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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

2233..ªª  RREEUUNNIIÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  
 
 

RReeaalliizzaaddaa  eemm  2200  ddee  DDeezzeemmbbrroo  ddee  22001111  
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

VOTO DE PESAR 
 

 
 

CESÁRIA ÉVORA 
 
“Cesária Évora foi a cantora de maior reconhecimento 
internacional de toda história da música popular cabo-
verdiana. Apesar de ter sido sempre bem sucedida em 
diversos outros géneros musicais, Cesária Évora foi 
maioritariamente relacionada com a morna, por isso foi 
também apelidada "rainha da morna". 
A "diva dos pés descalços", como todo o mundo se referia 
a Cesária Évora, nasceu há 70 anos na cidade do Mindelo, 
na ilha cabo-verdiana de S. Vicente no seio de uma família 
de músicos. 
"Cize" como era carinhosamente tratada pelos amigos, 
tornou-se no nome mais internacional de Cabo Verde, 
país de onde o mundo conhecia já grandes músicos como 
Luís Moraes e Bana. 
Em 1992 Cesária Évora gravou "Miss Perfumado" e aos 
47 anos torna-se uma "estrela" internacional no mundo da 
música, fazendo parcerias com importantes músicos e 
pisando os mais prestigiados palcos internacionais. 
Uma carreira internacional que passou diversas vezes por 
palcos portugueses cujas salas esgotavam para ouvir, entre 
outros êxitos, "Sôdade". 
Em 2004 recebeu um Grammy para o Melhor Álbum, de 
World Music contemporânea pelo disco "Voz d'Amor", 
um dos prémios de maior prestígio no mundo da música 
internacional. 
Prestamos assim a nossa sentida homenagem a Cesária 
Évora, cujo desaparecimento deixa de luto não só a nação 
cabo-verdiana mas toda a comunidade lusófona. 
Ficamos agora com a efectiva saudade patente na 
memória de quem a ouviu cantar o sentir mais profundo 
da música do seu país, um património que continuará a 
ser partilhado universalmente. 
Estamos perante a perda de uma grande estrela da música 
internacional, mas também de um excelente Ser Humano 
sendo por isso de toda a justiça a Câmara Municipal de 
Odivelas deliberar aprovar um voto de pesar pelo 
desaparecimento de Cesária Évora e apresentar à sua 
família, à Embaixada de Cabo Verde em Portugal bem 

como ao Governo da República de Cabo Verde as nossas 
sentidas condolências. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

MOÇÃO 
 

 
 

“NÃO AO AUMENTO DAS TAXAS MODERADORAS 
 
Considerando que: 
A saúde é um direito universal e fundamental consagrado 
na Constituição da República Portuguesa; 
 
Neste momento Portugal ainda tem dos melhores 
indicadores de saúde a nível europeu e mundial, fruto 
sobretudo do investimento que foi feito ao longo dos 
últimos 37 anos, sendo inclusivamente apontado em 
vários estudos internacionais como um exemplo a seguir 
na melhoria efetiva das condições de saúde da população, 
contando com serviços de excelência em diversas áreas 
dos cuidados de saúde; 
 
O Governo se propõe aumentar de forma escandalosa e 
inaceitável, os valores das taxas moderadoras nos Centros 
de Saúde, SAP’s / Catus e nos Hospitais, bem como 
também dos actos médicos prestados aos utentes; 
 
Estes anunciados aumentos, para mais do dobro, que 
recaem sobre a grande maioria dos portugueses e 
portuguesas revelam por parte deste Governo de maioria 
PSD/CDS-PP, grande insensibilidade humana e social vão 
certamente colocar em causa os resultados atingidos pelo 
acentuado investimento que a filosofia do Serviço 
Nacional de Saúde imprime; 
 
Estes aumentos, a somar a outros já concretizados nos 
transportes públicos, no IVA, na electricidade e gás, no 
IRS, na redução doas salários, pensões e reformas e da 
subtracção dos subsídios de férias e Natal, e dadas as 
dificuldades financeiras que o país, em geral, atravessa, 
vão indubitavelmente levar a uma forte limitação no 
acesso aos serviços de saúde, por parte de um número 
muito significativo de famílias e de cidadãos, com as 
inerentes consequências na sua qualidade de vida e 
condições de saúde; 
 
Esta é mais uma medida que, em paralelo com as muitas 
que o Governo tem tomado e se prepara para tomar após 
a aprovação do famigerado orçamento do Estado para 
2012, que se enquadra numa política de pura capitulação 
face aos interesses e objectivos dos grandes grupos 
económicos e de submissão ao memorando da Troika, 
com efeitos avassaladores no quotidiano dos 
trabalhadores e dos reformados e em particular dos que 
menos têm e menos podem, pois passaram a ser 
tendencialmente pagos; 
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Estes aumentos estão em total contradição com o direito 
constitucional a cuidados de saúde gerais, universais e 
tendencialmente gratuitos, 
 
A Câmara Municipal de Odivelas, reunida na sua 23ª 
Reunião Ordinária de 20 de Dezembro de 2011 delibera: 
1. Rejeitar, por inaceitáveis, os aumentos previstos das 
taxas moderadoras; 
2. Expressar o seu protesto e indignação contra esta 
medida; 
3. Solidarizar-se com a população atingida; 
 
A ser aprovada, desta moção deve ser dado conhecimento 
ao Primeiro-Ministro, Ministro da Saúde, Grupos 
Políticos com representação Parlamentar e órgãos de 
Comunicação Social.” 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

ACTAS 
 

 
 

ACTA DA 3.ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS DE 2009 

 
Acta da 3.ª reunião ordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, realizada em 2 de Dezembro de 2009. 
 
(Aprovado por maioria) 
 
 
 

 

TAXAS E OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS 
 

 
 

REGULAMENTO DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS E 
SEU REGULAMENTO DE LIQUIDAÇÃO E COBRANÇA DO 

MUNICÍPIO DE ODIVELAS 
 

Proposta de alteração ao Regulamento de Taxas e Outras 
Receitas Municipais e seu Regulamento de Liquidação e 
Cobrança do Município de Odivelas (aprovado na 1.ª 
Sessão Extraordinária de 14 de Março de 2011 e 
publicado no Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões n.º 4, de 15 de Março de 2011, página 53 e 
anexo), nos termos constantes da informação n.º 
2011/Interno/12253, de 16.12.2011, que carece de 
apreciação pública dentro do prazo de 30 dias contados a 
partir da data da sua publicação (abaixo publicada).  

 
 

“Proposta de alteração do Regulamento de Taxas e Outras 
Receitas Municipais e seu Regulamento de Liquidação e 

Cobrança do Município de Odivelas 
 
Propõe-se a revogação do artigo 73.º, alínea d) do nº 1, do 
artigo 76.º e artigo 164.º do “Regulamento de Taxas e 

Outras Receitas Municipais, Regulamento de Liquidação e 
Cobrança do Município de Odivelas”. 
 
Propõe-se, igualmente, nova redacção do n.º 2 do artigo 
40.º, n.º 1 do artigo 47.º e n.º 1 do artigo 60.º do referido 
regulamento, passando as mesmas a ter a seguinte 
redacção: 
 

Artigo 40.º 
Pedidos de licenciamento e de comunicação prévia 

(…) 
 
1- (…) 

a)(…) 
b)(…) 
c)(…) 
d)(…) 

 
2- Alteração ao projecto de arquitectura …………...74,02 
 
3- (…) 

a) (…) 
b)(…) 
c)(…) 
d)(…) 

 
4- (…) 

a) (…) 
b) (…) 
c) (…) 
d) (…) 

 
5- (…) 

a) (…) 
b) (…) 
c) (…) 
d) (…) 

 
6-(…) 
 
7- (…) 
 
8- (…) 
 
9- (…) 
 
10- (…) 
 

Artigo 47.º 
Obras inacabadas 

 
1-Pelo pedido de licença ou Comunicação Prévia especial 
para conclusão de obras inacabadas………………...44,84 
2- (…) 
3- (…) 
 

Artigo 60.º 
Utilização da Via pública para actividades diversas 

 
1- Pela concessão e autorização de utilização da via 
pública para a realização de actividades de carácter 
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desportivo, festivo, comercial ou outras, que afectem, ou 
não, o transito normal, por actividade.…………….28,70” 
2- (…)” 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

INICIATIVA “FESTA DE NATAL” 
 

 
 

FESTA DE NATAL 2011 
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 

 
Realização da festa de Natal para os filhos dos 
colaboradores da Câmara Municipal de Odivelas, e 
emissão de parecer prévio favorável relativamente à 
aquisição de serviços com a Lusomundo, por ajuste 
directo, no valor de €3.200,00 (três mil e duzentos euros), 
com IVA incluído, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2011/12179, de 2011.12.15. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PROGRAMAS DE APOIO 
 

 
 

PROGRAMAS DE APOIO DO MOVIMENTO ASSOCIATIVO 
PACO, PAJO, PAADO 

 
Reimplantação das linhas de apoio para a actividade 
regular nos programas de apoio PACO (Programa de 
Apoio aos Agentes Culturais do Concelho de Odivelas), 
PAJO (Programa de Apoio ao Associativismo Juvenil do 
Concelho de Odivelas) e PAADO (Programa de Apoio ao 
Associativismo Desportivo de Odivelas), em sede da 
próxima revisão orçamental, de acordo com proposta 
apresentada com alterações propostas no decorrer da sua 
discussão na presente Reunião. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

PLANO DE PORMENOR  
DE POMBAIS/ODIVELAS SUL 

 

 
 

CONTRATUALIZAÇÃO DE PROJECTO PLANO 
DO PLANO DE PORMENOR DE POMBAIS/ODIVELAS SUL 

 
Decisão de contratualização, através de Contrato de 
Planeamento, o procedimento de formação do contrato, 
nos termos da minuta anexa à informação abaixo referida, 
bem como proceder à respectiva divulgação pública pelo 
período de 10 dias, tendo como objecto a elaboração do 

Plano de Pormenor de Pombais/Odivelas Sul, de acordo 
com o proposto na informação n.º 
021/DPUPE/FL/2011, de 2011.12.02. 

