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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

77..ªª  RREEUUNNIIÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  
 

RReeaalliizzaaddaa  eemm  44  ddee  AAbbrriill  ddee  22001122  
 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

PROCESSO DISCIPLINAR 
 

 
 

PROCESSO DISCIPLINAR Nº1/DAJG/DJ/DP/2011 
 

Ratificação do despacho da Senhora Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, com data de 14-03-2012, constante 
a folha 71 do processo disciplinar n.º 01/DAJG/DJ/PD/ 
2011, de prorrogação do prazo para elaboração de 
relatório final no âmbito do processo mencionado. 
 
Deliberação, nos termos do n.º 3, do artigo 54.º, da Lei n.º 
58/2008, de 9 de Setembro, Estatuto Disciplinar dos 
Trabalhadores que Exercem Funções Públicas, sobre 
proposta de sanção apresentada pela Sra. Instrutora do 
processo, com vista à aplicação da pena de despedimento, 
nos termos do disposto na alínea g), do n.º 1, do artigo 
18.º e caracterizada no n.º 6, do artigo 10.º, consistindo no 
afastamento definitivo da Câmara Municipal de Odivelas, 
cessando a relação jurídica de emprego público, da 
Assistente Operacional, Ilda Fernandes Francisco, 
conforme consta do Relatório Final datado, de 29 de 
Março de 2012. De acordo com o despacho da Senhora 
Presidente, datado de 29 de março de 2012. 
 
(Aprovado, por escrutínio secreto, com sete votos a favor, 
dois votos contra e uma abstenção) 

 
 
 
 

MUNICIPÁLIA E.M. 
 

 
 

MUNICIPÁLIA – GESTÃO DE EQUIPAMENTO E 
PATRIMÓNIO DO MUNICÍPIO DE ODIVELAS, E.M. 
RELATÓRIO E CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2011 

 
Relatório e Contas do Exercício de 2011 da Municipália – 
Gestão de Equipamentos e Património do Município de 

Odivelas, E.M., de acordo com a Proposta n.º 
04/PRES/2012, de 2012-03-23. (Publicado em anexo) 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

CONCURSO PÚBLICO 
 

 
 

CONCURSO PÚBLICO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, 
CONFEÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO 

REFEITÓRIO MUNICIPAL 
 

Adjudicação ao concorrente ICA – Indústria e Comércio 
Alimentar, S.A., pelo valor de €100.786,89 (cem mil, 
setecentos e oitenta e seis euros e oitenta e nove 
cêntimos), ao qual acresce IVA à taxa legal em vigor, no 
âmbito do concurso público para a aquisição de produtos, 
confeção e fornecimento de refeições no Refeitório 
Municipal, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2012/2494, de 12-02-08, e nos termos da 
informação n.º interno/2012/3659, de 2012-03-30. 
 
Este assunto carece de deliberação em Assembleia Municipal. 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

“EMPREENDER COM HISTÓRIA - REABILITAÇÃO 
DO CENTRO HISTÓRICO DE ODIVELAS” 

 

 
 

NORMAS DE PARTICIPAÇÃO 
 

O Concurso de Ideias “Empreender com História” tem 
como objetivo sensibilizar e motivar as camadas mais 
jovens do Concelho para as práticas empreendedoras, 
promovendo e potenciando o espírito de iniciativa e o 
dinamismo no Município, em especial no Centro 
Histórico de Odivelas. Pretende-se com o Concurso 
“Empreender com História” angariar novas ideias para 
projetos ou negócios nos vários setores de atividade, com 
vista a serem implementados no Centro Histórico de 
Odivelas. Apesar de não se exigir que as ideias 
apresentadas tenham como consequência imediata o 
desenvolvimento de um negócio/criação de empresa ou a 
implementação/ desenvolvimento do projeto por parte da 
equipa que a apresenta, pretende-se que seja demonstrada 
a exequibilidade prática e potencial financeiro do projeto 
em questão. 
 
De formas a implementar a 2ª fase do projeto, submete-se 
à aprovação as Normas de participação e formulário de 
candidatura do concurso inserido no do projeto 
“Empreender com História”, para o ano de 2012, no 
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âmbito do Programa “Reabilitação do Centro Histórico de 
Odivelas”, do POR Lisboa. De acordo com o proposto na 
informação n.º interno/2012/6789, de 2012-03-22, e 
normas de participação. 

 
 

«NORMAS DE PARTICIPAÇÃO 
 

“Empreender com História” 
 

Preâmbulo 
 

O Concurso de Ideias “Empreender com História” é uma 
iniciativa promovida pelo Município de Odivelas, nos 
termos da alínea b) do nº4 do art.64, da Lei nº169/99 de 
18 de setembro. 
 
O presente documento visa regular o Concurso.  

 
Capítulo I 

Disposições Gerais 
 

Artigo 1º 
Objetivo 

 
O Concurso de Ideias “Empreender com História” tem 
como objetivo sensibilizar e motivar as camadas mais 
jovens do Concelho para as práticas empreendedoras, 
promovendo e potenciando o espírito de iniciativa e o 
dinamismo no Município, em especial no Centro 
Histórico de Odivelas. 
 
Pretende-se com o Concurso “Empreender com História” 
angariar novas ideias para projetos ou negócios nos vários 
setores de atividade, com vista a serem implementados no 
Centro Histórico de Odivelas. Apesar de não se exigir que 
as ideias apresentadas tenham como consequência 
imediata o desenvolvimento de um negócio/criação de 
empresa ou a implementação/desenvolvimento do 
projeto por parte da equipa que a apresenta, pretende-se 
que seja demonstrada a exequibilidade prática e potencial 
financeiro do projeto em questão. 

 
Artigo 2º 

Júri 
 

A constituição do Júri será da responsabilidade da CMO e 
poderá contar com representantes de entidades públicas 
ou privadas, ou ainda personalidades do meio empresarial, 
académico ou da sociedade civil em geral. 

 
Artigo 3º 

Concorrentes 
 

1. Podem concorrer alunos organizados em equipas 
constituídas no máximo por três estudantes, com 
idade inferior a 23 anos à data de entrega da 
candidatura do Concurso e com frequência do ensino 
secundário ou profissional numa das escolas da rede 
pública e privada do Concelho de Odivelas. 

 
2. As equipas deverão contar com a colaboração de um 

docente de uma das escolas do Concelho, sendo o 
seu papel o de orientar e apoiar os alunos na 
elaboração da candidatura. 

 
3. Estão excluídas as pessoas pertencentes aos quadros 

da entidade promotora da iniciativa e familiares em 
linha direta do Júri referido no artigo 2º. 

 
Artigo 4º 
Âmbito 

 
1. São consideradas elegíveis ideias de negócio, de todos 

setores de atividade económica, ou projetos de outra 
natureza que visem dinamizar e revitalizar o Centro 
Histórico. 

 
2. As ideias a Concurso deverão ser inovadoras, 

exequíveis e apresentar vantagens competitivas e 
interesse financeiro evidentes. 

 
3. As ideias deverão ser suscetíveis de dar origem ao 

aparecimento de um novo produto / serviço, de um 
novo processo produtivo / mercado, de novas 
características e/ou atributos para o produto / 
serviço. 

 
4. As ideias que consubstanciam as candidaturas 

deverão ser originais, sendo os proponentes 
responsáveis pela sua originalidade. 

 
5. As ideias apresentadas devem de ter em consideração 

que o espaço de implementação do projeto será o 
Centro Histórico de Odivelas e, como tal, deverão 
estar adaptadas à tipologia de lojas e espaços 
existentes. 

 
6. Não deverão ser apresentadas ideias de negócios 

coincidentes com as atividades já existentes no 
Centro Histórico de Odivelas. 

 
Capítulo 2 

Organização 
 

Artigo 5º 
Prazo de candidatura 

 
1. As candidaturas poderão ser apresentadas até dia 11 

de Maio (inclusive). 
 
2. Serão rececionadas candidaturas por correio 

eletrónico (atividadeseconomicas@cm-odivelas.pt), 
desde que a CMO confirme por e-mail que a sua 
receção ocorreu dentro do prazo estabelecido. De 
forma a evitar problemas alheios à CMO, sugere-se 
que a entrega de candidaturas por e-mail ocorra com 
vários dias de antecedência ao prazo estipulado. 
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Artigo 6º 
Formalização da candidatura 

 
1. As candidaturas deverão ser apresentadas em 

impressos próprios que poderão ser obtidos por 
download do site da CMO (www.cm-odivelas.pt), 
no link odicontact. 

 
2. As propostas deverão ser subscritas por qualquer um 

dos proponentes, que assumirá toda a 
responsabilidade decorrente da participação. 

 
Artigo 7º 

Conteúdo da candidatura 
 

1. A candidatura deverá ser composta pelos seguintes 
elementos: 

 
• Formulário de candidatura, preenchido devidamente 

de acordo com as regras estabelecidas (obrigatório). 
 
• Caso os promotores da ideia entendam por 

conveniente poderão juntar elementos adicionais tais 
como: vídeos, fotos, protótipos, folhetos ou outros 
documentos que possam ilustrar/demonstrar essa 
mesma ideia (facultativo). 

 
Artigo 8º 

Processo de avaliação 
 

1. As candidaturas ao Concurso “Empreender com 
História” serão objeto de uma análise prévia para 
verificação das condições de elegibilidade dos 
promotores e da ideia/projeto, por uma comissão 
técnica da responsabilidade da CMO. 

 
2. A comissão técnica será constituída pelos técnicos da 

DAEEPCF. 
 
3. Das candidaturas validadas pela comissão técnica 

serão selecionadas 10 candidaturas finalistas. 
 
4. No dia 25 de Maio de 2012, em horário a designar 

pela CMO, realizar-se-á um evento público, onde 
cada equipa selecionada apresentará, perante o Júri e 
público em geral, o seu projeto. 

 
5. Cada apresentação não deve ultrapassar os 5 minutos 

de duração, devendo contar com a participação dos 
autores do projeto, e pode ser efetuada com recursos 
a suportes audiovisuais ou outros, desde que 
previamente comunicados. 

 
6. No evento final, as equipas serão apuradas com base 

na seguinte fórmula: 
 

PT = SVJ/TVJ * 0,6 + VP/TVP * 0,4 
 

PT = Pontuação Total 
SVJ = Soma Votos Júri 

TVJ = Total Votos Júri 
0,6 = Fator de ponderação do Júri no Resultado Final 
VP = Votos Público 
TVP = Total dos Votos do Público Validamente 
Expressos 
0,4 = Fator de ponderação do Público no Resultado Final 
 
Assim, decorre da aplicação da fórmula apresentada que: 
 
• 60% da pontuação será atribuída por um júri 

designado pelo Município de Odivelas, de acordo 
com os critérios de avaliação definidos no ponto 7; 

 
• 40% da pontuação será atribuída pelo público 

presente no local de realização do evento. 
 
O projeto que, na soma dos dois fatores, tenha a maior 
pontuação será considerado o vencedor. 
 
7. O Júri irá avaliar os projetos de acordo com os 

seguintes critérios: 
 

Critério Ponderação 

Grau de inovação da ideia 30% (0 a 6 pontos) 

Exequibilidade da ideia 25% (0 a 5 pontos) 

Impacto económico, social e 
ambiental nos setores de 
atividade 

20% (0 a 4 pontos) 

Estruturação da ideia 15% (0 a 3 pontos) 

Apresentação e comunicação da 
ideia 

10% (0 a 2 pontos) 

 
8. Em caso de empate prevalece a equipa que tiver 

maior pontuação no critério de Ponderação “Grau de 
Inovação da Ideia”, na classificação do Júri. 

 
Artigo 9º 
Prémios 

 
1. No âmbito deste Concurso será atribuído um prémio 

à candidatura cuja ideia tenha melhor pontuação, 
conforme descrito no Artigo 8.º; 

 
2. O Júri reserva-se o direito de não atribuir qualquer 

prémio, caso considere que as candidaturas não 
satisfazem os critérios enunciados. 

 
Artigo 10º 

Disposições finais 
 

1. A CMO garante a confidencialidade de todo o 
processo, bem como o anonimato dos concorrentes 
que não vierem a ser premiados. 

 
2. A CMO reserva-se o direito de modificar o presente 

regulamento por motivos de força maior. 
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3. As decisões do Júri são soberanas e não existem 
possibilidade de recurso. 

 
4. Caso exista alguma desistência de equipas 

concorrentes o Júri poderá reintegrar outros 
concorrentes. 

 
5. Para qualquer dúvida emergente do presente 

regulamento, a comissão técnica da CMO dará o seu 
parecer, que terá caráter vinculativo.» 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE 
 

 
 

NOVA PROPOSTA DE REGULAMENTO 
REVOGAÇÃO DO REGULAMENTO ANTERIOR 

 
Revogação do anterior Regulamento do Conselho 
Municipal de Juventude, aprovado na 2.ª reunião da 3.ª 
sessão ordinária da Assembleia Municipal, realizada em 5 
de julho de 2007, (Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões n.º 13 de 2007, página 18 e anexo) e aprovação 
da proposta atual do Regulamento do Conselho Municipal 
de Juventude, de acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 
27.º da Lei n.º 6/2012, de 10 de fevereiro, de acordo com 
o proposto na informação n.º interno/2012/3516, de 
2012-03-27, e anexo à informação. 
 
Este assunto carece de deliberação em Assembleia Municipal. 

 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇO 
 

 
 

PROCEDIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE 
LAVAGENS EXTERIORES DE AUTOCARROS 

 
Aquisição por ajuste direto, à Barraqueiro – Transportes, 
SA, pelo serviço de 1000 (mil) lavagens exteriores de 5 
autocarros municipais, pelo valor de € 13.500.00 (treze mil 
e quinhentos euros), por ano, 2012, 2013 e 2014, sendo o 
valor máximo a contratar de €40,500,00 sem Iva incluído, 
pela totalidade das lavagens que constituem o objeto do 
contrato (pacote de 3000 lavagens, por um período de três 
anos, de acordo com o proposto na informação n.º 
interno/2012/3224, de 2012-03-19 e caderno de encargos. 
 
Este assunto carece de deliberação em Assembleia Municipal. 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 

 

CONTRATO DE COMODATO 
 

 
 

RESOLUÇÃO DO CONTRATO DE 
COMODATO N.º 011/DP/2004 

 
Resolução do contrato de comodato n.º 11/DP/2004, 
celebrado entre o Município de Odivelas e a Junta de 
Freguesia de Famões, aprovado na 5ª reunião ordinária da 
Câmara Municipal de Odivelas, realizada em 9 de março 
de 2005, (Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
n.º 5 de 2005, página 8), bem como o contrato de 
subcomodato celebrado entre a Junta de Freguesia de 
Famões e o Grupo Recreativo e Cultural de Famões, 
ambos com fundamento em justa causa, nos termos do 
estabelecido no artigo 1140º do Código Civil, de acordo 
com o proposto na informação n.º interno/2012/3530, de 
2012-03-28. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

“SERSEGURO”, PROJETO DE EDUCAÇÃO RODOVIÁRIA NO PRÉ- 
ESCOLAR E ENSINO BÁSICO DO CONCELHO DE ODIVELAS 

ACEITAÇÃO DO PATROCÍNIO 
 

Aceitação do patrocínio da empresa Escola de Condução 
OdivelCartas, Lda., no valor de € 329,00 (trezentos e vinte 
e nove euros), no âmbito do Projeto “SerSeguro” - 
Educação Rodoviária no Pré-Escolar e Ensino Básico do 
Concelho de Odivelas, de acordo com o proposto na 
informação n.º interno/2012/7133, de 2012-03-27. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROJETO TÁVOLA REDONDA 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 

 
Cedência de transporte municipal ao projeto Távola 
Redonda – Programa Escolhas, para assegurar a 
deslocação da equipa de futsal integrada neste projeto, 
para participação no evento desportivo, Torneio Inter-
Escolhas, para deslocação a duas escolas do concelho de 
Sintra, nos dias 19 de maio e 20 de junho de 2012, com 
um custo estimado de €134,18 (cento e trinta e quatro 
euros e dezoito cêntimos), de acordo com o constante no 
EDOC 2012-10296. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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ASSOCIAÇÃO DE MELHORAMENTOS SOCIOCULTURAIS DO 
VALE GRANDE 

 
Atribuição, à Associação de Melhoramentos 
Socioculturais do Vale Grande, de um subsídio no valor 
de € 30.000,00 (trinta mil euros), para construção da sua 
sede, de acordo com o proposto na informação n.º 
interno/2012/3741, de 2012-04-03. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PROCESSOS PARTICULARES 
 

 
 

PROCESSO N.º 9457/OP/GI 
PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE 

 
Regularização da localização da atividade exercida pela 
Empresa Gonçalves & Marques, sita na rua do 
Pomarinho, 2-C, em Odivelas e que consiste na triagem e 
armazenagem de resíduos não perigosos nem poluentes 
(papel e cartão), nos termos do previsto no artigo 15.º do 
Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho, de acordo com 
o proposto na informação n.º interno/2012/3431, de 
2012-03-26. 
 

