despacho : 24.11.09 
Teor do Despacho : Admitir 
 
Nº Processo : 6374/OP/GI 
Nome : António Alfredo Almeida 
Assunto : Comunicação prévia 
Local : Bairro dos Pedernais lote 106 - Ramada 
Data do Despacho : 24.11.09 
Teor do Despacho : Rejeitar 
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Nº Processo : 8015/OP/GI 
Nome : José Manuel Nunes Henriques e Cassilda Nunes 
Henriques 
Assunto : Pedido de prorrogação de prazo 
Local : Rua Luís Sttau Monteiro lote 62, Granjas Novas - 
Ramada 
Data do Despacho : 24.11.09 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 7837/OP/GI 
Nome : José Manuel Nunes Henriques e Cassilda Nunes 
Henriques 
Assunto : Pedido de prorrogação de prazo 
Local : Rua D. António Ferreira Gomes lote 61, Granjas Novas - 
Ramada 
Data do Despacho : 24.11.09 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 11150/CP/OP/GI 
Nome : Leonel Lemos Coroado 
Assunto : Pedido de comunicação prévia 
Local : Bairro Casal Novo lote 1167 - Caneças 
Data do Despacho : 24.11.09 
Teor do Despacho : Admitir 
 
Nº Processo : 7840/OP/GI 
Nome : José Manuel Nunes Henriques e Cassilda Nunes 
Henriques 
Assunto : Pedido de prorrogação de prazo 
Local : Rua D. António Ferreira Gomes lote 64, Granjas Novas - 
Ramada 
Data do Despacho : 24.11.09 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 10992/CP/OP/GI 
Nome : Brilhantino Jesus de Carvalho 
Assunto : Pedido de comunicação prévia 
Local : Bairro Casal Novo lote 1115 - Caneças 
Data do Despacho : 24.11.09 
Teor do Despacho : Admitir 
 
Nº Processo : 9507/OP/GI 
Nome : Virgílio Ernesto Carvalho 
Assunto : Autorização administrativa 
Local : Rua Mouzinho de Albuquerque lote 47, B.º Casal do 
Rato - Pontinha 
Data do Despacho : 24.11.09 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 9724/OP/GI 
Nome : Cláudio Manuel Correia Remédios 
Assunto : Pedido de prorrogação de prazo 
Local : Rua da Carochia lote 115, Casal dos Apréstimos - 
Ramada 
Data do Despacho : 24.11.09 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 11321/D 
Nome : Zon TV Cabo 
Assunto : Comunicação prévia 
Local : Avenida Ary dos Santos - Famões 
Data do Despacho : 24.11.09 
Teor do Despacho : Admitir 
 
Nº Processo : 8396/D/E 
Nome : Manuel João Leitão Afonso 
Assunto : Autorização administrativa 

Local : Rua Rainha D. Amélia lote 80 loja 23 - Odivelas 
Data do Despacho : 24.11.09 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 28425/OCP 
Nome : Corpore Club – Centro de Estética e Ginásio, Lda. 
Assunto : Autorização administrativa 
Local : Av. Prof. Dr. Augusto Abreu Lopes nº 49 B - Odivelas 
Data do Despacho : 24.11.09 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 30970/OCP 
Nome : Administração do Condomínio 
Assunto : Autorização administrativa 
Local : Praceta José Rosalino Ferreira nº 9 - Odivelas 
Data do Despacho : 24.11.09 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 10865/OP 
Nome : Herdeiros de Luís Parente Rego 
Assunto : Licença administrativa 
Local : Rua Guilherme Gomes Fernandes nº 3, 2º Ft. - Odivelas 
Data do Despacho : 24.11.09 
Teor do Despacho : Aprovar o projecto de arquitectura 
 
Nº Processo : 19293/OCP/OC 
Nome : Ilda Maria de Brito Gomes 
Assunto : Licença administrativa 
Local : Rua da República, Campos de Caneças - Caneças 
Data do Despacho : 24.11.09 
Teor do Despacho : Indeferir 
 
Nº Processo : 11249/OP 
Nome : Carlos Manuel Cipriano Filipe e José Rodrigues 
Veríssimo 
Assunto : Licença administrativa 
Local : Rua da República nº 32 e 34, Campos de Caneças - 
Caneças 
Data do Despacho : 24.11.09 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 10862/OP 
Nome : Centro Comunitário Paroquial da Ramada  
Assunto : Prorrogação de prazo para a entrega de elementos 
Local : Av. Das Acácias, Quinta do Porto Pinheiro - Odivelas 
Data do Despacho : 24.11.09 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 5016/OP 
Nome : Construções Unigomes, Lda. 
Assunto : Licença administrativa 
Local : Rua Comandante Sacadura Cabral lote 3 - Ramada 
Data do Despacho : 24.11.09 
Teor do Despacho : Aprovar o projecto de arquitectura 
 
Nº Processo : 9478/D 
Nome : Maria Beatriz Baptista Jorge Ribeiro Rolim 
Assunto : Vistoria para constituição de Propriedade Horizontal 
Local : Rua Alberto Pereira Gonçalves nº 1, 3 e 5 - Odivelas 
Data do Despacho : 24.11.09 
Teor do Despacho : Determinar a constituição de Propriedade 
Horizontal 
 
Nº Processo : 4504/D 
Nome : José Capinha Pires 
Assunto : Determinação da demolição da obra ilegal 
Local : Rua Antero de Quental nº 28, Patameiras - Odivelas 
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Data do Despacho : 24.11.09 
Teor do Despacho : Determinar a demolição voluntária da obra 
ilegal 

 
 
 
 

FINANCEIRA 
 

 
Decisões tomadas pela Sr.ª Presidente de Câmara, pelo Senhor 
Director do Departamento de Gestão Administrativa e 
Financeira e pelo Chefe da Divisão Financeira, ao abrigo das 
competências delegadas e subdelegadas, no âmbito da Divisão 
Financeira, nos termos da Informação dos serviços com o n.º 
2009/15120, de 2009.12.09:  
 
 
Despachos exarados pela Sr.ª Presidente: 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à “Simtejo, S.A.”, no valor de € 117.300,01, 
referente a Juros de Mora, de acordo com a Informação 
nº4813/2009 de 03-04-2009. 
Decisão da Sr.ª Presidente: Autorizo. 
Data de Decisão: 29-04-2009 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à “Obragoito, Lda.”, no valor de € 
67.766,88, referente a Juros de Mora, de acordo com a 
Informação nº7501/2009 de 29-05-2009. 
Decisão da Sr.ª Presidente: Autorizo, nos termos propostos. 
Data de Decisão: 15-07-2009 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à “Faxcópia, Lda.”, no valor de € 
12.294,32, referente a Juros de Mora, de acordo com a 
Informação nº13279/2009 de 20-10-2009. 
Decisão da Sr.ª Presidente: Autorizo, nos termos propostos. 
Data de Decisão: 22-10-2009 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento ao “Tribunal de Contas”, no valor de € 
17.164,00, referente à homologação da verificação interna da 
Conta de Gerência, de acordo com a Informação nº14416/2009 
de 17-11-2009. 
Decisão da Sr.ª Presidente: Autorizo o Processo de Despesa e o 
seu Pagamento, nos termos propostos. 
Data de Decisão: 23-11-2009 
 
 
Despachos exarados pelo Sr. Director do DGAF: 
 
Assunto: Pedido de autorização de reembolso a Sérgio Manuel 
da Conceição Pipa, no valor de € 98,90, de acordo com a 
Informação nº5014/2009 de 08-04-2009. 
Decisão do Sr. Director do DGAF: Autorizo. 
Data de Decisão: 14-04-2009 
 
Assunto: Pedido de autorização de reembolso a Susana Amaral 
Rodrigues, no valor de € 1,00, de acordo com a Informação 
nº14343/2009de 16-11-2009. 
Decisão do Sr. Director do DGAF: Autorizo. 
Data de Decisão: 17-11-2009 
 
 
Despachos exarados pelo Sr. Chefe da Divisão Financeira: 

Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à “Tracevia, Lda.”, no valor de € 272,30, 
referente a Juros de Mora, de acordo com a Informação 
nº1376/2009 de 29-01-2009. 
Decisão do Sr. Chefe da Divisão Financeira: Tomei 
Conhecimento e Autorizo, conforme proposto. 
Data de Decisão: 29-01-2009 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à “EDP, Serviço Universal, S.A.”, no valor 
de € 157,01, referente a Juros de Mora, de acordo com a 
Informação nº4994/2009 de 08-04-2009. 
Decisão do Sr. Chefe da Divisão Financeira: Tomei 
Conhecimento e Autorizo. 
Data de Decisão: 08-04-2009 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à “EDP, Serviço Universal, S.A.”, no valor 
de € 33,23, referente a Juros de Mora, de acordo com a 
Informação nº5006/2009 de 08-04-2009. 
Decisão do Sr. Chefe da Divisão Financeira: Tomei 
Conhecimento e Autorizo. 
Data de Decisão: 08-04-2009 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à “EDP, Serviço Universal, S.A.”, no valor 
de € 123,20, referente a Juros de Mora, de acordo com a 
Informação nº5471/2009/2009 de 20-04-2009. 
Decisão do Sr. Chefe da Divisão Financeira: Tomei 
Conhecimento e Autorizo, conforme proposto. 
Data de Decisão: 20-04-2009 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à “Valorsul, S.A.”, no valor de € 113,22, 
referente a Juros de Mora, de acordo com a Informação 
nº5330/2009 de 16-04-2009. 
Decisão do Sr. Chefe da Divisão Financeira: Tomei 
Conhecimento e Autorizo, conforme proposto. 
Data de Decisão: 20-04-2009 
 
Assunto: Pedido de autorização de reembolso a Paula Cristina 
Moreira Fonseca, no valor de € 26,40, de acordo com a 
Informação nº10847/2009 de 20-082009. 
Decisão do Sr. Chefe da Divisão Financeira: Tomei 
Conhecimento e Autorizo, conforme proposto. 
Data de Decisão: 20-08-2009 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à “Engidomus, Lda.”, no valor de € 511,86, 
referente a Juros de Mora, de acordo com a Informação 
nº11144/2009 de 31-08-2009. 
Decisão do Sr. Chefe da Divisão Financeira: Tomei 
Conhecimento e Autorizo, conforme proposto. 
Data de Decisão: 31-08-2009 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à “Valorsul, S.A.”, no valor de € 701,34, 
referente a Juros de Mora, de acordo com a Informação 
nº10010/2009 de 28-07-2009. 
Decisão do Sr. Chefe da Divisão Financeira: Tomei 
Conhecimento e Autorizo, conforme proposto. 
Data de Decisão: 28-07-2009 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à “EDP, Serviço Universal, S.A.”, no valor 
de € 1.186,95, referente a Juros de Mora, de acordo com a 
Informação nº12873/2009 de 12-10-2009. 
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Decisão do Sr. Chefe da Divisão Financeira: Tomei 
Conhecimento e Autorizo, conforme proposto. 
Data de Decisão: 12-10-2009 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à “EDP, Serviço Universal, S.A.”, no valor 
de € 62,79, referente a Juros de Mora, de acordo com a 
Informação nº12895/2009 de 12-10-2009. 
Decisão do Sr. Chefe da Divisão Financeira: Tomei 
Conhecimento e Autorizo, conforme proposto. 
Data de Decisão: 13-10-2009 
 
Assunto: Pedido de autorização de reembolso a Susana Amaral 
Rodrigues, no valor de € 3,70, de acordo com a Informação 
nº13783/2009de 02-11-2009. 
Decisão do Sr. Chefe da Divisão Financeira: Autorizo, conforme 
proposto. 
Data de Decisão: 02-11-2009 
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11..ªª  SSEESSSSÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  
DO QUADRIÉNIO 2009-2013 

 
11..ªª  RReeuunniiããoo  rreeaalliizzaaddaa  eemm  

 
1144  ddee  DDeezzeemmbbrroo  ddee  22000099  

 
 
 
 

SUSPENSÃO DE MANDATO 
 

 
 

Pedido de suspensão de mandato do Membro da 
Assembleia Municipal Carlos Miguel Maximiano de 
Almeida Coelho, da bancada do PSD, por um período de 
180 dias. O Membro da Assembleia Municipal Vítor 
Fonseca, substitui o Membro agora suspenso, na bancada 
do PSD. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

RECOMENDAÇÃO 
 

 
 

LIMITAÇÕES DE AUMENTOS NAS TARIFAS DE ELECTRICIDADE 
 

Considerando que: 
 
1. A energia se assume como um factor de produção 

cada vez mais importante e, nesta perspectiva, a 
electricidade, de entre as diferentes formas de energia 
actualmente utilizadas, vai assumindo um 
protagonismo crescente; sendo que protagonismo se 
reforça com os graves problemas ambientais 
associados à extracção e exploração de combustíveis 
fósseis, mas também, com a sua previsível escassez e 
volatilidade de preços; 

 
2. A electricidade é presença habitual no quotidiano da 

nossa sociedade, desde a indústria transformadora, ao 
transporte ferroviário, passando pelos serviços e 
agricultura. Igualmente, a electricidade é um elemento 
integrante do dia-a-dia dos cidadãos; 

 
3. O carácter estratégico da produção, do transporte, da 

distribuição e da comercialização da electricidade é, 
hoje em dia, indiscutível. Daí a pertinência de se 
concluir do seu inequívoco interesse público; 

4. Os portugueses estão entre os que pagam mais caro o 
preço da energia na União Europeia e que, 
nomeadamente, o preço da electricidade reflecte esta 
realidade; 

 
5. Recentemente, a Entidade Reguladora dos Serviços 

Energéticos (ERSE) propôs um aumento de 2,9% das 
tarifas de electricidade para o ano de 2010. Este 
aumento encontra-se bastante acima da taxa de 
inflação prevista e é injustificado face aos lucros que 
foram apresentados pelas empresas produtoras de 
electricidade; 

 
6. As famílias portuguesas sentem na pele o peso do 

custo da energia e, no actual contexto de crise, o 
aumento dos preços da energia é um dos factores que 
favorece a perda do poder de compra e que prejudica 
o cenário da retoma económica pela via do consumo; 

 
7. As empresas portuguesas são também fortemente 

penalizadas com o aumento das tarifas, que 
compromete a sua competitividade no mercado 
internacional. 

 
8. Não se pretende, obviamente, colocar em causa a 

legitimidade e mesmo a necessidade das empresas do 
sector energético apresentarem resultados positivos. 
Num cenário de grave crise económica em que o país 
se encontra (e que penaliza a generalidade dos 
cidadãos e numerosas empresas, em especial PME), 
não se pode considerar justificado o aumento tarifário 
proposto. 

 
Neste sentido, A Assembleia Municipal de Odivelas 
reunida em sessão ordinária no dia 14 de Dezembro de 
2009 propõe que se, delibere: 
 
1. Recomendar a limitação dos aumentos das tarifas e 

preços de venda de electricidade a clientes finais para 
o ano 2010 à taxa de inflação prevista. 

 
2. Recomendar à C. M. De Odivelas que solicite à EDP 

que o “lixo eléctrico” existente na rede (Energia 
Reactiva) seja anulada de forma a não prejudicar as e 
os consumidores públicos ou privados. 

 
Odivelas, 15 de Dezembro de 2009 

 
O Presidente da Assembleia Municipal 

 
(a) Sérgio Paiva 

 
(Aprovada por unanimidade) 
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MOÇÕES 
 

 
 

A CONFERÊNCIA DE COPENHAGA E O COMBATE ÀS 
ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 

 
1. Considerando que: a) o relatório das Nações Unidas 

(ONU) de 2007 revelou que a concentração de 
emissões de carbono é a mais alta dos últimos 650 mil 
anos, sendo o dobro daquilo que pode ser absorvido 
pelos ecossistemas; b) em 2008, se contaram mais de 
300 desastres 'naturais', centenas de mortos e mais de 
200 milhões de pessoas afectadas; c) a Organização 
Mundial de Saúde (OMS) estima que 150 mil pessoas 
morrerão anualmente como resultado das alterações 
climáticas, 85% das quais serão crianças; d) o Painel 
Intergovernamental para as Alterações Climáticas 
(IPCC) afirma que um aumento médio de 2ºC na 
temperatura terá efeitos desastrosos sobre a 
biodiversidade da biosfera. 

 
2. Considerando que a crise ambiental planetária, de que 

são importantes indicadores as alterações climáticas, 
demonstra que os modelos de produção e de 
consumo insustentável das sociedades 
contemporâneas têm que ser questionados e que é 
imperiosa a adopção de novos paradigmas 
civilizacionais. E que é necessário garantir a nível 
planetário a segurança das populações, um acesso 
equitativo aos recursos e à alimentação, um modelo 
económico mais sustentável e o restauro e a 
protecção dos ecossistemas.  

 
3. Considerando que a crise ecológica que actualmente 

enfrentamos, e que tem já um impacto dramático nos 
dias de hoje, adquirirá provavelmente uma dimensão 
catastrófica num futuro próximo. 

 
4. Considerando que os problemas do clima global só 

podem ser resolvidos globalmente, e que a Cimeira de 
Copenhaga que actualmente decorre em Copenhaga 
será provavelmente a última vez que o Comité das 
Nações Unidas para as Alterações Climáticas se 
reunirá ao nível governamental antes do fim do 
Protocolo de Quioto (que termina em 2012) e que, 
consequentemente, a humanidade não deverá nem 
poderá perder esta oportunidade. 

 
A Assembleia Municipal propõe na sua reunião ordinária 
de 14 de Dezembro de 2009 que se, delibere: 
 
1. Apelar às delegações governamentais presentes na 

Conferência das Nações Unidas sobre as Alterações 
Climáticas presentes em Copenhaga para que, com a 
urgência que a situação requer, seja obtido um acordo 
global e vinculativo para as partes que garanta uma 
limitação progressiva mas suficiente das emissões de 
gases com efeito de estufa, com a definição clara e 
rigorosa dos mecanismos de financiamento das 

medidas de combate às alterações climáticas, num 
quadro de justiça climática e de redução das 
desigualdades existentes no nosso planeta. 

 
2. Apelar aos cidadãos de Odivelas para que 

acompanhem as negociações internacionais em curso 
com a atenção e o grau de exigência que um processo 
indispensável à sobrevivência do planeta justifica. 

 
Odivelas, 15 de Dezembro de 2009 

 
O Presidente da Assembleia Municipal 

(a) Sérgio Paiva 
 

(Aprovada por Maioria) 

 
 
 

SOLIDARIEDADE COM HAMINETU HAIDER 
 

Considerando que  
 
1. A 13 de Novembro, Aminetu Haidar, activista dos 

direitos humanos sarauí, foi interpelada pelas 
autoridades marroquinas no aeroporto de El Aaiun 
depois ter recusado assumir a nacionalidade 
marroquina quando chegava das Canárias, vinda de 
Nova Iorque.  

 
2. À revelia do direito internacional e da dignidade 

humana, detida no aeroporto, Aminetu Haidar foi 
sujeita a um interrogatório e isolamento, sendo de 
seguida obrigada a embarcar num avião que a 
conduziu a Lanzarote sem passaporte ou outra 
documentação, tendo as autoridades marroquinas 
ilegalmente confiscadas o seu passaporte; 

 
3. A activista dos direitos humanos sarauí, Aminetu 

Haidar, está em greve da fome em Lanzarote, 
Canárias, desde 15 de Novembro após ter sido 
expulsa do seu país, o Sara Ocidental, ocupado por 
Marrocos;  

 
4. Desde então para cá, a ingerir apenas agua com 

açúcar, o estado de saúde da activista pela 
independência do Sara Ocidental vai-se deteriorando 
cada dia que passa de forma irreversível, pondo em 
risco a sua própria vida;  

 
5. Esta atitude intolerável de Marrocos viola todos os 

princípios basilares dos direitos humanos e os 
fundamentos do direito internacional ao negar a 
Aminetu Haidar o direito à sua identidade nacional e 
de circulação;  

 
6. Existe uma importante mobilização internacional para 

exigir a liberdade da Aminetu Haidar e o seu direito a 
regressar ao seu país; 
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7. A União Europeia, em geral e o Estado Espanhol em 
particular não se podem refugiar por detrás do 
silencio da “realpolitik” e dos interesses económicos e 
observar passivamente este flagrante atropelo à 
liberdade e à dignidade humanas por parte das 
autoridades marroquinas; 

 
8. O direito à autodeterminação é um dos pilares 

fundadores do direito internacional e que a liberdade 
de circulação e o direito à identidade nacional são-lhe 
indissociáveis e não podem, em circunstancia alguma, 
estar subjugados aos jogos da geopolítica 
internacional; 

 
9. A existir vontade politica por parte da Comunidade 

Internacional, e da União Europeia em particular, as 
condições para devolver a liberdade e o respeito pela 
identidade nacional de Aminetu Haidar e do povo 
sarauí estarão seguramente garantidas. 

 
A Assembleia Municipal de Odivelas na sua reunião de 14 
de Dezembro de 2009, decide: 
 
1. Solidarizar-se com a luta da Aminetu Haidar na sua 

luta pela liberdade, saudar a sua coragem e exigir a 
criação das condições indispensáveis ao seu imediato 
regresso ao seu país e ao seu povo; 

 
2. Exigir que as autoridades da União Europeia façam 

tudo o que estiver ao seu alcance para pressionar o 
governo marroquino para reconhecer os direitos a 
Aminetu Haidar 

 
3. Solicitar ao Governo português que, num quadro 

diplomático proactivo, tome a iniciativa de diligenciar 
junto das autoridades marroquinas a favor do 
reconhecimento dos direitos de Aminetu Haidar; 

 
Odivelas, 15 de Dezembro de 2009 

 
O Presidente da Assembleia Municipal 

(a) Sérgio Paiva 
 

(Aprovada por Maioria) 

 
 
 

A EUROPA DO SÉCULO XXI 
 

O Tratado de Lisboa, que entrou em vigor em 1 de 
Dezembro de 2009, aumenta a capacidade de acção da 
União Europeia e do Parlamento Europeu. 
 