 
 

“PROPOSTA 
CONTRATO DE PLANEAMENTO 

 
Entre 
 
Município de Odivelas, pessoa colectiva de direito público 
nº 504293125 e sede na Rua Guilherme Gomes 
Fernandes, Quinta da Memória, representante neste acto 
pela Exmª Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 
adiante designado por CMO; 
 
e 
___________________, Empresa/Sociedade matriculada 
na Conservatória do registo Comercial de 
________________ com o número único de matrícula e 
de identificação fiscal ______________ capital social de 
_________€, com sede na _______________________, 
em _______________, representada neste acto pelo 
Exmº Senhor ________________, doravante designada 
por SEGUNDA CONTRATANTE; 
 
Considerando que: 
 
A. A Câmara Municipal de Odivelas, no exercício dos seus 
legítimos poderes de ordenamento do território e 
urbanismo, deliberou na 5ª Reunião Ordinária realizada 
em 10 de Março de 2010, dar início à elaboração do Plano 
de Pormenor de Pombais / Odivelas Sul e aprovar os 
Termos de Referência do futuro plano, nos termos do 
disposto no artigo 74º do Decreto-Lei Nº 380/99, de 22 
de Setembro, com as alterações introduzidas pelo 
Decreto-Lei Nº 46/2009, de 20 de Fevereiro (RJIGT); 
 
B. Deliberou ainda a Câmara Municipal de Odivelas na 
reunião de _____/______/______, recorrer à 
contratualização prevista no artigo 6º-A do Decreto-Lei 
Nº 380/99 de 22 de Setembro, com as alterações as 
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei Nº 46/2009, de 
20 de Fevereiro (RJIGT); 
 
C. A _________________________, é uma empresa 
vocacionada para a promoção de actividades imobiliárias, 
com interesse e/ou proprietária de ________ parcelas de 
terreno, com a área total de ___________, localizadas no 
Concelho de Odivelas, na Freguesia de Odivelas, as quais 
integram a área delimitada na planta que constitui o 
Anexo I; 
 
D. As parcelas de terreno propriedade da SEGUNDA 
CONTRATANTE, inserem-se na área de intervenção do 
Plano de Pormenor de Pombais / Odivelas Sul doravante 
designado PPPombais, encontram-se descritas na 
Conservatória do Registo Predial 
________________________________ da referida 
freguesia, e inscritos na matriz predial respectiva sob os 
artigos _____ e _____, secção L; 
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E. Atenta a área de intervenção do PPPombais – que 
abrange uma superfície de cerca de 15,50ha – a área total das 
parcelas de terreno propriedade da SEGUNDA 
CONTRATANTE, representa uma fracção importante da 
área total de intervenção do mesmo; 
 
F. A SEGUNDA CONTRATANTE tem interesse em 
desenvolver, na parcela de terreno atrás descrita, operação 
urbanística que corresponda às preocupações urbanísticas 
e ambientais do Município; 
 
G. É entendimento da CMO que o interesse público 
impõe que as operações urbanísticas no terreno atrás 
identificado, devem ser precedidas da elaboração e 
aprovação de instrumento de gestão territorial à escala de 
desenho urbano que designadamente promova a 
articulação com a envolvente e uma mais rigorosa inserção 
urbanística e ambiental das futuras ocupações; 
 
H. O interesse público da intervenção que se pretende 
levar a efeito, tem como objectivo fundamental um prévio 
enquadramento planificatório já desenvolvido pelos 
Serviços do Município (DGOU/DPUPE) no estudo e 
esquema programático designado por Projecto Urbano 
dos Pombais, que concretiza a política de ordenamento do 
território e de urbanismo para o local, fornecendo o 
quadro de referência para a aplicação das políticas urbanas 
e definindo a estrutura urbana, o regime de uso do solo e 
os critérios de transformação do território; 
 
I. A CMO pretende assim, elaborar para a zona delimitada 
no Anexo I um PLANO DE PORMENOR que 
desenvolva e concretize as seguintes opções estratégicas: 
 
O Plano de Pormenor tem por objectivos gerais, na 
concretização da Proposta: 
 

A definição de medidas que condicionem a ocupação 
e a utilização do solo, assegurando e compatibilizando 
as funções de protecção e valorização ambiental com 
as funções propostas e os espaços de recreio e lazer e 
o bem-estar das populações, promovendo o seu 
desenvolvimento num modelo sustentável; 
 
A definição de parâmetros de ocupação e de utilização 
do solo adequados à salvaguarda e valorização dos 
recursos e valores naturais; 
 
A definição das edificações, dos alinhamentos, das 
implantações, da modelação do terreno, da 
distribuição volumétrica, da localização dos 
equipamentos e das zonas verdes, da distribuição de 
funções e a definição de parâmetros e indicadores 
urbanísticos; 
 
A definição de espaços de descompressão à 
morfologia existente, de permeabilidade e transição 
entre a Área de Intervenção e a envolvente; 
 
A definição dos mecanismos e instrumentos de 
execução, designadamente a estruturação das acções 

de perequação e a identificação do sistema de 
execução. 

 
O Plano de Pormenor tem por Objectivos específicos, na 
concretização da proposta: 
 

Decorrente do Plano de Desenvolvimento da Rede 
Viária Municipal (PDRVM), a necessidade de 
implementar uma via nova, designada por 
Prolongamento da Rua dos Bombeiros Voluntários, 
para Poente, constituindo o principal acesso ao Parque 
e Feira do Silvado; 
 
Constituir espaços estruturados e encadeados em 
oposição aos espaços residuais e sobrantes; 
 
Definir uma imagem que permita uma leitura 
unificada e contínua do espaço, integrando 
ocorrências naturais e construídas; 
 
Desenvolver uma nova frente urbana qualificando e 
dando uma nova imagem da cidade; 
 
Qualificar o espaço público e valorizar a componente 
cénica e ecológica; 
 
Integrar e conectar os espaços exteriores com a 
envolvente imediata e restabelecer ligações com a 
cidade; 
 
Garantir o máximo de área para equipamento e 
espaços verdes, de convívio e lazer; 
 
Salvaguardar o espaço público necessário à 
implementação de um transporte colectivo em sítio 
próprio; 
 
Constituir a Estrutura Verde Ecológica, associada às 
linhas de água existentes; 
 
Promoção da valorização das áreas adjacentes às 
linhas de água; 
O estabelecimento de medidas e acções de protecção, 
integração e valorização das margens das Ribeiras de 
Odivelas e do Freixinho, como elemento 
caracterizador da paisagem e de ligação à cidade; 
 
A qualificação do espaço público, uma vez que este 
determina o ambiente urbano; 
 
A concretização na estrutura urbana, e nas áreas 
adjacentes/envolventes da Área de Intervenção, de 
espaços exemplares, multifuncionais (equipamentos e 
espaços verdes e de lazer), qualificados e de referência 
no contexto da cidade; 
 
A criação de acessibilidade periférica, mas 
privilegiando a circulação pedonal e modos suaves na 
Área de Intervenção; 
 
A promoção da acessibilidade e mobilidade inclusiva; 
 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
 

 
 Ano XII - N.º 24 - 31 de Dezembro de 2011  

11 
 

A definição de regras gerais e particulares de gestão 
urbanística e arquitectónica, estas últimas por edifícios 
ou por conjuntos de edifícios; 
A definição de medidas e acções em que será 
necessário qualificar a imagem de algumas infra-
estruturas urbanas, designadamente a iluminação 
pública, telecomunicações, redes de saneamento e 
resíduos urbanos e redes de gás, bem como, do 
mobiliário urbano; 
 
A definição de regras e acções relativas ao 
enquadramento e condicionamento da eventual 
colocação, nas fachadas, de elementos extrínsecos. 

 
J. Os investimentos na ocupação dos terrenos da 
SEGUNDA CONTRATANTE deverão desenvolver e 
concretizar as opções e orientações mencionadas no 
Considerando anterior; 
 
K. As supra enunciadas opções estratégicas integram os 
Termos de Referência aprovados por deliberação 
camarária de 10 de Março de 2010, os quais figuram em 
anexo ao presente contrato como seu Anexo II, dele 
fazendo parte integrante; 
 
L. Ante o princípio da contratualização consagrado no 
artigo 5º, alínea h) da Lei de Bases da Política de 
Ordenamento do Território e de Urbanismo (Lei Nº 
48/98, de 11 de Agosto), o Decreto-Lei Nº 46/2009, de 
20 de Fevereiro, em concretização do princípio da 
concertação de interesses públicos e privados envolvidos 
na ocupação do território e da contratualização e, 
reconhecendo no domínio do ordenamento do território, 
a faculdade que decorre da autonomia pública contratual, 
procedeu ao enquadramento normativo dos designados 
contratos para planeamento, clarificando os princípios 
fundamentais a que se encontram sujeitos por força da 
irrenunciabilidade e indisponibilidade dos poderes 
públicos de planeamento, da transparência e da 
publicidade, tendo em conta os limites decorrentes das 
regras gerais relativas à contratação pública; 
 
M. As Partes no presente Contrato reconhecem o 
interesse e as vantagens mútuas na colaboração 
contratualizada, de modo a permitir a concretização dos 
desideratos acima enunciados; 
 
N. A parceria que o presente Contrato estabelece em nada 
afecta o reconhecimento de que a função de planeamento 
é pública e depende, nos termos da Lei, da CMO, única 
entidade com competência para a concreta determinação 
do conteúdo material do Plano de Pormenor, sem 
prejuízo da consideração dos interesses e legítimas 
expectativas da SEGUNDA CONTRATANTE; 
 
O. Em circunstância alguma o conteúdo do presente 
Contrato impede ou condiciona o cumprimento da lei no 
que respeita ao procedimento de elaboração e de 
aprovação, designadamente a participação de todos os 
interessados e ao exercício de competências por parte de 
outras entidades públicas; 
 

P. O presente Contrato foi aprovado por deliberação da 
Câmara Municipal de Odivelas ______/______/______, 
tendo-se procedido à divulgação pública do seu teor em 
conformidade com o disposto nos artigos 6º-A e 77º do 
Decreto-Lei Nº 380/99, de 22 de Setembro, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei Nº 46/2009, de 
20 de Fevereiro, encontrando-se o seu conteúdo 
dependente, no que respeita a atribuições e competências 
da Assembleia Municipal e da Administração Central, da 
aprovação pelos órgãos competentes e do cumprimento 
dos demais requisitos legais e regulamentares aplicáveis, 
conforme decorre do disposto nos nº 2 e 3 do artigo 6º-A 
citado. 
 
