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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

88..ªª  RREEUUNNIIÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  
 

RReeaalliizzaaddaa  eemm  2288  ddee  AAbbrriill  ddee  22001111  
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

VOTO DE CONGRATULAÇÃO 
 

 
 

VOTO DE CONGRATULAÇÃO 
 

“João Pina – Campeão da Europa 
Joana Ramos – Vice-Campeã da Europa 

Telma Monteiro – Vice-Campeã da Europa 
 

O Judo nacional tem, nos últimos anos, apresentado um 
vasto conjunto de resultados desportivos de excelência, no 
que concerne à obtenção constante de lugares no pódio, 
em provas internacionais de elevado prestígio como 
Campeonatos da Europa, Campeonatos e Taças do 
Mundo e Jogos Olímpicos. 

 
Prova disso, são os mais recentes resultados obtidos pela 
delegação lusa no Campeonato da Europa de Judo, que 
ocorreram em Istambul – Turquia, entre os dias 21 e 24 
de Abril, onde os atletas portugueses voltaram a 
impressionar, com a obtenção de mais três medalhas para 
o nosso País. 

 
João Pina, na categoria de -73Kg, revalidou o título de 
Campeão da Europa ao vencer na final um atleta russo, 
tendo mesmo vencido no combate da meia-final, por 
ippon, o atleta turco, tido como favorito. 

 
Paralelamente, Joana Ramos e Telma Monteiro sagravam-
se Vice-Campeãs da Europa, nas categorias de peso de  
-52Kg e -57Kg, respectivamente, com prestações 
desportivas também de grande relevo. 

 
Desta forma, a Presidente da Câmara Municipal de 
Odivelas e os seus Vereadores, expressam a sua satisfação 
e o seu orgulho pelos resultados e títulos alcançados, no 
recente Campeonato da Europa de Judo, em Istambul, e 
sobretudo pela excelência desportiva dos mesmos. 

 
Odivelas, 28 de Abril de 2011 

 
A Presidente e os Vereadores 

 da Câmara Municipal de Odivelas” 
 

(Aprovado por unanimidade) 

 

ACTA 
 

 
 

ACTA DA 19.ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS DE 2009 

 
Acta da 19.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, realizada a 21 de Setembro de 2009. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

CONTRATOS 
 

 
 

CONTRATO A TERMO RESOLUTIVO CERTO 
 

Renovação extraordinária do Contrato a Termo 
Resolutivo Certo, por mais 3 anos, da Assistente 
Operacional Ana Cristina da Silva Caetano, de acordo 
com o proposto na informação n.º Interno/2011/3797, 
de 2011.04.07. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
 

Emissão de parecer favorável à celebração de contrato de 
prestação do serviço de um professor de música no 
âmbito do projecto “Canta e Encanta” desenvolvido em 
instituições de apoio à terceira idade do Concelho de 
Odivelas, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2011/4244, de 2011.04.19. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ODIVELAS 
 

 
 

PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES PELO USO DOS OSSÁRIOS 
 

Concessão do benefício do pagamento em prestações das 
taxas devidas pelo uso dos ossários n.º 3302, 3103, 3294 e 
3311 do Cemitério Municipal de Odivelas, previstas no 
Regulamento de Taxas e Outras Receitas do Município de 
Odivelas de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2011/3676, de 2011.04.06. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 



 

  
 
 
 
Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
8 10 de Maio de 2011 Ano XII - N.º 8 

 

 

FOGOS MUNICIPAIS 
 

 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DO PLANO DE REGULARIZAÇÃO DAS 
DÍVIDAS DOS FOGOS MUNICIPAIS 

 
Modelo de declaração do plano de regularização das 
dívidas dos fogos municipais, permitindo proceder-se de 
modo homogéneo e claro, com os arrendatários 
devedores ao Município de Odivelas, relativamente a 
rendas vencidas e não pagas, de acordo com o proposto 
na informação n.º 2011/3591 de 2011/04/04. 

 
“PLANO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA 

 
1. _____________________ (nome) _________ (estado 

civil), portador do documento de identificação n.º 
______________, emitido/ validade _________, 
pelos serviços de identificação civil de ____________, 
Contribuinte n.º ______________________ residente 
no locado sito na ____________________________, 
na qualidade de arrendatário, reconhece-se devedor ao 
Município de Odivelas (MO) da quantia ___________. 
Esta quantia é referente a rendas vencidas e não pagas 
relativas ao período de ________________________, 
ao qual acresce indemnização compensatória de 50 % 
sobre o montante das rendas em divida.  

 
2. Questionado quanto ao pagamento das rendas que 

vencem desde medeiam o mês em curso até à entrada 
em vigor do presente Plano, reconhece, o subscritor 
que por causa imputável à sua pessoa, não conseguirá 
proceder ao pagamento das mesmas no tempo devido, 
pelo que solicita que acresça à totalidade da dívida, já 
referenciada, a compensação indemnizatória de 50% 
nas rendas referidas neste ponto. 

 
3. O subscritor obriga-se a pagar a quantia devida á 

entrada em vigor deste plano, em _______, prestações 
mensais, sendo a primeira no valor de _____ e a 
segunda e sucessivas no valor de ________________, 
conforme o seguinte calendário: _________________ 

4. ___________________________________________
__________________________________________ 

 
5. Mais reconhece que a falta de pagamento de qualquer 

das prestações ora acordadas, importa de imediato o 
vencimento das restantes e confere ao MO o direito de 
resolver o contrato de arrendamento dentro das 
disposições legais em vigor.  

 
6. O presente documento particular serve de título 

executivo para todos os devidos e legais efeitos.  
 
Odivelas, ----/ ---/ ----  
O Declarante __________________________________ 
______________ // ___________________________” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 

PROTOCOLO 
 

 
 

PROTOCOLO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE ODIVELAS E 
A FUNDAÇÃO DO MUSEU DO ORIENTE 

 
Protocolo a celebrar entre o Município de Odivelas e a 
Fundação do Museu do Oriente para cedência temporária 
de bens culturais móveis, a título gratuito, que irão 
integrar a III Bienal de Culturas Lusófonas, nos termos da 
minuta de protocolo anexa à informação n.º 
Interno/2011/4083, de 2011.04.14. 

