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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

20.ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
 
 

Realizada em 17 de outubro de 2012 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

VOTO DE PESAR 
 

 
 

ELSA RODRIGUES DOS SANTOS 
 
“Elsa Rodrigues dos Santos, Presidente da Sociedade de 
Língua Portuguesa (SLP) e especialista em Literaturas 
Africanas, morreu no passado mês de Setembro, aos 73 
anos. 
 
Nascida na cidade de Maputo, Moçambique, Elsa 
Rodrigues dos Santos era licenciada em Filologia 
Românica e Mestre em Literaturas Brasileira e Africana de 
Língua Portuguesa, pela Faculdade de Letras de Lisboa, 
foi também professora do Ensino Secundário e docente 
convidada da Universidade Lusófona e do Instituto 
Superior de Ciências Educativas. 
 
Foi autora de várias obras, entre elas “As Máscaras 
Poéticas de Jorge Barbosa e a Mundividência Cabo-
Verdiana”, de 1989, ou ainda “Jorge Barbosa – Poesia 
Inédita e Dispersa”. Elsa Rodrigues dos Santos assinou 
vários ensaios e estudos, entre eles trabalhos sobre os 
poetas Corsino Fortes e Arménio Vieira, centrando 
grande parte da sua atividade na divulgação de outros 
autores de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, 
Moçambique e São Tomé e Príncipe. Foi também a autora 
de “Grandes dúvidas da Língua Portuguesa”, livro editado 
pela Esfera dos Livros. 
 
Ativista democrática, sempre pronta a participar em lutas 
em defesa do 25 de Abril e pela Paz. Colaborou com o 
Conselho Português para a Paz e Cooperação e com o 
Movimento Português contra o Apartheid. 
 
De forma inesperada, Elsa Rodrigues dos Santos deixou-
nos a 19 de Setembro de 2012. Um trágico 
desaparecimento, de quem deu, de modo dedicado, o 
melhor de si pela Língua Portuguesa. 
 

A Câmara Municipal de Odivelas, reunida em 17 de 
Outubro de 2012, exprime o seu pesar e presta 
homenagem à sua memória e apresenta à sua família, bem 
como à Direção da Sociedade de Língua Portuguesa 
sentidas condolências.” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ANTÓNIO OLIVEIRA 
 
Voto de Pesar pelo falecimento de António Oliveira, 
funcionário da Câmara Municipal de Odivelas. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 
 

 
 

13.ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 2012 
 
13.ª Alteração Orçamental, 15.ª Modificação Orçamental, 
de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2012/9727, de 2012.10.11, nos termos dos 
Mapas anexos à informação n.º Interno/2012/9727, de 
2012.10.11. 
 
“13.ª Alteração Orçamental 
 
A 13.ª Alteração Orçamental de 2012 encontra-se 
devidamente calendarizada e reproduz a necessidade de 
ajustamentos (reforços e anulações) de algumas rubricas 
dos serviços municipais, imprescindíveis ao seu normal 
funcionamento. 
 
De entre os vários movimentos de reforço, destaque para: 
 
-No Departamento de Habitação e Saúde: 
 
Uma verba de 10.422,19 € (dez mil, quatrocentos e vinte e 
dois euros e dezanove cêntimos), para o projeto relativo 
ao protocolo com a cooperativa “O Lar Ferroviário” e 
NHC; 
 
-No Departamento de Obras Municipais: 
 
O valor de 50.000,00 € (cinquenta mil euros), referente ao 
projeto Construção, Reparação e Beneficiação de 
Equipamentos Escolares – Intervenções Diversas; 
 
40.000,00 € (quarenta mil euros), no projeto Sinalização 
Horizontal, Vertical e Semaforização; 
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A inscrição de 30.000,00 € (trinta mil euros), para 
recuperação e remodelação de parques infantis no 
concelho; 
 
No projeto referente à Beneficiação e Reparação de 
Espaços Urbanos em vários Locais do Concelho, o valor 
de 25.000,00 € (vinte e cinco mil euros) 
 
-No Departamento de Educação, Juventude e Cultura: 
 
O valor de 70.000,00 € (setenta mil euros), no projeto de 
Apoio ao Funcionamento Escolas e Jardins de Infância – 
Refeitórios Escolares EB1/JI. 
 
-No Departamento de Ambiente e Transportes: 
 
Uma verba de 27.158,00 € (vinte e sete mil, cento e 
cinquenta oito euros), relativo ao projeto Conservação e 
Reparação de Viaturas; 
 
 
Deste modo, a Alteração Orçamental do lado da Despesa 
totaliza 341.223,90 € (trezentos e quarenta e um mil, 
duzentos e vinte e três euros e noventa cêntimos), 
verificando-se um aumento das despesas de capital no 
valor de 71.285,02 € (setenta e um mil, duzentos e oitenta 
e cinco euros e dois cêntimos) por contrapartida de um 
decréscimo de igual montante ao nível das despesas 
correntes, conforme quadro seguinte: 

 
Modificação Despesa 

Quadro Síntese 
 

 
Inscrições/Reforços Diminuições/Anulações 

Total de Despesas 
Correntes 

129.016,69 200.301,71 

Total de Despesas 
Capital 

212.207,21 140.922,19 

Total Geral 341.223,90 341.223,90 

  (un: euros)” 

 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

PROCESSO DISCIPLINAR 
 

 
 

PROCESSO DISCIPLINAR N.º 02/DIEM/2012 
 
Aplicação da pena de demissão ao arguido Pedro Rateiro 
Nogueira, prevista na alínea d) do n.º 1 do artigo 9.º e do 
artigo 18.º do “Estatuto Disciplinar dos trabalhadores que 
Exercem Funções Públicas”, a qual, nos termos do artigo 
12.º, terá efeito suspensivo até que o arguido constitua 
nova relação jurídica de emprego público, conforme 
consta do Relatório Final referente ao Processo 

Disciplinar n.º 02/DIEM/2012, anexo à informação n.º 
Interno/2012/9527, de 2012.10.04. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

EDUCAÇÃO 
 

 
 

ESCOLA EB1/JI PORTO PINHEIRO 
ACORDO DE COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO ENTRE A 

CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS E O AGRUPAMENTO DE 
ESCOLAS MOINHOS DA ARROJA - ALTERAÇÃO 

 
Alteração das Clausulas 3.ª e 4.ª do Acordo do 
Colaboração e Cooperação celebrado entre a Câmara 
Municipal de Odivelas e o Agrupamento de Escolas 
Moinhos da Arroja, aprovado na 5.ª Reunião Ordinária da 
Câmara Municipal de Odivelas de 2012, de 7 de março 
(Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 
5/2012, de 20 de março, pág. 12), para efeitos de 
comparticipação das refeições fornecidas aos alunos da 
escola EB1/JI Porto Pinheiro, de acordo com o proposto 
na informação n.º Interno/2012/9566, de 2012.10.11. 

 
 

“PROPOSTA DE ACORDO DE COLABORAÇÃO E 
COOPERAÇÃO 

 
Considerando que:  
 
1. É da competência da Câmara Municipal de Odivelas 
(CMO) “deliberar em matéria de Ação Social Escolar, 
designadamente no que respeita a alimentação, alojamento 
e atribuição de auxílios económicos”, conforme disposto 
na alínea d), ponto 4.º do artigo 64.º Lei n.º 169/1999 de 
18 de setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11 de janeiro;  
 
2. De acordo com a Lei n.º 159/99 de 14 de setembro, é 
ainda da competência das autarquias locais, em matéria de 
Educação (rede pública) “assegurar a gestão dos 
refeitórios dos estabelecimentos de educação pré-escolar e 
do ensino básico” (alínea b), do ponto 3 do artigo 19.º; 
 
3. Ao abrigo do Contrato de Execução nº 366/2009 de 27 
de outubro assinado entre a Câmara Municipal de 
Odivelas e o Ministério da Educação a EB2/3 Moinhos 
da Arroja não integrou o processo de transferência de 
competências no domínio da gestão do parque escolar do 
2º e 3º CEB, pelo que a sua gestão é da competência da 
Direção Regional de Educação de Lisboa e vale do Tejo 
(DRELVT);  
 
4. O refeitório escolar do Complexo Escolar Isabel de 
Portugal é único e serve os alunos que frequentam os 
diferentes níveis de educação e ensino (pré-escolar, 1.º 
ciclo e 2.º e 3.º ciclos);  
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5. O fornecimento do serviço de refeições é da 
competência da DRELVT no que se refere ao 2º e 3º 
ciclos, o Caderno de Encargos prevê apenas o 
fornecimento do serviço de almoço e está concessionado 
a uma empresa de restauração coletiva;  
 
6. A Câmara Municipal de Odivelas, por deliberação do 
Executivo Municipal, na sua 6ª Reunião Ordinária de 29 
de Março de 2011, fornece três refeições diárias a todos os 
alunos do pré-escolar e do 1º ciclo da rede pública, desde 
setembro de 2011;  
 
7. A Câmara Municipal de Odivelas, na medida que não 
era exequível duas empresas de restauração coletiva 
prestarem serviço em simultâneo no mesmo refeitório e 
que a DRELVT apenas fornece uma refeição, efetuou um 
ajuste direto à empresa adjudicatária da DRELVT, para 
fornecimento das duas refeições adicionais (pequeno 
almoço e lanche);  
 
8. O processo de organização e monitorização do 
fornecimento do serviço de refeições municipal (pequeno 
almoço, almoço e lanche) é da responsabilidade da 
Câmara Municipal de Odivelas em articulação com os 
Coordenadores dos estabelecimentos de ensino EB1/JI e 
que a prestação do serviço na EB1/JI do Porto Pinheiro 
constitui uma situação atípica, na medida que o processo 
de fornecimento de refeições está à responsabilidade da 
empresa que fornece as refeições na EB2/3 Moinhos da 
Arroja, propõe-se atribuir a responsabilidade pela gestão e 
monitorização do serviço de refeições à Direção do 
Agrupamento de Escolas Moinhos da Arroja, mediante a 
celebração do presente acordo de colaboração e 
cooperação. 
 
Entre:  
 
MUNICÍPIO DE ODIVELAS, com sede na Rua Guilherme 
Gomes Fernandes, na Quinta da Memória, em Odivelas, 
pessoa coletiva com o número 504 293 125, neste ato 
representado pela Senhora Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, Susana de Carvalho Amador 
adiante designado por PRIMEIRO OUTORGANTE;  
 
e 
 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MOINHOS DA ARROJA com 
sede na escola EB2,3 Moinhos da Arroja, Rua Fernando 
Lopes Graça, 2675-549 Odivelas, Pessoa Coletiva n.º 
600079473, neste ato representado pela Senhora Diretora 
do Agrupamento, Fernanda Mendes Barreiro, adiante 
designado por SEGUNDO OUTORGANTE;  
 
É de livre vontade e de boa fé celebrado o presente 
Acordo de Colaboração e Cooperação, que se rege pelas 
cláusulas seguintes, que as partes aceitam e, 
reciprocamente se obrigam a cumprir e a fazer cumprir.  

 
 

Cláusula Primeira 
(Do Objeto) 

 
1. O presente acordo tem por objeto estabelecer os 
termos e as condições do fornecimento do serviço de 
refeições escolares (pequeno almoço, almoço e lanche) aos 
alunos da EB1/JI do Porto Pinheiro. 

 
Cláusula Segunda 

(Âmbito de Aplicação) 
 

São beneficiários do serviço de refeições escolares todos 
os alunos que frequentam a EB1/JI do Porto Pinheiro, 
independentemente, da condição sócio-económica dos 
seus agregados familiares.  

 
Cláusula Terceira 

(Das Condições de Acesso e do Pagamento do 
Preço das Refeições) 

 
1. Por Despacho do Ministério da Educação, é 
anualmente fixado o preço da refeição a pagar pelos 
alunos que frequentam os estabelecimentos de educação e 
ensino da rede pública (Anexo II);  
 
2. A Câmara Municipal de Odivelas, enquanto entidade 
responsável pela gestão dos refeitórios dos 
estabelecimentos de educação Pré-Escolar e do 1º Ciclo 
do Ensino Básico no Município de Odivelas, fixa 
anualmente o preço das refeições a pagar pelos alunos, 
tendo por base os valores estabelecidos pelo Ministério da 
Educação para o serviço de almoço. Quanto aos serviços 
de pequeno-almoço e lanche, os valores fixados são da 
responsabilidade da Câmara Municipal de Odivelas.  
 
3. Para efeitos de fornecimento do serviço de refeições 
são considerados os seguintes escalões:  
 
a) Escalão A – Aluno carenciado – Alunos cujo agregado 
familiar se encontra incluído no 1.º escalão para efeitos de 
atribuição do abono de família. Neste escalão, a Câmara 
Municipal de Odivelas suporta integralmente o custo da 
refeição;  
b) Escalão B – Alunos Carenciados – Alunos cujo 
agregado familiar se encontra incluído no 2.º escalão para 
efeitos de atribuição do abono de família. Neste escalão, a 
Câmara Municipal de Odivelas suporta a diferença entre o 
custo da refeição e 50% do valor a pagar pelo aluno;  
c) Escalão C – Alunos não carenciados – Alunos cujo 
agregado familiar se encontra incluído no 3.º escalão e 
seguintes para efeitos de atribuição do abono de família. 
Neste escalão, a Câmara Municipal de Odivelas suporta a 
diferença de preço entre o custo da refeição e o valor a 
pagar pelo aluno.  
 
4. Para efeitos do serviço de almoço, a Câmara Municipal 
de Odivelas comparticipa a diferença entre o valor real da 
refeição praticado pela DRELVT e o valor da 
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comparticipação das famílias, conforme despacho do 
Ministério da Educação e Ciência a publicar anualmente.  
 
5. Para efeitos do serviço de pequeno-almoço e lanche a 
Câmara Municipal de Odivelas efetua o pagamento 
integral da refeição diretamente à empresa adjudicatária do 
serviço, nos termos do procedimento de ajuste direto em 
curso para o presente ano letivo. 

 
Cláusula Quarta 

(Das Responsabilidades do Primeiro Outorgante) 
 

O Primeiro Outorgante, na qualidade de entidade 
responsável pelo serviço de refeições ao pré-escolar e 1º 
ciclo do ensino básico compromete-se a: 
 
a) Transferir mensalmente para o segundo Outorgante, os 
montantes destinados a suportar os custos dos almoços 
dos alunos que beneficiarem do serviço, tendo por base o 
número de refeições fornecidas, o escalão de 
comparticipação, mediante a contraentrega das tabelas 
preenchidas pelo Segundo Outorgante e visadas pelo 
Primeiro Outorgante;  
b) Efetuar a entrega de senhas de pequeno-almoço, 
almoço e lanche ao Segundo Outorgante, para efeitos da 
venda direta das mesmas aos pais e encarregados de 
educação, cuja aquisição ocorre no espaço do Complexo 
Escolar Isabel de Portugal;  
c) Afetar recursos humanos destinados ao apoio, 
organização e funcionamento do refeitório escolar, dos 
alunos da EB1/JI do Porto Pinheiro. 

 
Cláusula Quinta 

(Das Responsabilidades do Segundo Outorgante) 
 

O Segundo Outorgante responsabiliza-se por: 
 
a) Efetuar a venda das senhas aos pais e encarregados de 
educação, de acordo com o escalão de comparticipação 
em que se encontrem;  
b) Mensalmente, receber a verba relativa à venda das 
senhas de pequeno-almoço e lanche e remetê-la à Câmara 
Municipal de Odivelas, mediante transferência bancária; 
c) Organizar e gerir o serviço de refeições da EB1/JI do 
Porto Pinheiro, bem como informar de véspera, a 
responsável pelo refeitório escolar, do número de 
refeições (pequeno-almoço, almoço e lanche) para o dia 
seguinte;  
d) Fornecer mensalmente ao Primeiro Outorgante as 
grelhas de controlo relativas ao número de refeições 
mensais fornecidas aos alunos, por escalão e por nível de 
ensino, para efeitos de transferência do valor das refeições 
consumidas;  
c) Transferir para a DRELVT o montante transferido pelo 
Primeiro Outorgante para o Agrupamento de Escolas 
Moinhos da Arroja, destinado à comparticipação dos 
almoços fornecidos mensalmente aos alunos do pré-
escolar e do 1º ciclo, tendo por base o número de 
refeições e o escalão de referência;  

d) Supervisionar o fornecimento diário do serviço de 
refeições, aferindo a adequabilidade e da qualidade do 
serviço prestado;  

 
Cláusula Sexta 

(Das Comparticipações Financeiras) 
 

1. O Primeiro Outorgante compromete-se a transferir 
mensalmente para o Segundo Outorgante, os montantes 
referentes à comparticipação do preço dos almoços dos 
alunos, de acordo com os critérios estabelecidos na 
cláusula quarta;  
 
2. O Segundo Outorgante compromete-se a transferir 
mensalmente para a DRELVT o montante enviado pelo 
Primeiro Outorgante, no que se refere à comparticipação 
dos almoços, de acordo com os critérios estabelecidos na 
cláusula quinta;  
 
3. O Segundo Outorgante compromete-se a transferir 
mensalmente para o Primeiro Outorgante a receita 
resultante da venda direta das senhas de pequeno almoço 
e lanche aos pais e encarregados de educação dos alunos 
do pré-escolar e 1º ciclo da EB1/JI do Porto Pinheiro, de 
acordo com os critérios estabelecidos na cláusula quinta;  

 
Cláusula Sétima 
(Da Vigência) 

 
1. Sem prejuízo de eventual revisão, por acordo dos 
Outorgantes, o presente acordo entra em vigor na data da 
sua assinatura, vigorando por ano letivo, incluindo o 
período das interrupções letivas do pré-escolar;  
 
2. O presente acordo considera-se automaticamente 
renovado, desde que: 
 
- O atual modelo de gestão e respetiva competência ao 
nível do refeitório se mantenha na esfera da DRELVT;  
- Nenhum dos Outorgantes, mediante carta registada, 
manifestar, ao outro, o desejo de dele se desvincular, no 
prazo de 90 (noventa) dias de antecedência em relação ao 
seu termo inicial ou a qualquer das suas posteriores 
renovações. 

 
Cláusula Nona 

(Disposições Finais) 
 

1. No demais, este acordo será regido pela legislação 
aplicável em vigor, devendo ambas as partes respeitar a 
regulamentação específica aplicável, emitida pelo 
Ministério da Educação. 
 