AS PARTES ACORDAM NOS TERMOS DO PRESENTE 
CONTRATO, CONSTANTES DOS CONSIDERANDOS 
ANTERIORES E CLÁUSULAS SEGUINTES: 

 
 

PRIMEIRA 
(Objecto) 

 
1. O presente contrato tem como objecto a elaboração do 
Plano de Pormenor de Pombais / Odivelas Sul, pela 
SEGUNDA CONTRATANTE, nos termos da proposta 
junta como Anexo III e que dele faz parte integrante, em 
perfeita e estrita obediência ao disposto no artigo 6º-A e 
nos artigos 87º e seguintes do RJIGT e demais legislação 
aplicável. 
 
2. A proposta técnica a apresentar pela SEGUNDA 
CONTRATANTE incluirá a avaliação ambiental 
estratégica, a que se refere o artigo 74º, nº 5 a nº 9 do 
RJIGT nos termos do Decreto-Lei Nº 232/2007, de 15 de 
Junho, devendo a equipa prevista na cláusula sexta do 
presente Contrato integrar técnicos com competências 
para a elaboração dos pertinentes estudos e do respectivo 
relatório ambiental. 
 
3.Compete ainda à SEGUNDA CONTRATANTE 
elaborar quaisquer outras peças escritas ou desenhadas 
que venham a ser solicitadas no decurso do procedimento 
de elaboração do Plano, quer se tratem de peças novas ou 
de alteração ou rectificação das apresentadas, desde que a 
sua elaboração ou preparação seja exigida pelas normas 
legais ou regulamentares aplicáveis ou se considerem 
mutuamente e justificadamente necessárias à luz dos 
objectivos a prosseguir com o Plano. 

 
 

SEGUNDA 
(Área de Intervenção do PPPombais) 

 
1. A área de intervenção do PPPombais corresponde à 
área delimitada na planta anexa ao presente contrato, 
identificada como ANEXO I, que dele faz parte 
integrante. 
 
2. A base de incidência territorial do Plano, tem uma 
superfície de cerca de 15,50ha, a qual engloba os prédios 
propriedade da SEGUNDA CONTRATANTE, 
designado como “Pombais”, sendo limitado a Poente por 
Rua António Feliciano Castilho e Rua António Laureano 
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e viaduto de acesso à Encosta da Luz, a Nascente pela 
Ribeira de Odivelas e Rua Vasco da Gama, a Norte pela 
Avenida D. Dinis e Rua Aires de Ornelas e a Sul pela 
CRIL (IC17). 

 
 

TERCEIRA 
(Elaboração do PPPombais) 

 
1. A CMO estabelece como parâmetros urbanísticos de 
referência para a elaboração do PPPombais a elaborar, os 
que constam dos Termos de Referência que integra o 
ANEXO II, em conformidade com o estabelecido nos 
Considerandos. 
 
2. A SEGUNDA CONTRATANTE obriga-se pois, a 
elaborar o PPPombais de acordo com os Termos de 
Referência aprovados e com as orientações expressas 
fornecidas pela CMO à equipa técnica do plano, nos 
termos da cláusula sétima do presente Contrato. 

 
 

QUARTA 
(Reserva) 

 
A CMO reserva-se a possibilidade inderrogável de exercer 
plenamente os seus poderes de determinar o conteúdo do 
PPPombais. 
 

 
QUINTA 

(Conteúdo do PPPombais) 
 

1. A SEGUNDA CONTRATANTE obriga-se a executar 
todos os trabalhos, estudos e projectos, que constituem o 
objecto deste Contrato, nos termos da Cláusula Primeira. 
 
2. Tendo como elementos mínimos os consagrados no 
disposto nos artigos 88º e 89º do Decreto-Lei Nº 380/99, 
de 22 de Setembro, com as alterações introduzidas pelo 
Decreto-Lei Nº 46/2009, de 20 de Fevereiro, o 
PPPombais deverá integrar e definir ainda todos os 
elementos necessários a um completo entendimento do 
modelo proposto e à sua operacionalização. 

 
 

SEXTA 
(Equipa Técnica) 

 
1. Para cumprimento do objecto do presente Contrato, 
deverá ser subcontratada pela SEGUNDA 
CONTRATANTE uma Equipa Técnica – Equipa 
Técnica do Plano – responsável pela elaboração do 
PPPombais. 
 
2. A equipa técnica será multidisciplinar, coordenada por 
um dos seus elementos e deverá assegurar como mínimo, 
especialistas nas áreas de Arquitectura, Arquitectura 
Paisagista, Urbanismo, Engenharia Civil, Economia e 
Direito, com experiência profissional de pelo menos cinco 
anos, em conformidade com o disposto no Decreto-Lei 
Nº 292/95, de 14 de Setembro. A proposta técnica 
incluirá a avaliação ambiental estratégica devendo a equipa 

integrar técnicos com competências para a elaboração dos 
pertinentes estudos e do respectivo relatório ambiental. 
 
3. A contratação da Equipa Técnica do Plano, carece de 
prévia aprovação da CMO, devendo para o efeito ser 
apresentada pela SEGUNDA CONTRATANTE, no 
prazo de cinco dias a contar da data da assinatura do 
presente contrato, proposta de composição da equipa 
técnica, da qual conste as respectivas habilitações 
profissionais, literárias e experiência profissional de cada 
um dos elementos, bem como a indicação do respectivo 
coordenador. 
 
4. À CMO incumbe a verificação das qualificações dos 
técnicos que constituem a equipa multidisciplinar, por 
forma a garantir a qualidade exigível ao respectivo Plano, 
devendo a mesma pronunciar-se num prazo de oito dias, 
quanto à aprovação da proposta apresentada. 

 
 

SÉTIMA 
(Acompanhamento) 

 
1. A elaboração pela SEGUNDA CONTRATANTE do 
PPPombais, fica sujeita a um acompanhamento técnico 
por parte da CMO, através dos Serviços de Planeamento, 
Gestão e Ordenamento Urbanístico, os quais asseguram 
uma correcta articulação entre todas as partes envolvidas. 
 
2. Sempre que a CMO pretenda reunir com a Equipa 
Técnica do Plano deverá solicitar à SEGUNDA 
CONTRATANTE a marcação de uma reunião de 
trabalho, a qual deverá ocorrer no prazo máximo de dez 
dias, devendo ser elaborada e assinada uma acta de todas 
as reuniões de trabalho conjuntas entre a Equipa Técnica 
do Plano e a CMO. 
 
3. A CMO obriga-se a comunicar à SEGUNDA 
CONTRATANTE todos os pareceres, informações ou 
comunicações de quaisquer entidades que intervenham no 
procedimento de elaboração, acompanhamento e 
aprovação do PLANO DE PORMENOR. 

 
 

OITAVA 
(Satisfação e Prestação de Informações/Esclarecimentos) 

 
1.À CMO assiste o direito de solicitar à SEGUNDA 
CONTRATANTE, por escrito, a prestação de 
esclarecimentos sobre o procedimento de elaboração do 
PPPombais, devendo ser prestada a resposta, também por 
escrito, no prazo de dez dias úteis. 
 
2. A CMO deve responder dentro do prazo de dez dias, a 
qualquer pedido de informação ou esclarecimento que lhe 
seja dirigido pela SEGUNDA CONTRATANTE. 

 
 

NONA 
(Prazos de Elaboração) 

 
1. O prazo de elaboração do PPPombais pela SEGUNDA 
CONTRATANTE é de duzentos e dez dias a contar da 
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data da assinatura do presente contrato, de acordo com o 
seguinte faseamento: 
 
a. 1ª FASE – Proposta Preliminar – noventa dias; 
b. 2ª FASE – Projecto/Proposta do Plano – sessenta dias; 
c. 3ª FASE – Rectificações à Proposta – trinta dias; 
d. 4ª FASE – Proposta Final do Plano – trinta dias. 
 
2. Acrescem a estes prazos os inerentes à tramitação e 
procedimentos de elaboração do plano de pormenor, em 
conformidade com o disposto no RJIGT. 
 
3. A proposta técnica incluirá a avaliação ambiental 
estratégica a que se refere o artigo 77º, nº 5 a 9 do 
Decreto-Lei Nº 380/99, de 22 de Setembro na redacção 
actual. 

 
 

DÉCIMA 
(Procedimento) 

 
1. A CMO compromete-se a adoptar todas as diligências 
necessárias no sentido de o PPPombais ser proposto para 
aprovação pela Assembleia Municipal de Odivelas. 
 
2. Se, da análise do projecto de PPPombais, a CMO 
entender que o mesmo não reúne as condições para ser 
aprovado, deve dar conhecimento desse facto, por escrito 
e de forma devidamente fundamentada, à SEGUNDA 
CONTRATANTE, no prazo de quarenta e cinco dias 
após a recepção do mesmo. 
 
3. A CMO não poderá introduzir qualquer alteração ao 
projecto de PPPombais apresentado pela SEGUNDA 
CONTRATANTE, nos termos do disposto no nº 1 da 
Cláusula DÉCIMA PRIMEIRA, ou a qualquer das peças 
escritas e desenhadas que venham a ser entregues à CMO, 
sem dar conhecimento prévio dessa intenção à Segunda 
Contratante e procurar acordar com a SEGUNDA 
CONTRATANTE os termos da alteração pretendida. 

 
 

DÉCIMA-PRIMEIRA 
(Propriedade) 

 
1. A SEGUNDA CONTRATANTE obriga-se a transferir 
a propriedade de quaisquer peças escritas e desenhadas 
que venham a ser entregues à CMO, sem reservas, para o 
Município de Odivelas, que delas pode livremente dispor, 
introduzindo designadamente as alterações que entenda 
convenientes e decorrem do exercício dos poderes 
públicos de planeamento. 
 
2. A SEGUNDA CONTRATANTE obriga-se ainda a 
exigir que cláusula do mesmo teor seja aceite por 
quaisquer subcontratados, na prestação de qualquer 
serviço cujo resultado tenha como destino a 
fundamentação ou incorporação da proposta de solução 
urbanística e respectivos elementos de suporte. 

 
 
 
 

DÉCIMA-SEGUNDA 
(Força de Apresentação) 

 
A proposta de solução urbanística será entregue em seis 
exemplares impressos, bem como em suporte digital, 
devendo as peças escritas ser em formato Microsoft Word 
ou compatível e as peças desenhadas em formato que 
permitam eventual alteração do seu conteúdo, decorrente 
da cláusula anterior, bem como a sua impressão. 

