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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 
 

2211..ªª  RREEUUNNIIÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  
 
 

RReeaalliizzaaddaa  eemm  2222  ddee  NNoovveemmbbrroo  ddee  22001111  
 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

VOTOS DE CONGRATULAÇÃO 
 

 
 

“UEFA FUTSAL CUP – ELITE ROUND 
 

Decorreu, entre 16 e 19 de Novembro, pelo segundo ano 
consecutivo, no Pavilhão Multiusos de Odivelas, a UEFA 
Futsal Cup – Elite Round, evento que permitiu, mais uma 
vez, à equipa do Sporting Clube de Portugal, a meritória 
passagem à «Final Four» desta competição.  
 
Paralelamente ao sucesso desportivo da Prova salienta-se, 
também, aquele que foi o sucesso organizativo de todo o 
evento, do qual a Câmara Municipal de Odivelas, através 
do envolvimento de diversas unidades orgânicas, foi parte 
integrante e basilar, facto que nos deve encher de orgulho 
e satisfação. 
 
O reconhecimento público e a muito positiva avaliação 
externa efectuada por parte dos Delegados Técnicos da 
UEFA forneceu ao Sporting Clube de Portugal um 
suplemento anímico para apresentar formalmente a 
candidatura à organização da fase final da competição, a 
ter lugar em Abril próximo, em parceria com esta Câmara 
Municipal. 
 
Este desafio de cooperação, lançado pelo Sporting Clube 
de Portugal, para a formalização de tal intento, revelam a 
satisfação pelo trabalho realizado, como também o 
reconhecimento da capacidade e da competência da 
Câmara Municipal de Odivelas para a organização de um 
evento de tal dimensão. 
 
Desta forma, a Câmara Municipal de Odivelas e os seus 
Vereadores, expressam o seu voto de congratulação, quer 
pelo sucesso desportivo do Sporting Clube de Portugal, 
quer pelo sucesso organizativo verificado no 
envolvimento da Câmara Municipal de Odivelas, assim 
como pelo manifesto “voto de confiança” do Sporting 

Clube de Portugal, no Concelho e nesta edilidade para 
acolher tão importante Prova desportiva de nível 
internacional. 
 
Odivelas, 22 de Novembro de 2011” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

“1.ª CORRIDA D. DINIS – 13.º ANIVERSÁRIO DO 
CONCELHO DE ODIVELAS 

 
O Desporto e a prática desportiva assumiram um especial 
destaque nas comemorações do 13º Aniversário do 
Município de Odivelas. 
 
Testemunho deste facto, foi também a realização 1.ª 
Corrida D. Dinis, que proporcionou uma manhã diferente 
de promoção de estilos de vida activos e saudáveis, através 
da prática de actividade física.  
 
A Prova contou com cerca de 1200 atletas/participantes à 
chegada, que numa manhã de Domingo preencheram e 
deram cor à Cidade de Odivelas, e foi composta por uma 
corrida de 10.000 metros e uma caminhada de 4000 
metros. O êxito alcançado com a presença de tantos 
participantes logo na sua primeira edição leva a crer que o 
futuro desta corrida, que pretende ser mais um contributo 
à preservação da memória e identidade do Rei D. Dinis, 
estará garantido, também como modo de afirmação da 
identidade própria do Concelho, onde a sua Marmelada 
Branca foi ainda divulgada e promovida junto de todos os 
atletas e presentes. 
 
Desta forma, a Câmara Municipal de Odivelas e os seus 
Vereadores, expressam a sua satisfação e congratulação 
por esta iniciativa que contribui para a promoção e 
afirmação do Concelho de Odivelas, através do Desporto. 
 
Odivelas, 22 de Novembro de 2011” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

CONTRATAÇÃO DE PRESTADORES SERVIÇOS 
 

 
 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EM REGIME DE AVENÇA 
PROJECTO SEI! ODIVELAS – PROJECTO PARA O 

SUCESSO EDUCATIVO E INTEGRAÇÃO 
 

Contratação para prestação de serviços, em regime de 
avença, no âmbito do Projecto SEI! Odivelas – Projecto 
para o Sucesso Educativo e Integração, de Bruno Miguel 
Castro Pinto Alves Inglês, o encargo a ter em conta no 
presente ano económico, com perspectiva do seu início 
em Dezembro de 2011 é de €1.670,90 (mil seiscentos e 
setenta euros e noventa cêntimos) acrescidos de IVA à 
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taxa legal e para o ano de 2012 é de €20.050,80 (vinte mil 
e cinquenta euros e oitenta cêntimos) acrescido de IVA à 
taxa legal, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2011/10764, de 2011-10-31. 
 
Contratação para prestação de serviços, em regime de 
avença, no âmbito do Projecto SEI! Odivelas – Projecto 
para o Sucesso Educativo e Integração, de Catarina Sofia 
Real Serra Marques Teixeira, o encargo a ter em conta no 
presente ano económico, com perspectiva do seu início 
em Dezembro de 2011 é de €1.670,90 (mil seiscentos e 
setenta euros e noventa cêntimos) acrescido de IVA à taxa 
legal e para o ano de 2012 é de €20.050,80 (vinte mil e 
cinquenta euros e oitenta cêntimos) acrescido de IVA à 
taxa legal, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2011/10764, de 2011-10-31. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 
 

 
 

LAVAGENS EXTERIORES DE AUTOCARROS MUNICIPAIS 
 

Aquisição, por ajuste directo, de Serviço de 1000 Lavagens 
Exteriores de Autocarros Municipais para cinco viaturas à 
Barraqueiro - Transportes, SA, pelo valor total de 
€13.000,00, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2011/11385, de 2011.11.17. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

CUIDADOS HIGIO SANITÁRIOS NO REFEITÓRIO MUNICIPAL 
 

Emissão de parecer prévio favorável à renovação do 
contrato com a Empresa Quartz Quality - Serviços de 
Higiene, Lda., por ajuste directo, pelo período de 12 
meses, eventualmente renovável por dois períodos iguais, 
para manutenção dos cuidados higio sanitários no 
refeitório Municipal de Odivelas, pelo valor total anual de 
€1679,10, acrescido de IVA, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2011/11259, de 2011.11.14. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

REUNIÃO DE CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 
Conferir carácter público à reunião extraordinária 
agendada para o dia 28 de Novembro de 2011, pelas 
10h00, nos Paços do Concelho.  
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

TAPADA NACIONAL MAFRA 
 

 
 

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO 
 

Protocolo de Colaboração a celebrar entre o Município de 
Odivelas e a Tapada Nacional de Mafra, nos termos da 
minuta de protocolo anexa à informação n.º 
Interno/2011/11039, de 2011.11.08 e que também foi 
aprovada. 
 

“PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO 
 
Entre: 
 
TAPADA NACIONAL DE MAFRA – COOPERATIVA DE 
INTERESSE PUBLICO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, 
(TNM) pessoa colectiva n.º 504 295 071, com sede no 
Portão do Codeçal, 2640-602 Mafra, representada pelo 
Presidente da Direcção, o Sr. Engenheiro Ricardo Luís 
Moreira de Sousa Paiva, com poderes para o acto, adiante 
designada por TNM e primeira outorgante 
 
E 
 
MUNICÍPIO DE ODIVELAS, pessoa colectiva nº 504 293 
125, com sede em Paços do Concelho – Rua Guilherme 
Gomes Fernandes – Quinta da Memória, 2675-372 
Odivelas, aqui representado pela Srª Presidente da Câmara 
Municipal, Drª Susana Carvalho Amador, adiante 
designado segundo outorgante. 
 
-Objecto 
 

1 
O presente protocolo permite ao segundo outorgante 
aderir a um plano especial de preços a pagar nos percursos 
de visitas e actividades de educação ambiental efectuados 
na TNM. 
 

2 
Pelo presente protocolo pretende-se a colaboração entre a 
primeira e o segundo outorgantes, na divulgação das 
acções de educação ambiental e actividades promovidas 
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pela TNM, pelo menos duas vezes por ano, através das 
suas redes habituais de comunicação com as escolas, 
associações de tempos livres, lares e centros de dia 
(entidades abrangidas) sitas na área geográfica do segundo 
outorgante. 
 

3 
Não consubstancia o presente protocolo um contrato de 
arrendamento ou de cedência de direitos de propriedade, 
posse ou outros sob o local identificado como 
propriedade da TNM. 
Nestes termos: 
 
-Condições Gerais 
 

4 
As escolas, lares e centros de dia da área geográfica do 
segundo outorgante, podem beneficiar de desconto nas 
visitas à TNM quando a visita seja marcada através do 
Município de Odivelas. 
 

5 
O Município de Odivelas compromete-se a organizar 
logisticamente a fase de inscrições, recepcionando as 
mesmas nos seus serviços, enviando-as posteriormente à 
TNM, que agilizará a respectiva marcação e o pagamento 
dos ingressos directamente com as entidades requerentes. 
 

6 
O presente protocolo é celebrado exclusivamente na área 
do município do segundo outorgante, sendo sempre 
necessário o contacto prévio e a autorização escrita da 
TNM para a efectivação do presente protocolo em relação 
às entidades abrangidas, nos termos infra mencionados. 
 

7 
A TNM e o Município de Odivelas não poderão ser 
considerados responsáveis pelos danos físicos ou 
patrimoniais ocorridos aos participantes durante as visitas. 
 
Desconto para Escolas e Associações para a Infância 
e Juventude  
 

8 
Mediante estas condições a TNM compromete-se, 
relativamente às escolas e associações de tempos livres, a 
efectuar os seguintes descontos aos seus preços em vigor 
para o ano a que digam respeito: 
 
-desconto de 20% na visita de comboio, para as visitas 
entre 16 de Março a 30 de Setembro, com um número 
mínimo de 50 participantes; 
 
-desconto de 25% na visita de comboio, nos meses de 
Outubro a 15 de Março, para o número mínimo de 40 
participantes e máximo de 60 participantes por turno 
(manhã ou tarde); 
 
 
 

-desconto de 20% nas seguintes actividades: 
 
1. Percursos pedestres (número mínimo 20 crianças 
participantes); 
 
2. Visitas Pedagógicas (número mínimo 40 crianças 
participantes); 
 
3. Caça ao Tesouro (número mínimo de 40 participantes); 
 
4. Jogos Tradicionais da Floresta (número mínimo 40 
crianças participantes); 
 
-desconto de 10% no programa “A Tapada Vai à Escola” 
para o mínimo de 4 sessões marcadas. 
 
Lares e Centros de Dia 

 
9 

Compromete-se ainda a TNM, relativamente aos lares e 
centros de dia, em efectuar os seguintes descontos aos 
seus preços em vigor para o ano a que digam respeito: 
 
-desconto de 25% na actividade de comboio, durante os 
meses de Outubro a 15 de Março, para o número mínimo 
de 35 participantes e máximo de 50 participantes por 
turno (manhã ou tarde); 
 
-desconto de 20%, no período de 16 de Março a 30 de 
Setembro, por um número mínimo de 40 participantes e 
máximo 50 participantes por turno (manhã ou tarde). 
 
-Cláusulas de Rescisão 

 
10 

Este protocolo é válido pelo período de um ano, 
renovável automaticamente por iguais períodos se 
nenhuma das partes o denunciar por carta registada com 
30 dias de antecedência sobre a data da sua assinatura ou 
da sua renovação. 

 
11 

1.A TNM, através da sua Direcção, terá sempre o direito 
de denunciar o presente contrato, com justa causa, em 
qualquer altura e por qualquer motivo, nomeadamente se:  
 
-houver uma utilização indevida das suas instalações; 
 
-não se coadunar o comportamento dos participantes com 
as regras estabelecidas para as visitas e actividades da 
TNM; 
 
-o Município de Odivelas não promover visitas pelo 
período de um ano. 
 
2.A notificação da denúncia será comunicada por escrito 
através de carta registada, com um aviso prévio de trinta 
dias. 
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12 
Não haverá qualquer direito a título de indemnização caso 
o presente contrato seja objecto de denúncia. 

 
13. 

O presente protocolo é feito em duplicado e composto 
por quatro páginas que vão assinadas pelos dois 
outorgantes e aos mesmos entregues. 
 
Odivelas,         de                                de  2011 
 

Primeira Outorgante 
 

Segundo Outorgante 

(Ricardo Luís Moreira de Sousa 
Paiva, Engº) 

(Susana Carvalho Amador, Drª) 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PROGRAMA ECO VALOR 
 

 
 

APOIOS CONCEDIDOS PELA VALORSUL 
 

Aceitação de apoios concedidos pela Valorsul, no âmbito 
do Programa Eco-Valor 2011/2012 e que são os 
seguintes, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2011/11183, de 2011.11.10: 
 
Visitas aos equipamentos de valorização ambiental da 
Valorsul: 
 
-8 visitas CTE (Centro de Triagem e Ecocentro); 
-3 visitas CTRSU (Centro de Tratamento de Resíduos 
Sólidos Urbanos); 
-2 visitas ETVO (Estação de Tratamento e Valorização 
Orgânica). 
 
Cedência de materiais de sensibilização: 
 
-20 CD Rom Compostopólis; 
-50 CD Rom Ecopraça; 
-3000 Autocolantes Código da Reciclagem; 
-3000 Magnéticos Código da Reciclagem; 
-50 Kit Soc. Ponto Verde. 
 
Projecto Compostar: 
 
-3 compostores. 
 
Cedência de Insuflável: 
 
-1 insuflável para utilização no mês de Abril. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

 

PROJECTO CRESCER + IGUAL 
 

 
 

PROTOCOLO DE PARCERIA 
 

Protocolo de Parceria a celebrar entre o Município de 
Odivelas e a “Questão de Igualdade - Associação para a 
Inovação Social”, no âmbito da implementação do 
Projecto “Crescer + Igual”, nos termos da minuta de 
protocolo anexa à informação n.º Interno/2011/11203, 
de 2011.11.11 e que também foi aprovada. 
 

 
“PROTOCOLO DE PARCERIA 

 
Entre: 
 
Município de Odivelas, representado neste acto pela 
Senhora Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 
Dra. Susana Amador, adiante designado também por 
Primeiro Outorgante; 
 
E 
 
A Questão de Igualdade – Associação para a Inovação 
Social, representada neste acto pelo Senhor Presidente da 
Direcção da Associação, Dr. Miguel Anjos, adiante 
designado também por Segundo Outorgante; 
 
É celebrado o presente Protocolo de Parceria, que se rege 
pelas cláusulas seguintes e no omisso pela legislação 
aplicável: 

 
Cláusula Primeira 

(Objecto) 
 

1. O presente Protocolo de Parceria consiste na 
implementação, pelo Primeiro Outorgante, do Projecto 
“Crescer + Igual” nas escolas do 3.º ciclo do ensino 
básico que manifestem intenção de participar no mesmo. 
 