O Parlamento Europeu adquire agora mais poderes. Em 
virtude do alargamento do processo de co-decisão a mais 
de 40 novas áreas legislativas, o parlamento Europeu 
passa a ter poderes legislativos idênticos aos do Conselho, 
que representa os governos nacionais dos Estados-
membros da EU, em áreas como a agricultura, a segurança 

energética, a imigração legal, a justiça, os assuntos 
internos, a saúde pública e os fundos estruturais. 
 
Num momento em que tanto a Europa como o resto do 
mundo se confrontam com desafios como a globalização, 
o envelhecimento da população, as alterações climáticas, a 
segurança energética e o terrorismo, nenhum país 
consegue lidar comestes desafios, sozinho. 
 
A única forma de garantir à União Europeia a 
possibilidade de falar a uma só voz no plano internacional 
e de trabalhar de uma forma mais eficaz, responsável, 
transparente e coerente, que permita dar resposta às 
preocupações dos cidadãos, será trabalhar em conjunto. 
 
O Tratado de Lisboa confere à União Europeia 
instituições modernas e métodos de trabalho eficientes 
que lhe permitirão dar uma resposta efectiva aos desafios 
actuais. 
 
Assim, a Assembleia Municipal de Odivelas, reunida em 
14 de Dezembro de 2009, congratula-se com a entrada em 
vigor do tratado de Lisboa e espera que este importante 
desenvolvimento na construção europeia corresponda a 
um efectivo beneficio para os cidadãos no seu dia-a-dia. 
 
Odivelas, 15 de Dezembro de 2009 

 
O Presidente da Assembleia Municipal 

(a) Sérgio Paiva 
 

(Aprovada por Maioria) 

 
 
 
 

ELEIÇÃO DE REPRESENTANTE DA ASSEMBLEIA 
MUNICIPAL NOUTRAS ENTIDADES 

 

 
 

ELEIÇÃO DO REPRESENTANTE PARA A 
ASSEMBLEIA DISTRITAL DE LISBOA 

 
A Assembleia Distrital de Lisboa, solicitou de acordo com 
o disposto na alínea b) do artigo 2° do Decreto -Lei nº 
5/91 de 8 de Janeiro, a eleição de um Presidente de Junta 
de Freguesia e o seu substituto legal, para integrar a 
referida Assembleia. 
 
Fica designado para integrar a Assembleia Distrital de 
Lisboa, o Presidente de Junta de Freguesia da Pontinha, 
José Guerreiro como Efectivo e o Presidente de Junta de 
Freguesia de Famões, António Rodrigues, como 
Substituto Legal. 
 
(Aprovado por escrutínio secreto, com trinta votos a favor, 
cinco votos contra e quatro votos em branco) 
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ELEIÇÃO DE REPRESENTANTE PARA A COMISSÃO 
MUNICIPAL DE ESTABELECIMENTOS DE COMÉRCIO A 

RETALHO DE COMÉRCIO POR GROSSO LIVRE EM 
SERVIÇO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTOS COMERCIAIS 

 
Nos termos e no cumprimento da alínea b) do n.º 4, do 
artigo 7° da Lei n.º 12/04 de 30 de Março e n.º 1 do artigo 
2.º da Portaria n.º 518/2004 de 20 Maio, foi criada a 
Comissão Municipal de Estabelecimentos de Comércio a 
Retalho e de Comércio por Grosso Livre em Serviço e 
Instalação de Conjuntos Comerciais. Considerando que a 
comissão é composta, entre outros, por um elemento da 
Assembleia Municipal, conforme quadro normativo supra 
mencionado. Considerando que ocorreram eleições 
autárquicas, em 11 de Outubro, e consequente instalação 
da nova Assembleia Municipal, em 3 de Novembro de 
2009. 
 
Fica designado para integrar a Comissão Municipal de 
Estabelecimentos de Comércio a Retalho por Grosso 
Livre em Serviço e Instalações de Conjuntos Comerciais, 
o Membro da Assembleia Municipal: Vítor Fonseca. 
 
(Aprovado por escrutínio secreto, com vinte e nove votos a 
favor, oito votos contra e dois votos em branco) 

 
 
 

DESIGNAÇÃO DE UM REPRESENTANTE PARA INTEGRAR A 
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DE ELABORAÇÃO DO 

PLANO DIRECTOR MUNICIPAL 
 

De acordo com o Aviso 14019/2008, publicado no Diário 
da República, 2.ª Série n.º. 87, de 6 de Maio de 2008, a 
Comissão Técnica de Acompanhamento de Elaboração 
do Plano Director Municipal de Odivelas foi convertida 
para Comissão de Acompanhamento, e nos termos da 
alínea c) do n.º 1 do Art.º 7.º Da Portaria n.º 1474/2007, 
de 16 de Novembro, a Assembleia Municipal tem de 
indicar o seu Representante na referida Comissão, 
considerando que ocorreram eleições autárquicas, em 11 
de Outubro, e consequente instalação da nova Assembleia 
Municipal, em 3 de Novembro de 2009.  
 
Fica designado para integrar a Comissão de 
Acompanhamento de Elaboração do Plano Director 
Municipal, o Membro da Assembleia Municipal: Carlos 
Lopes. 
 
(Aprovado por escrutínio secreto, com vinte e sete votos a 
favor, nove votos contra e três votos em branco) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

AASSSSEEMMBBLLEEIIAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  
 

 
 

11..ªª  SSEESSSSÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  
DO QUADRIÉNIO 2009-2013 

 
22..ªª  RReeuunniiããoo  rreeaalliizzaaddaa  eemm  

 
1188  ddee  DDeezzeemmbbrroo  ddee  22000099  

 
 
 
 

ACTIVIDADE E SITUAÇÃO 
FINANCEIRA DO MUNICÍPIO 

 

 
 

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

SITUAÇÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO 
 

Presente para apreciação a Informação da Presidente da 
Câmara Municipal à 1.ª Sessão Ordinária do Quadriénio 2009-
2013 da Assembleia Municipal sobre a actividade e situação 
financeira do Município, nos termos estipulados na alínea e) 
do n.º 1 do Artigo 53° da Lei 169/99, de 18 de Setembro, 
alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. “A 
informação sobre a situação financeira do Município, em 
Outubro de 2009, que inclui a informação relativa ao grau 
de endividamento do Município para o corrente ano, 
encontra-se espelhada nos Anexos A e B.”  
 
A Informação sobre a Actividade Municipal corresponde 
ao período compreendido entre 01 de Setembro e 31 de 
Outubro de 2009.  
 
 
Documento com a seguinte estrutura: 
 
 

Informação Financeira:  
  

Informação Financeira do Município; 3 
  

Informação Sobre a Actividade Municipal:  
  

Gabinete da Presidência; 5 

Gabinete de Comunicação, Relações Públicas e 
Protocolo; 

9 

Gabinete de Apoio ao Cidadão e Serviço 
Municipal de Informação ao Consumidor 

10 

Gabinete de Apoio às Juntas de Freguesia 18 
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Médico Veterinário Municipal 19 

Serviço Municipal de Protecção Civil 20 

Divisão de Requalificação e Inserção de Áreas 
Críticas 

21 

Departamento Gestão Administrativa e 
Financeira 

22 

Departamento Gestão e Ordenamento 
Urbanístico 

25 

Departamento Planeamento Estratégico e 
Desenvolvimento Económico 

30 

Departamento de Obras Municipais e 
Transportes 

37 

Departamento Ambiente e Salubridade 44 

Departamento Sociocultural 49 

Departamento de Habitação, Saúde e Assuntos 
Sociais 

60 

Departamento Administração Jurídica e Geral 69 

 
 
 
 

PARTICIPAÇÃO CÍVICA 
 

 
 

ANO MUNICIPAL PARA A PARTICIPAÇÃO CÍVICA 
 

Proposto que o Ano de 2010 seja, no Concelho de 
Odivelas, celebrado como o Ano Municipal para a 
Participação Cívica, de acordo com a Proposta de 
Deliberação nº 07/AM/2009-2013. 

 
 

“PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 07/AM/2009 
2010 - ANO MUNICIPAL PARA A PARTICIPAÇAO CIVICA 

 
Há cerca de um mês, na intervenção que proferi no 
aniversário do nosso município centrei a atenção na 
preocupação com o incremento da participação dos 
nossos munícipes na vida do seu concelho e do seu país. 
 
 
Tal preocupação funda-se em duas convicções: 
 
 
A primeira convicção:  
 
Que a democracia funciona melhor: quando as instituições 
políticas - partidos, parlamentos, autoridades locais – estão 
mais próximas dos eleitores; quando na base da 
participação está uma preocupação de intervenção 
informada; quando existem mecanismos de comunicação 
que permitam aos eleitores poder clarificar as suas 
necessidades e aos representantes eleitos explicar de que 

forma estão a actuar no sentido de satisfazer essas mesmas 
necessidades.  
 
 
A segunda convicção:  
 
Que os elementos de sociedade civil desenvolvida são 
parte activa no jogo do desenvolvimento não resumindo a 
sua participação aos momentos eleitorais ou à 
reivindicação da satisfação das suas necessidades, 
oferecendo esta, aos seus cidadãos, uma maior 
possibilidade de influenciar a política social, cultural e 
económica, proporcionando oportunidades de 
participação não apenas nas urnas, mas essencialmente 
entre eleições e fora até do quadro da intervenção política 
pura. 
 
Todos almejamos uma sociedade civil mais desenvolvida, 
onde os cidadãos participem activamente na vida pública 
como agentes de mudança: nas escolas, nos clubes, nas 
associações, nas Organizações Não Governamentais, etc. 
 
Assistimos porém a um cada vez maior afastamento entre 
representados e representantes. 
 
Assistimos a um cada vez maior afastamento dos cidadãos 
face aos outros cidadãos e à vida da sua comunidade. 
 
A sociedade civil deste início de século está mais afastada 
da política mas também de si própria, abandonando os 
projectos de bem-estar colectivo ao cuidado dos seus 
representantes desresponsabilizando-se da vida colectiva 
para focar toda a sua atenção em projectos de bem-estar 
individual. 
 
Não há democracia sem cidadãos. 
 
Não há democracia sem intervenção cívica. 
 
A bem da democracia é fundamental a inversão deste 
ciclo. 
 
É fundamental a criação de uma cultura de intervenção 
cívica em que sejamos capazes de derrubar as barreiras à 
participação dos jovens, dos seniores, das mulheres, e dos 
imigrantes, aproximando-os não apenas da política mas de 
todas as demais actividades que contribuem de forma 
activa para que Odivelas seja um concelho mais 
Competitivo, mais Solidário e cada vez mais Sustentável. 
 
É fundado neste objectivo maior que venho propor a esta 
Assembleia que o ano de 2010 seja, no Concelho de 
Odivelas, celebrado como o Ano Municipal para a 
Participação Cívica. 
 
Um Ano em que iniciativas como a Discussão Pública do 
PDM, o Orçamento Participativo, o Orçamento 
Participativo Jovem, a dinamização dos Bancos de 
Voluntariado ou a Assembleia Municipal Jovem sejam 
apenas alguns dos exemplos de uma política de promoção 
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do desenvolvimento de um sentimento de identidade, de 
partilha e de participação no projecto comum de 
desenvolvimento do nosso concelho, do nosso país e de 
promoção do bem-estar da nossa comunidade. 

 
O Presidente da Assembleia Municipal, 

(a) Sérgio Paiva” 
 

(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

AASSSSEEMMBBLLEEIIAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  
 

 
 

11..ªª  SSEESSSSÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  
DO QUADRIÉNIO 2009-2013 

 
33..ªª  RReeuunniiããoo  rreeaalliizzaaddaa  eemm  

 
2211  ddee  DDeezzeemmbbrroo  ddee  22000099  

 
 
 
 

DOCUMENTOS PREVISIONAIS 
 

 
 

ORÇAMENTO 2010 E GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2010-2013 
 

Documentos Previsionais para o Exercício de 2010, 
consolidados pelo Orçamento 2010 e Grandes Opções do 
Plano 2010-2013, em conformidade com o Decreto-Lei 
n.º 54-A/99, de Fevereiro, com as alterações introduzidas 
pela Lei n.º 162/99, de 14 de Setembro, Decreto-Lei n.º 
315/2000, de 2 de Dezembro e pelo Decreto-Lei N.º 
84/2002 que aprovou o POCAL - Plano Oficial de 
Contabilidade das Autarquias Locais, nos termos 
constantes da informação n.º Interno/2009/15107, de 
2009-12-09, conforme o deliberado na 2.ª Reunião 
Extraordinária da Câmara Municipal de Odivelas, 
realizada em 14 de Dezembro de 2009, (página 7 do 
presente Boletim Municipal das Deliberações e Decisões), 
Fazem parte integrante dos Documentos Previsionais para 
2010:  
 
Preâmbulo; 
Mapa Resumo do Orçamento; 
Resumo das Receitas e Despesas; 
Orçamento de Receita;  
Orçamento de Despesa; 
Mapa de Transferências para as Juntas de Freguesia; 
Mapa de Encargos Anuais a satisfazer com a Liquidação 
de Empréstimos; 
Grandes Opções do Plano; 
Plano Plurianual de Investimentos; 

Plano de Actividades Municipais. 
 

“PREÂMBULO 
 

I – Considerações Iniciais 
 
O Orçamento de 2010 é elaborado numa conjuntura 
económico-financeira adversa ao poder local.  
 
Com efeito, a quebra sucessiva de receitas que os 
Municípios têm vindo a registar, a par da assunção de 
responsabilidades crescentes nas áreas da educação, 
intervenção social, ambiente e saúde, aumentam e 
dificultam este paradigma.  
 
O paradigma da relação município-sociedade local 
transformou nos últimos anos, como efeito do novo 
quadro jurídico-institucional do Poder local, o processo de 
desenvolvimento do país e o reforço da cidadania 
associado ao surgimento de novos centros de poder a 
nível local.  
 
O Município ganhou protagonismo como agente 
dinamizador do desenvolvimento local. Catalisou 
múltiplas iniciativas da sociedade civil e serviu de placa 
giratória de parcerias entre os sectores público, privado e 
social.  
 
Assim o poder local ampliou o seu campo de intervenção, 
expandiu a sua estrutura administrativa e aumentou a 
despesa pública, sem que os recursos financeiros 
aumentassem na mesma proporção.  
 
A verdade é que o desenvolvimento que o nosso 
Município tem registado ao nível do aumento do parque 
escolar e construção de refeitórios (hoje a 100%), novos 
equipamentos sociais, desportivos, culturais e espaços 
verdes (22 novos espaços verdes), projectos pioneiros 
(clube do movimento, patrulheiros, eco-patrulheiros, 
hipoterapia, oferta de 17 000 manuais e fichas escolares, 
prohabita, etc.) significou claramente mais qualidade de 
vida, mas também novos centros permanentes de custos 
para este Município.  
 
Acresce que a previsão para 2010 em termos de receita 
municipal é claramente preocupante e sobretudo 
imprevisível, pelo que nos movemos num cenário 
nebuloso, o que requer da nossa parte muita prudência, 
contenção e responsabilidade financeira.  
 
II – As Opções Estratégicas  
 
O Orçamento e o Plano de Investimento Municipal para 
2010 reflectem 5 grandes orientações da agenda 
municipal:  
 
1. Recuperação e saneamento financeiro visando a 
assunção do pagamento da dívida transitada e dos 
compromissos assumidos, resultantes de 2 anos 
económicos (2008 e 2009) onde o nível de investimento 
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em obra pública foi assinalável na valorização do espaço 
público, educação e habitação social, acompanhado de 
uma conjuntura de recessão económica mundial, nacional 
e local que se traduziu numa diminuição evidente na 
receita da autarquia.  
 
2. Reforço da coesão social onde as funções sociais 
ascendem a 47 269 885,50 € e onde se destaca o apoio 
directo da autarquia à maior conjugação de sempre de 
equipamentos públicos na área social no âmbito da 3º 
idade, infância e deficiência, bem como, nas áreas 
educativa e desportiva. Na área educativa os encargos 
ascendem a 25 617 306,44 € assumindo particular 
destaque o investimento ao nível dos refeitórios escolares 
e das Actividades Extracurriculares para os alunos.  
 
3. Reabilitação e reconversão sócio-urbana, onde todos os 
nossos esforços irão convergir, visando uma aposta 
inequívoca, nas políticas sociais de habitação e na 
reabilitação urbana, na recuperação do centro histórico da 
cidade de Odivelas e na reconversão da vertente sul, onde 
destacamos o Pólo Social do Vale do Forno com o Centro 
de Dia e o Centro Infantil.  
 
4. Revitalização e recuperação do espaço Público, e aposta 
na valorização e controlo ambiental e eco-
desenvolvimento, como factor essencial de requalificação 
do nosso território e de promoção da qualidade de vida 
para as pessoas. Nesta área continuaremos a dotar este 
concelho com novos espaços verdes e urbanos, 
proporcionando à população melhores espaços públicos 
para fruição e lazer. Aqui se destacam obras de melhoria 
do espaço público propostas pela população no 
Orçamento Participativo, onde a repavimentação das ruas, 
a iluminação pública, a criação de mais estacionamento, 
equipamentos infantis e biosaudáveis irão também 
contribuir para termos um território mais qualificado.  
 
5. Modernização Administrativa e fomento do 
empreendedorismo local, potenciando o crescimento 
económico e a criação de emprego, onde a celeridade 
processual e a simplificação administrativa dos nossos 
serviços serão fundamentais para que a economia local 
beneficie dessa mesma agilidade municipal. Aqui 
incluiremos a implementação do Executivo Digital, a 
criação do Balcão Único de atendimento aos munícipes e 
o Warkflow Urbanístico, para uma maior celeridade e 
transparência processual.  
 
No tocante à recuperação financeira do município, que é 
necessário consolidar, mantiveram-se as mesmas 
preocupações anteriores, por isso, tivemos em conta 
também o reflexo da conjuntura de forte crise económica 
internacional e nacional, da qual, apesar de lentamente, 
estamos a sair de forma segura e consistente, mas em que 
ainda não se perspectivavam alterações muito 
significativas na situação económica para o ano de 2010.  
 
Para manter o rumo da consolidação financeira teremos 
que manter o rigor na determinação das prioridades e é 

isso que aqui se apresenta, no Orçamento e Plano para 
2010, numa linha de continuidade com o trabalho que se 
tem vindo a desenvolver e a concretizar, em áreas 
fundamentais para o futuro dos nossos munícipes e do 
nosso concelho.  
 
Na área da coesão social, nos próximos anos veremos 
nascer e concluírem-se muitas obras de enorme relevo 
social de que se destacam:  
 
• O Lar para Idosos da Sta. Casa da Misericórdia da Póvoa 
de Sto. Adrião;  
 
• O Complexo de Sta. Teresinha, entre a Arroja e Famões, 
um equipamento para servir os nossos deficientes, mas 
com apoio igualmente à infância e 3ª idade;  
 
• As Casas da Granja da APCL que estão em construção e 
que também têm a valência para deficiência, 3ª idade e 
infância;  
 
• A obra da CEDEMA em Famões;  
 
• O Projecto do Centro Paroquial de Famões;  
 
• O Empreendimento Integrado da Amoreira, com o 
lançamento da 1ª Pedra; e,  
 
• O Empreendimento PER do Arinto para 28 fogos.  
 
Todas estas obras concorrem para o mesmo objectivo: 
dotar este concelho de efectivo apoio social para os mais 
vulneráveis.  
 
Iremos assim proporcionar a abertura de 54 vagas em 
lares, 90 em centros de dia, 240 vagas em apoio 
domiciliário, 232 em creches, e para cidadãos e jovens 
deficientes haverá em Lar Residencial 24 vagas e 20 em 
Residência Autónoma. Surgirão, ainda, uma residência 
Sénior Privada (60 apt) e Unidades residenciais para 
situações de emergência. No âmbito do PER estão 
previstas 30 Unidades Residenciais para idosos isolados.  
 
Destacamos, ainda, com encargos directos para o 
Município:  
 
• Construção da nova Escola Básica e JI de Caneças  
 
• Construção dos JI do Vale Grande e JI do Olival Basto  
 
• Construção do JI da Escola n.º 5 da Codivel  
 
• Requalificação do JI da Rua Álvaro de Campos - 
Odivelas  
 
• Conclusão do Complexo Escolar de Porto Pinheiro  
 
• Conclusão da Escola Básica e JI dos Apréstimos  
 
• Conclusão da Escola Básica e JI do Bairro de S. Jorge  
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• Ampliação do JI da Quinta de S. José  
 
• Conclusão do novo Pavilhão Multiusos Municipal  
 
III – Quadro Financeiro  
 
O enquadramento ao nível da receita é, como atrás já se 
salientou, de difícil perspectiva atendendo à complexidade 
estrutural da actividade económica mundial, nacional e 
local.  
 
Com efeito as dificuldades estruturais estão a afectar toda 
a actividade económica, com óbvios reflexos para as 
finanças autárquicas, dificuldades que atravessam todos os 
Municípios sem excepção, conforme se constatou no 
recente Congresso da Associação Nacional dos 
Municípios Portugueses.  
 
Assim, e dependendo da evolução económica em 2010, 
prevê-se uma arrecadação da receita na ordem dos 120 
327 410,00 Euros, correspondendo 73 795 277,00 Euros a 
receitas correntes e 46 512 133,00 Euros a receitas de 
capital.  
Ao nível das receitas correntes assume especial destaque a 
previsão da receita dos impostos directos com um valor 
de 31 360 000,00 Euros e 19 610 977,00 Euros de 
transferências correntes.  
 