 
 

DÉCIMA-TERCEIRA 
(Encargos) 

 
1. A SEGUNDA CONTRATANTE suportará todos os 
encargos referentes à elaboração do PPPombais, 
designadamente os relativos ao pagamento dos honorários 
da Equipa Técnica do Plano, sendo esta directamente 
contratada pela SEGUNDA CONTRATANTE. 
 
2. Do presente Contrato não decorrem quaisquer ónus ou 
encargos para a CMO, para além dos inerentes às normas 
tarefas de acompanhamento e coordenação institucional 
no que concerne à elaboração do plano. 

 
 

DÉCIMA-QUARTA 
(Resolução por Iniciativa da CMO) 

 
A CMO pode resolver o Contrato em caso de grave 
violação das obrigações assumidas pela SEGUNDA 
CONTRATANTE, no presente Contrato, 
designadamente: 
 
a) Por incumprimento definitivo do contrato por facto 
exclusivamente imputável à SEGUNDA 
CONTRATANTE; 
b)Por incumprimento pela SEGUNDA 
CONTRATANTE, das decisões judiciais ou arbitrais 
respeitantes ao Contrato; 
c)Por razões de interesse público subjacente ao presente 
objecto deste contrato. 

 
 

DÉCIMA-QUINTA 
(Resolução de Litígios) 

 
1. Para a resolução de qualquer desacordo ou conflito 
respeitante à interpretação ou execução do presente 
Contrato, as Partes procurarão obter um acordo justo e 
adequado, no prazo máximo de trinta dias contados da 
data em que qualquer uma das Contratantes envie à outra 
uma notificação para esse efeito. 
 
2. Na ausência do acordo referido no número anterior, a 
parte interessada notificará a outra da sua intenção de 
submeter a matéria da divergência a Tribunal Arbitral, que 
será constituído e funcionará nos termos do disposto nos 
artigos 180º e seguintes do Código de Processo nos 
Tribunais Administrativos. 
 
3. Se as Partes não chegarem a acordo para a nomeação de 
um árbitro único, no prazo de dez dias contados da 
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notificação referida no número anterior, o Tribunal 
Arbitral será constituído por três árbitros, nomeando cada 
uma das partes um deles e sendo o terceiro designado por 
acordo entre os dois primeiros ou, na falta desse acordo 
ou de nomeação do segundo arbitro, serão esses dois 
nomeados pelo Presidente Tribunal Administrativo do 
Círculo de Lisboa. 
 
4. Os árbitros definirão, após a constituição do tribunal, as 
regras de funcionamento e processuais da arbitragem, 
devendo a decisão ser emitida no prazo máximo de seis 
meses após a constituição do Tribunal, salvo motivo 
ponderável. 
 
5. O objecto do litígio será definido pelo Tribunal Arbitral 
perante o pedido constante da petição inicial e aposição 
assumida pela parte contrária na sua contestação ou face a 
acordo das Partes nesse sentido. 

 
 

DÉCIMA-SEXTA 
(Disposições Finais) 

 
1. O presente Contrato e seus anexos constituem o acordo 
total das Partes respeitante aos assuntos nele versados e 
não poderá ser alterado ou modificado verbalmente mas 
apenas por documento escrito assinado por ambas as 
Partes. 
 
2. Quaisquer notificações a efectuar ao abrigo do presente 
Contrato, deverão ser feitas por escrito para a sede de 
cada uma das Partes nos termos a seguir indicados: 
 
3. O presente contrato entra em vigor na data da sua 
assinatura por ambas as partes. 

 
 

DÉCIMA-SÉTIMA 
(Anexos) 

 
Constituem Anexos ao presente Contrato e dele ficam a 
fazer parte integrante para todos os efeitos depois de 
rubricados pelas Partes, os seguintes documentos: 
 
Anexo I – Planta da ÁREA DE INTERVENÇÃO com 
indicação dos limites das propriedades. 
 
Anexo II – Documento que deverá conter as deliberações 
camarárias que determinaram a elaboração do PLANO 
DE PROMENOR e aprovaram os seus termos de 
referência e que aprovaram também o procedimento de 
formação do presente contrato e seu teor – v. artigo 74º, 
nº 2 e artigo 6ºA do Decreto-Lei Nº  380/99, de 22 de 
Setembro, na redacção do Decreto-Lei Nº 46/2009, de 20 
de Fevereiro. 
 
Anexo III – Proposta apresentada pela CÂMARA 
MUNICIPAL DE ODIVELAS. 
 
Feitos os dois exemplares, com valor igual, assinados e 
rubricados pelas Partes, aos 
_______/________/________, ficando cada uma das 
partes contraentes com um exemplar. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 
 

 
A SEGUNDA CONTRATANTE 

” 

 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

IMÓVEL DE INTERESSE MUNICIPAL 
 

 
 

BIBLIOTECA MUNICIPAL DOM DINIS 
 

Abertura de procedimento administrativo de classificação 
da Biblioteca Municipal Dom Dinis, localizado na Rua 
Guilherme Gomes Fernandes, freguesia de Odivelas, 
concelho de Odivelas, como imóvel de Interesse 
Municipal, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2011/11057, de 2011.11.08. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

EDUCAÇÃO 
 

 
 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE PEQUENOS-ALMOÇOS E LANCHES 
AOS ALUNOS DA ESCOLA EB1/JI PORTO PINHEIRO 

 
Aquisição de serviços de pequenos almoços e lanches aos 
alunos da EB1/JI Porto Pinheiro, a partir de Janeiro de 
2012, e autorização para a venda de senhas de refeições 
ser efectuada pelo Agrupamento de Escolas Moinhos da 
Arroja, sendo que a verba resultante da transacção deverá 
ser recepcionada e remetida, por transferência bancária, 
para a Câmara Municipal de Odivelas. O valor estimado 
da prestação do serviço é de €16.736,80 (dezasseis mil 
setecentos e trinta e seis euros e oitenta cêntimos), sem 
IVA incluído, €12.240,00 para a escola EB1 e €4.496,80 
para o jardim de infância, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2011/12001, de 2011.12.14. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PRÉMIO JOVEM  
“BULLYING NA MINHA ESCOLA NÃO! OBRIGADO!” 

 
Realização do Prémio Jovem “Bullying na Minha Escola? 
NÃO, Obrigada!” e respectivas Normas de Participação, 
que constam em anexo à informação n.º 
Interno/2011/11947, de 2011.12.12, com alterações 
propostas no decorrer da sua discussão na presente 
Reunião. 
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“NORMAS DE PARTICIPAÇÃO 
Prémios Jovem – Bullying na Minha Escola?  

NÃO, Obrigado! 
 
Considerando que actualmente o fenómeno de bullying e 
violência em contexto escolar se apresenta como uma 
preocupação evidente nas escolas e nos jovens, o 
Município de Odivelas pensa pertinente lançar um 
concurso dirigido aos jovens do 2º e 3º Ciclo do Ensino 
Básico da rede pública, no sentido de promover e 
fomentar relações sociais saudáveis, contribuindo assim, 
para um adequado desenvolvimento afectivo, social e 
profissional. 

 
 

Capítulo I 
Disposições Gerais 

Artigo 1.º 
Objecto 

 
O presente documento contem as normas aplicáveis ao 
concurso Prémio Jovem – “Bullying na Minha Escola? 
NÃO, Obrigado!”, promovido pelo Município de 
Odivelas, no âmbito do Projecto Sei! Odivelas. 
 
1- Promover nos jovens boas práticas para a prevenção da 
violência escolar. 
 
2- Desenvolver nas escolas, nomeadamente nos diversos 
elementos que a compõe (direcção, professores, 
assistentes operacionais, alunos) o espírito de pertença e 
convergência para objectivos comuns que visem o bem-
estar de todos. 
 
3- Promover estratégias concertadas para a prevenção 
primária e carácter remediativo referentes à temática 
subjacente.  
 
4-Fomentar as relações interpessoais, o espírito de 
pertença e convergência para objectivos comuns que 
visem o bem-estar de todos. 
 
5-Promover comportamentos saudáveis, bem como 
desenvolver nos jovens valores éticos cuja importância se 
reflicta no seu futuro. 

 
 

Artigo 2.º 
Constituição e competências do Júri 

 
1- O Júri do concurso será constituído por um 
representante do Pelouro da Educação da Câmara 
Municipal de Odivelas, um representante com experiência 
científica e profissional na área das boas práticas em 
reabilitação e inserção social e um académico e 
investigador na área da violência em contexto escolar. 
 
2- Compete ao Júri seleccionar as candidaturas, de acordo 
com as respectivas propostas a concurso e escolher da 
candidatura vencedora. 
 
3- Os membros do Júri não recebem qualquer 
remuneração pela sua participação; 

4- O júri reserva-se o direito de não atribuir o prémio 
previsto no ponto 1 caso considere que nenhuma das 
candidaturas satisfaz os requisitos temáticos e de 
qualidade pretendidos. 

 
 

Artigo 3.º 
Participantes 

 
1- O concurso é aberto a todos os jovens das escolas de 
2º, 3º Ciclo do Ensino Básico da rede pública do 
Concelho de Odivelas. 
 
2- Podem concorrer jovens em nome individual ou um 
grupo de jovens, pertencentes à mesma turma.  

 
 

Capítulo II 
Organização 

Artigo 4º 
Prazo de Candidatura 

 
O prazo de candidatura terá lugar durante o mês de 
Janeiro em dia que será anualmente divulgado com uma 
antecedência mínima de um mês. 

 
 

Artigo 5.º 
Formalização da candidatura 

 
1- Os interessados deverão apresentar a sua candidatura 
ao concurso, na Câmara Municipal de Odivelas – Projecto 
“Sei! Odivelas” (Actualmente Edifício CAELO - Parque 
Maria Lamas. Rua da Memória, 2A, 2675-409 Odivelas; 
Horário de funcionamento: 9h00 às 12h30 | 14h00 às 
17h30, Tel.: 219 320 408). 
 
2- Da candidatura devem constar, sob pena de exclusão 
do concurso, os seguintes elementos: 
a) Ficha de inscrição correctamente preenchida, assinada 
pelo(a) director(a) do Agrupamento de Escolas (em 
modelo próprio que será disponibilizado pelo Projecto 
Sei! Odivelas) e pelo (s) participante (s).   
b) Declaração autorizando o Município de Odivelas a 
proceder à apresentação e divulgação públicas dos 
elementos e informações constantes na candidatura, em 
quaisquer suportes ou veículos de promoção da iniciativa, 
no estrito âmbito do concurso.  

