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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

10.ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
 
 

Realizada em 27 de novembro de 2012 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

ESTRUTRURAS 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 

 
 

MACROESTRUTURA NUCLEAR 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 
Proposta de Macroestrutura Nuclear da Câmara Municipal 
de Odivelas e respetivo Regulamento Orgânico, na 
sequência da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, nos 
seguintes termos, de acordo com a Proposta n.º 
11/PRES/2012, datada de 20 de novembro de 2012: 
 
“1. Que a organização interna da Câmara Municipal de 
Odivelas adote o modelo de estrutura hierarquizada, de 
acordo com o previsto no artigo 9 º n.º 1 a) do Decreto-
Lei 305/2009, de 23 de outubro, o qual, no caso concreto, 
se afigura ser o mais adequado para a organização interna, 
ao nível da otimização dos recursos humanos, financeiros 
e materiais. 
 
2. Relativamente à estrutura nuclear e na definição das 
respetivas unidades orgânicas nucleares propõe-se a 
seguinte organização:  
 
a) Uma Direção Municipal  
 
b) Quatro Departamentos Municipais: 
 
Departamento Jurídico e de Gestão Financeira e 
Patrimonial  
 
Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico 
 
Departamento de Obras Municipais, Habitação e 
Transportes 
 
Departamento de Gestão Educativa, Juventude, Cultura e 
Ambiente 
 

3. As atribuições e competências a prosseguir pelas 
unidades orgânicas nucleares definidas em 2, encontram-
se detalhadas no Regulamento Orgânico, a complementar 
com a estrutura orgânica flexível que venha a ser aprovada 
pelo órgão executivo municipal, no quadro dos limites 
fixados pela Assembleia Municipal. 
 
4. Quanto à criação de unidades orgânicas flexíveis, 
unidades orgânicas de 3º grau e de subunidades orgânicas 
propõe-se a fixação do seguinte número máximo: 
 

Unidades Orgânicas Flexíveis 
(Divisões Municipais) 21 

Unidades Orgânicas de 3º grau 3 

Subunidades Orgânicas 90 

 
Assim, e tendo em atenção as disposições previstas na Lei 
n.º 49/2012, de 29 de agosto, a estrutura de pessoal 
dirigente da Câmara Municipal de Odivelas é alterada de 
acordo com o seguinte quadro:  
 

PESSOAL 
DIRIGENTE 

Número 
Atual 

Número 
Proposto Alteração 

Diretor Municipal 2 1 -1 

Diretor de 
Departamento ou 
equivalente 

8 4 -4 

Chefes de Divisão 35 18 -17 

Dirigentes de 3º grau 0 3 +3 

Chefes de Equipa de 
Projeto 
(equiparados  
a Chefe de Divisão) 

2 0 -2” 

 
Este assunto carece de deliberação da Assembleia Municipal 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

ESTRUTURA FLEXÍVEL 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 
Estrutura Flexível da Câmara Municipal de Odivelas e 
respetivo Regulamento Orgânico, na sequência da Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto, nos seguintes termos, de 
acordo com a Proposta n.º 12/PRES/2012, datada de 22 
de novembro de 2012: 
 
“1) 21 Unidades Orgânicas ao nível de divisão municipal, 
nas quais se incluem as unidades orgânicas criadas ao 
abrigo do artigo 21º nº1 da Lei 49/2012, de 29 de agosto; 
 
2) 3 Unidades Orgânicas de terceiro grau; 
 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
 

 
Ano XIII - N.º 23 - 11 de dezembro de 2012 

8 
 

A entrada em vigor da estrutura orgânica flexível é 
condicionada à deliberação favorável pela Assembleia 
Municipal da estrutura orgânica nuclear e à publicação em 
Diário da Republica, da referida estrutura orgânica 
nuclear, bem como dos despachos referidos nos números 
3 e 5 do artigo 10º do Decreto-Lei 305/2009, de 23 de 
outubro.” 
 
[Publica-se o referido Documento no final do presente 
Boletim] 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO 
2013 

 

 
 

ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO 
PARA O ANO DE 2013 

 
Proposta de Orçamento e Grandes Opções do Plano 
(GOP’s) – para o ano 2013, de acordo com o proposto no 
Preambulo do referido Orçamento, datado de 22 de 
novembro de 2012. Os documentos referidos farão parte 
integrante da ata da presente reunião. 
 
Este assunto carece de deliberação da Assembleia Municipal 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

 

PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE 
COMPETÊNCIAS NAS JUNTAS DE FREGUESIA 

2013 
 

 
 

PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NAS JUNTAS 
DE FREGUESIA PARA O ANO DE 2013 

 
Proposta de Protocolo de Delegação de Competências nas 
Juntas de Freguesia para 2013, nos termos da alínea c) do 
n.º 6 do artigo 64.º e do artigo 66.º da Lei 169/99, de 18 
de setembro, alterada pela Lei 5-A/2002 e contemplada 
no n.º 4 do artigo 3.ª da Estrutura Orgânica Nuclear da 
Câmara Municipal de Odivelas, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2012/11247, de 
2012.11.23. 
 
Este assunto carece de deliberação da Assembleia Municipal 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

 

MAPA DE PESSOAL - 2013 
 

 
 

MAPA DE PESSOAL PARA 2013 
 

Proposta de Mapa de Pessoal para 2013, nos termos do 
disposto no n.º 3 do artigo 5.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 
de fevereiro e artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 
de setembro, diploma que adapta a citada Lei à 
Administração Local, alterada pelo artigo 18.º da Lei n.º 3-
B/2010, de 28 de abril, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2012/11236, de 2012.11.22.  
 
Este assunto carece de deliberação da Assembleia Municipal 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

CARGOS DE DIREÇÃO INTERMÉDIA 
DE 3.º GRAU 

 

 
 

REGULAMENTO PARA CARGOS DE DIREÇÃO INTERMÉDIA 
DE 3.º GRAU 

 
Proposta de Regulamento para Cargos de Direção 
Intermédia de 3.º Grau do Município de Odivelas, nos 
termos do disposto no artigo n.º 9, da Lei n.º 49/2012, de 
29 de agosto que veio proceder à adaptação à 
Administração Local da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, 
alterada pelas Leis n.º 51/2005, de 30 de abril, 64-A/2008, 
de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril e 64/2011, 
de 22 de dezembro, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2012/11115, 2012.11.20. 
 