Relativamente às receitas de capital é prevista uma 
arrecadação de 46 512 133,00 Euros, nas quais se incluem 
as transferências de capital a efectuar pela Administração 
Central, em virtude dos contratos/protocolos celebrados 
com o Município e que terão expressão financeira em 
2010.  
 
No que respeita às receitas, deverá, no decurso do ano 
económico de 2010, existir um cuidado especial, pois, da 
efectiva arrecadação das receitas depende a 
sustentabilidade orçamental que deveremos procurar 
manter, apesar das inúmeras dificuldades que se nos 
apresentam.  
 
Quanto à previsão da despesa para 2010 situa-se nos 120 
327 410,00 Euros, estimando-se uma despesa corrente de 
73 239 953,72 Euros e um total de despesas de capital de 
47 087 456,28 Euros.  
 
De salientar que, no âmbito das despesas correntes, 
assumem especial importância os encargos com o pessoal 
que ascendem a 28 523 634,00 Euros e o valor dos 
encargos com a aquisição de bens e serviços que se situam 
nos 32 673 325,18 Euros.  
 
Relativamente às despesas de capital estas atingem um 
valor de 47 087 456,28 Euros, não podendo o Município 
descurar o investimento no seu território, apesar dos 
múltiplos constrangimentos financeiros, pelo que, também 
nesta área, deverá actuar em função das prioridades 
estabelecidas, prosseguindo uma política de rigor e de 
realismo. 

 Numa análise às Grandes Opções do Plano para 2010 
verifica-se que as rubricas orçamentais relativas às funções 
sociais registam encargos na ordem dos 47 269 885,50 
Euros assumindo as despesas com a Educação e com a 
Habitação e Serviços Colectivos os maiores centros de 
custos do Município.  
 
Com efeito o investimento na área da Educação, que tem 
vindo a ser uma prioridade neste Município, continua a 
merecer um especial enfoque para 2010, destacando-se a 
construção/conclusão do Centro Escolar do Porto 
Pinheiro (EB 1+ JI e EB 2,3).  
 
Ao nível da Habitação e Serviços Colectivos é prevista 
uma despesa de 18 422 183,38 Euros que tem como 
objectivo continuar a apostar em políticas sociais de 
habitação, na revitalização urbana e na criação de 
acrescidas condições de qualidade no espaço público 
municipal.  
 
Na acção social continuaremos a apoiar e dinamizar o 
sector social para o qual prevemos encargos na ordem dos 
1 812 833,14 Euros. 
 
Ao nível das funções económicas manteremos a nossa 
preocupação pelo desenvolvimento económico, 
procurando, em estreita articulação com os diversos 
intervenientes, potenciar o crescimento económico com 
diversas iniciativas, com destaque para a Feira da 
Marmelada de Odivelas, enquanto factor de promoção da 
actividade económica, turística e cultural.  
 
E no âmbito cultural daremos o impulso necessário para a 
recuperação e abertura do Museu da Cidade.  
 
Por último e no que concerne ao capítulo da despesa é de 
salientar o esforço que o Município prevê para o corrente 
ano, com continuidade em anos futuros, na 
requalificação/reabilitação da Vertente Sul, fruto das 
candidaturas oportunamente apresentadas e que 
mereceram aprovação por parte da Administração Central.  
 
Tal como em anos anteriores, a elaboração deste 
instrumento estratégico representa um enorme esforço de 
rigor que deverá ser prosseguido em 2010, de forma a 
garantir uma adequada prossecução do interesse público e 
os superiores interesses dos munícipes de Odivelas.  
 
Odivelas, 9 de Dezembro de 2009  
 

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

 
(Aprovado por maioria) 
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DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NAS 
JUNTAS DE FREGUESIA 

 

 
 

PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NAS 
JUNTAS DE FREGUESIA PARA O ANO DE 2010 

 
Protocolo de Delegação de Competências nas Juntas de 
Freguesia para 2010, conforme o deliberado na 2.ª 
Reunião Extraordinária da Câmara Municipal de Odivelas, 
realizada em 14 de Dezembro de 2009, (página 7 do 
presente Boletim Municipal das Deliberações e Decisões), 
nos termos da Proposta n.º 13/PRES/2009, datada de 11 
de Dezembro de 2009. 
 
(Documento publicado em anexo) 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

MAPA DE PESSOAL 
 

 
 

MAPA DE PESSOAL PARA O ANO DE 2010 
 

Mapa de pessoal para o ano de 2010, mantendo-se para os 
devidos efeitos o actual Mapa de Pessoal (referente ao ano 
de 2009) aprovado, na vigésima terceira reunião ordinária 
da Câmara Municipal de Odivelas, realizada em 3 de 
Dezembro de 2008 (Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões n.º 23 de 2008, página 7), na quinta sessão 
ordinária, terceira reunião, da Assembleia Municipal de 
Odivelas, realizada em 18 de Dezembro de 2008, (Boletim 
Municipal das Deliberações e Decisões n.º 24 de 2008, 
página 50). Mapa que sofreu uma alteração na décima 
sétima reunião ordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, realizada em 9 de Setembro de 2009, (Boletim 
Municipal das Deliberações e Decisões n.º 17 de 2009, 
página 7), e na quarta sessão, segunda reunião, da 
Assembleia Municipal de Odivelas, realizada no dia 1 de 
Outubro de 2009, (Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões n.º 18 de 2009, página 40). 
 
Conforme o deliberado na 2.ª Reunião Extraordinária da 
Câmara Municipal de Odivelas, realizada em 14 de 
Dezembro de 2009, (página 8 do presente Boletim 
Municipal das Deliberações e Decisões), nos termos da 
informação n.º Interno/2009/15070, de 09-12-03, (o 
documento original encontra-se na pasta dos documentos 
da presente reunião e fará parte integrante da acta da 
reunião). 
 
(Aprovado por maioria) 
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ANEXOS 
 
 
 

MUNICIPÁLIA 
GESTÃO DE EQUIPAMENTOS E PATRIMÓNIO DO 

MUNICÍPIO DE ODIVELAS E.M. 
 

PLANO E ORÇAMENTO EXERCÍCIO DE 2010 
 
 
 
 
 

PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 
NAS JUNTAS DE FREGUESIA 

PARA O ANO DE 2010 
 
 
 
 
 

PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO, 
INCLUINDO OS DE CORRUPÇÃO E INFRACÇÕES CONEXAS 
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LINHAS GERAIS 

 

O presente Plano da Actividade e Orçamento da Municipália – Gestão de 

Equipamentos e Património do Município de Odivelas, EM (Municipália), para o 

exercício de 2010, decorre da Lei nº 53-F/2006 de 29 de Dezembro, pelo que preside à 

sua elaboração o cumprimento do preceituado, nomeadamente nos seus Artº 7º, Artº 26º 

e Artº 27º  a) e b),  pretendendo-se a consolidação financeira mediante o equilíbrio das 

contas (Artº 31) desta empresa municipal, objectivo que explicitaremos na “Memória 

Descritiva” que acompanha os “Mapas do Orçamento” e  que fazem parte integrante do 

presente documento. 

Nos termos deste princípio orientador, e num contexto em que o Conselho de 

Administração toma posse a 6 de Novembro do presente ano, apontam-se, desde já, 

quatro eixos de actuação que queremos ver cumpridos ao longo do presente Mandato e  

cuja execução se iniciará no exercício de 2010 e terá o seu termo no exercício de 2013: 

 

• Equilíbrio entre Gastos (ou Custos) e Ganhos (ou Proveitos); 

 

• Prioridade de investimento, quer no Complexo das Piscinas Municipais, quer no 

Centro Cultural Malaposta; 

 

• Aposta na unidade corporativa da Municipália, quer ao nível interno de 

funcionamento, quer no plano de comunicação com o exterior, no sentido da 

cada vez maior rentabilização dos recursos existentes. 

 

Para o exercício de 2010, a Câmara Municipal de Odivelas, accionista único, 

comparticipará nos termos do Artº 23, nº 2, com o valor de Euros 1.199.750,00 (um 

milhão cento e noventa e nove mil setecentos e cinquenta euros), valor que está 

devidamente contratualizado no Contrato-Programa integrado no presente documento, o 

qual assenta no direito desta empresa receber a devida comparticipação pública pelo 

trabalho a prestar no âmbito do desenvolvimento local. 
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I  

PLANO DA ACTIVIDADE 

 

 

1. Sector da Água 

 

 A actividade para este Sector foi aprovada em Junho de 2009 – Plano de Água e 

Tabela de Preços –, documentos que estarão em vigor até Julho de 2010, dos quais 

damos, somente, a nota genérica sobre o âmbito de acção da Escola de Natação das 

Piscinas de Odivelas (Cf. texto em anexo da Direcção Técnica), cumprindo-nos destacar 

duas iniciativas no seio da actividade plurifacetada das piscinas municipais: 

 

• Torneio de Natação; 

• Festa da Água. 

 

 Tendo em conta a estrutura do edificado e a capacidade técnica existente, a 

aposta vai no sentido de alargar a relação sócio-educativa, expressa no Plano da Água, a 

outros colégios (aumentando o número dos 21 já existentes), bem como desenvolver a 

área de prestação de serviço público, nos termos, aliás, do princípio orientador 

subjacente ao Plano da Água, ou seja, o «estabelecimento de relações de cooperação e 

até mesmo a redução de comportamentos anti-sociais e do isolamento, com alguma 

incidência em diversos grupos, nomeadamente jovens e idosos» e pessoas com 

deficiência. 

 Com esta base de trabalho, e tendo em conta o investimento previsto para as 

Piscinas Municipais, pretende este Conselho de Administração congregar sinergias 

entre os técnicos responsáveis da Municipália, com o objectivo de encontro de 

estratégias que permitam alargar, se possível, o universo de intervenção deste Sector 

junto da comunidade (como por exemplo a Obra do Padre Abel e a Casa do Gaiato). 
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2. Sector da Arte e Cultura 

  

a) Projecto Programático para o Centro Cultural Malaposta. 

 

 Para este Sector, e de acordo com o “Projecto Programático” específico para o 

Centro Cultural Malaposta (Cf. texto em anexo da Direcção Artística), cumpre-nos 

destacar: 

  

• Festa do Teatro Amador; 

 

• Festival Internacional de Solos de Dança; 

 

• Co-Produções com a “Klássikus” (quer no que respeita à vertente de Projecto 

Educativo Infantil, quer no que concerne a uma vertente Genérica); 

 

• Festival “Mostra-te” -  Iniciativa de âmbito universitário. 

 

b) Tabela de Preços do Centro Cultural Malaposta 

  

 É entendimento deste Conselho de Administração que se deverão manter os 

valores de 2009, sujeitos estes, não obstante, aos índices de inflação.  

 

c) Actividade Complementar do Centro Cultural Malaposta 

 

• Dinamização do espaço da videoteca, nomeadamente com a rentabilização 

do pólo “VIDEODOC”, no qual, por exemplo, pretendemos proceder à 

conversão de todas as peças (videocassetes) existentes para suporte digital. 

Note-se que este acervo, contém raridades históricas do Cinema 

Documental. 
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3. Sector dos Bares 

 Aposta no funcionamento integrado dos Bares sob a gestão da Municipália. 

 

II  

PLANO DE INVESTIMENTO  

(Ano e Quadriénio) 

 

 Na sequência do critério de equilíbrio orçamental que presidiu à elaboração do 

presente documento, o investimento foi ponderado de acordo com uma estratégia de 

rentabilização dos espaços (não esquecendo as necessárias intervenções ao nível da 

manutenção/ recuperação dos edificados). Deste modo: 

 

1. Complexo das Piscinas Municipais  

 

 O investimento a efectuar neste equipamento sob a gestão da Municipália, 

justifica-se pelas visíveis necessidades de intervenção, quer ao nível da estrutura do 

edificado, quer ao nível da rentabilização do próprio espaço. Esta optimização do 

espaço tem três objectivos: o aumento da qualidade na prestação do serviço por parte  

do Sector da Água; o aumento dos Ganhos proporcional à eficácia técnica dos 

equipamentos; e a urgente melhoria das instalações onde os funcionários da Municipália 

exercem as suas funções no âmbito do Sector da Água. 

 

Prevemos, deste modo: 

  

• A aquisição de uma caldeira. A existente tem cerca de 20 anos, além de não ter 

capacidade para suprir todas as necessidades do espaço;  

 

• A aquisição de um sistema (preferencialmente tela) que cubra o tecto 

envidraçado do tanque, com o objectivo de quebrar a intensidade da luz, bem 

como por forma a ser possível manter os níveis de temperatura devidos. Note-se 
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que a intensidade da luz solar não permite a correcta manutenção das actividades 

em horário em que há maior incidência/ intensidade do sol; 

 

• A construção de um novo tanque, uma vez que o mesmo virá rentabilizar o 

Complexo das Piscinas Municipais, dotando-nos de maior capacidade de oferta 

de serviços face à procura existente, nomeadamente na área da hidroterapia e da 

reabilitação; 

 

• A recuperação das áreas públicas, nomeadamente da zona Bar. 

 

 

2. Centro Cultural Malaposta 

 

• Intervenção no tecto do Foyer onde ocorrem infiltrações, sobretudo em períodos 

de maior pluviosidade, com colocação de um tecto falso, bem como dotar este 

espaço de iluminação específica (note-se que o Foyer do Centro Cultural 

Malaposta tem uma Programação periódica de Exposições); 

 

• Rentabilização da área do acesso exterior (directo) à Oficina, fechando 

parcialmente o espaço, optimizando, assim, as áreas de trabalho; 

 

• Continuidade no investimento ao nível dos equipamentos técnicos e de apoio.  

 

 

III 

ORÇAMENTO 

 

GASTOS  

 Neste âmbito, cumpre destacar a previsão orçamental para as rubricas abaixo 

elencadas e respectiva justificação, numa clara tendência de contenção. 
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1. Gastos com Pessoal (Conta 64) 

 

 No âmbito da nova realidade autárquica, houve lugar ao regresso de quatro 

funcionários da Municipália, os quais, em regime de Comissão de Serviço, estiveram a 

prestar serviço público, noutras circunstâncias. O regresso destes funcionários à 

empresa (dois para as Piscinas Municipais e dois para o Centro Cultural Malaposta), e 

mesmo no contexto de uma nova Administração, não enferma de esvaziamento 

funcional, uma vez que é aposta deste mandato a promoção da unidade corporativa da 

empresa. 

 Não obstante este processo de adequação funcional ter decorrido, sócio- 

- corporativamente de forma calma e eficaz, há que denotar que todo aquele processo 

acarreta um aumento significativo da rubrica “Custos com o Pessoal” na ordem dos 

90.000 euros. 

 Nesta rubrica salientamos, ainda, uma verba de 500,00 euros, imputada em 

“Outras Despesas c/ Pessoal” para Formação. 

 

2. Fornecimentos e Serviços Externos (Conta 62) 

 

a) Comunicação 

  Redução de cerca de 11,000 euros em relação ao orçamento do exercício anterior, pelas 

opções de comunicação previstas para esta empresa municipal. 

  

b) Honorários e Trabalhos Especializados 

 

  Nestas duas rubricas há lugar a uma redução na ordem dos 30.000 euros 

(Honorários – 20,000 euros; Trabalhos Especializados – 10,000 euros), que vai ao 

encontro do equilíbrio proporcional entre gastos/ganhos, mantendo-se a alta qualidade 

da Programação relativa ao Centro Cultural Malaposta, bem como os níveis de eficácia 

e de exigência que têm vindo a ser promovidos na Piscina de Odivelas. 
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c) Publicidade/ Divulgação 

 

  Esta rubrica foi alvo de um corte na ordem dos 70.000 euros, por relação ao 

orçamento do exercício anterior. Este abaixamento nos custos com Publicidade/ 

Divulgação vem na sequência da clara aposta na consolidação da imagem corporativa 

da Municipália, rentabilizando-se tipologias de publicidade e divulgação que visam 

desonerar o orçamento desta rubrica. 

 

GANHOS 

 

 A expectativa de aumento dos Ganhos, justifica-se quer, no caso de algumas 

rubricas, pelo valor da execução orçamental relativo ao exercício de 2009, quer pela 

aposta deste Conselho de Administração na rentabilização dos recursos existentes. 

 Esta aposta constitui o verdadeiro desafio deste Conselho de Administração, 

tendo em conta o contexto económico aferidor da realidade financeira das famílias 

portuguesas, e, consequentemente, da realidade social da nossa comunidade. 

 

 

IV  

UNIDADE CORPORATIVA DA MUNICIPÁLIA 

Comunicação e Imagem 

 

 Esta é uma área que, quanto a nós, justificou a sua aposta como eixo 

fundamental de actuação desta empresa municipal, porque consideramos ser aquela o 

canal que permite a projecção da Municipália dentro e fora do Concelho, transmitindo 

uma imagem sólida de prestígio, de eficácia e de transparência, levando a que a 

comunidade queira fruir dos nossos serviços. 

 Não obstante a redução de custos na rubrica “Publicidade/ Divulgação” como 

uma das consequências necessárias ao equilíbrio financeiro da empresa (um dos eixos 

estratégicos), é nosso entender que a unificação corporativa desta empresa municipal, e 

porque queremos obedecer ao imperativo da máxima eficácia e agilização dos 
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procedimentos, deve aproximar, necessariamente, os seus diversos sectores, 

nomeadamente ao nível da optimização dos meios informáticos disponíveis, como por 

exemplo, a criação da Intranet e aposta nas acessibilidades, alargando o nosso universo 

de Comunicação, na qual a Imagem terá, forçosamente, de criar sinergias de cooperação 

entre os sectores da Municipália e entre esta e o seu universo de relações institucionais, 

com o objectivo de existir a justa relação recíproca entre os serviços disponíveis (oferta) 

e o seu usufruto por parte da comunidade (procura). 

 

CONCLUSÃO 

 

 Pelo que ficou descrito, julgam-se devidamente justificadas as orientações 

estratégicas deste Conselho de Administração para o presente Mandato, bem como 

clarificados os eixos de actuação, e que de seguida se demonstram nos Mapas do 

Orçamento. 

 Reiteramos que, no quadro do desenvolvimento local, e tendo em conta o vector 

de habilitação das pessoas (seja qual for o âmbito de actuação) implícito numa 

concepção de Cultura que se estenda a todos os sectores da actividade humana, o 

sentido comunicativo da Municipália deve radicar no apelo à participação de todos os 

parceiros, sejam instituições ou cada uma das pessoas, que formam no seu conjunto, ao 

fim e ao cabo, o que se designa por “comunidade envolvente”, por exemplo 

dinamizando os protocolos já existentes entre a Municipália e outras instituições e 

procurando a criação de novos. 

