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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

1199..ªª  RREEUUNNIIÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  
 
 

RReeaalliizzaaddaa  eemm  2255  ddee  OOuuttuubbrroo  ddee  22001111  
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 
 

SUSPENSÃO DE MANDATO 
 

 
 

VEREADOR HERNÂNI DE CARVALHO 
 

Suspensão de mandato do Senhor Vereador Hernâni 
Manuel Marques de Carvalho pelo período de 40 dias 
seguidos, desde o dia 22 de Outubro de 2011 a 30 de 
Novembro de 2011, ambas inclusive, de acordo com a 
Proposta n.º 11/PRES/2011, datada de 2011.10.24. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 
 

 
 

AVALIAÇÃO DE PRÉDIO DENOMINADO CASAL DA ROCHA, 
BARRUNCHO, PÓVOA DE SANTO ADRIÃO 

 
Abertura de procedimento, por ajuste directo, para 
consulta a quatro peritos avaliadores da lista oficial do 
Ministério da Justiça, com vista à avaliação de prédio 
(propriedade privada), sito no Casal da Rocha, Sítio do 
Barruncho, Póvoa de Santo Adrião, tendo em vista a 
previsão dos encargos a suportar pelo Município de 
Odivelas com a sua aquisição em sede de execução do 
processo de recuperação e reconversão urbanística da área 
crítica delimitada pelo Decreto n.º 26/2009, de 22 de 
Outubro, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2011/10358, de 2011.10.19. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

MEDICINA E ENFERMAGEM DO TRABALHO 
 

Emissão de parecer favorável para aquisição de serviços 
de medicina e enfermagem do trabalho, e de exames 
complementares de diagnóstico, através de concurso 
público, nas condições constantes do programa de 
concurso anexo à informação n.º Interno/2011/9794, de 
2011.10.06. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

REUNIÃO DE CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

REUNIÃO PÚBLICA 
 

Conferir natureza pública à Reunião Ordinária da Câmara 
Municipal, agendada para o dia 8 de Novembro de 2011, 
de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2011/9993, de 2011.10.11. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

FARMÁCIAS 
 

 
 

MAPAS DE SERVIÇO PARA 2012 
 

Emissão de parecer negativo aos Mapas de Turnos das 
Farmácias, para o ano 2012, da ARSLVT (Administração 
Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo), por parte da 
Câmara Municipal de Odivelas, com base nos pareceres 
das Juntas de Freguesia do Concelho, no sentido de se 
garantir o interesse maior da população do Concelho de 
Odivelas, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2011/10434, de 2011.10.20. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PRÉMIO CIDADANIA 
 

 
 

ANO LECTIVO 2010/2011 
ATRIBUIÇÃO DO PRÉMIO CIDADANIA À MELHOR 

ALUNA DO ENSINO SECUNDÁRIO DO INSTITUTO DE ODIVELAS 
 

Atribuição do Prémio Cidadania, na área da Cidadania, à 
Melhor Aluna do ensino secundário do Instituto de 
Odivelas, do 12º Ano, Raquel Filipa Rocha Santos, no 
valor de € 750,00 (setecentos e cinquenta euros), Ano 
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Lectivo 2010/2011, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2011/10142, de 2011-10-13. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

SUBSÍDIO EXTRAORDINÁRIO 
 

 
 

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS 
VOLUNTÁRIOS DE ODIVELAS 

 
Atribuição de um subsídio extraordinário à Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Odivelas, no 
valor de € 1.742,64 (mil, setecentos e quarenta e dois 
euros e sessenta e quatro cêntimos), referente à aquisição 
de fardamento e equipamento, de acordo com o proposto 
na informação n.º Interno/2011/9961, de 2011-10-11, 
que consta do Edoc 40736, e conforme mencionado na 
factura anexa à informação referida. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

DIA MUNDIAL DO ANIMAL 
 

 
 

COMEMORAÇÕES E ACEITAÇÃO DE PATROCÍNIOS E 
NORMAS GERAIS 

 
Ratificar a aprovação das Normas Gerais para o “IV 
Concurso Canino para Cães Com e Sem Raça”, bem 
como ratificar a aceitação dos patrocínios atribuídos por 
parte das seguintes entidades: Ornimundo, Aviário 
Tropical, Continente Arroja e Nestlé, com o valor 
estimado de €1.261,55 (mil, duzentos e sessenta e um 
euros e cinquenta e cinco euros), no âmbito das 
Comemorações do Dia Mundial do Animal, realizado a 8 
de Outubro de 2011, nos termos da informação n.º 
Interno/2011/9989, de 2011-10-07. 

 
 

“Normas Gerais 
 

1. O IV Concurso Canino é promovido pela Câmara 
Municipal de Odivelas, através do Gabinete 
Veterinário Municipal, no âmbito das comemorações 
do Dia Mundial do Animal e destina-se a premiar o 
cão que melhor se enquadre nas categorias estipuladas 
e na classe “Melhor cão a concurso”; 

 

2. O IV Concurso Canino terá lugar no Parque Urbano 
do Silvado, no dia 8 de Outubro, pelas 10 horas; 

 

3. Salvo o disposto nos pontos 4, 9 e 11, são admitidos a 
concurso todos os cães, com e sem raça, cujos 
proprietários preencham devidamente a Ficha de 
Inscrição e apresentem o Boletim de Vacinas 
actualizado; 

 
4. Só serão aceites cães que depois de examinados pelo 

responsável clínico do Consultório Veterinário 
Municipal não apresentem doenças transmissíveis; 

 
5. A Ficha de Inscrição será disponibilizada nas 

seguintes formas: 
 
a. Formato electrónico na página inicial do site da 

Câmara Municipal de Odivelas, Gabinete Veterinário 
Municipal e no Facebook do Parque dos Bichos; 

b. Em folheto próprio; 
c. Cópia do folheto nas instalações do Gabinete 

Veterinário Municipal; 
d. São igualmente aceites quaisquer cópias de todos os 

suportes anteriormente mencionados, desde que 
devidamente preenchidos; 

 
6. O IV Concurso Canino tem seis categorias, 

designadamente: 
 
a. O Melhor Pêlo 
b. O Focinho Mais Original 
c. O Cão Mais Elegante 
d. O Melhor Cão Jovem (cães até 1 ano de idade) 
e. O Cão Mais Fofo 
f. O Cão Adoptado Mais Feliz (para os cães adoptados 

no Parque dos Bichos) 
 
7. Cada cão pode concorrer apenas a uma categoria; 
 
8. Todos os cães concorrentes participam na classe 

“Melhor Cão a Concurso”, excepto aqueles que 
venceram as categorias. 