2. O Projecto “Crescer + Igual tem como principais 
objectivos: 
 
a) Investir na educação e sensibilização dos/as jovens 
enquanto instrumento fundamental para o estimulo da 
participação de homens e mulheres em todas as esferas da 
vida e do desenvolvimento social, com vista à promoção 
de uma sociedade mais igualitária; 
 
b) Promover nas escolas do 3.º ciclo do ensino básico a 
introdução de práticas pedagógicas, junto de jovens com 
idades compreendidas entre os 12 e os 15 anos, 
potenciadoras da Igualdade de Género e da mudança ao 
nível das representações sociais de género; 
 
c) Sensibilizar professores/as para a importância da 
introdução de conteúdos programáticos e praticas 
pedagógicas promotoras da IG e da eliminação de 
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estereótipos de género, enquanto estratégia essencial para 
a mudança de mentalidades e atitudes; 
 
d) Promover o conhecimento e exercício alargado dos 
direitos respeitantes à maternidade e paternidade, 
enquanto factores indispensáveis à promoção da igualdade 
de oportunidades entre mulheres e homens na vida 
familiar e profissional; 
 
e) Desenvolver e ensaiar materiais pedagógicos e de 
sensibilização, que conduzam à introdução e promoção da 
dimensão da Igualdade de Género em contexto escolar; 
 
f) Promover a interacção entre alunos/as, pais, mães e 
professores/as com vista a uma abordagem integrada da 
perspectiva da Igualdade de Género; 
 
g) Reforçar a criatividade e capacidade critica dos/as 
alunos/as, conduzindo à desconstrução de papeis sociais e 
profissionais tipicamente masculinos ou femininos. 

 
Cláusula Segunda 

(Obrigações do Segundo Outorgante) 
 

A Questão de Igualdade – Associação para a Inovação 
Social, compromete-se a: 
 
1. Desenvolver seis acções de sensibilização para 
professores/as do 3.º ciclo, com a duração de 12 horas; 
 
2. Realizar dez acções de sensibilização em Igualdade de 
Género para mães e pais, com a duração de 12 horas; 
 
3. Construir e realizar o jogo pedagógico Crescer + Igual; 
 
4. Implementar a campanha de sensibilização para a 
promoção da Igualdade de Género em contexto escolar; 
 
5. Promover as Jornadas para a Igualdade; 
 
6. Disponibilizar o Kit pedagógico “Crescer + Igual” para 
professores/as do 3.º Ciclo; 
 
7. Organizar o Seminário – Coeducação e Igualdade de 
Oportunidades estratégias de intervenção no 3.º ciclo do 
ensino básico – A experiência do Projecto “Crescer + 
Igual”. 

 
Cláusula Terceira 

(Obrigações do Primeiro Outorgante) 
 

A Câmara Municipal de Odivelas compromete-se a: 
 
1. Estabelecer contactos com as escolas do 3.º ciclo do 
ensino básico, bem como outros agentes locais que 
possam contribuir para o desenvolvimento do projecto; 
 
2. Prestar o apoio logístico necessário à boa execução do 
projecto, dentro das disponibilidades e competências 

municipais, ficando ao critério da edilidade a definição dos 
mesmos.  

 
Cláusula Quarta 

(Vigência) 
 

O presente protocolo de parceria entrará em vigor após 
publicação no Boletim Municipal e terá duração até 
Dezembro de 2013. 

 
Cláusula Quinta 

(Denuncia) 
 

Caso alguma das partes outorgantes não pretender a 
continuação do presente Protocolo de Parceria, deve para 
esse efeito manifestar essa vontade através de carta 
registada com aviso de recepção dirigida à sede da outra 
entidade outorgante. 
 
Odivelas, ………… de 2011. 
 
Pela Câmara Municipal de Odivelas 
 
(Susana de Carvalho Amador) 
 
Pela Associação para a Inovação Social  
 
(Miguel Anjos)” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES 
 

 
 

PROTOCOLO ADICIONAL 
JUNTA DE FREGUESIA DO OLIVAL BASTO 

 
Protocolo Adicional a celebrar entre o Município de 
Odivelas e a Junta de Freguesia do Olival Basto, para 
transferência de verbas destinadas à manutenção de 
espaços verdes envolventes ao edifício de habitação no 
Largo José Afonso, no âmbito do Protocolo de Delegação 
de Competências na Juntas de Freguesia, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2011/10766, de 
2011.10.31. 
 
“MINUTA DE PROTOCOLO ADICIONAL DE DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
ZONAS VERDES E ESPAÇOS AJARDINADOS AO ABRIGO DA 

ALINEA b) DO N.º 1 E N.º 3 DO ARTIGO 4.º DO PDCJF 
 
Entre: 
 
MUNICÍPIO DE ODIVELAS, pessoa colectiva de direito 
público n.º 504 293 125, com sede nos Paços do 
Concelho, Quinta da Memória, na Rua Guilherme Gomes 
Fernandes, em Odivelas, representada pela Presidente da 
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sua Câmara Municipal, Senhora Dra. Susana Carvalho 
Amador, 
 
E 
 
JUNTA DE FREGUESIA DO OLIVAL BASTO, com sede na 
Rua Diu, lote 5, no Olival Basto, representada pelo seu 
Presidente, Senhor Joaquim Marques Farinha, 
 
é celebrado e reciprocamente aceite o presente protocolo 
adicional de delegação de competências, nos termos do 
estabelecido na alínea b) do n.º 1 e n.º 3 do artigo 4.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 do Olival Basto, obriga-se a manter 
as zonas verdes envolventes ao edifício de habitação no 
Largo José Afonso, nos termos do estabelecido no 
Regulamento de Espaços Verdes Parques e Jardins da 
Câmara Municipal de Odivelas, sendo expressamente 
proibido efectuar alterações às zonas verdes, sem a prévia 
autorização da Divisão de Parques e Jardins. 

 
 

CLÁUSULA SEGUNDA 
 

O Município de Odivelas obriga-se a transferir 
anualmente para a Junta de Freguesia os meios financeiros 
necessários no montante de € 1.054,5 (mil e cinquenta e 
quatro euros e cinco cêntimos). 

 
 

CLÁUSULA TERCEIRA 
 

A Junta de Freguesia do Olival Basto obriga-se a manter a 
integridade das árvores existentes na referida zona verde, 
mantendo a sua forma e crescimento natural, sendo 
expressamente proibido a poda sem o acompanhamento 
técnico da Divisão de Parques e Jardins. 

 
 

CLÁUSULA QUARTA 
 

A Junta de Freguesia do Olival Basto obriga-se a cumprir 
todas as orientações técnicas fornecidas 
extraordinariamente pelos técnicos municipais com o 
objectivo de assegurar a melhor manutenção da zona 
verde em causa. 

 
 

CLÁUSULA QUINTA 
 

A Junta de Freguesia do Olival Basto obriga-se a permitir 
que a manutenção dos espaços verdes, seja acompanhada 
pelos técnicos municipais com o objectivo de verificação 
da sua conformidade. 

 
Odivelas, ..... de .................................. de ........ 
 
A Presidente da Câmara Municipal 
 
O Presidente da Junta de Freguesia” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROTOCOLO ADICIONAL 
JUNTA DE FREGUESIA DE CANEÇAS 

 
Protocolo Adicional a celebrar entre o Município de 
Odivelas e a Junta de Freguesia de Caneças, para 
transferência de verbas destinadas à manutenção de 
espaços verdes da Urbanização SOCOPONTI, Casal 
Novo, no âmbito do Protocolo de Delegação de 
Competências nas Juntas de Freguesia, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2011/10773, de 
2011.10.31. 
 
“MINUTA DE PROTOCOLO ADICIONAL DE DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
ZONAS VERDES E ESPAÇOS AJARDINADOS AO ABRIGO DA 

ALINEA b) DO N.º 1 E N.º 3 DO ARTIGO 4.º DO PDCJF 
 
Entre: 
 
MUNICÍPIO DE ODIVELAS, pessoa colectiva de direito 
público n.º 504 293 125, com sede nos Paços do 
Concelho, Quinta da Memória, na Rua Guilherme Gomes 
Fernandes, em Odivelas, representada pela Presidente da 
sua Câmara Municipal, Senhora Dra. Susana Carvalho 
Amador, 
 
E 
 
JUNTA DE FREGUESIA DE CANEÇAS, com sede na Rua da 
República, n.º 131, em Caneças, representada pelo seu 
Presidente, Senhor Armindo Pires Fernandes, 
 
é celebrado e reciprocamente aceite o presente protocolo 
adicional de delegação de competências, nos termos do 
estabelecido na alínea b) do n.º 1 e n.º 3 do artigo 4.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 Caneças, obriga-se a manter os 
espaços verdes da Urbanização SOCOPONTI, no Casal 
Novo, nos termos do estabelecido no Regulamento de 
Espaços Verdes Parques e Jardins da Câmara Municipal 
de Odivelas, sendo expressamente proibido efectuar 
alterações à zona verde, sem a prévia autorização da 
Divisão de Parques e Jardins. 
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CLÁUSULA SEGUNDA 
 

O Município de Odivelas obriga-se a transferir 
anualmente para a Junta de Freguesia os meios financeiros 
necessários no montante de 7.717,50 € (sete mil 
setecentos e dezassete euros e cinquenta cêntimos). 

 
CLÁUSULA TERCEIRA 

 
A Junta de Freguesia de Caneças obriga-se a manter a 
integridade das árvores existentes na referida zona verde, 
mantendo a sua forma e crescimento natural, sendo 
expressamente proibido a poda sem o acompanhamento 
técnico da Divisão de Parques e Jardins. 

 
CLÁUSULA QUARTA 

 
A Junta de Freguesia de Caneças obriga-se a cumprir 
todas as orientações técnicas fornecidas 
extraordinariamente pelos técnicos municipais com o 
objectivo de assegurar a melhor manutenção da zona 
verde em causa. 

 
CLÁUSULA QUINTA 

 
A Junta de Freguesia de Caneças obriga-se a permitir que 
a manutenção dos espaços verdes, seja acompanhada 
pelos técnicos municipais com o objectivo de verificação 
da sua conformidade. 
 
Odivelas, ..... de .................................. de ........ 
 
A Presidente da Câmara Municipal 
 
O Presidente da Junta de Freguesia” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PAVILHÃO MULTIUSOS 
 

 
 

CEDÊNCIA DO PAVILHÃO MULTIUSOS DE ODIVELAS 
 

Ratificação do despacho da Senhora Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, exarado na informação n.º 
Interno/2011/11429, de 2011.11.18, de autorização de 
cedência do Pavilhão Multiusos de Odivelas para a 
realização do Jogo do Campeonato Nacional de Futsal, 1.ª 
Divisão, entre o Sport Lisboa e Olivais e o Sport Lisboa e 
Benfica, realizado no dia 20 de Novembro de 2011, com 
um custo total de €600,00 (seiscentos euros), com IVA 
incluído à taxa legal em vigor, nos termos do caderno de 
encargos anexo à informação acima referida, de acordo 
com o proposto na mesma informação. 
 
(Ratificado por maioria) 

 
 

 

SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

COMPARTICIPAÇÃO DAS REFEIÇÕES DOS ALUNOS DAS 
ESCOLAS EB1/JI VEIGA FERREIRA E EB1 Nº 4 DE FAMÕES 

ANO LECTIVO 2011/2012 
 

Transferência de verbas para entidades diversas, o Centro 
Comunitário e Paroquial de Famões (escola EB1 n.º 4 de 
Famões) e a Associação de Pais da escola EB1/JI Veiga 
Ferreira, relativas à comparticipação das refeições dos 
alunos das referidas escolas do ensino básico e jardim de 
infância, para o ano lectivo de 2011/2012, no valor total 
estimado de €73.377,90, sendo €27.087,99 o montante da 
despesa previsível para o 1.º período lectivo de 
2011/2012, nos termos e de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2011/11089, de 2011.11.14. 
 
Valor previsto tendo em consideração o custo das refeições e o 
números de refeições previsíveis para os 180 dias lectivos para as 
escolas EB1 e os 230 dias lectivos para o jardim de infância: 
 

Entidade 
Valor total para o Ano 

Lectivo 2011/2012 
Centro Comunitário e Paroquial de 
Famões escola EB1 n.º 4 de Famões 

€21.643,20 

Associação de Pais da escola EB1/JI 
Veiga Ferreira 

€51.734,70 

 €73.377,90 
 
Este assunto carece de deliberação por parte da Assembleia Municipal 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROGRAMA DE APOIO AOS AGENTES CULTURAIS DO CONCELHO 
DE ODIVELAS -  MONTANTES A ATRIBUIR EM 2011 

 
Atribuição de uma comparticipação financeira, no âmbito 
do PACO – Programa de Apoio aos Agentes Culturais do 
Concelho de Odivelas, às associações culturais do 
Concelho, no montante global de €29.808,54, de acordo 
com o proposto na informação n.º Interno/2011/6770, 
de 2011.07.01. 
 

Associação Apoio 

Associação Amigos de Caneças €1.586,34 

Associação de Artesãos D. Dinis €1.474,66 

Associação Comunitária da Saúde Mental de Odivelas €657,50 

Associação Desportiva e Cultural Quinta das Dálias €0,00 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 
de Caneças €1.897,52 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 
da Pontinha 

€3.633,07 

Associação de Residentes Angolanos no Concelho €2.797,28 

Associação Recreativa e Cultural Indo Portuguesa €1.191,01 

7 Marés €497,60 
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Clube Atlético e Cultural da Pontinha €250,00 

Comissão de Reformados P. Idosos da Póvoa de 
Santo Adrião €400,00 

Culturfaceis €5.817,07 

Grupo Coral Instrumental Ecos do Alentejo  €543,27 

Grupo Coral Os Pequenos Cantores da Pontinha €0,00 

Grupo de Danças e Cantares do Casal do Rato €1.017,20 

Grupo Danças e Cantares Nossa Senhora do Rosário 
(Paróquia) 

€350,00 

Grupo Desportivo e Recreativo do Pomarinho €1.139,79 

Rancho Folclórico Os Camponeses de Odivelas €596,33 

Rancho Folclórico Os Saloios de Odivelas €0,00 

Sociedade Musical e Desportiva de Caneças €2.279,70 

Sociedade Musical Odivelense €3.680,20 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROJECTO SER SEGURO 
ACEITAÇÃO DE PATROCÍNIO 

 
Aceitação do patrocínio da Empresa Impala, de 1000 
livros “Aventura no Trânsito” para os alunos inscritos no 
Projecto “SerSeguro” – Projecto de Educação Rodoviária 
nas Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico do Concelho 
de Odivelas, no valor total de €3.000,00, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2011/11113, de 
2011.11.09. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

SOCIEDADE MUSICAL E DESPORTIVA DE CANEÇAS 
APOIO EXTRAORDINÁRIO 

 
Atribuição de um apoio extraordinário à Sociedade 
Musical e Desportiva de Caneças, no valor total de 
€20.000,00 (vinte mil euros), destinado à manutenção da 
relva sintética do Campo da Lapa, nos termos do 
Contrato Programa anexo à informação n.º 
Interno/2011/11213, de 2011.11.11, que também foi 
aprovado com a alteração proposta no decorrer na 
presente reunião.  
 