 É nosso entendimento que este compromisso Cultural é possível manter nos 

termos do estrito cumprimento da Lei e da gestão rigorosa do património público. 
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PREVISIONAL 

 

 

EXERCÍCIO 2010 
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CUSTOS E PERDAS
61 Custo das vendas e matérias consumudas

Mercadorias vendidas 500,00 600,00
Matérias primas 75.000,00 75.500,00 76.845,96 77.445,96

62 Fornecimentos e serviços externos 993.300,00 1.121.333,70
64 Custos com o pessoal

Remunerações 1.156.066,12  1.071.742,19
Encargos 172.794,42  162.635,88
Outros 15.373,68 1.344.234,22 11.456,49 1.245.834,56

66 Amortizações e ajustamentos do exercício 157.000,00  152.044,27
67 Provisões de exercício 157.000,00 0,00 152.044,27
63 Impostos 1.000,00 995,00
65 Outros custos operacionais 11.500,00 12.500,00 11.456,49 12.451,49

(A) 2.582.534,22 2.609.109,98
68 Custos e perdas financeiros  5.000,00 8.988,94

(C) 2.587.534,22 2.618.098,92
69 Custos e perdas extraordinarios 0,00 14.936,26

(E) 2.587.534,22 2.633.035,18
Imposto sobre o rendimento do exercício 2.500,00 2.613,12

(G) 2.590.034,22 2.635.648,30
88 Resultado líquido do exercício 2.615,78 -250.292,05

2.592.650,00 2.385.356,25

PROVEITOS E GANHOS
71 Vendas 700,00  600,00
72 Prestação de serviços 1.247.100,00 1.247.800,00 1.190.157,02 1.190.757,02
73 Proveitos suplementares 100.000,00 45.257,37
74 Subsidios à exploração 1.199.750,00 1.299.750,00 1.099.750,00 1.145.007,37
76 Outros proveitos operacionais

77 Reversões de amortizações e ajustamentos 45.000,00 45.000,00 48.840,33 48.840,33
(B) 2.592.550,00 2.384.604,72

78 Proveitos e ganhos financeiros 100,00 751,53
(D) 2.592.650,00 2.385.356,25

79 Proveitos  e ganhos extraordinarios 0,00 0,00
(F) 2.592.650,00 2.385.356,25

RESUMO
10.015,78 -224.505,26
-4.900,00 -8.237,41
5.115,78 -232.742,67
5.115,78 -247.678,93
2.615,78 -250.292,05Resultado líquido do exercicio               (F)-(G)

Resultados operacionais                      (B)-(A)

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

Resultados correntes                           (D)-(C)

   EXERCÍCIOS

GESTÃO PREVISIONAL 2010

Resultados antes dos impostos            (F)-(E) 

2010 2009

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS
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2010 2009

2.592.550,00 €      2.384.604,72 €     

71 Vendas 700,00 €                 600,00 €                

711 Piscina 700,00 €                  600,00 €                 

712 Outras -  €                      

  
72 Prestação de Serviços 1.247.100,00 €      1.190.157,02 €     

721 Piscina 900.000,00 €            893.465,18 €           
  

723 Bares 127.100,00 €         82.161,83 €          

7231 Bar - CCMP 86.100,00 €              46.549,84 €             
  
7232 Bar - Bibioteca 14.000,00 €              11.248,61 €             

 
7233 Bar - Piscina 17.000,00 €              14.976,55 €             

7234 Bar - Quinta da Memória 10.000,00 €              9.386,83 €              
 

722 Arte e Cultura 220.000,00 €         214.530,01 €        

7221 Bilheteira C.C.MP 120.000,00 €            117.530,01 €           
 

7222 Outros Serviços CCMP 100.000,00 €            97.000,00 €             
 

73 Proveitos Suplementares 100.000,00 €         45.257,37 €          

Piscinas 39.600,00 €              34.632,37 €             

Arte e Cultura 60.400,00 €              10.625,00 €             

74 Subsidios à exploração 1.199.750,00 €      1.099.750,00 €     

Arte e Cultura 950.750,00 €            872.250,00 €           

Piscinas 249.000,00 €            215.000,00 €           

Bares -  €                       12.500,00 €             
 

77 Reversões de amortizações e ajustamentos 45.000,00 €            48.840,33 €          

Exercícios

PROVEITOS OPERACIONAIS

GESTÃO PREVISIONAL 2009

Conta
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Conta 2010 2009

2.582.534,22 €    2.609.109,98 €        

61 Custo das vendas e matérias consumudas 75.500,00 €                  77.445,96 €                      

612 Mercadorias 500,00 €                        600,00 €                            

616 Matérias 75.000,00 €                    76.845,96 €                        
 

62 Fornecimentos e Serviços Externos 993.300,00 €               1.121.333,70 €                

Electricidade 74.000,00 €                    73.231,98 €                        

Água 60.000,00 €                    58.868,43 €                        

 Combustiveis 4.500,00 €                     4.683,64 €                         

Gás 80.000,00 €                    79.692,19 €                        

 Ferramentas e utensílios 20.000,00 €                    26.486,75 €                        

 Material de Escritório 18.500,00 €                    18.491,66 €                        

 Rendas/Alugueres 19.000,00 €                    18.753,27 €                        

Comunicação 30.000,00 €                    40.902,46 €                        

Seguros 15.000,00 €                    14.994,02 €                        

Honorários 390.000,00 €                  410.350,97 €                      

 Conservação e reparação 25.000,00 €                    38.642,59 €                        

Publicidade/divulgação 60.000,00 €                    130.322,55 €                      

Limpeza e higiene 31.000,00 €                    30.790,00 €                        

Vigilância e segurança 1.300,00 €                     1.270,00 €                         

Trabalhos Especializados 145.000,00 €                  154.472,80 €                      

Outros fornecimentos e serviços 20.000,00 €                    19.380,39 €                        

63 Impostos 1.000,00 €                    995,00 €                           
  

64 Custos com o pessoal 1.344.234,22 €            1.245.834,56 €                

641 Orgãos sociais 65.221,24 €                  64.261,21 €                      

 Presidente Cons. Adm 37.173,36 €                    36.627,78 €                        

 Subsidio de Férias 3.097,78 €                     3.052,00 €                         

Subsídio de Natal 3.097,78 €                     3.052,00 €                         

Representação 11.151,96 €                    10.987,20 €                        

 Vogais 10.700,36 €                    10.542,23 €                        

642 Pessoal 1.106.218,56 €            1.018.937,47 €                

 Ordenados 766.205,60 €                  693.798,62 €                      

Sub. Férias 69.070,58 €                    63.123,72 €                        

 Sub. Natal 69.070,58 €                    63.123,72 €                        

Sub. Refeição 99.142,25 €                    97.677,09 €                        

Sub Trabalho ao Domingo 24.255,17 €                    23.896,72 €                        

Sub Nocturno/Complemento 16.459,59 €                    16.216,34 €                        

 Trab Extraordinário 23.180,02 €                    22.840,41 €                        

Isenção de Horário 23.461,09 €                    23.114,37 €                        

Outras Despesas c/pessoal 15.373,68 €                    15.146,48 €                        

645 Encargos 172.794,42 €               162.635,88 €                    

65 Outros custos operacionais 11.500,00 €                  11.456,49 €                       

66 Amortizações e ajustamentos do execício 157.000,00 €               152.044,27 €                    

67 Provisões do exercício -  €                             -  €                                 

GESTÃO PREVISIONAL  2010
 

   EXERCÍCIOS

CUSTOS OPERACIONAIS

 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
 

 
Ano X - N.º 24 – 31 de Dezembro de 2009 – Anexo 

20 
 

 

CUSTOS E PERDAS
61 Custo das vendas e matérias consumudas

Mercadorias vendidas 500,00 0,00 500,00

Matérias primas 11.500,00 12.000,00 17.500,00 17.500,00 46.000,00 46.000,00 75.000,00 75.500,00

62 Fornecimentos e serviços externos 552.500,00 440.300,00  500,00 993.300,00

64 Custos com o pessoal  

Remunerações 494.475,18  593.175,94 68.415,00 1.156.066,12

Encargos 75.644,42  85.000,00 12.150,00 172.794,42

Outros 7.686,84 577.806,44 7.686,84 685.862,78 0,00 80.565,00 15.373,68 1.344.234,22

66 Amortizações e ajustamentos do exercício 85.200,00  71.800,00 157.000,00

67 Provisões de exercício 0,00 85.200,00 0,00 71.800,00 0,00 0,00 157.000,00

63 Impostos 50,00 950,00 1.000,00

65 Outros custos operacionais 0,00 50,00 11.500,00 12.450,00 0,00 11.500,00 12.500,00

(A) 1.227.556,44 1.227.912,78 127.065,00 2.582.534,22

68 Custos e perdas financeiros 4.800,00 200,00 5.000,00

(C) 1.232.356,44 1.228.112,78 127.065,00 2.587.534,22

69 Custos e perdas extraordinarios 0,00 0,00 0,00

(E) 1.232.356,44 1.228.112,78 127.065,00 2.587.534,22

Imposto sobre o rendimento do exercício 500,00 2.000,00 0,00 2.500,00

(G) 1.232.856,44 1.230.112,78 127.065,00 2.590.034,22

88 Resultado líquido do exercício 1.493,56 1.087,22 35,00 2.615,78

1.234.350,00 1.231.200,00 127.100,00 2.592.650,00

PROVEITOS E GANHOS
71 Vendas 700,00  0,00 0,00 700,00

721 Prestação de serviços 900.000,00 900.700,00 220.000,00 220.000,00 127.100,00 127.100,00 1.247.100,00 1.247.800,00

73 Proveitos suplementares 39.600,00 60.400,00 100.000,00

74 Subsidios à exploração 249.000,00 288.600,00 950.750,00 1.011.150,00 0,00 0,00 1.199.750,00 1.299.750,00

76 Outros proveitos operacionais 0,00

77 Reversões de amortizações e ajustamentos 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00 45.000,00

(B) 1.234.300,00 1.231.150,00 127.100,00 0,00 2.592.550,00

78 Proveitos e ganhos financeiros 50,00 50,00 0,00 0,00 100,00

(D) 1.234.350,00 1.231.200,00 127.100,00 0,00 2.592.650,00

79 Proveitos  e ganhos extraordinarios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(F) 1.234.350,00 1.231.200,00 127.100,00 0,00 2.592.650,00

RESUMO

6.743,56 3.237,22 35,00 10.015,78

-4.750,00 -150,00 0,00 -4.900,00

1.993,56 3.087,22 35,00 5.115,78

1.993,56 3.087,22 35,00 5.115,78

1.493,56 1.087,22 35,00 2.615,78Resultado líquido do período               (F)-(G)

Resultados operacionais                      (B)-(A)

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

Resultados correntes                           (D)-(C)

Resultados antes dos impostos            (F)-(E) 

Piscinas C.C.MP BARES Municipália

GESTÃO PREVISIONAL

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS

Janeiro a Dezembro de 2010

Área/Equipamento
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Conta Piscinas C. C.MP Bares

985.300,00 €    1.480.150,00 €   127.100,00 €  2.592.550,00 €     

71 Vendas 700,00 €            -  €                    -  €                700,00 €                

711 Piscina 700,00 €            -  €                    -  €                700,00 €                

712 Outras -  €                  -  €                    -  €                -  €                      
,

   
72 Prestação de Serviços 900.000,00 €    220.000,00 €      127.100,00 €  1.247.100,00 €     

721 Piscina 900.000,00 €        -  €                    -  €                900.000,00 €        
   

723 Bares -  €                  -  €                    127.100,00 €  127.100,00 €        

7231 Bar - CCMP -  €                    86.100,00 €       86.100,00 €          
 -  €                      
7232 Bar - Bibioteca -  €                    14.000,00 €       14.000,00 €          

-  €                      
7233 Bar - Piscina -  €                    17.000,00 €       17.000,00 €          

-  €                      
7233 Bar - Quinta da Memória 10.000,00 €       10.000,00 €          

722 Arte e Cultura -  €                    -  €                      
-  €                      

7221 Bilheteira -  €                   120.000,00 €      120.000,00 €        
-  €                      

7222 Outros Serviços 100.000,00 €      100.000,00 €        
 

73 Proveitos Suplementares 39.600,00 €       60.400,00 €        -  €                100.000,00 €        

74 Subsidios à exploração -  €                  1.199.750,00 €   -  €                1.199.750,00 €     
  

77 Reversões de amortizações e ajustamentos 45.000,00 €       -  €                    -  €                45.000,00 €          

PROVEITOS OPERACIONAIS

GESTÃO PREVISIONAL

Janeiro a Dezembro de 2010

ÁREA/EQUIPAMENTO

Municipália
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Conta Piscinas C.C.MP Bares
1.227.556,44 €  1.227.912,78 €   127.065,00 €  2.582.534,22 € 

61 Custo das vendas e mat. Consumidas 12.000,00 €               17.500,00 €                46.000,00 €           75.500,00 €             

612 Mercadorias 500,00 €                      -  €                            -  €                       500,00 €                    

616 Matérias 11.500,00 €                 17.500,00 €                  46.000,00 €             75.000,00 €                

62 Fornecimentos e Serviços Externos 552.500,00 €             440.300,00 €              500,00 €                993.300,00 €           

Electricidade 49.000,00 €                 25.000,00 €                  -  €                       74.000,00 €                

Água 42.000,00 €                 18.000,00 €                  -  €                       60.000,00 €                

Combustíveis 1.000,00 €                   3.500,00 €                    -  €                       4.500,00 €                 

 Gás 79.500,00 €                 -  €                            500,00 €                  80.000,00 €                

 Ferramentas e utensílios 5.000,00 €                   15.000,00 €                  -  €                       20.000,00 €                

 Material de Escritório 4.500,00 €                   14.000,00 €                  -  €                       18.500,00 €                

 Rendas 7.000,00 €                   12.000,00 €                  -  €                       19.000,00 €                

Comunicação 10.000,00 €                 20.000,00 €                  -  €                       30.000,00 €                

Seguros 10.000,00 €                 5.000,00 €                    -  €                       15.000,00 €                

Honorários 285.000,00 €               105.000,00 €                 -  €                       390.000,00 €              

 Conservação e reparação 12.500,00 €                 12.500,00 €                  -  €                       25.000,00 €                

Publicidade -  €                           60.000,00 €                  -  €                       60.000,00 €                

Limpeza e higiene 2.000,00 €                   29.000,00 €                  -  €                       31.000,00 €                

Vigilância e segurança -  €                           1.300,00 €                    -  €                       1.300,00 €                 

Trabalhos Especializados 40.000,00 €                 105.000,00 €                 -  €                       145.000,00 €              

Outros fornecimentos e serviços 5.000,00 €                   15.000,00 €                  -  €                       20.000,00 €                

63 Impostos 50,00 €                      950,00 €                      -  €                       1.000,00 €               
   

65 Outros custos operacionais -  €                          11.500,00 €                -  €                       11.500,00 €             

64 Custos  com o pessoal 577.806,44 €             685.862,78 €              80.565,00 €           1.344.234,22 €        

641 Orgãos sociais 32.610,62 €               32.610,62 €                -  €                      65.221,24 €             

 Presidente Cons. Adm 18.586,68 €                 18.586,68 €                  -  €                       37.173,36 €                

 Subsidio de Férias 1.548,89 €                   1.548,89 €                    -  €                       3.097,78 €                 

Subsídio de Natal 1.548,89 €                   1.548,89 €                    -  €                       3.097,78 €                 

Representação 5.575,98 €                   5.575,98 €                    -  €                       11.151,96 €                

 Vogais 5.350,18 €                   5.350,18 €                    -  €                       10.700,36 €                

642 Pessoal 469.551,40 €             568.252,16 €              68.415,00 €           1.106.218,56 €        

 Ordenados 315.001,76 €               405.103,84 €                 46.100,00 €             766.205,60 €              

Sub. Férias 30.425,15 €                 34.695,43 €                  3.950,00 €               69.070,58 €                

 Sub. Natal 30.425,15 €                 34.695,43 €                  3.950,00 €               69.070,58 €                

Sub. Refeição 38.510,15 €                 50.132,10 €                  10.500,00 €             99.142,25 €                

Sub Trabalho ao domingo 20.415,26 €                 3.839,91 €                    -  €                       24.255,17 €                

Sub. Trab. Nocturno/Complemento 7.984,59 €                   7.500,00 €                    975,00 €                  16.459,59 €                

Trabalho Extraodinario 13.520,00 €                 6.720,02 €                    2.940,00 €               23.180,02 €                

 Sub Isenção de horário 5.582,50 €                   17.878,59 €                  -  €                       23.461,09 €                

Outras Despesas c/pessoal 7.686,84 €                   7.686,84 €                    -  €                       15.373,68 €                

645 Encargos 75.644,42 €               85.000,00 €                12.150,00 €           172.794,42 €           
   

66 Depreciação e amortização 85.200,00 €               71.800,00 €                -  €                       157.000,00 €           
  

67 Provisões -  €                          -  €                            -  €                       -  €                         

            CUSTOS E PERDAS

GESTÃO PREVISIONAL

Janeiro a Dezembro 2010

Área/Equipamento

Municipalia
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  2009
AB AA AL AL

  
 Imobilizações Incorpóreas 0,00 0,00 0,00 0,00
  0,00 0,00 0,00 0,00

  
Imobilizações corpóreas 1.499.783,61 851.898,30 647.885,31 773.885,31

1.499.783,61 851.898,30 647.885,31 773.885,31
   
   

   Matérias Primas 4.565,59 4.565,59 4.375,59
    Mercadorias 405,73 405,73 385,73
   4.971,32 4.971,32 4.761,32

  
   Clientes c/c 124.204,27 124.204,27 155.754,27
   Estado e outros entes publicos 116.874,35 116.874,35 120.410,35

    Outros devedores 4.086,60 4.086,60 1.163,31
   Subscritores de capital 0,00 0,00 0,00

 245.165,22 245.165,22 277.327,93
  

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

 
    Depósitos à ordem 137.487,49 137.487,49 38.501,68

   Caixa 1.362,21 1.362,21 1.462,21
138.849,70 138.849,70 39.963,89

 
 389.883,31 0,00 389.883,31 322.950,21

   
  

  
   Acréscimos de Proveitos 0,00 0,00 0,00
   Custos diferidos 4.897,10 4.897,10 4.574,91

 4.897,10 0,00 4.897,10 4.574,91
  
   Total de amortizações 851.898,30
   Total de ajustamentos 0,00

Total do activo 1.894.564,02 851.898,30 1.042.665,72 1.101.410,43

DEPÓSITOS BANCÁRIOS E CAIXA

 

ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS

CIRCULANTE

 
DÍVIDAS DE TERCEIROS DE CURTO PRAZO

TITULOS NEGOCIAVEIS

2010
ACTIVO

 
IMOBILIZADO:

GESTÃO PREVISIONAL 2010

BALANÇO 

 EXERCÍCIOS
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  2010 2009

  

 Capital 649.639,37 649.639,37
 Reservas Legais 9.832,36 9.832,36
 Restantes reservas e o/capitais próprios 0,00 0,00
 Resultados Transitados -240.820,59 -219.568,08

  418.651,14 439.903,65
Resultado líquido do exercício 2.615,78 -250.292,05
Total do capital próprio 421.266,92 189.611,60

Outras provisões 0,00 0,00
0,00 0,00

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

Instituições de crédito 0,00 200.000,00
Fornecedores  c/c 55.319,81 84.196,33
Fornecedores de imobilizado c/c 2.450,00 34.919,66
Estado e outros entes publicos 61.578,02 59.991,14
Outros credores 3.041,54 3.136,54

122.389,37 382.243,67

Acréscimos de custos 174.070,11 159.615,84
Proveitos diferidos-subsídio ao investimento 324.939,32 369.939,32

 499.009,43 529.555,16

Total do Passivo 621.398,80 911.798,83

Total do capital próprio e passivo 1.042.665,72 1.101.410,43

Dividas a terceiros - curto prazo

 

Acréscimos e diferimentos

PASSIVO

Provisões

Dívidas a terceiros -  médio e longo prazo

CAPITAL PROPRIO E PASSIVO
 

CAPITAL PRÓPRIO  

GESTÃO PREVISIONAL 2010

 Exercícios
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 39.963,89

de clientes 1.452.739,00
de subsidio à exploração CMO  1.199.750,00

229.039,54
de proveitos finaceiros 100,00
  

2.881.628,54
 

1.107.638,31
a fornecedores de imobilizado 69.669,66

943.034,22
456.200,54  

6.200,00
200.000,00

  
2.782.742,73

 Caixa/equivalente final 138.849,70

ao Estado e outros entes públicos

Empréstimos

Total dos pagamentos
 

outros

PAGAMENTOS

a pessoal

Total dos recebimentos

GESTÃO PREVISIONAL 2010

ORÇAMENTO ANUAL DE TESOURARIA

RECEBIMENTOS

de cobertura de prejuizos

a fornecedores c/c

Caixa/equivalente inicial
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1010 2011 2012 2013

 -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  

-  €                  -  €                  -  €                  -  €                  
-  €                  -  €                  -  €                  -  €                  

 -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  

24.000,00 €       35.000,00 €        40.000,00 €        56.000,00 €        
3.000,00 €         5.000,00 €          5.000,00 €          5.000,00 €          
2.000,00 €         8.000,00 €          10.000,00 €        1.000,00 €          

 2.000,00 €         5.000,00 €          6.000,00 €          5.000,00 €          
31.000,00 €       53.000,00 €        61.000,00 €        67.000,00 €        

   
31.000,00 €       53.000,00 €        61.000,00 €        67.000,00 €        

Financiamento  a) 2010 2011 2012 2013

a) O conselho de Administração não prevê recorrer a o crédito a médio ou longo prazo.

Total de investimentos

Imobilizações financeiras

IMOBILIZADO

PLANOS PLURIANUAIS   DE INVESTIMENTOS 

E FINANCIAMENTO

EXERCÍCIOS

Equipamento administrativo
Ouras Imobilizações corpóreas

Equipamento básico
Ferramentas e utensílios

Imobilizações corpóreas

Despesas de constituição
Outras Imobilizações incorpóreas
 

Investimentos financeiros

Imobilizações incorpóreas
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ANEXO 

(Texto de Justificação) 

 

- SECTOR DA ÁGUA- 

- SECTOR DA ARTE E CULTURA - 
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É na ÁGUA, que podemos adquirir um grande número de benefícios na vida do ser 

humano, desde a fase da gravidez – até ao envelhecimento. 

 

É nesta medida a Escola de Natação da Piscina de Odivelas, pode ser encarada como o 

mais completo e abrangente local para se praticar actividade física numa perspectiva 

multifacetada de prevenção, desenvolvimento, formação, competição, manutenção, 

recreação e reabilitação. 

 

Propósito do plano de actividades 

 

• construir uma visão projectiva da realidade. Este plano deve ser analisado como um 

instrumento de gestão pelo que a metodologia adoptada na sua concepção tem em 

consideração a reflexão dos detalhes e indicadores apresentados no ano transacto. 

• concertar ideias, prioridades e iniciativas para um objectivo comum, ou seja, 

aumento da qualidade do serviço prestado. 

• seleccionar e definir um suporte com objectivos e actividades de modo à alcançar o 

sucesso e as expectativas que concretizem a política desportiva do município, 

integrando diferentes subsistemas, nomeadamente o educativo, o desportivo, o de saúde. 

 

No Subsistema educativo, 

 

– continuar a fomentar a prática lúdica fundamental na aprendizagem das práticas 

desportivas, nos Jardins de Infância do Concelho (Projecto de Adaptação ao Meio 

Aquático). 

– reflectir sobre a exequibilidade da natação nas actividades de enriquecimento 

curricular no 1º ciclo. 

 

No Subsistema desportivo, 

 

– preconizar projectos que induzam o cidadão na prática regular da actividade física. 
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No Subsistema saúde, 

 

– dinamizar projectos que suscitem o interesse dos idosos na prática da actividade 

física e de manutenção (Clube Movimento). 

– fomentar a prática desportiva dos cidadãos portadores de deficiência. 

 

Actividades de maior projecção (em anexo o mapa de actividades), que concretizam as 

expectativas dos nossos utentes: 

 

• Torneio de Natação (provas de natação) + Hidroterapia (demonstração de actividades de correcção 

postural, natação adaptada, pré e pós parto, watsu) 

 

• Festa da Criança (actividade lúdicas, exclusiva para os alunos de colégios) 

 

• 7ª Festa da Água (temáticas: bebés, amas, hidroginástica, hidrobike, hidro sénior) 

 

Odivelas, 24 de Novembro de 2009 

A Directora Técnica 

MóniCapitão 
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PROJECTO PROGRAMÁTICO 

 

CENTRO CULTURAL DA MALAPOSTA 

 

2010 

 

Um Espaço Cultural como o Centro Cultural da Malaposta obriga-se a uma forma de 

actuação cuja Comunidade a que pertence deve estar no primeiro plano dos seus 

objectivos, mantendo sempre uma relação de estreita colaboração com as estruturas 

Sociais, Culturais e de Ensino dessa mesma comunidade.  