 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROCESSO N.º 45085/LO/GI 
BAIRRO CASAL DE SÃO SEBASTIÃO, LOTE 345, FAMÕES 
ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 6/2002 

 
Alteração ao alvará de licença de loteamento nº 6/2002, 
do Bairro Casal de São Sebastião, nos termos do previsto 
no artigo 27.º do Decreto-lei n.º555/99, de 16 de 
Dezembro, na sua atual redação, designadamente aos 
parâmetros urbanísticos fixados para o lote 345, 
correspondente ao número de fogos, aumento de um fogo 
para dois fogos. A alteração apresentada não interfere 
com os restantes parâmetros urbanísticos definidos para o 

lote no âmbito do alvará de loteamentos. Nas condições 
expressas na informação técnica nº 58/CR/DRU/ 
DGOU/2012, constante de folhas 5209 a 5214, do 
processo, e de acordo com o proposto na informação nº 
2012/3381, de 2011-03-23. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROCESSO N.º 4681/LO/GI 
BAIRRO CASAL DO SARAMAGO, FAMÕES 

PROJETO DE LOTEAMENTO 
 

Projeto de loteamento para reconversão urbanística do 
Bairro Casal do Saramago, Freguesia de Famões, nos 
termos da informação constante a folhas 835 do processo, 
ao abrigo da Lei n.º 91/95 na sua redação atual e nas 
condições referidas nas informações técnicas e jurídicas, 
constantes do processo n.º 4681/LO/GI. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

33..ªª  RREEUUNNIIÃÃOO  EEXXTTRRAAOORRDDIINNÁÁRRIIAA  
 

RReeaalliizzaaddaa  eemm  99  ddee  AAbbrriill  ddee  22001122  
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

CEDÊNCIA EM DIREITO DE SUPERFÍCIE 
 

 
 

TERRENOS DO COMPLEXO DESPORTIVO DA 
URBANIZAÇÃO DO PORTO PINHEIRO 

 
Constituição do direito de superfície a favor do Sporting 
Clube Portugal, de acordo com o proposto na informação 
n.º Interno/2012/3650, de 30-03-12, sobre os seguintes 
imóveis: 
 
Parcela de terreno com a área de 57.435,08 m², 
(constituído por um complexo desportivo e 
infraestruturas) de apoio, situado na Quinta do Porto 
Pinheiro, em Odivelas, descrito na Conservatória do 
Registo Predial de Odivelas sob o n.º 4452 da Freguesia 
de Odivelas, e inscrito na mesma Conservatória a seu 
favor sob a apresentação n.º 63, de 20/01/2005 e na 
matriz predial da Freguesia de Odivelas sob o artigo 
12670 da Freguesia de Odivelas; 
 
Prédio urbano, casa térrea com 310 m2, terreno com área 
de 60 m2 e jardim e pátio com 510 m2, descrito na 
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Conservatória do Registo Predial de Odivelas sob o nº 
32.169, a folhas 967 do Livro B-94, inscrito na mesma 
Conservatória a favor do Município de Odivelas, sob o nº 
57.816, a folhas 85 do Livro G-86 e inscrito na matriz 
predial da Freguesia de Odivelas sob o artigo 488. 
 
Na Informação nº. 3650, de 30 de Março de 2012, foi 
acrescentada a alínea j) ao n.º 11 e alterada a alínea b) no 
n.º 13.º da informação mencionada passando a ter as 
seguintes redações: 
 
11ª – (…) 
 
j) "Com constituição do direito de superfície o SCP 
obriga-se a assegurar nos precisos termos constantes no 
Protocolo celebrado em Setembro de 2010, entre a Massa 
Insolvente do OFC, o Sport Lisboa e Benfica e o 
Município de Odivelas, o direito de utilização dos espaços 
desportivos identificados no referido Protocolo, o qual faz 
parte integrante da presente proposta." 
 
(…) 
 
13ª (…) 
 
b) O incumprimento das obrigações enunciadas nas 
alíneas a),b),c), g) e j) ...” 
 
Este assunto carece de deliberação em Assembleia Municipal. 

 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

44..ªª  RREEUUNNIIÃÃOO  EEXXTTRRAAOORRDDIINNÁÁRRIIAA  
 

RReeaalliizzaaddaa  eemm  1122  ddee  AAbbrriill  ddee  22001122  
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

PRESTAÇÃO DE CONTAS 
 

 
 

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2011 
MUNICÍPIO DE ODIVELAS 

 
Prestação de contas do ano de 2011, elaborada em 
conformidade com as exigências legais e técnico-
financeiras aplicáveis, e que integram 4 (quatro) volumes, 
a saber, de acordo com o proposto na informação nº 
interno/2011/3814 de 2012-04-05: 
 
 

Prestação de Contas 2011; 
Relatório de Gestão; 
Outros documentos; 
Consolidação de Contas. 
 
Estes documentos farão parte integrante da ata da 
presente reunião. 
 
Este assunto carece da deliberação da Assembleia Municipal. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

CONTRATOS DE ARRENDAMENTO 
 

 
 

ESCOLA EB1/JI DO CASAL DOS APRÉSTIMOS 
PAVILHÃO MULTIUSOS 

 
Celebração, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2012/3860, de 2012-03-29, entre a Odivelas Viva 
– Construção e Manutenção de Equipamentos S.A., 
sociedade comercial anónima, com sede na Rua da 
Memória, n.º 2, freguesia e concelho de Odivelas e o 
Município de Odivelas, dos contratos de arrendamento a 
prazo certo para fins não habitacionais, respeitantes à 
Escola EB/JI do Casal dos Apréstimos e do Pavilhão 
Multiusos, nos termos das minutas de contratos anexas à 
informação n.º Interno/2012/3860, de 2012-03-29. 
 
Autorizar a realização da respetiva despesa plurianual, no 
valor de € 55.591.193,53, (cinquenta e cinco milhões, 
quinhentos e noventa e um mil, cento e noventa e três 
euros e cinquenta e três cêntimos) conforme mapa anexo 
à informação n.º Interno/2012/3860, de 2012-03-29, o 
qual fará parte integrante dos respetivos contratos de 
arrendamento. 
 
Este assunto carece da deliberação da Assembleia Municipal. 

 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

CONTRATO DE CEDÊNCIA DE EXPLORAÇÃO 
 

 
 

PAVILHÃO MULTIUSOS DE ODIVELAS 
 

Cedência da exploração do Pavilhão Multiusos de 
Odivelas à Municipália – Gestão de Equipamentos e 
Património do Município de Odivelas, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2012/3609, de 2012-
03-29, e nos termos da minuta do Contrato de Cedência 
de Exploração anexo à informação referenciada. 
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A presente proposta encontra-se condicionada à 
aprovação pela Assembleia Municipal do contrato 
definitivo de Arrendamento do Pavilhão Multiusos de 
Odivelas, entre a Odivelas Viva – Construção e 
Manutenção de Equipamentos, S.A e o Município de 
Odivelas. 

 
 

“CONTRATO DE CÊDENCIA DE EXPLORAÇÃO 
 

Considerando que:  
 
1. A “ODIVELAS VIVA – CONSTRUÇÃO e MANUTENÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS, S.A., sociedade na qual o Município de 
Odivelas participa em 49% do capital social, é dona e 
legitima proprietária do equipamento denominado 
«Pavilhão Multiusos de Odivelas». 
 
2. Através do contrato n.º  , celebrado em  
aquela sociedade anónima cedeu de arrendamento o 
«Pavilhão Multiusos de Odivelas», doravante designado 
por Pavilhão, ao Município de Odivelas. 
 
3. Constitui um imperativo para o Município de Odivelas 
promover as medidas e desenvolver os esforços que 
favoreçam a boa e real rentabilização do Pavilhão, 
propiciando um serviço de interesse geral, sempre na 
perspectiva da optimização dos equipamentos que 
disponibiliza à população. 
 
4. As práticas de boa gestão pressupõem que a exploração 
dos equipamentos disponibilizados ao público, vão ao 
encontro das exigências, necessidades e real interesse das 
populações que visam servir. 
 
5. O Pavilhão é reconhecido como uma valiosa estrutura 
para a concretização de iniciativas desportivas, recreativas, 
culturais e de animação do Concelho de Odivelas, e que a 
Municipália – Gestão de Equipamentos e Património do 
Município de Odivelas – E.M., empresa na qual Município 
é accionista único, tem, designadamente, como objecto 
social assegurar a prestação de um serviço público no 
domínio desportivo, cultural, artístico, do lazer e de outras 
actividades recreativas, nomeadamente as determinadas 
pelos espaços e equipamentos que estão sob a sua gestão, 
ou cuja posse venha a ser conferida pelo Município de 
Odivelas. 
 
6. O Município de Odivelas não está particularmente 
vocacionado para gerir e explorar aquele equipamento, 
numa óptica de máxima rentabilização, assente numa 
organização leve, funcional e eficiente, encontrando-se a 
Municipália E.M., pelas suas características e experiencia, 
melhor posicionada para o fazer com evidentes benefícios 
socioeconómicos. 
 
ENTRE:  
 
MUNICÍPIO DE ODIVELAS, com sede na Quinta da 
Memória, Rua Guilherme Gomes Fernandes, 2675 

Odivelas, pessoa colectiva com o nº 504 293 125, 
representado pela Presidente da Câmara Municipal, 
Susana de Fátima Carvalho Amador, casada, portadora do 
BI nº 7740330, emitido em 02-03-2006 pelo SIC de 
Lisboa, natural da Freguesia de Alagoa, Concelho de 
Portalegre, com domicílio profissional na Quinta da 
Memória, Rua Guilherme Gomes Fernandes, Odivelas, 
adiante designado por Município, 
 
E, 
 
MUNICIPÁLIA – GESTÃO DE EQUIPAMENTOS E 
PATRIMÓNIO DO MUNICÍPIO DE ODIVELAS, com sede no 
Centro Cultural Malaposta, Rua de Angola, 2620-492, 
Olival Basto, pessoa colectiva com o nº 506219992, 
representado por ________________, portador do BI nº  
_____________, emitido em ______________, pelo SIC 
de Lisboa, natural da Freguesia de ______________, 
Concelho de ________________, contribuinte fiscal nº 
________________, residente/com domicilio fiscal na 
____________, na qualidade de _______________, 
adiante designado por Municipália, 
 
É celebrado, o presente Contrato de Cedência de 
Exploração que se rege pelas cláusulas seguintes, que as 
partes aceitam e, reciprocamente, se obrigam a fazer 
cumprir. 

 
Cláusula Primeira 

(Do Objecto) 
 

O presente contrato tem por objeto a cedência de 
exploração pelo Município à Municipália do equipamento 
denominado «Pavilhão Multiusos de Odivelas», sito na 
Urbanização das Colinas do Cruzeiro, Concelho de 
Odivelas. 

 
Cláusula Segunda 

(Do Âmbito da Cedência) 
 

1. O presente contrato engloba os direitos de utilização e 
exploração integral do Pavilhão pela Municipália, bem 
como dos equipamentos instalados no mesmo, cuja 
inventariação ficará a constar de anexo a aditar ao 
presente contrato, e que dele fará parte integrante. 
 
2. A Municipália terá o direito exclusivo de assegurar a 
exploração do Pavilhão durante o período de vigência do 
Contrato de Cedência de Exploração, sem prejuízo de 
poderem ser acordadas condições preferenciais de 
utilização do Pavilhão para eventos promovidos pelo 
Município. 
 
3. A Municipália será a exclusiva responsável pela 
definição da programação e o planeamento da ocupação 
do Pavilhão. 
 
4. Poderá a Municipália promover directamente 
espectáculos e eventos, ou poderá proceder à cedência 
temporária do Pavilhão para a realização de espectáculos 
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desportivos, culturais ou de animação por outros 
promotores ou produtores, nas condições que entenda 
por convenientes.  
 
5. A Municipália será responsável pela definição do 
conceito, imagem e marca do Pavilhão e pela divulgação 
dos mesmos, sem prejuízo de mecanismos de consulta e 
colaboração que possam ser acordados entre esta e o 
Município. 

 
Cláusula Terceira 

(Da Renda) 
 

Pela cedência da exploração do Pavilhão Multiusos de 
Odivelas, objeto do presente contrato, e considerando os 
custos fixos de exploração, gestão e manutenção daquele 
equipamento, não será devido qualquer pagamento a título 
de renda pela Municipália. 

 
Cláusula Quarta 
(Das Receitas) 

 
As receitas inerentes à exploração do Pavilhão, incluindo, 
designadamente, receitas de bilheteira, seat rights, as 
receitas decorrentes da cedência do Pavilhão a outros 
promotores, bem como receitas publicitárias pela afixação 
de publicidade no interior ou exterior do Pavilhão, e ainda 
as receitas decorrentes dos direitos de imagem do 
Pavilhão, pertencerão à Municipália, não obstante a 
possibilidade de celebração de outros acordos que a 
Municipália entenda celebrar para rentabilizar o Pavilhão. 

 
Cláusula Quinta 

(Das Obrigações da Municipália) 
 

1. Com a outorga do presente contrato a Municipália 
obriga-se, em particular a: 
 
a) Manter em bom estado de conservação e 

funcionamento o Pavilhão e cada um dos seus 
componentes; 

 
b) Pagar pontualmente todos os encargos com os 

fornecimentos, nomeadamente, de água, electricidade 
e gás, bem como outros inerentes à respectiva 
exploração; 

 
c) Assegurar a limpeza e vigilância do Pavilhão; 
 
d) Contratar, pagar e manter em vigor e actualizado, um 

seguro do imóvel contra incêndio, sismos e outros 
riscos habitualmente seguros, na qualidade de 
tomador, constando o Município de Odivelas como 
segurado, bem como outros seguros que sejam 
eventualmente exigíveis para equipamentos daquela 
natureza; 

 
2. Findo o contrato o Pavilhão será restituído em bom 
estado de conservação ao Município, sem direito a 

qualquer indemnização à Municipália pelas obras, 
eventualmente, por esta realizadas. 
 