 
9. Os cães são admitidos a concurso por data de 

inscrição, num máximo de 50 cães; 
 
10. A data limite para aceitação de inscrições é o dia do 

Concurso, até às 10h;  
 
11. Os cães pertencentes a membros do júri não podem 

participar. 
 
12. Os cães devem desfilar acompanhados pelos donos; 
 
13. A performance dos cães é avaliada por um júri. 
 
14. O Júri é composto por quatro elementos, a designar, 

sendo um deles um elemento do público ali presente; 
 
15. Após o desfile dos animais nas várias categorias 

decorre um intervalo de quinze minutos para 
deliberação do Júri; 
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16. Na classe “Melhor Cão a Concurso” são atribuídos 
prémios aos três cães mais votados pelo Júri e 
recebem como prémio:  

 
1º Classificado: 
 
• 1 Saco Pro Plan Adult Original 14kg; 
• 1 Vale para Saco de ração Eukanuba de 15kg; 
• Barritas mint kiss 100 und. (higiene oral); 
• Livro "doenças do cão e seu tratamento"; 
• Tropical Cicatrizante 125ml; 
• Comedouro Nº5 – 25cm; 
• Orelhas porco fumadas 2un.; 
• Rt-655l Rodas Dentadas em Borracha Maciça 15cm; 
• Chks-512028 Coleira C/Lenço em Ganga 20mm X 

35/55cm; 
• Tropical Shampoo Insecticida 320ml; 
• 5331-Escova em Forma de Cão Pêlos Aço; 
• Rb-Grd Bola de Borracha; 
• Rtn-886s Corda Algodão C/Peluche Peq P/Cão; 
• Nak-432028h Coleira Losangos 20mm X 70cm; 
• Nal-432048h Trela C/Losangos 20mm X 120cm. 
 
2º Classificado:  
 
• 1 Saco Pro Plan Adult Original 7.5kg; 
• 1 Vale para Saco de ração Eukanuba de 7.5kg; 
• Tropical Cicatrizante 125ml; 
• Comedouro Nº3 – 21cm; 
• Orelhas porco fumadas 2un.; 
• Rt-646 O.v.n.i. em borracha maciça 11cm; 
• Chks-512028 Coleira C/Lenço em Ganga 20mm X 

35/55cm; 
• Tropical Shampoo Insecticida 320ml; 
• 5331-Escova em Forma de Cão Pêlos Aço; 
• Rb-Grd Bola de Borracha; 
• Rtn-886s Corda Algodão C/Peluche Peq P/Cão; 
• Nak-432028h Coleira Losangos 20mm X 70cm; 
• Nal-432048h Trela C/Losangos 20mm X 120cm. 
 
3º Classificado:  
 
• 1 Saco Pro Plan Adult Original 3kg; 
• 1 Vale para Saco de ração Eukanuba de 3kg; 
• Comedouro Nº3 - 21cm 
• Orelhas porco fumadas 2 un.; 
• Rt-649 O-Ring C/Relevos em Borracha Maciça 

12cm; 
• Tropical Shampoo Insecticida 320ml; 
• 5331-Escova em Forma de Cão Pêlos Aço; 
• Rb-Grd Bola De Borracha; 
• Rtn-886s Corda Algodão C/Peluche Peq P/Cão; 
• Nak-432028h Coleira Losangos 20mm X 70cm; 
• Nal-432048h Trela C/Losangos 20mm X 120cm. 
 

17. No desfile por categorias é premiado apenas o 
primeiro classificado de cada categoria, recebendo: 

 
• Comedouro Nº 1 - 13cm 
• Pt-135 Ring Maciço em Borracha; 
• Shampoo Insecticida 320ml; 
• Escova Borracha 13x9cm; 
• Rb-Grd Bola de Borracha; 
• Nak-432028h Coleira Losangos 20mm X 70cm; 
• Nal-432048h Trela C/Losangos 20mm X 120cm. 
 
18. A todos os participantes são atribuídos brindes 

diversos, designadamente: 
 
• Diploma de Participação 
• Brinq chifre vaca cast 24cm; 
• Tablete happy dinner chocolate 30gr; 
 
19. Em caso de dúvida ou omissão ao presente 

Regulamento, prevalecerá a decisão do júri 
constituído.” 

 
(Ratificado por maioria) 

 
 
 
 

“COMEMORAÇÃO DO MÊS DO IDOSO” 
 

 
 

AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES NO REFEITÓRIO MUNICIPAL 
 

Ratificar o despacho da Senhora Presidente exarado na 
informação n.º Interno/2011/10353, de 2011-10-19, de 
autorização da despesa, referente à diferença entre o valor 
estimado e o orçamento apresentado, no valor de €22,40 
(vinte e dois euros e quarenta cêntimos, com IVA 
incluído), pela aquisição de 40 refeições, ao fornecedor 
ICA – Industria e Comércio Alimentar, S.A., no âmbito 
das “Comemorações do mês do Idoso”, e de acordo com 
a deliberação de aprovação da iniciativa “Comemoração 
do Mês do Idoso Outubro 2011”, por parte da Câmara 
Municipal de Odivelas, na sua 15ª Reunião Ordinária, 
realizada no dia 4 de Agosto de 2011, (Boletim Municipal 
das Deliberações e Decisões n.º 15 de 16 de Agosto de 
2011, página 7), nas condições da informação referida. 
 