 
 

Artigo 6.º 
Critérios de admissão ao concurso 

 
1- Serão admitidos a concurso as candidaturas que 
comprovadamente: 
a) Cumpram os requisitos exigidos aos participantes no 
art.º. 3º do presente regulamento; 
b) Apresentem a sua candidatura tendo por base os 
seguintes critérios:  
- Poster tamanho A2; deverá ser elaborada uma imagem 
gráfica de acordo com o seguinte critério: a imagem 
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gráfica do poster deve ser alusiva à prevenção do bullying 
em contexto escolar;  
- Documento em formato editável, em suporte digital 
explicativo do poster não excedendo uma página, com 
identificação da escola e identificação do (s) candidato (s). 

 
 

Artigo 7.º 
Processo de Avaliação 

 
1- As candidaturas a concurso serão avaliadas pelo júri nos 
termos do nº2 do art. 2º do presente regulamento. 
 
2- São critérios de avaliação os seguintes aspectos: 
Criatividade e originalidade da produção; promoção e 
fomentação do relacionamento interpessoal entre pares; 
adequação da mensagem transmitida pela imagem 
produzida alusiva à prevenção do bullying em contexto 
escolar.  
 
3- As candidaturas admitidas para avaliação serão 
publicitadas no site oficial da Câmara Municipal de 
Odivelas.  
 
4- Os critérios de avaliação podem ser alterados, 
anualmente, desde que seja difundida essa alteração e 
publicitados os novos critérios com uma antecedência de 
dois meses relativamente à data de apresentação das 
candidaturas. 

 
 

Artigo 8.º 
Prémios 

 
1- De entre as candidaturas serão escolhidos o 1º, 2º e 3º 
lugar de acordo com o disposto no art.º 6 e art.º 7. 
 
2- As candidaturas vencedoras serão premiadas com 
certificados de participação e reconhecimento público por 
altura da comemoração Dia Escolar da Não-Violência e 
da Paz, em dia a designar. 
 
3- Para além do reconhecimento público na cerimónia, 
será realizada a respectiva divulgação pelos órgãos de 
comunicação social e os posters candidatos ao prémio 
serão expostos nas Jornadas SEI! Odivelas, em data a 
designar. 

 
 

Artigo 10.º 
Divulgação dos Resultados 

 
A publicação das candidaturas vencedoras será realizada 
no sítio institucional da Câmara Municipal de Odivelas na 
Internet (www.cm-odivelas.pt).  

 
 

Artigo 11.º 
Deveres e garantias 

 
1- Os concorrentes são responsáveis civil e criminalmente 
pela originalidade dos trabalhos apresentados, garantindo 

a sua autoria e assumindo toda a responsabilidade 
decorrente de reclamações de terceiros no que diz respeito 
a direitos de autor e direitos conexos; 
 
2- Os concorrentes poderão estar disponíveis para 
comparecer no evento de exposição dos posters 
candidatos bem como na cerimónia de atribuição do 
prémio. 

 
 

Artigo 12.º 
Disposições finais e transitórias 

 
1- A participação no concurso implica a aceitação das 
presentes Normas de Participação; 
 
2- A divulgação das datas referidas nos art.º 4º e art.º 8º, 
não carece de aprovação do Órgão Executivo do 
Município de Odivelas; 
 
3- A eventual alteração dos critérios de avaliação previstos 
no nº4 do artº7º, do presente regulamento carece de 
aprovação pelo Órgão Executivo do Município de 
Odivelas; 
 
4- O presente regulamento entra em vigor à data da sua 
publicação no Boletim Municipal.” 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

ODIVELAS FUTEBOL CLUBE 
 

 
 

EXERCÍCIO DO DIREITO DE REVERSÃO DOS IMÓVEIS CEDIDOS 
 

Exercer o direito de reversão do seguinte, de acordo com 
o proposto na informação n.º Interno/2011/12274, de 
2011.12.16, nos termos e fundamentos constantes da 
deliberação tomada na 12.ª Reunião Ordinária da Câmara 
Municipal de Odivelas, de 2011.06.21 (Boletim Municipal 
das Deliberações e Decisões n.º 12/2011, de 5 de Julho, 
página 8): 
 
-Edifício composto de casas térreas e primeiro andar para 
habitação, com a área de 310 m2, terraço com 60 m2, 
jardim com 390 m2 e pátio com 120 m2, situado na 
Quinta do Porto Pinheiro, em Odivelas, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Odivelas sob o nº 
32.169, a fls 967 do Livro B-94, então inscrito na mesma 
Conservatória a favor do Município de Loures, sob o nº 
57.816, a fls 85 do Livro G-86 e inscrito na matriz predial 
da Freguesia de Odivelas sob o artigo 488, doado sob 
condição resolutiva pelo Município de Loures ao Odivelas 
Futebol Clube, por escritura outorgada em 01.09.1982, em 
execução da deliberação da Câmara Municipal de Loures 
de 28.11.1979, homologada pela Assembleia Municipal de 
Loures em reunião de 26.03.1981; 
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-Direito de superfície sobre o lote de terreno para 
construção, com a área de 57.435,08 m2, situado na 
Quinta do Porto Pinheiro, em Odivelas, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Odivelas sob o nº 
4452 da Freguesia de Odivelas, e inscrito na mesma 
Conservatória a favor do Município de Odivelas sob a 
apresentação nº 63, de 20.01.2005 e inscrito na matriz 
predial da Freguesia de Odivelas sob o artigo provisório P 
12054 da Freguesia de Odivelas, constituído pelo 
Município de Odivelas a favor do Odivelas Futebol Clube, 
por escritura outorgada em 23.03.2005. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

TERMO DE ENTREGA E CESSÃO DE POSIÇÕES CONTRATUAIS 
 

Termo de Entrega de Imóveis e de Cessão de Posições 
Contratuais a outorgar entre o Município de Odivelas e a 
Massa Insolvente do Odivelas Futebol Clube, nos termos 
constantes da Minuta de Termo anexa à informação 
abaixo referida, de acordo com o proposto na informação 
n.º Interno/2011/12278, de 2011.12.16. 
 

“TERMO DE ENTREGA 
e de 

CESSÃO DE POSIÇÕES CONTRATUAIS 
 

Entre: 
 
1º - Massa Insolvente do Odivelas Futebol Clube, NIPC 
……., com sede em ……….., aqui representada pelo seu 
administrador judicial, Senhor Dr. José Pinto de Oliveira, 
adiante designada por OFC; 
 
2º - Município de Odivelas, NIPC 504293125 com Sede 
nos Paços do Concelho, Quinta da Memória, R. 
Guilherme Gomes Fernandes, em Odivelas, aqui 
representado pela Presidente da Câmara Municipal de 
Odivelas, Sr.a Dr.a Susana Carvalho Amador, adiante 
designado por MO,  
 
É celebrado o presente TERMO DE ENTREGA e de 
CESSÃO DE POSIÇÕES CONTRATUAIS 
 
com os Considerandos e Cláusulas seguintes: 
 
Considerandos 
 
A – Considerando que o MO é proprietário dos seguintes 
imóveis: 
 
i. lote de terreno para construção, com a área de 57.435,08 
m2, situado na Quinta do Porto Pinheiro, em Odivelas, 
descrito na Conservatória do Registo Predial de Odivelas 
sob o nº 4452 da Freguesia de Odivelas, e inscrito na 
mesma Conservatória a favor do Município de Odivelas 
sob a apresentação nº 63, de 20.01.2005 e inscrito na 
matriz predial da Freguesia de Odivelas sob o artigo 
provisório P 12054 da Freguesia de Odivelas; 
 

ii. edifício composto de casas térreas e primeiro andar para 
habitação, com a área de 310 m2, terraço com 60 m2, 
jardim com 390 m2 e pátio com 120 m2, situado na 
Quinta do Porto Pinheiro, em Odivelas, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Odivelas sob o nº 
32.169, a fls 967 do Livro B-94, então inscrito na mesma 
Conservatória a favor do Município de Loures, sob o nº 
57.816, a fls 85 do Livro G-86 e inscrito na matriz predial 
da Freguesia de Odivelas sob o artigo 488. 
 
B – Considerando que o OFC se encontra em fase de 
liquidação judicial no âmbito do Processo de Insolvência 
nº 3/2006, que corre os seus termos no 1º Juízo Cível do 
Tribunal de Família, de Menores e de Comarca de Loures, 
razão pela qual, e nos termos da deliberação da Comissão 
de Credores do Odivelas Futebol Clube tomada por 
unanimidade em 26.04.2011, deixou de haver qualquer 
prática desportiva, foram rescindidos os contratos de 
trabalho e não foram inscritas na presente época 
desportiva quaisquer equipas nas competições federadas; 
 
C – Considerando que deixaram de se verificar os 
pressupostos que presidiram à constituição do direito de 
superfície a favor do OFC do imóvel identificado em A-i. 
e os pressupostos que presidiram à doação condicional do 
imóvel identificado em A-ii.; 
 
D – Considerando que com aquele fundamento a Câmara 
Municipal de Odivelas deliberou, em ……., aprovar um 
projecto de deliberação de reversão dos imóveis 
identificados em A; 
 
E – Considerando que, notificado para se pronunciar, em 
sede de audiência prévia, sobre o projecto de deliberação 
supra mencionado, o OFC não se veio opor; 
 
F – Considerando que por deliberação de ….. a Câmara 
Municipal de Odivelas aprovou a reversão dos imóveis 
identificados em A. 
 
G – Considerando que é do interesse do OFC proceder à 
entrega daqueles imóveis ao MO, para que este lhes possa 
dar a utilização para que estão vocacionados; 
 
H - Considerando que o MO, enquanto proprietário dos 
terrenos onde se acha implantado o Estádio Arnaldo Dias, 
em Odivelas, e até agora cedente do direito de superfície 
tem interesse na rentabilização e dinamização daquele 
complexo, em prol do fomento da prática desportiva e da 
projecção da imagem do Concelho de Odivelas; 
 
I – Considerando que se encontra em vigor, até …… um 
Protocolo celebrado com o Sport Lisboa e Benfica, 
Futebol, SAD que prevê a utilização do complexo 
desportivo, por esta entidade; 
 
J - Considerando que se encontra em vigor um contrato 
de arrendamento celebrado em …. com a …… relativo à 
instalação de uma estação de base de telecomunicações 
móveis e que se anexa ao presente TERMO DE ENTREGA 
e de CESSÃO DE POSIÇÕES CONTRATUAIS. 
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Cláusula Primeira 
 

Pelo presente TERMO DE ENTREGA, o OFC entrega, 
nesta data, ao MO os imóveis identificados no 
Considerando A. 
 