 

A diversidade de espaços do nosso Centro Cultural cria e exige a busca continuada de 

uma gama variada de ideias e produtos artísticos, uma busca que deve ser intensa por 

forma a dar respostas objectivas de qualidade, para que a programação seja convidativa 

em todos os espaços em gestão.  

 

Tendo em atenção a abrangência do Concelho onde estamos inseridos foi sempre e 

continuará a ser o meu intuito, programar de forma atenta, abrindo sempre os braços aos 

concelhos vizinhos ao mesmo tempo que iremos continuar a marcar a nossa posição a 

nível nacional anunciando ao país cultural que estamos cada vez mais activos e que no 

Centro Cultural da Malaposta existe um Espaço de eleição onde a oferta e recepção 

Cultural têm já um cunho importante no contexto cultural do nosso país. 

 

Se o principio estratégico que tracei há quatro anos potenciou a abertura do caminho 

para o êxito que estamos a viver, irá certamente esse principio, ser o motor para que nos 

próximos quatro anos consolidarão o projecto, ao mesmo tempo que (havendo 

condições e possibilidades) pensaremos em seguir a rota do crescimento continuando a 

abrir cada vez mais as portas do nosso Centro Cultural aos agentes culturais que 

queiram e desejem connosco partilhar a beleza das artes. 

 

Iremos continuar o percurso programático de uma forma humilde, solidária e 

qualificada, espreitando sempre os grandes eventos que possam fazer a diferença e 

aumentar ainda mais o prestígio da nossa Casa. 
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Há que nunca perder de vista a palavra QUALIDADE DE PROJECTO! 

 

2010 continuará a ter uma programação diversificada e abrangente. 

 

Do Teatro à Música do Cinema ao Bailado do Canto à Poesia da Pintura à Escultura à 

Fotografia, mantendo todas as expressões artísticas em constante movimento e numa 

constante actuação para que a oferta continue a gerar a procura criando e ampliando 

cada vez mais a mágica necessidade do usufruto Cultural. 

 

Privilegiarei novas formas de estar e produzir no circuito cultural, aumentando as 

parcerias, as co-produções, as associações criativas, potenciando cada vez mais o 

aparecimento de novos rostos da arte criando-lhes condições de pisarem o nosso já 

conceituado espaço, contribuindo para o crescimento artístico das camadas jovens 

sempre tão carentes das tábuas para exprimirem a sua criatividade e talento. 

Procuraremos cada vez mais ser uma placa giratória de projectos e eventos por forma a 

podermos apresentar espectáculos a preços possíveis e adequados tanto para o Agente 

/Produtor como para o espectador comum, alterando assim, por completo, a relação 

perversa de um mercado cada vez mais falsificado na sua relação. 

 

 

MANUEL COELHO 

Director Artístico do Centro Cultural da Malaposta 
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TABELA DE PREÇOS 2010 

 

CENTRO CULTURAL MALAPOSTA 
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 Linha de Orientação 

 

 Para o exercício de 2010, a Tabela de Preços relativa às actividades 

artísticas e culturais do Centro Cultural Malaposta não sofrerá alterações, ou 

seja, os preços praticados durante o exercício de 2009 mantêm-se. 
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 Vendas de Plateia 

 

 Tendo sempre como referência os valores da Tabela de Preços, cada caso de 

venda de plateia será encarado pontualmente, nos termos de uma política de desconto 

que poderá variar entre os 10% e os 50%. 

 

 Alugueres 

 

 A única unidade de tempo cotada será o dia. Poderão, obviamente, existir 

alugueres de mais do que um dia, os quais serão analisados de acordo com as 

disponibilidades enquadradas na programação regular, e de acordo com cada 

negociação específica, tendo sempre como referência o valor de aluguer diário e uma 

política de descontos que poderá variar entre os 10% e os 50%. 

 

 Em situações de carácter especial, em que o aluguer da sala possa compaginar 

serviços diversos de forma integrada, o valor do aluguer a estabelecer será analisado e 

proposto caso a caso sem obrigatoriedade de recurso à Tabela de Preços. 
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 Condições Especiais 

 

- Grupos (+ de 20 pessoas) » desconto 30% 

- Escolas e Grupos de Teatro Amador » desconto 50% 

- Cartão Jovem e Estudante » desconto 50% 

- Mais de 65 anos » desconto 50% 

- Profissionais de Teatro » desconto 50% 

- Preço Família (para agregados familiares compostos por 5 ou mais pessoas) » 

desconto 50% 

- Condições exaradas em Protocolo podendo o desconto ir até 50% 

- Deficiência: desconto de 50% para pessoas com deficiência e seu acompanhante 

desde que aquele tenha um grau de incapacidade igual ou superior a 60 %, 

devidamente comprovado por atestado médico multiusos ou cartão de deficiente das 

Forças Armadas. 

 

 

 Outras Condições Especiais 

 

 Na Tabela de Preços para 2010 é entendimento do Conselho de Administração da 

Municipália EM, que deve manter-se o princípio de benefício social que esta Empresa 

Municipal presta ao Concelho de Odivelas. 

 

 Desta forma, a Câmara Municipal de Odivelas usufruirá de quatro cedências 

gratuitas por mês e as Juntas de Freguesias usufruirão de uma cedência gratuita por 

mês. Estes pedidos, que deverão ser sempre solicitados pelos Presidentes de cada 

entidade, estão sujeitos à disponibilidade do espaço requerido de acordo com a 

programação agendada e aprovada para o Centro Cultural Malaposta, e terão que dar 

entrada nos nossos serviços com a antecedência mínima de um mês. 
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Protocolo de Delegação de 

Competências  
 

 

Considerando que: 

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

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

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

Orgânico da Câmara Municipal de Odivelas; 

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

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

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

de um continuado aperfeiçoamento deste instrumento no que se refere ao apoio às 

competências delegadas nas Juntas de Freguesia; 

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

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

dos recursos financeiros, para um maior rigor e eficácia da sua gestão, de forma a ser dado 

cumprimento integral aos princípios gerais da boa conservação e manutenção do património 

público, prossecução do interesse público e da legalidade; 

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

as competências delegadas são exercidas pela Junta de Freguesia, fiscalizando, emitindo 

directivas ou orientações ou, ainda, através do envio, por parte desta, de informação escrita 

descritiva e quantitativa em tempo útil, à Câmara Municipal. 
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É celebrado e reciprocamente aceite o presente Prot ocolo de Delegação de 

Actos da Competência da Câmara Municipal de Odivela s, representada pela 

sua Presidente Drª Susana de Carvalho Amador e a Ju nta de Freguesia de 

…………, representada pelo seu Presidente … … … … … … … , conforme 

minuta aprovada na …ª Reunião de Assembleia Municip al de Odivelas 

realizada em …. de Dezembro de 2009 e ratificada na  Assembleia de Freguesia 

de …. ….. realizada em … de ………… … de 2009, que se anexa como fazendo 

parte integrante do presente documento e que ambos os outorgantes assinam 

com total conhecimento do seu conteúdo e alcance da s respectivas cláusulas. 
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ARTIGO 1.º 

(Delegação de Competências) 

 

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

seguintes competências, nos termos do presente Protocolo: 

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

equipamentos desportivos nela integrados; 

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

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

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

e outros, com excepção da Junta de Freguesia de Odivelas; 

e) Limpeza das vias e espaços públicos; 

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

e conservação das respectivas bermas e valetas; 

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

ténis; 

h) Sinalização horizontal e vertical; 

i) Toponímia; 

j) Licenciamento da ocupação da via pública; 

k) Licenciamento da actividade publicitária; 

l) Transportes escolares. 

 

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

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

Anexos I e II que fazem parte integrante deste Protocolo. 

 

 

 

ARTIGO 2.º 

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

da rede pública e Equipamentos Desportivos nelas in tegrados) 

 

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

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

Infância da rede pública e Equipamentos Desportivos nelas integrados são fixados nas seguintes 

percentagens do custo de construção equivalente dos equipamentos: 

a) Escolas – Edifícios             1,25% 
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b) Escolas – Logradouros      2% 

c) Polidesportivos                  2% 

 

2.  Considera-se, para efeitos do presente Protocolo, que o valor de construção equivalente é fixado 

em € 760,65/M2 para edificação e em € 51,50 para logradouros, polidesportivos e outras áreas 

descobertas. 

 

 

 

ARTIGO 3.º 

(Manutenção, conservação e gestão de Mercados, 

incluindo Mercados de Levante) 

 

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

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

mercados de levantes são fixados com base: 

a) Mercados cobertos  – 1,5% do custo de construção edificada equivalente, acrescido de 5% 

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

gestão; 

b) Mercados de levante  – 5% do custo das bancas existentes (€ 2.493,99/unidade) e de 10% 

do custo das bancas, para gestão. 

 

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

a) O valor de construção equivalente é fixado em € 770,65/M2 para edificação e em € 51,50 

para logradouros ou outras áreas a incluir; 

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

valores de construção equivalente constantes da alínea anterior.  

 

 

 

ARTIGO 4.º 

(Manutenção e conservação de Zonas Verdes e Espaços  Ajardinados) 

 

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

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

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

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

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

• Caneças                                      10 Jardineiros 

• Famões                                        11 Jardineiros 

• Odivelas                                       50 Jardineiros e 1 Encarregado 

• Olival Basto                                    7 Jardineiros 

• Pontinha                                       14 Jardineiros 

• Póvoa de Santo Adrião                12 Jardineiros e 1 Encarregado 

• Ramada                                        25 Jardineiros e 1 Encarregado 

b) A partir do dia 1 de Janeiro de 2005 em função da área de zona verde a tratar, 

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

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

(permeáveis, semi-permeáveis e impermeáveis). 

 

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

valor da remuneração e encargos sociais dos meios humanos definidos, acrescida de 30% para 

encargos gerais de funcionamento, como sejam, os encargos administrativos, de vestuário, 

ferramentas e demais meios materiais necessários para o exercício das competências 

delegadas, que serão transferidos independentemente de os trabalhadores estarem vinculados à 

Câmara ou à Junta de Freguesia e serão calculados com base em 14 meses. 

 

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

 

 

CJ = Custo de Jardineiro 

V = Vencimento 

ES = Encargos Sociais 

SA = Subsídio de Alimentação 

 

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

 

EGF = Encargos Gerais de Funcionamento 

 

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

calculada com base nos seguintes pressupostos: 

3.1 O Município de Odivelas e a Junta de Freguesia definirão em conjunto, semestralmente, quais as 

novas zonas verdes que o primeiro delegará na segunda assim como o valor das verbas a transferir 

para o efeito; 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
 

 
Ano X - N.º 24 – 31 de Dezembro de 2009 – Anexo 

6 
 

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

e a transferir para a Junta de Freguesia pelo Município de Odivelas serão calculadas com base nos 

critérios definidos no Anexo III; 

3.3. A delegação das competências de manutenção e conservação de zonas verdes e espaços 

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

 

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

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

do mau e/ou imprudente uso das mesmas ou respectivos equipamentos por parte de funcionário, 

agente ou qualquer outro pessoal que transite ou permaneça nas mesmas sob as ordens e 

direcção da Junta de Freguesia ou devidamente autorizado por esta. 

 

 

 

ARTIGO 5.º 

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

 

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

elementos de água de grande expressividade plástica e/ou complexidade funcional, animados 

por programas de circulação de água e/ou iluminação que, pela sua localização e/ou dimensão, 

apresentem grande exposição pública. 

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

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

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

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

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

de água e energia eléctrica, dos elementos de água descritos nos números anteriores são os 

seguintes: 

a) Para os repuxos, quedas de água, cascatas a quantia unitária de € 4 326,00. 

b) Para os tanques e lagos de jardins a quantia unitária de € 1 081,00. 

4. Os actos de competência delegada relativos à manutenção e conservação dos equipamentos 

previstos no presente artigo não são delegáveis na Junta de Freguesia de Odivelas. 
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ARTIGO 6.º 

(Limpeza das vias e espaços públicos) 

 

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

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

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

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

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

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

• Caneças                                                            17 Cantoneiros e 2 Encarregados 

• Famões                                                              16 Cantoneiros e 2 Encarregados 

• Odivelas                                                             62 Cantoneiros e 6 Encarregados 

• Olival Basto                                                       10 Cantoneiros e 1 Encarregado 

• Pontinha                                                            40 Cantoneiros e 4 Encarregados 

• Póvoa de Santo Adrião                                     20 Cantoneiros e 2 Encarregados 

• Ramada                                                            21 Cantoneiros e 2 Encarregados 

 

 

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

tratar, respectiva concentração de espaços, rede viária existente, densidade populacional e 

demais condicionantes que possam influenciar o valor do cálculo dos cantoneiros a afectar. 

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

valor da remuneração e encargos sociais dos meios humanos definidos, acrescida de 30% para 

encargos gerais de funcionamento, como sejam, os encargos administrativos, vestuário, 

ferramentas e demais meios materiais para o exercício das competências delegadas, que serão 

transferidos independentemente de os trabalhadores estarem vinculados à Câmara ou à Junta 

de Freguesia e serão calculados com base em 14 meses. 

 

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

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

 

EGF = Encargos Gerais de Funcionamento 
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3. A verba a transferir para os efeitos constantes na alínea b) do número 1 do presente artigo será 

calculada com base nos seguintes pressupostos: 

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

quais as novas zonas cuja limpeza das vias e espaços públicos e que o primeiro delegará na 

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

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

pelo Município de Odivelas serão calculadas com base nos critérios definidos no Anexo IV. 

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

novas áreas será objecto de um Protocolo Adicional. 

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

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

do mau e/ou imprudente uso das mesmas ou respectivos equipamentos por parte de funcionário, 

agente ou qualquer outro pessoal que transite ou permaneça nas mesmas sob as ordens e 

direcção da Junta de Freguesia ou devidamente autorizado por esta. 

 

 

 

ARTIGO 7.º 

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

conservação de bermas e valetas) 

 

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

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

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

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

reconstrução; conservação e reparação corrente de bermas e valetas em estradas e caminhos 

municipais, incluindo capinagem, reparação de revestimentos e limpeza, viadutos e pontes 

municipais, são fixados como base nos seguintes critérios: 

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

um custo de € 7,70/m2; 

b) Passeios – Reparação anual de 1% sobre a área total estimada a um custo de € 12,84/m2; 

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

da via a € 2,15/metro linear. 
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ARTIGO 8º 

(Sinalização Horizontal) 

 

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

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

necessários à manutenção e conservação das passadeiras existentes para peões. 

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

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

que ser pintadas de dois em dois anos. 

 

 

 

ARTIGO 9.º 

(Manutenção, conservação e gestão de recintos despo rtivos) 

 

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

presente Protocolo delegação da competência são fixados, para os recintos desportivos sem 

cobertura , em: 

a) Recintos com iluminação  – € 2.751,97/ano; 

b) Recintos sem iluminação  – € 1.541,28/ano. 

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

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

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

 

 

 

ARTIGO 10º 

(Toponímia) 

 

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

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

atribuição da denominação dos arruamentos ou espaços que se venham a integrar na via pública, 

bem como à aquisição e colocação de placas toponímicas cujo modelo e características serão 

progressivamente harmonizados pela Câmara Municipal, com a colaboração da Junta de Freguesia. 
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ARTIGO 11º 

(Licenciamento da ocupação da via pública) 

 

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

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

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

prescrições técnicas a elaborar pela Câmara Municipal de Odivelas, com o objectivo de garantir 

funcionalidade dos espaços públicos e a harmonização dos padrões estéticos a vigorar em cada 

caso concreto. 

2. A Câmara Municipal, quando situações do interesse do Município o justifiquem, poderá avocar as 

competências delegadas no presente artigo, caso em que, nos termos gerais dos princípios da 

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

actos relativos às mesmas ou com ela conexos, não havendo lugar à transferência do produto da 

cobrança das taxas devidas caso tal venha a suceder. 

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

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

cuja recepção ainda não tenha sido efectuada nos termos legais, “maxime”, do DL Nº 555/99 de 

16 de Dezembro, respectivas actualizações e legislação com ele conexa ou complementar, 

assim como as das vias públicas constantes do anexo VII. 

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

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

objecto de contrato ou concessão outorgado ou a outorgar pela Câmara Municipal. 

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

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

 

 

 

ARTIGO 12º 

(Licenciamento da actividade publicitária) 

 

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

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

os actos integrados no âmbito nas prescrições técnicas elaboradas pela Câmara Municipal e dos 

regulamentos municipais em vigor, com o objectivo de garantir padrões estéticos e a 

funcionalidade dos espaços públicos. 

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

estética, paisagística, de segurança rodoviária e pedonal exigíveis ao local a instalar a actividade 
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publicitária, podendo o licenciamento ser precedido de parecer da Câmara Municipal sempre que 

a Junta de Freguesia o considere adequado ou a Delegante, por critérios de localização, 

implantação ou suporte de publicidade, entenda dever o licenciamento merecer a sua análise. 

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

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

interdito ou condicionado devendo, o licenciamento da publicidade, neste último caso, ser 

precedido de parecer vinculativo da Câmara Municipal. 

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

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

entidade licenciadora de tal decisão, para que a licença tenha apenas validade para o período 

inicial. 

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

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

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

de quaisquer actos com estas relacionados, não havendo, neste caso, lugar à transferência do 

produto da cobrança das taxas devidas. 

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

actividade publicitária em área onde tenham decorrido ou decorram operações urbanísticas e 

cuja recepção ainda não tenha sido efectuada, nos termos legais, “maxime”, do DL Nº 555/99 de 

16 de Dezembro, respectivas actualizações e legislação com ele conexa ou complementar, 

assim como as das vias públicas constantes do anexo VII. 

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

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

ou concessão outorgado ou a outorgar pela Câmara Municipal. 

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

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

 

 

 

ARTIGO 13º 

(Ocupação da via pública por motivo de obras)  

 

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

ocupação da via pública por motivo de obras compreende a prática, pela Junta de Freguesia, de 

todos os actos para os indicados fins, nomeadamente os constantes da Tabela de Taxas, Tarifas 

e Outras Receitas Municipais, dos Regulamentos Municipais em vigor, e das prescrições 

técnicas elaboradas pela Câmara Municipal que garantam os padrões estéticos definidos e a 

funcionalidade dos espaços públicos.  
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2. A delegação de competências prevista no presente artigo não abrange as obras que se realizem 

com recurso a estaleiro e estejam sujeitas a licenciamento ou comunicação prévia por parte da 

Câmara Municipal. 

3. A Câmara Municipal, quando situações de interesse do Município o justifiquem, poderá exercer, 

por si, as competências definidas no nº 1, caso em que, nos termos gerais dos princípios da 

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

actos com esta relacionados, não havendo, neste caso, lugar à transferência do produto da 

cobrança das taxas devidas. 

 

 

 

ARTIGO 14º 

 (Transportes escolares) 

 

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

transportes escolares é constituído pela prática, pela Junta de Freguesia, de todos os actos 

necessários ao pagamento do valor relativo aos mesmos aos respectivos beneficiários, segundo 

as informações a fornecer pela Câmara Municipal. 

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

Artigo 20º. 

 

 

ARTIGO 15º 

(Novos equipamentos e espaços públicos) 

 

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

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

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

iniciando-se, a partir desse momento, a transferência dos meios financeiros necessários ao 

exercício das competências delegadas. 

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

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

integração no âmbito do presente Protocolo.  

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

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

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

financeiramente a sua manutenção e conservação. 
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4. No sentido de garantir o bom funcionamento e utilização dos parques infantis deverão, a Câmara 

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

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

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

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

justifique. 

 

 

 

ARTIGO 16º 

(Recursos Humanos) 

 

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

no presente Protocolo, incluindo os trabalhadores municipais, é da responsabilidade da Junta de 

Freguesia que, para o efeito, deverá promover as medidas necessárias à rentabilização dos 

recursos existentes.  

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

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

directamente pela Câmara Municipal, sendo o respectivo valor remuneratório e dos demais 

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

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

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

anterior. 

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

Junta de Freguesia, de comportamento susceptível de integrar a prática de infracção disciplinar, 

deverá ser, de imediato, comunicada por escrito, por aquela autarquia, ao Presidente da Câmara 

Municipal de Odivelas, que decidirá do exercício do respectivo procedimento, nos termos legais. 

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

acções de formação para o pessoal afecto ao exercício das competências delegadas pelo 

presente Protocolo, quer o vínculo laboral do trabalhador se verifique relativamente à Câmara 

Municipal, quer relativamente à Junta de Freguesia. 
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ARTIGO 17º 

(Requisição de materiais) 

 

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

presente Protocolo, de acordo com as normas internas em vigor no Município de Odivelas, devendo 

o respectivo custo, ser liquidado até ao final do trimestre a que respeita. Esta faculdade, utilizada ou 

não, determina que o encargo com a sua aquisição é sempre da Junta de Freguesia, envolvendo 

ferramentas, utensílios, fardamentos . 

 

 

 

ARTIGO 18º 

(Execução e Avaliação do Protocolo) 

 

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

Município de Odivelas que, para o efeito, promoverá reuniões conjuntas e periódicas entre os 

membros e técnicos da Câmara Municipal e da Junta de Freguesia e poderá solicitar todas as 

informações que considerar pertinentes para a avaliação do PDCJF, independentemente do 

estipulado nos números seguintes. 