3. Todas as benfeitorias realizadas, findo o contrato, 
reverterão para a propriedade do Município. 

 
Cláusula Sexta 

(Das Obrigações do Município) 
 

Com a outorga do contrato de cedência de exploração o 
Município obriga-se, em particular, a assegurar a pronta 
apreciação dos projectos ou outros similares que se 
imponham apreciar no âmbito do presente contrato. 

 
Cláusula Sétima 

(Das Obras de Conservação e Beneficiação) 
 

1. As obras de conservação ordinária, bem como as de 
beneficiação serão a cargo da Municipália, entendendo-se 
por tal, designadamente, as intervenções ao nível da 
reparação, restauração e limpeza geral, assim como 
quaisquer outras destinadas a manter o Pavilhão nas 
condições requeridas para o seu fim à data de assinatura 
do presente contrato. 
 
2. O Município será responsável pela realização das obras 
de conservação extraordinária, entendendo-se por tal, 
todas as que resultem de defeito de construção do edifício, 
ou ainda de caso fortuito ou de força maior, bem como 
aquelas ocasionadas nos componentes do edifícios que se 
demonstrem essenciais ao normal funcionamento do 
Pavilhão e que não decorram do seu desgaste normal ou 
manuseamento indevido. 

 
Cláusula Oitava 

(Das Áreas de Utilização Exclusiva e  
Permanente do Município) 

 
O Município terá direito à utilização das salas de apoio 
assinaladas na planta anexa (Anexo I) ao presente contrato 
e que dele faz parte integrante, para instalar serviços afetos 
às áreas de atividade do Pavilhão. 

 
Cláusula Nona 

(Da Disponibilização Ocasional do 
Pavilhão ao Município) 

 
1. Em função dos projectos de relevante interesse social e 
desportivo promovidos pelo Município ou por terceiros, 
aos quais aquele se associe, designadamente os 
relacionados com o movimento associativo de âmbito 
desportivo, o Município reserva-se o direito de utilização 
preferencial do Pavilhão, sempre que tal se demonstre 
necessário. 
 
2. A calendarização dos períodos de utilização referidos 
nos termos do número anterior deverá obedecer a 
comunicação prévia, a realizar em prazo razoável para o 
efeito. 
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Cláusula Décima 
(Comunicações) 

 
1. Cada uma das partes obriga-se a nomear um 
representante responsável pelo acompanhamento da 
execução do contrato que desempenhe o papel de 
interlocutor com a parte contrária, para todos os fins 
associados à execução do mesmo. 
 
2. Para tal, cada uma das partes obriga-se a informar, por 
escrito, a outra parte da identidade e dos contactos dos 
respectivos representantes. 
 
3. As comunicações efectuadas nos termos do número 
anterior considerar-se-ão realizadas na data da respectiva 
recepção ou, fora do horário normal de expediente, no dia 
útil imediatamente seguinte. 
 
4. As comunicações ou notificações efectuadas, através de 
fax ou correio electrónico, só serão validadas com o 
respectivo comprovativo de envio, sendo igualmente 
necessário, neste último caso, recibo de leitura. 

 
Cláusula Décima Primeira 
(Dúvidas ou Omissões) 

 
Quaisquer dúvidas ou omissões resultantes da 
interpretação, validade ou aplicação do presente contrato 
serão resolvidas casuisticamente, por acordo entre as 
partes, devendo quaisquer alterações ser reduzidas a 
escrito, sob pena de serem consideradas inexistentes, 
segundo o princípio geral da interpretação mais favorável 
à prossecução dos fins expressos nas cláusulas anteriores. 

 
Cláusula Décima Segunda 

(Vigência) 
 

Sem prejuízo de eventual revisão, por acordo das partes, e 
da possibilidade de denúncia, no prazo de 180 (cento e 
oitenta) dias de antecedência em relação ao seu termo, o 
presente contrato produz efeitos desde a data da sua 
assinatura e vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos. 

 
Cláusula Décima Terceira 

(Foro) 
 

Para dirimir quaisquer litígios emergentes do presente 
contrato as partes convencionam desde já, como 
competente o foro da Comarca de Loures, com expressa 
renúncia a qualquer outro. 
 
O presente contrato foi feito em dois exemplares, que vão 
ser assinados pelos representantes  
das partes, destinando-se um exemplar a cada uma delas. 
 
Odivelas, de -----------------------de 2012.  
 

Pelo Primeiro Outorgante, Pelo Segundo Outorgante, 
  

_______________________ _______________________ 

(Susana de Carvalho Amador, 
Dra.) 

 

 
 

A Oficial Público 
 

_________________________” 
(Documento conforme o original aprovado) 

 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 
 

 
 

LIMPEZA E FORNECIMENTO DE CONSUMÍVEIS EM 
INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 
Aquisição de prestação de serviço de limpeza e 
fornecimento de consumíveis em instalações da Câmara 
Municipal de Odivelas, pelo valor global de €68.317,99 
(sessenta e oito mil, trezentos e dezassete euros e noventa 
e nove cêntimos), com IVA incluído à taxa de 23%, à 
empresa Restaurilimpa – Comércio de Bens e Prestação 
de Serviços Unipessoal, Lda., de acordo com o proposto 
na informação n.º Interno/2012/3249, de 2012-03-20. 
 
Este assunto carece da deliberação da Assembleia Municipal. 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

MANUTENÇÃO DE DIVERSOS ESPAÇOS VERDES 
(FASE IV DAS COLINAS DO CRUZEIRO) 

 
Aquisição de serviço para manutenção de diversos 
espaços verdes (Fase IV das Colinas do Cruzeiro), à firma 
Cespa Portugal, SA, pelo valor de €19.151,91 (Dezanove 
mil, cento e cinquenta e um euros e noventa e um 
cêntimos), ao qual acresce IVA à taxa legal em vigor, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2012/3243, de 2012-03-20. 
 
Este assunto carece da deliberação da Assembleia Municipal 

 
(Aprovado por maioria) 
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UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 
 
 

AVISOS 
 

 
 

AVISO 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 
 

ABERTURA DE PERÍODO PARA DISCUSSÃO PÚBLICA 
 
 

Susana de Carvalho Amador, Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, torna público nos termos e para 
efeitos do disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei nº 
555/99, de 16 de Dezembro, na redacção que lhe foi 
conferida pelo Decreto -Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, e 
na redacção que foi conferida pela Lei n.º 60/07 de 4 de 
Setembro e as alterações do Decreto -Lei n.º 26/10 de 30 
de Março, que terá inicio no 8.º dia útil após a publicação 
deste Aviso no Diário da República, o período de 
discussão pública sobre a proposta de alteração aos alvarás 
de loteamento n.º 5/89 e 6/89 do Bairro Casal da Silveira 
– Famões para os lotes 10, 456, 735 e 737, pelo prazo de 
15 dias. Todos os interessados poderão, durante o período 
de discussão pública, consultar e/ou apresentar por 
escrito, quaisquer reclamações à proposta de alteração ao 
referido alvará. O processo estará disponível para consulta 
no Departamento de Gestão Urbanística, sito na Av.ª 
Amália Rodrigues n.º 20 – Urbanização da Ribeirada 2675 
Odivelas. 
 
Paços do Município, 16 de Março de 2012. 

 
A Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 

(Susana de Carvalho Amador) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DECISÕES COM EFICÁCIA EXTERNA 
 

 
 
 

VEREADOR HUGO MARTINS 
 

 
 

Decisões com eficácia externa tomadas pelo Vereador Hugo 
Martins, ao abrigo das competências delegadas pela Presidente 
de Câmara Municipal de Odivelas, através do despacho n.º 
43/PRES/2011, nos termos da Informação n.º 
Interno/2012/3985, de 2012.04.12, referente ao período 
compreendido entre 26 de março a 06 de abril de 2012: 
 
 
Divisão de Transportes e Oficinas: 
 
EDOC/2012/13189 
Interno/2012/2701 de 2012/03/05 
Assunto: Proposta de Abertura de Procedimentos para 
Aquisição de Material para as Viaturas nºs 1907 e 2002 da Frota 
Municipal no valor de 553,50 € com Iva, à Empresa CARPT, 
Lda.   
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Ao 
DGFP/DA para o devido procedimento”. 
Data de Decisão: 28/03/2012  
 
 
Divisão de Desenvolvimento Desportivo: 
 
EDOC/2012/19617 
Interno/2012/3787 de 2012/04/04 
Assunto: Proposta de 1ª Revisão Orçamental de 2012.  
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Ao 
DGFP/DF para o devido procedimento”. 
Data de Decisão: 04/04/2012 
 
 
Decisões com eficácia externa tomadas pelo Vereador 
Hugo Martins, ao abrigo das competências subdelegadas 
pela Presidente de Câmara Municipal de Odivelas, através 
do despacho n.º 43/PRES/2011, nos termos da Informação 
n.º Interno/2012/3986, de 2012.04.12, referente ao período 
compreendido entre 26 de março a 06 de Abril de 2012: 
 
 
Departamento de Obras Municipais 
 
Setor de Lançamento de Empreitadas: 
 
EDOC/2012/8949 
Interno/2012/3680 de 2012/04/02 
Processo nº 2226/MO-DOM 
Assunto: Proposta de Adjudicação da Empreitada referente a 
Conservação de Marcas Rodoviárias à Empresa Trafiurbe, S.A. 
no valor de 27 900,00 € acrescido de Iva.  
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo, adjudique-se 
em conformidade. Ao DGFP/DF para efeitos de compromisso 
da despesa, bem como estorno da diferença entre o cabimento 
inicial e o compromisso atual”. 
Data de Decisão: 05/04/2012 
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EDOC/2011/36269  
Interno/2012/3556 de 2012/04/03 
Processo nº 2163/RA-DOM 
Assunto: Proposta de Caducidade da Adjudicação à Empresa 
Novirede, Lda. e Convite à Empresa Hermínio S. Ferreira, Lda. 
no valor de 12 498,00 € acrescido de Iva referente à Substituição 
de Vedação no Polidesportivo junto à Escola EB1/JI João 
Villaret. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo com o 
proposto. Proceda-se em conformidade e desenvolvam-se os 
remanescentes procedimentos”. 
Data de Decisão: 05/04/2012 
 
EDOC/2011/64344  
Interno/2012/3752 de 2012/04/04 
Processo nº 2225/OD-DOM 
Assunto: Proposta de Admissão Condicional da Empresa 
Ecociaf, Lda. no Procedimento Pré-Contratual referente à 
Reparação de Passeio no Largo António Aleixo em frente ao nº 
2. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo com o 
proposto. Ao DMOIT, Eng. Luís Jorge, para os devidos 
efeitos”. 
Data de Decisão: 05/04/2012 
 
 
Divisão de Instalações e Equipamentos Municipais: 
 
 
EDOC/2012/17478  
Interno/2012/3459 de 2012/03/26 
Processo nº 2217/OD-DOM 
Assunto: Proposta de Homologação do Auto de Consignação de 
Trabalhos à Empresa Obriparques, Lda. referente a Reparações 
no Arquivo Municipal de Odivelas. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo, pelo que 
homólogo o Auto de Consignação de Trabalhos. Ao DMOIT, 
Eng. Luís Jorge, para os devidos efeitos”. 
Data de Decisão: 29/03/2012 
 
EDOC/2012/17486  
Interno/2012/3467 de 2012/03/26 
Processo nº 2216/OL-DOM 
Assunto: Proposta de Homologação do Auto de Consignação de 
Trabalhos à Empresa Obriparques, Lda. referente à Execução de 
Prumada Pluvial na Caleira da Cobertura em Policarbonato da 
Escola EB1/JI do Olival Basto. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo, pelo que 
homólogo o Auto de Consignação de Trabalhos apresentado. 
Ao DMOIT, Eng. Luís Jorge, para os devidos efeitos”. 
Data de Decisão: 29/03/2012 
 
EDOC/2012/17595 
Interno/2012/3454 de 2012/03/26 
Processo nº 2152/PO-DOM 
Assunto: Proposta de Aprovação da Conta Final à Empresa 
Raiocoop, CRL., referente a Inspeção da Instalação Elétrica do 
Canil Municipal. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo, pelo que 
aprovo a Conta Final apresentada. Ao DMOIT, Eng. Luís Jorge, 
para os devidos efeitos”. 
Data de Decisão: 03/04/2012  
 
EDOC/2012/15634 
Interno/2012/3566 de 2012/03/29 
Processo nº 2191/OD-DOM 

Assunto: Proposta de Aprovação da Conta Final à Empresa 
Obriparques, Lda., referente a Obras de Impermeabilização no 
Poço de Elevador da Quinta da Memória. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo, pelo que 
aprovo a Conta Final apresentada. Ao DMOIT, Eng. Luís Jorge, 
para os devidos efeitos”. 
Data de Decisão: 03/04/2012  
 
EDOC/2012/15417 
Interno/2012/3568 de 2012/03/29 
Processo nº 2205/CA-DOM 
Assunto: Proposta de Aprovação da Conta Final à Empresa 
Obriparques, Lda., referente a Execução de Sistema de 
Drenagem no Espaço contíguo ao Polo de Leitura sito na Rua 
dos Castanheiros. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo, pelo que 
aprovo a Conta Final apresentada. Ao DMOIT, Eng. Luís Jorge, 
para os devidos efeitos”. 
Data de Decisão: 03/04/2012  
 
 
Divisão de Infraestruturas e Espaços Urbanos: 
 
 
EDOC/2012/17175  
Interno/2012/3178 de 2012/03/16 
Processo nº 2209/PO-DOM 
Assunto: Proposta de Homologação do Auto de Consignação de 
Trabalhos à Empresa Ecociaf, Lda. referente à Empreitada de 
Construção de Muro de suporte em Gabiões na Ribeira da Paiã. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo, pelo que 
homólogo o Auto de Consignação de Trabalhos apresentado. 
Ao DMOIT, Eng. Luis Jorge, para os devidos efeitos”. 
Data de Decisão: 27/03/2012 
 
EDOC/2012/13432  
Interno/2012/2992 de 2012/03/13 
Processo nº 2210/OD-DOM 
Assunto: Proposta de Homologação do Auto de Consignação de 
Trabalhos à Empresa Obriparques, Lda. referente à Reparação 
de Rutura no Ramal de Água do imóvel da Rua do Neto, nº 3. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo, pelo que 
homólogo o Auto de Consignação de Trabalhos”. 
Data de Decisão: 29/03/2012 
 
EDOC/2012/13432  
Interno/2012/2993 de 2012/03/13 
Processo nº 2210/OD-DOM 
Assunto: Proposta de Homologação do Auto de Receção 
Provisória à Empresa Obriparques, Lda. referente à Reparação 
de Rutura no Ramal de Água do imóvel da Rua do Neto, nº 3. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo, pelo que 
homólogo o Auto de Receção Provisória”. 
Data de Decisão: 29/03/2012 
 
EDOC/2012/9469 
Interno/2012/2386 de 2012/02/27 
Processo nº 2195/RA-DOM 
Assunto: Proposta de Aprovação da Conta Final à Empresa 
Obriparque, Lda., referente à Reparação da margem direita do 
afluente da Ribeira de Caneças do troço junto à Rua Abel Manta. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo, pelo que 
aprovo a Conta Final apresentada. Ao DMOIT, Eng. Luís Jorge, 
para os devidos efeitos”. 
Data de Decisão: 03/04/2012  
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EDOC/2012/10762  
Interno/2012/3120 de 2012/03/16 
Processo nº 2210/OD-DOM 
Assunto: Proposta de Homologação do Auto de Receção 
Provisória à Empresa Ecociaf, Lda. referente à Construção de 
Muro de Suporte na Parcela Municipal nº 45 no Bairro das 
Fontainhas. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo, pelo que 
homologo o Auto de Receção Provisória apresentado”. 
Data de Decisão: 03/04/2012 
 