 

Cláusula Segunda 
 
Os imóveis são entregues ao OFC com todas as 
benfeitorias realizadas por neles se terem incorporado. 
 
 

Cláusula Terceira 
 
1. O OFC garante que nesta data; 
 
a)Não impendem sobre os imóveis quaisquer ónus e 
encargos, seja de que natureza for; 
b)Não vigoram quaisquer contratos, seja de que natureza 
for, sobre os imóveis ou partes dele, exceptuando o 
Protocolo mencionado no Considerando I e o Contrato 
de Arrendamento mencionado no Considerando J; 
 
c)Não existem dívidas vencidas ou vincendas de natureza 
fiscal ou relativas ao fornecimento de água, luz e gás; 
 
d)Não existem quaisquer reivindicações, judiciais ou extra-
judiciais, sobre os imóveis; 
 
e)Não existem quaisquer pedidos indemnizatórios, 
judiciais ou extra-judiciais, que respeitem aos imóveis; 
 
f)Não se encontram em dívida quaisquer rendas relativas 
ao Contrato de Arrendamento mencionado no 
Considerando J. 
 
2. O MO garante que: 
 
a)Tem pleno conhecimento do teor do Protocolo 
mencionado no Considerando I; 
 
b)Fica a conhecer de forma plena o teor do Contrato de 
Arrendamento mencionado no Considerando J. 
 
 

Cláusula Quarta 
 

1. Pelo presente TERMO DE ENTREGA e de CESSÃO DE 
POSIÇÕES CONTRATUAIS, o OFC transmite e o MO 
aceita tomar a posição contratual que até à presente data 
pertencia ao OFC no Protocolo mencionado no 
Considerando I; 
 
2. Nesta data, o OFC entrega ao MO a quantia de € 
……… (…………) que representa x/60 avos1 da 
contrapartida que recebeu antecipadamente do Sport 
Lisboa e Benfica, Futebol, SAD, pelas utilizações previstas 
no Protocolo mencionado no Considerando I. 
 
1 O valor de “x” corresponde ao número de meses que decorreram entre a entrada 
em vigor do Protocolo celebrado a SLB, Futebol SAD e a data de assinatura do 
presente Termo. 

Cláusula Quinta 
 

Pelo presente TERMO DE ENTREGA e de CESSÃO DE 
POSIÇÕES CONTRATUAIS, o OFC transmite e o MO 
aceita tomar a posição contratual que até à presente data 
pertencia ao OFC no Contrato de Arrendamento 
mencionado no Considerando J. 

 
 

Cláusula Sexta 
 

O OFC renuncia ao direito a impugnar as deliberações 
dos órgãos do MO que aprovarem a reversão dos imóveis 
identificados no Considerando A. 

 
 

Cláusula Sétima 
 

1. O MO aceita que os móveis propriedade do OFC, 
constantes do Anexo 1 ao presente contrato, permaneçam 
armazenados nas instalações ora entregues até que os 
mesmos sejam vendidos no processo de insolvência do 
OFC, permitindo o exame dos móveis em causa por 
eventuais interessados na aquisição. 
 
2. O OFC compromete-se a retirar aqueles móveis no 
prazo de 8 dias, logo que para o efeito for notificado pelo 
MO. 
 
O presente TERMO DE ENTREGA e de CESSÃO DE 
POSIÇÕES CONTRATUAIS é celebrado em 2 vias, de 
igual valor, ficando cada um dos ora Outorgantes com um 
exemplar.  
 
Odivelas, …… de ……….. de 2011  
 
Pelo OFC 
 
Pelo MO” 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

PAVILHÃO MULTIUSOS DE ODIVELAS 
 

 
 

JOGO DO CAMPEONATO NACIONAL DE FUTSAL 
 

Ratificação do despacho da Senhora Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, exarado na informação n.º 
Interno/2011/12196, de 2011.11.18, de autorização da 
cedência do Pavilhão Multiusos de Odivelas, para a 
realização de um jogo do Campeonato Nacional de Futsal, 
que decorreu no dia 26 de Novembro de 2011, entre o 
Sporting Clube de Portugal e a Associação Recreativa de 
Freixieiro, pelo valor total de €500,00, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2011/12196, de 
2011.12.18. 
 
(Ratificado por maioria) 
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EVENTO “MAIOR AULA DE JUDO DO MUNDO” 
 

Ratificação do despacho da Senhora Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, exarado na informação n.º 
Interno/2011/12197, de 2011.12.05, de autorização da 
cedência do Pavilhão Multiusos de Odivelas, para a 
realização da “Maior Aula de Judo do Mundo”, que 
decorreu no dia 10 de Dezembro de 2011, pelo valor total 
de €1.000,00, de acordo com o proposto na informação 
n.º Interno/2011/12197, de 2011.12.05. 
 
(Ratificado por maioria) 

 
 
 

SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

INSTITUTO DE ODIVELAS 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 

 
Ratificação do despacho da Senhora Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, exarado na informação n.º 
Interno/2011/12108, de 2011.12.13, de atribuição de um 
apoio, sob a forma de transporte, ao Instituto de Odivelas, 
ao abrigo da alínea b) do n.º 4, do artigo 64.º da Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro, realizado em veículo 
municipal a 15 de Dezembro de 2011, para deslocação a 
Lisboa, com um custo total estimado de €79,91, de acordo 
com o proposto na informação n.º Interno/2011/12108, 
de 2011.12.13. 
 
(Ratificado por maioria) 

 
 
 

INSTITUTO PORTUGUÊS DE PEDAGOGIA INFANTIL 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 

 
Ratificação do despacho da Senhora Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, exarado na Informação n.º 
Interno/2011/12230, de 2011.12.16, de atribuição de um 
apoio, sob a forma de transporte, ao Instituto Português 
de Pedagogia Infantil, realizado em veículo Municipal a 20 
de Dezembro de 2011, para deslocação a Lisboa; 
Atribuição de apoios, sob a forma de transporte, a realizar 
em veículo municipal, nos dias 22 de Dezembro de 2011, 
para deslocação a Sintra, 27 de Dezembro de 2011, para 
deslocações a Lisboa e a Sintra e dia 29 de Dezembro de 
2011, para duas deslocações a Lisboa, num custo total 
estimado em €586,36, no âmbito do PAESO - Programa 
de Apoio às Entidades Sociais de Odivelas - Subprograma 
D, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2011/12230, de 2011.12.16. 
 
(Ratificado e Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SAÚDE MENTAL DE ODIVELAS 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 

 
Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte, à 
Associação Comunitária de Saúde Mental de Odivelas, 
para a realização de visitas de estudo durante o ano de 
2012, no âmbito da alínea b) do n.º 4, do artigo 64.º da Lei 
n.º 169/99, de 18 de Setembro, para deslocações no dia 13 
de Janeiro a Lisboa, no dia 17 de Fevereiro a Lisboa, no 
dia 16 de Março a Algés, no dia 27 de Abril a Lisboa, no 
dia 25 de Maio a Lisboa, no dia 15 de Junho a Lisboa, no 
dia 27 de Julho a Lisboa, no dia 21 de Setembro a Sintra, 
no dia 19 de Outubro a Lisboa, no dia 16 de Novembro a 
Lisboa, no dia 28 de Dezembro a Lisboa, com um custo 
total estimado em €943,39, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2011/12048, de 2011.12.13. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

GRUPO RECREATIVO OLIVAL BASTO 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 

 
Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte, ao 
Grupo Recreativo Olival Basto, no âmbito do PAADO - 
Programa de Apoio ao Associativismo Desportivo de 
Odivelas - Medida 6, a realizar em veículo municipal, no 
dia 7 de Janeiro de 2012, para deslocação a Azambuja, 
com um custo total estimado em €97,80, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2011/12025, de 
2011.12.12. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

CENTRO DE KARATÉ DO SHOTOKAN DE ODIVELAS 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 

 
Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte, ao 
Centro de Karaté-Do Shotokan de Odivelas, no âmbito 
do PAADO - Programa de Apoio ao Associativismo 
Desportivo de Odivelas - Medida 6, a realizar em veículo 
municipal, no dia 7 de Janeiro de 2012, para deslocação a 
Matosinhos, com um custo total estimado em €709,32, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2011/12015, de 2011.11.22. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 
 

DESPACHOS 
 

 
 

PRESIDÊNCIA 
 

 
 

DESPACHO N.º 170/PRES/2011 
 
Assunto: Tolerância de Ponto - Loja do Cidadão 
 
Pelo meu despacho n.º 161/PRES/2011, foi concedida 
tolerância de ponto aos trabalhadores municipais na tarde 
do dia 23 e durante o dia 26 de Dezembro, prevendo-se 
que, relativamente aos trabalhadores da Loja do Cidadão, 
essa tolerância seja usufruída, nos termos a acordar entre 
os trabalhadores e a coordenação da Loja. 
 
Atendendo, porém, que pela especificidade dos serviços 
prestados e pela sua inserção num espaço comercial, a 
Loja do Cidadão estará aberta ao público nos dias 24 e 31 
de Dezembro, embora se preveja uma menor afluência de 
utentes, determino, nos termos da competência que me é 
atribuída pela alínea a), do nº 2, do artigo 68º, da Lei nº 
169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº 5-
A/2002, de 11 de Janeiro, e pelas Declarações de 
Rectificação nºs 4/2002, de 6 de Fevereiro e 9/2002, de 5 
de Março e alterada pela Lei n.º 67/2007, de 31 de 
Dezembro, que, nesses dois dias, seja concedida tolerância 
de ponto aos trabalhadores que possam ser dispensados, 
sendo que os restantes usufruirão da referida dispensa em 
momento posterior, a acordar com os coordenadores da 
Loja.  
 