(Ratificado por unanimidade) 
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CEDÊNCIA DE MATERIAIS 
 

 
 

REPARAÇÃO DA COBERTURA DE FRACÇÕES HABITACIONAIS DO 
PRÉDIO SITO NA RUA VITORINO NEMÉSIO, QUINTA DA 

QUINTINHA, PÓVOA DE SANTO ADRIÃO 
 

Cedência dos materiais necessários para a reparação da 
cobertura do prédio sito na Rua Vitorino Nemésio, 3, 
Quinta da Quintinha, Póvoa de Santo Adrião, (com o 
valor aproximado global de €700,00 + IVA), e cuja 
responsabilidade de execução da obra será dos 
proprietários que aderirem através da assinatura de uma 
declaração própria para o efeito, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2011/10352, de 
2011-10-19, que consta do Edoc 2011/59211. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

GRUPO RECREATIVO OLIVAL BASTO 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 

 
Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte, ao 
Grupo Recreativo Olival Basto, no âmbito do PAADO - 
Programa de Apoio ao Associativismo Desportivo de 
Odivelas - Medida 6, a realizar em veículo municipal no 
dia 29 de Outubro de 2011, para deslocação a Ribamar, 
com um custo total estimado de €104,45, de acordo com 
o proposto na informação n.º Interno/2011/10036, de 
2011.10.12.  
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ASSOCIAÇÃO CULTURAL SOCIAL E DESPORTIVA DA ARROJA 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 

 
Ratificação do despacho da Senhora Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, exarado na informação n.º 
Interno/2011/10208, de 2011.10.27, a autorizar a 
atribuição de um apoio, sob a forma de transporte, à 
Associação Cultural Social e Desportiva da Arroja, no 
âmbito do PAADO - Programa de Apoio ao 
Associativismo Desportivo de Odivelas - Medida 6, 
realizado em veículo municipal no dia 23 de Outubro de 
2011, para deslocação a Porto Salvo, com um custo total 
estimado em €86,63, de acordo com o proposto na 
informação acima referida. 
 
(Ratificado por unanimidade) 

 
 

CLUBE ATLÉTICO E CULTURAL 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 

 
Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte, ao 
Clube Atlético e Cultural, no âmbito do PAADO - 
Programa de Apoio ao Associativismo Desportivo de 
Odivelas - Medida 6, a realizar em veículo municipal, no 
dia 12 de Novembro de 2011, para deslocação a Aveiro, 
com um custo total estimado em €330,44, de acordo com 
o proposto na informação n.º Interno/2011/10231, de 
2011.10.17. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

URBANISMO 
 

 
 

BAIRRO VALE GRANDE, LOTE 434, FREGUESIA DA PONTINHA 
SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL 

PROCESSO N.º URB./2011/9130 
 

Substituição de hipoteca legal, constituída sobre o Lote 
434, inserido no Bairro Vale Grande, Freguesia da 
Pontinha, pelo depósito caução n.º 11091 em nome de 
Vítor Manuel de Almeida Martins, efectuado na Caixa 
Geral de Depósitos, a favor do Município de Odivelas, no 
valor de € 1.008,66 (mil e oito euros e sessenta e seis 
cêntimos), para garantir a boa execução das obras de 
urbanização referentes ao Alvará de Loteamento n.º 
5/2009/DRU, de 11 de Setembro, de acordo com o 
proposto na informação n.º 299/TR/DRU/DGOU/ 
2011, de 2011-10-04. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

BAIRRO TRIGACHE NORTE (AUGI 1), LOTE 65, FREGUESIA DE 
FAMÕES - SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL 

PROCESSO N.º URB./2011/9069 
 

Substituição de hipoteca legal, constituída sobre o Lote 
65, inserido no Bairro Trigache Norte (AUGI I), 
Freguesia de Famões, pelo depósito caução n.º 10494 em 
nome de Patrícia Alexandra de Magalhães Domingos 
Coelho dos Santos, efectuado na Caixa Geral de 
Depósitos, a favor do Município de Odivelas, no valor de 
€ 2.473,30 (dois mil, quatrocentos e setenta e três euros e 
trinta cêntimos), para garantir a boa execução das obras de 
urbanização referentes ao Alvará de Loteamento n.º 
5/2001/DRLA, de 14 de Maio, de acordo com o 
proposto na informação n.º 301/TR/DRU/DGOU/ 
2011, de 2011-10-11. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

88..ªª  RREEUUNNIIÃÃOO  EEXXTTRRAAOORRDDIINNÁÁRRIIAA  
 
 

RReeaalliizzaaddaa  eemm  44  ddee  NNoovveemmbbrroo  ddee  22001111  
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

PROCESSO DISCIPLINAR 
 

 
 

PROCESSO DISCIPLINAR N.º DAJG/01/2011 
 

Retirada do presente ponto da Ordem de Trabalhos desta 
Reunião para realização de novas diligências a terem lugar 
no prazo de 20 dias, nos termos do art.º 55, n.º 1, do 
Estatuto Disciplinar dos Trabalhadores que Exercem 
Funções Públicas (Lei n.º 58/2008, de 9 de Setembro). 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

ZONA ESPECIAL DE PROTECÇÃO CONJUNTA 
 

 
 