Este assunto carece de deliberação da Assembleia Municipal 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

 

DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO 
 

 
 

DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO DOS TITULARES DOS CARGOS 
DE DIREÇÃO SUPERIOR DE 1.º GRAU E DIREÇÃO INTERMÉDIA 

DE 1.º E 2.º GRAUS 
 

Proposta de atribuição do abono para despesas de 
representação, aos titulares dos cargos de direção de 1.º 
grau e de direção intermédia de 1.º e 2.º graus da Câmara 
Municipal de Odivelas, no montante fixado para o pessoal 
dirigente da administração central, com as 
correspondentes atualizações anuais, com efeitos a 30 de 
agosto de 2012, nos termos do disposto na Lei n.º 
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49/2012, de 29 de agosto, que veio proceder à adaptação à 
Administração Local da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, 
alterada pelas Leis n.º 51/2005, de 30 de abril, 64-A/2008, 
de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril e 64/2011, 
de 22 de dezembro, de acordo com a Proposta n.º 
10/PRES/2012, datada de 22 de novembro de 2012. 
 
Este assunto carece de deliberação da Assembleia Municipal 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

MUNICIPÁLIA E.M. 
 

 
 

JUSTIFICAÇÃO DA VIABILIDADE DA MUNICIPÁLIA E.M. 
 
Documento de Justificação da Viabilidade da Municipália 
E.M., na sequência da entrada em vigor da Lei n.º 
50/2012, de 31 de agosto, (que aprova o regime jurídico 
da atividade empresarial local e das participações locais) 
elaborado pelo Conselho de Administração da Municipália 
E.M., o qual deu origem ao parecer interno da Câmara 
Municipal de Odivelas, de acordo com o despacho da 
Presidente da Câmara Municipal de Odivelas exarado no 
ofício n.º 109/PCA/MP/OF/12 da Municipália E.M. 
 
Parecer Interno da Câmara Municipal de Odivelas: 
 
“Exmª Senhora Presidente, 
 
Em cumprimento ao despacho de V.Exa. os signatários 
analisaram o documento em anexo que consubstancia a 
justificação da viabilidade da Municipália – Gestão de 
equipamentos e património do Município de Odivelas, E.M., face à 
Lei nº 59/2012, de 31 de agosto. 
Após uma análise cuidada do conteúdo do documento, 
subscrito pelo Conselho de Administração da única 
empresa municipal existente no território deste Município, 
entendeu-se que, para melhor apreciação e compreensão 
do estudo, seria adequado acrescentar o seguinte: 
 
As competências das autarquias podem, de uma forma 
geral, ser desenvolvidas pelos seus próprios serviços, por 
serviços municipalizados, por figuras empresariais 
controladas direta ou indiretamente pela autarquia ou 
serem concessionados.  
 
A transferência da responsabilidade pela realização de 
atividades autárquicas a empresas do S.E.L. só é aceitável 
na medida em que, comprovadamente, o modelo 
empresarial se revele mais eficiente, do ponto de vista da 
gestão dos recursos envolvidos e da satisfação do 
consumidor ou utente, em comparação com a “produção 
interna” na medida em que dê resposta às alterações 
percecionadas pelas autarquias aos utentes dos serviços 

públicos, da procura feita pelos cidadãos, das necessidades 
a satisfazer e do funcionamento do mercado local.  
Acresce, que os municípios são, cada vez mais 
confrontados com a exigência dos cidadãos, para uma 
adequada prestação de funções com carácter de serviço 
público, ou que visam corrigir falhas de mercado ao nível 
local, dos seus serviços e direitos básicos a satisfazer pelas 
autarquias locais, o que, naturalmente, se repercute num 
acréscimo de intervenção e de custos para o poder local. 
Os gestores deverão, não só fornecer um serviço melhor 
mas também um serviço com menos encargos para o 
munícipe. 
Assim, a atividade do S.E.L. desempenha um papel 
importante na realização das atribuições das autarquias, 
nas situações em que associa utilidade social com 
eficiência na provisão de bens e serviços públicos. 
 
Acresce ainda que, do ponto de vista económico e social, 
a atividade do S.E.L. tem um impacto positivo na criação 
e manutenção de emprego local. 
 
A criação de uma entidade empresarial deve obedecer a 
procedimentos claros e rigorosos, entre os quais se 
destacam: 
a)Verificação da justificação das necessidades que se 
pretende satisfazer e da adequação das figuras jurídicas 
pela qual se efetivará a sua satisfação; 
b)Existência de procura atual ou futura a satisfazer;  
c)Avaliação do impacto da atividade empresarial sobre as 
contas municipais, visando, nomeadamente, não induzir 
duplicação de funções ou subaproveitamento de recursos 
disponíveis nos serviços dos municípios;  
d)Condições de sustentabilidade económica e financeira 
da figura empresarial;  
e)Avaliação do benefício social resultante, em termos de 
qualidade do serviço, para o conjunto dos cidadãos da ou 
das autarquias. 
 
As empresas do S.E.L. são uma projeção ou 
desenvolvimento do “poder local democrático”, criadas 
para desenvolver fins públicos e de interesse público. 
Neste sentido, as empresas, bem como os decisores do 
S.E.L., não devem deixar de se orientar por critérios de 
interesse público e por uma ética de responsabilidade e de 
prestação de contas. 
 
A opção pela exteriorização de um serviço público, 
através de uma empresa municipal, entidade empresarial 
local, ou outra forma jurídica, da competência da 
autarquia, deve resultar de um exercício de comparação 
entre custos e benefícios nas suas diferentes formas. 
 
Implica, pois, uma avaliação prévia, no sentido de obter 
uma relação custo-benefício, ou custo-eficácia, favorável à 
solução empresarial, mas, ainda assim, esta avaliação não 
elimina totalmente os riscos futuros, próprios da atividade 
empresarial, os chamados riscos próprios do negócio.  
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Quando se opta pela criação de uma empresa municipal, 
tenta-se proceder a uma desintegração vertical positiva, 
com vista a um maior grau de especialização. Pretende-se 
que o desenvolvimento de uma determinada atividade, 
com um modelo de gestão empresarial, consiga ganhos de 
qualidade e se obtenha racionalidade acrescentada. 
 