EDOC/2012/14759 
Interno/2012/3425 de 2012/03/26 
Processo nº 2151/OD-DOM 
Assunto: Proposta de Aprovação da Conta Final à Empresa 
OAPM, Lda., referente à Drenagem e Execução dos Caminhos 
do Circuito de Manutenção da Ribeirada. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo, pelo que 
aprovo a Conta Final apresentada. Ao DMOIT, Eng. Luís Jorge, 
para os devidos efeitos”. 
Data de Decisão: 03/04/2012  

 
 
 
 

VEREADOR MÁRIO MÁXIMO 
 

 
 

Decisões com eficácia externa tomadas pelo Vereador Mário 
Máximo, ao abrigo das competências delegadas e subdelegadas 
pela Presidente de Câmara Municipal de Odivelas, através do 
despacho n.º. 42/PRES/2011, nos termos da Informação n.º 
3554, de 2012.03.29, referente ao período de 29 de março a 11 
de abril de 2012: 

 
 

Ao abrigo da Delegação de Competências 
(Despacho n.º 42/PRES/2011) 

 
EDOC/2012/15530 
Assunto: Relação Valorizada de faturas - 46.937,53 euros 
Despacho: 
Ao DGFP/DF, 
Autorizo o pagamento de 854,92€, nos termos propostos, após 
competente verificação e validação da conformidade legal da 
despesa. 
29-03-2012 
 
EDOC/2012/14683 
Assunto: Aviso (fatura) recibo, no montante de 1.999,75 euros – 
Açoriana Seguros 
Despacho: 
Ao Sr. DMGAG, 
Atento o informado pelos serviços e por ter sido verificada e 
validada a conformidade legal da despesa, autorizo o cabimento, 
compromisso e pagamento no valor de 1.999,75 €. 
29-03-2012 
 
EDOC/2012/11247 
Assunto: Impugnação Global e Plena com repúdio Inequívoco 
de Responsabilidades por eventuais danos no equipamento 
AVAC 
Despacho: 
Ao Sr. DMGAG, 

Nos termos das competências que me foram delegadas pela Sra. 
Presidente da Câmara Municipal, e atento o douto parecer dos 
serviços, dá-se por encerrada a demanda constante no presente 
EDOC. 
03-04-2012 
 
EDOC/2012/13912 
Assunto: Konica Minolta - Faturação 
Despacho: 
À DGFP/DF, 
Por ter sido verificada e validada da conformidade legal da 
despesa, Pague-se a quantia de 213,38€, como consta da 
informação 
29-03-2012 
 
EDOC/2012/12789 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / HF/2011/28 - 
pedido de horário de funcionamento 
Despacho:  
Ao Sr. DDAJG, 
Concorda-se com a alteração do horário de funcionamento 
requerido. 
09-04-2012 
 
EDOC/2010/19502 
Assunto: Junção de elementos - Pedido de Horário de 
Funcionamento / P.º HF/2009/5 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Concorda-se com o horário de funcionamento requerido. 
09-04-2012 
 
EDOC/2012/18452 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / AMB/2011/08 - 
pedido de renovação 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Defere-se a emissão do cartão de vendedor ambulante, 
condicionado ao pagamento da taxa devida. 
09-04-2012 
 
EDOC/2012/18665 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Renovação do 
cartão de vendedor ambulante 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Defere-se a emissão de cartão de vendedor ambulante, 
condicionado ao pagamento da taxa devida. 
09-04-2012 
 
EDOC/2012/14822 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Ambulante 
01/2011 - pedido de renovação 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Defere-se a emissão de cartão de vendedor ambulante, 
condicionado ao pagamento da taxa devida. 
09-04-2012 
 
EDOC/2012/7980 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Pedido de Venda 
ambulante de produtos alimentares Pedido de Vistoria higio-
sanitaria 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Defere-se a licença para o exercício da atividade de venda 
ambulante de refeições ligeiras e da consequente emissão de 
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cartão de vendedor ambulante, condicionado ao pagamento das 
taxas devidas; 
Defere-se a emissão da licença sanitária relativa ao equipamento 
rolante, igualmente condicionada ao pagamento da taxa 
correspondente; 
Defere-se a inscrição como auxiliar de vendedor ambulante da 
Sra. Carla Paula da Silva dos Santos Lopes, com a inerente 
emissão de cartão igualmente condicionado ao pagamento da 
taxa devida; 
Logo que o presente processo se encontre concluído e extinto, 
arquive-se. 
09-04-2012 
 
EDOC/2012/15550 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Pedido de 
renovação de vendedor ambulante nº 10 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Defere-se a emissão de cartão de vendedor ambulante, 
condicionado ao pagamento da taxa devida. 
09-04-2012 
 
EDOC/2011/19060 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Pedido de 
licenciamento para vendedor ambulante 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Indefere-se nos termos e com os fundamentos propostos pelos 
serviços. 
09-04-2012 

 
 
 

Ao abrigo da Subdelegação de Competências 
(Despacho n.º 42/PRES/2011) 

 
 

EDOC/2012/10729 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Junção de 
elementos Processo nº REST/2011/141 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Defere-se o pedido de emissão de autorização de utilização para 
a atividade de bebidas, condicionada ao pagamento da taxa 
devida; 
Emita-se título do qual conste a advertência constante em 
informação / parecer técnico da DFM/STR; 
Concorda-se com o horário de funcionamento requerido; 
Aceita-se a DP apresentadas para efeitos de instalação. 
05-04-2012 
 
EDOC/2009/70163 
Assunto:  
 Processo nº 4.451/80 (alvará de licença sanitária nº 54/80) 
"Charcutaria Gial, Lda. "Rua de Nampula, n.º 2, Loja 2675 
Odivelas 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Aceita-se DP apresentada para efeitos de registo do Alvará de 
Licença Sanitária n.º 54/80; 
Determina-se a extinção do procedimento de substituição do 
título. 
05-04-2012 
 
 
 
 

EDOC/2012/3899 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Rest/2011/30 - 
Esclarecimento (resposta ao ofício Saída/2011/27324)- 
EDOC/2011/48385 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Defere-se o pedido de emissão de autorização de utilização para 
a atividade de restauração e bebidas, condicionada ao pagamento 
da taxa devida; 
Determina-se emissão do título, logo que a taxa se encontre 
liquidada; 
Remeta-se o processo para Arquivo Municipal, logo que o 
mesmo se mostre concluído e extinto. 
09-04-2012 
 
EDOC/2012/13615 
Assunto: REST/2010/11 - Pedido de alteração de atividade e 
junção de elementos 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Defere-se o pedido de emissão de autorização de utilização para 
a atividade de restauração e bebidas, condicionada ao pagamento 
da taxa devida; 
Determina-se que do título a emitir conste a advertência 
constante em informação / parecer técnico da DFM/STR; 
Concorda-se com o horário de funcionamento requerido. 
09-04-2012 
 
EDOC/2012/15586 
Assunto: Emissão de AU para estabelecimento Rua Vieira da 
Silva, n.º 14 A - Odivelas em nome de João de Brito Gomes 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Original e duplicado do alvará de autorização de utilização n.º 
25/2011 seguem aprovados e assinados; 
Aceita-se a DP entregue; 
Após notificação do acima indicado, arquive-se o processo. 
09-04-2012 
 
EDOC/2011/52152 
Assunto: Pedido de alargamento do horário de funcionamento 
do estabelecimento 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Defere-se do pedido de emissão de autorização de utilização 
para a atividade de bebidas, condicionada ao pagamento da taxa 
devida; 
Determina-se que do título a emitir conste a advertência 
constante em informação / parecer técnico da DFM/STR; 
Concorda-se com o horário de funcionamento requerido; 
Aceita-se a DP apresentadas para efeitos de instalação. 
09-04-2012 
 
EDOC/2009/66150 
Assunto: Processo nº 2.636/AS/96 "O Churrasco da Serra, Lda. 
"Rua Padre Américo Monteiro de Aguiar - vivenda Leandro - 
Serra da Luz 1675 Pontinha 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Declara-se a deserção do procedimento. 
09-04-2012 
 
EDOC/2011/35438 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Alvará 25/2 - 
pedido de licença de utilização para recintos de diversão e de 
recintos de espetáculo de natureza não artística 
Despacho: 
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Ao Sr. DDAJG, 
Indefere-se o pedido de emissão de LUR; 
Notifique-se do indeferimento e, de seguida, arquive-se o 
processo  
09-04-2012 
 
EDOC/2012/18105 
Assunto: Processo de licenciamento n.º 2180/94 - 
estabelecimento sito na Rua Duque de Saldanha, n.º 1, Loja B - 
Odivelas em nome de José Manuel Noruegas Nepumuceno 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Declara-se a invalidade do alvará de licença sanitária n.º 97/95. 
09-04-2012 
 
EDOC/2011/40347 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / pedido de licença 
de ruido 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Defere-se emissão da Licença de Utilização de Recinto, por um 
período de três anos, condicionado ao pagamento da taxa 
devida; 
Logo que o procedimento se mostre concluído e extinto, 
proceda-se ao arquivamento do presente processo. 
09-04-2012 
 
EDOC/2012/2940 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 
Lur/2007/2Pedido de renovação de Lic. 01/LUR/2009 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Defere-se a renovação da Licença de Utilização de Recinto, por 
um período de três anos, condicionado ao pagamento da taxa 
devida; 
Logo que o procedimento se mostre concluído e extinto, 
proceda-se ao arquivamento do presente processo. 
09-04-2012 
 
EDOC/2012/13600 
Assunto: Pedido de licenciamento para a Festa da Pascoa 2012 
em Caneças 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Defere-se a emissão das Licenças requeridas (LER, LFRI, 
UVPADFO, AESRB e LRIT); 
Alvarás anexam-se aprovados e assinados; 
Logo que o procedimento se mostre concluído e extinto, 
arquive-se. 
11-04-2012 
 
EDOC/2012/8322 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Pedido de licença 
de ruido p/obras de Construção Civil 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Indefere-se o pedido. 
09-04-2012 
 
EDOC/2012/15633 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Pedido de Licença 
Especial de Ruido 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Indefere-se o pedido 
09-04-2012 
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Linhas Introdutórias 

Nos termos da Lei nº 53-F/2006, de 29 de Dezembro, alterada pela Lei nº 55/2011 de 15 de 

Novembro, Artigo 27º, alínea d), e dos Estatutos da Municipália – Gestão de Equipamentos e 

Património do Município de Odivelas, E.M., contribuinte nº 506 219 992 e com sede no Centro 

Cultural Malaposta, Rua Angola, 2620-492 Olival Basto, de ora em diante designada por 

Municipália, compete ao Conselho de Administração a apresentação do Relatório e Contas 

relativo ao exercício de 2011, e respetiva elaboração do relatório de Gestão, pelo qual são 

narradas e justificadas a Actividade e as Contas desta empresa municipal. 

 
Para o efeito, proceder-se-á à descrição da Actividade Geral, transversal a toda a empresa, 

seguindo-se a da Atividade Específica segundo os três Setores que a compõem, concluindo-se 

com a justificação das Contas. 

 
A atividade da Municipália desenvolve-se, pois, de acordo com o seguinte:  

   

• Setor da Água - Complexo das Piscinas Municipais (Piscinas Municipais); 

• Setor da Arte e Cultura - Centro Cultural Malaposta (Malaposta); 

• Setor de Manutenção dos Bares 

o Bar do Desassossego (Centro Cultural Malaposta); 

o Bar do Complexo das Piscinas Municipais; 

o Bar Memória (Paços do Conselho); 

o Bar D. Dinis (Biblioteca Municipal). 

 
Relembramos que, e no âmbito do nosso dever especial de informação — cf. Artigo 27º, alínea 

e) —, apresentámos ao Acionista Único os três relatórios trimestrais relativos aos Primeiro, 

Segundo e Terceiro trimestres de 2011, sendo o presente Documento aquele que irá 

consolidar a informação oportunamente prestada. 

 
Sem prejuízo de desenvolvimentos posteriores aquando da análise e justificação das Contas, o 

Conselho de Administração destaca, desde já, três pontos por considerar que os mesmos são 

fundamentais para a compreensão do Resultado Líquido do presente Exercício: 

 
1. Iniciámos o Exercício de 2011, logo à partida, com menos 59.750,00€ do lado dos 

Rendimentos expectáveis, facto decorrente do corte de 5% sobre as verbas 

transferidas a título de comparticipação pelos serviços prestados ao abrigo do 
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Contrato-Programa em vigor entre a Municipália e o Município de Odivelas (nosso 

Acionista Único). 

 

2. Juntamos àquele corte, a alteração das bases de incidência do IVA na prestação dos 

serviços nas Piscinas Municipais, a qual teve um impacto negativo na Municipália, 

valorizado em cerca de 60.000,00€, que foram movimentados nas remessas ao estado 

e não na conta dos Rendimentos, perfazendo um valor total de 119.750,00€, que não 

foi movimentado do lado dos Rendimentos. 

 
3. Apesar destes constrangimentos destacamos o grau de execução, ao nível da Conta 

dos Gastos, muito abaixo do Orçamentado em cerca de 5%, isto é, em 127.994,48€, o 

qual se justifica, quer no corte de 5% das transferências por parte do Acionista Único, 

quer na continuidade de uma política de rigor no controlo da despesa que tem 

pautado a atuação deste Conselho de Administração. 

 

A gestão deste Órgãos foi marcada, ainda, por três momentos estruturantes de alcance 

Nacional e Internacional: 

 

1. A publicação do Memorando de Entendimento em Maio de 2011; 

2. A publicação do Documento Verde da Reforma da Administração Local em Setembro 

de 2011;  

3. A publicação do Livro Branco do Sector Empresarial Local em Novembro de 2011; 

4. A publicação da Lei nº 55/2011 de 15 de Novembro. 

 

 

O Conselho de Administração informa, por último, que todos os dados relativos aos Exercícios 

de 2009 e de 2010 podem ser conferidos, ou simplesmente consultados, em 

www.municipalia.pt.  
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1. SOBRE A ATIVIDADE GERAL DA EMPRESA 

 

Como tem vindo a ser defendido pelo Conselho de Administração, e nunca é de mais repeti-lo, 

a atividade desta empresa municipal, muito embora se diversifique segundo os Setores de 

Atividade e respetivos equipamentos, presentemente sob a sua gestão, desenvolve-se, no seu 

todo, segundo uma dinâmica de unidade estratégica, que respeita e promove, ao mesmo 

tempo, a especificidade de cada uma das áreas de negócio. 

 

Mantendo-nos fiéis a este princípio subjacente aos nossos principais eixos estratégicos 

traçados para o Quadriénio 2009-2013, o Órgão de Gestão da Municipália tem implementado 

práticas e rotinas que cumpram, segundo uma dinâmica organizacional, o “objetivo do Serviço 

Público” subjacente à nossa atividade, o qual é o que não olvida, quer o princípio da 

sustentabilidade financeira, quer o trabalho em prol da comunidade, realizando-se, assim, a 

relação de benefício mútuo entre a Municipália (através dos seus colaboradores, espaços ou 

serviços) e os seus utilizadores, dando lugar a um desenvolvimento recíproco e contínuo.  

 

1.1. Espírito de Missão: qualidade, transparência e deveres de comunicação  

 

O Conselho de Administração tem exercido o seu Mandato segundo uma atuação que prima 

pela qualidade da prestação e a da transparência na gestão de dinheiros públicos, segundo um 

princípio de publicação e/ou publicitação de toda a informação necessária, seja a que decorre 

dos imperativos legais, seja a que for solicitada pelas entidades competentes para o efeito. 