2. Até ao dia 30 de Abril de 2011 será elaborado pelo Município de Odivelas um relatório global de 

análise da execução dos Protocolos de delegação de competências, com base na informação 

prestada pelas Juntas de Freguesia e pelos serviços municipais, para ser apresentado e 

apreciado em reunião de Câmara. 

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

remetido ao Município de Odivelas até ao dia 15 de Março de 2011 e deverá conter a 

identificação das receitas e despesas realizadas com cada uma das competências delegadas, as 

acções previstas, as realizadas e não realizadas, assim como uma apreciação global da 

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

adopção com vista à optimização dos recursos disponíveis e relevando a possibilidade da 

cooperação entre Freguesias.  

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

remeterá, obrigatoriamente, a relação dos funcionários do Quadro de Pessoal das Juntas de 

Freguesia, que se encontram afectos ao exercício das competências delegadas nos Artigos 4º e 

6º do presente Protocolo. 

5. O Município de Odivelas prestará apoio técnico à Junta de Freguesia nas áreas delegadas no 

âmbito do presente Protocolo sempre que tal lhe seja solicitado. 
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ARTIGO 19º 

(Planeamento de Actividades) 

 

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

intervenção nos equipamentos integrados na delegação de competências e da sua responsabilidade, 

a Junta de Freguesia deverá informar a Câmara Municipal até 31 de Agosto das intervenções que 

repute necessárias nesses equipamentos para o ano seguinte. 

 

 

 

ARTIGO 20º 

(Periodicidade das transferências) 

 

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

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

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

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

Freguesia. 

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

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

sobre a execução e avaliação do presente Protocolo definida no Artº 17º, e a mesma se revele, 

directa ou indirectamente, fundamental para o cálculo das verbas a transferir para aquelas 

autarquias. 

 

 

 

ARTIGO 21º 

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

 

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

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

termos do presente Protocolo.  
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ARTIGO 22º 

(Avocação) 

 

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

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

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

aprove a avocação e qual o respectivo âmbito. 

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

redução da transferência dos meios financeiros afectos à competência avocada e a calcular nos 

termos dos requisitos e critérios previstos no presente Protocolo para a atribuição das referidas 

verbas. 

 

 

 

ARTIGO 23º 

(Denúncia) 

 

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

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

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

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

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

trabalhadores que tenham sido contratados expressamente para serem afectos ao exercício das 

competências delegadas neste Protocolo, obrigando-se a Câmara Municipal, a encontrar as 

soluções mais adequadas relativamente a esses trabalhadores, obrigando-se a Junta de 

Freguesia a delegar na Câmara Municipal os poderes de gestão e superintendência de pessoal, 

relativamente a esses trabalhadores. 
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ARTIGO 24º 

(Taxas e Tarifas) 

 

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

delegadas são afectas à Junta de Freguesia. 

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

 

 

 

ARTIGO 25º 

(Outros acordos) 

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

prática de actos cuja competência não esteja delegada pela Primeira no presente Protocolo, mas 

que se considerem mais vantajosos, do ponto de vista económico e da eficiência, ser praticados 

pela Segunda.  

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

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

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

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

competência daquela. 

4. O Município de Odivelas dotará o Orçamento de Despesa de uma rubrica própria com as verbas 

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

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

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

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

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

mediante requerimento, devidamente fundamentado, uma autorização para iniciar um 

procedimento adjudicatório, para aquisição de bens e/ou serviços ou para a celebração de 

um contrato de empreitada de obras públicas, com a indicação de uma estimativa dos 

respectivos custos, que nunca poderão ultrapassar os € 37.410,00, nos termos do Artigo 25º 

do PDCJF e demais legislação em vigor. 

b)  

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

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

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

Câmara ou o Vereador do respectivo serviço municipal autoriza, expressamente, 

através de ofício ou outra forma de comunicação análoga, a Junta de Freguesia a 
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efectuar as consultas e o procedimento adjudicatório respectivo, no prazo máximo de 

30 dias; 

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

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

Junta considerar-se tacitamente indeferida; 

(3) Analisada a proposta apresentada pela entidade seleccionada a Junta de freguesia 

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

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

c)  

(1) Antes de proceder à adjudicação, a Junta de Freguesia submete à Câmara Municipal 

sua pretensão, acompanhada de toda a documentação referida no Ponto b; 

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

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

acompanhada de todos os elementos necessários para uma decisão final. 

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

do Artº 25º do PDCJF e envia o processo para deliberação da Câmara Municipal, após 

despacho da Presidente ou Vereador da respectiva área e após compromisso; 

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

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

dos meios financeiros necessários ao seu exercício, no valor global constante do relatório 

final apresentado e nos termos do Protocolo Adicional (anexo III); 

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

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

Câmara Municipal no prazo de 8 dias para que possa ser acompanhada pelos respectivos 

serviços técnicos do Município; 

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

até à sua conclusão, um painel fornecido pela Câmara Municipal de Odivelas, do qual conste 

que a obra é executada pela Junta de Freguesia e financiada pelo Município; 

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

solicitará à Câmara Municipal o respectivo pagamento, devendo os Serviços Municipais 

envolvidos elaborar uma informação que certifique a conformidade do Protocolo celebrado, 

propondo o pagamento da transferência; 

i)  

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

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

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

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

económico, por não conclusão do processo, o Serviço Municipal que o acompanha 
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deverá propor um novo cabimento ou compromisso no âmbito do orçamento do ano 

seguinte; 

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

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

Odivelas a revogação da deliberação que o aprovou. 

 

 

 

ARTIGO 26º 

(Vigência) 

 

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

Assembleia Municipal e pela Junta de Freguesia, e vigorará até ao dia 31 de Dezembro de 2010. 

 

 

 

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

 

 

A Presidente da Câmara Municipal  

 

_______________________________ 

 

 

O Presidente da Junta de Freguesia 

 

_______________________________ 
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ANEXO I 

 

   I. 1 Equipamento de exterior ou logradouros 

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

fechaduras e peças móveis, troços de rede ou painéis rígidos e respectivos acessórios, 

bem como tratamento e pintura de zonas afectadas por ferrugem. 

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

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

chaves à Câmara Municipal/Protecção Civil. 

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

danificadas. 

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

respectiva pintura de zonas danificadas; eventual substituição de ladrilhos ou peças 

danificadas. 

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

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

respectiva limpeza), rufos de zinco ou em tela; tratamento ou pintura de zonas afectadas 

por ferrugem. 

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

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

nylon. 

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

tubagens de esgoto pluvial ou doméstico. 

g) Retoque das pinturas de marcação dos pavimentos. 

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

e substituição de lâmpadas e peças danificadas. 

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

reparação, desentupimento de tubagem e substituição de peças danificadas. 

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

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

10% da área total. 

 

   I. 2 Edifícios 

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

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

incluindo a eventual substituição das partes danificadas; rufos de zinco ou tela, incluindo 
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tratamento e/ ou substituição das partes danificadas, telas betuminosas, incluindo 

reparação e substituição das partes danificadas. 

b) Revestimento de paredes, incluindo tratamento e refechamento. 

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

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

que não obrigue à sua substituição integral. 

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

reparação e pintura das zonas danificadas e substituição de ferragens e/ ou fechaduras 

e das peças partidas, podres ou danificadas. 

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

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

chaves à Câmara Municipal/Protecção Civil. 

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

bem como a colocação de massa de vidraceiro, bites ou vedantes necessários e 

fundamentais. 

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

elas de madeira (tacos, tábuas, “lamparquet” ou “parquet” vinílio (mosaico ou peça) ou 

ladrilhos (cerâmicos ou não cerâmicos). 

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

danificadas, reparação de eventuais mosaicos e tratamento de madeiras, incluindo 

substituição de peças danificadas. 

i) Mobiliário e/ ou equipamento: 

i.1)      Corrente, compreendendo: 

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

cadeiras, mesas ou secretárias, armários (incluindo ferragens), cabides, estores 

(interiores e exteriores), cortinas, móveis (incluindo ferragens), espelhos, 

bancadas de mercados, tabelas de basquetebol, balizas e redes (ténis, voleibol 

ou futebol), recargas de exteriores, etc.. 

i.2)      Eléctrico, compreendendo: 

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

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

parcial das peças constituintes); substituição de lâmpadas (incandescentes, 

fluorescentes ou outras) e casquilhos, arrancadores e/ ou balastros de 

armaduras existente; termostatos e/ ou resistências de aquecedores (incluindo 

eventual substituição ); reparação de termoacumuladores. 

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

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

danificados); torneiras ou fluxómetros (incluindo substituição total ou parcial das 
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peças constituintes) e tubagem (incluindo limpeza e/ ou desentupimento bem 

como a eventual substituição de troços pontuais ou acessórios tais como curvas, 

joelhos, tês, ralos e ralos de pinha de chuveiros). 

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

conservação de superfícies novas, como sejam coberturas, paredes, pavimentos, 

vedações, etc. até 10% da área total. 

 

I. 3 Competirá ainda às Juntas de Freguesia: 

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

com a legislação em vigor, remetendo para a Câmara Municipal os relatórios elaborados 

pelos técnicos responsáveis. 

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

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

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

à supervisão técnica destas áreas de competência. 

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

instalações abrangidas pelas competências delegadas bem assim como dos contadores 

instalados para as actividades promovidas pelas Juntas de Freguesia. 

 

I. 4 Rede Viária 

 

I. 4. 1 Pavimentos 

a) Bermas e Valetas 

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

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

b) Pavimentos em Betuminoso 

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

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

c) Pavimentos em Calçada 

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

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

calçada sobre almofada de areão, devidamente compactada.   

d) Recalcetamento de Passeios e Lancis 

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

sua regularização, aplicação de calçada sobre almofada de areão, devidamente 

compactada e/ ou aplicação de lancil assente sobre fundação de betão, se for o caso. 
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ANEXO II 

 

Recomendações gerais para uma boa prossecução dos o bjectivos definidos no presente 

Protocolo.  

 

II. 1 Equipamentos de Exterior ou Logradouros 

a)  Vedações e respectivos portões 

a. 1)    Inspecção periódica recomendada: 

⇒   Pelo menos uma vez de três em três meses. 

a. 2)    Limpeza: 

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

a. 3)    Portões: 

⇒   Afinição e lubrificação de todas as peças móveis. 

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

outras peças partidas ou em falta. 

⇒   Reapertar parafusos e proceder à sua substituição se necessários. 

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

essas zonas. 

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

zonas. 

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

reajustando, reparando, reforçando ou substituindo. 

 

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

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

chaves à Câmara Municipal/Protecção Civil. 

 

a. 4)    Vedações de painéis rígidos: 

⇒ Verificação, reapertar de parafusos, reajustamento e substituição de todas as peças 

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

prumos. 

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

deteriorados, por outros novos e iguais. 

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

pintar essas zonas. 

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

zonas. 
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a. 5)    Vedações de rede de malha elástica: 

⇒ Verificar se está tensionada e reajustar se necessário. 

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

reajustando, reparando, reforçando ou substituindo. 

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

entre prumos, colocando braçadeiras ou soldando peças para sustentar as barras de 

fixação, colocar novos esticadores e coser a rede nesse troço. 

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

pintar essa zonas. 

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

zona. 

a. 6)    Vedações em Alvenaria ou Betão: 

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

b) Pavimentos 

b. 1)    Inspecção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos uma vez de três em três meses. 

b. 2)    Limpeza: 

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

b. 3)     Pavimentos betuminosos ou de cimento: 

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

fissuras, proceder ao seu tratamento e tapamento. Nas zonas onde se formem poças, 

proceder ao seu nivelamento. No caso de aparecimento de ervas, removê-las, 

corrigindo essa zona. 

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

⇒ Verificação dos pavimentos cerâmicos ou constituídos por placas ou peças de 

cimento, reparar e substituir todas as peças danificadas por material novo e igual. Nas 

zonas onde se formem poças, proceder ao seu nivelamento e reposição de forma a 

solucionar o problema. 

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

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

reposição quando surjam buracos e ao seu levantamento e reposição quando se 

verifiquem depressões ou elevações. 

b. 6)     Pavimentos de betão poroso: 

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

de alta pressão pelo menos duas vezes por ano, sendo uma delas antes das primeiras 

chuvas. 

b. 7)    Outro tipo de pavimento: 

⇒ Ver caso a caso 
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c) Muros e Bancadas  

c. 1)     Inspecção periódica recomendada: 

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

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

da Primavera). 

c. 2)     Limpeza: 

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

c. 3)    Muros: 

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

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

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

terras, folhas, sem ervas, lixos ou qualquer objecto que impeça o fácil escoamento da 

água. 

⇒ Se os muros forem forrados ou capeados com outro material, deverá proceder-se à 

sua reparação ou à substituição das peças fissuradas ou danificadas, por outras novas 

iguais. 

c. 4)    Bancadas: 

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

partido ou danificado, reparar, pintar e substituir as peças danificadas por novas iguais. 

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

desimpedidos. 

c. 5)     Suporte de bancadas: 

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

para os muros; se fôr metálica, inspeccionar a pintura, verificar as zonas de soldadura, 

reajustar os parafusos, reparando pontos de ferrugem, reforçando soldaduras, tratar e 

pintar; se fôr em madeira, ver quais as peças podres ou com falhas, substituir e/ ou 

reparar, inspeccionar o estado da pintura ou do tratamento e pintar as zonas 

reparadas. 

d) Telheiros 

d. 1)    Inspecção periódica recomendada: 

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

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

Primavera). 

d. 2)     Suporte: 

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

bancadas. 

d. 3)    Cobertura em fibrocimento ou chapas plásticas: 

⇒ Limpar a cobertura, removendo pedras, lixo, ervas ou objectos. 
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⇒ Verificação das chapas e remates, reajustar os parafusos de fixação, substituir os 

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

eventuais pequeno buracos com betume/cola apropriado e/ ou remendar com tela 

asfáltica, substituir as chapas e respectivos parafusos e anilhas quando estiverem 

partidas ou danificadas, quando não permita a sua reparação. 

⇒ Verificação da zona de remate à parede e rufos, reparando, utilizando mastique ou tela 

de forma a garantir a sua estanquicidade. 

d. 4)    Cobertura em chapa metálica: 

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

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

os vedantes e/ ou anilhas vedantes se necessário reparar e desempenar as chapas 

quando apresentem deformações ou substituí-las quando não fôr possível a sua 

reparação. 

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

d. 5)    Coberturas em telha: 

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

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

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

forma a garantir a estanquicidade. 

d. 6)    Coberturas em terraço: 

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

bolas, etc.. 

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

garantir o escoamento das águas. 

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

danificação da superfície. 

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

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

reforçando e recolando se necessário. 

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

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

das águas. 

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

de forma a garantir a sua fixação. 

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

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

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

e. 1)    Inspecção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos uma vez de três em três meses. 

e. 2)    Equipamento: 

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

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

danificadas por outras novas iguais, tratar e pintar as zonas reparadas. 

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

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

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

quando necessário. 

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

desportivos. 

f) Sumidouros e Valetas: 

f. 1)    Inspecção periódica recomendada: 

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

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

f. 2)     Equipamentos: 

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

escoamento das águas. 

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

sumidouros e respectivas caixas de recepção, se necessário. 

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

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

g) Pinturas de marcação dos pavimentos: 

g. 1)    Inspecção periódica recomendada: 

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

g. 2)     Equipamentos: 

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

apresentem mais gastas ou, por motivos de reparação necessitem de retoque. 

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

h. 1)    Inspecção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos uma vez de três em três meses. 

h. 2)     Equipamentos: 

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

difusores e aparelhagens de comando que se encontrem danificadas por outro novos 

iguais. 

⇒ Verificação do estado da pintura das colunas e candeeiros. 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
 

 
Ano X - N.º 24 – 31 de Dezembro de 2009 – Anexo 

28 
 

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

pintar as zonas afectadas. 

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

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

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

i. 1)      Inspecção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos uma vez de três em três meses. 

i. 2)      Equipamentos: 

⇒ Verificação e reparação local sempre que se detectem fugas. 

⇒ Verificação e teste de bom funcionamento da aparelhagem de comando (torneira, 

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

quando necessário. 

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

tubagem e limpar caixas, sempre que necessário. 

II. 2 Edifícios 

a)        Cobertura 

a. 1)  Inspecção periódica recomendada: 

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

Outono e outra depois das chuvas. 

a. 2)  Equipamento: 

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

b)        Revestimento de paredes: 

b. 1)  Inspecção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos duas vezes por ano. 

b. 2)  Equipamento 

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

reparadas. 

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

partidos por outros novos iguais. 

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

pintar as zonas reparadas. 

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

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

c)       Soleiras e peitoris: 

c. 1)  Inspecção periódica recomendada: 

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

Outono e outra após as chuvas. 
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⇒ Verificação se existem fissuras, fendas, danos, reparar, tratar, substituir caso seja 

necessário. 

⇒ Limpar e desentupir os canis de escoamento de águas. 

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

se necessário. 

d)       Gradeamentos e grades: 

d. 1) Inspecção periódica recomendada: 

⇒Pelo menos uma vez de três em três meses. 

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

e)        Janelas e portas: 

 e. 1) Inspecção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos uma vez de três em três meses. 

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

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

substituir as peças quando necessário. 

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

lubrificar, afinar, reparar e substituir as peças que se encontram danificadas por 

outras novas iguais quando necessário. 

⇒ Verificar os vedantes e o afastamento entre a aduela e a porta ou entre o aro e a 

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

estanquicidade. 

Nota: Caso haja substituição de fechaduras das portas exteriores dos edifícios 

contemplanos no “Plano de Emergência Específico para as Cheias na Bacia do Rio 

Trancão”, providenciar a entrega de uma colecção de chaves ao Serviço Municipal de 

Protecção Civil. 

f)       Vidros e chapas acrílicas: 

f. 1) Inspecção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos uma vez de três em três meses. 

⇒ Verificação se existem vidros ou chapas acrílicas fissuradas ou partidas e substituir. 

⇒ Verificar os vedantes, fixações e bites, reparar, tratar, masticar se necessário e pintar 

a zona intervencionada, de forma a garantir boa estanquicidade. 

g)       Revestimento de pavimentos: 

g. 1) Inspecção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos uma vez de três em três meses. 

⇒ Verificação se existem peças (ladrilhos, mosaicos, linóleo e tacos, etc.) ou zonas de 

pavimento soltas, danificadas, podres ou fissuradas, colar, reparar e substituir por 

material novo igual quando necessário. 
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⇒ Verificação das juntas entre as peças, reparar, de forma a garantir a sua 

estanquicidade e impedir que as peças se soltem. 

h)      Revestimento de tectos: 

h. 1) Inspecção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos duas vezes por ano. 

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

intervencionadas. 

⇒ Verificação do madeiramento, se for o caso, reparar, tratar, substituir e pintar as zonas 

reparadas. 

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

pintar as zonas intervencionadas. 

⇒ Verificar o estado da pintura e pintar as zonas correspondentes às marcas deixadas 

por infiltrações provenientes da cobertura e que entretanto foram reparadas. 

i)       Mobiliário e equipamento: 

i. 1) Corrente: 

Inspecção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos uma vez de três em três meses. 

⇒ Verificação de todo o mobiliário, se tem as borrachas de apoio dos pés em condições, 

substituir as danificadas por outras novas iguais de forma a não riscar o pavimento. 

⇒ Verificação de todas as peças metálicas e de madeira, reparar, tratar, pintar e 

substituir quando for o caso por outras novas iguais. 

⇒ Verificação de puxadores, fechaduras, fechos, dobradiças e todas as peças móveis e 

ferragens, lubrificar, reparar, tratar e substituir por outras iguais. 

⇒ Verificação de cabides, reapertar parafusos e substituir se for o caso. 

⇒ Verificação de estores e cortinas, se os cordões estão em condições, se estão soltos 

ou têm lâminas soltas ou peças danificadas, reparar e substituir todas as peças, 

lâminas, cordões ou mecanismos necessários ao seu bom funcionamento por outras 

novas iguais. 

⇒ Verificação de armários, bancas, bancas de mercado, bancadas e afins, verificar as 

ferranges e os vedantes, reparação, tratamento e pintura, substituição das peças 

necessárias. 

⇒ Verificação das datas de validade dos extintores e recarregar quando a sua validade 

terminar. 

i. 2) Eléctrico: 

Inspecção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos uma vez de três em três meses. 
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⇒ Verificação da instalação eléctrica, testar a aparelhagem de comando (interruptores, 

botões de pressão, comutadores, tomadas, etc.) e aparelhagem de protecção 

(disjuntores, fusíveis, corta-circuitos fusíveis, etc.), reparar, substituir a aparelhagem 

(ou peças) por nova igual. 

⇒ Verificação das lâmpadas, projectores, armaduras, difusores, reparar ou substituir por 

outras novas iguais, respeitando a potência, cor e características. 

⇒ Verificação dos equipamentos de aquecimento (fogões, aquecedores, 

termoacumuladores, etc.), frio (frigoríficos, arcas, ar condicionado, etc.), ou outros, 

testar, reparar, substituir as peças danificadas por novas iguais. 

i. 3) Água, esgoto ou gás: 

Inspecção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos uma vez de três em três meses. 

⇒ Verificação das canalizações de água, esgoto ou gás, testar, detectar fugas e reparar. 

⇒ Verificação das torneiras, torneiras de segurança, fluxómetros, uniões, tês, joelhos, 

ralos, pinhas de chuveiros, etc., testar, reparar, substituir as peças danificadas por 

novas iguais. 

⇒ Verificação do escoamento do esgoto, testar, limpar e desentupir caixas e tubagens. 

⇒ Verificar os aparelhos a gás, detectar fugas, testar, reparar, substituir as peças 

danificadas por novas iguais. 