A dimensão do mercado constitui, na maior parte dos 
casos, uma condição essencial da sustentabilidade 
económica e financeira da empresa, pelo que deve ser tida 
em conta, bem como, a existência de operadores ou 
agentes económicos nas áreas a submeter à atividade 
empresarial. 
 
Por definição, tendo em conta os bens produzidos ou os 
serviços prestados, as empresas do S.E.L. não têm como 
objetivo último realizar lucros. No entanto, devem manter 
uma gestão equilibrada das contas, que, tal como na 
prática orçamental, deve ser uma regra comum aos 
organismos da administração pública, não se podendo 
excluir a realização de excedentes.  
 
O conceito de sustentabilidade, aplicado às entidades do 
S.E.L., deve considerar duas vertentes: uma de natureza 
financeira e outra de natureza económica e social.  
 
A sustentabilidade financeira deve ser entendida como a 
capacidade de a empresa satisfazer temporalmente os seus 
compromissos com as instituições financeiras, 
fornecedores e trabalhadores.  
 
A existência de rácios de referência obrigatórios por lei, 
rácio de solvência, rácio de endividamento, ou outros, 
devem funcionar como indicadores de alerta suscetíveis de 
evitarem situações de rutura de contas ou desequilíbrios 
estruturais.  
 
A continuidade do fornecimento de muitos dos bens 
produzidos e serviços ministrados pelo S.E.L. coloca o 
problema da sua sustentabilidade num plano diferente 
daquele que é o da ótica empresarial privada e de 
mercado.  
 
A sustentabilidade económica e social da empresa deve ser 
considerada como uma condição da anterior, sendo que as 
condições do mercado local e a capacidade do acionista 
(autarquia) são decisivas para assegurar aquela. 
 
A fundamentação e a enumeração das práticas de gestão 
desejáveis para o S.E.L. estão bem definidas na legislação.  
 
Ora, é neste quadro em que se insere a atividade 
desenvolvida pela Municipália – Gestão de equipamentos e 
património do Município de Odivelas, E.M., única empresa 
municipal existente na área geográfica do Município de 
Odivelas, que tem por objeto a gestão de equipamentos e 
património cultural e desportivos Municipais, pondo-os à 

disposição dos seus munícipes e utentes em geral, que de 
outro modo não teriam acesso1. 
Mais, não basta dizer que se trata da única empresa 
municipal existente no Concelho. Importa sublinhar, que 
se trata da única empresa existente no Concelho, pública 
ou privada, cujo objeto social consiste no 
desenvolvimento de atividades de cariz cultural e 
desportivo, visando ainda, permitir o acesso à cultura, 
lazer e desporto ao maior número de pessoas 
independentemente da sua condição social. 
 
Negar a sua subsistência, seria cercear o Município de 
Odivelas de uma gestão especializada nestas áreas, que 
constituem direitos fundamentais e cujo acesso é 
constitucionalmente garantido.  
 
Nestes termos os signatários subscrevem, as conclusões 
no Documento de Justificação da Viabilidade da Municipália 
E.M., que aqui tem plena aplicabilidade no seu 
conjunto2.,considerando que: 
 
1.A aplicação dos critérios constantes no número 1 do 
artigo 62.º da Lei nº 59/2012, de 31 de agosto, não 
levam à dissolução da empresa Municipália – Gestão 
de equipamentos e património do Município de 
Odivelas, E.M., quer objetiva quer substantivamente; 
 
2.Não está comprovado que os resultados 
operacionais do exercício das atividades 
desenvolvidas pela empresa Municipália deixem de 
ser negativos, se a atividade fosse internalizada. Pelo 
contrário, julgamos que tal situação poderia onerar 
excessivamente o orçamento municipal, porque 
corresponderia a maiores custos para desenvolver o 
mesmo nível de atividade, anulando-se a eventual 
vantagem económico-financeira que resultaria da sua 
dissolução e internalização;  
 
3.A empresa Municipália – Gestão de equipamentos 
e património do Município de Odivelas, E.M., tem 
uma experiência adquirida na maximização e 
rentabilização das estruturas em causa, e apresenta 
uma maior diversificação de atividades culturais, 
desportivas e de bem-estar, e permite um maior 
acesso dos Odivelenses a este tipo de atividades, que 
de outro modo não teriam. 
 
 
Salvo melhor opinião, é este o nosso parecer sobre o 
documento de viabilidade da empresa Municipália – Gestão 
de equipamentos e património do Município de Odivelas, E.M. 
 
 

                                                 
1 Vide Documento de Justificação da Viabilidade da Municipália E.M. – páginas 6 a 
10. 
 

2
 Vide Documento de Justificação da Viabilidade da Municipália E.M. – página 22 a 

24. 
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Odivelas, 22 de novembro de 2012 
 
Hernâni Boaventura, Diretor Municipal de Gestão e 
Administração Geral 
 
Irene Duarte, Assessora jurídica/GP 
 
Luís Duarte, Coordenador do Gabinete de Auditoria 
Interna e de Avaliação do Desempenho 
 
 
Em anexo: 
Documento de justificação da viabilidade da Municipália – Gestão 
de equipamentos e património do Município de Odivelas, E.M.” 
 
(Aprovado por maioria) 

 
[Publica-se o Documento de Justificação da Viabilidade da 
Municipália E.M., elaborado pela empresa Municipália – 
Gestão de equipamentos e património do Município de 
Odivelas E.M., no final do presente Boletim] 

 
 
 
 

FUNDOS DE MANEIO 
 

 
 

REGULAMENTO DE FUNDO DE MANEIO 
 
Regulamento de Fundo de Maneio, nos termos da Lei n.º 
8/2012, de 21 de fevereiro e Decreto-Lei n.º 127/2012, de 
21 de junho, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2012/11178 de 2012.11.21. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
[Publica-se o referido Documento no final do presente 
Boletim] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

23.ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
 
 

Realizada em 28 de novembro de 2012 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

MOÇÃO 
 

 
 

“AGREGAÇÃO DO INSTITUTO DE ODIVELAS 
AO COLÉGIO MILITAR 

 
Considerando que: 
 
• Assistimos, incrédulos, a mais um inexplicável 
propósito deste Governo, em matérias relacionadas com a 
restruturação e fusão de entidades públicas. Desta feita, 
esta já vulgar forma altiva, pouco ponderada e dialogante, 
poderá comprometer os interesses dos odivelenses e levar 
à destruição de uma instituição de ensino de excelência, 
um património histórico, centenário e de tradição no 
nosso concelho. 
 