 

“NOTA INTRODUTÓRIA 
 

A promoção e o apoio ao desporto, consubstanciado na 
criação de condições de prática desportiva deverá ser uma 
das preocupações das Autarquias Locais, na prossecução 
dos interesses próprios, comuns e específicos das 
populações respectivas. 
 
 
 

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

 
Contrato-Programa 

 
nos termos seguintes:  
 
As Partes: 
 
O MUNICÍPIO de ODIVELAS, Contribuinte nº 504 293 125, 
como Primeiro Outorgante, aqui representado pela 
Presidente da Câmara Municipal, Dra. Susana Carvalho 
Amador. 
 
E 
 
A Sociedade Musical e Desportiva de Caneças, 
colectividade desportiva sem fins lucrativos com sede no 
Largo Vieira Caldas, 13-13ª – 1675-605 Caneças, 
contribuinte nº 501 065 784, como Segundo Outorgante, 
aqui representado por Rui Simões, na qualidade de 
Presidente da Direcção,  
 
Celebram de boa fé e livre vontade o presente Contrato-
Programa, que se rege pelas cláusulas seguintes: 

 
Cláusula Primeira 

(Objecto) 
 

Constitui objecto do presente Contrato-Programa a 
comparticipação na manutenção do piso sintéctico do 
Campo de Jogos da Lapa.  

 
 

Cláusula Segunda 
(Obrigações do 2ºOutorgante) 

 
O Segundo Outorgante obriga-se a executar o referido na 
cláusula primeira e a dar cumprimento às disposições 
legais aplicáveis. 
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Cláusula Terceira 
(Obrigações do 1º Outorgante) 

 
O Primeiro Outorgante contribui no custo da manutenção 
do piso sintético, objecto do presente Contrato- 
Programa, até ao montante de  20,000,00€ (vinte mil 
euros), a afectar o projecto 2011/A/149 - 0804/08070103 
- PAADO - Medida 7 - Apoio Extraordinário ao 
Associativismo. 

 
Cláusula Quarta 

(Pagamento da Comparticipação Financeira) 
 

A disponibilização por parte do Primeiro Outorgante da 
verba referida na cláusula terceira será efectuada aquando 
da assinatura do presente Contrato-Programa, ficando o 
Segundo Outorgante obrigado à apresentação de cópia 
das facturas dos trabalhos efectuados.  
 
Odivelas,        de                             de 2011 
 
 

A PRESIDENTE DA CAMARA 
MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 

O PRESIDENTE DA 
DIRECÇÃO 

(SUSANA DE CARVALHO 
AMADOR) 

(RUI SIMÕES)” 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

SARAU DE NATAL DO SPORTING CLUBE DE PORTUGAL 
CEDÊNCIA DE APOIO TÉCNICO E LOGÍSTICO 

 
Cedência de apoio técnico e logístico por parte da Câmara 
Municipal de Odivelas, para realização do Sarau de Natal 
do Sporting Clube de Portugal, no Pavilhão Multiusos de 
Odivelas, dia 17 de Dezembro de 2011, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2011/11215, de 
2011.11.11. Os apoios são os seguintes: 
 
1) Técnico: acompanhamento da iniciativa por 1 técnico; 
 
2)Logístico: 
 
a)Disponibilizar o seguinte material para o evento: 
 
-1 praticável; 
-1 pista de tumbling; 
-2 colchões de queda; 
-12 baias metálicas;  
-10 baias plásticas; 
-10 separadores; 
 
b) Disponibilizar o seguinte transporte de material: 
 
-Camião grua para transporte do material propriedade do 
Município de Odivelas, nos dias 16 e 19 de Dezembro; 
-Camião grua para transporte do material propriedade do 
Sporting Clube de Portugal, nos dias 15 e 20 de 
Dezembro; 

 
3)Divulgação: 
 
-Divulgação do evento pelos meios frequentes; 
 

Resumo das despesas inerentes 

 
** custos indirectos 
 
(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/2011/11050, de 2011.11.08, de 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 20 de Novembro de 2011, para deslocação a 
Carcavelos, com um custo total estimado em €95,98, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2011/11050, 2011.11.08. 
 
(Ratificado por unanimidade) 

 
 
 

ASSOCIAÇÃO CULTURAL SOCIAL E DESPORTIVA DA ARROJA 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 

 
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, a 
realizar em veículo municipal, no dia 3 de Dezembro de 
2011, para deslocação a Carcavelos,  com um custo total 
estimado em €82,00, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2011/11286, de 2011.11.15. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ASSOCIAÇÃO LUSA DE ARTES MARCIAIS COREANAS 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 

 
Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte, à 
Associação Lusa de Artes Marciais Coreanas da Arroja, no 
âmbito do PAADO - Programa de Apoio ao 
Associativismo Desportivo de Odivelas - Medida 6, a 
realizar em veículo municipal, no dia 26 de Novembro de 
2011, para deslocação à Nazaré, com um custo total 

Designação Valor 

Apoio técnico (horas extraordinárias)** €100,00 
Camião grua** €120,00 
Total de apoios €220,00 
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estimado em €569,84, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2011/11035, de 2011.11.08. 
 
(Aprovado 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 26 de Novembro de 2011, para deslocação a Ponte de 
Sôr, com um custo total estimado em €288,44, de acordo 
com o proposto na informação n.º Interno/2011/11207, 
de 2011.11.11. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ASSOCIAÇÃO DE JARDINS ESCOLAS JOÃO DE DEUS 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 

 
Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte, à 
Associação de Jardins Escolas João de Deus, no âmbito 
do PAESO - Programa de Apoio às Entidades Sociais de 
Odivelas - Subprograma D, a realizar em veículo 
municipal, no dia 19 de Dezembro de 2011, para 
deslocação a Tomar, com um custo total estimado em 
€187,96, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2011/11111, de 2011.11.09 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ASSOCIAÇÃO ARTESÃOS D.DINIS 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 

 
Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte, à 
Associação de Artesãos D. Dinis, no âmbito do PACO - 
Programa de Apoio aos Agentes Culturais do Concelho de 
Odivelas - programa D, a realizar em veículo municipal, 
no dia 26 de Novembro de 2011, para deslocação à Sertã, 
com um custo total estimado em €319,18, de acordo com 
o proposto na informação n.º Interno/2011/10987, de 
2011.11.07. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

URBANISMO 
 

 
 

PROCESSO N.º 35622/L/OC 
REDUÇÃO DE CAUÇÃO 

 
Redução de caução das obras de urbanização, prestada 
através da garantia bancária n.º 279979 do Banco Espírito 
Santo, relativas ao alvará de licença de loteamento n.º 
01/01, em nome de Credifilis, situado na Quinta do Porto 
Pinheiro, em Odivelas, do valor de 3.757.200,00 para o 
valor de 3.535.110,00, nas condições da informação 
técnica n.º 113/AR/DLOP/2011, de 2011.11.09, de 
acordo com o proposto na informação n.º 64/APV/2011, 
de 2011.11.15, constantes do processo n.º 35622/L/OC. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROCESSO N.º 41817/OM 
ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 6/2001 

 
Alteração ao alvará de loteamento n.º 6/2001 do Bairro 
Flor do Minho, freguesia de Caneças, para os lotes 71 e 
72, em nome de Bruno José Ribeiro de Almeida Dias, nos 
termos da informação técnica n.º 346/RD/DRU/DGOU 
/2011, de 2011.11.15, de acordo com o proposto na 
informação a fls. 1758, de 2011.11.15, constantes do 
processo n.º 41817/OM. 
 
Parâmetros urbanísticos alterados: 
 
Aos parâmetros Urbanísticos dos lotes 
 
 Alvará n.º 6/2001 

Lote 
Área 
Lote 
(m2) 

Fogos Pisos Uso 
Área 
Impl. 
(m2) 

Área 
Const. 
(m2) 

71 381 1 2 Hab. 131.50 230 
72 212.50 1 2 Hab. 61.50 106.50 

 
 Alteração ao Alvará n.º 6/2001 

Lote 
Área 
Lote 
(m2) 

Fogos Pisos Uso 
Área 
Impl. 
(m2) 

Área 
Const. 
(m2) 

71 ANULADO 
72 593.50 1 2 Hab. 193 369.50 

 
 
Aos parâmetros urbanísticos totais do bairro 
 

 Alvará n.º 6/2001 
Alteração ao Alvará 

n.º 6/2001 

Área de Construção 16 114.70 m2 16 114.70 m2 
Índice de Construção 0,41 0,41 

 
(Aprovado por unanimidade) 
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PROCESSO N.º 33688/LO/GI 
ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 7/2001 

 
Alteração ao alvará de loteamento n.º 7/2001 do Bairro 
dos Pedrenais, freguesia da Ramada, para o lote A201, em 
nome de Glorycentury Construções Lda, nas condições da 
informação técnica n.º 337/RD/DRU/DGOU/2011, de 
2011.11.10, de acordo com o proposto na informação a 
fls. 5283, de 2011.11.14, constantes do processo n.º 
33688/LO/GI. 
 
Parâmetros urbanísticos alterados: 
 
Aos parâmetros Urbanísticos dos lotes 
 
 Alvará n.º 7/2001 Alvará n.º 7/2001 

Lote Área Lote  Área Lote  

A 201 270,30 m2 253,60 m2 

 
 
Aos parâmetros urbanísticos totais do bairro 
 

 Alvará n.º 7/2001 Alteração ao Alvará 
n.º 7/2001 

Área Total de Lotes 173.583,80 m2 173.567,10 m2 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROCESSO N.º 3180/RC 
ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 6/2000 

 
Alteração ao alvará de loteamento n.º 6/2000 do Bairro 
Sítio da Várzea, freguesia da Ramada, para o Lote 37, em 
nome de José Maria Jesus Francisco e Joaquim Júlio 
Calado, de acordo com o proposto na informação a fls. 
1822, de 2011.11.11 e na informação técnica n.º 
322/RD/DRU/DGOU/2011, de 2011.11.02, constantes 
do processo n.º 3180/RC. 
 
Parâmetros urbanísticos alterados: 
 
Aos parâmetros Urbanísticos dos lotes 
 
 Alvará n.º 6/2000 

Lote 
Área 
Lote 
(m2) 

Área 
Impl. 
(m2) 

Área 
Const. 
(m2) 

Pisos Fogos  Anexos
(m2) 

Viab. 

37 300.00 118.75 237.50 2 2 24 V.U.C 

 
 Alteração ao Alvará n.º 6/2000 

Lote 
Área 
Lote 
(m2) 

Área 
Impl. 
(m2) 

Área 
Const.  Pisos Fogos  

Anexos
(m2) Viab. 

37 300.00 183.66 302.40 2 2 21.35 V.U.C 

 
 
 
 

Aos parâmetros urbanísticos totais do bairro 
 

 
Alvará n.º 
6/2000 

Alteração ao Alvará 
n.º 6/2000 

Número Total de Lotes 56 55 
Área de Implantação 6 648,50 m2 6 713,75 m2 
Área Total de Logradouros 8 902,00 m2 8 839,75 m2 
Área Total de Construção 13 420,50 m2 13 485,40 m2 
Índice de Construção 0,62 0,63 

 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

PROCESSO N.º 8951/LO 
COMETNA II 

 
Referente ao processo n.º 8951/LO, COMETNA II, 
freguesia de Famões, de acordo com o proposto na 
informação n.º 65/APV/2011, de 2011.11.18, foi 
proposto o seguinte: 
 
-Planta de síntese rectificada;  
-Admissão da comunicação prévia das obras de 
urbanização, a aprovação das condições de emissão do 
alvará de licença de loteamento e aceitação da garantia 
Bancária apresentada como caução para a garantia da 
adequada execução das obras de urbanização;  
-Emissão do alvará de licença de loteamento, nas 
condições indicadas na informação técnica de fls.1262 a 
1272 constante do processo n.º 8951/LO. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

PROCESSO N.º 47389/RC  
ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 8/92 

RECTIFICAÇÃO 
 

Rectificação da deliberação tomada na 20.ª Reunião 
Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, realizada a 8 
de Novembro de 2011 (Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 21/2011, de 22 de Novembro 
pág. 15), onde se lê “…alteração ao alvará de loteamento 
n.º 1/2005 do Bairro Casal do Bispo”, deve passar a ler-se 
“…alteração ao alvará de loteamento n.º 8/92, com as 
alterações introduzidas pelo aditamento de 04.10.2005, do 
Bairro Casal do Bispo…”, de acordo com o proposto a 
fls. 3671, de 2011.11.22, constante do processo n.º 
47389/RC. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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NOTA RECTIFICATIVA 
 

 
 

BOLETIM MUNICIPAL 
DAS DELIBERAÇÕES E DECISÕES N.º 21/2011 

 
Na sequência do deliberado na presente reunião 
relativamente à rectificação da deliberação tomada na 20.ª 
Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, 
realizada a 8 de Novembro de 2011, referente ao processo 
n.º 47389/RC - Alteração do Alvará de Loteamento - 
Bairro Casal do Bispo, freguesia de Famões, publicada na 
página 17 do presente Boletim Municipal das Deliberações 
e Decisões, procede-se também à rectificação da 
publicitação da deliberação efectuada no Boletim 
Municipal das Deliberações e Decisões n.º 21/2011, de 22 
de Novembro, pág. 15, relativa à deliberação tomada na 
20.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas. 
Como tal, onde aí se lê “Alteração ao alvará de loteamento 
n.º 1/2005…”, deve passar a ler-se “Alteração ao alvará 
de loteamento n.º 8/92…”. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

99..ªª  RREEUUNNIIÃÃOO  EEXXTTRRAAOORRDDIINNÁÁRRIIAA  
 
 

RReeaalliizzaaddaa  eemm  2288  ddee  NNoovveemmbbrroo  ddee  22001111  
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

ORÇAMENTO GRANDES OPÇÕES DO PLANO 
 

 
 

PROPOSTA DE ORÇAMENTO GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2012 
 

Orçamento e Grandes Opções do Plano para o ano de 
2012, o documento referido fará parte integrante da acta 
da presente reunião, de acordo com o proposto na 
informação n.º 2011/11559, de 23-11-2011. 
 