 
 

“PROTOCOLO DE CEDÊNCIA TEMPORÁRIA DE 
BENS CULTURAIS MÓVEIS 

 
Entre 
 
Fundação Oriente, instituição de utilidade pública, com 
sede na Rua do Salitre n°. 66-68, 1269-065 Lisboa, 
possuidora cio cartão de identificação de Pessoa Colectiva 
n°. 502 008 229, representada neste protocolo pelo 
Presidente do seu Conselho de Administração, Dr. Carlos 
Augusto Pulido Valente Monjardino e pelo Vogal do seu 
Conselho de Administração, Eng°. João Manuel 
Rodrigues Calvão, adiante designada por Primeira 
Outorgante; 
 
E 
 
Câmara Municipal de Odivelas - com sede nos Paços do 
Concelho, Quinta da Memória, Rua Guilherme Gomes 
Fernandes, 2675-372 Odivelas, possuidora do cartão de 
identificação de Pessoa Colectiva n.º 504 293 125, 
representada neste protocolo pela Presidente da Câmara, 
Dra. Susana Amador, adiante designada por Segunda 
Outorgante; 
 
Decidem estabelecer entre si um Protocolo de Cedência 
Temporária de Bens Culturais Móveis relativo a oito obras 
pertencentes ao acervo da Fundação Oriente, para 
exposição na III Bienal de Culturas Lusófonas , a ter lugar 
no Centro de Exposições de Odivelas e no Centro 
Cultural da Malaposta, de 2 a 29 de Maio de 2011. 
 
O Presente Protocolo rege-se pelas seguintes cláusulas: 

 
Cláusula 1.ª 

(Objecto do empréstimo) 
 

A Primeira Outorgante é legítima proprietária e 
possuidora de oito obras, a saber:  
 
1. S/título, pintura a óleo s/ tela (FO/1192), s/data, da 
autoria de Walter Ding, medindo 121,5 x 101,8 cm e com 
um valor de seguro de € 3.982,60; 
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2. S/título, técnica mista s/ tela (FO/0883), 1991, da 
autoria de Rui Paiva, medindo 123 x 103,5 cm e com um 
valor de seguro de € 3.000,00; 
 
3. S/título, pintura s/ papel (PO/1195), s/data, da autoria 
de Joana Ling, medindo 97,5 x 79,5cm e com um valor de 
seguro de € 3.000,00; 
 
4. Mil Montanhas, óleo s/ tela (FO/0525), 1993, da 
autoria de Carlos Marreiros, medindo 120 cm diâm. e com 
um valor de seguro de € 3.000,00; 
 
5. S/título, técnica mista s/ tela (FO/0707) s/ data, da 
autoria de Nuno Santiago, medindo 144 x 110cm, e com 
um valor de seguro de € 4.000,00; 
 
6. Máscara de Krishna (Inv°. 7IN44), Índia, 1990, em 
madeira, medindo 50 x 29 x 17,2 cm e com um valor de 
seguro de € 1.000.00; 
 
7. Máscara de Wakaonna, jovem mulher (réplica) (lnv°. 
7J8), Japão, 1980, Escola Kanze, em Madeira, medindo 
21,1 x 13,2 x 6,8 cm e com um valor de seguro de € 
1.000.00; 
 
8. Máscara Lu bu (Inv°. 7C26), China, 1979, em Madeira, 
medindo 31,5 x 32,5 x 8cm e com um valor de seguro de 
€ 1.000.00; 
 
cujas fotografias fazem parte integrante deste Protocolo; 

 
Cláusula 2ª 

(Duração do empréstimo) 
 

A primeira Outorgante procede à cedência temporária, a 
título gratuito, dos bens acima identificados, pelo período 
que decorre entre 13 de Abril a 4 de Junho de 2011, com 
vista à sua exibição na III Bienal de Culturas Lusófonas, 
que decorre de 2 a 29 de Maio de 2011;  

 
Cláusula 3ª 

(Responsabilidade das partes) 
 

1. A Segunda Outorgante assegurará, através do Centro de 
Exposições de Odivelas e do Centro Cultural da 
Malaposta, os procedimentos necessários à concretização 
deste empréstimo, designadamente a identificação das 
obras em exposição com legendas cujos textos serão 
previamente fornecidos pela Primeira Outorgante, assim 
como a utilização das imagens das obras e a biografia dos 
autores que for facultada. A Segunda Outorgante deverá 
ainda proceder à realização de um seguro de transporte e 
permanência das obras no espaço do Centro de 
Exposições de Odivelas e do Centro Cultural da 
Malaposta, durante o período que decorre desde a saída 
das obras das instalações do Museu do Oriente onde se 
encontram, para o Centro de Exposições de Odivelas e o 
Centro Cultural da Malaposta, até ao seu regresso, de 
acordo com os valores indicados na cláusula 1ª; 
 

2. No transporte das peças (para e do Centro de 
Exposições de Odivelas e do Centro Cultural da 
Malaposta), cujo custo será suportado pela Segunda 
Outorgante, deverão ser cumpridos todos os 
procedimentos necessários à protecção das mesmas, 
sendo o acompanhamento assegurado por um 
representante da Primeira Outorgante; 
 
3. Durante o período de permanência das obras no Centro 
de Exposições de Odivelas e no Centro Cultural da 
Malaposta deverão ser observadas todas as condições para 
a sua correcta conservação (20-22°; 55%HP.) e segurança 
permanente; 
 
4. Caso se verifique qualquer dano ou situação anómala 
nas peças deverá a Segunda Outorgante notificar de 
imediato a Primeira Outorgante, a fim de se tomarem as 
medidas necessárias; 
 
5. A divulgação das obras por qualquer meio ou suporte 
editorial (catálogo e materiais promocionais), por parte da 
Segunda Outorgante, deverá obedecer a critérios de 
qualidade, sendo os custos suportados pela Segunda 
Outorgante. A Segunda Outorgante compromete-se ainda 
a referir sempre a Primeira Outorgante como proprietária 
da peça, bem como os respectivos créditos fotográficos, 
de acordo com a indicação previamente fornecida, bem 
como o apoio da Primeira Outorgante a esta iniciativa; 
 
6. Todas as comunicações referentes ao presente 
Protocolo deverão ser endereçadas para a Primeira 
Outorgante, Fundação Oriente, Rua do Salitre n°. 66-68, 
1269-065 Lisboa e, para a Segunda Outorgante, Câmara 
Municipal de Odivelas, Paços do Concelho, Quinta da 
Memória, Rua Guilherme Gomes Fernandes, 2675-372 
Odivelas; 
 
7. Quaisquer alterações ao conteúdo do presente 
Protocolo deverão constar de Aditamento ao mesmo, 
subscrito por ambos as outorgantes; 
 
Feito em Lisboa, a 28 de Março de 2011, em dois originais 
iguais, destinando-se cada uma deles às outorgantes do 
presente Protocolo, 
 

A Primeira Outorgante A Segunda Outorgante 
  

______________________ _____________________ 
(Dr. Carlos Augusto Pulido 

Valente Monjardino - Presidente 
do Conselho de Administração da 

Fundação Oriente) 

(Dra. Susana Amador - Presidente 
da Câmara Municipal de 

Odivelas) 

  
______________________  

(Engº. João Manuel Rodrigues 
Calvão - Vogal do Conselho de 

Administração da Fundação 
Oriente)” 

 

 
(Aprovado por maioria) 
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SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

RANCHO DE FOLCLORE “OS CAMPONESES DE ODIVELAS” 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 

 
Ratificação do despacho da Senhora Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, exarado na informação n.º 
Interno/2011/4033, de 2011.04.13, para autorização da 
atribuição de um apoio, sob a forma de transporte, ao 
Rancho de Folclore “Os Camponeses de Odivelas”, 
realizado em veículo municipal, no dia 25 de Abril de 
2011, para deslocação a S. José da Lamarosa (Coruche), 
com um custo total estimado em €203,33, de acordo com 
o proposto na informação n.º Interno/2011/4033, de 
2011.04.13. 
 