• Ancorando-se no facto de atravessarmos uma 
conjuntura difícil e de necessária redução da despesa 
pública, mais uma vez o Governo, através do Ministério 
da Defesa, entendeu que a forma mais adequada, mas, 
sem dúvida, muito pouco refletida e muito discutível, de 
reduzir os custos dos Pupilos do Exército, do Colégio 
Militar e do Instituto de Odivelas, seria fundi-los numa só 
instituição, tendo como consequência a extinção de dois 
deles, entre os quais o prestigiado Instituto de Odivelas. 
 
• Nas comemorações do 14º Aniversário do Município 
de Odivelas, realizadas no passado dia 19 de novembro de 
2012, esta marcante instituição foi distinguida pela 
Autarquia com a Medalha de Honra, Grau Ouro, pelos 
serviços prestados à população e pela sua importância 
histórica e de tradição que marca as raízes do nosso 
Concelho. 
 
• Em 1898, o jornal O Século publicou que um grupo 
de oficiais de regimento n.º 1 de Infantaria da rainha “teve 
uma iniciativa sympatica [e se] lembrou da fundação de um collégio 
para a educação das filhas de oficiais, nos mesmos termos do collégio 
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militar”. No dia 14 de janeiro de 1900 nasceu o Instituto 
Infante D. Afonso, fundado pelo Infante D. Afonso 
Henriques, Duque do Porto e Condestável do Reino. E a 
31 de Dezembro de 1942 foram aprovados os atuais 
Estatutos e a nova designação: Instituto de Odivelas. 
 
• A história deste estabelecimento militar de ensino é 
longa, rica e complexa, nos seus protagonistas, na adoção 
de diferentes planos de estudos, na criação e na 
implementação de práticas educativas já seculares, mas 
então inovadoras, e únicas para a época. 
 
• Ainda hoje o seu nome corre nos melhores rankings 
nacionais, demonstrando a qualidade do ensino que 
pratica no seu dia-a-dia. 
 
• Esta instituição secular, que completou em janeiro 
112 anos de existência, inscreveu uma marca de água 
identitária e indelével no nosso Concelho, e o seu 
contributo para uma educação de excelência e de 
desenvolvimento integral tem sido notório. 
 
• Pelo seu passado e sobretudo pelo seu futuro, o 
Município de Odivelas entende que é fundamental e 
fulcral que o Instituto de Odivelas continue em Odivelas. 
Queremos que seja autónomo, vivo, a criar e a continuar a 
formar jovens exemplares com elevados padrões de 
cidadania; 
 
A Câmara Municipal de Odivelas, reunida em 28 de 
Novembro de 2012, delibera: 
 
Reafirmar a importância do Instituto de Odivelas, parte 
importante da nossa identidade passada, presente e futura, 
para o nosso Concelho; 
 
Sensibilizar o Sr. Ministro da Defesa, fazendo prevalecer a 
razoabilidade e bom senso na decisão a tomar pelo 
Governo, mantendo o Instituto de Odivelas no território 
deste Município. 
 
A Câmara Municipal de Odivelas” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

REUNIÕES 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 

 
 

DESAGENDAMENTO 
DAS REUNIÕES DO MÊS DE DEZEMBRO 2012 

 
Desagendamento das duas reuniões da Câmara Municipal 
de Odivelas marcadas para o dia 12 e 26 de dezembro de 
2012, e agendamento de uma só reunião para o dia 19 de 

dezembro de 2012, pelas 09h00, passando a mesma a ser 
pública, cumprindo-se assim as normas legais, de acordo 
com o proposto na informação n.º Interno/2012/11235, 
de 2012.11.22. 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

CEDÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO 
 

 
 

ACORDO DE CEDÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO 
 
Ratificação do despacho da Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, exarado na informação n.º 
Interno/2012/11369, 2012.11.27, de autorização da 
celebração de acordo de cedência de interesse público 
com o trabalhador António Carlos de Carvalho Peixoto, 
da Companhia Carris de Ferro de Lisboa, com efeitos 
desde o dia 26 de novembro de 2012, pelo período de um 
ano, de acordo com o proposto na informação acima 
referida. 
 
(Ratificado por maioria) 

 
 
 
 

PROTOCOLO 
 

 
 

PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DE ODIVELAS E O 
LABORATÓRIO DA FALA-LABFALA, LDA 

 
Protocolo de Cooperação a celebrar entre o Município de 
Odivelas e o Laboratório da Fala – LABFALA, Lda, no 
âmbito do “Projeto SEI! Odivelas”, ao abrigo do disposto 
na Lei n.º 159/99, no seu artigo 19.º, ponto 3, alínea e), 
que determina que é competência dos Municípios “(…) 
apoiar o desenvolvimento de atividades complementares 
de ação educativa na educação pré-escolar e no ensino 
básico (…)”, bem como no artigo 64.º, n.º 4 alínea b), e 
art.º 67.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na sua 
redação atual, de acordo com o proposto na informação 
n.º interno/2012/11131, de 2012.11.20, nos termos da 
minuta anexa à referida informação, e que foi aprovada 
com alterações propostas no decorrer da presente reunião. 
 