Este assunto carece de deliberação por parte da Assembleia Municipal 

 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

MAPA DE PESSOAL 
 

 
 

MAPA DE PESSOAL PARA O ANO DE 2012 
 

Mapa de Pessoal para o ano de 2012, de acordo com o 
proposto na informação n.º 2011/11507, de 21-11-2011, 
teve em consideração: a racionalização dos recursos 
humanos e adequação dos postos de trabalho previstos 
aos objectivos estratégicos desta Autarquia para o 
próximo ano, num contexto inevitável de contenção das 
despesas com pessoal, atenta a conjuntura nacional de 
profunda restrição orçamental; as normas constantes da 
proposta de orçamento de estado para 2012, 
nomeadamente a diminuição obrigatória de trabalhadores 
fixada num mínimo de 2% por ano (art.41.º), bem como a 
proibição de abertura de procedimentos concursais, em 
qualquer modalidade de emprego público, salvo 
autorização excepcional dos membros do Governo 
responsáveis pelas áreas das finanças e da administração 
local (art.39.º); a redução do número de postos de 
trabalho com relação jurídica de emprego público por 
tempo determinado, privilegiando as relações jurídicas por 
tempo indeterminado, em todos os casos em que as 
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necessidades dos serviços se vieram a revelar com carácter 
de permanência; manutenção dos procedimentos 
concursais em curso e consequentes postos de trabalho a 
ocupar, com excepção daqueles que implicarão a entrada 
de novos trabalhadores na autarquia. O documento 
referido fará parte integrante da acta da presente reunião. 
 
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 2012 

 
Protocolo de Delegação de Competências nas Juntas de 
Freguesia para o ano de 2012 – PDCJF. O documento 
referido fará parte integrante da acta da presente reunião. 
 
“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.(…)”(in: PDCJF para o ano de 2012, 
Introdução) 
 
Este assunto carece de deliberação por parte da Assembleia Municipal 

 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

RELATÓRIO TÉCNICO DE CARACTERIZAÇÃO E 
DE DIAGNÓSTICO 

 

 
 

RELATÓRIO TÉCNICO DE CARACTERIZAÇÃO E DE DIAGNÓSTICO 
DE INFRA-ESTRUTURAS DE ÁGUA E SANEAMENTO E DE 

ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICO-ECONÓMICA 
 

No âmbito da elaboração do Relatório Técnico de 
Caracterização e de Diagnóstico das Infra-estruturas de 
Água e Saneamento e Estudos de Viabilidade Técnico-
Económica sobre os possíveis modelos de gestão para o 
abastecimento de água e para o saneamento de águas 
residuais na área territorial de Odivelas, e atendendo às 
conclusões do referido relatório, de acordo com o 
proposto na informação n.º 2011/11447, de 18-11-2011, é 
proposto: 
 
- A prossecução pelo Município de Odivelas das 
atribuições no âmbito do ambiente e saneamento básico, 
nos termos do art.º 26º, da Lei nº 159/99, de 14 de 
Setembro. 
 
- A denúncia do acordo referente à prestação de serviços 
pelos SMAS, no concelho de Odivelas, celebrado entre o 
Município de Loures e de Odivelas, após a autorização 
pela Assembleia Municipal do modelo de gestão a 
prosseguir. 
 
- O modelo de gestão do serviço municipal do 
abastecimento de água e de saneamento de águas 
residuais, por concessão. 
 
Apesar da presente proposta carecer de deliberação da 
Assembleia Municipal, nos termos do art.º 53, nº 1, al. q) e 
nº 2, al. q) da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, na sua 
redacção actual, apenas deverá ser remetido a este órgão 
deliberativo, em simultâneo com a proposta respeitante à 
escolha do procedimento e respectivas peças concursais, 
nas quais serão definidas as condições gerais referente à 
concessão do serviço público de abastecimento de água e 
de saneamento de águas residuais. 
 
(Aprovado por maioria) 
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UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 
 

DESPACHOS 
 

 
 

DIRECÇÃO MUNICIPAL 
 

 
 

DESPACHO N.º 08/DMGAG/2011 
 
Assunto: Subdelegação de competências do Director 
Municipal de Gestão e Administração Geral no Chefe de 
Divisão de Gestão Patrimonial – Dr.º 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 dos Despachos de 
Delegação e Subdelegação de Competências n.º 
110/PRES/2011, de 01 de Março, e n.º 13/VMM/2011, 
de 02 de Março, subdelego, no Chefe de Divisão de 
Gestão Patrimonial, Dr.º António Manuel Delgado 
Carrilho, de 2 a 11 de Dezembro de 2011 as competências 
que me foram delegadas e subdelegadas e que constam 
dos supracitados Despachos e que serão exercidos no 
âmbito da Direcção Municipal de Gestão e Administração 
Geral, 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 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 ser 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 previa do signatário. 
 
Odivelas, 30 de Novembro de 2011 
 

Por Subdelegação de Competências 
O Director Municipal de Gestão e Administração Geral 

(Hernâni Boaventura) 

 

OUTROS DESPACHOS 
 

 
 

DESPACHO N.º 01/C.C.A/2011 
 
Assunto: Nomeação do substituto do Presidente do 
Conselho de Coordenação da Avaliação - S.I.A.D.A.P 
 
Nos termos da alínea g) do artigo 11.º do “Regulamento 
do Conselho de Coordenação da Avaliação do Sistema 
Integrado de Avaliação do Desempenho da Câmara 
Municipal de Odivelas”, designo como meu substituto, 
nas minhas faltas e impedimentos, o senhor Vereador Dr. 
Mário Máximo. 
 
Odivelas, 23 de novembro de 2011 
 
A Presidente do Conselho de Coordenação da Avaliação 

(Susana de Carvalho Amador) 
 
 
 

DESPACHO N.º 02/C.C.A/2011 
 
Assunto: Nomeação da Secretária do Conselho de 
Coordenação da Avaliação - S.I.A.D.A.P. 
 
Nos termos da alínea f) do artigo 11.º e da alínea d) do 
artigo 16.º do “Regulamento do Conselho de 
Coordenação da Avaliação do Sistema Integrado de 
Avaliação do Desempenho da Câmara Municipal de 
Odivelas”, designo a Senhora Joana Margarida Zeferino 
Gomes Antunes, trabalhadora desta Câmara Municipal, 
Secretária do Conselho de Coordenação da Avaliação do 
S.I.A.D.A.P. 
 
Odivelas, 23 de novembro de 2011 
 
A Presidente do Conselho de Coordenação da Avaliação 

(Susana de Carvalho Amador) 
 
 
 

DESPACHO N.º 03/C.C.A/2011 
 
Assunto: Publicação do “Regulamento do Conselho de 
Coordenação da Avaliação do Sistema Integrado de 
Avaliação do Desempenho da Câmara Municipal de 
Odivelas” 
 
Conforme Primeira Reunião do Conselho Coordenador 
da Avaliação (C.C.A.) – 2011, do Sistema Integrado de 
Avaliação do Desempenho da Administração Pública 
(S.I.A.D.A.P.), da Câmara Municipal de Odivelas, no dia 
14 de novembro de 2011, foi deliberado e aprovado por 
unanimidade o “Regulamento do Conselho de 
Coordenação da Avaliação do Sistema Integrado de 
Avaliação do Desempenho da Câmara Municipal de 
Odivelas”.  
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Assim, dando cumprimento ao disposto no artigo 31º, do 
referido regulamento, procede-se à sua publicitação em 
anexo ao presente Despacho. 
 
Odivelas, 23 de novembro de 2011 
 
A Presidente do Conselho de Coordenação da Avaliação 

(Susana de Carvalho Amador) 
 
 
 

ANEXO 
 

Regulamento do Conselho de Coordenação da 
Avaliação do Sistema Integrado de Avaliação do 

Desempenho 
da Câmara Municipal de Odivelas 

 
Preâmbulo 

 
O Decreto Regulamentar n.º 18/2009, de 4 de setembro, 
procedeu à adaptação às Autarquias Locais do sistema 
integrado de gestão e avaliação do desempenho na 
Administração Pública, aprovado pela Lei n.º 66-B/2007, 
de 28 de dezembro. 
 
Os diplomas legais acima mencionados determinam a 
elaboração de um regulamento de funcionamento do 
Conselho Coordenador da Avaliação. 
 
O Conselho Coordenador da Avaliação é, de acordo com 
as referidas disposições legais, o órgão regulador do 
sistema de avaliação de desempenho, tendo como 
principal responsabilidade a aplicação objetiva e criteriosa 
deste sistema. 
 
O presente regulamento tem como objeto operacionalizar 
o disposto no Decreto Regulamentar n.º 18/2009, de 4 de 
setembro e na Lei 66-B/2007 de 28 de dezembro, no que 
concerne ao estabelecido no n.º 6 do art.º 58.º da Lei 66-
B/2007 e n.º 6 do art.º 21.º do Decreto Regulamentar n.º 
18/2009 de 4 de setembro, bem como o Despacho 
normativo 4-A/2010, de 08 de fevereiro, e a Portaria nº 
1633/2077, de 31 de dezembro.  
 
Assim, nos artigos seguintes, são estabelecidas diretrizes 
para uma aplicação objetiva e harmónica do Sistema 
Integrado de Avaliação do Desempenho na 
Administração Pública, de agora em diante designado 
S.I.A.D.A.P., prevendo-se igualmente a forma de 
funcionamento do Conselho Coordenador da Avaliação, 
de agora em diante designado C.C.A.. 

 
 
 
 
 
 
 

Titulo I 
Disposições, Princípios e objetivos 

 
Capitulo I 

Disposições Gerais e Comuns 
 

Artigo 1.º 
Objeto 

O presente regulamento tem como finalidade, definir a 
composição, competências e funcionamento do Conselho 
Coordenador de Avaliação do Município de Odivelas, 
bem como, da Secção Autónoma para a Avaliação do 
Pessoal não docente, em execução do disposto na Lei n.º 
66-B/2007, de 28 de dezembro, adaptada à Administração 
Local pelo Decreto Regulamentar n.º 18/2009, de 04 de 
setembro, e tendo em conta o Decreto Regulamentar n.º 
8/2009, de 21 de maio e a Portaria n.º 759/2009, de 16 de 
julho.  

 
Artigo 2.º 

Âmbito de aplicação 
 
1. O presente regulamento aplica-se aos Subsistemas do 
S.I.A.D.A.P., que compreende: 
 
a)O subsistema de avaliação do desempenho dos 
dirigentes do município, abreviadamente designado por 
S.I.A.D.A.P. 2; 
 
b)O subsistema de avaliação do desempenho dos 
trabalhadores do município, abreviadamente designado 
por S.I.A.D.A.P. 3. 
 
2. As regras definidas no presente regulamento aplicam-se 
a todas as unidades orgânicas, dirigentes e trabalhadores 
do município independentemente da modalidade de 
vinculação e de constituição da relação jurídica de 
emprego público ao abrigo da qual exercem as respetivas 
funções, sem prejuízo das especificidades previstas no 
artigo 42.º da Lei nº 66-B/2007, de 27 de dezembro. 
 
3. Aplica-se igualmente, em conformidade com o artigo 
83.º da Lei 66-B/2007, ao pessoal originário do Mapa de 
Pessoal desta Autarquia e que atualmente se encontra a 
exercer funções nas empresas municipais, concessionadas, 
juntas de freguesia ou outras entidades. 

 
Artigo 3.º 

Exclusão de aplicação 
 
Ficam excluídos do âmbito do presente regulamento, as 
pessoas que não têm uma relação jurídica de emprego 
público com o Município, tais como os prestadores de 
serviços, os estagiários e outros trabalhadores em 
situações legalmente equiparáveis. 
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Artigo 4.º 
Intervenientes no processo de avaliação 

 
Intervêm no processo de avaliação do desempenho no 
âmbito de cada serviço: 
 
a)O avaliador; 
b)O avaliado; 
c)O conselho coordenador da avaliação; 
d)A comissão paritária; 
e)O dirigente máximo do serviço. 

 
 

Capitulo II 
Princípios e objetivos 

 
Artigo 5.º 
Princípios 

 
O S.I.A.D.A.P. subordina -se aos seguintes princípios: 
 
a) Coerência e integração, alinhando a ação dos serviços, 
dirigentes e trabalhadores na prossecução dos objetivos e 
na execução das políticas públicas; 
 
b) Responsabilização e desenvolvimento, reforçando o 
sentido de responsabilidade de dirigentes e trabalhadores 
pelos resultados dos serviços, articulando melhorias dos 
sistemas organizacionais e processos de trabalho e o 
desenvolvimento das competências dos dirigentes e dos 
trabalhadores; 
 
c) Universalidade e flexibilidade, visando a aplicação dos 
sistemas de gestão do desempenho a todos os serviços, 
dirigentes e trabalhadores, mas prevendo a sua adaptação 
a situações específicas; 
 
d) Transparência e imparcialidade, assegurando a 
utilização de critérios objetivos e públicos na gestão do 
desempenho dos serviços, dirigentes e trabalhadores, 
assente em indicadores de desempenho; 
 
e) Eficácia, orientando a gestão e a ação dos serviços, dos 
dirigentes e dos trabalhadores para a obtenção dos 
resultados previstos; 
 
f) Eficiência, relacionando os bens produzidos e os 
serviços prestados com a melhor utilização de recursos; 
g)Orientação para a qualidade nos serviços públicos;  
 
h) Comparabilidade dos desempenhos dos serviços, 
através da utilização de indicadores que permitam o 
confronto com padrões nacionais e internacionais, sempre 
que possível; 
 
i) Publicidade dos resultados da avaliação dos serviços, 
promovendo a visibilidade da sua atuação perante os 
utilizadores; 
 

j) Publicidade na avaliação dos dirigentes e dos 
trabalhadores, nos termos previstos na presente lei; 
 
k) Participação dos dirigentes e dos trabalhadores na 
fixação dos objetivos dos serviços, na gestão do 
desempenho, na melhoria dos processos de trabalho e na 
avaliação dos serviços; 
 
l) Participação dos utilizadores na avaliação dos serviços. 