(Ratificado por unanimidade) 

 
 
 

GINÁSIO CLUBE DE ODIVELAS 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 

 
Atribuição ao Ginásio Clube de Odivelas, no âmbito do 
PAADO – Programa de Apoio ao Associativismo 
Desportivo de Odivelas – Medida 6, de um apoio, sob a 
forma de transporte, a realizar em veículo municipal, no 
dia 7 de Maio de 2011, para deslocação a Lagos, com um 
custo estimado de €412,32 (quatrocentos e doze euros e 
trinta e dois cêntimos), de acordo com o proposto na 
informação nº interno/2011/4077, de 2011-04-15. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 

LUSITANO FUTEBOL CLUBE DE ODIVELAS 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 

 
Atribuição ao Lusitano Futebol Clube, no âmbito do 
PAADO – Programa de Apoio ao Associativismo 
Desportivo de Odivelas – Medida 6, de um apoio, sob a 
forma de transporte, a realizar em veículo municipal, no 
dia 22 de Maio de 2011, para deslocação a Alvalade, Porto 
Covo, com o custo estimado de €198,93 (cento e noventa 
e oito euros e noventa e três cêntimos), de acordo com o 
proposto na informação n.º interno/2011/4026, de 2011-
04-13. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PARÓQUIA DA RAMADA 
IGREJA NOSSA SENHORA RAINHA DOS APÓSTOLOS 

CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 
 

Atribuição à Paróquia da Ramada - Igreja Nossa Sra. 
Rainha dos Apóstolos da Ramada, de um apoio, sob a 
forma de transporte, a realizar em veículo municipal, no 

dia 10 de Junho de 2011, para deslocação a Fátima, com o 
custo estimado total de €261,27 (duzentos e sessenta e um 
euros e vinte e sete cêntimos) de acordo com o proposto 
na informação nº interno/2011/3893, de 2011-04-11. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ASSOCIAÇÃO DE ARTESÃOS D. DINIS 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 

 
Atribuição à Associação de Artesãos D. Dinis, no âmbito 
do PACO – Programa de Apoio aos Agentes Culturais do 
Concelho de Odivelas – Programa D, de um apoio, sob a 
forma de transporte, a realizar em veículo municipal, no 
dia 7 de Maio de 2011, para deslocação a São Pedro do 
Corval, Reguengos de Monsaraz, com o custo interno de 
€334,55 (trezentos e trinta e quatro euros e cinquenta e 
cinco cêntimos), de acordo com o proposto na 
informação nº interno/2011/3965, de 2011-04-12. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 
 
 

NOTA RECTIFICATIVA 
 

 
 

DESPACHOS PUBLICADOS EM BOLETIM MUNICIPAL DAS 
DELIBERAÇÕES E DECISÕES 

 
Os Despachos n.º 01/DAJG/DL/2010, de 23 de Junho 
e n.º 01/DAJG/DP/2010, de 31 de Agosto, foram 
publicados no Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões n.º 12/2010 e n.º 17/2010, respectivamente, 
com a numeração incorrecta, como tal: 
 
-no Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 
12/2010, de 29 de Junho, pág. 21, onde se lê “Despacho 
n.º 01/DAJG/2010” dever-se-á ler “Despacho n.º 
01/DAJG/DL/2010”;  
 
-no Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 
17/2010, de 14 de Setembro, pág. 18, onde se lê 
“Despacho n.º 1/DAJG/2010” dever-se-á ler “Despacho 
n.º 01/DAJG/DP/2010”. 
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DESPACHOS 
 

 
 
 

PRESIDÊNCIA 
 

 
 

DESPACHO N.º 120/PRES/2011 
 
Assunto: Balcão Municipal na Loja do Cidadão de 
Odivelas 
 
Na sequência da publicação do Despacho n.º 
71/PRES/2011 e no sentido de operacionalizar o 
atendimento na Loja do Cidadão, determina-se o seguinte: 
 
1. A Câmara Municipal de Odivelas assegura no seu 
Balcão da Loja do Cidadão os seguintes serviços: 
 

a)Apoio ao Cidadão 
- Prestação de informações gerais sobre a CMO e os 
seus serviços 
 
b)Atendimento Geral 
- Coimas no âmbito de Contra-ordenações  
(Divisão Jurídica) 
- Cemitério (Divisão Ambiente) 
- Pedidos de licenciamento: plantas, certidões (DGOU) 
- Assuntos gerais/Pedidos diversos 
 
c)Licenciamentos Municipais Diversos  
(não urbanísticos) 
- Restauração e bebidas 
- Elevadores 
- Comerciais e/ou serviços 
- Industriais 
- Ruído – autorizações para a realização de iniciativas 
na via publica, utilização de recinto 
- Pedidos de licenciamento de exploração de máquinas 
de diversões/jogos 
- Emissão de cartão de vendedor ambulante/feirante 
- Pedidos de vistorias higio-sanitárias 
- Emissão de licenças de táxi 
- Diversos relacionados com pedidos de licenciamentos 
variados (não urbanísticos) 
 
d)Balcão Empresa 

 
2. Os serviços indicados no ponto anterior serão 
coordenados por: 
 

a) Dr.ª Fátima Simões – Coordenará os serviços 
indicados em 1.a) e b) 
 
b) Dr.ª Fernanda Ramos – Coordenará os serviços 
indicados em 1.c) e d) 

 

3. Ao nível dos recursos humanos afectos aos Serviços 
estes serão distribuídos da seguinte forma: 
 

Serviços Funcionários 
Postos de 

Atendimento 

Marta Bastos 

Custódia Leote 

Patrícia Sampaio 

Eusébia Pereira 

Licenciamentos UNIVA/SADE 
Espaço empresa 

Albertina Almeida 

3 Postos de 
atendimento + 1 
Espaço empresa 

DGOU 

DAT (Cemitério) 

DAJG/DJ (Contra-Ordenações) 

Pedidos diversos 

Teresa Candeias 
Luis Barbosa 
Isabel Costa 

1 Posto 

Apoio ao Cidadão Maria José Gonçalves 
Cláudia Costa 

1 Posto 

Balcão Multiserviços 

Sandra Agostinho 
Susana Bernardo 
Teresa Afonso 

Carla Pinto 
Nádia Patrício 

Maria João Martins 
Aida Guerreiro 
Isabel Pinheiro 

Arminda Marçal 

 

 
4. Abono para falhas  
O abono para falhas será atribuído a 4 pessoas, 2 por 
turnos e pelo menos uma delas tem que estar presente 
nesse turno. 
 