2. Qualquer adequação ou tolerância relativa ao estipulado 
no presente acordo será resolvida por acordo entre as 
Partes, não implicando uma alteração ao clausulado do 
mesmo, a menos que as Partes por acordo assim o 
entendam.  
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O presente Acordo de Colaboração e Cooperação 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, 
___________________________________ 
(Susana de Carvalho Amador) 
 
Pelo Segundo Outorgante, 
___________________________________ 
(Fernanda Mendes Barreiro)” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ESCOLA EB1/JI PORTO PINHEIRO 
TRANSFERÊNCIAS DE VERBAS PARA COMPARTICIPAÇÕES DAS 

REFEIÇÕES DOS ALUNOS – ANO LETIVO 2012/2013 
 

Transferência de verbas para o Agrupamento de Escolas 
Moinhos da Arroja, relativa à comparticipação das 
refeições dos alunos da escola EB1 e JI Porto Pinheiro, 
para o ano letivo 2012/2013, sendo o valor de €46.010,76 
o previsto para a prestação do serviço de refeições 
escolares, objeto do Acordo de colaboração acima 
deliberado, para todo o ano letivo de 2012/2013, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2012/9566, de 2012.10.11. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ESCOLA EB1/JI PORTO PINHEIRO 
AFETAÇÃO DE DOIS RECURSOS HUMANOS PARA APOIO, 

ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO REFEITÓRIO ESCOLAR 
 
Afetação de dois recursos humanos (assistentes 
operacionais) ao Agrupamento de Escolas Moinhos da 
Arroja (para além do número de assistentes operacionais a 
que tem direito pela rácio definida na Portaria n.º 1049-
A/2008, de 16 de setembro, bem como pela extra-rácio 
aprovada na 12.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal 
de Odivelas, de 13 de junho -Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 12/2012, de 26 de junho, pág. 
11- para desempenho específico destas funções), 
destinados ao apoio, organização e funcionamento do 
refeitório escolar, para os alunos da escola EB1/JI do 
Porto Pinheiro, de acordo com o proposto na informação 
n.º Interno/2012/9566, de 2012.10.11. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 

 

PROJETO “ENCONTR@R-TE” 
 

 
 

ADESÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS AO CONSÓRCIO 
PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO RUTE 

 
Ratificação da adesão da Câmara Municipal de Odivelas 
ao consórcio promovido pela Associação RUTE- 
Associação de Solidariedade Social, no âmbito da 
candidatura ao Programa Escolhas (5.ª Geração) através 
do projeto “Encontr@r-te”, cuja incidência é o Bairro da 
Serra da Luz e Urmeira, dando continuidade de forma 
mais estruturada ao trabalho de apoio psicossocial e 
escolar que tem sido prestado às crianças/jovens e 
famílias, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2012/9762, de 2012.10.11. 
 
(Ratificado por unanimidade) 

 
 
 
 

PRÉMIO CIDADANIA 
 

 
 

ATRIBUIÇÃO DO PRÉMIO CIDADANIA 
INSTITUTO DE ODIVELAS 
ANO LETIVO 2011/2012 

 
Atribuição do Prémio Cidadania, referente ao ano letivo 
2011/2012, destinado a distinguir a melhor aluna do 
Instituto de Odivelas na área da Cidadania, no valor de 
€250,00 (duzentos e cinquenta euros) à aluna do 12.º ano 
do referido Instituto, Inês Valente Lopes, de acordo com 
o proposto na informação n.º Interno/2012/9765, de 
2012.10.11. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

MUNICIPÁLIA, E.M. 
 

 
 

DOCUMENTOS DE GESTÃO DO PAVILHÃO MULTIUSOS DE 
ODIVELAS 

 
RReevviissããoo  OOrrççaammeennttaall  aaoo  PPllaannoo  ddee  AAttiivviiddaaddeess  ee  OOrrççaammeennttoo  
ddee  22001122 do Pavilhão Multiusos de Odivelas, de acordo 
com a proposta n.º 09/PRES/2012, datada de 10 de 
Outubro de 2012. Revisão que define, por um lado, a 
expetativa de gestão do novo equipamento, e por outro, o 
impacto que terá a sua integração na Municipália. O 
presente documento apresentará na “Memória descritiva” 
dois pontos, em que no primeiro estão definidos os 
critérios onde assenta a “Rentabilização do Multiusos pela 
Municipália” e no segundo, “Integração do Multiusos na 
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Municipália: impacto no exercício de 2012” as principais 
adequações/alterações, e respetivo impacto, feitas ao Plano 
de Atividades e Orçamento da Municipália EM relativo ao 
Exercício de 2012. 
 
[documento (excerto) referente à deliberação publicado no 
final deste boletim] 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

TTaabbeellaa  ddee  PPrreeççooss  rreeffeerreennttee  aaoo  PPaavviillhhããoo  MMuullttiiuussooss  ddee  
OOddiivveellaass, de acordo com a proposta n.º 09/PRES/2012, 
datada de 10 de Outubro de 2012. A Tabela de Preços do 
Multiusos pretende abranger as várias possibilidades de 
utilização dos espaços em causa, sem prejuízo de, em cada 
situação, o processo negocial de utilização ditar a 
necessidade de estipular, contratualmente, outros valores 
cuja imputação seja da entidade utilizadora. Este 
instrumento determina os valores a pagar pela utilização 
de cada um dos espaços existentes. 
 
[documento (excerto) referente à deliberação publicado no 
final deste boletim] 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

DOAÇÃO DE QUADRO 
ACEITAÇÃO 

 
Aceitação da doação efetuada por António Sem ao 
Município de Odivelas, de um quadro de pintura de sua 
autoria, intitulado “Flutuações”, com as dimensões de 
90x120 cm, e com o valor patrimonial estimado em 
€4.600,00 (quatro mil e seiscentos euros), com o objetivo 
de o mesmo passar a pertencer ao acervo Municipal do 
Centro de Exposições de Odivelas, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2012/9382, de 
2012.10.01. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

MÓDULOS/CONTENTORES 
PROPOSTA DE DOAÇÃO 

 
Doação da Câmara Municipal de Odivelas ao Grupo 
Operacional Cinotécnico (GOC), da Polícia de Segurança 
Pública (PSP), de dois contentores (integrados no 
Património Mobiliário Municipal “Imobilizado 
Corpóreo”), que permitirão, acoplados entre si, simular 
vários cenários e áreas passíveis de busca por parte dos 

canídeos pertencentes ao GOC, no âmbito da construção, 
por parte da PSP, da “Cidade dos Odores”, na sua sede 
em Belas, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2012/9671, de 2012.10.09. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

JUNTA DE FREGUESIA DE OLIVAL BASTO 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 

 
Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte 
municipal, à Junta de Freguesia do Olival Basto, nos 
termos do disposto na alínea b) do número 4, do artigo 
64.º da Lei n.º 169/99 de 18 de setembro, a realizar no dia 
18 de outubro de 2012, para deslocação à Praia de Santa 
Cruz/Lourinhã, no âmbito do Passeio do Idoso 2012 
realizado por essa Junta de Freguesia, com um custo total 
estimado em €376,88 (trezentos e setenta e seis euros e 
oitenta e oito cêntimos), de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2012/9542, de 2012.10.04. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

JUNTA DE FREGUESIA DE CANEÇAS 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 

 
Ratificação do despacho da Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, exarado na informação n.º 
Interno/2012/9504, de 2012.10.03, para autorização da 
cedência de um apoio sob a forma de transporte 
municipal à Junta de Freguesia de Caneças, nos termos do 
disposto na alínea b) do número 4, do artigo 64.º da Lei 
n.º 169/99 de 18 de setembro, realizado no dia 12 de 
outubro de 2012, para deslocação a Óbidos, Caldas da 
Rainha e Foz do Arelho, no âmbito de um passeio sénior 
realizado por essa Junta de Freguesia, com um custo total 
estimado em €624,26 (seiscentos e vinte e quatro euros e 
vinte e seis cêntimos), de acordo com o proposto na 
informação anteriormente mencionada. 
 
(Ratificado por unanimidade) 

 
 
 

PROGRAMA ECOVALOR 2012/2013 DA VALORSUL 
ACEITAÇÃO DE APOIOS 

 
Aceitação dos apoios concedidos pela Valorsul ao 
Município de Odivelas, na sequência da candidatura 
municipal ao Programa Ecovalor 2012/2013 da Valosul, 
de acordo com o proposto na informação n.º 
interno/2012/9200, de 2012.09.28. Os apoios concedidos 
são os seguintes, nos termos da referida informação: 
 
Visitas aos equipamentos da Valorsul: 
(com cedência de transporte por parte da Valorsul) 
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Seis visitas em 2012: 
-Quatro visitas ao Centro de Triagem e Ecocentro 
-Duas visitas à Central de Tratamento de Resíduos Sólidos 
Urbanos; 

 
Quatro visitas em 2013: 
Centro de Triagem e Ecocentro. 
 
 
Ações de Sensibilização: 
 
Cinco ações em 2012; 
 
Materiais informativos:  
 
CD Rom Compostolis - 25 exemplares 
 
CD Rom Ecopraça - 25 exemplares 
 
Autocolantes - 1500 exemplares 
 
Magnéticos e Cartazes do Código da Reciclagem - 1500 
exemplares de cada 
 
Kit’s Sociedade Ponto Verde - 50 exemplares 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PROCESSOS PARTICULARES 
 

 
 

ALTERAÇÃO DA FORMA DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO PRESTADA 
PARA GARANTIR A ADEQUADA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE 

URBANIZAÇÃO DO ALVARÁ 03/2011 
 

No âmbito do solicitado pelo titular do Processo com o 
n.º 8971/LO, em nome de José Baltazar & Filhos, e de 
acordo com o proposto na informação n.º 46/APV/2012, 
de 04-10-2012, é proposto: 
 
A aceitação da hipoteca voluntária dos lotes 8 e 9 como 
forma de prestação de parte da caução relativa à adequada 
execução das obras de urbanização do alvará 03/2011; 
 
Cancelamento da garantia bancária n.º 962300488004096 
no valor de € 7.400,00 (sete mil e quatrocentos euros), do 
Banco Santander Totta; 
 
A redução da garantia bancária n.º 962300488004034 no 
valor de € 824.050,00 (oitocentos e vinte e quatro mil e 
cinquenta euros) do Banco Santander Totta para o valor 
de € 584.690,00 (quinhentos e oitenta e quatro mil, 
seiscentos e noventa euros), nos termos da informação 
técnica n.º 268/OS/SAOU/2012, constante a folhas 1237 
do processo n.º 8971/LO. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 2/2000 
BAIRRO ALTO DAS ARROTEIAS, LOTE 13, CANEÇAS. 

 
Alteração ao alvará de loteamento n.º 2/2000, do Bairro 
Alto das Arroteias, proposta para o lote 13, em nome de 
José da Fonseca Bexiga, referente ao processo n.º 
17717/LO. Alteração que consiste no aumento de um 
piso acima da cota de soleira, diminuição da área de 
implantação de 4,85 m2, resultando na alteração de 
121,59m2 para 116,74 m2 e diminuição da área de 
implantação total de 10.031,97 m2 para 10.027,12 m2, nas 
condições da informação técnica do setor de arquitetura 
n.º 179/RD/DRU/DGOU/12, constante do processo 
mencionado, e de acordo com o proposto na informação 
constante a folhas 1945 do processo, datada de 21-09-
2012. 
 
Parâmetros urbanísticos alterados 
Aos parâmetros Urbanísticos dos lotes 
 
 Alvará n.º 2/2000 

Lote Área de Ocupação N.º de Pisos 

13 121,59 m2 Cv + 1P 

 
 Proposta de Alteração ao Alvará n.º 2/2000 

Lote Área de Ocupação N.º de Pisos 

13 116,74 m2 Cv + 2P 

 
Aos parâmetros Urbanísticos do Bairro 
 

 Alvará n.º 
2/2000 

Proposta de 
Alteração ao 

Alvará n.º 
2/2000 

Diferença 

ÁREA MÁXIMA 
DE 

IMPLANTAÇÃO 
10.031,97 m2 10.027,12 m2* - 4,85 m2 

* Valor calculado pelos serviços. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 5/89 
BAIRRO CASAL DA SILVEIRA, LOTE 115, FAMÕES 

PROCESSO N.º 28234/OM 
 

Alteração ao alvará de loteamento n.º 5/89, para o lote 
115, do Bairro Casal da Silveira, em Famões, em nome de 
Maria Alice Ribeiro Lourenço Ferreira, visando o 
aumento de 1 fogo, nos termos das informações técnicas 
n.º 273/TR/DRU/DGOU/12 e n.º 78/IF/DRU/ 
DGOU/12, constantes a folhas 4611 e 4601 do processo 
n.º 28234/OM, e de acordo com o proposto na 
informação constante a folhas 4617 do referido processo, 
datada de 08-10-2012, 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 5/89 
BAIRRO CASAL DA SILVEIRA, LOTE 139-A, FAMÕES 

PROCESSO N.º 28234/OM 
 

Alteração ao alvará de loteamento n.º 5/89, para o lote 
139-A, do Bairro Casal da Silveira, em Famões, em nome 
de Aníbal Borges, visando o aumento da área do lote de 
185,00m2 para 231,90 m2, nos termos das informações 
técnicas n.º 274/TR/DRU/DGOU/12, e n.º 
79/IF/DRU/DGOU/ /12, constantes a folhas 4593 e 
4603 do processo n.º 28234/OM, e de acordo com o 
proposto na informação constante a folhas 4615, datada 
de 08-10-2012. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 5/89 
BAIRRO CASAL DA SILVEIRA, LOTE 571, FAMÕES 

PROCESSO N.º 28234/OM 
 

Alteração ao alvará de loteamento n.º 5/89, para o lote 
571, do Bairro Casal da Silveira, em Famões, em nome de 
Luís Pires Baptista Antunes, visando o aumento de 1 
fogo, nos termos das informações técnicas n.º 
214/TR/DRU/DGOU/12, e n.º 77/IF/DRU/DGOU/ 
/12, constantes a folhas 4450 e 4600 do processo n.º 
28234/OM, e de acordo com o proposto na informação 
constante a folhas 4613, datada de 08-10-2012. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 5/89 E 6/89 
BAIRRO CASAL DA SILVEIRA, LOTES, 10, 456, 735 E 737, EM 

FAMÕES - PROCESSO N.º 28234/OM 
 

Alteração ao alvará de loteamento n.º 5/89 e 6/89, para os 
lotes 10, 456, 735 e 737 do Bairro Casal da Silveira, em 
Famões, em nome de Francisco dos Santos Moleiro e 
Outros. A proposta visa a alteração do número de fogos 
previstos para os lotes 10 e 456, de 1 para 2 fogos, a fim 
de permitir a legalização de fogos existentes mas não 
previstos nos alvarás de loteamento. A proposta visa 
igualmente o emparcelamento dos lotes 735 e 737, bem 
como alteração do polígono de implantação, com o intuito 
de legalizar a construção cuja implantação engloba os dois 
lotes, eliminando dois fogos previstos no alvará de 
loteamento, nos termos da informações técnicas n.º 
272/TR/DRU/DGOU/12 e n.º 99/IF/DRU/DGOU/ 
/12, constantes a folhas 4589 e 4160 do processo n.º 
28234/OM, e de acordo com o proposto na informação 
constante a folhas 4599, datada de 24-09-2012. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 

SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL, RUA CARLOS SEIXES, 
LOTE 178, BAIRRO TRIGACHE NORTE AUGI 1, FAMÕES 

 
Substituição da hipoteca legal, constituída sobre o lote 
176, inserido no Bairro Trigache Norte AUGI 1, 
Freguesia de Famões, pelo depósito caução n.º 0010227 
efetuado na Caixa Geral de Depósitos, em nome de Aida 
Maria Ribeiro do Couto Salgado, a favor da Câmara 
Municipal de Odivelas, no valor de € 1.652,30 (mil 
seiscentos e cinquenta e dois euros e trinta cêntimos), para 
garantir a boa execução das obras de urbanização 
referentes ao Alvará de Loteamento n.º 5/2001, de 14 de 
maio, de acordo com o proposto na informação n.º 
128/SM/DRU/DGOU/2012, de 09-10-12. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 
 
 

DESPACHOS 
 

 
 

DESPACHO N.º 44/PRES/2012 
 

Assunto: Designação de Coordenadora do Setor de 
Património Cultural 
 
Considerando que: 
 
1. O artigo 3º do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de 

outubro estabelece que “a organização e 
funcionamento dos serviços da administração 
autárquica devem orientar-se pelos princípios da 
unidade e eficácia da ação, da aproximação dos 
serviços aos cidadãos, da desburocratização, da 
racionalização de meios e da eficiência na afetação de 
recursos públicos, da melhoria quantitativa e 
qualitativa do serviço prestado…”; 

 
2. Na Estrutura Orgânica Flexível da Câmara Municipal 

de Odivelas, publicada em 17 de agosto de 2010 no 
Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 
15, retificada e aditada no Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 17, publicado em 27 de 
setembro de 2011, se define, no artigo 29º, as 
atribuições da Divisão de Cultura, Turismo e 
Património Cultural (DCTPC); 

 
3. Através do Despacho n.º 076/PRES/2010, de 30 de 

setembro de 2010, publicado no Boletim Municipal 
das Deliberações e Decisões n.º 20, de 26 de Outubro 
de 2010, foi criada, no âmbito da DCTPC, a 
subunidade orgânica denominada “Setor de 
Património Cultural”, em cumprimento do disposto 
no artigo 10º/n.º 5 do Decreto – Lei n.º 305/2009, 
de 23 de outubro, a que compete: 

 
a. Promover e incentivar o desenvolvimento dos 

recursos locais no sentido do enriquecimento e 
preservação do Património Artístico, Histórico, 
Arquitetónico e Arqueológico existente no Concelho, 

b. Incentivar a investigação e a elaboração de estudos de 
suporte e enriquecimento da cultura local, 

c. Promover a divulgação do património cultural e 
paisagem de interesse patrimonial,  

d. Editar publicações de divulgação e promoção do 
Município; 

 
4. O exercício de funções de coordenação da referida 

subunidade exige alguém que possua conhecimentos 
adequados e experiência profissional consolidada, de 

modo a assegurar a melhoria qualitativa e quantitativa 
do serviço prestado. 

 
Designo, ao abrigo da competência prevista na alínea a) 
do n.º 2 do artigo 68º da Lei n.º 169/99, de 18 de 
setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, 
pelas Declarações de Retificação n.º 4/2002, de 6 de 
fevereiro e 9/2002, de 5 de março e pela Lei n.º 67/2007, 
de 31 de dezembro, alterada pela Lei n.º 31/2008, de 17 
de julho, a Dr.ª Maria Fernanda do Patrocínio Moroso, 
Técnica Superior do Mapa de Pessoal da Câmara 
Municipal de Odivelas, como Coordenadora do Setor de 
Património Cultural. 
 
A presente nomeação produz efeitos à presente data. 
 
Odivelas, 18 de outubro de 2012 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

(Susana de Carvalho Amador) 
 
 
 

DESPACHO N.º 45/PRES/2012 
 

Assunto: Designação de funcionários municipais 
equiparados a Agentes de Autoridade Administrativa 
 
Considerando que: 
 
• Na 1ª Sessão Extraordinária da Assembleia 

Municipal, realizada no dia 29 de fevereiro de 2012, 
foi aprovada, por maioria, a proposta de alteração ao 
Regulamento de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública, já publicado no 
Boletim Municipal (Nº 4, de 6 de março de 2012) e 
Diário da República, nº 88, de 07 de maio – 2ª série - 
encontrando-se o mesmo em vigor; 
 

• Foi, igualmente, deliberada por maioria, na 16ª 
Reunião Ordinária da Câmara Municipal, realizada 
em 13 de setembro de 2011, a aprovação das 
alterações ao Art.º 10 da Estrutura Orgânica Flexível 
(que a seguir se transcreve), que permitirá a esta 
Câmara Municipal, a competência para o exercício 
da fiscalização do cumprimento das disposições 
do Código da Estrada, nas vias públicas sob a 
sua jurisdição, situação prevista na alínea d) do 
n.º1 do artº 5 do Decreto-Lei nº 44/2005 de 23 de 
fevereiro. 