A página eletrónica da Municipália, www.municipalia.pt, tornou-se num instrumento 

fundamental de relacionamento desta empresa, com o exterior, pelo que salientamos o 

seguinte: 

 

1.1.1.  Encontra-se publicado na página eletrónica da Municipália o Plano de Prevenção 

de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas, o qual se tornou em mais um 

instrumento de controlo interno dos mecanismos e práticas existentes. 

Também na página da empresa está publicado o Plano de Prevenção e 

Procedimentos de Emergência do Complexo Municipal das Piscinas de Odivelas. 
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1.1.2. Sem prejuízo da Municipália manter como principal linha de atuação as 

recomendações do Tribunal de Contas no âmbito do Prazo Médio de Pagamento 

a Fornecedores, o Conselho de Administração tem vindo a implementar todas as 

rotinas e procedimentos exigidos pelas entidades que, até à data, têm 

protagonizado a fiscalização do Estado sobre esta matéria. No que respeita à 

Inspeção Geral de Finanças, a Municipália criou, na sua página eletrónica, o 

campo dedicado à informação a prestar no âmbito dos “Pagamentos a 

Fornecedores”.  

 

1.1.3. No que concerne à prestação exigida pela Direção Geral das Autarquias Locais, a 

Municipália tem prestado, mensalmente e via plataforma eletrónica (SIIAL) 

constante do Portal Autárquico, toda a informação exigida no âmbito dos 

“Pagamentos em Atraso” e dos “Recursos Humanos”. 

 
1.1.4.  Após a publicação da Lei nº 55/2011 de 15 de Novembro, o Conselho de 

Administração, e nos termos do seu Artigo 27º - A, «Obrigação de Informação», 

mandou publicar na página eletrónica da Municipália todas as informações 

exigidas nos termos daquela Lei. 

 

1.2. Unidade Corporativa da Empresa 

 

Esta linha estratégica implementada desde Janeiro de 2010 tem dado bons resultados, não só 

do ponto de vista da agilização de procedimentos e da eficácia comunicacional, mas também 

nos resultados espelhados nas Contas que apresentamos, nomeadamente, e como já foi dito, 

do lado dos Gastos, os quais têm vindo a decrescer de Exercício para Exercício. 

A nossa aposta mantém-se, ainda que o Conselho de Administração tenha plena consciência 

do facto dos equipamentos já não reunirem, quer pela dimensão, quer pela antiguidade, 

condições que possibilitem um incremento, significativo, da atividade, pois, além de obras de 

fundo necessárias na Malaposta e nas Piscinas Municipais, haveria a necessidade de expansão 

da atividade em termos de espaços disponíveis para oferta de serviços, até porque a 

Municipália tem potencialidade para aumentar o universo de pessoas a beneficiar da 

excelência da prestação dos serviços devida, na sua maior parte, a todos os nossos 

Colaboradores. 
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1.3. Recursos Humanos 

 

Desde o dia 1 de janeiro que passou a estar em vigor o Organograma da Municipália, cuja 

publicação e implementação veio unificar os vários tipos de operacionalização dentro de cada 

um dos Setores, Áreas e Gabinetes, realizando-se a tão necessária Unidade Estratégica. 

Sobre a redução das remunerações pagas — prevista na Lei 55 – A/2010, 31 de dezembro—, e 

sendo a Municipália uma entidade integrante do setor empresarial municipal, foi dado pleno 

cumprimento pelo Conselho de Administração, tendo sido aquela aplicada ao Presidente do 

Conselho de Administração, a seis trabalhadores do quadro da empresa e a dois colaboradores 

avençados, logo a partir do mês de janeiro de 2011. 

Ainda no âmbito da LOE/2011 (Lei 55 – A/2010, de 31 de dezembro), sete trabalhadores viram 

os seus contratos cessarem ao abrigo do artigo 173º e 174º, onde está determinada a 

impossibilidade de cumular pensão (reforma) com qualquer remuneração obtida no elenco 

das entidades definidas, nas quais se inclui o setor empresarial municipal. 

Com a saída da Diretora Técnica do Setor da Água, o Conselho de Administração optou por ter 

dois coordenadores para cada um dos Gabinetes da Área Técnico-Pedagógica, Desportiva e 

Terapêutica: um para a dinamização das valências da Hidroterapia; e o outro para as valências 

Técnico-Pedagógicas e Desportivas. 

No Setor da Água houve, ainda, a integração de 5 pessoas no Quadro, com o objetivo de 

reduzir os Gastos com “Honorários” (avenças dos professores, terapeutas e nadadores-

salvadores), permitindo, ao mesmo tempo, flexibilizar os horários/valências do Plano de Água, 

rentabilizando, de forma equilibrada, os serviços disponíveis. Nesta sequência houve lugar à 

adequação do valor/hora pago aos Colaboradores avençados (estendida a professores, 

terapeutas e nadadores-salvadores), a qual teve por referência os trabalhadores do Quadro. 

No âmbito da saúde, segurança e higiene dos seus trabalhadores a Municipália solicitou, em 

2011, vistorias e rastreios, com o objetivo de fazer cumprir os requisitos necessários que 

garantissem a segurança e a higiene no trabalho, bem como o controlo anual das condições 

físicas dos trabalhadores. Por estes serviços a Municipália movimentou, do lado dos Gastos, o 

valor de 4.026,60€, na rubrica “Outras Despesas c/ pessoal”. 

A Municipália manteve o protocolo com o Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) 

pelo qual é prevista a integração profissional e social de pessoas em recuperação/tratamento 

de situações de dependências. O IEFP comparticipou nos Gastos da Municipália com aquelas 

integrações, proporcionado a empresa a formação, a segurança, a igualdade e a oportunidade 
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profissional. Durante o Exercício de 2011 a Municipália movimentou, nos seus Rendimentos e 

na rubrica, “Subsídios à Exploração”, o valor de 8.969,18€ transferidos pelo IEFP ao abrigo 

daquele Protocolo. 

Com a Direção Geral de Reinserção Social, a Municipália colaborou no âmbito de um projeto 

que consistiu no pagamento de penas/multas por parte de pessoas, mediante a prestação de 

Trabalho a Favor da Comunidade. Durante 2011 uma pessoa colaborou connosco ao abrigo 

daquele projeto. 

Por último, e com o objetivo de pôr em funcionamento esta Área, foi adquirido material 

informático, incluindo um software para Recursos Humanos, no valor de 1.082,00€. 

 

1.4. Comunicação e Imagem da empresa 

 

Com a criação do Gabinete de Relações Públicas e Comunicação (GRPC) da Municipália, o 

Conselho de Administração conseguiu, em 2011, um valor do Realizado, muito abaixo do 

Orçamentado, em 24.668,68€, no que respeita aos Gastos com “Publicidade”. Denotamos, 

ainda, que nesta rubrica o Realizado em 2011, 40.331,32€, ficou, ainda, muito abaixo do 

Realizado em 2010, cujo valor foi de 56.673,20€. 

Este resultado prende-se com a aposta feita numa tipologia de comunicação que privilegia, 

quer os meios informáticos, como o Facebook, quer as telecomunicações, como por exemplo, 

o recurso às mensagens via SMS. 

Este Gabinete, em articulação com o Setor dos Bares, tem promovido, também as Festas de 

Aniversário, a venda de espaços e serviços e a captação de entidades com as quais temos 

estabelecido a maioria dos Acordos de Cooperação, no âmbito dos quais se permutam formas 

de divulgação da Municipália e dos seus serviços. Por exemplo, fomentou-se a relação com a 

FNAC através da promoção de passatempos e a associação da Malaposta ao cartão Fnac Kids, 

bem como se conseguiu que a OTLIS divulgasse a peça de teatro infantil “As Aventuras e 

Desventuras do Soldadinho de Chumbo” nas carruagens do metro, através da afixação de um 

cartaz A3. Esta ação só terá início em Março de 2012, apesar do contacto ter sido feito em 

2011. 

A par destas iniciativas de alcance do nosso trabalho em prol da comunidade e de benefício 

mútuo, o Conselho de Administração tem, ainda, a assinalar o esforço de captação de 

Rendimentos no que respeita à atuação da Bilheteira, apontando, como exemplo, a venda de 
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bilhetes on-line (como é o caso da LetsBonus), venda essa que é negociada nos termos da 

nossa Tabela de Preços em vigor.  

 

1.5. Área da VIDEODOC 

 

A Área da VIDEODOC, que o Conselho de Administração espera transformar numa atividade 

com pleno acesso ao público muito em breve e através de meios de visionamento próprios, 

manteve o seu trabalho de digitalização dos títulos que compõem o acervo.  

Aquele processo, que tem sido assegurado por trabalhadores da Municipália, conta, desde o 

início de 2012, com estagiários da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, totalmente 

adstritos a estas funções, para que seja possível finalizar a digitalização do espólio, e 

disponibilizá-lo, de forma mais segura, ao público. 

 

1.6. Os Acordos de Cooperação 

 

Os Acordos de Cooperação têm como objetivo o de alargar o universo de pessoas que utilizam 

os equipamentos e serviços da Municipália, concretizando uma das vias de relacionamento 

com a comunidade. 

Começando pelos Acordos celebrados em Fevereiro de 2011 com as sete freguesias do 

Concelho de Odivelas (e por ordem alfabética) — Caneças, Famões, Odivelas, Olival Basto, 

Pontinha, Póvoa de Santo Adrião e Ramada —, a Municipália, promoveu, ainda, as seguintes 

assinaturas: 

� Associação dos Antigos Alunos da Escola Secundária de Odivelas 

� Casa do Pessoal da RTP 

� Centro de Formação Profissional para o Sector Alimentar 

� Clínica Médica Dentária Júlio Barros 

� Federação das Associações de Pais e Encarregados de Educação do Concelho de 

Odivelas 

� Grupo Desportivo e Cultural dos Trabalhadores da Imprensa Nacional da Casa da 

Moeda; 

� Serviços Sociais da Caixa Geral de Depósitos  

� Sindicato dos Profissionais de Seguros de Portugal 
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2. SETOR DA ÁGUA 

O Conselho de Administração começa, desde já, por relembrar que em Julho de 2011 teve 

lugar, por parte da Câmara Municipal de Odivelas, a Prorrogação do Contrato de Comodato 

das Instalações do Complexo Municipal das Piscinas de Odivelas à Municipália, por mais 20 

anos. 

Único equipamento, presentemente, adstrito ao Setor da Água, a sua gestão apresenta-se 

segundo dois ritmos: o do Exercício anual, em termos de Contas; e o do Ano Letivo, em termos 

da sua atividade efetiva. 

O Plano da Atividade das Piscinas Municipais é aprovado em Junho, a fim de coincidir com o 

período Letivo, pelo que para 2011/2012, o Conselho de Administração adequou os 

documentos ao Memorando de Entendimento, sobretudo no que respeita à aplicação dos 

valores da Tabela de Preços, não olvidando, todavia, o alcance social da nossa prestação. 

Aliada a esta adequação da Municipália às regras de mercado, o Conselho de Administração 

promoveu, diretamente, o ajuste do Plano de Água em termos de horários e valências, 

flexibilizando-os, com o objetivo de permitir aos utilizadores das Piscinas Municipais uma 

maior capacidade de escolha, o que permitiu à Municipália, e à data do arranque oficial (01 de 

Setembro), contar com 2.339 alunos efetivos, valor que representa um aumento de 2.6%, em 

relação à abertura do ano letivo transato (2.280 alunos), fechando-se o Exercício na escola de 

natação com 3.654 participantes.  

Através dos dados do Gráfico seguinte podemos verificar que durante o ano de 2011 houve 

um total de 379.009 entradas, às quais, e nos 315 dias de funcionamento das instalações, 

corresponde a uma média diária de 1.203 entradas: 
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Este grande volume de utilização dos nossos espaços justifica os Gastos realizados no Setor da 

Água/Piscinas Municipais, destacando-se o valor anual relativo a Eletricidade, Combustíveis 

(Gás Natural) e Água, o qual, e durante o presente Exercício, foi de 37.201,56€, de 53.965,66€ 

e de 41.244,71€, respetivamente, ou seja, só nestes três fornecimentos o valor que a 

Municipália suportou, durante o ano de 2011, foi de 132.411,93€. 

 

2.1. Investimento no Complexo das Piscinas Municipais  

 

No ano de 2010 o Conselho de Administração da Municipália deu prioridade ao Investimento 

nas Piscinas Municipais, despendendo verbas para intervenções de fundo. 

Em 2011, a prioridade foi a da manutenção e conservação dos espaços, já que, e tendo em 

conta o contexto económico, não foi possível investir em remodelações fundamentais, 

nomeadamente as respeitantes à alteração da cobertura. 

Durante o presente Exercício, ainda, e sempre em articulação com o Acionista Único, o 

Conselho de Administração veio assinalando intervenções prioritárias ao nível da estrutura do 

edifício, bem como a urgência de beneficiação em algumas zonas de apoio, como Balneários e 

Rouparia. 

Ainda assim, e durante o mês de Agosto, foram efetuadas obras de conservação/beneficiação 

como pintura, trabalhos de eletricidade e substituição de materiais danificados, onde foram 

empregados cerca de 1.460,00€. 

Foi adquirido um sistema de som para dar apoio a todas as iniciativas que ocorrem nos 

espaços das Piscinas Municipais, no valor de 878,05€, bem como foi investido o valor de 

8.246,00€ respeitante a obras de construção. 

  

2.2. A relação entre “Reclamações” e a qualidade o serviço  

 

Diariamente há o desgaste normal dos produtos e equipamentos necessários para assegurar o 

funcionamento de acordo com as regras higio-sanitárias. Os Gastos com aqueles podem ser 

verificados, nomeadamente na Conta 62, especificamente nas rubricas “Conservação e 

reparação”, “Ferramentas e utensílios” e “Limpeza e Higiene”, cujo somatório dos valores do 

Realizado, e em 2011, foi de 20.608,22€.  
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Este valor refere-se a Gastos com a manutenção dos espaços decorrentes do normal 

funcionamento das Piscinas Municipais, bem como reflete as intervenções pontuais, 

consequentes da devida atenção que o Conselho de Administração dá às Reclamações das 

pessoas que utilizam os nossos serviços, no sentido de ir adequando o funcionamento dos 

equipamentos às suas necessidades e expectativas. 

 

2.3. Área OPERACIONAL E TRATAMENTO DE ÁGUAS 

 

Esta é a Área responsável pela manutenção de condições ambientais e sanitárias nos termos 

do legalmente instituído, realizando todos os testes e tratamentos necessários, 

operacionalizando e manuseando os equipamentos e produtos, para aquele efeito.       

Desta forma, e além do contrato anual de manutenção e de assistência técnica aos 

equipamentos, contratualizado no montante de 3.560,00€/ano e movimentado em “Trabalhos 

Especializados”, o Conselho de Administração adjudicou, ainda, a reparação de alguns 

equipamentos, no valor de 2.999,00€, movimentado em “Conservação/Reparação. 

A esta Área são imputados, ainda, Gastos com “Matérias”, relativos aos produtos utilizados no 

âmbito do controlo, diário, Físico-Químico das águas das Piscinas, e seu tratamento, os quais, e 

no presente Exercício, estão valorizados em 3.681,40€. 

Aqueles procedimentos são, ainda, reforçados com o controlo Microbiológico bimensal 

efetuado pelo fornecedor, Instituto Ricardo Jorge — ao qual foi pago o valor de 6.677,98€ 

(movimentado na rubrica “Trabalhos Especializados”) —, e uma vez por mês pela 

Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, através da Autoridade de Saúde 

Pública de Odivelas. 