MOSTEIRO DE ODIVELAS, DO MEMORIAL DE ODIVELAS 
E DA IGREJA MATRIZ DE ODIVELAS 

 
Parecer da Câmara Municipal de Odivelas relativamente à 
proposta publicada no Anúncio n.º 13024/2011, Diário da 
República, 2.ª Série, n.º 180, 19 de Setembro de 2011, 
rectificado pela declaração de rectificação n.º 1519/2011, 
Diário da República, 2.ª Série, n.º 195, de 11 de Outubro 
de 2011, referente ao Projecto de Decisão Relativo à 
Fixação da Zona Especial de Protecção (ZEP) Conjunta 
do Mosteiro de Odivelas, do Memorial de Odivelas e da 
Igreja Matriz de Odivelas, Freguesia e Concelho de 
Odivelas, Distrito de Lisboa, de acordo com o proposto 
no Edoc/2011/551746. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 

 

REFORMA ADMINISTRATIVA LOCAL 
 

 
 

PROPOSTA RELATIVA AO DOCUMENTO VERDE DA REFORMA 
ADMINISTRATIVA LOCAL 

 
Proposta da Senhora Presidente da Câmara Municipal de 
Odivelas, Susana Amador, datada de 4 de Novembro de 
2011, referente ao Documento Verde da Reforma 
Administrativa Local. Proposta abaixo publicada: 

 
“Ponto 3 - Proposta de Deliberação  
 
O XIX Governo Constitucional colocou em discussão 
pública o “Documento Verde da Reforma da 
Administração Locar.” 
 
Neste documento, vem o Governo apresentar o seu 
enunciado de intenções sobre as alterações que pretende 
imprimir na Administração Local, em 4 eixos essenciais: 
 
1) Sector Empresarial Local; 
 
2) Organização do Território; 
 
3) Gestão Municipal, Intermunicipal e Financeira; 
 
4) Democracia Local. 
 
Tendo em atenção a complexidade das matérias em 
questão, que exigem uma profunda e detalhada analise, a 
Sra. Presidente da Câmara, pelo Despacho n.º 
155/PRES/2011, criou um Grupo de Trabalho para a 
preparação do Parecer sobre o referido Documento 
Verde. 
 
No entanto, pela dimensão politica e mediática que atingiu 
já a questão relacionada com a proposta de extinção, 
agregação ou fusão do freguesias, constante do eixo 2 - 
Organização do território, a qual, no que concerne ao 
Concelho de Odivelas foi potenciada por um Documento 
de Agregação de Freguesias produzido pela Associação 
Nacional de Freguesias (ANAFRE) que prevê a 
extinção/agregação das freguesias da Ramada, Famões, 
Olival Basto e Póvoa de Santo Adrião, a Câmara 
Municipal de Odivelas, reunida em 4 de Novembro de 
2011, considerando que: 
 
1) No Documento Verde da Reforma da Administração 
Local o critério mínimo para a manutenção de Freguesias 
localizadas a menos de 10Km da Sede de Município de 
Nível 1 (como é o caso de Odivelas) em termos 
populacionais remete para o número mínimo de 5000 
habitantes; 
 
2) As 7 Freguesias do Concelho de Odivelas (Caneças, 
Famões, Odivelas, Olival Basto, Pontinha, Póvoa de 
Santo Adrião e Ramada) se encontram todas a menos de 
10 km da Sede do Município; 
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3) As 7 Freguesias do Concelho de Odivelas (Caneças, 
Famões, Odivelas, Olival Basto, Pontinha, Póvoa de 
Santo Adrião e Ramada) têm todas mais de 5000 
habitantes, conforme comprovado pelo recente Censos 
2011; 
 
4) Na área do Município de Odivelas não é possível a 
redução de 50 a 60% do número total de Freguesias na 
Seda do Município, atendendo a que na Sede do 
Município apenas existe 1 Freguesia - a Freguesia de 
Odivelas. 
 
Vem tornar pública, sem prejuízo de uma melhor e mais 
detalhada apreciação do “Documento Verde da Reforma 
da Administração Local”, já em curso pelo atrás referido 
Grupo de Trabalho, a seguinte posição pública: 
 
“A Câmara Municipal de Odivelas considera que os 
critérios definidos no “Documento Verde da Reforma da 
Administração Local” para a extinção, fusão e agregação 
de Freguesias, pelos motivos expostos, não têm aplicação 
na área territorial do Município de Odivelas, pelo que não 
se considera colocada em causa a manutenção futura das 
Freguesias de Caneças, Famões, Odivelas, Olival Basto, 
Pontinha, Póvoa de Santo Adrião e Ramada.” 
 
Odivelas, 4 de Novembro de 2011” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROPOSTA “REFORMA ADMINISTRATIVA” 
 

Proposta “Reforma Administrativa” dos Senhores 
Vereadores da Câmara Municipal de Odivelas, Ilídio 
Ferreira e Rui Francisco, datada de 4 de Novembro de 
2011, apresentada na presente reunião, referente ao 
Documento Verde da Reforma Administrativa Local, com 
as alterações propostas no decorrer da discussão. Proposta 
abaixo publicada, com as alterações: 
 

“Moção 
 
A divulgação do chamado “Documento Verde”, 
elaborado pelo governo PSD/CDS contém algumas 
propostas que colocam o Poder Local, numa situação 
mais recuada do que o existente até ao 25 de Abril de 
1974, podendo constituir nessa sede um retrocesso na 
vida democrática no país. 
 
Considerando que no concelho de Odivelas, foram criadas 
novas freguesias e também o concelho, não só em 
resultado da explosão urbanística após a década de 60 e 
depois de muitas consultas e discussões públicas, mas 
também fruto do objectivo de desconcentração e 
aproximação dos eleitos às populações. 
 

Considerando que um dos argumentos para a eliminação 
de freguesias é o desaparecimento dos seus habitantes, 
como se compreende que neste concelho, onde houve o 
aumento galopante da sua população e que continua, 
ainda hoje em pleno crescimento, se pretenda, reduzir o 
concelho de Odivelas a três freguesias segundo 
documento e interpretação errónea da ANAFRE. O 
concelho de Odivelas e as novas freguesias não foram um 
acaso: derivou de uma expectativa integrada e sustentada 
de toda uma comunidade que entendeu que era chegado o 
momento de assumir os seus destinos nas próprias mãos. 
 