 
(…) 

Artigo 10º 
Divisão de Fiscalização Municipal 

 
1 - São atribuições da Divisão de Fiscalização Municipal: 

(…) 
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f) Assegurar a remoção de viaturas abandonadas e proceder à 
tramitação administrativa e destino final das mesmas, bem 
como desencadear, nos termos do disposto no 
Código da Estrada e Regulamentos Municipais 
as ações necessárias ao bloqueamento e 
remoção dos veículos que se encontrem em 
estacionamento abusivo, indevido ou em 
transgressão, lavrar os respetivos Autos de 
Notícia, bem como proceder às intimações e 
notificações nos termos do previsto no Código 
da Estrada; 

 
 
Encontrando-se a Autarquia, através da Fiscalização 
Municipal, legitimada para atuar no âmbito do Código da 
Estrada, conforme dispõem as alíneas d) do n.º 1 e a) do 
n.º 3, ambas do Artigo 5,º do Decreto-Lei nº 44/2005, de 
23 de fevereiro, e do nº 1 do artº 1 do Decreto-Lei nº 
327/98, de 02 de novembro, DESIGNO os seguintes 
funcionários municipais, doravante equiparados a 
agentes de autoridade administrativa, para o 
exercício das funções de fiscalização em vias 
públicas sob jurisdição municipal: 
 
 
• António José Mendes Diogo 
• Isabel Maria Bule Amaro Paiva de Andrada 
• João Carlos Lourenço Barros 
• Luis Miguel da Silva Simões 
• Luís Miguel Delgado Abade 
• Luis Rui Fernandes Bártolo 
• Nuno Miguel Filipe Santos 
• Paulo Jorge dos Santos Ferreira 
• Rui Óscar Maurício das Neves 
 
 
Odivelas, 23 de outubro de 2012 
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 

DESPACHO N.º 12/DGOU/2012 
 
Assunto: Subdelegação de assinatura de correspondência e 
expediente no âmbito da Divisão de Planeamento 
Urbanístico e Projetos Estruturantes  
 
Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 5.° do 
Decreto-Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 104/2006, de 
7 de Junho, e o Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de 
Outubro, diplomas que aplicam a Administração Local a 
Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, com as alterações da Lei 
n.º 51/2005, de 30 de Agosto, da Lei n.º 64-A/2008, de 
31 de Dezembro, e Lei n.º 3-B/2010, de 28 de Abril, 
conjugado com o artigo 35.º e seguintes do Código do 

Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 442/91, de 15 de Novembro, com a redacção que lhe 
foi dada pelo Decreto-Lei n.º 4/96, de 31 de Janeiro, 
subdelego no Técnico Superior, Arq. David Alvares 
Monteiro Gil, durante o período compreendido entre os 
dias 22 de Outubro a 23 de Novembro de 2012, face a 
ausência da respectiva Chefe de Divisão por motivo de 
doença, a assinatura da correspondência e expediente 
necessários à instrução dos processos no âmbito da 
Divisão de Planeamento Urbanístico e Projetos 
Estruturantes. 
 
Odivelas, 22 de Outubro de 2012 
 
 

O Diretor do Departamento de Gestão 
e Ordenamento Urbanístico 

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

António de Sousa, Arq.° 
 
 
 

DESPACHO N.º 13/DGOU/2012 
 
Assunto: Subdelegação de competências do Diretor do 
Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico, 
Arq.° António Henrique Moreira de Sousa, na Chefe da 
Divisão de Licenciamento de Obras Particulares, Arq.ª 
Ana Paula Figueiredo Viegas Murgeiro 
 
Nos termos do artigo 35.° e seguintes do Código do 
Procedimento Administrativo e demais legislação 
habilitante, e ao abrigo do Despacho de Subdelegação de 
Competências n.º 4/VPCT/2011, de 13 de Janeiro, 
subdelego, na Chefe da Divisão de Licenciamento de 
Obras Particulares, Arq.ª Ana Paula Figueiredo Viegas 
Murgeiro, de 29 de Outubro a 2 de Novembro de 2012, 
as competências que me foram subdelegadas e que 
constam do supra citado Despacho, que serão exercidas 
no âmbito do Departamento de Gestão e Ordenamento 
Urbanístico durante o meu período de ferias. 
 
As competências subdelegadas poderão ser revogadas a 
todo o tempo desde que as circunstâncias o justifiquem, 
bem como poderão ser revogados quaisquer actos 
praticados pelo subdelegado nos termos legalmente 
previstos.  
 
Poderá ainda o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
competência subdelegada relativa a determinado processo 
ou assunto, devendo, neste caso, o subdelegado abster-se 
da prática de quaisquer actos ou iniciativas susceptíveis de 
alterar a situação existente, enquanto o processo ou 
assunto não lhe for devolvido.  
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Do exercício das competências subdelegadas deverá o 
subdelegado prestar ao subdelegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar.  
 
Odivelas, 26 de Outubro de 2012 
 

O Diretor do Departamento de Gestão 
e Ordenamento Urbanístico 

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

António de Sousa, Arq.° 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AVISOS 
 

 
 

AVISO 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 
Alvará de Loteamento n.º 4/2009 – B.º Casal das 

Queimadas à Qt.ª das Dálias – Famões 
 

1.º Aditamento 
 

Susana de Carvalho Amador, Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, ao abrigo do disposto no artigo 
27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na 
sua redação atual, fundamentando-se na deliberação 
tomada em sede da 2.ª Reunião Ordinária da Câmara 
Municipal de Odivelas de 25 de Janeiro de 2012 – 
Proposta de aprovação de alteração ao Alvará de 
Loteamento n.º 4/2009 que consiste na alteração dos 
parâmetros urbanísticos previstos para os lotes 7 e 8, 
tendo merecido aprovação por unanimidade, determina 
que se emita o presente aditamento ao Alvará de Licença 
de Loteamento identificado em epígrafe, em nome de 
António Antunes Gonçalves.  
 
As alterações às especificações do mencionado alvará 
constam na Planta de Síntese em anexo e são as seguintes: 
 
1. Parâmetros urbanísticos alterados 
 

1.1. Aos parâmetros Urbanísticos dos lotes 
 

Lote 

Área Implantação Construção Fogos Pisos 

Aprovado Proposto Aprovado Proposto Aprovado Proposto Aprovado Proposto Aprovado Proposto 

7 227 587 97,5 139 195 236,5 1 1 2 2 

8 360 0 100 0 200 0 1 0 2 0 
 
Todas as restantes especificações constantes do aludido alvará de loteamento não sofreram qualquer alteração. 
 
Paços do Concelho, 24 de Setembro de 2012 

 
A Presidente da Câmara Municipal, 

 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 

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 sua redação atual, que 

terá início no 8.º dia útil após a publicação deste Aviso em 
Jornal Nacional, o período de discussão pública sobre a 
proposta de alteração ao alvará de loteamento n.º 5/89 
Bairro Casal da Silveira – Famões, para o lote 118, 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 
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Av.ª Amália Rodrigues n.º 20 – Urbanização da Ribeirada 
2675 Odivelas. 
 
Paços do Município, 28 de Setembro de 2012. 

 
A Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 

 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 

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 sua redação atual, que 
terá início no 8.º dia útil após a publicação deste Aviso em 
Jornal Nacional, o período de discussão pública sobre a 
proposta de alteração ao alvará de loteamento n.º 7/2001- 
Bairro dos Pedernais – Ramada, para o lote B73, 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 e Ordenamento 
Urbanístico, sito na Av.ª Amália Rodrigues n.º 20 – 
Urbanização da Ribeirada 2675 Odivelas. 
 
Paços do Município, 02 de Outubro de 2012. 

 
A Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 

 
(Susana de Carvalho Amador) 

AVISO 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 
Alvará de Loteamento n.º 6/2002 – B.º Casal S. Sebastião – 

Famões 
 

3.º Aditamento 
 

Susana de Carvalho Amador, Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, ao abrigo do disposto nos artigos 
27.º e 78.º n.º 2 do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, na sua redação atual, fundamentando-se na 
deliberação tomada em sede da 7.ª Reunião Ordinária da 
Câmara Municipal de Odivelas de 4 de Abril de 2012 – 
Proposta de aprovação de alteração ao Alvará de 
Loteamento n.º 6/2002 que consiste na alteração dos 
parâmetros urbanísticos previstos para o lote 345, tendo 
merecido aprovação por unanimidade, determina que se 
emita o presente aditamento ao Alvará de Licença de 
Loteamento identificado em epígrafe, em nome de Iria 
Lourenço Martins.  
 
As alterações às especificações do mencionado alvará 
constam na Planta de Síntese em anexo e são as seguintes: 
 
1. Parâmetros urbanísticos alterados 
 
 

 
1.1 Aos parâmetros Urbanísticos do lote 345: 
 

 Alvará de loteamento Proposto 
Área do lote 309,85 m2 309,85m2 
Área de Implantação 149,50 m2 149,50 m2 
Área de Construção 299 m2 299 m2 
N.º Pisos 2 2 
N.º de Fogos 1 2 
Usos Habitação Habitação 

 
Todas as restantes especificações constantes do aludido alvará de loteamento não sofreram qualquer alteração. 
 
Paços do Concelho, 03 de Outubro de 2012 

 
A Presidente da Câmara Municipal, 

 
(Susana de Carvalho Amador) 
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DECISÕES COM EFICÁCIA EXTERNA 
 

 
 
 

VEREADOR MÁRIO MÁXIMO 
 

 
 
Decisões com eficácia externa tomadas pelo Vereador Mário 
Máximo, ao abrigo das competências delegadas e subdelegadas 
pela Presidente de Câmara Municipal de Odivelas, através do 
despacho n.º. 42/PRES/2011, nos termos da informação n.º 
10289, de 2012.10.25, referente ao período de 11 a 24 de 
outubro de 2012: 
 
Despachos com Eficácia Externa 
Ao abrigo da Delegação de Competências 
(Despacho n.º 42/PRES/2011) 
 
EDOC/2012/45458 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 2639/OP Pedido 
de Horário de Funcionamento 07.30h às 20h - Sab 08h às 13h/ 
sem período almoço/descanso semanal  
Sab tarde e Domingo 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Concorda-se com o horário de funcionamento proposto. 
19-10-2012 
 
EDOC/2012/46501 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Pedido de Horário 
de Funcionamento -Das 09.00 às 23.00, não encerra para almoço 
e dias de descanso semanal Sábado e Domingo. 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Concorda-se com o horário de funcionamento proposto. 
19-10-2012 
 
EDOC/2012/47111 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 2712/OP - pedido 
de horário de funcionamento 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Concorda-se com o horário de funcionamento proposto. 
19-10-2012 
 
EDOC/2012/53523 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 6230/OP Pedido 
de Horário de Funcionamento 8.30h às 19.00h/Sábado 09.00h 
ás 12.00h/período almoço 12.30 ás 14h/Descanso Semanal 
Domingo 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Concorda-se com o horário de funcionamento proposto. 
19-10-2012 
 
EDOC/2012/30708 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Pedido de Horário 
de Funcionamento CAE 47510 e 47711 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Concorda-se com o horário de funcionamento proposto. 
19-10-2012 

EDOC/2012/28665 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Processo 
nº2717/OP Pedido de HF das 9.00 às 21.00 sem período de 
almoço descanso semanal domingo 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Concorda-se com o horário de funcionamento proposto. 
19-10-2012 
 
EDOC/2012/18877 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 2879/OP Pedido 
de Funcionamento7h ás 19.30h Sem descanso semanal 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Concorda-se com o horário de funcionamento proposto. 
19-10-2012 
 
EDOC/2012/45838 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / pedido de horário 
de funcionamento - das 9.00 ÀS 20.00, não encerra para almoço 
e dia de descanso semanal domingo. 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Concorda-se com o horário de funcionamento proposto. 
19-10-2012 
 
EDOC/2012/49315 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 5341/Ant - pedido 
de horário de funcionamento 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Concorda-se com o horário de funcionamento proposto. 
19-10-2012 
 
EDOC/2012/49008 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Pedido de Horário 
de Funcionamento - Das 10.00 às 19.00, encerra para almoço das 
13.00 às 14.30 e dias de descanso semanal Sábado e Domingo. 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Concorda-se com o horário de funcionamento proposto. 
19-10-2012 
 
EDOC/2012/15373 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 2186/OP pedido 
de horário de funcionamento 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Concorda-se com o horário de funcionamento proposto. 
19-10-2012 
 
EDOC/2012/14691 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Pedido de Horário 
de Funcionamento 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Concorda-se com o horário de funcionamento proposto. 
19-10-2012 
 
EDOC/2012/3412 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 11360/CP/OP - 
pedido de horário de funcionamento 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Concorda-se com o horário de funcionamento proposto. 
19-10-2012 
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EDOC/2011/62780 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 5354/OP - pedido 
de horário de funcionamento 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Concorda-se com o horário de funcionamento proposto. 
19-10-2012 
 
EDOC/2012/60214 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Entrega de 
Mod.5/DL/SLRB Pedido de horário de funcionamento 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Concorda-se com o horário de funcionamento proposto. 
19-10-2012 
 
EDOC/2011/59077 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 
30079/OCP/OC+263/ODV/03 Pedido de horário de 
funcionamento 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Concorda-se com o horário de funcionamento proposto. 
19-10-2012 
 
EDOC/2012/38003 
Assunto: Corte de cabos telefónicos 
Despacho: 
Ao Sr. DMGAG, Dr. Hernâni Boaventura, 
Concordo. 
Ofícios n.ºs 2012/22129 e 2012/2538 seguem assinados. 
19-10-2012 
 
EDOC/2012/7801 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / COM/2008/2 - 
Pedido de Horário de Funcionamento 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Concorda-se com o horário de funcionamento proposto. 
19-10-2012 
 
EDOC/2011/61026 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / COM/2008/44 - 
Pedido de Alargamento do Horário de Funcionamento 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Concorda-se com o horário de funcionamento proposto. 
19-10-2012 
 
EDOC/2012/8608 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 
2618/OP+COM/2011/5 pedido de apreciação declaração 
prévia/Para mudança de entidade Pedido de horário de 
funcionamento 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Aceita-se a Declaração Prévia apresentada para efeitos de 
instalação; 
Concorda-se com o horário de funcionamento proposto, 
Aprova-se minuta de ofício n.º 2012/22502, que segue com 
assinatura. 
19-10-2012 
 
 
 
 

EDOC/2012/41547 
Assunto: Envio de expediente - registo 681/2012 - NPP 
288047/2012; Registo 629/2012-NPP 291395/2012 e Registo 
1527/2012 - NPP 288631/2012 
Despacho: 
Ao CDJ, Dr. David Viegas, 
Concordo. 
Arquive-se. 
19-10-2012 
 
EDOC/2012/36196 
Assunto: Envio de cópia de informação - Refª. 11559A/12 
Despacho: 
Ao CDJ, Dr. David Viegas, 
Concordo. 
Arquive-se. 
19-10-2012 
 
 
Despachos com Eficácia Externa 
Ao abrigo da Subdelegação de Competências  
(Despacho n.º 42/PRES/2011) 
 
EDOC/2012/55359 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Pedido de 
Revalidação da Licença de Ciclomotor Nº ODV300343 emitida 
em 2010/06/30. 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Defere-se o pedido de renovação da licença de condução de 
ciclomotor condicionada ao pagamento da taxa respetiva. 
19-10-2012 
 
EDOC/2012/52423 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Pedido de Licença 
de ruído para procissão religiosa 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Indefere-se nos termos propostos pelos serviços. 
19-10-2012 

 
 
 
 

GESTÃO E ORDENAMENTO URBANÍSTICO 
 

 
 

Listagem dos Alvarás de Construção, Utilização e Rejeições 
Liminares, emitidos pelo Diretor do Departamento de Gestão e 
Ordenamento Urbanístico, no uso da competência subdelegada 
pelo Vereador Paulo César Teixeira, através do despacho 
4/VPCT/11, de 13 de Janeiro, nos termos da Informação n.º 
Interno/2012/9611, de 2012.09.08, referente ao mês de 
setembro de 2012:  
 
Alvarás de Construção 
 
Processo n.º 10.331/OP 
Nome: Miguel Ângelo Soares Lage 
Assunto: Concessão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua Alfredo Ruas, moradias A e B, n.º 64 - Ramada 
Data de emissão: 18.09.2012 
Alvará n.º 29/2012 
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Processo n.º 11.098/OP 
Nome: Associação Protetora das Florinhas da Rua 
Assunto: Concessão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Av. das Acácias, parcelas F 3 e E 5, Quinta do Porto 
Pinheiro - Odivelas 
Data de emissão: 24.09.2012 
Alvará n.º 30/2012 
 
 
Alvarás de Utilização 
 
Processo n.º 12.043/OP/GI 
Nome: Isabel Maria de Sousa Alves 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Maria Amália Vaz de Carvalho, lote 477, B.º dos 
Quatro - Famões 
Data de emissão: 03.09.2012 
Alvará n.º 277/2012 
  
 
Processo n.º 5.363/OP 
Nome: Engate Três – Comércio e Indústria de Alumínios, Lda 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Urbanização Jardim da Amoreira, lote 83 - Ramada  
Data de emissão: 03.09.2012 
Alvará n.º 278/2012 
  
Processo n.º 30.017/OCP/RC/OC 
Nome: Marcos António Neves Marujo  
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Av. Ary dos Santos, lote 3 - Famões 
Data de emissão: 03.09.2012 
Alvará n.º 279/2012 
  
Processo n.º 8.435/OP 
Nome: Fernando dos Santos Marques e Filhos, Lda 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Quinta das Piçarras, lote 13 - Caneças 
Data de emissão: 11.09.2012 
Alvará n.º 280/2012 
  
Processo n.º 12.391/CP/OP/GI 
Nome: Benjamim Barbosa 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua das Queimadas, lote 14, B.º Casal das Queimadas à 
Quinta das Dálias - Famões -  
Data de emissão: 11.09.2012 
Alvará n.º 281/2012 
  
Processo n.º 12.929/CP/OP/GI 
Nome: José Barbosa 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Camilo Castelo Branco, lote 68, B.º Casal das 
Queimadas à Quinta das Dálias - Famões 
Data de emissão: 11.09.2012 
Alvará n.º 282/2012 
  
Processo n.º 12.921/CP/OP/GI 
Nome: Nelson da Silva Cardoso 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Av. Vale Grande, lote 170, B.º do Vale Grande - Pontinha 
Data de emissão: 11.09.2012 
Alvará n.º 283/2012 
  
 
 

Processo n.º 12.675/OCP/OC 
Nome: Francisco Marques 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Av. João António de Carvalho, lote 24 - Famões 
Data de emissão: 13.09.2012 
Alvará n.º 284/2012 
  
Processo n.º 8.855/OP/GI 
Nome: André Luciano Antunes Ribeiro 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua António Sérgio, lote 33 - Caneças 
Data de emissão: 13.09.2012 
Alvará n.º 285/2012 
  
Processo n.º 11.810/CP/OP/GI 
Nome: Joaquim Gonçalves Lopes 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua de Santo António, n.º 10, B.º Casal do Rato - 
Pontinha 
Data de emissão: 13.09.2012 
Alvará n.º 286/2012 
  
Processo n.º 12.530/CP/OP/GI 
Nome: Joaquim Francisco Farinha 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Cidade de Leiria, lote 479, B.º Vale Grande - 
Pontinha 
Data de emissão: 13.09.2012 
Alvará n.º 287/2012 
  