Odivelas, 20 de Dezembro de 2011 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

(Susana de Carvalho Amador) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OUTROS SERVIÇOS 
 

 
 

DESPACHO N.º 04/C.C.A/2011 
 
Assunto: Calendarização dos subsistemas de avaliação 
S.I.A.D.A.P. 2 (Dirigentes) e S.I.A.D.A.P. 3 
(Trabalhadores) – Ano 2012 
 
Dando cumprimento ao disposto no número 2 do artigo 
30º do “Regulamento do Conselho de Coordenação da 
Avaliação do Sistema Integrado de Avaliação do 
Desempenho da Câmara Municipal de Odivelas”, 
publicado em anexo ao Despacho nº 3/C.C.A./2011, de 
23 de Novembro de 2011, determino a seguinte 
calendarização para o S.I.A.D.A.P. 2 e o S.I.A.D.A.P. 3, 
para o Ano 2012: 
 

SIADAP 2 (Dirigentes) 

Data Tarefa Observações 

Até 04 de Janeiro Auto avaliação  

Até 06 de Janeiro 
Publicação da listagem de 
avaliadores e avaliados – 
Ano 2012 (DRHF) 

 

De 05 a 16 de 
Janeiro 

Proposta de Avaliação – 
Ano 2011 

Remeter no 
primeiro dia útil, ao 
G.A.I.A.D. para 
monitorização. 

De 09 a 20 de 
Janeiro 

Fixação dos objectivos do 
pessoal dirigente – Ano 
2012 

Remeter no 
primeiro dia útil, ao 
da sua fixação, ao 
G.A.I.A.D. para 
monitorização. 

De 17 a 31 de 
Janeiro 

Reunião CCA – 
Harmonização das 
propostas de avaliação do 
ano 2011 

 

De 01 a 17 de 
Fevereiro 

Reunião de avaliação entre 
avaliados e avaliadores – 
Ano 2011 

 

De 20 de 
Fevereiro a 02 de 
Março 

Reunião CCA – Validação 
de propostas de Relevantes 
e de Inadequados – Ano 
2011 

 

Até 30 de Março 
Homologação das 
avaliações de desempenho 
– Ano 2011 

 

De 02 a 09 de 
Abril 

Dar conhecimento ao 
avaliado da respectiva 
avaliação. 

 

Até 16 de Abril 

Apresentação do Relatório 
anual do desempenho do 
dirigente para efeitos de 
avaliação intercalar. 

Remeter, até o dia 
23 de Abril, ao 
G.A.I.A.D. para 
monitorização. 

Até 15 de 
Dezembro 

Proposta de objectivos do 
pessoal dirigente – Ano 
2013 

Remeter no 
primeiro dia útil, ao 
G.A.I.A.D. para 
monitorização. 
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SIADAP 3 (Trabalhadores) 

Data Tarefa Observações 

Até 06 de Janeiro 
Publicação da listagem de 
avaliadores e avaliados – 
Ano 2012 (DRHF) 

 

Até 11 de Janeiro Auto avaliação  

De 12 a 25 de 
Janeiro 

Proposta de Avaliação – 
Ano 2011 

Remeter no 
primeiro dia útil, ao 
G.A.I.A.D. para 
monitorização. 

De 23 Janeiro a 
10 de Fevereiro 

Fixação dos objectivos 
individuais dos 
trabalhadores – Ano 2012 

Remeter no 
primeiro dia útil, ao 
G.A.I.A.D. para 
monitorização. 

De 26 de Janeiro 
a 10 de Fevereiro 

Reunião CCA – 
Harmonização das 
propostas de avaliação do 
ano 2011 

 

De 13 a 29 de 
Fevereiro 

Reunião de avaliação entre 
avaliados e avaliadores  

De 01 a 16 de 
Março 

Reunião CCA – Validação 
de propostas de Relevantes 
e de Inadequados 

 

Até 30 de Março 
Homologação das 
avaliações de desempenho 

 

De 02 a 09 de 
Abril 

Dar conhecimento ao 
avaliado da respectiva 
avaliação 

 

 
Esta calendarização deve ser executada sem excepção. A 
Ausência do dirigente responsável, nos períodos em que 
deve ser dado cumprimento a alguma tarefa, não é motivo 
para a sua não execução, cabendo ao superior hierárquico 
imediato, garantir os cumprimentos dos prazos 
estabelecidos.  
 
Rentabilizando os meios disponíveis, serão efectuados os 
agendamentos das tarefas entre os vários intervenientes 
no processo e o G.A.I.A.D., com emissão de alertas com 
periodicidade diária, via Microsoft Outlook, de modo a 
relembrar o cumprimento desta calendarização. 
 
Odivelas, 16 de Dezembro de 2011 
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESPACHO N.º 02/DAJG/DJ/2011 
 
Assunto: Subdelegação de assinatura de correspondência e 
expediente, no âmbito dos procedimentos da Divisão 
Jurídica na Técnica Superior - Dra. Paula Cristina da Silva 
Tavares  
 
Nos termos das disposições conjugadas do Artigo 5°, n.º 3 
do Decreto-Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, diploma que 
aplica à Administração Loca) a Lei n.º 2/2004, de 15 de 
Janeiro (Estatuto do Pessoal Dirigente) e dos Artigos 35° 
a 40° do Código de Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91 de 15 de 
Novembro, com a redacção que lhe foi dada pelo 
Decreto-Lei n.º 4/96 de 31 de Janeiro subdelego, na 
Técnica Superior, Dra. Paula Cristina da Silva Tavares, 
durante o período de férias que gozarei entre os dias 27 de 
Dezembro de 2011 a 2 de Janeiro de 2012, a assinatura 
da correspondência e expediente necessários à 
Instrução dos processos no âmbito da Divisão 
Jurídica.  
 
Odivelas, 22 de Dezembro de 2011  
 

Por subdelegação de competências 
O Chefe da Divisão Jurídica 

David Viegas Martins 
 
 
 
 

AVISOS 
 

 
 

AVISO 
CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 7/2001 – B.º DOS PEDERNAIS – 
RAMADA 

 
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 
30 de Novembro de 2011, o Aditamento ao Alvará de 
Loteamento n.º 7/2001, conforme requerido por 
Glorycentury, Construções Lda., fundamentando-se na 
deliberação tomada em sede da 21.ª Reunião Ordinária da 
Câmara Municipal de Odivelas de 22 de Novembro de 
2011 – Aprovação da proposta de alteração ao Alvará de 
Loteamento n.º 7/2001 relativa ao lote A 201 que 
mereceu aprovação por unanimidade, de acordo com o 
proposto na informação n.º 337/RD/DRU/DGOU/11. 
As alterações às especificações constantes do mencionado 
alvará, constam em Planta Síntese que constitui parte 
integrante do presente aditamento, são as seguintes: 
 
1. Parâmetros urbanísticos alterados 
1.2. Aos parâmetros Urbanísticos dos lotes 

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

Lote Área Lote Área Lote 

A 201 270,30 m² 253,60 m² 
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1.3. 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 

  Os valores alterados foram representados a negrito. 

 
Todas as restantes especificações constantes do aludido 
alvará de loteamento não sofreram qualquer alteração. 
 
Paços do Concelho, 02 de Dezembro de 2011 

 
A Presidente da Câmara Municipal, 

(Susana de Carvalho Amador) 
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AASSSSEEMMBBLLEEIIAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  
 

 
 

44..ªª  SSEESSSSÃÃOO  EEXXTTRRAAOORRDDIINNÁÁRRIIAA  
 

1133  ddee  DDeezzeemmbbrroo  ddee  22001111  
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

DOCUMENTO VERDE DA REFORMA DA 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

 

 
 

“PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
DOCUMENTO VERDE DA REFORMA DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

 
A Assembleia Municipal de Odivelas, reunida em Sessão 
Extraordinária para Debate Temático sobre o Documento 
Verde da Reforma da Administração Local, delibera 
aprovar sobre o mesmo o seguinte parecer: 
 
As questões tratadas no Documento Verde da Reforma da 
Administração Local (DVRAL) são matérias de grande 
complexidade e importância e, naturalmente, objecto de 
posições diferentes por parte dos partidos representados 
da Assembleia Municipal de Odivelas (AMO). Sem 
prejuízo dessa pluralidade, o referido órgão toma posição 
sobre cada um dos grandes eixos nos quais o Documento 
está organizado. 
 
1. Quanto ao Eixo 1 - Sector Empresarial Local, 
cumpre sublinhar que: 
 
a. Deve ser reconhecida a importância da transparência, 
racionalização e disciplina do Sector Empresarial Local, de 
forma solidária com os esforços no mesmo sentido 
desenvolvidos pela Administração Pública de modo geral. 
 
b. Deve ser igualmente tida em conta a importância 
instrumental do Sector Empresarial Local, em particular 
do ponto vista da gestão e dos procedimentos, que 
permitem níveis de agilidade e flexibilidade que as 
autarquias locais, pela sua natureza e regras, não possuem; 
igualmente, deve ser tida em conta a especificidade de 
certos sectores e áreas das políticas públicas (como a 
cultura, o desporto, ou outras) em que os critérios de 
mercado devem ser cruzados com a promoção do acesso 
a bens e serviços que podem ser considerados de interesse 
público. 
 
c. O município de Odivelas tem actualmente apenas uma 
empresa municipal, a Municipália. 
 

d. A única empresa municipal existente não é abrangida 
por nenhum dos critérios apontados no Livro Verde 
(DVRAL: 1.2.b e 1.2.c): nem teve resultados líquidos 
negativos consecutivos nos últimos três anos (2008, 2009, 
2010) nem tem um peso contributivo dos subsídios de 
exploração por parte do município superior a 50% das 
suas receitas (2010: 48,3%) 1. 
 
e. Odivelas procedeu já recentemente, em 2007, a uma 
racionalização e emagrecimento do seu sector empresarial: 
extinguiu uma empresa municipal, fundindo as 2 então 
existentes, passando de 2 presidentes para 1 e deixando os 
restantes membros do Conselho de Administração de 
auferir remuneração, recebendo apenas senhas de 
presença. 
 