 

2.4. Área TÉCNICO-PEDAGÓGICA, DESPORTIVA E TERAPÊUTICA 

 

Após a reestruturação já indicada no ponto dedicado aos Recursos Humanos, esta área 

subdivide-se em dois Gabinetes: o de Hidroterapia; e o Técnico-Pedagógico e Desportivo. 

Registamos que o maior Cliente do Setor da Água desta empresa municipal, a Câmara 

Municipal de Odivelas, e em virtude do corte nas transferências por parte da Administração 

Central, não contratualizou com a Municipália o PAMA, o que significou um necessário 
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reajustamento do Plano de Água nos últimos quatro meses (Setembro-Dezembro) de 2011, 

quer ao nível Orçamental, quer no que respeitou à planificação das atividades. 

Dado o contexto sócio-económico presente na gestão de 2011,o Conselho de Administração, 

readequou algumas das suas linhas de atuação para o Setor e, consequentemente, para esta 

Área, no sentido de dar cumprimento aos nossos dois grandes deveres: o do benefício junto 

das pessoas; e o equilíbrio das contas. 

Nesta sequência, a Área Técnico-Pedagógica, Desportiva e Terapêutica realizou as atividades 

planificadas, segundo a oferta variada de valências, não esquecendo o benefício junto das 

pessoas com mais de 65 anos e de pessoas com deficiência, segundo o convite, constante, à 

participação, ao mesmo tempo que se reforçaram procedimentos no sentido de uma 

prestação de qualidade e concorrencial, aplicando-se as regras de mercado e da concorrência. 

No contexto de benefício social, o Conselho de Administração dá como exemplo, o 

acolhimento nas Piscinas Municipais, das crianças da “Casa Rainha Santa Isabel” de Odivelas. 

 

2.4.1. Gabinete de Hidroterapia  

 

Esta atividade registou, uma vez mais, uma grande afluência por parte das pessoas, e dada a 

excelência da sua prestação, com consequente alcance benéfico junto das pessoas e sua 

integração na comunidade, é, a par das vertentes Pedagógica e Desportiva, um dos nossos 

eixos de atuação no âmbito do benefício social, e pela qual é possível realizar um serviço 

público de qualidade. 
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Da análise aos dados constantes no Gráfico anterior, o número de pessoas que frequentaram 

as sessões de hidroterapia foi, com algumas oscilações, crescente. Esta evolução positiva deve-

se, fundamentalmente, ao aumento dos horários disponíveis para as sessões de hidroterapia, 

dada a grande afluência a esta vertente terapêutica. Aquele aumento, além de ter permitido 

obter excelentes resultados clínicos, permitiu a constante otimização do tanque de 

hidroterapia, no que respeita à gestão de espaço de água disponível. 

O valor inferior mensal de utentes verificou-se no mês de setembro devido ao facto de, quer 

as inscrições dos utentes para a nova época, quer as reinscrições, terem ocorrido no mês de 

Outubro. Nesta sequência, procedeu-se, também, à transferência de utentes, das reabilitações 

para a Hidrocinésioterapia Corretiva Postural, adequando, de forma flexível, os horários 

disponíveis, às necessidades e ao número dos nossos Utilizadores. 

No Gráfico seguinte podem verificar-se as valências prestadas pelo Gabinete de Hidroterapia, 

ou seja, pelas terapeutas, as quais primam pela variedade da oferta a qual é proporcional à 

procura por parte das pessoas, de acordo com as suas necessidades. 

 

 

          

Denotamos o acréscimo de pessoas a frequentarem a Hidrocinésioterapia Correctiva Postural 

aos longos dos meses de 2011, com quebra nos meses de fevereiro (devido, nomeadamente, a 

altas clínicas) e de setembro (pelos motivos anteriormente referidos).  
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No que respeita à valência da Reabilitação, tem-se mantido, todos os meses, um elevado 

acréscimo de pessoas, pois nestas sessões são tratadas as pessoas em situação clínica aguda, 

como por exemplo os pós-operatórios, lesões vertebromedulares em estádio primário, 

fraturas (após retirada de gesso) e casos neurológicos secundários.  

O Conselho de Administração salienta que os resultados de recuperação clínica e sintomática 

tornam-se evidentes num curto espaço de tempo. 

No que concerne às terapias personalizadas evidencia-se no Gráfico acima, um aumento 

significativo em todos os meses, devido à sua intervenção específica e individualizada, não 

esquecendo que cada pessoa chega às terapeutas numa situação de total dependência. Esta 

valência atua em casos clínicos graves que necessitam de uma intervenção de choque. 

Referimos, ainda, que, e atingidos os objetivos terapêuticos, o utente é transferido para a 

Reabilitação. 

Na Natação Adaptada o trabalho é realizado junto de crianças com deficiência profunda e 

moderada, e é fundamental, porque, atingidas as competências e reduzidas as limitações 

funcionais, assiste-se ao aumento da qualidade de vida das crianças e suas famílias. 

Quanto à prestação operada no Pré e Pós-parto, há a assinalar que, no meio aquático, as 

sessões são heterogéneas e abertas devido ao tempo de gestação, pelo que, e em média as 

parturientes e as recém mamãs permanecem nestas sessões 3 meses. Como tal, os números 

visíveis no gráfico são inconstantes, apresentando-se, contudo, um aumento significativo de 

parturientes, tendo surgido a necessidade de abrir mais uma sessão de Pré-parto à hora de 

almoço, durante o mês de novembro, a fim de colmatar as necessidades desta população.     

 

2.4.2. Gabinete Técnico-Pedagógico e Desportivo 

 

A prestação deste gabinete, para a qual concorre a competência técnica e pessoal dos nossos 

professores e nadadores-salvadores, desenrola-se segundo as seguintes valências: Natação 

Pura, Hidroginástica, Hidro Bike, Atividades Aquáticas Adaptadas (Bebés e natação adaptada 

kids), Utilização Livre (natação), Aulas de inscrição em grupo, aluguer de pistas e Festas de 

Aniversário. 

Aquelas desenrolam-se na Piscina de Aprendizagem e na Piscina Desportiva, tendo o Conselho 

de Administração criado, ainda, um espaço próprio para a realização das festas de aniversário. 
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Como já foi referido, o plano de água deste Gabinete teve uma profunda reestruturação, quer 

ao nível dos recursos humanos, quer no que respeita à flexibilização dos horários e inscrições, 

com o objetivo de ir ao encontro das necessidades das pessoas que querem frequentar as 

Piscinas Municipais.  

O Conselho de Administração assinala, ainda, na atividade do Gabinete Técnico-Pedagógico e 

Desportivo, três vertentes fundamentais: 

1- A atividade regular, como aquela que decorre da prestação relativa às valências acima 

identificadas, numa perspetiva de rentabilização do Setor; 

2- A atividade pontual, como aquela que alia à rentabilização, o aspeto de captação e 

fidelização de pessoas ao usufruto dos nossos serviços; 

3- E a atividade específica, a qual tem um carácter puramente social e de convite à 

participação por parte da comunidade e de entidades que se queiram associar. 

 

2.4.2.1. Atividade de carácter Regular e Pontual 

A reestruturação operada na prestação deste Gabinete teve um resultado imediato, e que foi o 

do aumento do número de inscrições de pessoas (individuais), quando comparado com o 

número relativo a 2010, conforme é possível verificar pelos dados disponíveis do Gráfico 

seguinte: 
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Assinalaremos, somente, os dados relativos ao início do Ano Letivo (setembro de 2011), que 

nos informam sobre um aumento de 59 inscrições relativamente ao mesmo período de 2010, 

facto este que evidencia, e ainda que num contexto de forte recessão e de aumento dos 

preços dos nossos serviços, uma evolução de tendência positiva, reiterada no crescendo de 

inscrições: em outubro, 2.789; em novembro, 2.919; e em dezembro, 2.926.  

No âmbito da dinamização dos espaços, o Conselho de Administração assinala uma das 

atividades de carácter pontual, “Hidro By Night”, que se realizou ao longo de 4 sessões, 

distribuídas da seguinte forma ao longo de 2011: 15 de janeiro, 26 de fevereiro, 30 de abril; e 

26 de novembro. 

Uma outra iniciativa de carácter pontual foi, “Family Moments”, a qual foi introduzida com o 

objetivo de permitir às famílias momentos lúdicos e de lazer, ao mesmo tempo que utilizam os 

nossos serviços.   

Por último, assinalamos a atividade, “Open Day Bebés”, realizada num fim-de-semana, abrindo 

as aulas à participação dos Pais. 

No que respeita a um dos momentos fundamentais nas rotinas da prestação da Atividade 

Regular, o Conselho de Administração faz destacar os seguintes momentos de avaliação: 

 

Ano letivo 2010/2011 

� 7 de fevereiro – Avaliação intermédia dos alunos de natação 

Avaliação intermédia de competências. 

 

� 23 de maio – Avaliação Final 

Foi entregue a avaliação final dos alunos de natação, bem como as fichas individuais de 

avaliação aos alunos, inclusive aos Colégios.  

 

Ano letivo 2011/2012 

� 15 outubro – Avaliação inicial dos alunos de natação 

A avaliação inicial constitui uma ferramenta de apoio ao diagnóstico das competências dos 

alunos, determinando-se os objetivos globais e estratégias para os alcançar. 
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2.4.2.2. Atividade Específica 

 

Neste item registamos o trabalho que é realizado pela equipa do Sector da Água com o 

objetivo de fidelizar e convidar à participação de todos os Utilizadores das Piscinas Municipais, 

promovendo, ao mesmo tempo, a proximidade com outras Escolas de Natação, como são os 

casos: 

 
 

� Da II Edição do Torneio Nadar mais Rápido” - Demonstração de Hidroterapia (10 de 

abril) 

O evento realizou-se com a participação dos atletas da Municipália, do Colégio Monte Maior, 

Clube VII de Lisboa, Clube Luz e Vida do Seixal e da Piscina Municipal de Vila Franca de Xira, 

num total de 144 nadadores entre os vários escalões. 

Esta manifestação desportiva tem um caracter extremamente importante no contexto interno 

do desporto, uma vez que este fica desvitalizado sem competição. 

 
 

� Da 4ª Festa dos Colégios (2 e 8 de julho) 

Esta Festa foi realizada, em 2011, num formato diferente daquele que é habitual, uma vez que 

passou a ter lugar durante dois dias da semana, divididos ainda em dois momentos, de manhã 

e à tarde, permitindo uma maior participação. 

O Tema da festa foi “Personagens Históricas Portuguesas”, onde cada colégio criou um fato 

para um professor, o que resultou numa parceria positiva entre as instituições e as Piscinas 

Municipais. A próxima Festa terá lugar ao sábado, a fim de permitir a presença de mais 

familiares. 

 

 
� Da “VIII Festa da Água” – Utentes (19 de junho) 

No dia 19 de Junho esta Festa contou com a participação, em massa, das pessoas que 

frequentam as Piscinas Municipais, aliando-se, ainda, àquelas, o número que assistiu na 

bancada.  

Em 2012 a festa realizar-se-á subordinada ao tema, “Jogos Olímpicos Londres 2012”. 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
 

 
Ano XIII - N.º 7 – 17 de Abril de 2012 - Anexo 

20 
 

 
 
 

� Do Torneio 24h a Nadar (23 outubro) 

No dia 23 de Outubro a Municipália participou no Torneio 24h a Nadar, organizado pelo clube 

de campismo Luz e Vida no Seixal, com 14 atletas daas Piscinas de Odivelas. Foi convidada a 

colaboradora e ex-atleta Paraolímpica de Natação Adaptada Susana Barroso, que acompanhou 

a equipa ao Torneio.  

 
� Do 1º momento “Nadar+Rápido” (15 novembro) 

Decorreu na semana de 15 de Novembro a primeira sessão de cronometragem dos alunos das 

Piscinas Municipais, a fim de os motivar a ultrapassar os seus próprios limites e encontrar 

razões para mais empenho e dedicação.  
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3. SETOR DA ARTE E CULTURA 

 

Ao presente Setor compete a oferta de bens culturais e espaços para a sua realização, pelo que 

não podemos esquecer, e no âmbito da relação custo-benefício, a prestação de qualidade que 

tem vindo a ser mantida junto das pessoas que nos visitam, sintetizada na marca, “malaposta - 

uma casa com arte”. 

Conforme podemos verificar no Gráfico seguinte, o número de Espetadores-Utilizadores dos 

nossos espaços, tem vindo a aumentar, de forma contínua, ao longo dos três últimos 

Exercícios, correspondendo aos mesmos, os seguintes valores: 2009, 48.655; 2010, 50.869; e 

2011, 53.002. 

 

 

 

 

Não podemos, ainda, esquecer, o aumento do número de espetáculos, o qual, e de 2010 (939), 

para 2011 (1.120), está valorizado em 181 apresentações. 

No final de 2011, o Conselho de Administração, e em estreita articulação com a Direção 

Artística, constituiu um projeto em parceria com a Câmara Municipal de Odivelas, no âmbito 

do Plano de Reconversão Vertente Sul, a partir do qual há uma intervenção sociocultural 

direcionada para a população dos vários bairros que constituem a zona da Vertente Sul, com o 

objetivo de criar, na população, rotinas de participação, bem como apetências artísticas, as 

quais terão repercussões na vida pessoal e comunitária.  
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A par deste Projeto, a Municipália manteve outros que estão na mesma linha do apoio e do 

acolhimento solidários a todas as manifestações que promovam a cultura de forma universal, 

como são os exemplos: 

 
� Do FESTIVAL DOS SENTIDOS III – numa parceria com a Cedema e que contou com 635 

espetadores;   

 

� Da III BIENAL DE CULTURAS LUSÓFONAS –  numa parceria com a Câmara Municipal de 

Odivelas e no âmbito do protocolo com a CPLP - Comunidade dos Países de Língua 

Portuguesa, a Lusofonia passou a constar como um dos eixos estruturantes da ação 

cultural da Municipália. Nesta III edição da Bienal, que homenageou o artista 

Malangatana, foi patente a presença diversificada de expressões culturais, desde as 

artes plásticas, ao cinema, à música, poesia, teatro, feiras de livro, entre tantas outras, 

o que permitiu que cada um dos países da CPLP estivesse representado através da sua 

cultura e costumes. Esta iniciativa contou com 4.936 Espetadores/Visitantes. 

 

 

3.1.  Investimento no Centro Cultural Malaposta 

 

Neste Setor o Conselho de Administração investiu o estritamente necessário, com o objetivo 

de permitir o funcionamento pleno e em simultâneo de todos os espaços de espetáculo, tendo 

como resultado o número de apresentações e de utilizadores. 

Adquiriram-se projetores para o Auditório, no valor de 4.020,00€, e equipamento de som para 

o Café-Teatro, no valor de 3.243,00€. 

Foi ainda adquirida uma unidade de ar-condicionado para o Guarda-Roupa, no valor de 

500,00€. 

Neste ponto, muito embora não seja propriamente considerado Investimento, temos que 

assinalar as obras de beneficiação realizadas durante o mês de Agosto, como a pintura da 

entrada e do Foyer do Centro Cultural Malaposta, bem como o valor de 1.600,00€ pago ao 

fornecedor Vivalisa, devido pela limpeza extra do espaço após as intervenções. 
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3.2. Área TÉCNICA E ARTÍSTICA 

 

Sob a orientação da Direcção Artística, esta Área, maioritariamente, operacionalizou, como é 

hábito, a Programação do Centro Cultural Malaposta, bem como, e voltamos a assinalar, o 

trabalho de colaboração inter-sectorial que tem vindo a ser realizado, nomeadamente no 

apoio e dinâmica comuns que existem aquando da realização das Atividades Pontuais e 

Específicas do Setor da Água. 