Processo n.º 12.213/CP/OP/GI 
Nome: Anabela Gaspar Brunheta de Brito 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Cidade de Silves, lote 282, B.º Casal de São Sebastião 
- Famões 
Data de emissão: 14.09.2012 
Alvará n.º 288/2012 
  
Processo n.º 3.907/OP/GI 
Nome: Alexandre Manuel da Rocha Fernandes 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Soares dos Reis, lote 74, B.º Trigache Norte - Famões 
Data de emissão: 17.09.2012 
Alvará n.º 289/2012 
  
Processo n.º 2.888/OP 
Nome: Anselmo Rodrigues Martins 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua do Poder Local, lote 63, Amoreira - Ramada 
Data de emissão: 18.09.2012 
Alvará n.º 290/2012 
  
Processo n.º 7.754/OP/GI 
Nome: João Manuel Reigones Abade 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua da Liberdade, lote 23, B.º do Vale Pequeno - 
Pontinha 
Data de emissão: 18.09.2012 
Alvará n.º 291/2012 
  
Processo n.º 2.521/OP/GI 
Nome: Artur Manuel Pinheiro Serrano 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua do Poço, lote 715, B.º Casal Novo - Caneças 
Data de emissão: 18.09.2012 
Alvará n.º 292/2012 
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 Processo n.º 14.316/OCP/OC 
Nome: Maria Isabel Carvalho Lexim Rouçado 
Assunto: Concessão de Alvará de Alteração de Utilização 
Local: Rua Marechal Gomes da Costa, n.º 88 – A - Famões 
Data de emissão: 19.09.2012 
Alvará n.º 293/2012 
  
Processo n.º 12.194/CP/OP/GI 
Nome: Amílcar Alberto Teixeira 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Rafael Bordalo Pinheiro, lote 90, B.º Encosta do 
Mourigo - Famões 
Data de emissão: 19.09.2012 
Alvará n.º 294/2012 
  
Processo n.º 12.299/CP/OP/GI 
Nome: José Augusto Freire Garcia 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Nova do Massapês, lote 1125, B.º Casal Novo - 
Caneças 
Data de emissão: 20.09.2012 
Alvará n.º 295/2012 
  
Processo n.º 11.625/CP/OP/GI 
Nome: Francisco Capela Vicente 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua das Amoreiras, lote 40, B.º Alto das Arroteias - 
Caneças 
Data de emissão: 20.09.2012 
Alvará n.º 296/2012 
  
Processo n.º 11.836/CP/OP/GI 
Nome: José Prata de Jesus Moura 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Joaquim da Cunho Roque, lote 24, B.º Moinho do 
Baeta - Caneças 
Data de emissão: 21.09.2012 
Alvará n.º 297/2012 
  
Processo n.º 11.743/CP/OP/GI 
Nome: Albino Rodrigues Pedrinho 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Dr. Gentil Martins, lote 45, B.º Novo de Sto. Eloy - 
Pontinha 
Data de emissão: 21.09.2012 
Alvará n.º 298/2012 
  
Processo n.º 12.448/CP/OP/GI 
Nome: Bernardino Chaves Faustino 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Cidade de Loures, lote 462, B.º Vale Grande - 
Pontinha 
Data de emissão: 21.09.2012 
Alvará n.º 299/2012 
  
Processo n.º 4.771/OP/GI 
Nome: Maria do Carmo de Jesus Gomes Teixeira 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua António Silva, lote 63, B.º Casal Novo - Caneças 
Data de emissão: 25.09.2012 
Alvará n.º 300/2012 
  
Processo n.º 12011/CP/OP/GI 
Nome: Vítor Manuel Antunes 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Sacadura Cabral, lote 1193, B.º Casal Novo - Caneças 

Data de emissão: 25.09.2012 
Alvará n.º 301/2012 
  
Processo n.º 9.228 
Nome: José Fernando Arsénio Ameixinha 
Assunto: Concessão de Alvará de Alteração de Utilização 
Local: Rua Alberto Armando Andrade, lote 13, Quinta do Rio 
da Presa - Caneças 
Data de emissão: 27.09.2012 
Alvará n.º 302/2012 
 
Processo n.º 11.791/CP/OP/GI 
Nome: Eduardo Jorge Rodrigues Mendes 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua do Sol Nascente, lote 226, B.º Sol Nascente - Famões 
Data de emissão: 28.09.2012 
Alvará n.º 303/2012 
  
Processo n.º 12.160/CP/OP/GI 
Nome: José Lopes Pereira 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Praceta à Rua Irene Lisboa, lote 238, B.º Granjas Novas - 
Ramada 
Data de emissão: 28.09.2012 
Alvará n.º 304/2012 
 
 
Rejeições Liminares 
 
Nº Processo: 13.296/CP/OP/GI 
Nome: Orlando Ribeiro Sousa 
Assunto: Rejeição Liminar – Pedido de Comunicação Prévia de 
Obras de Legalização 
Local: Rua da Pedreira, lote 601 - Caneças 
Data do Despacho: 19.09.2012 
Teor do Despacho: Rejeitar Liminarmente 
 
Nº Processo: 13.268/CP/OP/GI 
Nome: Fernando Nunes Mateus 
Assunto: Rejeição Liminar – Comunicação de Obras de 
Legalização 
Local: Rua Cidade Santo Tirso, lote 423 – B.º Casal S. Sebastião 
- Famões 
Data do Despacho: 25.09.2012 
Teor do Despacho: Rejeitar Liminarmente 
 
Nº Processo: 13.223/CP/OP/GI 
Nome: João Manuel Gonçalves Branco 
Assunto: Rejeição Liminar – Pedido de Comunicação Prévia de 
Obras de Legalização 
Local: B.º Casal Novo, lote 645 - Caneças 
Data do Despacho: 26.09.2012 
Teor do Despacho: Rejeitar Liminarmente 
 
 
Listagem dos comprovativos de admissibilidades de 
comunicação prévia emitidos pelo Diretor do 
Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico, no 
uso da competência subdelegada pelo Vereador Paulo 
César Teixeira, através do despacho 4/VPCT/11, de 13 de 
Janeiro, nos termos da Informação n.º Interno/2012/9610, 
2012.09.08, referente ao mês de setembro de 2012:  
 
Processo n.º 13.244/CP/OP/GI 
Nome: Ricardo Alexandre Vitorino Coelho 
Assunto: Concessão de Admissão de Comunicação Prévia 
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Local: Rua Cidade de Ponte Sor, lote 321, B.º Vale Grande - 
Pontinha  
Data de emissão: 03.09.2012 
Comprovativo n.º 298/2012 
 
Processo n.º 5.959/OP/GI 
Nome: Reinaldo Francisco Montes Serrano 
Assunto: Concessão de Admissão de Comunicação Prévia 
Local: Rua Cidade de Torres Vedras, lote. 435, B.º Casal S. 
Sebastião - Famões 
Data de emissão: 03.09.2012 
Comprovativo n.º 299/2012 
 
Processo n.º 12.119/CP/OP/GI 
Nome: José Tomé Simões Valente 
Assunto: Concessão de Admissão de Comunicação Prévia 
Local: Rua S. José, lote 105, B.º do Vale Grande - Pontinha 
Data de emissão: 03.09.2012 
Comprovativo n.º 300/2012 
 
Processo n.º 7.404/OP/GI 
Nome: António Pedro de Aguiar 
Assunto: Concessão de Admissão de Comunicação Prévia 
Local: Rua do Alecrim, lote 192, B.º do Vale Pequeno - Pontinha 
Data de emissão: 03.09.2012 
Comprovativo n.º 301/2012 
 
Processo n.º 13.128/CP/OP/GI 
Nome: Cristina Isabel Ferreira dos Reis 
Assunto: Concessão de Admissão de Comunicação Prévia 
Local: Rua Vasco Santana, lote 797, B.º Casal Novo - Famões 
Data de emissão: 04.09.2012 
Comprovativo n.º 302/2012 
 
Processo n.º 13.523/D 
Nome: LISBOAGÁS – GDL – Soc. Distribuidora de Gás 
Natural de Lisboa, S.A. 
Assunto: Concessão de Admissão de Comunicação Prévia 
Local: Rua Major Rosa Bastos e Vítor Hugo - Caneças 
Data de emissão: 05.09.2012 
Comprovativo n.º 303/2012 
 
Processo n.º 12.923/CP/OP/GI 
Nome: António Manuel Rodrigues Teixeira 
Assunto: Concessão de Admissão de Comunicação Prévia 
Local: Rua D. Dinis, lote A – 258 - Ramada 
Data de emissão: 06.09.2012 
Comprovativo n.º 304/2012 
 
Processo n.º 12.161/CP/OP/GI 
Nome: António José Pinto 
Assunto: Concessão de Admissão de Comunicação Prévia 
Local: Rua Laura Aires, lote 40, B.º Trigache Centro - Famões 
Data de emissão: 06.09.2011 
Comprovativo n.º 305/2012 
 
Processo n.º 13.386/D 
Nome: VODAFONE PORTUGAL – Comunicações Pessoais, 
S.A. 
Assunto: Concessão de Admissão de Comunicação Prévia 
Local: Av. Prof. Dr. Augusto Abreu Lopes, Praceta Mirita 
Casimiro, Rua Alfredo Roque Gameiro, Rua Alves Redol, Rua 
Aquilino Ribeiro, Rua Bartolomeu Perestrelo, Rua Cristóvão 
Colombo, Rua Domingos Sequeira, Rua 25 de Agosto, Rua 
Fernando Lopes Graça, Rua Manuel da Fonseca, Rua Prof. Rui 

Luís Gomes, Av. Aristides de Sousa Mendes, Av. Amália 
Rodrigues, Av. 25 de Abril – Odivelas - Ramada 
Data de emissão: 06.09.2012 
Comprovativo n.º 306/2012 
 
Processo n.º 8.471/D/E 
Nome: J. Mascarenhas, Lda 
Assunto: Concessão de Admissão de Comunicação Prévia 
Local: Rua dos Bombeiros Voluntários n.º 53 – A - Odivelas 
Data de emissão: 07.09.2012 
Comprovativo n.º 307/2012 
 
Processo n.º 13.298/CP/OP/GI 
Nome: Américo Alves Monteiro 
Assunto: Concessão de Admissão de Comunicação Prévia 
Local: Rua Mouzinho de Albuquerque, lote 19 – B.º Casal do 
Rato - Pontinha 
Data de emissão: 07.09.2012 
Comprovativo n.º 308/2012 
 
Processo n.º 8.039/OP/GI 
Nome: Manuel de Almeida Pinto 
Assunto: Concessão de Admissão de Comunicação Prévia 
Local: Rua Camilo Castelo Branco, lote 163, B.º Trigache Norte 
- Famões 
Data de emissão: 07.09.2012 
Comprovativo n.º 309/2012 
 
Processo n.º 8.808/OP/GI 
Nome: Maria Isabel de Oliveira Vieira Vilelas 
Assunto: Concessão de Admissão de Comunicação Prévia 
Local: Rua Idade do Bronze, lote 46, B.º Castelo Poente - 
Ramada 
Data de emissão: 07.09.2012 
Comprovativo n.º 310/2012 
 
Processo n.º 12.585/CP/OP/GI 
Nome: Manuel Pinto Correia 
Assunto: Concessão de Admissão de Comunicação Prévia 
Local: Rua da Cerca, lote C – 21, B.º dos Pedrenais - Ramada 
Data de emissão: 11.09.2012 
Comprovativo n.º 311/2012 
 
Processo n.º 11.272/CP/OP/GI 
Nome: José Augusto Ventura 
Assunto: Concessão de Admissão de Comunicação Prévia 
Local: Rua Gago Coutinho, lote 61, B.º Santo Novo Sto. Eloy - 
Pontinha 
Data de emissão: 11.09.2012 
Comprovativo n.º 312/2012 
 
Processo n.º 13.168/CP/OP/GI 
Nome: Eduardo António Marreiros 
Assunto: Concessão de Admissão de Comunicação Prévia 
Local: Rua 8 de Março, lote C – 8, B.º dos Pedrenais - Ramada 
Data de emissão: 11.09.2012 
Comprovativo n.º 313/2012 
 
Processo n.º 12.928/CP/OP/GI 
Nome: José António Coelho 
Assunto: Concessão de Admissão de Comunicação Prévia 
Local: Rua Duque de Saldanha, lote 5, Quinta das Dálias - 
Famões 
Data de emissão: 11.09.2012 
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Processo n.º 12.704/CP/OP/GI 
Nome: Maria de Jesus Santos 
Assunto: Concessão de Admissão de Comunicação Prévia 
Local: Rua Cidade de Tavira, lote 33, B.º Vale Grande - Pontinha 
Data de emissão: 11.09.2012 
Comprovativo n.º 315/2012 
 
Processo n.º 12.830/CP/OP/GI 
Nome: Manuel dos Santos Morgado 
Assunto: Concessão de Admissão de Comunicação Prévia 
Local: Rua Cidade de Sines, lote 195, B.º Vale Grande - 
Pontinha 
Data de emissão: 12.09.2012 
Comprovativo n.º 316/2012 
 
Processo n.º 12.831/CP/OP/GI 
Nome: Manuel dos Santos Morgado 
Assunto: Concessão de Admissão de Comunicação Prévia 
Local: Rua Cidade de Sines, lote 196, B.º Vale Grande - 
Pontinha 
Data de emissão: 12.09.2012 
Comprovativo n.º 317/2012 
 
Processo n.º 5.268/OP/GI 
Nome: Emília da Conceição Lacerda Migueis  
Assunto: Concessão de Admissão de Comunicação Prévia 
Local: Rua 8 de Junho, lote 99, B.º da Mimosa - Odivelas 
Data de emissão: 12.09.2012 
Comprovativo n.º 318/2012 
 
Processo n.º 12.686/CP/OP/GI 
Nome: Leonardo Gonçalves Pinto 
Assunto: Concessão de Admissão de Comunicação Prévia 
Local: Rua do Vale Pequeno, lote 219, B.º Vale Pequeno - 
Pontinha 
Data de emissão: 12.09.2012 
Comprovativo n.º 319/2012 
 
Processo n.º 12.672/CP/OP/GI 
Nome: Ana Maria Gonçalves Venâncio Gomes dos Santos 
Assunto: Concessão de Admissão de Comunicação Prévia 
Local: Rua Central, n.º 25, B.º Mimosa - Odivelas 
Data de emissão: 13.09.2012 
Comprovativo n.º 320/2012  
 
Processo n.º 13.232/CP/OP/GI 
Nome: Luís Norberto Sequeira Caetano 
Assunto: Concessão de Admissão de Comunicação Prévia 
Local: Rua S. João, lote. 199, B.º Casal Novo - Caneças 
Data de emissão: 13.09.2012 
Comprovativo n.º 321/2012 
 
Processo n.º 12.922/CP/OP/GI 
Nome: Pedro Alexandre Ferrão dos Reis 
Assunto: Concessão de Admissão de Comunicação Prévia 
Local: Rua Cidade de Vendas Novas, lote 324, B.º Vale Grande - 
Pontinha 
Data de emissão: 13.09.2012 
Comprovativo n.º 322/2012 
 
Processo n.º 13.218/CP/OP/GI 
Nome: Inácio Teixeira Moreira 
Assunto: Concessão de Admissão de Comunicação Prévia 
Local: Rua da Paz, lote 633, B.º Casal Novo - Caneças 
Data de emissão: 14.09.2012 
Comprovativo n.º 323/2012 

Processo n.º 12.076/CP/OP/GI 
Nome: José Ribeiro Mateus 
Assunto: Concessão de Admissão de Comunicação Prévia 
Local: Rua São José, lote 128, B.º Vale Grande - Pontinha 
Data de emissão: 14.09.2012 
Comprovativo n.º 324/2012 
 
Processo n.º 13.357/CP/OP/GI 
Nome: Eurico Marques 
Assunto: Concessão de Admissão de Comunicação Prévia 
Local: Rua 11 de Março, lote 462, B.º Casal Novo - Caneças 
Data de emissão: 17.09.2012 
Comprovativo n.º 325/2012 
 
Processo n.º 13.020/CP/OP/GI 
Nome: António dos Santos Milheiro 
Assunto: Concessão de Admissão de Comunicação Prévia 
Local: Rua do Brasil, lote 2, B.º Casal Novo - Caneças 
Data de emissão: 17.09.2012 
Comprovativo n.º 326/2012 
 
Processo n.º 13.114/CP/OP/GI 
Nome: José Gonçalves Pita Garcia 
Assunto: Concessão de Admissão de Comunicação Prévia 
Local: Rua António Silva, lote 39, B.º Casal Novo - Caneças 
Data de emissão: 17.09.2012 
Comprovativo n.º 327/2012 
 
Processo n.º 13.116/CP/OP/GI 
Nome: António José Faísca Teixeira 
Assunto: Concessão de Admissão de Comunicação Prévia 
Local: Rua Ferreira Borges, lote 31, B.º Casal do Rato - Pontinha 
Data de emissão: 18.09.2012 
Comprovativo n.º 328/2012 
 
Processo n.º 13.206/CP/OP/GI 
Nome: Rui António Calado Campeão 
Assunto: Concessão de Admissão de Comunicação Prévia 
Local: Rua da Fé, lote 226, B.º Casal do Rato - Pontinha 
Data de emissão: 18.09.2012 
Comprovativo n.º 329/2012 
 
Processo n.º 13.213/CP/OP/GI 
Nome: Firmino Faria 
Assunto: Concessão de Admissão de Comunicação Prévia 
Local: Rua da Fé, lote 225, B.º Casal do Rato - Pontinha 
Data de emissão: 18.09.2012 
Comprovativo n.º 330/2012 
 
Processo n.º 13.505/D 
Nome: ZON – TV Cabo, S.A. 
Assunto: Concessão de Admissão de Comunicação Prévia 
Local: Rua Norberto Oliveira – Póvoa de Sto. Adrião e Rua 
Heróis de Chaimite - Odivelas 
Data de emissão: 19.09.2012 
Comprovativo n.º 331/2012 
 
Processo n.º 12.914/CP/OP/GI 
Nome: Joaquim da Silva Ribeiro 
Assunto: Concessão de Admissão de Comunicação Prévia 
Local: Rua Herculano Ribeiro, lote 135, B.º Casal Novo - 
Caneças 
Data de emissão: 19.09.2012 
Comprovativo n.º 332/2012 
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Processo n.º 1.941/OP/GI 
Nome: Pedro Miguel Martins Almeida 
Assunto: Concessão de Admissão de Comunicação Prévia 
Local: Rua da Bempostinha, lote 308, B.º Casal Novo - Caneças 
Data de emissão: 20.09.2012 
Comprovativo n.º 333/2012 
 
Processo n.º 12.661/CP/OP/GI 
Nome: José António Coelho Mendes 
Assunto: Concessão de Admissão de Comunicação Prévia 
Local: Rua Cidade de Abrantes, lote 390, B.º Vale Grande - 
Pontinha 
Data de emissão: 20.09.2012 
Comprovativo n.º 334/2012 
 
Processo n.º 13.134/D 
Nome: ZON – TV Cabo, S.A. 
Assunto: Concessão de Admissão de Comunicação Prévia 
Local: Rua 16 de Abril, B.º do Sol Nascente - Pontinha 
Data de emissão: 20.08.2012 
Comprovativo n.º 335/2012 
 