A distribuição do abono para falhas será a seguinte: 
 

a)Os serviços referidos no n.º 1 a) e b), terão 2 
trabalhadores com direito a abono por falhas, os quais 
serão designados pela respectiva coordenadora; 
 
b)Os serviços referidos no n.º 1 c) e d), terão 2 
trabalhadores com direito a abono por falhas, os quais 
serão designados pela respectiva coordenadora. 

 
5. A Sr.ª Coordenadora, Dr.ª Fátima Simões terá a sua 
dependência hierárquica através do Gabinete da 
Presidência enquanto que a Sr.ª Coordenadora, Dr.ª 
Fernanda Ramos dependerá hierarquicamente do Sr.º 
Vereador Mário Máximo. 
 
6. BackOffice (computadores e mobiliário) 
A gestão do equipamento afecto ao Balcão Municipal na 
Loja do Cidadão é gerido pelas respectivas 
Coordenadoras, tendo em atenção a rentabilização e 
melhoria das condições de trabalho dos trabalhadores que 
ali desempenham as suas funções, devendo ainda ser 
assegurada a adopção de uma óptica de utilização 
partilhada do material comum de forma a garantir o 
normal funcionamento dos serviços. 
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Os 3 postos de trabalho no BackOffice, serão ocupados 
da seguinte forma: 
 

Coordenadora Dr.ª Fernanda  Ramos -1 
 
Balcão Apoio ao Cidadão/ DGOU -1  
 
Apoio ao Multiserviços, Licenciamentos e Espaço 
Empresa - 1 

 
7. Equipamento telefónico (telemóveis) 
O equipamento móvel existente ou que seja adquirido será 
dividido pelos balcões da seguinte forma: 
 

a) Balcão CMO/licenciamentos – 1 telemóvel 
 
b) Balcão CMO / Apoio ao Cidadão e atendimento 
geral – 1 telemóvel 
 
c) Balcão Multiserviços – 1 telemóvel  
 
d) Espaço Empresa – 1 telemóvel 

 
O presente despacho produz efeitos a partir do dia 02 de 
Maio de 2011. 
 
Odivelas, 20 de Abril de 2011 
 
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 

DESPACHO N.º 121/PRES/2011 
 
Assunto: Constituição do Grupo de Trabalho para 
preparação do processo de certificação da Câmara 
Municipal de Odivelas como entidade formadora 
 
O Sistema de Certificação de Entidades Formadoras, 
consagrado na Resolução do Conselho de Ministros n.º 
173/2007, que aprova a Reforma da Formação 
Profissional, no Decreto-Lei n.º 396/2007, que estabelece 
o Sistema Nacional de Qualificações, e regulamentado 
pela Portaria n.º 851/2010 de 6 de Setembro, substitui o 
actual Sistema de Acreditação de Entidades Formadoras. 
 
Considerando que: 
 
1. A certificação da entidade formadora constitui um 
requisito obrigatório para que a formação desenvolvida se 
considere certificada, nos termos do Sistema Nacional de 
Qualificações; 
 
2. A acreditação da Câmara Municipal de Odivelas como 
entidade formadora atinge o seu limite de validade no final 
do próximo mês de Maio de 2011. 
 

Determino a criação de um grupo de trabalho para 
preparação do processo de certificação da Câmara 
Municipal de Odivelas como entidade formadora, com a 
seguinte composição: 
 
• Cristina Mira, C.DRHF; 
 
• Ana Cecília Cordeiro, DRHF; 
 
• Carla Pinto Fernandes, DRHF; 
 
• Elisabete Fernandes, DRHF; 
 
• Paula Cardoso, DRHF. 
 
Mais determino, que o Grupo de Trabalho seja 
coordenado pela Dr.ª Cristina Mira. 
 
Odivelas, 20 de Abril de 2011 
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 

DESPACHO N.º 123/PRES/2011 
 

Assunto: Pedidos de jornada continua ou renovação de 
pedidos já existentes. 
 
A jornada contínua é uma das modalidades do regime de 
prestação de horários de trabalho e que “consiste na 
prestação ininterrupta de trabalho, exceptuando um único 
período de descanso não superior a 30 minutos que, para 
todos os efeitos, se considera tempo de trabalho”. 
 
Nos termos do Acordo Colectivo de Carreiras Gerais nº 
1/2009 (ACCG) e seu Regulamento de Extensão nº 1 – 
A/2010, publicado no DR, 2.ª Série, nº 188, de 28.09.2009 
e DR, 2ª Série, nº 42, de 2.3.2010, respectivamente, aquela 
modalidade de horário pode ser autorizada nos casos 
previstos na Cláusula 8.ª. 
 
A jornada contínua deve ocupar, predominantemente, um 
dos períodos do dia e determinar uma redução do período 
normal de trabalho diário nunca superior a uma hora. 
 
No caso do Município de Odivelas tem-se registado um 
significativo aumento dos pedidos de jornada contínua 
por parte dos seus trabalhadores, pedidos que, após o 
parecer favorável dos respectivos dirigentes, têm na 
esmagadora maioria dos casos sido deferidos. 
 
Verifica-se contudo que grande parte dos serviços 
municipais têm vindo a efectuar solicitações de reforço 
dos meios humanos, considerando que estes últimos são 
escassos perante as atribuições decorrentes da actividade 
municipal, o que causa constrangimentos aos próprios 
serviços. 
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Deste modo e perante a actual situação financeira da 
autarquia, reflexo de uma grave conjuntura nacional e de 
dificuldades de vária ordem, não se considera oportuna, 
senão em casos excepcionais, a contratação de novos 
recursos humanos, o que nos impõe uma política de uma 
maior racionalização e optimização dos meios existentes, 
procurando não colocar em causa os direitos já 
concedidos dos trabalhadores até ao momento. 
 
Assim, e no superior interesse municipal, a concessão de 
novos pedidos de jornada contínua ou a renovação dos já 
existentes devem ser devidamente fundamentados pelos 
respectivos dirigentes, tendo presente as actuais 
dificuldades de novas contratações ou afectações de 
recursos humanos às respectivas unidades orgânicas. 
 
A concessão de novas jornadas contínuas ou a renovação 
destas não poderá colocar em causa o regular 
funcionamento dos serviços, nem obstar à normal 
celeridade dos procedimentos de cada unidade orgânica, 
com a justificação de falta de recursos humanos.  
 