 

3.2.1.  PROGRAMAÇÃO CULTURAL - Centro Cultural Malaposta 

 

A atividade da Arte e Cultura continua a ser desenvolvida nos termos do princípio da 

diversidade cultural, graças à variedade de espaços que existem no Centro Cultural Malaposta, 

os quais necessitam, continuamente, e como aliás já foi referido, de Investimento e de 

beneficiações específicas, tendo em conta o desgaste a que estão sujeitos.  

Conforme pode ler-se pelos dados do Gráfico seguinte, manteve-se a diversidade das 

expressões artísticas programadas, de acordo com um equilíbrio entre elas: 

 

 

 

Nesta sequência, o Conselho de Administração, e sem prejuízo da qualidade de todos os itens 

programados, destaca o seguinte:  
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� Música 
• António Pinto Basto e Pedro Moutinho no Fado; 

• Corvos; 

• UHF e Trabalhadores do Comércio no Rock. 

 
� Cinema 

No Ciclo Os Filmes Libertam a Cabeça passaram filmes como José & Pilar, de Miguel 

Gonçalves Mendes, que mostra o dia-a-dia do casal, José & Pilar, em Lanzarote e 

Lisboa (este filme esgotou três sessões na Malaposta); 48, Susana de Sousa Dias que 

nos mostra os 48 anos de ditadura em Portugal; Com Que Voz, de Nicholas Oulman, 

programado na temática Fado Património Imaterial da Humanidade, onde Alain 

Oulman descreve a sua paixão por livros, música e Amália, com que colaborou de 

forma muito próxima. 

 
� Dança 

• VI Festival Internacional de Solos de Dança Contemporânea cujo objetivo 

principal é o da divulgação de criadores nacionais e internacionais com peças 

coreográficas individuais, tendo o solo como forma de apresentação, e que 

que contou com 159 espetadores. 

• Plataforma Coreográfica Internacional - 19ª Quinzena de Almada - 

Contemporary Dance Festival [Extensão Odivelas] onde se convidaram 

coreógrafos individuais e companhias de dança, para que estas submetessem 

os seus trabalhos para apresentação. 

 

� Teatro 
  

• Escolas no Teatro da Malaposta – 1.341 espetadores 

• Mostra-te(atro) – 1.014 espetadores 

• 6ª Festa de Teatro Amador da Malaposta – 1.062 espetadores 

• Garrett no Coração (Produção Própria da Municipália) – 1.656 espertadores 

• Todos a Bordo (Produção Própria Municipália) - 544 espetadores 

  
 Ainda no âmbito da Arte e Cultura é de assinalar a exposição colectiva, “Veias”, promovida e 

participada por trabalhadores e colaboradores da Municipália, e que, anualmente e de forma 

progressiva, vai afirmando o espírito de participação por parte das nossas equipas. 
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3.2.2. Projeto Educativo 

O Projecto Educativo está em consonância com o conceito alargado de Cultura, o qual se 

sustenta no relacionamento entre a Municipália e a comunidade envolvente. Como tal, nunca 

é de mais apresentar, em números, o alcance cultural que a nossa programação infantil, tem, 

assinalando, para o efeito, os seguintes exemplos: 

 

� A ILHA ENCANTADA (produção própria infantil da Municipália) – 9.049 espetadores 
 

� SOLDADINHO DE CHUMBO (produção própria infantil da Municipália) – 6.109 
espetadores 

  
� GEPETO - 1º ENCONTRO DE ARTES PARA A INFÂNCIA (festival infantil da malaposta) – 

1.733 espetadores 
 

Nesta vertente não podemos deixar de referir a dinamização do Dia Mundial da Criança (que 

teve lugar num “Espaço Alternativo”, mais concretamente no Largo D. Dinis, em Odivelas), e 

que contou com a presença de cerca de 1.200 crianças, tendo participado, este ano, um dos 

nossos Clientes, a LeRoyMerlin, que contribuiu para a animação da festa, através da oferta de 

balões, bem como de outros materiais. A esta iniciativa juntaram-se a Salvat, com a oferta de 

livros e a Olá com a oferta de cartas (jogo). 

No Gráfico seguinte podemos compreender o alcance da nossa prestação junto dos mais 

novos, a qual, e durante o ano de 2011, contou com a participação de 24.339 crianças/jovens, 

distribuídos num total de 363 espetáculos: 
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3.2.3. Serviço Educativo  

Aqueles números devem-se à grande dinamização do Serviço Educativo da Municipália. Todos 

os anos, em junho, é feito um mailing escolar com os diferentes espetáculos a apresentar na 

Malaposta, enviado quer a alunos, quer a professores. Este trabalho é assegurado pelo GRPC, 

e conta com mais de 6.000 cartas a serem enviadas para a comunidade escolar de Norte a Sul 

do País. O processo, que tem tido resultados muito positivo, completa-se com um contacto 

telefónico junto da direção da escola, que é feito em data mais próxima à realização do 

evento. 

 

3.3. Área dos EVENTOS 

 

Para lá do aluguer de espaços para Festas e Conferências, das cedências devidamente 

enquadradas na Tabela de Preços, o Conselho de Administração da Municipália acolheu, ainda, 

na Malaposta, as seguintes iniciativas: 

 

� Apresentação da peça COM MAIS CUIDADO, do Teatro Garagem, encomendada pela 

Fundação Mapfre, numa parceria com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, 

dedicada ao público sénior, e que contou com a presença de 318 pessoas; 

 

� Concerto Solidário de Natal da Banda Maior a favor do Centro Paroquial e 

Comunitário da Ramada - Pólo de Santa Teresinha, e que contou com 160 pessoas. 
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4. SETOR DA MANUTENÇÃO DOS BARES 

 

A rentabilização progressiva deste setor, como tem sido amplamente divulgado nos nossos 

documentos de gestão, configura um dos eixos estratégicos da intervenção deste Conselho de 

Administração para o Quadriénio 2009-2013. 

 

Nesta sequência manteve-se a implementação de novos meios para o aumento Rendimentos, 

objetivo que foi conseguido, conforme se pode verificar no gráfico seguinte relativo à 

“Evolução dos Rendimentos 2009/2011”, em prestação de serviços: 

 

 
 

 

Há uma evolução, francamente, positiva na realização de Rendimentos, pela qual assistimos a 

um aumento de 13.070,60€, entre 2009 e 2011, e que corresponde a um aumento de 16,02%. 

Uma das razões deste aumento prende-se com a implementação de rotinas na realização das 

Festas de Aniversário, as quais têm lugar em função dos ritmos e normas dos espaços onde 

têm lugar — quer nas Piscinas Municipais, quer na Malaposta —, de acordo com as atividades 

disponíveis (Natação ou Teatro), sendo estas complementadas com o lanche de aniversário 

fornecido pelo Setor, nos termos das Tabelas de Preços existentes.  
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No gráfico seguinte podemos verificar que durante o Exercício de 2011 o Setor de Manutenção 

dos Bares forneceu 1.435 lanches (95 relativos às Piscinas de Odivelas e 1.340 da Malaposta). 

 

 

 

No resultado deste Setor estão refletidos, além dos Gastos com “Matérias”, 45.782,90€, os 

relativos a Gastos com Pessoal, 78.980,35€, não esquecendo que este valor deve ser lido em 

função dos horários e ritmos de cada uma das unidades que compõem o Setor.  
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5. CONTAS 

 

Começaremos por informar que o Contrato de Empréstimo existente entre a Municipália e a 

Caixa Geral de Depósitos, foi, mediante a Adenda assinada para o efeito, ajustado à realidade 

sócio-económica, tendo descido o montante máximo de utilização de 500.000,00€, para 

350.000,00€. A 31/12/2011, o montante utilizado da “Conta-Corrente Caucionada” era de 

145.000,00€, num contexto em que a gestão de Tesouraria tem atuado em função do 

cumprimento das suas obrigações, nomeadamente junto dos Fornecedores (Prazo Médio de 

Pagamento a Fornecedores), mas que não tem conseguido realizar o proporcional 

recebimento dos valores em dívida por parte dos seus Clientes (Prazo Médio de Recebimento 

de Clientes), nomeadamente por parte do seu maior Cliente, a Câmara Municipal de Odivelas, 

cujo montante em dívida, e também a 31/12/2011, era de 101.935,43€. 

Não obstante a 31/12/2010 o montante utilizado relativo a financiamentos obtidos ter sido de 

139.000,00€, isto é, menos 6.000,00€ do que a 31/12/2011, não podemos esquecer que o 

saldo de Fornecedores a 31/12/2011 (41.553,68€) apresenta um valor significativamente mais 

baixo, em 26.285,26€, do que o existente a 31/12/2010 (67.838,94€).  

De outro modo, o Conselho de Administração envidou todos os esforços no sentido de ver 

cumpridos todos os seus compromissos, recorrendo, ao mesmo tempo, ao mínimo de 

financiamento possível, uma vez que temos a plena noção de que aquele conta para o índice 

de endividamento público da Câmara Municipal de Odivelas, nosso Acionista Único. 

Reiteramos a difícil gestão de Tesouraria, num quadro em que há um grande desfasamento 

entre os Pagamentos e os Recebimento, não esquecendo, repetimos, que aqueles têm sido 

escrupulosamente cumpridos dentro dos prazos estipulados pelas entidades competentes 

para o efeito. 

Ainda no âmbito do recurso ao financiamento, o Conselho de Administração regista no 

Exercício de 2011, o valor de 13.516,57€ relativo aos juros suportados, os quais se justificam, 

quer na realidade acima apresentada, quer no facto de o valor da Cobertura de Prejuízos 

relativa aos prejuízos operacionais e encargos financeiros decorrentes do Exercício de 2010, 

que totalizou 119.498,81€, só ter sido transferido em Novembro de 2011, o que impediu este 

Conselho de Administração de amortizar o valor em dívida junto da Caixa Geral de Depósitos. 
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Lendo as Contas do lado dos Gastos, o Conselho de Administração reafirma o que está narrado 

nas “Linhas Introdutórias” deste Relatório, sobre a diminuição do valor do Realizado face ao 

Orçamentado em 127.194,48€, fruto de uma gestão rigorosa e de contenção. 

Referindo-nos às Contas 61, 62, 63, 64, 68 e 69, o Conselho de Administração tem vindo a 

baixar, de forma significativa, os Gastos, conforme os seguintes dados: 

 

          

Como é possível verificar-se, entre 2009 e 2011, e no global, houve uma diminuição dos 

valores dos Gastos em 5,74%, a que corresponde uma verba de 150.710,16€ em 2 anos, o que 

não nos tem impedido de desenvolver a nossa atividade, e até de aumentar o número de 

pessoas que usufruem dos nossos serviços, num contexto em que a captação de Rendimentos 

tem uma evolução, de acordo com o seguinte Gráfico: 
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Sem contar com a comparticipação por parte do Acionista ou de qualquer outro tipo de 

Subsídio, a quebra dos Rendimentos entre 2010 e 2011 deve-se à perda de poder de compra 

por parte das pessoas, à contração de mercado que impediu as empresas e entidades de 

participarem de forma expressiva através do aluguer de espaços e pistas, compra de 

espetáculos, e de outros serviços, bem como, e de impacto muito negativo na empresa, à 

alteração das bases de incidência do IVA. 

No que respeita ao Investimento Realizado (12.919,38€), o mesmo ficou aquém do 

Orçamentado (31.000,00€), tendo em conta que o Conselho de Administração, proveu a 

empresa dos equipamentos e intervenções estritamente necessários e urgentes para o bom 

funcionamento dos Serviços, atuando de forma prudente face ao cenário de 2011 e que se 

estenderá, espera-se, ao longo de 2012.  

A leitura dos resultados acima apresentados, deve estar articulada com o alcance da nossa 

prestação, quer no que respeita a número de público e de espetáculos do Setor da Arte e 

Cultura, quer no número de pessoas inscritas e pontuais que frequentam as Piscinas 

Municipais (e que à data de 8 de Março de 2012 eram 3.800), quer, ainda, na amplitude de 

beneficiários dos nossos Acordos de Cooperação, não esquecendo, pois, o impacto que a 

Municipália tem, presentemente, no Concelho de Odivelas, fruto de um trabalho de anos, cujo 

resultado se mostra no número de pessoas e, mesmo, de famílias que dependem dos nossos 

serviços, junto das quais contribuímos, diariamente, para a sua qualidade de vida. 
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CONCLUSÃO 

Tendo presente toda a atividade desenvolvida durante o Exercício de 2011, o Conselho de 

Administração tem plena consciência do grande trabalho que ainda há a realizar no que 

respeita ao equilíbrio da apresentação das Contas. Como tal, voltamos a reiterar o contexto 

sócio-económico amplamente hostil a uma gestão equilibrada, no qual, e ao longo de 2011, e 

de forma quase constante, vimos os nossos Rendimentos a decrescerem devido a fatores que 

nos são, completamente, alheios.  

Ao elenco que efetuámos, aquando da descrição das “Linhas Introdutórias” do presente 

documento, de forma a assinalar os principais acontecimentos que concorreram para o 

Resultado do presente Exercício, juntamos, e repetimos, o estado dos dois equipamentos em 

termos de uma plena rentabilização,  o que nos leva a reafirmar a necessidade de expansão da 

atividade a outros espaços e/ou outros equipamentos, bem como a uma profunda intervenção 

nas Piscinas Municipais e no centro Cultural Malaposta. 

Esta nossa análise justifica-se pelos Colaboradores que esta empresa Municipália tem, os quais 

têm potencialidade para aumentar a nossa intervenção junto da comunidade, e de forma 

rentável, uma vez que o conceito subjacente à nova definição de serviço público, é aquele que 

tem norteado a atuação deste Órgão de Gestão. 

Como tal, finalizamos o nosso Relatório de Gestão, expressando o empenho e profissionalismo 

dos Trabalhadores e Colaboradores da Municipália, aos quais se deve a excelência e a 

possibilidade desta nossa prestação. 

 

Olival Basto, 16 de Março de 2012 

 

O Conselho de Administração 
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O Resultado Líquido do exercício de 2011 foi de -249.036,48 Euros (duzentos e quarenta e 

nove mil, trinta e seis euros e quarenta e oito cêntimos — negativo). 