Considerando que, segundo os recentes dados dos Censos 
2011, no concelho de Odivelas foram contabilizados 
143455 (cento e quarenta e três mil quatrocentos e 
cinquenta e cinco) habitantes, assim distribuídos pelas 
freguesias da Pontinha que hoje tem 22824 habitantes, da 
Ramada com 19641 habitantes, de Famões com 10885 
habitantes, de Caneças com 12346 habitantes, de Odivelas 
com 59172 habitantes, de Olival Basto com 5840 
habitantes e da Póvoa de Santo Adrião com 13047 
habitantes. 
 
Considerando que é falso o outro argumento utilizado – 
de que é necessário reduzir custos “eliminar as gorduras 
do Estado” – não será certamente 0,1%, que representa 
“o peso” das autarquias no Orçamento de Estado, que 
contribuirá significativamente para essa redução. 
 
Considerando ainda que cada freguesia do município de 
Odivelas, no que respeita à dinâmica do tecido 
económico-empresarial, tem uma densidade acentuada. 
Podemos afirmar que as actividades económicas nestas 
freguesias têm uma alma própria, que as distingue e 
identifica, não só ao nível da indústria mas, sobretudo ao 
nível dos serviços e do comércio local, sector de 
importância estratégica para o concelho. Mas deve 
também dizer-se que o tecido associativo, nas suas 
vertentes sociais, desportivas e culturais possui uma vida 
também ela intensa e distinta em cada freguesia. 
 
Por outro lado, qualquer agregação a colocar-se neste 
concelho, que é um dos mais densamente povoados do 
país iria criar freguesias com um número exorbitante de 
habitantes, o que seria um obstáculo insuperável para o 
bom funcionamento da vida quotidiana de cada uma 
delas, até porque a resposta de proximidade que se dá 
hoje, célere e oportuna, passaria a ser mais lenta e muito 
menos eficaz. 
 
De facto, todas as sete freguesias do concelho de Odivelas 
têm características específicas e com identidade própria, 
alicerçadas num longo e profícuo caminho histórico ao 
longo de muitas dezenas de anos, reforçado pelo 
empenho que têm demonstrado nos quase 13 anos de 
existência do município de Odivelas. 
 
Os eleitos municipais sabem que o país vive um momento 
difícil, e muitas vezes são nestes momentos que se 
produzem grandes mudanças. Mas também sabem que 
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nenhuma crise se resolve com más opções. E alterar o 
actual estado administrativo das sete freguesias em causa 
seria uma péssima opção política, embora os seus limites 
possam e devam ser redefinidos. 
 
Em conformidade com o exposto o que o concelho de 
Odivelas precisa é de uma estruturação que descomprima 
a actual freguesia de Odivelas que concentra mais de 40% 
da população do concelho, pelo que a Câmara Municipal 
de Odivelas reunida em 4.11.2011 decide não aceitar uma 
potencial redução das freguesias existentes no concelho e 
recomenda melhor ponderação da reforma administrativa 
proposta pelo Governo. 
 
Odivelas, 4 de Novembro de 2011” 
 
(Aprovado por maioria) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 
 

DESPACHOS 
 

 
 

PRESIDÊNCIA 
 

 
 

DESPACHO N.º 153/PRES/2011 
 

Assunto: Congelamento de novos Cabimentos e 
Compromissos 
 
Considerando: 
 
• As actuais dificuldades financeiras com que se depara o 

País e a sua repercussão no orçamento das autarquias; 
 
• Que as medidas de austeridade estão a condicionar 

toda a actividade municipal, devido à redução contínua 
das transferências do Orçamento do Estado e ás 
quebras verificadas nas receitas municipais; 

 
• Que os limites ao endividamento líquido das autarquias 

que, segundo a proposta do OE para 2012, serão 
reduzidas para metade, o que poderá colocar a 
generalidade das autarquias em situação de um 
excessivo endividamento; 

 
• Que perante esta situação devem ser intensificados os 

mecanismos de controle da despesa de forma a uma 
maior exigência ao nível dos compromissos e das 
obrigações assumidas pelo Município. 

 
DETERMINO 
 
1. O congelamento de novos cabimentos e compromissos 

e a não assunção de novas responsabilidades, a partir 
da presente data; 

 
2. A realização de despesas urgentes e inadiáveis e/ou os 

cabimentos e compromissos relativos a despesas de 
funcionamento só podem ser efectuados após prévia 
análise pelo Gabinete da Presidência e a sua 
autorização pela signatária para a respectiva 
cabimentação e compromisso; 

 
3. Os processos de despesa identificados pelos serviços 

como urgentes e inadiáveis têm de conter a necessária 
fundamentação. 

 
Odivelas, 24 de Outubro de 2011 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

(Susana de Carvalho Amador) 
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DESPACHO N.º 155/PRES/2011 
 

Assunto: Constituição do Grupo de Trabalho para 
preparação de Parecer sobre o Documento Verde da 
Reforma da Administração Local 
 
O Governo colocou em discussão pública o Documento 
Verde da Reforma da Administração Local, e convocou os 
autarcas e as populações a contribuir para esta reforma. 
 
Considerando que este Documento coloca a todos os 
municípios e a toda a administração local um conjunto de 
questões complexas que exigem uma aprofundada análise, 
para que não seja posto em causa o futuro do poder local, 
o reforço de atribuições e a descentralização de 
competências, bem como a prestação, pelas autarquias, de 
serviços públicos de qualidade e de proximidade ás 
populações, e porque tal Reforma terá impactos ao nível 
da Organização Territorial, Financeiro, da Democracia 
Local e do Sector Empresarial Local, determino que seja 
constituído um grupo de trabalho que, sob a minha égide, 
integre os seguintes elementos: 
 
• Vereador Paulo César Teixeira; 
• Chefe do GP José Esteves; 
• Dr. Hernâni Boaventura; 
• Dr. Gonçalo Ribeiro da Costa; 
• Dra. Irene Duarte; 
• Dra. Carla Rosinhas. 
 