Processo n.º 9.724/OP/GI 
Nome: Cláudio Manuel Correia Remédios  
Assunto: Concessão de Admissão de Comunicação Prévia 
Local: Rua da Carochia, lote 115, B.º Casal dos Apréstimos - 
Ramada 
Data de emissão: 21.09.2012 
Comprovativo n.º 336/2012 
 
Processo n.º 13.335/CP/OP/GI 
Nome: Sandra dos Santos Costa 
Assunto: Concessão de Admissão de Comunicação Prévia 
Local: Rua D. José, lote A 170, B.º dos Pedrenais - Ramada 
Data de emissão: 21.09.2012 
Comprovativo n.º 337/2012 
 
Processo n.º 13.082/CP/OP/GI 
Nome: Maria Fernanda Silvéria Raposo Duarte Pinto 
Assunto: Concessão de Admissão de Comunicação Prévia 
Local: Rua Miguel Silvestre Cruz, lote 10, B.º dos Carrascais - 
Caneças 
Data de emissão: 21.09.2012 
Comprovativo n.º 338/2012 
 
Processo n.º 12.716/CP/OP/GI 
Nome: Eugénio Vieira Pereira 
Assunto: Concessão de Admissão de Comunicação Prévia 
Local: Rua 25 de Abril, lote 14 - A, Bairro Tomada da Amoreira 
Data de emissão: 21.09.2012 
Comprovativo n.º 339/2012 
 
Processo n.º 15.742/OCP/RC/OC 
Nome: Carlos Manuel Claro e Sousa 
Assunto: Concessão de Admissão de Comunicação Prévia 
Local: Rua José Régio, lote 54, B.º Novo das Queimadas - 
Famões 
Data de emissão: 21.09.2011 
Comprovativo n.º 340/2012 
 
Processo n.º 13.564/CP/OP/GI 
Nome: Maria da Assunção Fonseca Branco 
Assunto: Concessão de Admissão de Comunicação Prévia 
Local: Rua Idade de Ferro, lote 9, B.º Castelo Poente - Ramada 
Data de emissão: 21.09.2012 
Comprovativo n.º 341/2012 

Processo n.º 12.930/CP/OP/GI 
Nome: Manuela da Conceição Marques Silva Costa 
Assunto: Concessão de Admissão de Comunicação Prévia 
Local: Rua da Juventude, lote 408, B.º Casal Novo - Caneças 
Data de emissão: 26.09.2011 
Comprovativo n.º 342/2012 
 
Processo n.º 8.821/OP 
Nome: Maria Isabel Marques dos Santos 
Assunto: Concessão de Admissão de Comunicação Prévia 
Local: Hortos – Vale Covo – lote 7 - Caneças 
Data de emissão: 25.09.2012 
Comprovativo n.º 343/2012 
 
Processo n.º 12.557/CP/OP/GI 
Nome: Adelino Graça Sousa 
Assunto: Concessão de Admissão de Comunicação Prévia 
Local: Rua Infanta D. Teresa, lote 199, B.º Granjas Novas - 
Ramada 
Data de emissão: 26.09.2012 
Comprovativo n.º 344/2012 
 
Processo n.º 12.003/CP/OP/GI 
Nome: Maria da Conceição Alves Gomes e Herdeiros 
Assunto: Concessão de Admissão de Comunicação Prévia 
Local: Rua do Gaiato, lote 962, B.º Casal da Silveira - Famões 
Data de emissão: 26.09.2012 
Comprovativo n.º 345/2012 
 
Processo n.º 13.525/D 
Nome: ZON – TV Cabo 
Assunto: Concessão de Admissão de Comunicação Prévia 
Local: Av. Ary dos Santos - Famões 
Data de emissão: 26.09.2012 
Comprovativo n.º 346/2012 
 
Processo n.º 6.742/OP/GI 
Nome: Associação Proprietários e Moradores do Bairro Casal do 
Bispo 
Assunto: Concessão de Admissão de Comunicação Prévia 
Local: Rua da Associação, Parcela E, B.º Casal do Bispo - 
Famões 
Data de emissão: 27.09.2012 
Comprovativo n.º 347/2012 
 
Processo n.º 12.065/CP/OP/GI 
Nome: Carlos Alberto Almeida Garcia 
Assunto: Concessão de Admissão de Comunicação Prévia 
Local: Avenida Vale Grande, lote 70, B.º Vale Grande - Odivelas 
Data de emissão: 27.09.2012 
Comprovativo n.º 348/2012 
 
Processo n.º 12.409/CP/OP/GI 
Nome: António Pais Fernandes 
Assunto: Concessão de Admissão de Comunicação Prévia 
Local: Rua do Campo da Bola, lote 49, B.º Quinta das Canoas - 
Pontinha 
Data de emissão: 27.09.2012 
Comprovativo n.º 349/2012 
 
Processo n.º 12.593/CP/OP/GI 
Nome: Manuela Borges Vaz e Outra 
Assunto: Concessão de Admissão de Comunicação Prévia 
Local: Travessa do Alecrim, lote 707 – A, B.º Casal da Silveira - 
Famões 
Data de emissão: 26.09.2012 
Comprovativo n.º 350/2012 
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Processo n.º 13.111/CP/OP/GI 
Nome: Maria do Carmo 
Assunto: Concessão de Admissão de Comunicação Prévia 
Local: Rua 5 de Outubro, lote 238, B.º Vale Grande - Pontinha 
Data de emissão: 27.09.2012 
Comprovativo n.º 351/2012 
 
Processo n.º 13.334/CP/OP/GI 
Nome: Fernando Pedro Nunes 
Assunto: Concessão de Admissão de Comunicação Prévia 
Local: Av. Do Vale Grande, lote 147, B.º Vale Grande - 
Pontinha 
Data de emissão: 27.09.2012 
Comprovativo n.º 352/2012 
 
Processo n.º 12.691/CP/OP/GI 
Nome: Maria de Lurdes do Rosário Pereira 
Assunto: Concessão de Admissão de Comunicação Prévia 
Local: Rua Rafael Bordalo Pinheiro, lote 6, B.º Trigache Centro - 
Famões 
Data de emissão: 27.09.2012 
Comprovativo n.º 353/2012 
 
Processo n.º 12.345/CP/OP/GI 
Nome: Manuel Nelson Pinto Sereno 
Assunto: Concessão de Admissão de Comunicação Prévia 
Local: Rua Rainha Santa Isabel, lote 437, B.º Vale Grande - 
Pontinha 
Data de emissão: 28.09.2012 
Comprovativo n.º 354/2012 
 
Processo n.º 12.303/CP/OP/GI 
Nome: Maria José Rodrigues da Fonseca Vila Nova 
Assunto: Concessão de Admissão de Comunicação Prévia 
Local: Rua das Flores, lote 26, B.º Quinta das Canoas - Pontinha 
Data de emissão: 28.09.2012 
Comprovativo n.º 355/2012 
 
Processo n.º 13.222/D 
Nome: ZON – TV Cabo 
Assunto: Concessão de Admissão de Comunicação Prévia 
Local: Rua General Humberto Delgado - Pontinha 
Data de emissão: 28.09.2012 
Comprovativo n.º 356/2012 
 
Processo n.º 11.977/CP/OP/GI 
Nome: Emídio da Silva Carvalho 
Assunto: Concessão de Admissão de Comunicação Prévia 
Local: Rua Cidade de Sines, lote 194, B.º Vale Grande - 
Pontinha 
Data de emissão: 27.09.2012 
Comprovativo n.º 357/2012 
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ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

 
 

1166..ªª  SSEESSSSÃÃOO  EEXXTTRRAAOORRDDIINNÁÁRRIIAA  
 

RReeaalliizzaaddaa  eemm  2255  ddee  oouuttuubbrroo  ddee  22001122  
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

MOÇÃO 
 

 
 

SOLIDARIEDADE COM OS PROFISSIONAIS DA COMUNICAÇÃO 
SOCIAL, EM NOME DE UMA COMUNICAÇÃO SOCIAL LIVRE 

 
Tendo em conta que: 
 
1 - A existência de comunicação social livre é condição 
uma condição essencial para a existência de uma 
democracia plena; 
 
2 - As tentativas de controlo dos meios de comunicação 
social, por parte do poder político, económico e outros 
têm vindo a suceder-se, no país e um pouco por todo o 
mundo; 
 
3 - A melhor forma de resistir a essas tentativas, que a 
generalidade das democracias encontraram, foi a criação 
de serviços públicos de comunicação social, que garantem 
a toda a população acesso a produtos culturais, 
informativos e lúdicos; 
 
4 - A concentração, cada vez mais acelerada, dos órgãos 
de comunicação social em grandes grupos de media tem 
levado ao estrangulamento do mercado da comunicação 
social, nas mãos de pouquíssimos proprietários, 
aumentando significativamente os riscos de 
monopolização dos meios de produção de informação; 
 
5 - Associada a esse processo de concentração, a 
precarização das relações laborais no mundo dos media 
tem vindo a acentuar-se, potenciando a produção de 
trabalhos rotineiros em detrimento do desenvolvimento 
de projetos mais exigentes do ponto de vista dos custos 
financeiros e, até mesmo, profissionais; 
 
6 - No atual contexto de crise económica e política, temos 
assistido à venda de projetos de comunicação social a 
grupos mais ou menos desconhecidos, têm sido 
anunciados planos de reestruturação de jornais e outras 

medidas que passam fundamentalmente pelo 
despedimento de profissionais e consequente redução da 
qualidade e capacidade das respetivas redações; 
 
7 - O número de projetos de comunicação social no 
concelho de Odivelas e em todo o país tem vindo a 
diminuir drasticamente, degradando de forma decisiva a 
capacidade de leitura, análise e decisão dos cidadãos e 
cidadãs. 
 
A Assembleia Municipal de Odivelas, reunida em sessão 
plenária a 25 de Outubro de 2012, por proposta do Bloco 
de Esquerda, delibera: 
 
1 - Manifestar total solidariedade a tod@s @s 
profissionais que têm lutado pela defesa de uma 
comunicação social livre e independente, batendo-se 
veementemente pela manutenção dos seus postos de 
trabalho; 
 
2 - Condenar todos os processos de despedimento, 
promovidos pelo Estado ou por entidades privadas 
altamente lucrativas, que conduzam a degradação dos 
serviços de comunicação social; 
 
3 - Manifestar total concordância com a existência de um 
serviço público de rádio e televisão, prestado por um 
operador público, nos parâmetros estabelecidos pela 
Constituição da República Portuguesa, opondo-se, desta 
forma, às intenções manifestadas pelo Governo de 
privatização da RTP ou de outros serviços noticiosos; 
 
4 - Enviar esta moção a todos os grupos parlamentares, ao 
Ministro Adjunto e dos Assuntos Parlamentares, ao 
Sindicato dos Jornalistas e à comunicação social. 

 
O Presidente da Assembleia Municipal 

 
(Sérgio Paiva, Dr.) 

 
(Aprovada por maioria) 

 
 
 
 

PRÉMIO DE DISTINÇÃO EMPRESARIAL 
 

 
 

REGULAMENTO E FORMULÁRIO DE CANDIDATURA 
 

O Prémio de Distinção Empresarial, é anual e visa 
distinguir e reconhecer o trabalho realizado pelas 
empresas no Concelho de Odivelas, no domínio do 
desenvolvimento do tecido económico, da afirmação da 
identidade local e da projeção do Concelho, conforme o 
deliberado na 19.ª reunião ordinária da Câmara Municipal 
de Odivelas, realizada em 3 de outubro de 2012, (Boletim 
Municipal das Deliberações e Decisões n.º 19/2012, de 16 
de outubro, página 13), de acordo com o proposto na 
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informação n.º Interno/2012/9170, de 2012-09-25, e 
respetivo Regulamento e Formulário de Candidatura 
anexos à informação referida. 

 
 

“Regulamento Prémio de Distinção Empresarial 
 

Preâmbulo 
 

O Prémio Empresarial é anual e visa distinguir e 
reconhecer o trabalho realizado pelas empresas no 
Concelho de Odivelas, no domínio do desenvolvimento 
do tecido económico, da afirmação da identidade local e 
da projeção do Concelho. 
 
Assim, e nos termos da alínea a) do n.º 2 do art.º 53 e da 
alínea l) do n.º 2 e da alínea a) do n.º 6 do art.º 64, da Lei 
n.º 169/99, de 18 de Setembro, que estabelece o quadro 
de competências, assim como o regime jurídico de 
funcionamento dos órgãos dos municípios e das 
freguesias, o Município de Odivelas aprova o seguinte 
Regulamento de Funcionamento: 

 
Artigo 1º 
Objeto 

 
1 - O presente Regulamento estabelece o regime jurídico 
de atribuição do Prémio de Distinção Empresarial. 
 
2 – O Prémio Empresarial visa distinguir e reconhecer 
empresas do Concelho pela sua capacidade de resiliência, 
de projeção, de dignificação empresarial e de criação de 
postos de trabalho. 

 
Artigo 2º 

Organização e realização 
 

O Prémio de Distinção Empresarial é organizado e 
realizado pelo Município de Odivelas. 

 
Artigo 3º 

Categorias 
 

O Prémio de Distinção Empresarial é atribuído em três 
categorias diferentes: 
 
a) Carreira; 
b) Criação de Emprego; e  
c) Inovação. 

 
Artigo 4º 

Critérios de atribuição 
 

1 - Para efeitos de atribuição do prémio Carreira serão 
considerados os seguintes critérios: 
 
a) Percurso de vida no setor empresarial, em particular: 

atividades/negócios em que tem estado envolvido, 
atitude empreendedora, número de anos no exercício 

da atividade empresarial, ética e ações de 
responsabilidade social e relação/envolvimento com 
o mercado – interno e externo; com uma ponderação 
de 70%; 

b) Geração de valor e/ou dignificação da imagem do 
Concelho de Odivelas, em particular: reinvestimento 
na atividade, promoção do bom nome do Concelho 
através dos seus produtos/serviços ou imagem; com 
uma ponderação de 30%. 

 
2 - Para efeitos de atribuição do prémio Criação de 
Emprego será considerado a: 
 
a) Criação líquida de emprego; 
b) Número total de postos de trabalho da empresa, em 

caso de empate.   
 
3 – Para efeitos de atribuição do prémio Inovação serão 
considerados os seguintes critérios: 
 
a) Características inovadoras do produto ou serviço; 

com uma ponderação de 70%; 
b) Benefício do produto ou serviço para o consumidor; 

com uma ponderação de 30%; 
 
4 - A interpretação do mérito de cada candidatura, à luz de 
cada um dos critérios enunciados neste artigo, são da 
exclusiva responsabilidade do Júri. 
 
5 – O júri elaborará uma ata onde conste a apreciação de 
cada candidatura e que poderá ser facultada aos 
candidatos sempre que solicitado. 

 
Artigo 5º 

Candidatura 
 

1 - O período de candidatura decorre até 15 de fevereiro 
de cada ano.  
 
2 - Podem candidatar-se ao prémio todos os empresários, 
independentemente da sua natureza jurídica, desde que 
exerçam ou representem no concelho de Odivelas 
atividade de natureza económica.  
 
3 - A candidatura deverá ser formalizada através de 
formulário próprio, disponível no site da Câmara 
Municipal de Odivelas – www.cm-odivelas.pt –, que 
depois de preenchido deverá ser submetido para o 
endereço: atividadeseconomicas@cm-odivelas.pt. 

 
Artigo 6º 

Documentação 
 

1 - Os documentos listados no ponto 6 do formulário são 
de junção obrigatória e em função da natureza do prémio 
a que se candidata. 
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2 – Os documentos cedidos no âmbito da atribuição deste 
prémio por parte dos candidatos irão ser colocados à 
disposição do júri para efeitos de análise dos mesmos. 
 
3 – Todo o material apresentado no âmbito deste prémio 
será conservado pela Câmara Municipal de Odivelas.  

 
Artigo 7º 

Júri 
 

1 - O júri é composto por um número ímpar de elementos 
de reconhecida competência e idoneidade, convidados 
pelo Órgão Executivo do Município de Odivelas. 
 
2 – O júri deverá garantir o rigor e a transparência de 
todos os procedimentos relacionados com o Concurso e 
com a atribuição dos prémios, competindo-lhe: 
 
a) Interpretar os critérios de avaliação das candidaturas 

submetidas a concurso; 
b) Selecionar a candidatura vencedora, por maioria 

simples dos membros do júri, tendo o presidente o 
voto de qualidade.   

 
3 – Compete especificamente ao presidente dirigir as 
reuniões do júri e assegurar a elaboração das respetivas 
atas. 
 
4 - Em casos excecionais o júri poderá decidir não atribuir 
o prémio. 

 
Artigo 8º 

Atribuição e divulgação do prémio 
 

1 – Cada categoria terá apenas um vencedor que será 
distinguido com um troféu alusivo ao evento.  
 
2 – A entrega dos prémios ocorrerá em data a definir pela 
Câmara Municipal, sob proposta do júri do concurso e 
será comunicada por correio eletrónico a todos os 
participantes com uma antecedência de 10 dias. 

 
Artigo 9º 

Disposições finais 
 

1 - A decisão do júri será fundamentada e registada em 
ata, que será assinada por todos os membros. 
 
2 - A atribuição dos prémios rege-se pelo presente 
regulamento e, no omisso, pelo Código do Procedimento 
Administrativo, cabendo ao júri a interpretação, aplicação 
e resolução de eventuais lacunas do presente 
regulamento.” 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 
 

 

CONDECORAÇÕES MUNICIPAIS 
 

 
 

ATRIBUIÇÃO DE CONDECORAÇÕES MUNICIPAIS 
 

As condecorações municipais por ocasião do 14º 
aniversário do Município de Odivelas, pretendem prestar 
homenagem a pessoas singulares ou coletivas que por 
méritos pessoais, por feitos cívicos ou por exemplar 
dedicação à causa pública por assinaláveis serviços 
prestados e merecedores de público reconhecimento, 
tenham dado o seu contributo, para o engrandecimento e 
dignificação do Concelho de Odivelas. De acordo com a 
Proposta Nº 08/PRES/2012 datada de 27-09-2012, 
conforme o deliberado na 19.ª reunião ordinária da 
Câmara Municipal de Odivelas, realizada em 3 de outubro 
de 2012, (Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
n.º 19/2012, de 16 de outubro, página 13). 
 
Atribuição por escrutínio secreto da Medalha de Honra do 
Município, Grau Ouro: ao Instituto de Odivelas, á PSP de 
Odivelas, à Maria José Barroso e à Comissão Instaladora 
do Município de Odivelas. 
 
 
Medalha de Honra do Município, Grau Ouro: 
 
Obteve-se a seguinte votação: 
 
Registaram-se 37 votações no total e 1 voto nulo. 
 
Instituto de Odivelas: 
 
Votos contra: 2 
Votos favor: 33 
Votos em Branco: 1 
 
Polícia de Segurança Pública de Odivelas: 
 
Votos contra: 2 
Votos favor: 33 
Votos em Branco: 1 
 
Maria de Jesus Barroso: 
 
Votos contra: 12 
Votos favor: 22 
Votos em Branco: 2 
 
Comissão Instaladora do Município de Odivelas: 
 
Votos contra: 4 
Votos favor: 30 
Votos em Branco: 2 
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MUNICIPÁLIA E.M. 