⇒ Verificação dos troços de ligação da tubagem aos aparelhos, testar, reparar, substituir 

os troços que se encontram danificados (ou que estão fora do período de validade), 

por novos iguais. 

⇒ Verificação das loiças sanitárias e acessórios, testar, reparar e substituir as peças ou 

loiças danificadas por novas iguais. 

 

II. 3 Recomendações particulares: 

 

A limpeza adequada do interior dos edifícios é fundamental para a redução dos custos de 

manutenção. 

Cada tipo de material de revestimento tem as suas exigências específicas quanto à forma de limpeza 

a que pode estar sujeito. 

Uma limpeza incorrecta ou desadequada, pode provocar danos muito importantes nos revestimentos, 

dando origem a elevados custos de reparação e manutenção. 

Se é verdade que o pavimento e paredes de um mercado pode e deve ser lavado, com mangueira ou 

máquina de pressão, o mesmo nunca deverá acontecer com os pavimentos ou paredes de uma 

escola.  
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a)      Revestimentos de madeira: 

a. 1) Necessitam de um material de protecção que pode ser cera, verniz ou tinta. 

a. 2) Nunca utilizar panos molhados ou água em abundância, porque provoca empenos, 

apodrecimentos e descolagem das peças, além de danificar todo o mobiliário. 

a. 3) Aspirar ou varrer e passar um pano húmido (se necessário) e aplicar produtos de 

limpeza e protecção apropriados de acordo com as instruções do fabricante. 

b)       Revestimentos de linóleo: 

b. 1) Necessitam de um material de protecção que é cera apropriada. 

b. 2) Nunca utilizar panos molhados ou água em abundância, porque provoca a descolagem 

das peças, além de danificar todo o mobiliário. 

b. 3) Aspirar ou varrer e passar um pano húmido (se necessário) e aplicar produtos de 

limpeza e protecção apropriados de acordo com as instruções do fabricante, porque grande 

parte dos detergentes comuns são nocivos. Nunca utilizar lixívia nem produtos de limpeza 

abrasivos. 

c)      Revestimentos cerâmicos, vidrados ou afins: 

c. 1) Resistentes à água e aos produtos de limpeza usuais. 

d)      Revestimentos cerâmicos não vidrados: 

d. 1) Necessitam de um material de protecção que é cera apropriada. Pode ser limpo com 

um pano molhado mas não utilizar água em excesso. 

e)      Revestimentos de grês: 

e. 1) Muito resistentes à água e aos produtos de limpeza normais. 

 

II . 4 Rede viária: 

a)     Reparações em Pavimentos Betuminosos ou em Calçada 

a. 1) As reparações em causa devem processar-se de acordo com as seguintes 

metodologias: 

⇒ Corte da zona do betuminoso afectado ou levantamento da calçada conforme os 

casos; 

⇒ Comprovação se a deformação é ou não devida a colectores ou rede danificada; 

⇒ Em caso afirmativo, proceder à reparação das redes em causa; 

⇒ Reconstituir a totalidade da caixa, camada de sub-base e base, devidamente 

compactada; 

⇒ Aplicação da rega de colagem; 

⇒ Aplicação de massa asfáltica, devidamente compactada.    

a. 2) Caso se trate de calçada: 

⇒ Reposição de calçada assente sobre almofada de areão, devidamente compactada. 

b)     Recalceteamento de Passeios: 

b. 1) No Recalceteamento de passeios recomenda-se a seguinte metodologia: 
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⇒ Remover as partes danificadas; 

⇒ Verificar a existência ou não de qualquer ruptura nas infra-estruturas enterradas e 

proceder à sua reparação, se for o caso; 

⇒ Reconstituir a caixa, procedendo à execução das camadas de base se a houver, 

regularizando-a e desempenando-a; 

⇒ Repor a calçada sobre almofada de areão, devidamente compactada. 

c)     Reparações nas bermas e valetas: 

  c. 1) Em terra ou em calçada: 

⇒ Ter em atenção a necessidade de reconstruir a secção transversal das bermas e 

valetas bem como o seu reperfilamento. 

    c. 2) Em betão: 

⇒ Ter em conta o refechamento de fissuras existentes; a reconstituição das juntas, se as 

houver na zona afectada; 

A reparação das valetas deve considerar a remoção de todo o material da zona afectada; 

a reconstituição da cama das valetas; execução de valeta com massa de cascalho, areia 

e cimento, devidamente desempenada e mantendo o perfil existente. 

 

II. 5 Sinalização Horizontal 

 A tinta a aplicar na pintura das passadeiras deverá obedecer às seguintes características: 

  

a) TINTA ACRÍLICA  

Características técnicas 

Composição: Mistura pigmentar de Dióxido de Titânio com ou sem elementos reflectores, disperso 

em resinas acrílicas. 

Rendimento: Depende da espessura da camada, condições de suporte, técnica de aplicação etc. 

Valor médio provável: 5 m2/Litro. 

Aplicação: Manual, semi-manual ou mecânica. 

Teor de Água: Inferior a 0,1% 

Teor de Veículo Volátil: 29% 

Viscosidade: 90 KU 

Secagem Superficial: 10 minutos 

Secagem Profundidade: 30 minutos 

Tempo de não pegajosidade: 10 minutos 

Densidade: 1,500 

% Pérolas Reflectoras: 30% 

Características de Película Seca: 

 Resistência à Abrasão -  65 

 Aderência – Superior a 5% 
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 Resistência à Derrapagem – BPN 53 

 Resistência ao Envelhecimento – Boa 

 Resistência à Imersão em Água – Boa 

 Poder de Cobertura – Bom 

 Cor (Factor de Luminância) – 0,80 Beta 

 

b) TINTA A DOIS COMPONENTES 

É um produto termoplástico de aplicação a frio, para uso manualmente em zonas de passadeiras, 

zebras, setas, indicadores, parqueamentos, etc., e onde se pretende uma longa durabilidade aliada 

à excelente resistência ao atrito com óptima elasticidade e visibilidade. 

É fornecida em dois componentes (base + acelerador), misturados antes da aplicação. 

Características técnicas:  

Composição: Mistura de pigmentos com elementos reflectores dispersos em veículo metacrílico. 

Pigmento e Elementos Reflectores: 75% 

    Veículo fixo – 25% 

 Extrato Seco – 96% 

Aplicação: Manual por trincha ou talocha 

Viscosidade:  140 Ku a 25ºC 

Densidade: 1,88 a 25ºC 

Secagem: Não pegajosidade – 5 m 

                  Superficial – 10 m 

      Profunda – 20 m 

Proporção da Mistura – 100 partes de base 

                                           1 parte de acelerador 

Vida Útil da Mistura – 20 m 

Ponto de Amolecimento – Não existe após catálise 

Rendimento provável – 2/3 Kgs por m2 para películas da ordem de 1,5 mm de espessuras. 
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ANEXO III 

 

Critérios para Avaliação do 

CUSTO DE MANUTENÇÃO PARA NOVOS ESPAÇOS VERDES 

 

Os critérios que se apresentam tem o objectivo de permitir a avaliação do custo de manutenção de 

novos espaços verdes. Desta forma foram consideradas diferentes categorias de elementos de 

espaços verdes – material vegetal, equipamento e revestimentos inertes. Dentro de cada categoria 

também se estipularam subcategorias, a que correspondem diferentes classes, (que se descrevem 

abaixo). Os níveis das classes – 1, 2 e 3, correspondem ao tipo de custo de manutenção tendo-se 

considerado o nível 3 como o nível de custo mais elevado, o nível 2 o médio e o nível 1 o nível mais 

baixo. As Categorias e subcategorias estão ponderadas de acordo com a importância dessa parcela 

para o cálculo do custo total da manutenção (apresentadas em quadro anexo). 

 

Como resultado final dos cálculos são obtidos valores entre zero e três, tendo-se estabelecido três 

classes de custo de manutenção global dos espaços:  

 

� Nível (1) menos oneroso – valores entre 0 e 1 inclusive.  

� Nível (2) de onerosidade intermédia – valores entre 1 e 2 inclusive. 

� Nível (3) mais oneroso – valores entre 2 e 3 inclusive. 

 

Os valores a atribuir a cada uma das classificações (1, 2, e 3) foram obtidos através da média dos 

valores fornecidos por três empresas contactadas.  

• Nível 1 – 1,5 €/m2/ano 

• Nível 2 – 2 €/m2/ano  

• Nível 3 – 2,5 €/m2/ano 

 

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

Os critérios definidos só poderão ser utilizados aquando da afectação de novos espaços verdes 

(Artigo 14º, Protocolo de Delegação de Competências para as Juntas de Freguesia ), 

preferencialmente se existirem peças desenhadas do local, de modo a que seja possível calcular as 

ponderações atribuídas a cada uma das categorias e subcategorias. 
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DESCRIÇÃO DAS CATEGORIAS  

 

MATERIAL VEGETAL  

 

� Relvados 

 

Área até 25 m² – nível 3 

Área entre 25 e 500 m² – nível 2 

Área superior a 500 m² – nível 1 

 

Tomaram-se os 25m² de área de relvado como o limite de área a partir do qual o custo de 

manutenção do relvado se torna mais oneroso. Da mesma forma tomou-se a área de 500m² como a 

área que se revela mais vantajosa para efeitos de manutenção. 

� Arvores 

 

Valor de densidade superior a 0,5un/m² – nível 3 

Valor de densidade entre 0,5un/m² a 0,125un/m² – nível 2 

Valor de densidade inferior a 0,125un/m² – nível 1 

 

� Arbustos  

 

Valor de densidade superior a 9un/m² – nível 3 

Valor de densidade entre 4un/m² a 9un/m² – nível 2 

Valor de densidade inferior a 4un/m² – nível 1 

 

� Herbáceas  

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

Valor de densidade entre 25un/m² a 100un/m² – nível 2  

Valor de densidade inferior a 25un/m² – nível 1 

Foram estipulados níveis de densidade para a classificação dos espaços, tendo-se indicado o nível 

médio para os valores de densidade mais utilizados.  

 

EQUIPAMENTO 

� Rega  

Manual – nível 3  

Sistema semi-automático (s/ programador) – nível 2 

Sistema automático (c/ programador) – nível 1 
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As classes foram descriminadas segundo o tipo de sistema de rega, considerando o sistema semi-

automático o nível intermédio do ponto de vista da manutenção dos espaços. 

 

� Mobiliário urbano 

Mais de 20 unidades – nível 3 

Entre 10 e 20 unidades – nível 2 

Menos de 10 unidades – nível 1 

 

Consideraram-se diferentes níveis de acordo com o número de unidades total do equipamento, tendo 

sido considerado o nível médio o intervalo de 11 a 19 unidades.  

 

� Material lúdico - nível 3 

 

A existência de material lúdico foi considerada como classe única, viu-se necessário especificar esta 

classe dado o elevado custo de manutenção destas peças, ainda que pontual. Inclui-se material 

como escorregas, baloiços, cestos de baskett, mesas de ping-pong, torres de actividades entre 

outros.  

REVESTIMENTOS INERTES 

� Permeáveis – nível 3  

� Semi-permeáveis – nível 2 

� Impermeáveis – nível 1 

 

Estabeleceram-se três classes, tendo como base a necessidade de manutenção destes 

revestimentos, sendo no primeiro caso considerados os revestimentos de renovação periódica, em 

segundo os semi-permeáveis (as calçadas e grelhas de enrelvamento) dada a necessidade de 

operações de manutenção como limpeza de infestantes ou fertilização, e por fim os impermeáveis 

(tapetes asfálticos). 

 

EXEMPLO DE ATRIBUIÇÃO DE CATEGORIA 

 

Considerando o Parque Urbano da Póvoa de St. Adrião  um espaço verde com área total de 

13.266,70 m², com uma área de relvado de 7.207,84 m², com 142 unidades de árvores plantadas de 

modo disperso por todo o espaço, 4 unidades de arbustos numa área de 1.445 m², com uma área de 

prado sequeiro de 2.975,50 m2. O sistema de rega é automático. Quanto ao mobiliário urbano o 

espaço tem bancos, mesas pic-nic, um bebedouro e um parque infantil com brinquedos compostos. 

Os passeios são revestidos em lagetas, saibro e calçada de vidraço. Existe também uma área de 

jogos tradicionais e uma área para escalada. 
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CALCULO DAS DENSIDADES : 

 

Árvores: 142/13.266,70=0.01 

Arbustos: 4/1.445=0.002 

 

CALCULO DAS CATEGORIAS /NÍVEIS: 

 

Material vegetal 

 

Relvado – nível 1 

Árvores – nível 1 

Arbustos – nível 1 

 

Equipamento 

Rega – nível 1 

Mobiliário – nível 3 

Material lúdico – nível 3 

Revestimentos inertes – nível 2 

 

CALCULO DOS NÍVEIS COM PONDERAÇÃO POR CATEGORIA E SU BCATEGORIA :  

 

0,50 (0,40x1 + 0,15x1 + 0,15x1 + 0,30x0) + 0,35 (0,50x1 + 0.20x3 + 0,35x3) + 0,15 x 2 = 1,40 

 

de onde se conclui que o referido espaço inclui-se no nível 2, que corresponde a um custo de 

manutenção de 1,20 €/m², logo o valor de manutenção do espaço seria de 

1,20x13.266,70=15.920,04€/Ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
 

 
Ano X - N.º 24 – 31 de Dezembro de 2009 – Anexo 

39 
 

 

 

Critérios para a Avaliação dos Custos de Manutenção  
    

Categoria e subcategoria Descrição Nível  Ponderação  
        
Material Vegetal     0,5 
        
Relvado (área-m2) < 25 m2 3 0,4 

  25 a 500 m2 2   

  > 500 m2 1   

        

Árvores (densidade:un/m2) d>0,5 un/m2 3 0,15 

  0,5<d<0,125 2   

  d<0,125 1   

Arbustos (densidade:un/m2) > 9 un/m2 3 0,15 

  4 a 9 un/m2 2   

  < 4 un/m2 1   

        

Herbáceas (densidade:un/m2) < 25 m2 3 0,3 

  25 a 100 un/m2 2   

  > 100 un/m2 1   

        

Equipamento     0,35 
        
Rega manual (bocas de rega) 3 0,5 

  semi-automático 2   

  automático 1   

        
Mobiliário (bancos, papeleiras, mesas., 
bebedouros..) > 20 unidades 3 0,2 

  5 a 20 unidades 2   

  < 5 unidades 1   

        

Material lúdico   3 0,35 

        

Revestimentos Inertes    0,15 

  
permeável (gravilha, casca de 

pinheiro) 3   

  
semipermeável (calçada, grelhas de 

enrelv.,...) 2   

  
impermeável (asfalto, betão, 

soplacas,...) 1   
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ANEXO IV 

 

Critérios para o Cálculo de Cantoneiros 

 

 

Foram definidos como critérios para o desenvolvimento de uma nova forma de cálculo do número de 

cantoneiros necessários para a execução dos actos delegados nas Juntas de Freguesia, a 

população e a extensão da rede viária. 

 

A utilização do número de habitantes como critério é um factor que permite extrapolar da eventual 

necessidade de maior ou menor necessidade de execução das seguintes tarefas: varredura e 

lavagem, manutenção das papeleiras e limpeza de sarjetas, dado que a existência de resíduos 

sólidos na via pública depende directamente da deposição dos resíduos sólidos no equipamento 

existente (papeleiras) ou do seu abandono por parte dos transeuntes. 

 

Relativamente à extensão da rede viária, tal critério reveste-se de extrema importância dado que 

permite avaliar da dimensão do espaço existente a limpar, directamente proporcional ao número de: 

a) papeleiras, equipamento de deposição de resíduos sólidos e b) sarjetas e sumidouros. 

O comprimento total da rede viária influencia também a dimensão das áreas de varredura e 

aplicação de produtos fitofarmacêuticos. 

 

Proposta de nova fórmula para cálculo do número de cantoneiros  

 

C = [( 0,0011* P + 5,5291) + ((RV/29400)*12 )]/2 

C = (C1 + C2) /2  

C – número de cantoneiros 

P – população 

RV – rede viária (m) 

 

 

C1 

Através de uma regressão linear entre a população e número de cantoneiros das sete freguesias 

determinou-se a equação mais apropriada para descrever essa relação que permita calcular para um 

determinado número de habitantes (variável independente) qual o número de cantoneiros 

necessários (variável dependente). 
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C1 = 0,0011*P + 5,5291 

C1 – número de cantoneiros 

P – população  

 

C2  

Atendendo à extensão da rede viária (dados fornecidos pelo Departamento de Planeamento 

Estratégico e Desenvolvimento Económico/Sector de Informação Geográfica) e estimando-se que um 

cantoneiro efectua 1400m/dia (fonte: Tratamento de Resíduos Sólidos – Limpeza urbana e aterros 

sanitários; Professor Mário Augusto Tavares Russo, Instituto Politécnico de Viana do Castelo), 

considerou-se que para cada freguesia seria necessário um determinado número de cantoneiros 

para efectuar a varredura manual. 

 

C2 = (RV/29400) *12 

RV – rede viária (m) 

 

Após o cálculo de C1 e C2 efectua-se posteriormente uma média entre os valores encontrados em 

cada uma das equações com o qual se determinou o número de cantoneiros a atribuir a cada 

freguesia.  

 

Cálculo de C 1 

 

Dados utilizados para cálculo do modelo de regressã o linear entre duas variáveis 

 

Variável independente  – População (fonte: INE censos 2001) 

Variável independente  – número de cantoneiros (fonte: Protocolo de Delegação de competências 

aprovado em 20/04/2006) 

 

Freguesias População N.º de Cantoneiros  
Caneças 10.647  17 
Famões 9.008  16 
Odivelas 53.449  62 
Olival Basto 6.246  10 
Pontinha 24.023  40 
Póvoa de Santo Adrião 14.704  20 
Ramada 15.770  21 
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Gráfico 1 – Representação gráfica das variáveis pop ulação e número de cantoneiros  

 

y = 0,0011x + 5,5291
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Equação da recta da regressão linear  

 Y = 0,0011 X + 5,5291 

 

Y – Número de cantoneiros 

X – População 

 

Constantes 

0,001 – Declive da recta 

5,5291 – Intercepção da recta com eixo vertical  

 

Cálculo de C 2 

 

Dados utilizados para cálculo do número de cantonei ros com base na rede viária 
 

Freguesias  Rede viária (m) 
Caneças 73199 
Famões 76779 
Odivelas 96038 
Olival Basto 15043 
Pontinha 61694 
Póvoa de Santo Adrião 26917 
Ramada 60867 

 

Rede viária (fonte: Departamento de Planeamento Estratégico e Desenvolvimento 

Económico/Sector de Informação Geográfica, actualizados a 2004) 
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1 Cantoneiro executa aproximadamente 1400m/dia * =>  num mês executa 29400 m 

* Fonte: Tratamento de Resíduos Sólidos – Limpeza urbana e aterros sanitários; Professor Mário 

Augusto Tavares Russo, Instituto Politécnico de Viana do Castelo 

Nota : considerou-se que a cada mês correspondem 21 dias de trabalho. 
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ANEXO V 

Minuta dos Protocolos Adicionais 

 

Protocolo Adicional de Delegação de Competências na  Junta De 

Freguesia.....................ao Abrigo do Artigo 2 4.º do PDCJF 

 

 

Entre: 

MUNICÍPIO DE ODIVELAS, pessoa colectiva de direito público n.º504 293 125, com sede nos Paços do 

Concelho, Quinta da Memoria, na Rua Guilherme Gomes Fernandes, em Odivelas, representada pela 

Presidente (ou Vereador) da sua Câmara Municipal, Senhor Dra. Susana Carvalho Amador, 

 

E 

 

JUNTA DE FREGUESIA DE ………………………………………….., com sede em 

............................................................................................., representada pelo seu Presidente, Senhor(a) 

........................................................................................................................................................ 

 

é celebrado e reciprocamente aceite o presente protocolo adicional de delegação de competências, nos 

termos do estabelecido no Artigo 24.º do Protocolo de Delegação de Competências nas Juntas de 

Freguesia vigente nesta data e da Deliberação da Câmara Municipal de Odivelas tomada na 

sua...............Reunião Ordinária de (data), que se regerá pelas seguintes cláusulas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

 

A Junta de Freguesia de ..................., obriga-se a executar as obras de construção ...................., de 

Reparação ................, a fornecer ..................., a prestar o serviço de ................................(Objecto do 

Protocolo: Obras ou Fornecimentos concretos). 

 

CLÁUSULA SEGUNDA 

 

O Município de Odivelas obriga-se a transferir para a Junta de Freguesia os meios financeiros 

necessários no montante de Euros. ..............................................................(por extenso). 
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CLÁUSULA TERCEIRA 

 

A Junta de Freguesia de ............................................................ obriga-se a permitir que as obras ou 

fornecimentos sejam acompanhados pelos técnicos municipais com o objectivo de verificação da sua 

conformidade. 

 

CLÁUSULA QUARTA 

 

O presente Protocolo Adicional extingue-se com o cumprimento do seu objecto e com a transferência dos 

meios financeiros respectivos. 

 

CLÁUSULA QUINTA 

 

A Junta de Freguesia obriga-se a afixar, em local de boa visibilidade, um painel que será fornecido pelos 

serviços municipais, do qual conste que a acção concreta, obra ou outro, é executada pela Junta de 

Freguesia e financiada pelo Município de Odivelas, em termos análogos aos realizados por força de 

protocolos celebrados pela Administração Central. 