 
“PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE A CÂMARA 
MUNICIPAL DE ODIVELAS E O LABORATORIO DA 

FALA – LABFALA LDA 
 
Considerando que a Educação constitui uma prioridade 
para a Câmara Municipal de Odivelas que tem como 
missão contribuir para uma educação de qualidade para 
todos garantindo não só o acesso e a permanência de 
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crianças e jovens na escola, mas também a igualdade de 
oportunidades para um desenvolvimento humano integral 
que se traduz no combate ao insucesso escolar e na 
promoção de atividades curriculares e extracurriculares e 
desenvolvimento de programas municipais, como o 
Projeto SEI! Odivelas; 
 
Considerando que o Laboratório da Fala - Labfala Lda. 
tem como missão central prestar apoio terapêutico no 
âmbito da terapia da fala a crianças, jovens e adultos, 
segundo os fatores identificados pela Organização 
Mundial de Saúde (2000), através da avaliação, diagnóstico 
e tratamento das mais diversas dificuldades que possam 
estar a limitar ou impedir o correto desenvolvimento da 
linguagem, fala e comunicação humana; 
 
O Município de Odivelas, adiante designado por 
primeiro outorgante, pessoa colectiva n.º 504 293 125, 
com sede nos Paços do Concelho – Rua Guilherme 
Gomes Fernandes – Quinta da Memória, 2675-372 
Odivelas, representada pela Sra. Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, Dr.ª Susana Carvalho Amador,  
 
e o Laboratório da Fala - LABFALA,  Lda., adiante 
designado de segundo outorgante, pessoa colectiva 
n.º508804701, com sede na Rua do Tejo, nº3, 2625-230 
Póvoa de Santa Iria, matriculado na Conservatória do 
Registo Comercial de Lisboa sob o nº 508804701, 
representado por Cristina Vareda e Cristina Martins, na 
qualidade de Gerentes da mesma Empresa,  
 
Manifestam, através do presente Protocolo, a intenção de 
estabelecer relações de cooperação e colaboração, as quais 
se regem pelas cláusulas seguintes: 
 

Cláusula 1ª 
Objeto 

Nos termos do presente protocolo e no exercício das 
respetivas competências institucionais, o primeiro e o 
segundo outorgantes, propõem-se a colaborar na 
realização de ações de interesse mútuo relativas aos 
domínios da educação, em concreto nas dificuldades da 
linguagem, fala e comunicação humana. 
 

Cláusula 2ª 
Objectivos 

São objectivos do presente protocolo: 
a)Contribuir para o aumento do conhecimento sobre a 
terapia da fala a crianças, jovens e adultos; 
b)Contribuir para o levantamento das situações-problema 
e operacionalização de programas de prevenção, ao nível 
do contexto educativo; 
c)Contribuir para a promoção de práticas que atuem no 
desenvolvimento de competências da linguagem, fala e 
comunicação; 
d)Contribuir para a redução de potenciais fatores de risco 
na área da terapia da fala; 
e)Contribuir para a implementação de projetos na área da 
terapia da fala. 

Cláusula 3ª 
Responsabilidades do Município de Odivelas 

O primeiro outorgante obriga-se a: 
a)Incluir em documentação e divulgação associada a 
projetos comuns o logótipo/referência do segundo 
outorgante; 
b)Divulgar atividades conjuntas no site oficial do primeiro 
outorgante; 
c)Promover a divulgação do apoio prestado pelo segundo 
outorgante a projetos da CMO nos órgãos de 
comunicação social; 
d)Preparar e elaborar atividades conjuntas com o segundo 
outorgante, como sejam reuniões, oficinas, seminários, 
encontros e produção de trabalhos nas áreas da terapia da 
fala; 
e)Aceitar que o segundo outorgante participe em reuniões 
de preparação e avaliação de ações a levar a cabo no 
âmbito do presente protocolo. 
 

Cláusula 4ª 
Responsabilidades do Laboratório da Fala - 

LABFALA, Lda. 
O segundo outorgante obriga-se a: 
a)Divulgar actividades conjuntas no site oficial do 
segundo outorgante; 
b)Preparar e elaborar atividades conjuntas com o primeiro 
outorgante, como sejam reuniões, oficinas, seminários, 
encontros e produção de trabalhos nas áreas da terapia da 
fala; 
c)Desenvolver programas como oficinas, encontros, ações 
de formação e sensibilização na área da deteção precoce 
das dificuldades de linguagem, fala e comunicação para a 
comunidade educativa do concelho de Odivelas; 
d)Promover e estabelecer a comunicação e a interligação 
entre o primeiro outorgante e instituições e/ou 
organismos com relevância e interesse na área da 
educação em geral e da área da terapia da fala em 
particular; 
e)Aceitar que o primeiro outorgante participe em reuniões 
de preparação e avaliação de acções a levar a cabo no 
âmbito do presente protocolo. 
 

Cláusula 5ª 
Gestão do protocolo 

Este Protocolo será gerido, em cada ano civil, em 
conjunto pelos dois outorgantes, de forma a definir nesse 
período os procedimentos a seguir. 
 

Cláusula 6ª 
Recursos Abrangidos 

Os recursos logísticos, técnicos e financeiros das 
actividades comuns serão sempre previamente acordados 
entre as duas partes. 

 
Cláusula 7ª 
Vigência 

O presente protocolo tem a duração de um ano e entra 
em vigor na data da sua assinatura, considerando-se 
automaticamente renovado por iguais e sucessivos 
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períodos, caso não seja denunciado por qualquer um dos 
outorgantes, com a antecedência mínima de 60 dias em 
relação ao seu termo, mediante comunicação por carta 
registada com aviso de recepção. 
 
Odivelas,   de         de 2012 
 

Pelo Município de Odivelas Pelo Laboratório da Fala - LABFALA, Lda. 
 