DOCUMENTO DE GESTÃO DO MULTIUSOS 

JULHO A DEZEMBRO/2012 
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ENQUADRAMENTO 

Este documento apresenta a gestão do Multiusos pela Municipália entre julho e dezembro de 

2012, tendo em conta que, e após a assinatura do Contrato de Cedência de Exploração (no 

passado dia 2 de julho), o Conselho de Administração iniciou todos os procedimentos 

necessários para uma rápida operacionalização dos espaços em causa, com o objetivo de 

promover a sua necessária rentabilização, desonerando o Município de Odivelas do encargo 

com a exploração deste equipamento municipal. 

Não podemos esquecer, ainda, que a Revisão Orçamental, decorrente da integração do 

Multiusos na Municipália, foi elaborada e aprovada no contexto da Lei n.º 50/2012 de 31 de 

agosto (em vigor desde dia 1 de setembro), o que significa que a Administração desta empresa 

prevê a gestão de três equipamentos municipais — Centro Cultural Malaposta (Malaposta), 

Complexo Municipal das Piscinas de Odivelas (Piscinas) e o Pavilhão Multiusos de Odivelas 

(Multiusos) —, segundo quatro setores de atividade, enquadrando, pois, a viabilidade da 

renovada gestão, no novo regime jurídico do setor empresarial local.  

Globalmente, a gestão do Multiusos insere-se na política já existente, a da prestação de 

serviços de interesse geral assente no equilíbrio da relação custo-benefício, num âmbito de 

atuação que, potencialmente, serve os cerca de 150.000 habitantes do Concelho de Odivelas, 

significando tal, que o novo equipamento permite o incremento da atividade desenvolvida 

pela Municipália, nomeadamente no que se refere à captação e realização de Receitas. 

O entendimento deste Conselho de Administração, desde a primeira hora em que foi 

manifestada a intenção do Município transferir o Multiusos para a Municipália, tem sido o de 

abertura à celebração de Acordos de Cooperação ou à realização de eventos que se insiram 

numa estratégia de valorização do equipamento junto de entidades que, pela sua natureza, 

configurem modos que afirmem o nome, “Multiusos de Odivelas”, no panorama Nacional e 

Internacional, como, aliás, tem vindo a ser preconizado pela própria Câmara, através de 

eventos como foi o caso do “Odivelas Futsal Cup”, ou de protocolos como o do Sporting Clube 

de Portugal e com a Federação Portuguesa de Judo, negociados, na sua reta final, já por este 

Conselho de Administração. 

Está em causa, pois, a gestão de um equipamento que é, claramente, uma mais-valia para o 

Concelho de Odivelas, desde que sejam criadas as condições para a sua plena 

operacionalização, uma vez que o Multiusos requer, pela sua dimensão e dignidade, um 
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grande Investimento, e uma disponibilidade, mensal, de verbas só com a imputação de custos 

estruturais e de manutenção, conforme é possível verificar nas Demonstrações Financeiras.   

Ora, atendendo ao facto do Conselho de Administração ter apresentado o 2º Relatório de 

Execução Orçamental de 2012 (informação semestral), onde está narrada e justificada a gestão 

de dois equipamentos municipais (Malaposta e Piscinas) segundo três setores de atividade, 

esta Revisão Orçamental define, por um lado, a nossa expetativa de gestão do novo 

equipamento, e, por outro, o impacto que terá a sua integração na Municipália, uma vez que 

no referido Relatório ficou bem expressa, a clara e inequívoca recuperação da empresa face a 

Exercícios anteriores, não obstante o contexto sócio-económico fortemente adverso ao 

desenvolvimento de atividades de carácter cultural, lúdico e desportivo. 

Desta forma, o presente documento apresentará na “Memória Descritiva” dois pontos, em 

que no primeiro estão definidos os critérios onde assenta a “Rentabilização do Multiusos pela 

Municipália”, e no segundo, “Integração do Multiusos na Municipália: impacto no Exercício de 

2012”, as principais adequações/alterações, e respetivo impacto, feitas ao Plano de Atividades 

e Orçamento da Municipália EM relativo ao Exercício de 2012. 

No que respeita às “Demonstrações Financeiras”, as mesmas acompanham a lógica da 

“Memória Descritiva”, pelo que estão divididas em dois conjuntos: o primeiro respeitante à 

rentabilização; e o segundo, concernente à integração do equipamento. 

A Tabela Preços do Multiusos consta como documento a ser aprovado em sede de Assembleia-

Geral, a par da Revisão Orçamental (cf. Conclusões e Propostas), e, por último, aos Anexos I e 

II, correspondem os documentos, “Plano de Atividades para os Ginásios do Multiusos” e 

“Plano de Marketing e Marketing Comercial do Multiusos”, respetivamente. 

Para concluir, o Conselho de Administração faz denotar que o conteúdo do presente 

documento corresponde a seis meses de atividade, pelo que a apresentação do modelo 

definitivo de gestão — com as respetivas articulações organizacionais, e estratégias de plena 

gestão conjunta dos três equipamentos —, será objeto do Plano de Atividade e Orçamento da 

Municipália para o Exercício de 2013, a apresentar ao Acionista Único na primeira semana do 

próximo mês de Novembro. 
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REVISÃO ORÇAMENTAL  
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MEMÓRIA DESCRITIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
 

 
Ano XIII - N.º 20 – 30 de Outubro de 2012 - Anexo 

7 
 

Como já referido anteriormente, esta “Memória Descritiva”, apresentando-se segundo dois 

pontos, pretende, por um lado, informar o Acionista Único do modo como o Multiusos será 

rentabilizado, e, por outro, do impacto da sua integração no curso da atividade da Municipália. 

Em termos gerais, não há aumento ao Subsídio à Exploração — cujo valor de 1.080.000,00€ se 

mantém, inteiramente, imputado ao Setor da Arte e Cultura —, não esquecendo que esta 

empresa municipal ainda não viu transferidos os valores relativos à cobertura de prejuízos 

operacionais, no valor total de 240.692,00€ relativos ao Exercício de 2011, bem como se 

mantém a dívida do Cliente, “Câmara Municipal de Odivelas”, no valor de 101.070,57€. 

Por outro lado, o Conselho de Administração, decidindo pela gestão direta dos espaços, teve 

que proceder ao necessário investimento para apetrechar os espaços dos equipamentos 

necessários à sua rentabilização, bem como teve que criar uma tabela de preços e uma 

estrutura de Rendimento e de Gastos, atendendo à inexistência de qualquer tipo de 

instrumento desta natureza. 

A decisão de gestão direta justifica-se, quer na existência de recursos humanos com 

competência técnica para dinamizar os espaços, quer no controlo, direto, que o Conselho de 

Administração pretende exercer no decurso da atividade desenvolvida no Multiusos, não 

esquecendo que, nesta fase, ao mesmo tempo que são cumpridos os requisitos legais, requer- 

-se celeridade na implementação de procedimentos, com o objetivo de agilizar a captação e 

realização de receitas. 

Para o efeito, e nomeadamente, o desempenho do Gabinete de Relações Públicas e 

Comunicação torna-se fundamental, tendo em conta que, e maioritariamente, será a partir da 

estratégia de marketing, que o Multiusos poderá ver cumprido o seu objetivo de uma 

prestação de serviços rentável e de excelência.  

 

1 – RENTABILIZAÇÃO DO MULTIUSOS PELA MUNICIPÁLIA EM 

 

1.1. Planificação dos espaços e atividades 

A atividade a desenvolver no Multiusos, e segundo os objetivos traçados pelo Conselho de 

Administração, divide-se em três modos de captação de Rendimentos e respetiva previsão de 

Gastos: 
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1.  Aquele que compreende os espaços/atividades a dinamizar, segundo os quais a 

Municipália terá um rendimento fixo, sem depender de nenhuma contratualização 

com entidades externas, como são os casos dos Ginásios e do Bar/Cafetaria; 

 

2. Aquele que compreende os espaços/atividades, segundo os quais a Municipália terá 

um rendimento fixo, mas que depende de contratualizações com entidades externas, 

como é o caso das Naves, do Auditório, ou outros espaços; 

 
3. Aquele que compreende os espaços/atividades, segundo os quais a Municipália terá 

um rendimento pontual, dependendo exclusivamente da divulgação do equipamento, 

havendo aqui uma contratualização dinâmica no que respeita aos espaços. 

 
Estes três modos dependerão, sempre, do plano de marketing, cujas verbas são 

movimentadas, maioritariamente, nas rubricas orçamentais, “Publicidade/Divulgação” e 

“Comunicação” (cf. desenvolvimento e justificação no ponto 2.3.).  

 
A planificação e a programação das atividades segundo as características dos espaços, pois, 

desenvolver-se-ão como se segue. 

 

� Nave1 (nave principal), com área desportiva de 48X30X13 (alt.) metros, apropriada 

para Andebol, Futsal, Voleibol, Basquetebol e Hóquei em Patins, e com possibilidade 

de montagem de bancadas, e capacidade das bancadas para 2.100 espetadores, 

podendo-se elevar a capacidade do recinto para cerca de 7.000 espetadores. 

Neste espaço, além da utilização por parte da Câmara Municipal de Odivelas e do 

Sporting Clube de Portugal (nos termos do Protocolo existente), está em fase de 

finalização o Acordo de Cooperação entre a Municipália e a Federação Portuguesa de 

Judo, pelo qual a entidade pagará o valor de 7.500,00€ durante o Exercício de 2012. 

Neste espaço há utilizações pontuais, mas, e sobretudo, o alvo é, prioritariamente, o 

acolhimento de grandes eventos desportivos, sem prejuízo de atividades de outra 

natureza. 
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� Nave 2 (nave secundária), com 32X20X9 (alt.) metros e capacidade para receber a 

prática e treino de Voleibol, Basquetebol, Badmington, Ginástica e outros. 

A utilização deste espaço será dinamizada segundo protocolos celebrados ou a 

celebrar, nomeadamente com entidades do Concelho, como é o caso do Instituto 

Superior de Ciências Educativas (ISCE), e junto de grupos de particulares que têm 

procurado o Multiusos.  

 
� Ginásio 1, Ginásio 2 e Ginásio 3, com as características e a planificação descritas no 

Plano de Atividades para os Ginásios do Multiusos (cf. Anexo I). Estes três espaços 

estarão sob a tutela técnica da Área Desportiva da Municipália, reafectando-se, para a 

dinamização dos Ginásios 2 e 3, alguns dos nossos Colaboradores.  

 

� Auditório, com capacidade para 150 pessoas, apetrechado com os necessários 

equipamentos de projeção e som, este espaço servirá de apoio a determinados 

eventos, bem como será feita a sua promoção para receber conferências, reuniões de 

trabalho e similares. 

 
� Bar/Cafetaria, que conta com a possibilidade, também, de esplanada.  

 
 

1.2. Estrutura e expetativa de Rendimentos e Gastos 

 

De Rendimentos 

Conforme é possível constatar nas Demonstrações Financeiras relativas ao Multiusos, o 

Conselho de Administração apresenta a estrutura e a expetativa de Rendimentos, dada a 

inexistência deste instrumento de gestão, tendo-se aberto na Conta 72, “Prestação de 

Serviços”, campos dedicados aos espaços existentes, bem como o de, “Serviços Integrados”, 

na qual serão movimentados os valores que concernem à Utilização unitária de vários espaços 

e serviços. 

Desta forma, e dada a estrutura dos Rendimentos, a expetativa apresenta-se do seguinte 

modo, não descurando o mapa de ocupação do Multiusos, bastantes preenchido, mercê da 

planificação vinda, já, da Câmara Municipal de Odivelas:  
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Nave 1 – O valor de 3.000,00€/mês justifica-se na procura por parte de entidades, às quais tem 

sido aplicado o valor de 1.500,00€/dia; 

 

Nave 2 – O valor de 2.500,00€/mês radica na promoção deste espaço junto das coletividades, 

sobretudo, do Concelho de Odivelas, como por exemplo o caso do ISCE, que pagará o valor de 

35€/hora, expectando-se um valor de 560,00€/mês; 

 

Ginásio 1 – O valor de 2.000,00€/mês tem por base a dinamização do espaço segundo o Plano 

de Atividades para os Ginásios, a qual aposta, sobretudo no Kickboxing, cuja frequência 

mínima, prevê-se, será de 50 alunos, à qual se aliam os Utilizadores de outras modalidades;  

 

Ginásio 2 e Ginásio 3 – O valores de 3.500,00€ previstos em cada uma das contas (7.000,00€) 

assenta na previsão da frequência de cerca de 200 Utilizadores/ espaço nas várias valências 

descritas no Plano de Atividades para os Ginásios; 

 

Auditório – O valor de 3.000,00€ justifica-se numa aposta em termos de plano de marketing, 

tendo em conta a localização, estacionamento e características técnicas do espaço, para 

receber eventos de natureza vária; 

 

Bar/Cafetaria – O valor previsto de 5.000,00€/ mês prende-se com vários fatores, de entre os 

quais se destacam o movimento diário do Multiusos, a prestação face aos grandes eventos — 

promovidos pelo Sporting Clube de Portugal, a Federação Portuguesa de Judo e aqueles que 

serão realizados, diretamente, pela Municipália —, e a localização privilegiada do espaço em 

matéria de acessos e densidade populacional. Estando em curso o seu licenciamento, junto da 

Câmara Municipal de Odivelas, o horário pretendido é entre as 07:00 horas e as 02:00 horas, 

para que haja a possibilidade de abranger o maior número de rotinas possível.  

 

Serviços Integrados – Está previsto o valor mensal pago pelo Sporting Clube de Portugal 

(10.000,00€), e o valor de 7.500,00€ (semestral) por parte da Federação Portuguesa de Judo, 
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respeitando ambas as prestações, à utilização de vários espaços, condicionada ao âmbito do 

contratualizado; 

 

Outros Rendimentos e Ganhos – Nesta Conta o valor previsto, 3.000,00€/mês, compreende a 

publicidade (fachadas do equipamento e espaços interiores), ou receitas partilhadas de 

bilheteira, que não possam ser movimentadas nas subcontas atrás mencionadas. 

 

Concluindo, a expetativa do valor global dos Proveitos Operacionais é de 154.000,00€ para 

2012, correspondendo a 37.000,00€/mês. 

 

De Gastos 

No que respeita aos Gastos, a sua estrutura mantém-se a do plano contabilístico da empresa, e 

não havendo referência anterior consolidada, o Conselho de Administração apresenta os 

seguintes valores, segundo as Contas, e, dentro destas, algumas rubricas que merecem 

descrição e justificação. 

 

Assim, na Conta 61 está previsto o valor com “Matérias”, relativo ao Bar/Cafetaria, a fim de ser 

possível realizar o valor previsto em prestação de serviços (5.000,00€). Realçamos neste ponto 

o esforço que tem sido realizado junto de grandes fornecedores (Superbock, Coca-Cola ou 

Compal), para nos fornecerem os produtos a preços concorrenciais, situação que tem sido 

viabilizada, mercê da estrutura e potencialidades do Bar do Multiusos, denotando-se, ainda, 

que as todas as outras unidades do Setor têm vindo a beneficiar com estas contratualizações. 

 

Na Conta 62, “Fornecimentos e Serviços Externos”, realçamos as seguintes rubricas e 

respetivos valores: 

� Trabalhos Especializados (19.800,00€) – Contempla os serviços de montagem e 

desmontagem do piso de jogo na Nave 1 (para viabilizar a realização de vários tipos de 

eventos), a proposta adjudicada à ZON para o alargamento da VPN ao Multiusos, e a 

assistência ao equipamento informático; 
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� Publicidade/Divulgação e Comunicação (4.500,00€) – Compreende todo o plano de 

marketing do Multiusos, o qual, e conforme tem vindo a ser referido, configura uma 

das prioridades estratégicas para a visibilidade e rentabilização do equipamento; 

 
� Vigilância e Segurança (27.500,00€) – Este valor espeita à prestação de serviços de 

vigilância humana no Multiusos (5.150,00€/mês), cujo contrato foi alvo de abertura de 

procedimento na plataforma de contratação pública, com consulta a 5 entidades. 

Sobre aquele valor fixo mensal, podem vir a acrescer os valores relativos ao apoio a 

eventos que, pela sua natureza e porte, requeiram um reforço acrescido de meios 

técnicos e humanos; 

 
� Honorários (14.100,00€) – Previsão concernente à prestação de serviços com a 

Programação de Atividades e com a gestão do Mapa de Ocupação do Multiusos;   

 
� Ferramentas e Utensílios (6.180,00€) – O valor corresponde ao apetrechamento dos 

três Ginásios a dinamizar, nomeadamente pavimento (1.980,00€), materiais vários 

(3.247,46€) e material consumível de apoio (950,00); 

 
� Eletricidade, Combustíveis e Água – O valor inscrito está referenciado a faturas 

anteriores (Câmara Municipal de Odivelas), e, sobretudo, à expetativa de Utilização do 

Multiusos; 

 

� Rendas (2.000,00€) – Previsão respeitante a gastos com alugueres de equipamento 

para viabilizar uma atividade/iniciativa, pontual, segundo um contexto de 

oportunidade da sua realização; 

 
� Seguros – O seguro existente refere-se ao de Responsabilidade Civil, estando, ainda, o 

Conselho de Administração a inteirar-se das reais necessidades do equipamento; 

 
� Limpeza e Higiene – O valor refere-se à prestação de serviços de limpeza 

(1.713,00€/mês) 
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 Na Conta 63 estão inscritos os Gastos com as restantes remunerações dos recursos humanos 

adstritos, exclusivamente, ao Multiusos (cf. 2.3. Organograma e Recursos Humanos).  

 

Justificam-se, assim, as principais rubricas e valores, evidenciando-se, na globalidade dos 

Gastos, um valor de 152.567,43€ para 2012, o qual e segundo uma média aritmética simples, e 

a seis meses (de julho a Dezembro), corresponde a 25.427,91€ mensais, cujo cálculo pretende, 

tão-somente, dar uma ideia do Orçamento do Multiusos do lado dos Gastos, uma vez que os 

valores anuais espelhados nas Demonstrações Financeiras do Multiusos, quer os que 

respeitam aos Rendimentos, quer os que concernem aos Gastos, foram calculados segundo o 

mês a que respeita o movimento nas contas da Municipália, podendo haver imputação de 

verbas a 6, 5, 4 ou mesmo a 3 meses, a fim de tornar mais fidedigna a informação a prestar ao 

Acionista Único. 

Não nos podemos esquecer, ainda, do grande porte do Multiusos em matéria de manutenção, 

pelo que se aliam aos espaços anteriormente referidos e áreas públicas, as 6 unidades de 

Vestiário/Balneário, as instalações de apoio (a professores, árbitros, juízes), posto médico, 

instalações do pessoal, arrecadações, serviços de apoio (imprensa, administrativos, etc.), régie 

e outros, bem como a assistência técnica a equipamentos existentes, nomeadamente os que 

estão no Auditório. 

Para finalizar este ponto, o Conselho de Administração regista que os valores contantes das 

rubricas referem-se a custos diretos com o Multiusos, não estando, ainda, nesta Revisão 

Orçamental, imputadas as verbas de custos indiretos (de imputação aos três 

equipamentos/centros de custo), como são os casos das remunerações dos Órgãos Sociais, 

serviços de apoio à Administração, Gabinete de Relações Públicas e Comunicação, ou os 

trabalhos especializados relativos aos Revisor Oficial de Contas (Fiscal Único) e Técnico Oficial 

de Contas. 