 

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

 

 

A Presidente da Câmara Municipal 

 

 

O Presidente da Junta de Freguesia 
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ANEXO VI 

 

Auto de Vistoria para Efeitos do Disposto no Artº 1 º do Protocolo de Delegação de 

Competências do Município de Odivelas para as Junta s 

de Freguesia 

 

Aos .............. dias do mês de ................de Dois Mil e ............., compareceram no local da obra de 

...................., executada pela Câmara Municipal de Odivelas por                                           (empreitada/ 

administração directa) concluída no dia ....... de ........ de ..........., o Sr. ......................      na qualidade de 

representante da Câmara Municipal de Odivelas e o Sr. .................................. na qualidade de 

representante da Junta de Freguesia de ........................................., tendo-se verificado que  a  referida  

obra  se  encontra  concluída em condições satisfatórias,  razão  porque  se  considera  estar  em  

condições  de  ser  mantida  e  conservada  no  âmbito  e  nos  termos  do Protocolo  de  Delegação  de  

Competências  do  Município  de  Odivelas  para  a  Junta  de Freguesia de .................... a partir desta 

data. 

E não havendo mais a tratar, foi lavrado o presente Auto que vai assinado pelos que nele intervieram. 

 

 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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ANEXO VII 

 

Licenciamento de Ocupação da Via Pública e Publicid ade em Via Pública Cuja 

Competência não é Delegada nas Juntas de Freguesia  

Artigo 11º e 12º “IN FINE”  

 



 

 
 

 

 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
Ano X - N.º 24 – 31 de Dezembro de 2009 – Anexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, de 

Corrupção e Infracções Conexas 
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Nota Introdutória 
 

O Conselho de Prevenção da Corrupção (doravante designado, CPC), criado pela Lei n.º 54/2008, de 4 de 

Setembro, é uma entidade administrativa independente, que funciona junto do Tribunal de Contas, e 

desenvolve uma actividade de âmbito nacional no domínio da prevenção da corrupção e infracções 

conexas. 

 

No âmbito da sua actividade, o CPC aprovou uma Recomendação, em 1 de Julho de 2009, nos termos da 

qual “Os órgãos máximos das entidades gestoras de dinheiros, valores ou patrimónios públicos, seja qual 

for a sua natureza, devem (…), elaborar planos de gestão de riscos e corrupção e infracções conexas.”  

 

A Câmara Municipal de Odivelas (doravante designada, CMO), consciente de que a corrupção e os riscos 

conexos são um sério obstáculo ao normal funcionamento das instituições, revelando-se como uma ameaça 

à democracia, prejudicando a seriedade das relações entre a Administração Pública e os cidadãos, e 

obstando ao desejável desenvolvimento das economias e ao normal funcionamento dos mercados, 

apresenta o seu PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO, INCLUINDO OS DE CORRUPÇÃO E 

INFRACÇÕES CONEXAS, de acordo com a seguinte estrutura: 

 

I. Compromisso ético; 

II. Organograma e Identificação dos responsáveis; 

III. Identificação das áreas e actividades, dos riscos de corrupção e infracções conexas, da 

qualificação da frequência dos riscos, das medidas e dos responsáveis; 

IV. Controlo e monitorização do Plano 

 

O Plano inicia-se com a elaboração de um Compromisso ético transversal aos vários intervenientes nos 

procedimentos – membros dos órgãos, dirigentes e trabalhadores – estabelecendo-se um conjunto de 

princípios fundamentais de relacionamento. 

 

Posteriormente é apresentado o organograma, no qual se identificam o Executivo Municipal, as várias 

unidades orgânicas do município, os cargos dirigentes, os responsáveis pelos vários níveis de decisão e os 

respectivos despachos de delegação e subdelegação de competências subjacentes. 

 

Em terceiro lugar, procedeu-se à elaboração de um quadro por áreas susceptíveis de geração de riscos 

contendo a informação relativamente aos seguintes itens: 

� Identificação das unidades e sub-unidades: 

Define-se unidades como os Gabinetes Municipais e Departamentos e as sub-unidades como as 

Direcções de Projecto e Divisões. 
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� Identificação da missão e principais actividades: 

A missão das unidades encontra-se definida no actual Regulamento Orgânico e Macroestrutura do 

Município de Odivelas, bem como, as principais actividades que correspondem às atribuições das 

Divisões. 

� Identificação de potenciais riscos: 

Trata-se da definição de riscos em abstracto, isto é, que podem ao não ocorrer no Município e que 

por isso devem ser equacionados. Ora, a sua previsão conceptual não significa como 

consequência, que os mesmos se verifiquem na prática. 

� Qualificação da frequência dos riscos: 

O grau de frequência dos riscos é definido como “Muito frequente”, “Frequente”, “Pouco frequente” 

ou “Inexistente”.  

Um risco “Muito frequente” reflecte geralmente a incapacidade dos sistemas de controlo de riscos 

em reduzir de forma significativa a frequência dos riscos.  

Um risco “Frequente” reflecte geralmente uma actividade moderada, onde os sistemas de controlo 

de riscos são adequados para uma eficaz redução do risco.  

Um risco “Pouco frequente2 reflecte geralmente uma ocorrência fraca que, embora existindo 

algumas fraquezas no controlo interno, tem reduzida probabilidade e impacto para o município.  

Um risco “Inexistente” é atribuído quando não existe probabilidade de ocorrência do risco e da 

capacidade dos sistemas de controlo de riscos em eliminar a frequência dos riscos. 

� Medidas propostas: 

São adoptadas medidas tendo em conta a qualificação da frequência dos riscos, ou seja, quando 

determinado risco é “Muito frequente” ou “Frequente”, são adoptadas medidas que possam reduzir 

ou eliminar esse risco. 

� Identificação dos responsáveis: 

Define-se o responsável da sub-unidade identificada. 

 

Por fim, estabelece-se o controlo e monitorização do Plano, de acordo com os seguintes itens: 

- Identificação em cada unidade orgânica dos responsáveis pela implementação do plano e 

respectivas tarefas; 

- Elaboração de um Relatório Anual de Execução. 

 

A gestão do presente Plano 

o É um processo contínuo que flui por todo o Município. 

o È responsabilidade do Órgão Executivo e da Presidente da Câmara, bem como de todo o pessoal 

com funções dirigentes. 

o Aplica-se a toda a Câmara Municipal, em cada unidade e sub-unidade, e inclui adoptar uma 

perspectiva conjunta do risco ao nível do Município. 
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I. Compromisso ético 

 

A prevenção de riscos de gestão, incluindo os de corrupção e infracções conexas, constitui um dos pilares 

fundamentais para que a Administração Local desempenhe de forma cabal e transparente as funções que 

lhe estão cometidas, mormente no domínio da prossecução do interesse público. 

 

Impõe-se o envolvimento e empenho de todos – membros dos órgãos municipais, pessoal dirigente, 

trabalhadores e demais colaboradores do Município de Odivelas, na prossecução deste propósito. 

 

Um instrumento que constitua um compromisso transversal de co-responsabilização, afigura-se o móbil na 

prevenção dos riscos inerentes às actividades de prossecução das atribuições e competências dos órgãos 

municipais. 

 

Nesta conformidade, os membros dos órgãos municipais, o pessoal dirigente, os trabalhadores e demais 

colaboradores do Município de Odivelas assumem, cientes da importância do acto, o seguinte 

compromisso: 

 

� Exercer as suas funções com elevado espírito de missão, com a consciência de que, com a sua 

actividade, prestam um serviço relevante e socialmente devido. 

 

� Assegurar que o interesse público prevalece sempre sobre os interesses particulares ou de grupo, 

no respeito pelos direitos dos cidadãos e dos seus legítimos interesses; 

 

� Agir em conformidade com a lei e, se for o caso, de acordo com as ordens legítimas dos seus 

superiores hierárquicos devidamente veiculadas em objecto de serviço e proceder, no exercício das 

suas funções, de acordo com os fins estabelecidos e visados pela legislação em vigor; 

 

� Pautar-se por rigorosa objectividade e isenção, tendo sempre presente que todos os cidadãos são 

iguais perante a lei; 

 

� Adoptar uma conduta responsável que prestigie o Serviço Público, usando de reserva e discrição e 

prevenindo quaisquer acções susceptíveis de comprometer ou dificultar a reputação ou eficácia da 

CMO; 

 

� Adoptar, em todas as circunstâncias, um comportamento correcto e de elevado profissionalismo. 
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� Assegurar a qualidade dos serviços que prestam à comunidade e a eficiência no desempenho das 

suas funções, como atributos principais da sua acção; 

 

� Usar da máxima lealdade nas suas relações funcionais, evitando gerar o descrédito dos serviços 

públicos e a suspeição sobre si próprios e a Administração Municipal e esforçar-se por manter a 

confiança e a consideração dos munícipes e outros cidadãos. 

 

� Desenvolver a sua actividade com qualidade, transparência e rigor, de modo a que as decisões da 

Administração sejam atempadas, devidamente ponderadas e fundamentadas; 

 

� Agir de modo esclarecido e competente, tendo em vista garantir permanentemente que os direitos e 

interesses legítimos dos cidadãos são respeitados, e que os deveres que lhes são impostos, o são 

em termos justos e em medida adequada e proporcional aos objectivos a alcançar; 

 

� Usar da maior cortesia no seu relacionamento com os munícipes e cidadãos e estabelecer com eles 

uma relação que, presumindo a sua boa-fé, contribua para garantir com correcção e serenidade o 

exercício dos seus direitos e o cumprimento dos seus deveres.  

 

� Assegurar aos munícipes e demais cidadãos o apoio, a informação ou o esclarecimento que lhes 

seja solicitado sobre qualquer assunto; 

 

� Não solicitar ou aceitar, para si ou para terceiros, directa ou indirectamente, quaisquer presentes, 

empréstimos, facilidades ou ofertas que possam pôr em causa a liberdade da sua acção, a 

independência do seu juízo bem como a credibilidade da CMO e, em particular, dos serviços; 

 

� Quando exercendo, devidamente autorizados, funções em acumulação, não devem, em caso 

algum, comprometer a prevalência do interesse público, bem como a isenção e imparcialidade, no 

exercício das funções que desempenham; 

 

� Empenhar todos os seus conhecimentos e capacidades no cumprimento das tarefas, acções e 

objectivos que lhe estejam cometidos e usar de lealdade para com colegas, superiores hierárquicos 

e trabalhadores na sua dependência; 

 

� Formular propostas e sugestões alternativas sempre que o entendam por conveniente, sem prejuízo 

da obediência às ordens e instruções legítimas dos seus superiores, dadas no âmbito do serviço.  
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� Assegurar-se do conhecimento das leis, regulamentos e instruções em vigor e desenvolver um 

esforço sistemático de actualização dos seus saberes e conhecimentos; 

 

� Observar a maior reserva e discrição, de modo a evitar a divulgação de factos e informações de que 

tenham conhecimento no exercício de funções e que não se destinam a ser do conhecimento 

público, não devendo as mesmas ser usadas em proveito pessoal ou de terceiros; 

 

� Fazer uma utilização criteriosa dos bens públicos e evitar o desperdício, assegurando que os 

mesmos não sejam utilizados, directa ou indirectamente, em proveito pessoal ou facultados a 

outrem que deles se aproveite, à margem da sua utilização oficial; 

 

� Não utilizar, para fins e interesses particulares, a posição dos seus cargos e dos seus poderes 

funcionais; 

 

� Manter e cultivar um relacionamento correcto e cordial entre si, de modo a desenvolver o espírito de 

equipa e um forte espírito de colaboração e cooperação; 

 

� Esforçar-se por, na sua esfera de acção, exercer com eficiência, objectividade e lealdade as 

políticas definidas pelos órgãos municipais, procurando interpretar e levar à prática, correctamente, 

as políticas definidas; 

 

� Informar os seus superiores de factos relevantes no exercício da sua actividade e do impacte das 

medidas adoptadas, habilitando-os com todas as informações necessárias à tomada de decisões, 

bem como ao seu acompanhamento e avaliação. 
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II. Identificação dos responsáveis e organograma 

 
Executivo da Câmara Municipal 

 
Presidente Susana de Fátima Carvalho Amador 
Proposta/nº1/PRES/2009 

 
 Vereador Mário Máximo dos Santos 
 Vice-Presidente 

Despacho nº121/PRES/2009 
 
 Vereador Hugo Manuel dos Santos Martins 

Despacho nº122/PRES/2009 
 
 Vereadora Maria Fernanda Marcelo Faria Duarte Franc hi 

Despacho nº123/PRES/2009 
 

Vereador Paulo César Prata Teixeira 
Despacho nº124/PRES/2009 

 
Vereador Carlos Manuel Maio Bodião 
Despacho nº125/PRES/2009 

 
Vereadora Sandra Cristina de Sequeiros Pereira 
Despacho nº126/PRES/2009 

 
 

Gabinete da Presidência  (GP) 
José Esteves Ferreira 
Despacho nº120/PRES/2009 

 
Gabinete de Apoio ao Cidadão (GAG) 
Maria de Fátima Simões Estêvão 
Despacho nº77/PRES/2007 e 21/PRES/2009 

 
Gabinete de Apoio às Juntas de Freguesia (GAJF)    

 
  Gabinete de Modernização Administrativa (GMA)    

 
Gabinete de Informática e Sistemas de Comunicação ( GISC) 
Carlos Manuel Carvalho da Cunha 
Despacho nº3/VPCT/2009 

 
Gabinete de Auditoria Interna (GAI)  
Luís Manuel Nascimento Duarte 
Despacho nº142/PRES/2009 

 
Gabinete de Comunicação, Relações Públicas e Protoc olo (GCRPP) 
Maria de Fátima Simões Estevão 
Despacho nº1/CGJE/2009 

 
Serviço Municipal de Protecção Civil (SMPC) 
Cláudia Susana Albuquerque da Costa Peixoto Beiro 
Despacho nº2/VPCT/2009 
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Médico Veterinário Municipal (MVM) 
 

Departamento de Gestão Administrativa e Financeira (DGAF)  
Rui Manuel Duarte Vieira 
Despacho nº141/PRES/2009 

 
  Refeitório Municipal (RM)   

 
Divisão de Recursos Humanos (DRH)   
Maria Cristina Machado Mira Laureano Forte 
Despacho nº08/DGAF/2009 

 
Divisão de Formação e Saúde Ocupacional (DFSO) 
Paula Susana do Nascimento Teixeira 
Despacho nº09/DGAF/2009 

 
Divisão Financeira (DF) 
Sérgio Manuel da Conceição Pipa 
Despacho nº10/DGAF/2009 

 
Divisão de Aprovisionamento (DA)   
Ana Cristina das Neves Mousinho 
Despacho nº07/DGAF/2009 

 
Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico (D GOU)  
António Henrique Moreira de Sousa 
Despacho nº136/PRES/2009, Despacho nº5/VPCT/2009 

 
Divisão de Planeamento Urbanístico e de Projectos E speciais (DPUPE)  
Florinda Rosa Pisco Lixa 
Despacho nº18/DDGOU/2009 

 
Divisão de Licenciamento de Obras Particulares (DLO P) 
Ana Paula Figueiredo Viegas Murgeiro 
Despacho nº14/DDGOU/2009 

 
Divisão de Reabilitação Urbana (DRU) 
Lizete da Conceição Brito Coelho Cunha 
Despacho nº15/DDGOU/2009 

 
Divisão de Fiscalização Urbanística (DFU) 
Margarida Maria Isaac Barata Esteves Perdigoto 
Despacho nº16/DDGOU/2009 

 
Departamento de Planeamento Estratégico e Desenvolv imento Económico (DPEDE) 
José Pedro da Silva Pereira Moura de Mesquita 
Despacho nº143/PRES/2009, Despacho nº02/VMM/2009 e Despacho nº6/VPCT/2009  

 
Divisão de Projectos Estruturantes e Mobilidade (DP EM)  
Maria Teresa Fonseca Reis 
Despacho nº06/DDPEDE/2009 

 
Divisão do Plano Director Municipal (DPDM) 
Luís Filipe Santos Grave 
Despacho nº05/DDPEDE/2009 
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Divisão de Apoio ao Desenvolvimento Económico e Pro jectos Comparticipados 
(DADEPC) 

  Sandra Maria Nogueira Neto 
Despacho n.º07/DDPEDE/2009 

 
Divisão de Requalificação e Inserção de Áreas Críti cas (DRIAC)  
Nuno Alexandre António Neves 
Despacho nº04/DDPEDE/2009 

 
Departamento de Obras Municipais e Transportes (DOM T)  
Luís Manuel Conceição Jorge 
Despacho nº1/VHM/2009 

 
Divisão de Transportes e Oficinas (DTO) 
Vitorino de Jesus Ferreira Rodrigues 
Despacho nº8/2009/DOMT/LJ 

 
Divisão de Instalações e Equipamentos Municipais (D IEM) 
António Gomes Mendes Lopes 
Despacho nº9/2009/DOMT/LJ 

 
Divisão de Estudos e Projectos (DEP) 
Orlando Manuel Gomes da Silva 
Despacho nº6/2009/DOMT/LJ 

 
Divisão de Infra-Estruturas e Espaços Urbanos (DIEU ) 
José Manuel Cabral Mateus da Fonseca 
Despacho nº7/2009/DOMT/LJ 

 
Departamento de Ambiente e Salubridade (DAS) 
Regina Sofia de Brito e Silva dos Anjos Lopes Meneses 
Despacho nº1/VCMB/2009 

 
Divisão de Parques e Jardins (DPJ) 
Luís Galamba e Silva 
Despacho nº1/DAS/2009 

 
Divisão de Ambiente (DA) 
Rita Luisa da Silva Niza Meira Jesus 
Despacho nº2/DAS/2009 

 
Divisão de Prevenção Higio-Sanitária (DPHS) 
Alexandra Manuela Medeiros Afonso Mendes 
Despacho nº3/DAS/2009 

 
Departamento Sócio-Cultural (DSC)  
Maria Margarida Santos de Freitas 
Despacho nº2/MFF/2009 e Despacho nº4/VMFF/2009  

 
Divisão de Cultura, Juventude e Turismo (DCJT) 
Corália Viscoso da Conceição Afonso Rodrigues 
Despacho nº1/DSC/2007 e Despacho nº2/DSC/2007 
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Divisão de Gestão de Recursos Educativos e Acção So cial Escolar (DGREASE) 
 
 

  Divisão de Projectos Sócio-Educativos (DPSE) 
Paula Cristina Sebastião Ramos Freitas 
Despacho nº1/DSC/2009 

 
Divisão de Desporto (DD)  
Carlos Alexandre Bargado Lérias 
Despacho nº2/VHM/2009 

 
Departamento de Habitação, Saúde e Assuntos Sociais  (DHSAS) 
Alice Mabília dos Santos Silva 
Despacho nº02/CGJE/2009 

 
Divisão de Assuntos Sociais (DAS)  
Maria Manuela Dias dos Santos Henriques 
Despacho nº2/DSC/2009 

 
Divisão de Gestão de Habitação Social (DGHS) 
Carla Maria Rodrigues Barra da Silva 
Despacho nº1/DHSAS/2009 

 
Divisão de Construção e Reabilitação de Habitação ( DCRH)  
Ana Feronha Martins 
Despacho nº2/DHSAS/2009 

 
Divisão de Saúde e da Prevenção das Toxicodependênc ias (DSPT) 
Paula Alexandra da Silva Ganchinho Baptista  
Despacho nº02/VSSP/2009 

 
Departamento de Administração Jurídica e Geral (DAJ G) 
Hernâni Silvino Vilela Boaventura 
Despacho nº127/PRES/2009 e Despacho nº01/VMM/2009 

 
Divisão de Administração Geral (DAG) 
Ana Isabel Cosme Gomes 
Despacho nº01/DAJG/2009 

 
  Divisão Jurídica (DJ) 

David Abel Viegas Martins 
Despacho nº02/DAJG/2009 

 
Divisão de Licenciamentos (DL)  
José António dos Remédios Janeiro 
Despacho nº04/DAJG/2009 

 
Divisão de Património (DP) 
António Manuel Delgado Carrilho 
Despacho nº03/DAJG/2009 

 
Divisão de Fiscalização Municipal (DFM) 
Elisabete Maria Campos Lucas 
Despacho nº4/VPCT/2009 
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Organograma: 
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IV. Controlo e monitorização do Plano 
 

Implementado o plano, a Câmara Municipal deve proceder a um rigoroso controlo de validação, no sentido 

de verificar a conformidade factual entre as normas do Plano e a aplicação das mesmas. 

 

Os dirigentes municipais devem criar métodos, definir procedimentos que contribuam para assegurar o 

desenvolvimento e controlo das actividades de forma adequada e eficiente, de modo a permitir a 

salvaguarda dos activos, a prevenção e detecção de situações de ilegalidade, fraude e erro, garantindo a 

exactidão dos registos contabilísticos e os procedimentos de controlo. 

 

Assim, compete aos dirigentes municipais a implementação das medidas propostas pelo presente Plano e 

ao Gabinete de Auditoria Interna o acompanhamento da execução do mesmo, devendo: 

 

� Elaborar relatórios de acompanhamento trimestrais, indicando a implementação e a execução das 

medidas propostas; 

� Para efeito do cumprimento do disposto no ponto anterior, os responsáveis das unidades orgânicas 

devem preencher o Anexo I – Relatório de Acompanhamento e remeter ao GAI em suporte 

informático, segundo calendarização anualmente definida. 

� Elaborar o relatório anual sobre a execução do Plano e remeter ao Conselho de Prevenção da 

Corrupção e ao Órgão Executivo. 
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ANEXO I- RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO 

DO  

PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO  

1. Período em análise: 

2. Unidade orgânica:  

3. Código da unidade orgânica: 

4. Responsável da elaboração do relatório: 

5. Responsáveis pelas unidades orgânicas 

6. Data de elaboração:  

7. Riscos identificados: 

 
Riscos registados no período em 

análise 
Medidas 

adoptadas 
Resultados após medidas 

adoptadas Observações  

        

        

        

        

        

        

        

    

 