Nas ausências e impedimentos da signatária, o presente 
Grupo de Trabalho será coordenado pelo Sr. Vereador 
Paulo César Teixeira. 
 
Odivelas, 26 de Outubro de 2011 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

(Susana de Carvalho Amador) 
 
 
 

DESPACHO N.º 156/PRES/2011 
 
Assunto: Composição do Conselho de Coordenação da 
Avaliação 
Processo de Avaliação de 2011 
 
Tendo em vista a aplicação do Sistema Integrada de 
Avaliação de Desempenho da Administração Pública 
(SIADAP), no ano de 2011, determino, de acordo com o 
disposto no n.º 2, do artigo 21º, do Decreto - 
Regulamentar n.º 18/2009, de 4 de Setembro, diploma 
que adaptou à Administração Local a Lei n.º 66-B/2007, 
de 28 de Dezembro e n.º 3, do artigo 3º, do Regulamento 
do Conselho de Coordenação da Avaliação, que o CCA 
seja integrado pelos seguintes elementos; 
 
a)Presidente da Câmara Municipal; 
 
b)Vereadores que exerçam funções a tempo inteiro; 
 

c)Director Municipal de Gestão e Administração Geral, 
Dr. Hernani Boaventura; 
 
d)Director Municipal de Ordenamento e Intervenção 
Territorial, Eng.º Luís Jorge; 
 
e)Coordenadora do Serviço Municipal de Protecção Civil, 
Dr.ª Cláudia Beiró; 
 
f)Gabinete da Igualdade e Minorias, Arq. Manuela 
Henriques; 
 
g)Divisão de Licenciamento de Obras Particulares, Arq. 
Ana Paula Viegas. 
 
Odivelas, 4 de Novembro de 2011 
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 

DESPACHO N.º 157/PRES/2011 
 
Assunto: Avaliação de Desempenho das Unidades 
Orgânicas da C.M.O. 
 
O Decreto Regulamentar n.º 18/2009, de 4 de Setembro, 
procede à adaptação aos serviços da administração 
autárquica do sistema integrado de avaliação do 
desempenho na Administração Pública, designado por 
S.I.A.D.A.P., aprovado pela Lei n.º 66 -B/2007, de 28 de 
Dezembro.  
 
O S.I.A.D.A.P. integra o subsistema de avaliação do 
desempenho das unidades orgânicas dos municípios 
(S.I.A.D.A.P. 1), tendo o legislador preconizado, através 
do Decreto Regulamentar n.º 18/2009, de 4 de Setembro, 
que a avaliação daquelas unidades orgânicas se realize com 
base em objectivos de eficácia, eficiência e de qualidade, a 
qual deverá ter uma expressão qualitativa. 
Considerando que a avaliação do desempenho das 
unidades orgânicas (SIADAP 1): 
 
1. É efectuada anualmente, em articulação com o ciclo de 
gestão do município e abrange as unidades orgânicas que 
dependem directamente dos membros do Órgão 
Executivo; 
 
2. Não está sujeita, nos termos da lei, a apreciação e as 
directrizes do Conselho Coordenador da Avaliação e, 
consequentemente não subordino ao “Regulamento do 
Conselho de Coordenação da Avaliação do Sistema 
Integrado de Avaliação do Desempenho da Câmara 
Municipal de Odivelas”; 
 
3. Não está igualmente subordinado ao “Procedimento 
Interno de Aplicação do Sistema Integrado de Avaliação 
do Desempenho (S.I.A.D.A.P.) na Câmara Municipal de 
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Odivelas”, por regular apenas o procedimento interno 
para o S.I.A.D.A.P. 2 e S.I.A.D.A.P. 3. 
 
Torna-se pois necessário definir um conjunto de normas 
orientadoras, que têm como principal objectivo dotar 
todos os intervenientes no processo de avaliação de um 
conjunto de princípios e regras que lhes permitam uma 
adequada, justa e uniforme aplicação das normas 
constantes do Sistema Integrado de Avaliação do 
Desempenho da Administração Pública (S.I.A.D.A.P. 1), 
em obediência aos princípios da participação, 
transparência, justiça e imparcialidade. 
 
Assim, determino que o processo de avaliação do 
subsistema de Avaliação do Desempenho das Unidades 
Orgânicas do Municípios de Odivelas (S.I.A.D.A.P. 1), se 
reja pelas seguintes normas: 
 
 

Subsistema de avaliação do desempenho 
Avaliação do desempenho das unidades orgânicas do 

 
Município de Odivelas - SIADAP 1 

 
Artigo 1º 

Âmbito de aplicação 
 
1. A avaliação do desempenho das unidades orgânicas, 
abreviadamente designado por S.I.A.D.A.P. 1, é efectuada 
anualmente, em articulação com o ciclo de gestão do 
município e abrange as unidades orgânicas que dependam 
directamente dos membros do órgão executivo respectivo. 
 
2. São abrangidas no S.I.A.D.A.P. 1 as Direcções 
Municipais, Departamentos, Divisões ou Gabinetes que 
reportem directamente, de acordo com a estrutura 
orgânica, ao Presidente da Câmara Municipal ou a um 
Vereador. 

 
 

Artigo 2.º 
Apresentação de objectivos 

 
1. Compete aos membros do órgão executivo definir as 
prioridades e objectivos estratégicos do Município. 
 
2. Os objectivos são propostos pela unidade orgânica, até 
30 de Novembro do ano anterior a que respeitam, ao 
membro do órgão executivo de que dependa e são por 
este aprovados, até 15 de Dezembro. 
 