 
 

Artigo 6.º 
Objetivos 

 
Constituem objetivos globais do S.I.A.D.A.P.: 
 
a) Contribuir para a melhoria da gestão da Administração 
Pública em razão das necessidades dos utilizadores e 
alinhar a atividade dos serviços com os objetivos das 
políticas públicas; 
 
b) Desenvolver e consolidar práticas de avaliação e 
autorregulação da Administração Pública; 
 
c) Identificar as necessidades de formação e 
desenvolvimento profissional adequadas à melhoria do 
desempenho dos serviços, dos dirigentes e dos 
trabalhadores; 
 
d) Promover a motivação e o desenvolvimento das 
competências e qualificações dos dirigentes e 
trabalhadores, favorecendo a formação ao longo da vida; 
 
e) Reconhecer e distinguir serviços, dirigentes e 
trabalhadores pelo seu desempenho e pelos resultados 
obtidos e estimulando o desenvolvimento de uma cultura 
de excelência e qualidade; 
 
f) Melhorar a arquitetura de processos, gerando valor 
acrescentado para os utilizadores, numa ótica de tempo, 
custo e qualidade; 
 
g) Melhorar a prestação de informação e a transparência 
da ação dos serviços da Administração Pública; 
 
h) Apoiar o processo de decisões estratégicas através de 
informação relativa a resultados e custos, designadamente 
em matéria de pertinência da existência de serviços, das 
suas atribuições, organização e atividades. 
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Titulo II 
Conselho de Coordenação de Avaliação 

 
Capitulo I 

Composição e Competências 
 

Artigo 7.º 
Conselho Coordenador de Avaliação 

 
O Conselho de Coordenação de Avaliação é o órgão 
colegial, que junto do Presidente da Câmara Municipal, 
coordena os processos de avaliação instituídos pelos 
Subsistemas do S.I.AD.A.P. 

 
 

Artigo 8.º 
Competências do Conselho Coordenador de 

Avaliação 
 
Compete ao C.C.A.: 
 
a) Estabelecer diretrizes para uma aplicação objetiva e 
harmónica do S.I.A.D.A.P. 2 e do S.I.A.D.A.P. 3, tendo 
em consideração os documentos que integram o ciclo de 
gestão referido no artigo 5.º do Decreto Regulamentar n.º 
18/2009, de 04 de setembro; 
 
b) Estabelecer orientações gerais em matéria de fixação de 
objetivos, de escolha de competências e de indicadores de 
medida, em especial os relativos à caracterização da 
situação de superação de objetivos; 
 
c) Estabelecer o número de objetivos e competências a 
que se deve subordinar a avaliação de desempenho, 
podendo fazê-lo para todos os trabalhadores ou, quando 
se justifique, por unidade orgânica ou por carreira; 
d)Garantir o rigor e a diferenciação de desempenhos do 
S.I.A.D.A.P. 2 e do S.I.A.D.A.P. 3, cabendo-lhe validar as 
avaliações de Desempenho relevante e Desempenho 
inadequado, bem como proceder ao reconhecimento de 
Desempenho excelente; 
 
e) Emitir parecer sobre os pedidos de apreciação das 
propostas de avaliação dos dirigentes avaliados; 
f)Exercer as demais competências que, por lei ou 
regulamento, lhe são cometidas. 

 
 

Artigo 9º 
Composição do Conselho Coordenador de Avaliação 

(S.I.A.D.A.P. 3) 
 
1. O C.C.A. é presidido pelo Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas e integra: 
 
a) Os Vereadores que exerçam funções a tempo inteiro; 
 
b) Os dirigentes de nível superior; 
 

c) Três a cinco dirigentes de nível intermédio designados 
pelo Presidente da Câmara Municipal. 
 
2. Poderão ainda participar nas reuniões do C.C.A., sem 
direito a voto:  
 
a) Um secretário; no caso de não ser um dos elementos 
integrantes do C.C.A.; 
b) O apoio técnico, previsto no número 1 do artigo 14º. 
 
3. A presidência do C.C.A. pode ser delegada nos termos 
da lei. 
 
4. Os elementos mencionados na alínea c) do número 1 
do presente artigo ficam sujeitos à regra da rotatividade, 
pelo prazo de dois anos e são nomeados por despacho do 
Presidente da Câmara Municipal. 
 
5. Quando o C.C.A. o entenda, podem participar nas 
reuniões, outras pessoas para efeitos do disposto nos 
números 2 e 3 do artigo 14º do presente Regulamento.  

 
 

Artigo 10º 
Composição do Conselho Coordenador de Avaliação 
para avaliação do desempenho de pessoal dirigente 

(S.I.A.D.A.P. 2) 
 
Para operacionalização do disposto no nº 7 do artigo 21º 
do Decreto Regulamentar nº 18/2009, de 04 de setembro, 
para apreciação das questões relacionadas com a avaliação 
do desempenho de pessoal dirigente, o C.C.A. tem 
composição restrita aos membros do órgão executivo 
constantes do respetivo conselho e aos dirigentes, com 
grau superior aos dos dirigentes em avaliação, sendo 
restrita aos membros do órgão executivo, no processo de 
avaliação dos Diretores Municipais, mantendo-se o 
secretariado nomeado pelo Presidente da Câmara 
Municipal. 

 
 

Artigo 11.º 
Competências do presidente 

Compete ao presidente do C.C.A.: 
 
a) Representar o C.C.A.; 
 
b) Convocar, presidir e dirigir as reuniões do C.C.A.; 
 
c) Promover o cumprimento das deliberações tomadas 
pelo C.C.A.; 
 
d) Garantir o funcionamento do C.C.A., de modo a 
assegurar a prossecução dos objetivos que lhe são 
cometidos, nos termos do Decreto Regulamentar n.º 
18/2009, de 4 de setembro; 
 
e) Designar os elementos que compõem o C.C.A., para 
efeitos do disposto nos números 4 e 5 do artigo 9º do 
presente Regulamento; 
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f) Designar o secretário do C.C.A.; 
 
g) Designar o seu substituto, nas suas faltas e 
impedimentos. 

 
 

Artigo 12.º 
Funções do secretário 

Compete ao secretário do C.C.A.: 
 
a) Apoiar o presidente na preparação das ordens de 
trabalho; 
 
b) Enviar aos membros do C.C.A., com a antecedência 
prevista no número 2 e 3 do artigo 24º deste regulamento, 
as convocatórias para as reuniões acompanhadas das 
respetivas ordens de trabalhos; 
 
c) Secretariar as reuniões do C.C.A. e elaborar as 
respetivas atas; 
 
d) Assegurar a divulgação dos atos do C.C.A., sempre que 
assim for decidido, assim como a expedição e o arquivo 
dos documentos exarados por aquele órgão. 
 
 

Artigo 13.º 
Substituição do Presidente e do Secretário 

 
1. O Presidente é substituído, em caso de ausência, falta 
ou impedimento, pelo membro presente titular do cargo 
mais elevado e, existindo mais do que um nessa situação, 
pelo que tiver mais tempo de permanência no C.C.A. e, 
subsistindo ainda empate, pelo mais velho. 
 
2. O Secretário é substituído, em caso de ausência, falta ou 
impedimento, pelo membro com menos tempo de 
permanência no C.C.A. e, existindo mais do que um nessa 
situação, pelo mais novo. 
 
3. Quando o secretário não seja membro do C.C.A., nos 
termos da alínea f) do artigo 11º, pode o Presidente, em 
alternativa ao disposto no número anterior, designar o 
respetivo substituto de entre os elementos presentes. 

 
 

Artigo 14.º 
Apoio técnico ao Conselho Coordenador de 

Avaliação 
1. O C.C.A. tem como apoio técnico fixo o dirigente 
responsável pelo Gabinete de Auditoria Interna e de 
Avaliação de Desempenho e o dirigente responsável pela 
Divisão de Recursos Humanos e Formação. 
 
2. O C.C.A., sempre que entenda ser necessária assessoria 
técnica, para além da prevista no número anterior, pode 
convocar qualquer elemento, para esse efeito. 
 

3. Pode ainda, convocar avaliadores, avaliados, dirigentes, 
chefias ou coordenadores, no sentido de se munir de 
informação necessária à fundamentação de uma posterior 
deliberação. 

Capítulo II 
Secção Autónoma do Conselho Coordenador de 

Avaliação 
 

Artigo 15.º 
Conselho Coordenador de Avaliação – Secção 

Autónoma (C.C.A.-S.A.) 
 
No âmbito do C.C.A., funciona uma Secção Autónoma 
criada nos termos do disposto no nº 3 do artigo 3º da 
Portaria nº 759/2009, de 16 de julho, para a apreciação 
das questões relativas à avaliação do pessoal não docente, 
dos agrupamentos de escolas ou escolas não agrupadas, 
com vínculo à Câmara Municipal de Odivelas. 

 
 

Artigo 16º 
Composição da Secção Autónoma 

 
1. A Secção Autónoma do C.C.A. é presidida pelo 
Presidente da Câmara Municipal de Odivelas e integra: 
 
a) O Vereador do pelouro da Educação; 
 
b) O dirigente da área da educação; 
 
c) Os Diretores dos agrupamentos de escolas ou escolas 
não agrupadas, ou seus representantes; 
 
d) Um secretário que, não sendo membro da Secção 
Autónoma, não terá direito a voto. 
 
2. A presidência do C.C.A. - Secção Autónoma pode ser 
delegada no Vereador do pelouro da Educação, nos 
termos da lei. 

 
 

Artigo 17º 
Competências da Secção Autónoma do Conselho 

Coordenador de Avaliação 
 
Compete ao C.C.A. – S.A.: 
 
a) Garantir o rigor e a diferenciação de desempenhos do 
S.I.A.D.A.P. 2 e do S.I.A.D.A.P. 3, cabendo -lhe validar as 
avaliações de Desempenho relevante e Desempenho 
inadequado, bem como proceder ao reconhecimento de 
Desempenho excelente; 
 
b) Emitir parecer sobre os pedidos de apreciação das 
propostas de avaliação dos dirigentes avaliados; 

 
 
 
 
 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
 

 
Ano XII - N.º 22 - 6 de Dezembro de 2011 

25 
 

Capitulo III 
Deveres e situações de impedimento dos membros 

do Conselho Coordenador de Avaliação 
 

Artigo 18.º 
Deveres dos membros do Conselho Coordenador de 

Avaliação 
 
Constituem deveres dos membros do C.C.A.: 
a) Comparecer às reuniões regularmente convocadas; 
 
b) Desempenhar as funções para que foram incumbidos; 
 
c) Participar na discussão dos assuntos e suas 
deliberações; 
 
d) Observar a ordem e a disciplina fixada no presente 
regulamento; 
 
e) Justificar faltas de comparência ao Presidente do 
C.C.A., previamente à realização das reuniões, ou até 
cinco dias úteis, após a respetiva falta. 

 
 

Artigo 19.º 
Confidencialidade 

 
1. O processo da avaliação do desempenho tem caráter 
confidencial, e com exceção do avaliado, todos os 
intervenientes no processo de avaliação, bem como, os 
que em virtude do exercício das suas funções, tenham 
conhecimento do mesmo ficam sujeitos ao dever de sigilo. 
 
2. Ficam igualmente sujeitos ao dever de sigilo todos os 
elementos a quem o conselho tenha solicitado 
colaboração nos termos do artigo 14.º do presente 
regulamento. 
 
3. O acesso à documentação relativa ao S.I.A.D.A.P. 
subordina-se ao disposto no Código do Procedimento 
Administrativo e à legislação relativa ao acesso a 
documentos administrativos. 

 
 

Artigo 20.º 
Situações de impedimento e de suspeição 

 
1. Os membros do C.C.A. estão impedidos de participar 
nas votações relativas à validação das suas propostas de 
classificação de Inadequado e de Relevante, e de 
reconhecimento de excelência dos seus avaliados, bem 
como nas relativas a reclamações dos mesmos, devendo 
ausentarem-se do local onde esteja a decorrer a reunião 
durante o período de tempo necessário à deliberação do 
ponto. 
 
2. Os membros do C.C.A. estão igualmente sujeitos ao 
regime de impedimento e suspeição previstos nos artigos 
44º a 50º do C.P.A.. 

 

Capitulo IV 
Das Reuniões do Conselho Coordenador de 

Avaliação 
 

Artigo 21.º 
Reuniões 

 
1. As reuniões do C.C.A. podem ser ordinárias ou 
extraordinárias. 
 
2. As reuniões do C.C.A. são privadas. 

 
 

Artigo 22.º 
Reuniões Ordinárias 

 
1. O C.C.A. reúne, ordinariamente no mês de dezembro, 
para o exercício das competências referidas nas alíneas a), 
b) e c) do artigo 8.º do presente Regulamento, 
relativamente ao ano seguinte. 
 
2. O C.C.A. reúne ordinariamente, entre 15 e 31 de 
janeiro, nomeadamente, para: 
 
a) Proceder à análise das propostas de avaliação e à sua 
harmonização de forma a assegurar o cumprimento das 
percentagens relativas à diferenciação de desempenhos; 
 
b) Se for necessário, transmitir, novas orientações aos 
avaliadores na sequência das orientações anteriormente 
estabelecidas.  
 
3. O C.C.A. reúne, ordinariamente, entre 1 e 15 de março, 
com vista a: 
 
a)Apreciação e validação das propostas com menção de 
Desempenho relevante e Desempenho inadequado; 
 
b) Caso não entenda validar a proposta de avaliação 
apresentada, devolverá o processo ao avaliador 
acompanhado da documentação de não validação, para 
que aquele, no prazo fixado que, não deve ser superior a 5 
dias úteis, reformule a proposta de avaliação, através de 
fundamentação adequada; 
 
c) Estabelecer, caso não acolha a fundamentação 
apresentada pelo avaliador, a proposta final de avaliação 
que será transmitida ao avaliador para que este dê 
conhecimento ao avaliado e a remeta, por via hierárquica, 
para homologação. 
 
d) Eventual reconhecimento de mérito significando 
desempenho excelente, por iniciativa do avaliador ou do 
avaliado, apresentada no prazo de 5 dias úteis após 
tomada de conhecimento da validação da classificação de 
relevante e acompanhada de caracterização que 
especifique os respetivos fundamentos e analise o impacto 
do desempenho evidenciando os contributos relevantes 
para o Município. 
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Artigo 23.º 
Reuniões Extraordinárias 

 
1. O C.C.A. reúne extraordinariamente, sempre que tiver 
de: 
 
a) Emitir parecer sobre as reclamações apresentadas do 
ato homologatório da avaliação; 
 
b) Proceder dentro do prazo estipulado para o efeito, à 
avaliação anual prevista no nº 7 do artigo 42.º da Lei nº 
66-B/2007, de 28 de dezembro; 
 
c) Emitir parecer sobre os pedidos de apreciação das 
propostas de avaliação dos dirigentes avaliados. 
 
2.O C.C.A. reúne extraordinariamente, sempre que o 
Presidente considere existir matéria de relevo que o 
justifique. 
 
3. Podem ainda ser agendadas reuniões extraordinárias a 
pedido da maioria dos membros do C.C.A., desde que o 
requeiram por escrito, ou por proposta subscrita por um 
terço dos seus membros, devendo, neste último caso, ser 
indicado o respetivo motivo. 

 
 

Artigo 24º 
Convocação das Reuniões 

 
1. As reuniões são convocadas pelo Presidente da Câmara 
Municipal, com indicação expressa do dia, hora e local da 
sua realização, por comunicação individual dirigida a cada 
um dos seus membros. 
 