Odivelas, 6 de Maio de 2011 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

(Susana de Carvalho Amador) 
 
 
 
 

OUTROS DESPACHOS 
 

 
 

DESPACHO N.º 5/DGOU/2011 
 

Assunto: Subdelegação de assinatura de correspondência e 
expediente no âmbito da Divisão de Licenciamento de 
Obras Particulares 
 
Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 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 o Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de 
Outubro, diplomas que aplicam à Administração Local a 
Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, com as alterações da Lei 
n.º 51/2005, de 30 de Agosto, da Lei n.º 64-A/2008, de 
31 de Dezembro, e Lei n.º 3-B/2010, de 28 de Abril, 
conjugado com o artigos 35.° e seguintes do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 442/91, de 15 de Novembro, com a redacção que lhe 
foi dada pelo Decreto-Lei n.º 4/96, de 31 de Janeiro, 
subdelego no Técnico Superior Arq.º Sérgio Alexandre 
Tomás Resão, durante o período compreendido entre os 
dias 29 de Abril e 04 de Maio de 2011 e por motivo de 
férias da respectiva Chefe de Divisão, a assinatura da 
correspondência e expediente necessários à instrução dos 
processos no âmbito da Divisão de Licenciamento de 
Obras Particulares. 
 

Odivelas, 20 de Abril de 2011 
 

O Director do Departamento de Gestão e Ordenamento 
Urbanístico 

No uso da competência que me foi subdelegada pelo  
Sr. vereador Paulo César Prata Teixeira, 
através do Despacho n.º 4/VPCT/2011 

(António de Sousa) 
 
 
 
 

AVISO 
 

 
 

Projecto de Regulamento Municipal de Toponímia e 
Numeração de Polícia 

 
AVISO 

 
Paulo César Teixeira, Vereador da Câmara Municipal 
de Odivelas, torna público, no uso da competência 
delegada, que na 26.ª Reunião Ordinária da Câmara 
Municipal, realizada em 21 de Dezembro de 2010, foi 
aprovado o Projecto de Regulamento Municipal de 
Toponímia e Numeração de Polícia, que se submete, nos 
termos do disposto no artigo 118.º do Código do 
Procedimento Administrativo, a apreciação e discussão 
pública durante o período de 30 dias úteis, a contar da 
publicação do presente aviso no Diário da República, II 
Série. 
Durante o referido período o Projecto de Regulamento 
poderá ser consultado na Divisão de Planeamento 
Urbanístico e de Projectos Estruturantes (DPUPE), sita 
na Urbanização da Ribeirada, Avenida Amália Rodrigues, 
n. 20, 2675 Odivelas, nas Sedes de todas as Juntas de 
Freguesia do Concelho e na página da Internet da Câmara 
Municipal de Odivelas em www.cm-odivelas.pt. 
As eventuais observações ou sugestões deverão ser 
endereçadas ou apresentadas, por escrito, no serviço 
acima indicado (DPUPE). 
 
Odivelas, 3 de Fevereiro de 2011 
 

O Vereador 
Paulo César Teixeira 
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DECISÕES COM EFICÁCIA EXTERNA 
 

 
 
 

VEREADOR MÁRIO MÁXIMO 
 

 
 

Decisões com eficácia externa tomadas pelo Vereador Mário 
Máximo, ao abrigo das competências delegadas pela Presidente 
de Câmara Municipal de Odivelas, através do despacho com a 
delegação de competências n.º. 42/PRES/2011, nos termos da 
Informação n.º 4304, de 2011.04.20, referente ao período de 7 a 
20 de Abril de 2011: 
 
EDOC/2010/47055 
Assunto: 
Despacho: 
Ao Sr. DMGAG, 
Considerando que a inércia processual se mantém por causa 
imputável à requerente e que a inexistência de impulso 
processual por parte desta não permite que o processo prossiga, 
declaro deserto o presente procedimento; 
Atendendo a que a requerente já foi notificada, em sede de 
audiência prévia, da intenção de se declarar deserto o 
procedimento e manteve o comportamento silente, determina-se 
que o presente despacho se torne definitivo de imediato, com o 
consequente arquivamento do processo. 
 
EDOC/2011/12085 
Assunto: 
Despacho: 
À Sr.ª CDAEEPCF, 
Concordo. 
Ofício n.º 2011/8444 segue assinado. 
 
EDOC/2011/16550 
Assunto: 
Despacho: 
À Sr.ª CDAEEPCF, 
Concordo. 
Ofício n.º 2011/8433 segue assinado. 
 
EDOC/2011/18367 
Assunto: 
Despacho: 
À Sr.ª CDAEEPCF, 
Concordo. 
Ofício n.º 2011/7632 segue assinado. 
 
EDOC/2011/8035 
Assunto: 
Despacho: 
À Sr.ª CDAEEPCF, 
Concordo. 
Ofício n.º 8514 segue assinado. 
 
EDOC/2011/12329 
Assunto: 
Despacho: 
Ao Sr. DMGAG, 
Concordo. 
Determino a restituição à Arguida do montante referido e que se 
oficie a CACMEP nos termos propostos. 

EDOC/2011/14125 
Assunto: 
Despacho: 
À Sr.ª CDAEEPCF, 
Defere-se o pedido de reconhecimento da isenção de derrama, 
nos termos propostos. 
 
EDOC/2011/14700 
Assunto: 
Despacho: 
Ao DGFP/DP, 
Orçamentos n.º 2008170 e 2008201 seguem assinados. 
 
EDOC/2011/20289 
Assunto: Açoreana Seguros (Açoreana Seguros)   
Aviso de cobrança valor 1.970,40 euros 
Despacho: 
Ao DGFP/DF, 
Para cabimento, compromisso e pagamento. 
14-04-2011 
 
EDOC/2011/20618 
Assunto: Actualização de Renda 
Despacho:  
Ao DGFP/DF, 
Para cabimento, compromisso e pagamentos adicionais. 
14-04-2011 
 
EDOC/2011/8906 
Assunto: Proposta de modificação das áreas das actuação do 
serviço de guardas-nocturnos e de abertura de procedimento 
para selecção de candidatos e atribuição de licença para o 
exercício da actividade de guarda-nocturno 
Despacho: 
Ao Sr. DMGAG, 
Concordo. 
Ofícios nºs 2011/8699, 2011/8700, 2011/8701, 2011/8702, 
2011/8703, 2011/8704, 2011/8705 e 2011/8706 seguem 
assinados. 
15-04-2011 
 
EDOC/2011/22043 
Assunto: Factura no valor de 2.367,75 euros. 
Despacho:  
Ao DGFP/DF, 
Para cabimento, compromisso e pagamento. 
20-04-2011 
 
EDOC/2011/21766 
Assunto: EDP Serviço Universal S.A. (EDP Serviço Universal 
S.A.)   
1.320,73 
Despacho: 
Ao DGFP/DF,  
Para pagamento. 
20-04-2011 
 
EDOC/2011/22690 
Assunto: Galp Gás Natural, S.A. Facturação 
Despacho: 
Ao DGFP/DF, 
Para cabimento, compromisso e pagamento. 
20-04-2011 
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Decisões com eficácia externa tomadas pelo Vereador 
Mário Máximo, ao abrigo das competências subdelegadas 
pela Presidente de Câmara Municipal de Odivelas, através 
do despacho com a subdelegação de competências n.º. 
42/PRES/2011 nos termos da Informação n.º 4303, de 
2011.04.20, referente ao período de 7 a 20 de Abril de 2011: 
 