A Presidente da Câmara 
 

As Gerentes 

---------------------- --------------------- --------------------- 
(Susana Carvalho Amador, Dr.ª) (Cristina Vareda Dr.ª) e (Cristina Martins,Dr.ª)” 

 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

AVOCAÇÃO DE ESPAÇO VERDE 
 

 
 

AVOCAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO ESPAÇO VERDE EXTERIOR DO 
CASTELINHO, ODIVELAS 

 
Avocação da competência para manutenção dos espaços 
verdes do Castelinho, situado na Rua do Castelinho, à 
Junta de Freguesia de Odivelas, que inclui a manutenção 
(incluindo a conservação de todos os pavimentos, 
mobiliário urbano, equipamentos de atividade desportiva e 
espaços verdes envolventes às piscinas municipais de 
Odivelas), nos termos do artigo 20.º do Protocolo de 
Delegação de Competências nas Juntas de Freguesia e do 
n.º 2 do artigo 39.º do Código do Procedimento 
Administrativo, de acordo com o proposto na informação 
n.º Interno/2012/11181, de 2012.11.21.  
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 

PROCESSOS PARTICULARES 
 

 
 

ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 1/2000 
BAIRRO GRANJAS NOVAS, RAMADA 

 
Alteração ao alvará de loteamento n.º 1/2000 do Bairro 
das Granjas Novas, Ramada, para os lotes 63, 66, 69, 72, 
75, 78, 82, 85, 88, 91, 94 e 97, em nome de maria 
Guadalupe Bessa Ferreira Marques Curado e outros, 
condicionada à apresentação da planta síntese atualizada 
de acordo com a informação técnica n.º 
121/MS/DGOU/DRU/12, de acordo com o proposto 
na folha 2781 do Processo n.º 14102/LO/GI. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 

SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO CAUÇÃO 
BAIRRO DO SOL NASCENTE, RUA DAS PALMEIRAS, LOTE 191, 

FAMÕES 
 
Substituição da hipoteca legal, constituída sobre o lote 
191, sito na Rua das Palmeiras, inserido no Bairro Sol 
Nascente, Famões, com Alvará de Loteamento n.º 
5/2007, emitido em 27 de dezembro de 2007, pelo 
depósito caução n.º 10933 de 2012.11.08 na conta do 
Banco Caixa Geral de Depósitos, em nome de Ana Maria 
Marques Freire Lopes, a favor da Câmara Municipal de 
Odivelas, no valor de € 2.887,63 (dois mil, oitocentos e 
oitenta e sete euros e sessenta e três cêntimos), para 
garantir a boa execução das obras de urbanização 
referentes ao Alvará de Loteamento n.º 5/2007, de acordo 
com o proposto na informação n.º 
146/SM/DRU/DGOU/12, de 2012.11.16. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

 

NOTA INFORMATIVA 
 

 
 
 

VEREADOR ILÍDIO FERREIRA 
 

 
 

RENÚNCIA A MANDATO 
 

Renúncia de mandato, com efeitos a partir de dia 29 de 
novembro de 2012, do Vereador da Câmara Municipal de 
Odivelas Ilídio de Magalhães Ferreira, por motivos 
estritamente pessoais, de acordo com Carta de Renúncia 
por si apresentada no decorrer do Período Antes da 
Ordem do Dia da 23.ª Reunião Ordinária da Câmara 
Municipal de Odivelas, de 28 de novembro de 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
 Ano XIII - N.º 23 - 11 de dezembro de 2012  

15 
 

 

UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 
 
 

DESPACHOS 
 

 
 

DESPACHO N.º 50/PRES/2012 
 
Assunto: Congelamento de novos Cabimentos e 
Compromissos 
 
Considerando:  
 

• A necessidade em se limitar, no final do ano 
económico, as despesas decorrentes da atividade 
municipal, atendendo às atuais dificuldades 
financeiras;  

 
• As medidas que no âmbito da lei dos 

compromissos, estão a condicionar toda a atividade 
municipal, estando o Município legalmente 
vinculado ao seu cumprimento; 

 
• Que os limites ao endividamento líquido das 

autarquias impõem a adoção de regras apertadas 
que visam controlar a despesa, atuando com 
acrescido rigor na contenção das mesmas. 

 
Determino: 
 

1. O congelamento de novos cabimentos e 
compromissos e a não assunção de novas 
responsabilidades, a partir da data do presente 
despacho;  

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

os cabimentos a compromissos relativos a despesas 
de funcionamento só podem ser efetuados após 
previa análise pelo Gabinete da Presidência e a sua 
autorização pela signatária para a respetiva 
cabimentação e compromisso;  

 
3. Os processos de despesa identificados pelos 

serviços como urgentes e inadiáveis têm de conter 
a necessária fundamentação. 

 
Odivelas, 3 de Dezembro de 2012 
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 
 
 

DESPACHO N.º 52/PRES/2012 
 
Assunto: Tolerância de ponto 
 
1 - Considerando a tradição existente no sentido da 
concessão de tolerância de ponto nos serviços públicos na 
quadra natalícia, pela relevância que a mesma assume 
enquanto momento de reunião familiar; 
2 – Considerando que as tolerâncias de ponto nesta época 
contribuem para a dinamização da Economia Local; 
 
Determino, nos termos da competência que me é 
atribuída pela al. a), do n.º 2, do art. 68.º, da Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11 de Janeiro, e pelas Declarações de 
Retificação n.º 4/2002, de 6 de Fevereiro e n.º 9/2002, de 
5 de Março e alterada pela Lei n.º 67/2007, de 31 de 
Dezembro, que nos próximos dias 24 e 31 de Dezembro 
seja concedida tolerância de ponto aos trabalhadores 
municipais. 
 
Mais determino, atendendo a que estas comemorações 
estão associadas, muitas vezes, a deslocações pelo País, 
que seja, igualmente, concedida tolerância ou no dia 26 de 
dezembro ou no dia 2 de janeiro, sem prejuízo do normal 
funcionamento dos serviços, ficando a cargo dos 
respetivos Dirigentes a gestão da melhor forma como 
estas dispensas se poderão processar. 
 
Prevendo-se que a afluência de utentes à Biblioteca 
Municipal D. Dinis e respetivos Polos, nos dias 22 e 29 de 
Dezembro de 2012, sábado, seja muito inferior ao 
habitual, mais determino que, nesses dias, seja concedida 
tolerância de ponto aos trabalhadores municipais que 
exercem funções nesses equipamentos. 
 
Ficam excecionados do presente despacho, os 
trabalhadores da Loja do Cidadão que, pela especificidade 
desse espaço, usufruirão de tolerância de ponto, nos 
termos a acordar entre os trabalhadores e a coordenação 
da Loja. 
 
Ficam, igualmente, excecionados do disposto no presente 
Despacho, os serviços que, atenta a imprescindibilidade 
do seu funcionamento, não possam dispensar os seus 
trabalhadores, caso em que os mesmos usufruirão das 
referidas dispensas em momento posterior, a acordar com 
o respetivo superior hierárquico.  
 