2. Da convocatória deve constar a ordem de trabalhos. 
 
3.As reuniões ordinárias são convocadas com a 
antecedência mínima de 7 dias úteis. 
 
4. As reuniões extraordinárias são convocadas com 48 
horas de antecedência. 

 
 

Artigo 25.º 
Quórum 

 
O C.C.A. só pode reunir validamente quando estiver 
presente a maioria do número legal dos seus membros 
com direito a voto. 

 
 

Artigo 26.º 
Deliberações 

 
1. O C.C.A. só pode deliberar quando houver quórum nos 
termos do artigo anterior. 
 
2. Só podem ser objeto de deliberação os assuntos 
incluídos na ordem do dia, salvo se, tratando-se de reunião 

ordinária, pelo menos dois terços dos membros com 
direito a voto, deliberarem a inclusão do mesmo na ordem 
do dia. 

 
 

Artigo 27.º 
Processo de votação 

 
1. As deliberações, salvo expressa disposição legal, são 
adotadas por maioria dos membros com direito de voto, 
não se contando para o efeito as abstenções. 
 
2. A votação processa-se: 
 
a) Nominalmente, salvo expressa determinação legal em 
sentido contrário ou no disposto nas alíneas seguintes; 
 
b) Por escrutínio secreto, quando as deliberações 
importem apreciações de comportamentos ou das 
qualidades de pessoas; 
 
c) Por simples consenso, quando se trate de deliberações 
sobre assuntos de mero expediente, verificando o 
presidente a falta de oposição. 
 
3. Nas deliberações de natureza consultiva é proibida a 
abstenção, sem prejuízo do disposto no número seguinte. 
 
4. Em caso de empate: 
 
a) Tratando-se de votação nominal, o presidente tem a 
prerrogativa do voto de qualidade; ou 
 
b) Tratando-se de votação por escrutínio secreto, é a 
mesma repetida. Subsistindo empate, há lugar a votação 
nominal. 
 
5. O presidente exerce o direito de voto em último lugar. 
 
6. Qualquer membro do C.C.A. pode fazer constar da ata 
o seu voto de vencido com os motivos de facto e de 
direito que o fundamentam. 

 
 

Artigo 28.º 
Atas 

 
1. De cada reunião será lavrada ata, que conterá um 
resumo de tudo o que nela tiver ocorrido, indicando, 
designadamente, a data e o local da reunião, os membros 
presentes, os assuntos apreciados, as deliberações 
tomadas, indicando as matérias de facto e de direito, e a 
forma e o resultado das respetivas votações. 
 
2. Devem constar na ata os pontos discutidos e aprovados 
que devam ser objeto de publicitação. 
 
3. As atas são lavradas pelo secretário e postas à 
aprovação no final da respetiva reunião, sendo assinadas 
por todos os membros do C.C.A. e pelo secretário.  
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4. As deliberações só podem adquirir eficácia depois de 
aprovadas as respetivas atas e publicitadas, nas situações 
previstas no artigo ou depois de assinadas as minutas, nos 
termos do número anterior. 
 
5. As atas do C.C.A. e do C.C.A. – Secção Autónoma são 
depositadas e arquivadas no G.A.I.A.D. 

 
 

Título III 
Disposições finais 

 
Artigo 29º 

Normas aplicáveis à Secção Autónoma 
 
Aplicam-se à Secção Autónoma do C.C.A. todas as regras 
constantes no presente regulamento com as devidas 
adaptações. 

 
 

Artigo 30.º 
Manual de Procedimento Interno e calendarização 

 
1. Para efeitos de operacionalidade dos três subsistemas 
do S.I.A.D.A.P., é elaborado um “Manual de 
Procedimento Interno de Aplicação do S.I.A.D.A.P. na 
Câmara Municipal de Odivelas”, o qual faz parte 
integrante do presente Regulamento, e vincula todos os 
intervenientes no processo de avaliação. 
 
2. Também, para efeitos de operacionalidade, é 
apresentado um calendário das diversas fases do 
S.I.A.D.A.P., o qual faz parte integrante do presente 
Regulamento. 

 
 

Artigo 31º 
Publicidade 

 
1. O presente regulamento, nos termos e para os efeitos 
do artigo 26.º do Decreto - Regulamentar n.º 18/2009, de 
4 de setembro, será publicitado na página eletrónica do 
Município de Odivelas, bem como, os documentos 
previstos no artigo anterior. 
 
2. Sem prejuízo do disposto no artigo 19º e do número 2 
do artigo 21º do presente Regulamento, é publicado 
anualmente, na página eletrónica da Câmara Municipal de 
Odivelas, bem como, na Intranet, sem prejuízo de outras 
formas de publicidade previstas na lei: 
 
a) O resultado global da avaliação de desempenho, 
contendo o número das menções qualitativas atribuídas 
por carreira, bem como o número de casos em que foi 
efetuada avaliação nos termos dos números 5, 6 e 7 do 
artigo 42º da Lei 66-B/2007, de 28 de dezembro; 
 
b) As menções qualitativas e respetiva quantificação 
quando fundamentam, no ano em que são atribuídas, a 

mudança de posição remuneratória na carreira ou a 
atribuição de prémio de desempenho, bem como as 
menções qualitativas anteriores que tenham sido 
atribuídas e que contribuam para tal fundamentação; 
 
c) O reconhecimento de mérito significando desempenho 
excelente; 
 
d) A distribuição prévia das percentagens de diferenciação 
de desempenho, de modo a assegurar o cumprimento dos 
limites máximos referidos no nº 1 do artigo 75º da Lei 66-
B/2007, de 28 de dezembro; 
 
e) Os critérios de ponderação curricular. 
 
3. Para assegurar a concretização das suas competências, o 
C.C.A. deve divulgar pelos avaliadores as deliberações 
tomadas e transmitir-lhes as orientações aprovadas. 

 
 

Artigo 32º 
Regime supletivo 

 
Em tudo o que for omisso no presente regulamento 
aplicam-se as disposições legais aplicáveis ao Sistema 
Integrado de Avaliação de Desempenho, designadamente 
a Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro, adaptada à 
Administração Local pelo Decreto Regulamentar n.º 
18/2009, de 04 de setembro, e tendo em conta o Decreto 
Regulamentar n.º 8/2009, de 21 de maio e a Portaria n.º 
759/2009, de 16 de julho, o Código do Procedimento 
Administrativo, bem como, quaisquer despachos 
emanados pelos serviços públicos com tutela sobre as 
autarquias locais.  

 
 

Artigo 33.º 
Revisão e alteração do regulamento 

 
1. O presente regulamento, bem como o “Manual de 
Procedimento Interno de Aplicação do S.I.A.D.A.P. na 
Câmara Municipal de Odivelas”, são objeto de revisão e 
alteração sempre que, por força da lei ou alteração das 
circunstâncias, se julgue pertinente. 
 
2. Nenhuma modificação à aplicação do presente 
Regulamento pode ser posta em pratica sem que seja 
devidamente aprovada pelo C.C.A.. 

 
 

Artigo 34.º 
Entrada em vigor 

O presente Regulamento entra em vigor no dia seguinte 
ao da sua publicitação.  
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AVISOS 
 

 
 

AVISO 
CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 
ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 14/89 - B.º CASAL DO RATO – 

PONTINHA 
 
Nos termos do artigo 78º n.º 2 do Decreto-Lei nº 555/99, 
de 16 de Setembro, na sua redacção actual, torna-se 
público que a Câmara Municipal de Odivelas, emitiu em 
11 de Novembro de 2011, o Aditamento ao Alvará de 
Loteamento n.º 14/89, conforme requerido pela 
Associação de Proprietários e Moradores Casal do Rato, 
fundamentando-se nas deliberações tomadas em sede da 
5.ª Reunião Extraordinária de 30 de Setembro de 2009, 
15.ª Reunião Ordinária de 28 de Junho de 2010, 25.ª 
Reunião Ordinária de 7 de Dezembro de 2010 da Câmara 
Municipal de Odivelas e 2.ª Reunião da 5ª Sessão 
Ordinária da Assembleia Municipal de 16 de Dezembro 
de 2010 com os respectivos pontos: Proposta de 
aprovação da alteração ao Alvará de Loteamento n.º 
14/89 relativa aos lotes 1 a 19, 21 a 23, 26, 27, 30, 31, 33 a 
36, 40 a 45, 47 a 50A, 52 a 67, 69A a 74, 81 a 83, 88, 91 a 
100, 103 a 108, 113, 114, 116, 117, 121, 123, 123A, 126 a 
129, 131 a 137A, 139 a 141, 143 a 145, 149 a 152, 154 a 
160, 162, 163A, 165, 166, 168, 173 a 182, 186A, 186B, 201 
a 203, 205, 208, 210, 212, 214,217, 217A, 219, 222, 224, 
228 a 230, 232, 233, 235 a 241, 243A, 244, 246A, 248, 250, 
256, 257, 259 a 261, 263, 264, 266 a 270, 275 a 277, 279, 
281, 282, 284, 288 a 292, 296A a 302, 307, 310 a 313 e 
323; Proposta de aprovação da autorização administrativa 
de obras de urbanização no âmbito da alteração ao alvará 
de loteamento n.º 14/89; Proposta de aprovação das 
alterações às condições das obras de urbanização e áreas 
de cedência e Proposta de autorização para liquidação e 
cobrança das taxas devidas, foram aprovados por 
unanimidade, de acordo com o proposto nas informações 
n.º 62/IF/DGOU/DRU/09, 95/MS/DGOU/DRU/09, 
92/SM/DRU/DGOU/10, 53/SVM/DGOU/DRU/10, 
5/IF/DGOU/DRU/10, 43/MS/DGOU/DRU/10 e 
153/SM/DRU/DGOU/10 e respectivos despachos a fls. 
3897, 4551 e 4565 determina que se emita o presente 
aditamento ao Alvará de Loteamento identificado em 
epígrafe em nome da Associação de Proprietários e 
Moradores Casal do Rato. 
 
Relativamente ao Plano Director Municipal (PDM) de 
Loures publicado no Diário da República I Série B de 
14/07/94 com as alterações publicadas a 13 de Fevereiro 
de 2009, a área abrangida está classificada como “Espaços 
Urbanos - a Recuperar e Legalizar” e como “Espaços 
Urbanizáveis – Verde Urbano de Protecção e 
Enquadramento”.  
 
O presente aditamento será junto ao alvará de loteamento 
n.º 14/89 que passará a apresentar, de acordo com as 
peças escritas e desenhadas, as seguintes características: 

1. Parâmetros Urbanisticos 
 
Área de Intervenção: 205 000m2; 
 
Número de Lotes: 329; 
 
Número de Fogos: 599; 
 
Número de Actividades Económicas: 78; 
 
Área de total de lotes privados: 117 283,50m2 (representa 
o aumento de 696 m2 relativamente ao loteamento 
original);  
 
Área de total de lotes privados: 117 283,50m2; 
 
Área total de implantação das construções: Não 
determinada; 
 
Área total de construção: Não determinada; 
 
Área de construção habitacional: Não determinada; 
 
Área de construção afecta às actividades económicas: Não 
determinada; 
 
Índice de construção: Não determinado; 
 
Densidade habitacional: 29,27 fogos/ha; 
 
Área a integrar o domínio público para arruamentos e 
zonas verdes: 63527m2; 60207,50m2 para arruamentos e 
3120m2 para espaços verdes (representa o redução de 1 
575,5 m2 relativamente ao loteamento original); 
 
Área de Cedência para equipamento: 2 4189 m2 
(representa o aumento de 894 m2 relativamente ao 
loteamento original) 
 
Da concessão do presente aditamento vai ser dada 
imediata publicidade, nos termos legais e enviadas cópias 
autenticadas às seguintes entidades e serviços: CCDR, 
Junta de Freguesia da Pontinha, Serviços Municipalizados 
de Loures e demais entidades publicas e serviços 
camarários com competência na matéria.  
 
Para os efeitos do disposto no n. º 4 alínea b) do art.º 30.º 
da Lei n.º 91/95 de 2 de Setembro, alterada pelas Leis n.º 
165/99 de 14 de Setembro e n.º 64/2003 de 23 de 
Setembro, a Câmara Municipal de Odivelas remeterá o 
presente alvará ao Serviço de Finanças de Odivelas, 
ficando em arquivo dois exemplares nesta Câmara 
Municipal de Odivelas.  
 
Paços do Concelho, 11 de Novembro de 2011 
 

A Presidente da Câmara Municipal, 
(Susana de Carvalho Amador) 
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AVISO 
CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 
EMISSÃO DE ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 5/2011/DRU - AUGI 

BAIRRO ALTO DE FAMÕES – FREGUESIA DE FAMÕES  
 
Nos termos do artigo 78º n.º 2 do Decreto-Lei nº 555/99, 
de 16 de Setembro, na sua redacção actual, conjugado 
com o disposto na Lei nº 91/95, na sua redacção actual, 
torna-se público que a Câmara Municipal de Odivelas, 
emitiu em 18 de Novembro de 2011, o Alvará de 
Loteamento n.º 5/2011/DRU-AUGI, conforme 
requerido pela Associação de Proprietários do Bairro Alto 
de Famões – Freguesia de Famões, que incide sob os 
prédios descritos na Conservatória do Registo Predial de 
Odivelas inseridos na área delimitada como AUGI. 
a operação de loteamento, alterações ao projecto de 
loteamento, obras de urbanização e condições para a 
emissão do alvará de loteamento e rectificação ao projecto 
de reconversão foram aprovadas por deliberações 
camarárias tomadas na 18.ª Reunião Ordinária de 
23/09/2009, 25.ª Reunião Ordinária de 07/12/2010 e 2.ª 
Reunião Ordinária de 25/01/2011 da Câmara Municipal 
de Odivelas respectivamente.  
 
A área de intervenção cumpre o Plano Director Municipal 
de Loures (PDM) publicado no Diário da República I 
Série B de 14 de Julho de 1994.  
 
Características do loteamento: 
 
-Área de intervenção - 53 390,58 m2  
-Área de Lotes - 35 212,00 m2  
-Área de implantação - 18 017,10 m2  
-Área de construção para habitação - 33 733,85 m2 Área 
de construção para serviços - 693,80 m2 
-Área de construção para comércio - 2 227,00 m2 Área de 
construção para armazéns e oficinas - 789,65 m2  
-Área total de construção - 37 444,30 m2 - 
-Índice de construção - 0,70 (máximo admissível = 0,70)  
-N.º de Lotes – 187 
-N.º de fogos – 295  
-Densidade habitacional - 55 fogos/ha (máximo 
admissível = 55 fogos/ha) 
-Número de pisos - 3 (máximo = 4)  
-Lugares de estacionamento exteriores (em espaço 
público) – 49 
-Cedências para espaços verdes - 6 412,00 m2 
-Cedências para arruamentos, passeios e estacionamento 
público - 11 766,58 m2 
 
O Alvará que se publicita contém todos os elementos 
legalmente previstos, designadamente:  

Condicionantes, condições gerais e particulares 
Quadro de Taxa de Compensação pela Área de 

Cedência em Falta, Taxa Municipal de Urbanização e 
valor da Caução atribuído a cada lote;  

Planta de localização à escala; 
Planta de Síntese do Loteamento à escala 1/500, que 

inclui Quadro Urbanimétrico e Quadro de Ónus; 
Regulamento do Estudo de Loteamento; 

Lista de Devedores entregue pela Associação de 
Proprietários do Bairro Alto de Famões. 
 