EDOC/2008/54173 
Assunto: 158/ODV/02 pedido de emissão de licença de 
utilização 
Despacho: 
Sr. DMGAG, 
Declaro deserto o procedimento; 
Notifique-se a última exploradora do estabelecimento para, em 
sede de audiência de interessados e num prazo de 10 dias, se 
pronunciar quanto ao presente projecto de decisão; 
Em caso de ausência de pronunciamento no prazo concedido, 
determino que a decisão de deserção se torne de imediatamente 
definitiva, com o consequente arquivamento do processo. 
07-04-2011 
 
EDOC/2011/18941 
Assunto: Pedido de Licença 
Despacho: 
Ao Sr. DMGAG, 
Determino a Emissão da Licença Especial de Ruído nos termos 
e condições constantes do Termo de Condicionantes remetido 
pelo DFM/STR, cujo teor deve ficar a fazer parte integrante do 
respectivo alvará; 
Determino a isenção do pagamento de taxas; 
Licença n.º 07/LER/2011, segue assinada; 
Logo que o procedimento se mostre concluído e extinto, 
arquive-se. 
07-04-2011 
 
EDOC/2010/12423 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 
16979/OCP+4450/80 Entrega declaração Prévia P/A Efeitos 
de mudança da entidade exploradora 
Despacho: 
Ao Sr. DMGAG, 
Aceita-se a DP apresentada pelo novo explorador para efeitos de 
mudança de pessoa ou entidade titular da exploração; 
Concorda-se com o pedido de Horário de Funcionamento nos 
termos apresentados. 
07-04-2011 
 
EDOC/2009/52767 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Procº 
196/ODV/02 - Junção de elementos 
Despacho: 
Ao Sr. DMGAG, 
Concordo. 
Alvará de Autorização de Utilização n.º 9/2011, segue assinado. 
07-04-2011 
 
EDOC/2011/20204 
Assunto: Acto Eleitoral para a Presidência da Republica  
Despacho: 
Ao DGFP/DF, 
Para transferência da verba indicada. 
07-04-2011 
 
EDOC/2011/18612 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Pedido de 
renovação do cartão de vendedor ambulante nº 8 
Despacho: 

Ao Sr. DMGAG, 
Defere-se a emissão de cartão de vendedor ambulante, 
condicionado ao pagamento da taxa identificada. 
07-04-2011 
 
EDOC/2010/38549 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 
37878/OCP+430/87 - Entrega de Declaração Prévia rectificada 
Despacho: 
Ao Sr. DMGAG, 
Aceita-se a DP apresentada pelo novo explorador para efeitos de 
mudança de pessoa ou entidade titular da exploração; 
Determina-se a extinção do procedimento de substituição de 
título, nos termos propostos; 
Concorda-se com pedido de Horário de Funcionamento nos 
termos apresentados. 
07-04-2011 
 
EDOC/2010/60991 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Processo de táxi nº 
17/2003Averbamento `a Licença pra veiculo com a matricula 
03-70-DV marca Mercedes C180Averbamento `a licença emitida 
em nome de José Augusto Lages, ldª a favor de Monteiro e 
Neto, Ldª 
 
Despacho: 
Ao Sr. DMGAG, 
Concordo. 
Licença n.º 17/2003 segue assinada. 
12-04-2011 
 
EDOC/2011/20029 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Processo : 
2506/96Mod.U/DL/SLG 
Despacho: 
Ao Sr. DMGAG, 
Indefiro nos termos propostos. 
05-04-2011 
 
EDOC/2011/18821 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Licença de Taxi 
37/2006 - pedido de averbamento 
Despacho: 
Ao Sr. DMGAG, 
Defere-se o pedido de averbamento à Licença de Táxi nº 
37/2003, que segue assinada. 
05-04-2011 
 
EDOC/2011/18818 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Licença de Taxi 
46/2006 - pedido de averbamento 
Despacho: 
Ao Sr. DMGAG, 
Defere-se o pedido de averbamento à Licença de Táxi nº 
46/2006, que segue assinada. 
15-04-2011 
 
EDOC/2011/20036 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / pedido de 
licenciamentos para procissões 
Despacho: 
Ao Sr. DMGAG, 
Defere-se a Licença n.º 03/UVPADFO/2011, que segue 
assinada; 
Determina-se a isenção do pagamento das taxas devidas; 
Logo que o procedimento se mostre concluído e extinto, 
proceda-se seu arquivamento. 
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14-04-2011 
 
EDOC/2011/20047 
Assunto: CMO Documentação em falta. Processo Festa da 
Páscoa em Caneças 
Despacho: 
Ao Sr. DMGAG, 
Deferem-se a LFRI, LRIT, UVPADFO, AESRB e LER, nos 
termos requeridos pela requerente, seguindo os respectivos 
títulos assinados; 
Logo que o procedimento se mostre concluído e extinto, 
proceda-se ao seu arquivamento. 
20-04-2011 

 
 
 
 

TRANSPORTES E OFICINAS 
 

 
 
Decisões tomadas pela Chefe da Divisão de Transportes e 
Oficinas ao abrigo das competências subdelegadas pelo 
Vereador Hugo Martins, através do despacho de subdelegação 
de competências nº. 02/VHM/2011, de 3 de Janeiro de 2011, 
nos termos da Informação n.º Interno/2011/2594, de 
2011.03.04, referente ao período de 11 e 22 de Fevereiro de 
2011:  
 
EDOC/2011/9589- Interno/2011/1756 de 14-02-2011 
Assunto: Aquisição de pneus para a viatura nº 1611 da Frota 
Municipal 
Despacho da Chefe da Divisão de Transportes e Oficinas,  
Dr. Susana Fernandes Duarte: Autorizo de acordo com o 
proposto. Ao DGFP/DA para os devidos efeitos 
Data: 2011-02-15 
 
EDOC/2011/10426- Interno/2011/1925 de 16-02-2011 
Assunto: Aquisição de 2 baterias para viaturas Citroen Saxo da 
Frota Municipal. 
Despacho da Chefe da Divisão de Transportes e Oficinas,  
Dr. Susana Fernandes Duarte: Autorizo de acordo com o 
proposto. Ao DGFP/DA para os devidos efeitos 
Data: 2011-02-17 
 
EDOC/2011/10435- Interno/2011/1927 de 16-02-2011 
Assunto: Aquisição de isqueiro para a viatura n.º 2204 da Frota 
Municipal. 
Despacho da Chefe da Divisão de Transportes e Oficinas,  
Dr. Susana Fernandes Duarte: Autorizo de acordo com o 
proposto. Ao DGFP/DA para os devidos efeitos 
Data: 2011-02-17 
 