 

1.3. Investimento 

O valor do Investimento realizado e expetável é proporcional à expetativa de Rendimentos, ou 

seja, o Multiusos, para se tornar operacional com o objetivo da sua rentabilização, obrigou a 

que se procedesse ao necessário Investimento. 
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O Conselho de Administração, pois, regista os seguintes valores e respetiva justificação: 

 

� Instalação dos Serviços (3.353,00€) 

Central telefónica (e unidades de comunicação) – 1.400,00€ 

Dois computadores de secretária (dois postos de trabalho) – 998,00€ 

Um computador portátil (um posto de trabalho) – 475,00€ 

Uma impressora Multiusos (de apoio a todos os serviços da Municipália) – 480,00€ 

 

No âmbito da instalação dos serviços redistribuiu-se o mobiliário existente na Malaposta e nas 

Piscinas, com o objetivo de não onerar o valor do Investimento. 

 

� Bar/Cafetaria (26.663,84€) 

1. Apetrechamento do espaço público – 8.795,23€ (aquisição de mesas, cadeiras e 
outros); 
 

2. Apetrechamento do balcão e cozinha – 17.868,61€. 

 

Neste ponto sublinha-se a importância do contacto com fornecedores que já trabalham com o 

Setor da Restauração, Bares e Cafetaria da Municipália, no sentido do apetrechamento de 

determinados espaços, como é o caso da esplanada, que ficará a custo zero.  

 

2 – INTEGRAÇÃO DO MULTIUSOS NA MUNICIPÁLIA: impacto no Exercício de 2012 

 

2.1. Atividade e Orçamento 

Sem prejuízo da gestão plena do Multiusos ocorrer aquando da apresentação do Plano de 

Atividades e Orçamento para o Exercício de 2013 — sendo o documento de Revisão 

Orçamental um instrumento provisório de gestão do equipamento durante o 2º semestre de 

2012 —, a Atividade da empresa viu as suas possibilidades de desenvolvimento e de expansão 

concretizadas, uma vez que os espaços da Malaposta e das Piscinas já não conseguirem dar 

resposta, quer à solicitação de Utilizadores, quer à capacidade de trabalho dos nossos 

Colaboradores. 
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Em termos de peso dos Rendimentos e dos Gastos na Municipália, o Multiusos, pela sua 

natureza, tem custos associados bastante elevados, sobretudo no que respeita à sua 

manutenção, os quais, e como agora o prevemos, estarão em relação de equilíbrio com os 

Rendimentos, tendo em conta a tipologia dos serviços que lhes inerem, pois os espaços 

existentes permitem uma maior plasticidade em matéria de prestação de serviços, 

comparativamente à Malaposta e às Piscinas, não esquecendo o histórico de performance do 

Multiusos face aos eventos já realizados. 

No que respeita ao Subsídio à Exploração, o seu valor, repetimos, manter-se-á, bem como a 

sua totalidade imputada à Arte e Cultura, cuja prestação tem vindo a manter os critérios de 

qualidade e de excelência exigidos a este Setor, pelo que o Multiusos não terá, nesta Revisão 

Orçamental qualquer verba prevista nesta Conta (cf. Demonstrações Financeiras).  

 

2.2. Organograma e Recursos Humanos 

Atendendo à dimensão do Multiusos e aos eixos estratégicos estabelecidos pelo Conselho de 

Administração no que respeita ao desenvolvimento da atividade da empresa, nomeadamente 

o da contínua adequação dos recursos disponíveis face à realidade que se apresenta, houve 

lugar à alteração do Organograma da Municipália EM, a qual pretendeu simplificar o 

relacionamento vertical, bem como ajustar os intercâmbios setoriais (dinâmica horizontal), 

atendendo à existência de um novo espaço de exploração. 

Partindo deste princípio, foi criado o “Setor Multiusos”, bem como uma unidade no “Setor da 

Restauração, Bares e Cafetaria”, denominada, “Bar do Multiusos”.  

Com estas alterações saíram reforçados a decisão e o controlo por parte da Administração, ao 

mesmo tempo que se fluidificaram as relações entre Setores e agilizados os procedimentos 

inerentes à prossecução da atividade da empresa.  

Ao ajustamento do Organograma correspondeu a necessária adequação dos recursos 

humanos, com o objetivo de dotar, quer as unidades criadas, quer o Gabinete de Relações 

Públicas e Comunicação, de capacidade de resposta face ao aumento da Atividade. 

Assim, ao Setor Multiusos estão adstritos: o responsável/gestor, 1 apoio administrativo, 1 

técnico operacional/polivalente, 1 técnico de comunicação e 1 responsável de bar. 

São cinco Colaboradores que irão prestar, maioritariamente, as suas funções no Multiusos, 

sem prejuízo da sua colaboração em prol dos outros Setores, como é o caso do técnico de 
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comunicação, no âmbito das competências e atribuições do Gabinete de Relações Públicas e 

Comunicação. 

Por outro lado, como já referido, a já existente “Área Desportiva” da Municipália foi a 

responsável pela planificação das atividades para os Ginásios, reiterando-se a tal fluidificação 

de relacionamento intersectorial, tão necessária ao bom desempenho da empresa, quer em 

matéria da organização interna, quer na imagem transmitida para o exterior, quer, ainda, no 

aumento da nossa capacidade concorrencial, que uma equipa estruturada em torno de uma 

unidade estratégica, propicia. 

 

2.3. Publicidade/Divulgação e Comunicação 

Nestas rubricas do lado dos Gastos estão previstas as verbas que permitirão concretizar o 

“Plano de Marketing e Marketing Comercial” (cf. Anexo II), elaborado para cumprir o objetivo 

de rentabilização dos espaços do Multiusos junto, prioritariamente, da população do Concelho 

de Odivelas. 

Concebido no contexto da já existente unidade corporativa da empresa, aquele Plano 

evidencia novos instrumentos de comunicação inerentes às estratégias de marketing 

apresentadas, as quais estão concebidas nos termos das características do Multiusos, 

direcionando, assim, a sua Utilização para os públicos considerados, “alvo”. 

A divulgação do “Multiusos Bar” e dos Ginásios é uma aposta do Plano, uma vez que o 

Conselho de Administração pretende ver realizada a sua previsão de Rendimentos para 

aqueles espaços, a qual dependerá da utilização e frequência por parte dos potenciais 

consumidores. 
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Vendas e Serviços Prestados 142.000,00
Subsídios à exploração 0,00
Variação da produção

 
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas -12.000,00
Fornecimentos e serviços externos -105.580,00
Gastos com  pessoal -31.587,43
Imparidade de inventários  (perdas e reversões) 0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas e reversões) 0,00
Provisões (aumentos/reduções) 0,00
Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões) 0,00
Aumentos/reduções de justo valor 0,00
Outros rendimentos e ganhos 12.000,00
Outros gastos e perdas -400,00

 
      Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 4.432,57

Gastos/reversões de depreciação e de amortização -1.500,00
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões) 0,00

      Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 2.932,57

Juros e rendimentos similares obtidos 0
Juros e gastos similares suportados -1.500,00

Resultads antes de impostos 1.432,57

Imposto sobre os rendimentos do período -379,63

Resultado líquido do período 1.052,94

Municipália - Multiusos

2012

Gestao Previsional 2012

Demonstração dos resultados por naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS

julho a dezembro
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152.567,43 €                    

61 Custo das vendas e matérias consumidas 12.000,00 €                      

   

 Matérias 12.000,00 €                      

62 Fornecimentos e Serviços Externos 105.580,00 €                    

Trabalhos Especializados 19.800,00 €                      

Publicidade/divulgação 3.000,00 €                         

 Vigi lância e segurança 27.500,00 €                      

Honorários 14.100,00 €                      

 Conservação e reparação 450,00 €                            

 Ferramentas e utensílios 6.180,00 €                         

 Material de escritório 400,00 €                            

Eletricidade 7.500,00 €                         

Combustíveis 4.000,00 €                         

Água 9.000,00 €                         

 Rendas 2.000,00 €                         

Comunicação 1.500,00 €                         

Seguros 750,00 €                            

Limpeza e higiene 9.000,00 €                         

Outros fornecimentos e serviços 400,00 €                            
 

63 Gastos com o pessoal 31.587,43 €                      
 Orgãos sociais -  €                                   

 Presidente Cons. Adm. -  €                                   

 Subsídio de Férias -  €                                   

Subsídio de Natal -  €                                   

Representação -  €                                   

 Vogais -  €                                   

 Pessoal 26.019,30 €                      

 Ordenados 15.425,00 €                      

Sub. Férias 3.085,00 €                         

 Sub. Natal 3.085,00 €                         

Isenção de Horário 1.187,50 €                         

Trab. Extraordinário -  €                                   

Sub Domingo -  €                                   

 Sub Nocturno -  €                                   

Sub Refeição 2.736,80 €                         

Outras Despesas c/pessoal 500,00 €                            

 Encargos 5.568,13 €                         

64 Gastos Deprec. Amortização 1.500,00 €                         

68 Outros gastos e perdas 400,00 €                            

69 Gastos e perdas financeiras 1.500,00 €                         

GESTÃO PREVISIONAL  2012

julho a dezembro

Municipália - Multiusos

Conta

GASTOS

Total
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Mensal Semestral

37.000,00 €           154.000,00 €             

71 Vendas -  €                       -  €                            

-  €                            

 

72 Prestação de Serviços 34.000,00 €           142.000,00 €             

Nave 1 3.000,00 €             18.000,00 €               

Nave 2 2.500,00 €             10.000,00 €               

Ginásio 1 2.000,00 €             8.000,00 €                 

Ginásio 2 3.500,00 €             14.000,00 €               

Ginásio 3 3.500,00 €             14.000,00 €               

Auditório 3.000,00 €             12.000,00 €               

Bar/Cafetaria 5.000,00 €             20.000,00 €               

Serviços Integrados 11.500,00 €           46.000,00 €               

75 Subsídios à exploração -  €                       -  €                            

78 Outros rendimentos e ganhos 3.000,00 €             12.000,00 €               

79 Juros, Div. E outros rend.similares

GESTÃO PREVISIONAL - 2012

PROVEITOS OPERACIONAIS

julho a dezembro

CONTA

Municipália - Multiusos
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VALORES

 -  €                              

 

-  €                              

 -  €                              

26.663,84 €                 

 3.353,00 €                    

-  €                              

30.016,84 €                 

30.016,84 €                 

Municipália - Multiusos

Gestão Previsional - 2012

Ativos fixos tangíveis

PLANO PREVISIONAL DE INVESTIMENTOS 

IMOBILIZADO

Total de investimentos

Outros ativos intangíveis

 

Investimentos financeiros

Equipamento administrativo

Ouras Imobilizações corpóreas

Ativos intangíveis

Imobilizações financeiras

Equipamento básico
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2. Da integração do Multiusos na Municipália EM 
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ATIVO NÃO CORRENTE

Ativos fixos tangíveis 434.323,95 541.323,95

Propriedades de investimento 0,00 0,00

Goodwil l 0,00 0,00

Ativos intangíveis 0,00 0,00

Ativos biológicos 0,00 0,00

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

Participações financeiras - outros métodos 0,00 0,00

Acionistas/sócios 0,00 0,00

Outros ativos financeiros 0,00 0,00

Ativos por impostos diferidos 0,00 0,00

Outras contas a receber 0,00 0,00

ATIVO CORRENTE

Inventários 6.148,73 6.316,59

Ativos biológicos 0,00 0,00

Clientes 159.704,04 162.204,04

Adiantamentos a fornecedores 0,00 0,00

Estado e outros entes públicos 20.027,90 41.143,85

Acionistas/sócios 0,00 0,00

Outras contas a receber 0,00 0,00

Diferimentos 530,07 597,61

Ativos financeiros detidos para negociação 0,00 0,00

Outros ativos financeiros 0,00 0,00

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

Caixa e depósitos bancários 221.921,21 13.914,18

TOTAL DO ATIVO 842.655,90 765.500,22

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO

Capital  realizado 649.639,37 649.639,37

Ações (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 -255.492,25 -245.786,15

Ajustamentos em ativos financeiros 0,00 0,00

Excedentes de revalorização 0,00 0,00

Outras variações no capital  próprio 172.500,00 217.500,00

Resultado líquido do período 3.033,95 -232.060,23

 

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO 569.681,07 389.292,99

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 42.285,82 44.671,22

Adiantamentos de clientes 0,00 0,00

Estado e outros entes públicos 39.286,91 35.133,91

Acionistas/sócios 0,00 0,00

Financiamentos obtidos 0,00 105.000,00

Outras contas a pagar 160.533,20 161.658,20

Diferimentos 30.868,90 29.743,90

Passivos financeiros detidos para negociação 0,00 0,00

Outros passivos financeiros 0,00 0,00

TOTAL DO PASSIVO 272.974,83 376.207,23

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E DO PASSIVO 842.655,90 765.500,22

Municipália - Gestão Previsional 2012

Balanço 

Notas
Datas

31-12-12 31-12-11
Rubricas
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2012 2011

 
Vendas 1.000,00 900,00
Serviços Prestados 1.424.300,00 1.109.079,49
Subsídios à exploração 1.080.000,00 1.080.000,00
Variação da produção

 
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas -71.475,00 -62.915,46
Fornecimentos e serviços externos -897.888,57 -903.052,11
Gastos com  pessoal -1.480.869,91 -1.360.038,94
Imparidade de inventários  (perdas e reversões) 0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas e reversões) 0,00
Provisões (aumento  reduções) 0,00
Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões) 0,00
Aumentos/reduções de justo valor 0,00
Outros rendimentos e ganhos 127.000,00 85.308,39
Outros gastos e perdas -15.600,00 -20.248,13

 
      Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 166.466,52 -70.966,76

Gastos/reversões de depreciação e de amortização -143.500,00 -141799,48
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões) 0,00 0,00

      Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 22.966,52 -212.766,24

Juros e rendimentos similares obtidos 0 0
Juros e gastos similares suportados -16.500,00 -16.993,99

Resultado antes de impostos 6.466,52 -229.760,23

Imposto sobre os rendimentos do período -2.379,63 -2.300,00

Resultado l íquido do período 4.086,89 -232.060,23

Municipália

Gestão Previsional 2012

Demonstração dos resultados por naturezas
 

RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS
PERÍODOS
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P ISC IN A S M A LA P OST A M ULT IUSOS B A R ES

    

Vendas 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

Serviços Prestados 995.000,00 195.000,00 142.000,00 92.300,00 1.424.300,00

Subsídios à exploração 0,00 1.080.000,00 0,00 0,00 1.080.000,00

Variação da produção 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    

Custo  das mercadorias vendidas e matérias consumidas -7.000,00 -9.000,00 -12.000,00 -43.475,00 -71.475,00

Fornecimentos e serviços externos -369.593,36 -422.515,21 -105.580,00 -200,00 -897.888,57

Gastos com pessoal -584.522,65 -784.408,41 -31.587,43 -80.351,42 -1.480.869,91

Imparidade de inventários (perdas e reversões) 0,00 0,00 0,00 0,00

Imparidade de dívidas a receber (perdas e reversões) 0,00 0,00 0,00 0,00

Provisões (aumentos/reduções) 0,00 0,00 0,00 0,00

Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões) 0,00 0,00 0,00 0,00

Aumentos/reduções de justo  valor 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros rendimentos e ganhos 85.000,00 30.000,00 12.000,00 0,00 127.000,00

Outros gastos e perdas -1.000,00 -14.200,00 -400,00 0,00 -15.600,00

    

      Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 118.883,99 74.876,38 4.432,57 -31.726,42 166.466,52

Gastos/reversões de depreciação e de amortização -71.500,00 -70.500,00 -1.500,00 0,00 -143.500,00

Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

      Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 47.383,99 4.376,38 2.932,57 -31.726,42 22.966,52

Juros e rendimentos similares obtidos 0 0 0 0,00

Juros e gastos similares suportados -7.500,00 -7.500,00 -1.500,00 0,00 -16.500,00

Resultado antes de impostos 39.883,99 -3.123,62 1.432,57 -31.726,42 6.466,52

Imposto  sobre os rendimentos do período -1.000,00 -1.000,00 -379,63 0,00 -2.379,63

Resultado líquido do período 38.883,99 -4.123,62 1.052,94 -31.726,42 4.086,89

MUNICIPÁLIA

Demonstração dos resultados por naturezas

GESTÃO PREVISIONAL 2012

M UN IC IP Á LIARENDIMENTOS E GASTOS
Equipamento s
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Municipália

Piscinas Malaposta Multiusos Bares Total

1.041.116,01 €  1.308.123,62 €  152.567,43 €     124.026,42 €  2.625.833,48 €   

61
Custo das vendas e matérias 

consumidas
7.000,00 €          9.000,00 €          12.000,00 €        43.475,00 €    71.475,00 €         

 Mercadorias -  €                    -  €                    -  €                    -  €                 -  €                     

 Matérias 7.000,00 €          9.000,00 €          12.000,00 €        43.475,00 €    71.475,00 €         
     

62 Fornecimentos e Serviços Externos 369.593,36 €     422.515,21 €     105.580,00 €     200,00 €          897.888,57 €      

Trabalhos Especializados 27.500,00 €       121.500,00 €     19.800,00 €        -  €                 168.800,00 €      

Publicidade/divulgação 2.500,00 €          57.500,00 €        3.000,00 €          -  €                 63.000,00 €         

 Vigilância e segurança -  €                    1.300,00 €          27.500,00 €        -  €                 28.800,00 €         

Honorários 150.000,00 €     120.000,00 €     14.100,00 €        -  €                 284.100,00 €      

 Conservação e reparação 6.000,00 €          3.500,00 €          450,00 €             -  €                 9.950,00 €           

 Ferramentas e utensíl ios 12.850,15 €       5.000,00 €          6.180,00 €          -  €                 24.030,15 €         

 Material de escritório 6.200,00 €          6.800,00 €          400,00 €             -  €                 13.400,00 €         

Eletricidade 45.500,00 €       28.000,00 €        7.500,00 €          -  €                 81.000,00 €         

Combustíveis 53.000,00 €       5.300,00 €          4.000,00 €          200,00 €          62.500,00 €         

Água 44.000,00 €       6.500,00 €          9.000,00 €          -  €                 59.500,00 €         

 Rendas 5.000,00 €          13.000,00 €        2.000,00 €          -  €                 20.000,00 €         

Comunicação 6.000,00 €          14.000,00 €        1.500,00 €          -  €                 21.500,00 €         

Seguros 3.000,00 €          3.000,00 €          750,00 €             -  €                 6.750,00 €           

Limpeza e higiene 4.000,00 €          33.072,00 €        9.000,00 €          -  €                 46.072,00 €         

Outros fornecimentos e serviços 4.043,21 €          4.043,21 €          400,00 €             -  €                 8.486,42 €           
     

63 Gastos com o pessoal 584.522,65 €     784.408,41 €     31.587,43 €        80.351,42 €    1.480.869,91 €   
 Orgãos sociais 30.966,86 €       30.966,86 €        -  €                    -  €                 61.933,72 €         

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

 Subsidio de Férias 1.377,98 €          1.377,98 €          -  €                    -  €                 2.755,96 €           

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

Representação 4.960,74 €          4.960,74 €          -  €                    -  €                 9.921,48 €           