2. No que toca ao Eixo 2 — Organização do 
Território, é sublinhado o seguinte: 
 
a. O Concelho de Odivelas (143.755 habitantes) é, nos 
termos do DVRAL (p.22), um município de Nível 1, com 
7 freguesias, uma das quais sede de concelho 2, tendo as 
freguesias uma densidade populacional de 5.394 
hab./km2, cinco vezes superior à da AML (955hab./km2), 
e oscilando entre os 2.100 e os 11.700 habitantes por km2. 
 
b. De acordo com a matriz de critérios de base do 
DVRAL (p.25) para a extinção ou fusão de freguesias, os 
parâmetros definidos não se aplicam ao Concelho de 
Odivelas: nem a única freguesia na sede de concelho 
(Odivelas) tem menos de 20.000 habitantes, nem as 
restantes, todas a menos de l0kms da sede do município, 
têm menos de 5.000 habitantes. 
 
c. Acresce que, com o actual número de freguesias, 
Odivelas tem já uma dimensão média das freguesias em 
termos de número de habitantes que corresponde a mais o 
dobro da média das Área Metropolitanas de Lisboa e 
Porto (Odivelas = 20.650 habitantes freguesia vs. AML e 
AMP = 9.903 hab. por freg.3), sendo mesmo o quinto 
município com maior dimensão média na AMLisboa e 
AMPorto, apenas suplantado por Sintra, Cascais e Seixal e 
S. João da Madeira.4 
 
d. Além de dinâmicas económico-empresariais específicas, 
as freguesias do concelho de Odivelas têm uma identidade 
própria consolidada e uma história longa, existindo 
mesmo em alguns casos como freguesias autónomas há 
vários séculos. 
 

                                                 
1 Em 2010, o subsídio à exploração foi de 1. 169.756,24€, tendo a empresa receitas 
próprias superiores a esse montante, na ordem dos 1 250.542,60€. 
2 Lei no 8411998, de 14 de Dezembro, Criação do Município de Odivelas: Art. 1 
Através do presente diploma é criado o município de Odivelas, com sede na cidade 
de Odivelas (,..), criada coincidindo com os limites desta freguesia pela Lei 
n°38/1990, de 10 de Agosto. 
3 3 Dimensão médias das freguesias nas áreas metropolitanas: AML 13.698 
habitantes por freguesia: AMP = 9.752 habitantes por freguesia. 
4 Municípios das áreas metropolitanas com maior dimensão média das freguesias 
medida em número de habitantes: 1° Seixal 26.378; 2° Cascais = 34.405; 3° Sintra 
= 23.615; 4° Odivela s = 20.650. NOTA. O município de Lisboa, se concretizar a 
anunciada intenção de reduzir o número de freguesias de 53 para 24, passará a ter 
uma dimensão média de 22.818, apenas marginalmente superior à que Odivelas já 
tem actualmente. 
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e. Tendo em conta o acima referido, quer nos termos 
estritos do DVRAL quer do ponto de vista mais amplo do 
ordenamento e coesão territorial, Odivelas não tem um 
problema de excesso de freguesias; assim, a Assembleia 
Municipal considera adequada a manutenção das actuais 
sete freguesias, um número adequado para um concelho 
com 143.755 habitantes e, além disso, com um 
crescimento populacional de 10,6% na última década5, 
conforme decorre aliás do próprio DVRAL. 
 
f. Sem prejuízo de não serem aplicáveis ao Concelho os 
critérios do DVRAL, a Assembleia Municipal de Odivelas 
reconhece a importância de uma reforma do território 
que, de forma equilibrada e justa, responda aos princípios 
da proximidade entre níveis de decisão, eficiência na 
gestão e melhoria da prestação de serviço público e 
reforço da coesão e competitividade territorial, em 
respeito pelas especificidades locais (DVRAL, p.9); neste 
sentido, entende ser esta uma oportunidade para avaliar, 
nas sedes próprias, a pertinência e exequibilidade de 
desencadear um processo no sentido de, mantendo o seu 
número, repensar os limites das actuais freguesias de 
modo a melhor cumprir estes desígnios. 
 
3. Sobre o Eixo 3 – Gestão Municipal, Intermunicipal 
e Financiamento: 
 
a. A Assembleia Municipal de Odivelas entende que existe 
um conjunto de competências que, pelo seu nível de 
proximidade e flexibilidade de gestão, são exercidas de 
modo mais eficaz pelas Freguesias, pelo que devem ser 
significativamente reforçadas as competências próprias 
deste nível do poder local. 
 
b. Aliás, Odivelas é um dos Concelhos do país que mais 
competências delega nas suas Freguesias, através de um 
Protocolo que em 2011 transferiu para as Freguesias 4,7 
milhões de euros; 
 
c. Desde 1999 que as freguesias têm no Concelho 
adequada escala de acção e competências fruto da 
delegação protocolada com a CMO, tendo sido patente ao 
longo dos anos que as freguesias maiores apresentam 
naturalmente dificuldades acrescidas na execução do 
protocolo e são as menores as que têm maior eficácia 
funcional no seu cumprimento. Assim, fusões que 
aumentassem ainda mais a moldura populacional das 
freguesias diminuiriam a capacidade de gestão e a eficácia 
dos serviços prestados à população. 
 
d. As competências a serem transferidas para as Freguesias 
devem centrar-se, por exemplo, ao nível da manutenção 
do espaço público e equipamentos públicos, bem como ao 
nível do apoio social, sempre em estreita articulação com a 
rede social municipal. 
 

                                                 
5 Fonte: Censos 2011 

 

e. Para estas competências as devidas transferências 
financeiras devem provir directamente do Orçamento de 
Estado. 
 
f. É da maior importância uma clara redefinição de 
competências das diversas estruturas político-
administrativas, aumentando a influência das Áreas 
Metropolitanas. Nas competências a transferir da 
Administração Central devem ser incluídas as áreas 
estratégicas que assumem relevo intermunicipal e que 
actualmente se encontram delegadas em organismos como 
as CCDR’s (exemplos: mobilidade e transportes, território 
e ambiente, águas e resíduos sólidos, planeamento 
integrado); 
 
g. É fundamental atribuir legitimação pelo voto às 
estruturas intermunicipais, quer ao nível das Comunidades 
intermunicipais quer em especial das Áreas 
Metropolitanas, aumentando os seus níveis de 
representatividade e participação; 
 
h. Defendemos uma revisão no financiamento autárquico 
que garanta sustentabilidade financeira e verdadeira 
autonomia, com obtenção de receitas próprias, 
diminuindo a dependência das transferências do OE e da 
dependência das receitas do urbanismo, em favor de uma 
maior participação ao nível dos impostos directos ou 
indirectos que devem ser cobrados directamente por 
Áreas Metropolitanas ou CIM’s. 
 
Tendo em conta a diversidade das autarquias locais 
(freguesias e municípios) quanto à sua dimensão e 
capacidade de intervenção no território, as competências a 
descentralizar podem assumir carácter não universal e 
diferenciado. 
 
4. Sobre o Eixo 4— Democracia Local, delibera-se 
sublinhar que: 
 
a. A complexidade da intervenção e da realidade das 
autarquias locais demonstra que a redução de eleitos locais 
poderá introduzir dificuldades à gestão da coisa pública, 
com impactos significativos na qualidade da governança e 
democracia local. 
 
b. A fixação do número de vereadores a tempo inteiro nos 
executivos municipais deve ser deixada à autonomia de 
cada autarquia, em função da realidade e das competências 
próprias de cada uma. 
 
c. Igualmente, a redução de dirigentes deve ser 
equacionada tendo em conta as mesmas especificidades e 
preocupações. 
 
d. Sendo importante a melhoria da qualidade e 
transparência da democracia local, da capacidade de 
governação efectiva dos executivos municipais e da 
dignificação das escolhas dos eleitores, é importante ter 
em atenção e encontrar os meios adequados para eliminar 
os riscos de incapacidade de controle democrático dos 
órgãos executivos por parte dos órgãos deliberativos e das 
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forças políticas legitimamente representadas nos mesmos, 
nomeadamente nas Assembleias Municipais. 

 
O Presidente da Assembleia Municipal de Odivelas 

(Sergio Paiva, Dr.)” 
 

Aprovado por unanimidade a votação do documento 
por eixo: 
 
Eixo 1, aprovado por maioria. 
 
Eixo 2, aprovado por maioria. 
 
Eixo 3, aprovado por maioria. 
 
Eixo 4, aprovado por maioria. 
 
Em anexo, declaração aprovada pelos Presidentes de Junta 
de Freguesia do Concelho de Odivelas. 

 
 
 

“DOCUMENTO VERDE DA REFORMA DA 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

 
As Juntas e Assembleias do Concelho, em deliberação 
própria, decidiram globalmente rejeitar o Documento 
Verde de Reforma da Administração Local. 
 
Considerarem os critérios previstos naquele documento 
inadequados e injustos quando levados ao rigor, se 
comparado o exemplo do Concelho de Odivelas, onde se 
prevê reduzir de sete para três freguesias sendo que uma 
delas ficaria com cerca de 80.000 habitantes, perdendo a 
população com tal medida, as vantagens de um Governo 
de proximidade. 
 
Considerando a história e a cultura locais e os 
equipamentos instalados em todo o concelho, qualquer 
divisão neste território apenas serviria para afastar as 
populações dos seus eleitos, com graves consequências 
para a salvaguarda das tradições locais, história e cultura 
das nossas populações. 
 
Considerando ainda aqueles critérios, quando aplicados, 
empobrecem consideravelmente a democracia e o Poder 
Local Democrático, aos diversos níveis; 
 
A Assembleia Municipal de Odivelas, reunida em 13 de 
Dezembro, para discutir e analisar o Documento Verde da 
Reforma da Administração Local, decide sobre a extinção 
de Freguesias no Concelho de Odivelas: 
 
1. Manifestar a sua discordância face à extinção de 
Freguesias, por critérios técnicos, sem considerar a 
história e cultura das populações e sem uma discussão 
alargada com todas as suas forças vivas; 
 
2. Considerar que este modelo de Reforma 
Administrativa, não contribui para reduzir a despesa 
pública, antes, acarretará novos e maiores gastos e 

constituirá um factor de empobrecimento da vida 
democrática local; 
 
3. Considerar injustos os critérios definidos no 
Documento Verde da Reforma da Administração Local, 
para a extinção, fusão ou agregação de Freguesias, sem 
condições de aplicabilidade, nomeadamente, no nosso 
território; 
 
4. Considerar as Freguesias governos de proximidade, 
com vantagens para as populações que servem, 
nomeadamente nas áreas de prestação de serviços, no 
apoio social, no apoio à protecção civil e na defesa do 
ambiente; 
 
5. Exigir competências próprias e directas com recursos 
descentralizados do Orçamento de Estado para as 
freguesias; 
 
6 Manifestar o seu público desacordo à extinção de 
autarquias, nomeadamente, no concelho de Odivelas, 
considerando que as suas atribuições e competências são 
executadas com eficiência, pela proximidade dos eleitos 
locais, com recurso à manutenção dos equipamentos 
instalados, nas condições de autonomia, previstas na 
Constituição da República Portuguesa.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