EDOC/2011/10852- Interno/2011/2027 de 18-02-2011 
Assunto: Alinhar a direcção na viatura n.º 2003 da Frota 
Municipal. 
Despacho da Chefe da Divisão de Transportes e Oficinas,  
Dr. Susana Fernandes Duarte: Autorizo de acordo com o 
proposto. Ao DGFP/DA para os devidos efeitos 
Data: 2011-02-21 
 
EDOC/2011/11015- Interno/2011/2049 de 18-02-2011 
Assunto: Aquisição de pneus para a viatura nº 2051 da Frota 
Municipal. 
Despacho da Chefe da Divisão de Transportes e Oficinas,  
Dr. Susana Fernandes Duarte: Autorizo de acordo com o 
proposto. Ao DGFP/DA para os devidos efeitos 

Data: 2011-02-21 
EDOC/2011/11339- Interno/2011/2095 de 21-02-2011 
Assunto: Revisão e reparações diversas na viatura n.º 2701 da 
Frota Municipal 
Despacho da Chefe da Divisão de Transportes e Oficinas,  
Dr. Susana Fernandes Duarte: Autorizo de acordo com o 
proposto. Ao DGFP/DA para os devidos efeitos 
Data: 2011-02-25 
 
EDOC/2011/11355- Interno/2011/2098 de 21-02-2011 
Assunto: Reparação do filtro de ar da cabine da viatura n.º 2702 
da Frota Municipal. 
Despacho da Chefe da Divisão de Transportes e Oficinas,  
Dr. Susana Fernandes Duarte: Autorizo de acordo com o 
proposto. Ao DGFP/DA para os devidos efeitos 
Data: 2011-02-25 
 
EDOC/2011/11466- Interno/2011/2115 de 22-02-2011 
Assunto: Aquisição de peças para a viatura n.º 1701 da Frota 
Municipal. 
Despacho da Chefe da Divisão de Transportes e Oficinas,  
Dr. Susana Fernandes Duarte: Autorizo de acordo com o 
proposto. Ao DGFP/DA para os devidos efeitos 
Data: 2011-02-25 
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22..ªª  SSEESSSSÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  
 

33..ªª  RReeuunniiããoo  rreeaalliizzaaddaa  eemm  
 

2277  ddee  AAbbrriill  ddee  22001111  
 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2010 
 

 
 

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2010 
 

Prestação de Contas relativa ao ano de 2010, conforme o 
deliberado na 7.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal 
de Odivelas, realizada em 12 de Abril de 2011, (Boletim 
Municipal das Deliberações e Decisões n.º 7/2011, de 26 
de Abril, página 7), elaborada em conformidade com as 
exigências legais e técnico-financeiras aplicáveis, e que 
integra três volumes, a saber, de acordo com o proposto 
na informação nº interno/2011/3906, de 2011.04.11:  
 
-Prestação de Contas 2010; 
-Relatório de Gestão; 
-Outros documentos. 

 
 

“Preâmbulo 
Relatório de Gestão 2010 

 
O ano de 2010 foi marcado por uma significativa 
turbulência ao nível económico e financeiro, tendo as 
dificuldades sido sentidas pelos cidadãos, mas igualmente 
por todas as instituições quer públicas quer privadas. 
 
Efectivamente a crise financeira mundial atingiu a 
generalidade das famílias e das instituições deixando 
marcas profundas no tecido económico e social que 
deverão demorar o seu tempo a esbater-se. 
 
O Município de Odivelas não escapou ileso às 
contrariedades quer no plano nacional quer no plano 
internacional, não tendo a autarquia podido desenvolver 
todas as actividades que planeou concretizar e que 
possibilitariam um melhor nível de vida e uma acrescida 
qualidade para os munícipes de Odivelas. 

 
Tendo em consideração as adversidades sentidas no 
decurso de 2010 e a atenção redobrada do Executivo 
Municipal, para fazer face às inúmeras dificuldades que foi 
necessário enfrentar, obteve-se uma execução orçamental 
que se poderá ter como positiva, conforme os resultados 
que seguidamente se apresentam. 
 
Do lado da receita foi arrecadado pelo Município um total 
de 69.343.358,45 €, o que representa um acréscimo de 
6.032.280,98 € face a 2009, o que significa uma evolução 
positiva de 9,53 %. 
 
De entre as diversas rubricas que, de forma mais 
significativa, contribuíram para este aumento da receita 
assinala-se o contributo dos impostos directos com um 
valor superior a 2009 de 970.705,96 € e das transferências 
correntes, no âmbito da transferência de competências do 
Ministério da Educação. 
 
Ao nível das receitas de capital houve um aumento 
significativo nas transferências de capital de projectos do 
QREN e nas transferências relativas aos Acordos de 
Colaboração com a DRELVT, tendo-se registado um 
acréscimo de 2.969.765,44 € face a 2009, o que representa 
uma variação positiva de 132,10 %. 
 
Registe-se, pelo aspecto negativo, uma diminuição nas 
taxas relativas a loteamentos e obras com uma diminuição 
de 1.732.947,59 €, o que se traduz numa variação negativa 
de 45,88 % relativamente a 2009. 
 
No tocante à despesa o ano de 2010 registou um valor 
global de 70.913.477,14 €, o que se situou acima da 
despesa de 2009 em 6.998.599,02 €, o que corresponde a 
uma variação de 10,95 %. 
 
De entre as despesas correntes assume especial relevância 
as despesas com pessoal que se situam nos 23.113.695,93 
€, o que representa um acréscimo de 17,13 % face a 2009. 
 
Registou-se ainda um forte incremento nas despesas de 
capital, através da rubrica de Aquisições de Bens de 
Capital – Edifícios (Escolas) em que se verificou um valor 
de 8.096.384,27 €, o que significa um aumento de 
3.786.084,02 €, o que corresponde um 
acréscimo de 87,84 % face a 2009. 
 
Em relação às Grandes Opções do Plano registou-se o 
aumento da despesa nas Funções Sociais, em que foi 
concretizado um valor de 20.092.537,18 €, o que 
representa um valor superior a 2009 de 2.087.536,31€, o 
que se traduz numa taxa superior de 11,59 % face a 2009. 
 
Por seu turno a dívida total do Município, incluindo os 
empréstimos a médio e longo prazo (empréstimos 
bancários) e a dívida a fornecedores, registou uma 
variação de -1.963.084,89 €, o que significa uma dívida 
inferior a 2009 de (-3%). 
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O esforço efectuado na diminuição da dívida teve a ver 
com o cumprimento dos compromissos assumidos 
perante as entidades bancárias, em que se verificou uma 
redução de 4.673.979,56 €, pelo que esta dívida a médio e 
longo prazo, no final de 2010, se situou nos 39.092.291,95 
€, valor que é inferior face a 2009 em 10,68 %. 
 
Fruto das actividades desenvolvidas e em grande parte 
pela aposta nas funções sociais registou-se um aumento da 
dívida a fornecedores que teve um acréscimo de 
2.710.894,67€, relativamente a 2009, tendo-se situado no 
final de 2010 em 24.332.321,67 €. 
 