3. Para efeitos do número anterior compete aos dirigentes 
ou legalmente equiparados, em exercício de funções, fixar 
e apresentar para validação superior, os objectivos para a 
unidade orgânica que chefiam, em conformidade com o 
disposto no artigo 8.º do Decreto Regulamentar nº 
18/2009, de 4 de Setembro. 

 
 
 

Artigo 3.º 
Parâmetros de avaliação 

 
1. A avaliação do desempenho das unidades orgânicas 
realiza-se com base com objectivos integrados nos 
seguintes parâmetros: 
a) “Objectivo de eficácia”, entendida como medida em 
que uma unidade orgânica atinge os seus objectivos e 
obtém ou ultrapassa os resultados esperados; 
b) “Objectivo de eficiência”, enquanto relação entre os 
bens produzidos e serviços prestados e os recursos 
utilizados; 
c) “Objectivo de qualidade”, traduzida como o conjunto 
de propriedades e características de bens ou serviços que 
lhes conferem aptidão para satisfazer necessidades 
explícitas ou implícitas dos utilizadores. 
 
2. Os objectivos de cada unidade orgânica são 
enquadrados nos parâmetros de avaliação e são objecto de 
ponderação, cujo somatório será igual a 100%. 
 
3. São considerados objectivos “mais relevantes” aqueles 
cuja ponderação seja igual ou superior a 40%. 
 
4. Em cada parâmetro deve ser definido, pelo menos, um 
objectivo como “mais relevante”. 
 
5. A definição dos objectivos de cada unidade orgânica 
devem constar do “Modelo 1 – Contratualização de 
objectivos”, em anexo ao presente despacho.  

 
 

Artigo 4.º 
Níveis de Graduação 

 
Para avaliação dos resultados obtidos em cada objectivo 
são estabelecidos os seguintes níveis de graduação: 
a) Superou o objectivo; 
b) Atingiu o objectivo; 
c) Não atingiu o objectivo. 

 
 

Artigo 5.º 
Expressão qualitativa da avaliação 

 
1. A avaliação final do desempenho das unidades 
orgânicas é expressa qualitativamente pelas seguintes 
menções: 
a) “Desempenho bom”, atingiu todos os objectivos, 
superando alguns; 
b) “Desempenho satisfatório”, atingiu todos os objectivos 
ou os mais relevantes; 
c) “Desempenho insuficiente”, não atingiu os objectivos 
mais relevantes. 
 
2. Pode ainda ser atribuída às unidades orgânicas avaliadas 
com “desempenho bom” uma distinção de mérito 
reconhecendo “desempenho excelente”, a qual significa 
superação global dos objectivos. 
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3. Podem ser seleccionadas para a atribuição de 
“desempenho excelente” até 20% do total das unidades 
orgânicas incluídas no S.I.A.D.A.P. 1. 
 
4. A proposta de avaliação é efectuada pelo membro do 
órgão executivo em função dos resultados obtidos em 
cada um dos objectivos da unidade orgânica.   
 
5. Compete à Câmara Municipal atribuir a distinção 
“desempenho excelente”, assim como ratificar a avaliação 
das unidades orgânicas atribuídas pelo membro do órgão 
executivo de que dependam. 
 
6. A proposta e ratificação das avaliações das unidades 
orgânicas serão suportadas pelo “Modelo 4 – Ratificação 
das Avaliações / Atribuição de “desempenho excelente”, 
em anexo ao presente despacho. 

 
 

Artigo 6.º 
Distinção de mérito 

 
1. A atribuição da distinção de “desempenho excelente” 
assenta em justificação circunstanciada, designadamente 
por: 
a)Evolução positiva e significativa dos resultados obtidos 
pela unidade orgânica em comparação com anos 
anteriores; 
b)Excelência dos resultados obtidos demonstrada, 
designadamente, por comparação com os resultados 
obtidos pelas restantes unidades orgânicas; 
c)Manutenção do nível de excelência antes atingido, se 
possível com a demonstração referida na alínea anterior. 

 
 

Artigo 7.º 
Efeitos da distinção de mérito 

 
Os efeitos da distinção de “desempenho excelente” são os 
previstos no artigo 13º do Decreto Regulamentar n.º 
18/2009, de 4 de Setembro. 

 
 

Artigo 8.º 
Monitorização e revisão dos objectivos 

 
1. A proposta de objectivos apresentada pela unidade 
orgânica ao membro do órgão executivo de que dependa 
deve ser acompanhada dos instrumentos que permitam o 
acompanhamento e monitorização concomitante, por 
parte deste, da execução de cada um dos objectivos. 
 
2. O dirigente da unidade orgânica deve apresentar 
trimestralmente um relatório sintético que permita o 
acompanhamento e a monitorização concomitante da 
respectiva execução, tendo em vista a adopção das 
medidas necessárias a assegurar o melhor desempenho, 
assim como a revisão dos objectivos em função de 
contingências não previsíveis ao nível político ou 
administrativo. 

3. A monitorização trimestral dos objectivos de cada 
unidade orgânica consta do “Modelo 2 – Monitorização 
de objectivos”, em anexo ao presente despacho.  
 
4. A revisão dos objectivos das unidades orgânicas origina 
a alteração do “Modelo 1 – Contratualização de 
Objectivos” e assinatura pelo membro do órgão executivo 
e pelo dirigente da unidade orgânica a que respeita. 

 
 

Artigo 9.º 
Relatório do desempenho da unidade orgânica 

 
1. O dirigente da unidade orgânica deve apresentar um 
relatório do desempenho ao membro do órgão executivo 
de que dependa, até 15 de Abril do ano seguinte ao que se 
refere, evidenciando os resultados alcançados e os desvios 
verificados de acordo com os objectivos anualmente 
fixados e deve ser acompanhado de informação relativa: 
a) À apreciação, por parte dos utilizadores, da quantidade 
e qualidade dos serviços prestados, com especial relevo 
quando se trate de unidades prestadoras de serviços a 
utilizadores externos; 
b) Às causas de incumprimento de acções ou projectos 
não executados ou com resultados insuficientes; 
c) Às medidas que devem ser tomadas para um reforço 
positivo do seu desempenho, evidenciando as 
condicionantes que afectem os resultados a atingir; 
d) À audição dos trabalhadores na auto-avaliação dos 
serviços. 
 