O processo 44673/, assim como todo o conteúdo da 
deliberação final camarária e texto integral do alvará estão 
disponíveis para consulta dos interessados do 
Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico e 
da emissão do mesmo é feita publicidade nos termos e 
locais legalmente previstos.  
 
Odivelas, 18 de Novembro de 2011 
 

A Presidente da Câmara Municipal, 
(Susana de Carvalho Amador) 
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AASSSSEEMMBBLLEEIIAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  
 

 
 

55..ªª  SSEESSSSÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  
 

11..ªª  RReeuunniiããoo  rreeaalliizzaaddaa  eemm  
 

2211  ddee  NNoovveemmbbrroo  ddee  22001111  
 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

MOÇÕES 
 

 
 

“REPÚDIO PELA REDUÇÃO BRUTAL 
DO SERVIÇO DE TRANSPORTES PÚBLICOS EM LISBOA 

 
Considerando: 
 
1º. A redução brutal que o Governo tem em preparação 
nos serviços dos transportes públicos no país e, em 
particular, na área metropolitana de Lisboa, a pretexto do 
cumprimento dos acordos com a troika do 
FMI/BCE/CE, subscritos pelo PS/PSD/CDS, que terão 
consequências extremamente gravosas nas enormes 
restrições que a grande maioria da população passará a ter, 
diariamente, para poder realizar as suas deslocações 
pendulares ou outras; 
 
2º. Essa redução encontra-se em preparação por um 
grupo de trabalho, nomeado pelo Ministério da 
Economia, composto por quem assume claramente uma 
proposta que prejudica o serviço público de transportes e 
beneficia diretamente o serviço de transportes atualmente 
prestado por empresas privadas, e que além disso, como já 
foi anunciado pelo atual Governo, prepara a privatização 
do serviço público de transportes nas áreas metropolitanas 
de Lisboa e Porto por forma a que essa futura concessão a 
privados favoreça os interesses privados; 
 
3º. A redução anunciada para os transportes em Lisboa, 
anuncia um regresso ao transporte de tipo “sardinhas em 
lata” a que se assistia em Lisboa, cujas consequências na 
exploração das empresas poderão ser, ao contrário do que 
o atual Governo apresenta, não uma redução dos défices 
de exploração e uma redução dos subsídios mas sim um 
aumento dos défices de exploração e um aumento dos 
subsídios, tal como se verificou, por exemplo, na 
privatização dos transportes em Inglaterra, nos anos 90; 
 

4º. A redução anunciada será efetivamente brutal pois, de 
acordo com o anunciado, apresenta as seguintes 
características: 
 
- no ML, encerramento das circulações em todas as linhas 
a partir das 23h e para as 21h30 nas zonas periféricas das 
Linhas Azul (Pontinha-Amadora Este) e Amarela (Campo 
Grande-Odivelas); 
 
- nos autocarros da Carris, supressão de um total de 24 
carreiras, encurtamento em 13 e redução da oferta em 
mais 10, o que equivale à eliminação/alteração em mais de 
50% das atuais carreiras e ao desaparecimento de alguns 
serviços como a rede da madrugada ou o acesso a zonas 
periféricas de Lisboa, como Moscavide, Portela de 
Sacavém, Odivelas, Pontinha, Algés/Cruz Quebrada; 
 
- nos eléctricos, supressão da carreira 18E (1 de um total 
de 5); 
 
5º. Todas estas reduções vão ter gravíssimas 
consequências sobre o emprego nos transportadores 
públicos, estimando-se o despedimento de cerca de 1.000 
trabalhadores apenas no conjunto das empresas públicas 
Carris/Metro; 
 
6º. Todas estas reduções vão ter consequências 
gravíssimas sobre o perfil da mobilidade na região de 
Lisboa, implicando uma brutal redução da qualidade da 
mobilidade na região e um enorme agravamento dos 
impactes ambientais e uma redução brutal na 
sustentabilidade das deslocações quer do ponto de vista 
ambiental, como do ponto de vista energético, 
manutenção dos veículos, desperdício de material, 
desperdício de recursos que ficam por utilizar (só na 
Carris, estima-se que haverá cerca de 100 autocarros que 
deixarão de circular/dia); 
 
7º. Todas estas reduções porque, a pretexto de uma 
alegada “simplificação tarifária” (através da criação do 
passe cidade, integrando a Carris e o Metro), o que o 
Governo pretende efetivamente é acabar com o Passe 
Social L, L1, L12, L123, 1,2 e 1,2,3; 
 
8º. Por último, tudo isto será ainda mais agravado para as 
famílias porque o Governo já anunciou novos aumentos 
dos preços dos transportes a partir de 1 de Janeiro, depois 
de um aumento médio de 15% verificado a 1 de Agosto; 
 
A Assembleia Municipal de Odivelas, reunida no dia 21 de 
Novembro de 2011, decide: 
 
1º Repudiar o plano de “reestruturação da oferta” para o 
serviço de transportes públicos de Lisboa, recusando-se, 
em especial, a redução anunciada do serviço do 
metropolitano a partir das 23h diariamente e a supressão 
da oferta de transportes na Carris em mais de metade do 
serviço atualmente prestado pela Carris; 
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2º Repudiar o fim do sistema de passes sociais na área 
metropolitana de Lisboa e, em alterativa, pugnar por uma 
simplificação tarifária que ponha fim aos títulos de 
transportes emitidos isoladamente por cada operador, 
público ou privado, e que, pelo contrário, promova a 
integração tarifária, a intermodalidade e a multimodalidade 
nas deslocações dentro da região metropolitana de Lisboa; 
 
3º. Defender a obrigatoriedade de todos os operadores 
públicos ou privados, rodoviários, ferroviários ou fluviais, 
integrarem o mesmo sistema de bilhética, no âmbito do 
mesmo serviço de transportes de passageiros a operar na 
AML. 
 
Odivelas, 21 de Novembro de 2011” 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

“CONTRA O AUMENTO DO IVA NA ELECTRICIDADE E GÁS 
 

Seguindo a lógica austeritária, de austeridade e 
autoritarismo, que penaliza a maioria da população, o 
Governo PSD/CDS determinou o aumento da taxa do 
IVA de 6% para 23% nos preços do gás e da electricidade 
e pretende liberalizar os preços das tarifas da electricidade 
e do gás. O plano de privatizações estende-se às empresas 
estratégicas e centrais no controlo do preço da energia, 
como a EDP, REN e GALP, contribuindo assim para a 
total liberalização do preço dos combustíveis, com os 
resultados penalizantes para maioria das pessoas e com 
efeitos muito recessivos na economia. 
 
Esta exorbitante subida dos preços dos combustíveis é 
acompanhada pela degradação da qualidade e diminuição 
da oferta deste bem essencial à economia e que devia ser 
de controlo público. 
 
O preço da electricidade em Portugal está acima daquele 
praticado em inúmeros países da Europa, além de 
penalizar fortemente o orçamento das famílias, constitui 
um dos principais entraves à competitividade das 
empresas portuguesas. Este é, na verdade, o principal 
factor apontado pelas empresas para o seu 
estrangulamento financeiro. Desta forma, uma redução 
destes preços poderia ser essencial para a recuperação da 
economia portuguesa. 
 
O BLOCO DE ESQUERDA PROPÕE QUE A ASSEMBLEIA 
MUNICIPAL DE ODIVELAS, NA SESSÃO DE 21 DE 
NOVEMBRO 2011, DELIBERE: 
 
1. Manifestar ao governo a sua indignação e reprovação 
pela imposição destes aumentos, pelo que significam de 
ataque à economia e empobrecimento das famílias, 
contribuindo assim para um agravamento da recessão e da 
crise; 
 

2. Enviar esta moção aos órgãos de soberania, Sr. Ministro 
da Economia, Grupos Parlamentares da Assembleia da 
República. 
 
Odivelas, 21 de Novembro de 2011” 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

“CONDENAÇÃO PELA POSIÇÃO DE PORTUGAL NA ADMISSÃO DA 
PALESTINA NA UNESCO CONSIDERANDO QUE: 

 
1. Que a UNESCO aprovou com esmagadora maioria 
acolher entre os seus Estados membros uma 
representação do povo palestiniano; 
 
2. Que esta e outras resoluções da comunidade 
internacional a favor da Palestina desautorizam a cínica 
retórica bilateralista do Governo israelita, instrumental 
para encobrir um galopante prosseguimento da 
colonização e da limpeza étnica; 
 
3. Que a diplomacia dos Estados Unidos nada tem para 
contrapor à resolução maioritária da UNESCO além de 
um argumento chantagista, de boicote financeiro; 
 
4. Que a abstenção portuguesa no voto sobre a adesão 
palestiniana à UNESCO traduz a subserviência do Palácio 
das Necessidades aos ditames de uma política externa 
norte-americana cada vez mais questionada pela 
comunidade internacional e; que a amplitude e consenso 
internacional conseguido nesta histórica votação, que 
mereceu o voto favorável de 107 países e a rejeição de 
apenas 14 dos 173 membros da UNESCO, tornam ainda 
mais incompreensível a abstenção do Estado português; 
 
5. De acordo com o Ministro dos Negócios Estrangeiro, 
Portugal limitou-se a seguir “o sentido de voto europeu”. 
Sucede que, como é do conhecimento público, a França, 
Espanha, Irlanda, Luxemburgo, Bélgica, Irlanda, Malta e 
Grécia votaram favoravelmente a admissão da Palestina, 
desmentindo assim as justificações apresentadas pelo 
ministro Paulo Portas.; 
 
6. Que a própria França, apoiante habitual de Israel, se viu 
na necessidade de votar a favor do acolhimento da 
Palestina entre os membros da UNESCO, 
 
Assembleia Municipal de Odivelas reunida a 21 de 
Novembro de 2011, decide: 
 
1. Saudar a adesão da Palestina à Unesco apoiada por uma 
larga maioria dos países membros que representa mais 
uma etapa no inevitável reconhecimento de um Estado 
palestiniano; 
 
2. Condenar da forma mais veemente o sentido de voto 
do Estado português na admissão da Palestina na 
UNESCO, bem como a justificação apresentada pelo 
Governo, advogando que Portugal, como fez grande parte 
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dos países da União Europeia, deveria ter-se juntado à 
larguíssima maioria de países que votaram favoravelmente 
a entrada da Palestina na UNESCO; 
 
3. Enviar esta moção ao órgãos de soberania nacional e às 
representações diplomáticas do Estado de Israel e da 
Autoridade Palestina em Portugal.” 
 
(Aprovada por maioria) 

 
 
 

DESAPARECIMENTO DO INSTITUTO CAMÕES 
 

Considerando que: 
 
O Ministro dos Negócios Estrangeiros se prepara para 
levar a cabo a fusão do Instituto de Camões e do Instituto 
Português de Apoio ao Desenvolvimento e a partir destes 
dois Institutos criar o Instituto da Cooperação e da 
Língua, terminando assim com a marca Instituto Camões; 
 
O Instituto Camões foi criado em 1992 pelo então 1º 
Ministro Cavaco Silva e desde há 20 anos tem promovido 
a divulgação e expansão da Língua e Cultura Portuguesa 
no Mundo, tornando-se numa marca Portuguesa 
Internacionalmente reconhecida; 
 
A Língua Portuguesa é um recurso identitário, cultural, 
mas também económico, como hoje é quase 
consensualmente reconhecido, mas que continua a 
necessitar de uma marca forte e reconhecida para 
continuar esse trabalho de valorização social e económica 
da Língua Portuguesa; 
 
Além da CPLP, o Instituto Camões é a marca reconhecida 
no Mundo como sendo a promotora dessa função; 
 
É inverosímil imaginar que a Espanha elimine o Instituto 
Cervantes, a França o Instituto Pascal, a Itália o Instituto 
Dante, a Alemanha o Instituto Gothe, só para citar 
algumas das marcas mais reconhecidas, não só no espaço 
europeu como no espaço global e o Governo se prepara 
para eliminar do Instituto de Cooperação da Língua 
Portuguesa o nome CAMÕES, nome maior da nossa 
língua e da nossa cultura, 
 
a Assembleia Municipal de Odivelas delibera: 
 
Requerer ao Ministro dos Negócios Estrangeiros que 
salvaguarde a autonomia e identidade do Instituto Camões 
de modo a, independentemente de qualquer fusão de 
Organismos, defender e valorizar uma Marca que em 
cerca de 20 anos se tornou a marca Portuguesa mais eficaz 
fora do país, já que opera hoje em 73 Países, coopera com 
294 Instituições Internacionais, colabora com 60 Centros 
de Língua Portuguesa, é responsável por cerca de 1200 
Professores espalhados pelo Mundo a ensinarem 
Português e Cultura Portuguesa a 155.000 alunos que 
querem falar, ler e sentir não só a nossa língua, como a 
nossa cultura. 

 
Enviar esta moção para: 
 
Gabinete do Ministro dos Negócios Estrangeiros 
Gabinete do Primeiro-Ministro 
Gabinete do Ministro da Educação 
Grupos Parlamentares da Assembleia da República 
Presidência da República 
Associação de Professores de Português 
APPEUC – Associação de Professores de Português nos 
Estados Unidos e Canadá 
Federação Portuguesa de Professores – Pró-Ordem 
Direcção do Instituto Camões 
 
A Assembleia Municipal de Odivelas, 
 
21 de Novembro de 2011” 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

“REDE DE TRANSPORTES NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA 
 

Depois de em Junho ter sido anunciada a suspensão do 
prolongamento das linhas amarelas e azul do Metro para 
os Concelhos de Odivelas, Loures e Amadora uma 
medida estruturante da política de transportes e de 
mobilidade na Área Metropolitana de Lisboa (AML), 
sobretudo para os poucos Concelhos da AML não 
servidos por via ferroviária, a Assembleia Municipal de 
Odivelas encara com a maior apreensão a possibilidade de 
ser levada a cabo qualquer redução de horário do 
funcionamento do Metro e, em particular, das linhas de 
metropolitano que servem o concelho. 
 
Qualquer limitação do horário do Metro terá impactos 
negativos sobre os padrões de mobilidade na AML mas, 
sobretudo, para o Concelho de Odivelas. 
 