Conforme se pode constatar foi realizado durante o ano 
de 2010, em que a actividade municipal prosseguiu a um 
ritmo apreciável, um esforço entre o rigor e a 
consolidação orçamental e a realização de obras 
imprescindíveis para aumentar o bem estar da população 
de Odivelas, em especial através de um forte apoio nas 
funções sociais por forma a serem minoradas as 
dificuldades daqueles que estão mais vulneráveis nos 
tempos que vivemos. 
 
Assim, e apesar do muito trabalho já desenvolvido, e do 
difícil equilíbrio entre a disciplina orçamental e a execução 
de investimentos e o apoio a extractos mais 
desfavorecidos, tem o Executivo Municipal desenvolvido 
políticas de proximidade, tendo por base uma escolha 
criteriosa das opções que, em cada momento, melhor 
correspondam às necessidades e anseios da nossa 
população. 
 
Durante o ano de 2010 procurámos combater o desânimo 
e promover a auto-estima dos nossos munícipes e das 
nossas empresas, e nesse trabalho diário contámos sempre 
com o esforço e a dedicação dos funcionários do 
Município de Odivelas, a quem quero também dirigir uma 
palavra de agradecimento pelo desempenho com que têm 
contribuído, para termos um concelho cada vez mais 
atractivo e com melhores condições e qualidade de vida 
para os Munícipes de Odivelas. 
 
O Executivo Municipal está convicto que o caminho que 
está a prosseguir é o necessário para trazer aos nossos 
concidadãos, e em especial aos nossos munícipes, uma 
melhor qualidade de vida e um futuro mais promissor 
para todos. 
 
31 de Março de 2011 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

(Susana de Carvalho Amador) 
(…)” 

 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 
 
 

 

REVISÃO ORÇAMENTAL 
 

 
 

1.ª REVISÃO ORÇAMENTAL 2011 
 

1.ª Revisão Orçamental, 5.ª Modificação Orçamental 2011, 
conforme o deliberado na 7.ª Reunião Ordinária da 
Câmara Municipal de Odivelas, realizada em 12 de Abril 
de 2011, (Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
n.º 7/2011, de 26 de Abril, página 7), de acordo com o 
proposto e nos termos dos Mapas anexos à informação 
n.º Interno/2011/3873, de 2011.04.07, que farão parte 
integrante da acta da presente reunião. 

 
“PREÂMBULO 

 
A presente REVISÃO ORÇAMENTAL decorre da necessidade 
de incorporar no Orçamento de 2011 em sede de 
tesouraria, o saldo apurado da gerência do exercício de 
2010, no montante de 773.156,57 Euros, conforme 
documentos de Prestação de Contas deliberados pelo 
Executivo Municipal.  
 
A inscrição do saldo de gerência não implicou aumento do 
valor global do Orçamento Inicial, mantendo-se o mesmo 
nos 100.940.800,00 Euros (Cem milhões novecentos e 
quarenta mil e oitocentos euros). 
 
Em relação à despesa, acolheram-se as propostas de 
ajustamento e de criação de novos projectos, enviadas 
pelos diversos serviços municipais, destacando-se o 
reforço do projecto 13/I/2011, no valor de 105.000,00 
Euros, relativo a Intervenções Diversas em Equipamentos 
Escolares, um reforço de valor de 60.150,00 Euros, no 
projecto 47/I/2011, para apetrechamento de Escolas e 
Jardins de Infância e um valor de 130.000,00 Euros para a 
aquisição de Manuais Escolares, por outro lado verifica-se 
também a inclusão de um valor de 47.600,00 Euros, nos 
projectos 132/A/2011 e 54/I/2011, para o reforço do 
projecto de Hipoterapia de Odivelas. Quanto ao 
Orçamento Participativo relevo para o valor de 120.000,00 
Euros, onde se inclui os projectos 29/I/2010 e 10/I/2010 
relativo à Construção do Parque de Estacionamento na 
Póvoa de Sto Adrião e Repavimentação de Arruamentos 
em Caneças, respectivamente. 
 
Numa análise comparativa entre as dotações actuais e o 
previsto na presente REVISÃO ORÇAMENTAL, 
verifica-se uma diminuição das despesas de capital em 
89.191,88 Euros por contrapartida de um acréscimo de 
igual montante ao nível das despesas correntes, 
mantendo-se a conta Orçamental da despesa, em 
100.940.800,00 Euros. 
 
Ao nível da receita, registou-se um aumento das outras 
receitas no valor de 773.156,57 Euros e das receitas 
correntes em 65.320,00 Euros, por contrapartida de um 
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decréscimo de 838.476,57 Euros ao nível das receitas de 
capital. 
 
Odivelas, 7 de Abril de 2011 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, 

(Susana de Carvalho Amador)” 

 
 
 
 
 

 
 
 

Orçamento de 2011 
Resumo do Orçamento – 1.ª Revisão 

 
 Receitas 

 Variação 
 

Inicial Actual Variação Após 1.ª Revisão 
(5) 

 (1) (2) (3)=(2)-(1) (4) Valores Perc. 

Correntes 69.991.998,00 69.991.998,00 0,00 70.057.318,00 65.320,00 0,1% 

       

Capital 30.928.802,00 30.928.802,00 0,00 30.090.325,43 -
838.476,57 

-2,8% 

       

Outras 20.000,00 20.000,00 0,00 793.156,57 773.156,57 97,5% 

       

TOTAL 100.940.800,00 100.940.800,00 0,00 100.940.800,00 0,00 0,00% 

(valor em euros) 
 

 Despesas 

 Variação 
 

Inicial Actual Variação Após 1.ª Revisão 
(5) 

 (1) (2) (3)=(2)-(1) (4) Valores Perc. 

Correntes 69.506.048,56 69.041.662,79 -464.385,77 69.130.854,67 89.191,88 0,1% 

       

Capital 31.434.751,44 31.899.137,21 464.385,77 31.809.945,33 -
89.191,88 

-0,3% 

       

Outras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 n.a 

       

TOTAL 100.940.800,00 100.940.800,00 0,00 100.940.800,00 0,00 0,00% 

(valor em euros) 
 
(Aprovado por maioria) 
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MAPA DE PESSOAL 
 

 
 

1.ª ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL 2011 
 

1.ª Alteração ao Mapa de Pessoal no ano de 2011, para 
aditamento de quinze postos de trabalho, na categoria de 
Assistente Operacional, conforme o deliberado na 7.ª 
Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, 
realizada em 12 de Abril de 2011, (Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 7/2011, de 26 de Abril, 
página 7), nos termos e de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2011/3385, de 2011.03.29. 
 
(Aprovado por maioria) 
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DEBATE SOBRE ESTADO DO MUNICÍPIO 
 

 
 

Sessão para debater o estado do Município de Odivelas. 
Sem deliberações. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