Solicito, todavia, a todos os serviços que prestam 
atendimento ao público que procedam à divulgação deste 
despacho, afixando-o nas respetivas portas, para que o 
mesmo seja do conhecimento antecipado dos Munícipes. 
 
Odivelas, 7 de Dezembro de 2012 
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
(Susana de Carvalho Amador) 
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DESPACHO N.º 15/DGOU/2012 
 
Assunto: Subdelegação de assinatura de correspondência e 
expediente no âmbito da Divisão de Reabilitação Urbana 
 
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, diploma que aplica a Administração Local a Lei 
n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, com a redação em vigor, 
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 redação que lhe 
foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 4/96, de 31 de Janeiro, 
subdelego na Técnica Superior, Arq.a Rita de Sousa 
Ribeiro Diogo, durante o período compreendido entre 
os dias 5 a 7 do Dezembro de 2012, por ausência (férias) 
da respetiva Chefe de Divisão, a assinatura da 
correspondência e expediente necessários à instrução dos 
processos no âmbito da Divisão de Reabilitação Urbana. 
 
Odivelas, 04 do Dezembro 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.° 
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AVISOS 
 

 
 

AVISO 
CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

Alvará de Loteamento n.º 1/2005 – B.º Casal Novo – 
Famões/Caneças 

 
2.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 17.ª Reunião Ordinária da 
Câmara Municipal de Odivelas de 27 de Setembro de 2011 
e na 5.ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de 
Odivelas de 29 de Novembro de 2011 – Proposta de 
aprovação de alteração ao Alvará de Loteamento n.º 

1/2005 que consiste na alteração dos parâmetros 
urbanísticos previstos para os lotes 6, 28, 29, 34, 91, 131, 
280, 411,432,433,439, 494, 525, 692, 867, 868, 912 e 1053, 
tendo merecido aprovação por unanimidade, determina 
que se emita o presente aditamento ao Alvará de Licença 
de Loteamento identificado em epígrafe, em nome da 
Comissão de Administração Conjunta da AUGI 1 a 21 do 
B.º Casal Novo.  
As taxas devidas pela emissão do aditamento ao alvará de 
loteamento, TMU e Compensação pela área de cedência 
para equipamento de utilização coletiva em falta, 
imputáveis a cada lote, podem ser pagas, individualmente, 
pelos respetivos proprietários, no ato de admissão da 
comunicação prévia de construção ou legalização, num 
período de um ano a contar da data de emissão do 
presente aditamento, sem prejuízo da sua exigência a 
qualquer momento pela Câmara Municipal de Odivelas. 
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 Area Lote Construção Uso A. Impl. A. Hab. A.Com. A.B.C. 

Anexo N.º Pisos 

Fogos Área Destino Ab.c.s. Ac.c.s. Total 

6 404,25 Exist. Com./hab. 183,5 183,5 183,5 367 28,9 Estac. 0 2 2 1 

28 202,6 Exist. habitação 132 224,3 0 224,3 0 
 

0 2 2 2 

29 193,6 Exist/prev. habitação 117,9 353,7 0 353,7 40 Estac. 0 3 3 2 

34 612,35 Exist. Com./hab. 144 144 144 288 0 
 

0 2 2 1 

91 524,45 Exist. habitação 245,4 490,8 0 490,8 0 
 

0 2 2 4 

131 308,8 Exist. habitação 90 180 0 180 50 Estac./arr. 0 2 2 1 

280 620,9 Exist. habitação 195 254 0 254 23,1 Estac./arr. 0 2 2 2 

411 366 Exist. Com./hab. 125 217 58 275 50 Estac. 0 2 2 3 

432 207,75 Exist. habitação 152,1 304,6 0 304,6 40 Estac. 1 2 3 2 

433 207,75 Exist. habitação 138 245 0 245 45 Estac. 1 2 3 2 

439 349 Prev. habitação 150 300 0 300 25 Estac. 0 2 2 1 

494 225 Exist/Prev. habitação 86,4 172,8 0 172,8 16,9 Estac. 0 2 2 2 

525 215 Exist. habitação 101 202 0 202 0 
 

0 3 3 2 

692 611 Exist. comércio 276,5 276,5 276,5 553 0 
 

0 2 2 2 

867 301,4 Prev. habitação 130 260 0 260 25 Estac. 0 2 2 1 

868 301,2 Exist. habitação 131 262 0 262 25 Estac. 1 2 3 1 

912 304 Exist. habitação 100 200 0 200 25 Estac. 0 2 2 1 

1053 267,1 Exist. habitação 100 200 0 200 35 Estac./arr. 0 2 2 1 
 
 
2. Alterações ao quadro de ónus do aditamento ao 
alvará do Casal Novo: 
Lote 6 – Foi eliminado o ónus “Eliminar servidão de 
vistas”; 
Lote 28 - Foi eliminado o ónus “Excesso de construção 
em anexo; Retirar 2º piso do anexo.” 
Lote 29 – Foi eliminado o ónus “Excesso de construção 
em anexo; Anexo a reformular.” 

Lote 280 – Foi eliminado o ónus “Construção e anexo a 
reformular.” 
Lote 432 – Foi eliminado o ónus “Excesso de construção; 
construção a reformular; excesso de construção em anexo; 
anexo a demolir.” 
Lote 525 – Foi eliminado o ónus “Não cumpre 
afastamentos lateral direito e tardoz; eliminar servidão de 
vistas; anexo a demolir.” 
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Os lotes 439 e 867, em função do parecer da PT, ficarão 
condicionados no âmbito das respetivas comunicações 
prévias de construção, a garantir a execução de 
infraestruturas destinadas ao suporte de rede de 
telecomunicações, que prevejam a entrada subterrânea nos 
novos edifícios, em conformidade com a legislação 
aplicável. 
 Todas as restantes especificações constantes do aludido 
alvará de loteamento não sofreram qualquer alteração. 
 