 Vogais 6.714,40 €          6.714,40 €          -  €                    -  €                 13.428,80 €         

 Pessoal 468.555,79 €     626.191,55 €     26.019,30 €        67.601,42 €    1.188.368,06 €   

 Ordenados 321.018,00 €     450.009,40 €     15.425,00 €        48.972,60 €    835.425,00 €      

Sub. Férias 28.070,00 €       40.815,59 €        3.085,00 €          3.914,41 €       75.885,00 €         

 Sub. Natal 28.070,00 €       40.815,59 €        3.085,00 €          3.914,41 €       75.885,00 €         

Isenção de Horário 14.524,86 €       16.762,62 €        1.187,50 €          -  €                 32.474,98 €         

Trab. Extraordinário 2.114,32 €          1.055,13 €          -  €                    -  €                 3.169,45 €           

Sub Domingo 6.939,37 €          -  €                    -  €                    -  €                 6.939,37 €           

 Sub Nocturno 9.412,22 €          11.126,20 €        -  €                    -  €                 20.538,42 €         

Sub Refeição 52.000,00 €       59.200,00 €        2.736,80 €          10.800,00 €    124.736,80 €      

Outras Despesas c/pessoal 6.407,02 €          6.407,02 €          500,00 €             -  €                 13.314,04 €         

 Encargos 85.000,00 €       127.250,00 €     5.568,13 €          12.750,00 €    230.568,13 €      

64 Gastos  Deprec. Amortização 71.500,00 €       70.500,00 €        1.500,00 €          -  €                 143.500,00 €      
-  €                     

68 Outros gastos e perdas 1.000,00 €          14.200,00 €        400,00 €             -  €                 15.600,00 €         
  

69 Gastos e perdas financeiras 7.500,00 €          7.500,00 €          1.500,00 €          -  €                 16.500,00 €         

Equipamentos

GESTÃO PREVISIONAL  

Municipália

Conta

GASTOS

2012
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 13.914,18

de clientes 1.770.305,40

de subsidio à exploração CMO  1.080.000,00

222.354,13

0,00

  

3.072.659,53

 

1.092.745,13

a fornecedores de imobilizado 79.970,73

1.032.326,38

553.554,16  

38.520,00

105.000,00

  

2.902.116,40

 Caixa/equivalente final 184.457,31

Municipália

PAGAMENTOS

a pessoal

Total dos recebimentos

GESTÃO PREVISIONAL 2012

ORÇAMENTO ANUAL DE TESOURARIA

RECEBIMENTOS

de cobertura de prejuízos

a fornecedores c/c

Caixa/equivalente inicial

Empréstimos

ao Estado e outros entes públicos

Empréstimos

Total dos pagamentos

 

outros
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CAPÍTULO II 

TABELA DE PREÇOS DO MULTIUSOS 
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Justificação da Tabela de Preços do Multiusos 

A Tabela de Preços do Multiusos acompanha, necessariamente, quer as atividades a 

desenvolver nos espaços, quer a expetativa de Rendimentos no que respeita às utilizações não 

respeitantes ao âmbito das contratualizações já realizadas, não esquecendo, ainda, a 

articulação intersectorial que vem sendo prática desta Administração. 

Deste modo, no que respeita à prestação das Áreas Desportiva e da Saúde e Bem-estar do 

Setor da Água junto dos espaços do Multiusos, salienta-se, desde já, que os valores referentes 

à inscrição e renovação são transversais às atividades desenvolvidas na Municipália relativas 

ao Multiusos e às Piscinas, cabendo a cada Utilizador apenas um pagamento na conjugação ou 

transição de atividades. 

As “Aulas de grupo”, por exemplo, e devido às suas caraterísticas particulares e público-alvo, 

vão funcionar num sistema de “livre-trânsito”, independentemente do número de vezes de 

frequência semanal. Assim, o Utilizador que pretenda, somente, frequentar duas vezes por 

semana, ficará inscrito nas aulas que lhe forem mais convenientes, podendo, ainda, frequentar 

qualquer uma das aulas de grupo programadas, desde que exista vaga, sem marcação ou 

inscrição prévia, sendo a mesma descontada no seu “Cartão de Utilizador”. A possibilidade de 

escolher a modalidade e horário das “Aulas de grupo”, quebra a monotonia, permite um treino 

mais completo e diversificado, contribuindo, amplamente, para a fidelização de praticantes. 

A “Ginástica de Manutenção” — direcionada para um público menos jovem, que procura 

manutenção da condição física e atividades motoras orientadas — irá adotar o mesmo 

esquema de funcionamento do das “Aulas de grupo”, o que permitirá a possibilidade de 

conjugação das mesmas. Quem esteja inscrito em “Ginástica de Manutenção”, poderá 

frequentar qualquer uma das “Aulas de grupo”. 

As modalidades de “Ginástica Infantil”, “Karaté” e “KickBoxing” têm um valor de mensalidade 

correspondente ao número de vezes que o praticante está inscrito, sendo que na modalidade 

de “KickBoxing” não existe a possibilidade de pagar apenas 1 vez/semana, pois esta 

modalidade pressupõe uma continuidade, a qual só poderá ser assegurada com um mínimo de 

dois treinos semanais. A modalidade de “Karaté” tem um valor de mensalidade fixo e 

acordado manter entre a associação de artes marciais e a Municipália, pois corresponde ao 

valor já praticado pela mesma associação noutras instalações do Concelho. 
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 A utilização da quadra de “Squash” será realizada em regime de “Reserva de espaço”, pela 

qual a reserva é realizada previamente, e confirmada, apenas, após o pagamento da mesma. 

Refira-se que, embora não exista concorrência nas zonas limítrofes de Odivelas, o valor 

proposto pretende ser um incentivo à prática da modalidade, e acessível à população em 

geral.  

Por outro lado, e no seguimento da atividade já desenvolvida nas Piscinas em ambiente 

aquático, será introduzida a classe de “Ginástica Corretiva Postural”, direcionada para 

populações que têm algum receio ou desconforto no meio aquático, ou que, por motivos de 

saúde necessitem de um trabalho específico em ginásio.  

Quanto ao “Curso Pré-Parto/Ginásio” é composto por 8 sessões teórico-práticas. As sessões 

teóricas realizam-se no Auditório do Multiusos ou no Ginásio 3 onde se realizará a atividade. 

Estas sessões teóricas serão simultaneamente lecionadas às gestantes do curso de ginásio, 

bem como, do curso de preparação para o parto existente nas Piscinas. Em relação ao curso 

pós-parto em ginásio, este será dinamizado no ginásio, do Multiusos de Odivelas. É composto 

por 10 sessões teórico-práticas com a duração de 45 minutos, e tal como o “Curso Pré-Parto”, 

o “Curso Pós-Parto será lecionado em simultâneo com o “Curso Pós-Parto/Teórico, já existente 

nas Piscinas. 

No que respeita às atividades das Áreas Desportiva e de Saúde e Bem-Estar, e atendendo à 

colaboração entre setores, a Municipália tem à disposição do público uma grande diversidade 

de valências sendo, pois, um fator de diferenciação no mercado, a oferta combinada das 

mesmas cuja concretização só é possível se conjugada através de um sistema de descontos, a 

aplicar. 

Exemplificando: 

� Aplicação de um desconto de 25% às modalidades desenvolvidas no Multiusos 

nomeadamente, aulas de grupo “Ginástica de Manutenção”, “Ginástica Infantil”, 

“Ballet” e “Hip Hop”, sendo que este valor não é acumulável com outros descontos já 

contemplados ou a contemplar (princípio subjacente à tabela aplicável às Piscinas). 

 
Podendo à partida o valor percentual parecer elevado, expomos a título de exemplo, a 

conjugação de Aulas de Grupo” e “Hidroginástica” (por ser uma das combinações mais 

prováveis) com a periodicidade de 2 e 3 vezes por semana, por cada atividade, já com a 

aplicação do desconto de 25%. 
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Os valores apresentados têm subjacente a ponderação de vários elementos que se mostram 

determinantes para a sua fixação, nomeadamente o da análise comparativa e de mercado 

efetuada, em que se consideraram equipamentos idênticos, e que de alguma forma se 

mostram potenciais concorrentes do Multiusos, bem como foram tidas em linha de conta 

caraterísticas do equipamento que permitem colocá-lo no mercado como um equipamento de 

topo.  

O facto de ser um espaço recente, que oferece equipamento e condições técnicas de 

excelência, implementado numa zona circundante que permite o estacionamento, faz com que 

se coloque em posição preferencial face aos seus congéneres.  

A Tabela de Preços do Multiusos pretende abranger as várias possibilidades de utilização dos 

espaços em causa, sem prejuízo de, em cada situação, o processo negocial de utilização ditar a 

necessidade de estipular, contratualmente, outros valores cuja imputação seja da entidade 

utilizadora.  

Desta forma, este instrumento determina, de forma clara, os valores a pagar pela utilização de 

cada um dos espaços supra referidos, permitindo, assim, ao potencial utilizador analisar os 

valores praticados pela empresa. Contudo, e atentas as necessidades de funcionamento do 

espaço e sobretudo a maior ou menor complexidade do evento que se pretende, caberá, em 

cada situação, avaliar a existência de outros valores que ultrapassem a mera utilização do 

espaço e que mereçam tutela contratual. 

Realça-se, também e à semelhança do que já acontece nos restantes equipamentos geridos 

pela empresa, a preocupação em salvaguardar a especificidade das IPSS/ Instituições de 

caráter social, no que respeita à utilização dos Ginásios.  

No que se refere à utilização de espaços do Multiusos há que salvaguardar algumas situações 

que pela sua especificidade pressupõem um regime excecional, relativamente ao previsto na 

Tabela aplicável. 

Assim: 

 
a) Embora a utilização dos espaços por particulares (ginásios 1 e 3) se destine a todas as 

pessoas singulares e coletivas, ficarão excluídas do âmbito de aplicação da tabela de 

preços as entidades que tenham por objeto a prestação de serviços semelhantes aos 

prestados pela Municipália EM, no Multiusos. Os termos e condições de utilização de 

espaços deste equipamento, por entidades que prestem atividades desportivas 
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análogas às existentes no Multiusos, serão analisados concretamente, e pressuporão a 

celebração do respetivo suporte contratual, no qual constará, igualmente, o valor 

acordado por tal utilização. 

b) A realização de torneios e/ou campeonatos nacionais e internacionais de modalidades 

desportivas, pelo seu âmbito e características, será objeto de análise específica, 

procedendo-se à celebração de contrato ou protocolo que defina os termos em que 

tais eventos se concretizarão, termos esses que incluirão, entre outros, os valores 

cobrados pela utilização de espaços no multiusos; 

c) Ficará ainda previsto em tabela de preços que o Conselho de Administração terá 

legitimidade para celebrar contratos, protocolos ou acordos de cooperação com 

entidades singulares ou coletivas que pretendam realizar eventos no Multiusos, 

contemplando, tais documentos, as condições e formas de pagamento, diferentes das 

previstas em Tabela de Preços, desde que se mostrem benéficas e rentáveis para a 

empresa.  

 

É de referir, ainda, que os valores têm em vista um objetivo, o de dinamizar o Multiusos, 

tornando a sua utilização apelativa, para que seja considerado um espaço multifuncional de 

referência, não só em Odivelas, mas, e sobretudo, para lá das fronteiras do Concelho. 

Como tal, os colégios e outras instituições são sem dúvida um segmento-alvo de mercado a 

conquistar para o Multiusos, pois, e repetimos, as condições ímpares e a localização 

estratégica do equipamento municipal proporcionam uma mais-valia singular para o 

desenvolvimento das modalidades, por exemplo, “Ginástica Infantil”, “Ballet” e “Hip-Hop”. 

Estas aulas decorrem em horários a definir, realizando uma ocupação de espaço em horários 

com menos afluência, entre as 9:15 e as 12:00 no período da manhã, e entre as 14:30 e as 

17:15 no período da tarde. 

Por fim, registamos que as IPSS/Instituições de Carácter Social, e à semelhança da prática já 

existente nas Piscinas, beneficiam de um desconto de 5% no âmbito da Reserva de 

Espaço/Ginásios 1 e 3, respeitante ao item da Tabela de Preços do Multiusos, “Utilização de 

Espaços”. 
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a) Não se aplicam às Sessões de Bem-Estar, Terapias Individuais e Sessões de Tratamento

AGREGADOS FAMILIARES CONSTITUÍDOS POR 3 OU 

MAIS ELEMENTOS A PARTIR DO 3º ELEMENTO INSCRITO, OS 

DESCENDENTES OU AFINS BENEFICIAM DE 

5% DE DESCONTO NAS MENSALIDADES

UTILIZADORES COM IDADE IGUAL OU SUPERIOR A 65 

ANOS

30% DE DESCONTO NAS MENSALIDADES
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, COM GRAU DE 

INCAPACIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 60%

AGREGADOS FAMILIARES CONSTITUÍDOS POR 5 OU 

MAIS ELEMENTOS

A PARTIR DO 3º ELEMENTO INSCRITO, 

BENEFICIAM DA ISENÇÃO DA INSCRIÇÃO

Pagamento Mensal

 30 € 

Krav Maga

Ginástica Infantil b)  20 €  29 €  39 € 

ACORDOS DE COOPERAÇÃO 10% DE DESCONTO NAS MENSALIDADES

b) Os utilizadores que se inscrevam nestas modalidades beneficiam de 25% de desconto quando 

associadas à prática de hidroginástica, hidrobike, natação e correcção postural

BENEFÍCIOS a)

Ginástica Manutenção b)  20 €  29 €  39 €  49 € 

KickBoxing

 29 € 

Aulas de Grupo b)  20 €  29 €  39 €  49 € 

Karaté  30 € 

Hip Hop b)  20 €  29 € 

1x 

Semana

  TABELA DE PREÇOS DO MULTIUSOS                                  
(Os valores apresentados incluem o IVA calculado à taxa legal em vigor)

INSCRIÇÃO/RENOVAÇÃO

Ballet b)  20 €  29 €  39 € 

 30,00 € 

 17,50 € 

GINÁSIOS - Modalidades

                  INSCRIÇÃO

                  RENOVAÇÃO

 39 € 

2x 

Semana

3x 

Semana

Livre 

Trânsito
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(4 sessões teóricas + 10 sessões ginásio)  150 € 

 250 € 

 80 € 

 180 € 

Pós-Parto/Ginásio

Curso teórico-prático 10 sessões de ginásio

4x 

Semana

 60 € 

1x 

Semana

2x 

Semana

GINÁSIOS - Ginástica Corretiva Postural

Curso pré-parto ginásio + água (4 sessões

teóricas + 10 sessões ginásio + 10 sessões

água)

Pré-Parto/Ginásio

Pagamento

5x 

Semana

 40 €  70 € 

Curso pós-parto (10 sessões) + 10 sessões

água

 50 € 

GINÁSIOS  - Pré-Parto e Pós-Parto

Pagamento Mensal  30 € 

3x 

Semana

GINÁSIOS - Squash

7,5 € (45 minutos)

10 € (45 minutos)

HORÁRIO DIURNO (até às 18 horas)

HORÁRIO NOTURNO (após as 18 horas)
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1 hora
De 1 a 10 

horas

De 10 a 

24 horas
1 hora

De 1 a 10 

horas

 De 10 a 

24 horas 

150 € 1.000 €  1.800 € 500 € 1.800 €  2.200 € 

d) A CMO e as IPSS beneficiam de um desconto de 0,50€

relativamente aos valores previstos para as aulas de colégios e

instituições

Reserva de espaço Nave 1

c) As IPSS e as Instituições de caractér social beneficiam de um descnto de 5% relativamente aos

alugueres mensais

Mais de 40 inscritos  12 €  18 € 

Nave 1 + 2 balneários Nave 1 + 2 balneários + bancada

Reserva de espaço Ginásio 3

Particulares

Pagamento

Reserva de espaço Ginásio 1

 25€ por período de 

45 min. 

 35€ por período de 

45 min. 

IPSS/Instituições de                       

caractér social c)

 25€ por período de 

45 min. 

 500 € 

Particulares

24 horas

De 1 a 10 horas  De 10 a 24 horas 1 hora

 De 4 a 10 horas 

IPSS/Instituições de                       

caractér social c)

Reserva de espaço Nave 2

UTILIZAÇÃO DE ESPAÇOS

75 €  750 €  1.000 € 

 35€ por período de 

45 min. 

 300 € 

10 horas

2.500 €

Até 15 inscritos  15 €  23 € 

AULAS PARA COLÉGIOS E INSTITUIÇÕES d)

3.000 €

De 15 a 25 inscritos  14 €  22 € 

Reserva de espaço Multiusos completo 

(Nave 1 + Nave 2 + Auditório)

De 26 a 40 inscritos  13 €  20 € 

Ballet/Hip Hop/Ginástica Infantil
1x 

Semana

2x 

Semana

Instituições

Reserva de espaço Auditório

1 hora

150 €

De 1 a 4 horas
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CONCLUSÕES E PROPOSTAS 

O Conselho de Administração deixou expressa a continuidade da empresa, bem como reforçou 

a sua sustentabilidade com a gestão de mais um equipamento municipal, e que irá ser 

reiterada aquando da apresentação do plano de atividades e orçamento para o Exercício de 

2013. 

A Municipália apresenta uma gestão que compreende três equipamentos municipais, 

operacionalizada por 110 Colaboradores, e que presta os serviços a um universo, fixo, de cerca 

de 6 mil pessoas, que, mensalmente, usufruem das atividades, não esquecendo as centenas de 

utilizações pontuais, bem como a expetativa daquele número aumentar, significativamente, no 

curso da gestão do Multiusos. 

Reforçamos a evidência, clara e inequívoca, da recuperação da empresa, a qual, e tendo em 

conta a abrangência das atividades que nos propomos desenvolver e o número de potenciais 

Utilizadores, permitirá que a Municipália empreenda uma progressiva autonomia financeira 

face ao Acionista Único. 

O Conselho de Administração tem consciência de que o País atravessa uma crise profunda, 

cuja consequência imediata é a da perda de poder de compra, não cabendo nos orçamentos 

familiares a capacidade para usufruir das atividades desenvolvidas pela Municipália.  

É uma situação que queremos continuar a contrariar. 

A nossa gestão tem vindo a provar que é possível manter determinadas atividades a preços 

sociais, ao mesmo tempo que se criam, solidariamente, outras que suportem as necessidades 

de rentabilização, tendo sempre presente o equilíbrio que ao binómio custo/benefício sempre 

inere. 

Como tal, a Municipália tem vindo a cumprir o objetivo de serviço público, como é possível 

verificar pelos documentos que temos vindo a remeter ao Acionista Único, ao mesmo tempo 

que — e caso haja o tempo necessário para que a recuperação da empresa tenha resultados 

materiais positivos —, cumpre os princípios de contenção, de clareza e de transparência, 

subentendidos numa boa gestão de dinheiros públicos. 

 

Desta forma, o Conselho de Administração propõe ao Acionista Único que delibere a 

aprovação do DOCUMENTO DE GESTÃO DO MULTIUSOS JULHO A DEZEMBRO/2012, nos 

seguintes pontos: 
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1. Revisão Orçamental ao Plano de Atividades e Orçamento/2012; 

2. Tabela de Preços do Multiusos. 

 
 

Olival Basto, 26 de setembro de 2012  

 

O Conselho de Administração 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