 

Propomos que o referido resultado seja transferido para a conta de Resultados Transitados. 
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ACTIVO NÃO CORRENTE
Activos fixos tangíveis 5 540.860,09 670.204,05

Propriedades de investimento 0,00 0,00

Goodwil l 0,00 0,00

Activos intangíveis 0,00 0,00

Activos biológicos 0,00 0,00

Participações financeiras - método de equivalência patrimonial 0,00 0,00

Participações financeiras - outros métodos 0,00 0,00

Accionistas/sócios 0,00 0,00

Outros activos financeiros 0,00 0,00

Activos por impostos diferidos 0,00 0,00

Outras contas a receber 0,00 0,00

540.860,09 670.204,05

ACTIVO CORRENTE
Inventários 7 6.176,16 5.851,99

Activos biológicos 0,00 0,00

Clientes 11 143.288,72 119.971,65

Adiantamentos a fornecedores 11 441,44 589,97

Estado e outros entes públicos 11 42.641,12 136.683,56

Accionistas/sócios 0,00 0,00

Outras contas a receber 11 42.338,43 7.758,84

Diferimentos 11 6.675,49 5.665,68

Activos financeiros detidos para negociação 0,00 0,00

Outros activos financeiros 0,00 0,00

Activos não correntes detidos para venda 0,00 0,00

Caixa e depósitos bancários 11 16.634,16 39.445,00

258.195,52 315.966,69

TOTAL DO ACTIVO 799.055,61 986.170,74

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO
Capital  realizado 11 649.639,37 649.639,37

Acções (quotas) próprias 0,00 0,00

Outros instrumentos de capital  próprio 0,00 0,00

Prémios de emissão 0,00 0,00

Reservas legais 0,00 0,00

Outras reservas 0,00 0,00

Resultados transitados 11 -210.881,47 -238.862,17

Ajustamentos em activos financeiros 0,00 0,00

Excedentes de revalorização 0,00 0,00

Outras variações no capital próprio 11 213.750,00 258.750,00

Resultado l iquido do período  -249.036,48 -126.705,11

Interesses minoritários

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO 403.471,42 542.822,09

PASSIVO

PASSIVO NÃO CORRENTE
Provisões 0,00 0,00

Financiamentos obtidos 0,00 0,00

Responsabil idades por benefícios pós-emprego 0,00 0,00

Passivo por impostos diferidos 0,00 0,00

Outras contas a pagar 0,00 0,00

PASSIVO CORRENTE
Fornecedores 11 41.553,68 67.838,94

Adiantamentos de clientes 0,00 0,00

Estado e outros entes públicos 11 39.714,06 33.249,87

Accionistas/sócios 0,00 0,00

Financiamentos obtidos 11 145.000,00 139.000,00

Outras contas a pagar 11 117.252,12 169.390,94

Diferimentos 11 52.064,33 33.868,90

Passivos financeiros detidos para negociação 0,00 0,00

Outros passivos financeiros 0,00 0,00

Passivos não correntes detidos para venda

395.584,19 443.348,65

TOTAL DO PASSIVO 395.584,19 443.348,65

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E DO PASSIVO 799.055,61 986.170,74

Municipália

Balanço 

Notas
EXERCÍCIOS

2011 2010
Rubricas
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2011 2010

 
Vendas e serviços Prestados 8 1.041.759,59 1.150.726,57
Subsídios à exploração 9 1.088.969,18 1.169.756,24
Variação da produção 0,00 0,00

  
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas 7 -67.248,31 -61.913,39
Fornecimentos e serviços externos 15 -895.379,98 -983.605,21
Gastos com o pessoal 6,15 -1.328.013,39 -1.308.979,37
Imparidade de inventários  (perdas e reversões) 0,00 0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas e reversões) 0,00 0,00
Provisões (aumentos / reduções) 0,00 0,00
Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões) 0,00 0,00
Aumentos/reduções de justo valor 0,00 0,00
Outros rendimentos e ganhos 15 98.863,24 99.816,03
Outros gastos e perdas -23.862,41 -18.958,62

  
      Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos -84.912,08 46.842,25

Gastos/reversões de depreciação e de amortização 5 -142.263,34 -156.181,76
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões) 0,00 0,00

      Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) -227.175,42 -109.339,51

Juros e rendimentos similares obtidos 12 0,00 256,76
Juros e gastos similares suportados 12 -18.067,91 -15.847,72

Resultados antes de impostos -245.243,33 -124.930,47

Imposto sobre o rendimentos do período 10 -3.793,15 -1.774,64

Resultado líquido do período -249.036,48 -126.705,11

MUNICIPÁLIA

Demostração dos resultados por naturezas

Período findo em 31 de Dezembro   de 2011

RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS
PERÍODOS
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2011 2010

Vendas e prestações de serviços 1.041.759,59 1.150.726,57

Custo das vendas e das prestações de serviços 2.102.630,95 2.177.590,99

Resultados brutos -1.060.871,36 -1.026.864,42

Outros rendimentos  (Contas 75 e 78) 1.187.832,42 1.269.872,27

Gastos de distribuição 5.036,09 8.469,56

Gastos administrativos 326.507,66 324.919,18

Gastos de investigação e desenvolvimentos 

Outros gastos 22.592,73 18.958,62

Resultado operacional (antes dos gastos de finanº e impostos) -227.175,42 -109.339,51

Gastos de financiamento (líquidos) 18.067,91 15.590,96

Resultado antes de impostos -245.243,33 -124.930,47

Imposto sobre o rendimento do período 3.793,15 1.774,64

Resultado líquido do período -249.036,48 -126.705,11

Municipália

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR FUNÇÕES

EXERCÍCIOS
RUBRICAS
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RUBRICAS 2011 2010
Fluxos de caixa das actividades Operacionais

Recebimentos de clientes 1.356.582,97 1.431.732,76

Pagamentos a fornecedores 1.127.380,52 1.321.777,30
Pagamentos ao pessoal 945.442,85 906.449,14

Caixa gerado pelas operações -716.240,40 -796.493,68

Pagamento/Recebimento do Imposto sobre o rendimento 6.943,67 -5.859,62
Outros recebimentos/pagamentos -496.964,81 -453.968,93

Fluxos de caixa das actividades operacionais (1) -1.206.261,54 -1.256.322,23

Actividades de Investimento

Pagamentos respeitantes a:

Activos fixos tangíveis -12.919,38 -45.171,31

Activos intangíveis

Investimentos financeiros 

Outros activos 

Recebimentos provenientes de:   

Activos fixos tangíveis

Activos intangíveis

Investimentos financeiros 0,00 256,76

Outros activos 

Subsídio ao investimento

Juros e rendimentos similares

Dividendos 

Fluxos de caixa das actividades de investimento (2) -12.919,38 -44.914,55

Fluxos de caixa das actividades de financiamento

Recebimentos provenientes de:

Financiamentos obtidos 1.531.000,00 1.265.000,00

Realizações de capital  e de o/ inst. de capital próprio  

Subsídio à exploração 1.088.969,18 1.169.756,24

Cobertura de prejuízos 119.468,81 253.255,81

Doações 

Outras operações de financiamento   

Pagamentos respeitantes a:

Financiamentos obtidos -1.525.000,00 -1.381.000,00

Juros e gastos similares -18.067,91 -15.847,72

Dividendos 0,00 0,00

Reduções de capital e de o/ instrumentos de capital próprio 

Outras operações de financiamento

Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3) 1.196.370,08 1.291.164,33

  

Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) -22.810,84 -10.072,45

Efeito das diferenças de câmbio   

Caixa e seus  equivalentes no início do período 39.445,00 49.517,45
Caixa e seus  equivalentes no fim do período 16.634,16 39.445,00

Demonstração de fluxos de caixa  

Municipália 
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Realizado Orçamentado DESVIOS

2.474.835,04 €         2.602.029,52 €         127.194,48 €-             

61 Custo das vendas e matérias  consumidas 67.248,31 €                       57.500,00 €                       9.748,31 €                           

 Mercadorias 30,55 €                                 500,00 €                              469,45 €-                               

 Matérias 67.217,76 €                       57.000,00 €                       10.217,76 €                        

62 Fornecimentos e Serviços Externos 895.379,68 €                    979.500,00 €                    84.120,32 €-                        

Trabalhos Especializados 157.887,70 €                    175.000,00 €                    17.112,30 €-                        

Publicidade/divulgação 40.331,32 €                       65.000,00 €                       24.668,68 €-                        

 Vigilância e segurança 1.378,03 €                          4.000,00 €                          2.621,97 €-                           

Honorários 366.695,54 €                    390.000,00 €                    23.304,46 €-                        

 Conservação e reparação 16.872,96 €                       20.000,00 €                       3.127,04 €-                           

 Ferramentas e utensílios 27.772,48 €                       25.000,00 €                       2.772,48 €                           

 Marerial de escritório 15.805,23 €                       13.000,00 €                       2.805,23 €                           

Electricidade 71.164,69 €                       70.000,00 €                       1.164,69 €                           

Combustíveis 57.116,36 €                       52.000,00 €                       5.116,36 €                           

Água 47.560,40 €                       61.000,00 €                       13.439,60 €-                        

 Rendas 20.240,66 €                       19.000,00 €                       1.240,66 €                           

Comunicação 23.436,03 €                       26.000,00 €                       2.563,97 €-                           

Seguros 8.945,71 €                          11.000,00 €                       2.054,29 €-                           

Limpeza e higiene 32.675,95 €                       28.500,00 €                       4.175,95 €                           

Outros fornecimentos e serviços 7.496,62 €                          20.000,00 €                       12.503,38 €-                        
   

Gastos com o pessoal 1.328.013,39 €               1.386.029,52 €               58.016,13 €-                        

 Órgãos sociais 59.602,95 €                       60.851,72 €                       1.248,77 €-                           

 Presidente Cons. Adm 33.071,52 €                       33.311,52 €                       240,00 €-                               

 Subsídio de Férias -  €                                       2.775,96 €                          2.775,96 €-                           

Subsídio de Natal 2.755,96 €                          2.775,96 €                          20,00 €-                                  

Representação 9.508,09 €                          10.988,28 €                       1.480,19 €-                           

 Vogais 14.267,38 €                       11.000,00 €                       3.267,38 €                           

 Pessoal 1.073.164,84 €               1.113.613,08 €               40.448,24 €-                        

 Ordenados 768.122,64 €                    762.057,60 €                    6.065,04 €                           

Sub. Férias 34.204,62 €                       68.471,68 €                       34.267,06 €-                        

 Sub. Natal 73.272,90 €                       68.471,68 €                       4.801,22 €                           

Isenção de Horário 28.386,41 €                       39.050,88 €                       10.664,47 €-                        

Trab Extraordinário 20.708,11 €                       18.042,13 €                       2.665,98 €                           

Sub Domingo 10.893,69 €                       18.921,37 €                       8.027,68 €-                           

 Sub Nocturno 16.501,51 €                       13.586,28 €                       2.915,23 €                           

Sub Refeição 104.882,24 €                    115.291,75 €                    10.409,51 €-                        

Outras Despesas c/pessoal 16.192,72 €                       9.719,71 €                          6.473,01 €                           

 Encargos 195.245,60 €                    211.564,72 €                    16.319,12 €-                        

64 Gastos  deprec. Amortização 142.263,34 €                    155.000,00 €                    12.736,66 €-                        
  

68 Outros gastos e perdas 23.862,41 €                       15.000,00 €                       8.862,41 €                           

69 Gastos e perdas financeiras 18.067,91 €                       9.000,00 €                          9.067,91 €                           

GESTÃO PREVISIONAL  2011

 

Janeiro a Dezembro 

Municipália

Conta

GASTOS
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Municipália

Piscinas Malaposta Bares Realizado

1.062.658,92 €       1.286.034,70 €       126.141,42 €          2.474.835,04 €          

61 Custo das vendas e matérias consumidas 3.711,95 €                           17.753,46 €                         45.782,90 €                        67.248,31 €                             

 Mercadorias 30,55 €                                  -  €                                         -  €                                        30,55 €                                       

 Matérias 3.681,40 €                           17.753,46 €                         45.782,90 €                        67.217,76 €                             
  

62 Fornecimentos e Serviços Externos 453.030,42 €                     440.971,09 €                      1.378,17 €                           895.379,68 €                          

Trabalhos Especializados 24.150,39 €                        133.737,31 €                      -  €                                        157.887,70 €                          

Publicidade/divulgação 2.835,62 €                           37.495,70 €                         -  €                                        40.331,32 €                             

 Vigilância e segurança -  €                                        1.378,03 €                            -  €                                        1.378,03 €                                

Honorários 256.624,20 €                     110.071,34 €                      -  €                                        366.695,54 €                          

 Conservação e reparação 7.887,30 €                           8.985,66 €                            -  €                                        16.872,96 €                             

 Ferramentas e utensílios 10.966,53 €                        16.805,95 €                         -  €                                        27.772,48 €                             

 Marerial de escritório 2.549,74 €                           13.255,49 €                         -  €                                        15.805,23 €                             

Electricidade 37.201,56 €                        33.963,13 €                         -  €                                        71.164,69 €                             

Combustíveis 53.965,66 €                        2.972,53 €                            178,17 €                               57.116,36 €                             

Água 41.244,71 €                        6.315,69 €                            -  €                                        47.560,40 €                             

 Rendas 3.231,28 €                           17.009,38 €                         -  €                                        20.240,66 €                             

Comunicação 4.782,63 €                           18.653,40 €                         -  €                                        23.436,03 €                             

Seguros 3.816,76 €                           5.128,95 €                            -  €                                        8.945,71 €                                

Limpeza e higiene 1.745,39 €                           30.930,56 €                         -  €                                        32.675,95 €                             

Outros fornecimentos e serviços 2.028,65 €                           4.267,97 €                            1.200,00 €                           7.496,62 €                                
    

63 Gastos com o pessoal 510.552,16 €                     738.480,88 €                      78.980,35 €                        1.328.013,39 €                     

 Órgãos sociais 29.801,48 €                        29.801,47 €                         -  €                                        59.602,95 €                             

 Presidente Cons. Adm 16.535,76 €                        16.535,76 €                         -  €                                        33.071,52 €                             

 Subsídio de Férias -  €                                        -  €                                         -  €                                        -  €                                             

Subsídio de Natal 1.377,98 €                           1.377,98 €                            -  €                                        2.755,96 €                                

Representação 4.754,05 €                           4.754,04 €                            -  €                                        9.508,09 €                                

 Vogais 7.133,69 €                           7.133,69 €                            -  €                                        14.267,38 €                             

 Pessoal 412.031,03 €                     592.962,58 €                      68.171,23 €                        1.073.164,84 €                     

 Ordenados 282.157,34 €                     439.792,57 €                      46.172,73 €                        768.122,64 €                          

Sub. Férias 13.465,15 €                        16.812,13 €                         3.927,34 €                           34.204,62 €                             

 Sub. Natal 31.142,38 €                        37.770,90 €                         4.359,62 €                           73.272,90 €                             

Isenção de Horário 8.008,20 €                           20.378,21 €                         -  €                                        28.386,41 €                             

Trab Extraordinário 8.359,51 €                           9.543,97 €                            2.804,63 €                           20.708,11 €                             

Sub Domingo 10.679,53 €                        -  €                                         214,16 €                               10.893,69 €                             

 Sub Nocturno 7.506,32 €                           8.483,83 €                            511,36 €                               16.501,51 €                             

Sub Refeição 43.176,88 €                        51.947,23 €                         9.758,13 €                           104.882,24 €                          

Outras Despesas c/pessoal 7.535,72 €                           8.233,74 €                            423,26 €                               16.192,72 €                             

 Encargos 68.719,65 €                        115.716,83 €                      10.809,12 €                        195.245,60 €                          

64 Gastos  deprec. Amortização 83.589,62 €                        58.673,72 €                         -  €                                        142.263,34 €                          
-  €                                             

68 Outros gastos e perdas 2.740,82 €                           21.121,59 €                         -  €                                        23.862,41 €                             

  
69 Gastos e perdas financeiras 9.033,95 €                           9.033,96 €                            -  €                                        18.067,91 €                             

GASTOS

Equipamentos

Gastos 3 Equipamentos

Janeiro a Dezembro de 2011

Municipália

Conta
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REALIZADO ORÇAMENTADO

 -  €                         -  €                              

  

-  €                         -  €                              

 -  €                         -  €                              

11.989,38 €            24.000,00 €                 

-  €                         -  €                              

 930,00 €                  2.000,00 €                    

-  €                         5.000,00 €                    

12.919,38 €            31.000,00 €                 

12.919,38 €            31.000,00 €                 

PLANO ANUAL DE INVESTIMENTOS 

INVESTIMENTOS

 

Total de investimentos

Outros activos intangíveis

 

Investimentos financeiros

Activos intangíveis

Equipamento administrativo

Imobilizações corpóreas

Outros activos fixos tangíveis 

Equipamento básico

Equipamento de transporte

Municipália

2011

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