2. O relatório de desempenho consta do “Modelo 3 – 
Relatório de desempenho da Unidade orgânica”, em 
anexo ao presente despacho.  
 
3. Para cumprimento do disposto nas alíneas a) e d) do 
número um do presente artigo serão utilizadas 
metodologias padrão a utilizar pelas unidades orgânicas. 
 
Odivelas, 4 de Novembro de 2011 
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 
 

OUTROS SERVIÇOS 
 

 
 

DESPACHO N° 04/DAJG/2011 
 

Assunto: Despacho de Subdelegação de Competências do 
Director do Departamento de Administração Jurídica e 
Geral, Dr. João Miguel de Melo Santos Taborda Serrano, 
na Chefe da Divisão Administrativa, Dr.ª Ana Isabel 
Cosme Gomes 
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Visando uma maior eficácia da gestão do Município, nos 
termos dos artigos 35° e seguintes do Código do 
Procedimento Administrativo e demais legislação 
habilitante e ao abrigo do disposto no Despacho de 
Subdelegação de Competências nº 18/VMM/2011, de 3 
de Outubro de 2011, do Sr. Vereador Mário Máximo 
subdelego na Sr.ª Chefe da Divisão Administrativa, Dr.ª 
Ana Isabel Cosme Gomes, as competências que me foram 
subdelegadas e que serão exercidas no âmbito da 
respectiva Divisão, nos seguintes termos e limites: 
 
a) Assinatura da correspondência e de documentos de 
mero expediente, com excepção da dirigida a organismos 
ou entidades públicas; 
 
b) Justificar e injustificar faltas com excepção das referidas 
no art. 40° do Estatuto Disciplinar, aprovado pela Lei nº 
58/2008, de 9 de Setembro; 
 
c) Autorizar férias, mediante os respectivos mapas e 
requerimento; 
 
d) Controlar a assiduidade, visando informações, mapas e 
relatórios de assiduidade; 
 
e) Visar os boletins de horas extraordinárias e de ajudas de 
custo, confirmando as informações neles constantes e a 
sua conformidade com os limites legalmente 
estabelecidos; 
 
f) Autorizar, previamente, o recurso a trabalho 
extraordinário, até aos limites dos artigos 160° e 161° da 
Lei nº 59/2008, de 11 de Setembro, bem como autorizar a 
prestação de trabalho em dias de descanso semanal, 
complementar ou feriados; 
 
g) Propor a instauração de procedimentos disciplinares; 
 
h) A competência genérica de gestão e instrução de 
procedimentos e processos administrativos a cargo dos 
respectivos serviços, devendo tomar as medidas que visem 
acelerar a respectiva conclusão e a execução das decisões. 
 
As competências agora subdelegadas poderão ser 
revogadas a todo o tempo desde que as circunstâncias o 
justifiquem e, bem assim, poderão ser revogados 
quaisquer actos praticados pelo subdelegado. 
 
Poderá, ainda, o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, o subdelegado 
abster-se da prática de quaisquer acções ou iniciativas que 
por qualquer forma sejam susceptíveis de alterar a situação 

existente, enquanto o processo ou assunto não lhe for 
devolvido. 
 
Do exercício das competências subdelegadas deverá o 
subdelegado prestar ao subdelegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
Odivelas, 28 de Outubro de 2011 

 
O Director do Departamento de 
Administração Jurídica e Geral 

Por subdelegação de competências do 
Sr. Vereador Mário Máximo, através do 

Despacho nº 17/VMM/2011, de 03/10/2011. 
 

(João Serrano) 
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CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 
ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 2/2002 

B.º MONTE VERDE - CANEÇAS 
 

Susana de Carvalho Amador, Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, ao abrigo do disposto no artigo 
27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com 
as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, 
de 4 de Junho, pela Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro e 
pelo Decreto-Lei 26/2010, de 30 de Março, 
fundamentando-se na deliberação tomada em sede da 12.ª 
Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas de 
21 de Junho de 2011-Proposta de aprovação da alteração 
ao Alvará de Loteamento n.º 2/2011 relativa aos lote 60 
que mereceu aprovação por unanimidade, de acordo com 
o proposto nas informações n.º 98/RD/DRU/ 
DGOU/11, determina que se emita o presente 
aditamento ao Alvará de Loteamento identificado em 
epígrafe em nome da Comissão de Administração 
Conjunta do B.º Monte Verde em representação do Sr. 
Paulo Jorge Pedrosa Mendes. As alterações às 
especificações constantes do mencionado alvará que 
constam em Planta Síntese e que constituem parte 
integrante do presente aditamento são as seguintes: 
 
1.1. Aos parâmetros Urbanísticos dos lotes 
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LOTE Alvará n.º 2/2002 Alteração ao Alvará n.º 2/2002 

60 535.00 m² de área de lote 665.00 m² de área de lote 

 
1.2. Ao Quadro dos Índices Urbanísticos Totais  
 

 Alvará n.º 2/2002 Alteração ao Alvará n.º 2/2002 
ÁREA TOTAL DE LOTES 40 299,00 m² 40 429,00 m² 

ÁREA A INTEGRAR NO DOMINIO PÚBLICO 5 515,00  m² 5 385,00 m² 

 
Os valores alterados foram representados a negrito. 

 
Todas as restantes especificações constantes do aludido alvará de loteamento não sofreram qualquer alteração. 
 
Paços do Concelho, 03 de Outubro de 2011 

 
A Presidente da Câmara Municipal, 

(Susana de Carvalho Amador) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