A concretizar-se, tal medida limitaria significativamente a 
cobertura do Metro numa parte importante da AML, 
correspondente a um universo de várias centenas de 
milhares de pessoas que inclui, além da zona norte da 
cidade de Lisboa, os concelhos de Odivelas, Loures e 
Amadora e utentes de outros concelhos que acedem ao 
Metro nestes pontos. Ao eliminar pura e simplesmente a 
possibilidade de acesso a este meio de transporte em parte 
importante do dia, para fins profissionais, familiares ou de 
lazer, estaríamos perante um desincentivo objectivo ao 
uso do Metro que tornaria a rede menos atractiva e eficaz, 
contrariando assim uma política eficaz e não poluente de 
mobilidade numa metrópole de grande dimensão. 
Promover-se-ia o uso do transporte individual em 
detrimento do transporte colectivo, aumentando a pressão 
automobilística sobre o centro da cidade de Lisboa e 
fazendo recrudescer a pressão de tráfego sobre a Calçada 
de Carriche e outros acessos a Lisboa, em contraponto 
com a política de mobilidade e transportes sustentável que 
o Metro tinha permitido implementar. 
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No caso de Odivelas, esta medida seria também um 
retrocesso na centralidade que o município tem 
conquistado ao longo dos últimos anos na Área 
Metropolitana de Lisboa, de que o Metro foi um passo 
estruturante. A extensão deste permitiu melhorar a 
acessibilidade e encurtar o tempo de distâncias via 
transporte público entre Odivelas e outros pontos da 
AML, funcionando como factor de competitividade 
territorial e de atracção de pessoas e actividade empresarial 
para o Concelho. 
 
Além do mais, a rede de transportes no Concelho de 
Odivelas foi, como se impunha, profundamente 
reformulada para se adaptar ao novo meio de transporte, 
em articulação com os diferentes operadores que servem 
o Concelho. Várias carreiras dos operadores rodoviários 
foram suprimidas, encurtadas, reduzidas na frequência e 
ajustadas aos horários do Metro. Suprimir agora o Metro 
nalguns horários deixaria a descoberto necessidades de 
mobilidade cujas respostas tinham sido reformuladas para 
se articular com a linha amarela (Senhor Roubado e 
Odivelas) e azul (Pontinha), com efeitos sobre todos os 
munícipes mas com particular gravidade sobre os 
trabalhadores, os jovens e os mais desfavorecidos, para 
quem outras alternativas poderão ser, pura e 
simplesmente, inexistentes ou incomportáveis. 
 
No que diz respeito à Carris, das 4 carreiras existentes em 
2003 (7, 36, 101 e 206), apenas existe a carreira 36, em 
horário nocturno, com terminal em Odivelas, cujo 
percurso se prevê encurtar e a 206 com serviço 
madrugada e terminal no Sr. Roubado - Cais Sodré, que 
será suprimida. 
 
A Pontinha é actualmente servida por apenas 2 carreiras a 
726 e a 724, cujo percurso nocturno será, também, 
suprimido. 
 
Acresce que estas medidas se viriam somar a outras 
medidas recentes de cariz económico e financeiro e com 
consequências sociais significativas, que já por si podem 
constituir desincentivos ao uso do transporte público, 
como o aumento dos tarifários e as limitações aos passes 
sociais. 
 
Pelas razões acima expostas, a Assembleia Municipal de 
Odivelas delibera: 
 
• Condenar qualquer limitação ou supressão, quer no 
horário do Metro quer nas Carreiras da Carris, quer 
prejudiquem a população e o tecido económico do 
Concelho de Odivelas, considerando que o objectivo de 
poupança de recursos seguramente não compensaria os 
impactos económicos e estaria longe de cobrir os 
prejuízos avultados que causaria; 
 
• Alertar para as profundas consequências directas e 
indirectas de tal medida para centenas de milhares de 
pessoas e para o facto de a rede de transportes do 
Concelho de Odivelas ter sido pensada para uma estreita 

articulação com o funcionamento do Metro, deixando 
sem qualquer resposta e alternativa muitas pessoas, com 
maiores impactos junto dos mais desfavorecidos, 
trabalhadores e jovens. 
 
• Lembrar que esta decisão se juntaria a outras com 
impactos significativos para os cidadãos, a AML e, num 
dos casos, de modo muito particular o Concelho de 
Odivelas: os significativos aumentos de tarifário nos 
transportes públicos e a suspensão dos planos de 
expansão da rede de Metro; 
 
• Apoiar as diligências que o executivo da Câmara 
Municipal de Odivelas e outros órgãos autárquicos levem 
a cabo para, junto das entidades competentes, na defesa 
dos interesses da população de Odivelas. 
 
Esta Moção será remetida a: 
 
- Primeiro-Ministro; 
- Grupos Parlamentares da Assembleia da República; 
- Metropolitano de Lisboa; 
- Junta Metropolitana de Lisboa; 
- Assembleia Metropolitana de Lisboa; 
- Autoridade Metropolitana de Transportes; 
- Assembleia e Câmara Municipal de Loures; 
- Assembleia e Câmara Municipal da Amadora. 
 
A Assembleia Municipal de Odivelas, 
 
21 de Novembro de 2011.” 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

SAUDAÇÃO 
 

 
 

“TODO O EMPENHO NO ÊXITO DA GREVE GERAL 
 

A Assembleia Municipal de Odivelas saúda a luta dos 
trabalhadores e das trabalhadoras e do Povo do Distrito 
de Lisboa e manifesta todo o seu apoio e empenhamento 
para o êxito da greve geral. 
 
Todo o nosso empenho em conjunto com os de diversos 
movimentos sociais para mobilizar os trabalhadores e as 
trabalhadoras para a luta, contra as “inevitabilidades” que 
nos querem impor, em nome da chamada emergência 
social, de empobrecimento «activo», atacando as funções 
sociais do Estado, cortando salários e pensões, roubando 
os 13.º e 14.ª mês a todos os trabalhadores e a todas as 
trabalhadoras do sector público, reformados e reformadas 
da Segurança Social; aumento do desemprego e de 
agravamento da precariedade; alteração da legislação do 
trabalho, para liberalizar os despedimento e torná-los mais 
baratos; aumento do horário de trabalho com um corte 
nos salários de 6,35%, para diminuir os custos do trabalho 
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no setor privado, quando somos dos que mais horas 
trabalhamos na U.E.; ataque à livre negociação e 
contratação colectiva, individualizando as relações de 
trabalho, nomeadamente na flexibilização dos horários. 
 
Vivemos uma conjuntura social e política em que o 
empenhamento das CTs, dos sindicatos e dos 
movimentos sociais e do povo de Odivelas no combate à 
estratégia do grande capital é essencial. Sem resistência a 
vitória do grande capital estaria muito facilitada. 
 
No contexto português, a Greve Geral convocada pela 
Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses e pela 
União Geral de Trabalhadores, para 24 de Novembro, 
coloca em evidência uma parte considerável das 
preocupações de todos e de todas e que deveria ser 
motivo para uma jornada europeia de luta: os inequívocos 
«nãos» à redução de salários e à precarização, ao aumento 
generalizado do desemprego, ao aumento do IVA, à perda 
do poder de compra, à diminuição do subsídio de 
desemprego, à desregulamentação do mercado de 
trabalho, à pobreza e exclusão social, entre outras, são 
testemunho disso. 
 
A Assembleia Municipal de Odivelas vem por este meio 
saudar todos os trabalhadores e trabalhadoras, 
empregados e empregadas, desempregados e 
desempregadas, reformados e reformadas, mobilizados em 
torno de causas comuns como condição inelutável para o 
sucesso de qualquer manifestação ou luta, mesmo quando 
os seus resultados demoram a ser alcançados. A unidade 
traduz também a construção de maior confiança em torno 
dos objectivos da luta, tornando-os muito mais fortes. A 
resistência aumenta e por isso impõe preocupações 
acrescidas aos governantes e ao poder, tal como ficou 
claramente evidenciado na Manifestação da CGTP de 1 de 
Outubro e na Manifestação Internacional de 15 de 
Outubro, bem como nas lutas de 8 de Novembro do 
sector dos transportes, de 12 de Novembro da 
Administração Pública e como será na Greve Geral de 24 
de Novembro, abrindo novos caminhos e alternativas 
justas para os trabalhadores e trabalhadoras e para o povo. 
 
Odivelas, 21 de Novembro de 2011” 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

VOTO DE CONGRATULAÇÃO 
 

 
 

«CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS RECEBE MENÇÃO 
HONROSA NOS PRÉMIOS “ENSINO DO FUTURO 2010/2011” 

 
No dia 14 de Novembro, realizou-se a cerimónia de 
entrega dos “Prémios Ensino do Futuro 2010/2011”, que 
têm como objectivo distinguir e premiar entidades 

educativas e formativas cuja acção tenha impacto positivo 
e meritório junto da comunidade educativa. 
 
A Câmara Municipal de Odivelas recebeu a menção 
honrosa na categoria “O Melhor Município para Estudar”, 
no âmbito do projecto “SEI! Odivelas”. 
 
Trata-se de um reconhecimento público importante por 
uma entidade externa, que vem assim premiar um projecto 
inovador e com impacto significativo nos contextos 
educativos e na comunidade escolar de Odivelas, 
provando mais uma vez ser esta uma boa prática e uma 
referencia para outras entidades neste domínio. 
 
No âmbito do SEI! Odivelas, a promoção do sucesso 
escolar e o combate ao absentismo e abandono da Escola 
através dos projectos Projectos SEI! Odivelas EB 2,3 e 
dos Gabinetes de Apoio Psicológico (JI e EB1) é 
suportada por 12 técnicos e conta com 753 alunos 
sinalizados na Mediação Escolar – SEI! e 691alunos 
sinalizados nos GAP, tendo sido realizadas 3277 
intervenções individuais junto de alunos ao longo do ano 
passado. 
 
A política educativa municipal tem-se estendido a outros 
domínios estruturantes, como o forte investimento no 
parque escolar, quer mediante a reabilitação de escolas já 
existentes quer com a construção de novas, Escola a 
Tempo Inteiro generalizada, bem como manuais escolares 
e três refeições escolares gratuitas. Mas, em complemento 
a esse investimento nas infra-estruturas e na qualidade da 
oferta educativa, projectos como o SEI! Odivelas são da 
maior importância para que todos possam tirar pleno 
partido do investimento na educação das crianças e jovens 
de Odivelas. 
 
Sendo este projecto municipal o fruto do trabalho diário 
de uma rede de profissionais (como sociólogos, 
psicólogos e assistentes sociais), este galardão é também 
um reconhecimento desse trabalho e o presente Voto de 
Congratulação dirige-se também a todos os profissionais 
envolvidos como agradecimento da Assembleia 
Municipal. 
 
A Assembleia Municipal de Odivelas, 
 
21 de Novembro de 2011» 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

RECOMENDAÇÃO 
 

 
 

“CARTÃO JOVEM MUNICIPAL 
 

O Cartão Jovem Municipal é um cartão, que, para além de 
conferir descontos, ofertas e isenções nos mais variados 
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bens de consumo, com abrangência a nível nacional e 
europeu, pretende também facultar o acesso a 
determinados bens de consumo a nível municipal, 
incentivando a participação juvenil em diversas atividades 
de índole cultural, desportiva e recreativa, assim como a 
promoção e valorização do comércio local, através da 
celebração de uma vasta rede de protocolos. 
 
O Cartão Jovem Municipal poderá representar tudo aquilo 
que o município quiser, não existindo limites às vantagens 
que lhe forem conferidas. 
 
É de salientar que, devido a um protocolo estabelecido 
entre o Instituto Português da Juventude e a Associação 
Nacional de Municípios Portugueses, assinado no dia 13 
de Dezembro de 2005, a implementação de um Cartão 
Municipal Jovem não tem quaisquer custos para a 
autarquia, tendo já aderido na Área Metropolitana de 
Lisboa os Municípios de Loures, Sintra, Vila Franca, 
Setúbal, Almada, Sesimbra, Barreiro e Seixal estando neste 
momento em processo o Município de Lisboa. 
 
A criação do Cartão Jovem Municipal é, além de uma 
manifestação de apoio aos jovens por parte do Município 
e também um incentivo indireto ao comércio local, 
permitindo uma mais estreita ligação entre a nossa terra e 
os jovens do nosso concelho. 
 
O Cartão Jovem Municipal poderá funcionar como 
dínamo no acesso massificado aos recursos disponíveis no 
nosso concelho, fomentando o desenvolvimento do 
conceito de cidade, aplicando-o diretamente ao concelho e 
criando mecanismos competitivos que permitam que os 
mais jovens não tenham de se deslocar para fora das 
fronteiras do concelho para acederem em condições mais 
vantajosas ao mesmo género de serviços. 
 
O Concelho de Odivelas é um dos concelhos mais jovens 
a nível nacional, com uma percentagem bastante 
significativa de potenciais aderentes à ideia de Cartão 
Jovem Municipal e às disponibilidades que o mesmo tem 
para oferecer. 
 
Depois da criação do Cartão Municipal Sénior, chegou a 
hora dos mais Jovens terem um mais amplo acesso aos 
serviços no concelho de Odivelas. 
 
Tendo em conta o atrás aduzido, 
 
A Assembleia Municipal, reunida no dia 21 de Novembro 
de 2011, recomenda ao Executivo Municipal, que 
estabeleça um protocolo com o Instituto Português da 
Juventude com vista à criação do Cartão Jovem Municipal 
de Odivelas. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 
 

 

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, sobre a actividade e situação financeira 
do Município, à 5.ª Sessão Ordinária de 2011 da 
Assembleia Municipal, 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.  
 
Informação sobre a situação financeira do Município, em 
Outubro de 2011, 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 16 de Agosto e 15 de 
Outubro de 2011. 
 
Documento com a seguinte estrutura: 
 

Informação Financeira:  
  

Informação Financeira do Município; 3 
  

Informação Sobre a Actividade Municipal:  
  

Gabinete da Presidência; 5 

Gabinete de Comunicação e Modernização 
Administrativa 

 
8 

Gabinete Veterinário Municipal 22 

Gabinete de Tecnologia, Informação e 
Conhecimento 

 
26 

Serviço Municipal de Protecção Civil 27 

Gabinete para a Igualdade e Minorias 28 

Gabinete Coesão e Inovação Social 30 

Gabinete Planeamento Estratégico 34 

Departamento Gestão Financeira e Patrimonial 37 

Departamento Gestão e Ordenamento 
Urbanístico 

 
45 

Departamento de Obras Municipais 50 

Departamento Ambiente e Transportes 56 

Departamento Educação, Juventude e Cultura 63 

Departamento de Habitação e Saúde 77 

Departamento Administração Jurídica e Geral 82 
 