Paços do Concelho, 8 de Novembro de 2012 
 

A Presidente da Câmara Municipal, 
 

(Susana de Carvalho Amador) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVISO 
Alvará de Loteamento n.º 3/2007 – B.º Quinta das 

Canoas – Pontinha 
 

2 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 15.ª Reunião Ordinária da 
Câmara Municipal de Odivelas de 25 de Julho de 2012 – 
Proposta de aprovação de alteração ao Alvará de 
Loteamento n.º 3/2007 que consiste na alteração dos 
parâmetros urbanísticos previstos para o lote 49, 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 Pais Fernandes.  
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 

 
 

Alvará n.º 3/2007 Alteração ao Alvará n.º 3/2007 

Lote 
Área 
Lote 
(m²) 

Pisos Fogos Uso 
Área 
Impl. 
(m²) 

Área 
Const. 
(m²) 

Área 
Lote 
(m²) 

Pisos Fogos Uso 
Área 
Impl. 
(m²) 

Área 
Const. 
(m²) 

49 253 3 2 H 125 375 253 3 3 
H + 
AE 125 375 

Os valores alterados foram representados a negrito. 
 
Todas as restantes especificações constantes do aludido 
alvará de loteamento não sofreram qualquer alteração. 
 
Paços do Concelho, 9 de Novembro 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 1/2007- 
Bairro Quinta das Pretas – Famões, para o lote 6, 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, 12 de Novembro 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 
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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 
10/2003- Bairro Casal das Comendadeiras – Famões, para 
o lote 25, 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, 16 de Novembro de 2012. 
 
 

A Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 
 

(Susana de Carvalho Amador) 
 
 
 
 
 

AVISO 
CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

Alvará de Loteamento n.º 1/2000 – B.º Granjas Novas – 
Ramada 

 
4.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 13.ª Reunião Ordinária da 
Câmara Municipal de Odivelas de 27 de Junho de 2012 – 
Proposta de aprovação de alteração ao Alvará de 
Loteamento n.º 1/2000 que consiste na alteração dos 
parâmetros urbanísticos previstos para o lote 145, tendo 
merecido aprovação por unanimidade, determina que se 
emita o presente aditamento ao Alvará de Licença de 
Loteamento identificado em epígrafe, em nome de 
Fernando Neves Nunes.  
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:  

 

N.º Lote Área do Lote 
Índice de Utilização 

(construção) 

Área de construção 
(superfície de 
pavimento) 

N.º máximo de pisos N.º de Fogos Utilização (Uso) 

 existente proposto existente proposto existente proposto existente proposto existente proposto existente proposto 

145 437 437 0,46 0,69 201,2 301,92 2 2 1 1 habitação habitação 

             

Diferença 0  0,23  100,72  0  0    

 
 
2. Alterações ao quadro de ónus do alvará de 
loteamento do B.º Granjas Novas: 
Foi eliminado o ónus previsto em alvará de loteamento 
para o lote 145 de forma a ser legalizado o anexo 
existente. 
Todas as restantes especificações constantes do aludido 
alvará de loteamento não sofreram qualquer alteração. 
 
Paços do Concelho, 14 de Novembro de 2012 
 

A Presidente da Câmara Municipal, 
 

(Susana de Carvalho Amador) 
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DECISÕES COM EFICÁCIA EXTERNA 
 

 
 
 

HABITAÇÃO E SAÚDE 
 

 
 
Decisões com eficácia externa tomadas pela Presidente da 
Câmara Municipal, ao abrigo das competências delegadas pela 
Câmara Municipal, através de deliberação proferida na 1.ª 
reunião extraordinária da Câmara Municipal (quadriénio 
2009/2013) de 06/11/2009, de acordo com a Proposta n.º 
1/PRES/2009 de 03/11/2009, no âmbito do Departamento de 
Habitação e Saúde, nos termos da informação com o n.º 
Interno/2012/11518, de 2012.12.03, referente ao mês de 
novembro de 2012: 
 
Departamento de Habitação e Saúde 
 
EDOC/2012/41523 
Interno/2012/10699 de 2012/11/07 
Assunto: Acordo com a Empresa Compreconcil - Denúncia 
Contrato de Arrendamento Rua Domingos Sequeira, 12, 3º Dtº, 
Odivelas - José Agostinho da Conceição Ferreira Rodrigues - 
Assinatura de Declaração pelo senhorio isentando a CMO de 
mais responsabilidades sobre o imóvel 
Decisão da Sra. Presidente da Câmara: "V. com agrado. Proceda-
se em conformidade. Segue assinado o ofício em anexo. À Sra. 
Ch. DCHR, para os devidos efeitos."  
Data da decisão: 2012/11/09 
 
EDOC/2010/25411 
Interno/2012/10804 de 2012/11/09 
Assunto: Demolição da construção precária n.º 42, do Bairro do 
Barruncho, em Póvoa de Santo Adrião. Posse Administrativa 
Decisão da Sra. Presidente da Câmara: “Ao DHS: T.C. e, face ao 
informado, concordo com o que é proposto. Proceda-se em 
conformidade. Segue assinado, para os competentes efeitos, o 
Edital n.º 097/PRES/2012.” 
Data da decisão: 2012/11/12  
 
EDOC/2012/58632 
Interno/2012/10908 de 2012/11/13 
Assunto: Prohabita Acordo 328 – Requerimento para atualização 
de rendas – Rua Júlio Dinis – Lote 18 -.2º Dt., Odivelas – José 
Luís João da Silva Soares. 
Decisão da Sra. Presidente da Câmara: “V. Autorizo conforme 
proposto e face ao informado, e dado tratar-se de uma obrigação 
legal. Ao DGFP/DF para os devidos efeitos." 
Data da decisão: 2012/11/14 
 
EDOC/2012/58638 
Interno/2012/10909 de 2012/11/13 
Assunto: Prohabita Acordo 328 – Requerimento para atualização 
de rendas – Rua Paiva de Andrade – Lote 16 -.2º Esq., Odivelas 
– José Luís João da Silva Soares. 
Decisão da Sra. Presidente da Câmara: “V. Autorizo conforme 
proposto e face ao informado, e dado tratar-se de uma obrigação 
legal. Ao DGFP/DF para os devidos efeitos." 
Data da decisão: 2012/11/14 
 
 

EDOC/2012/36328 
Interno/2012/10993 de 2012/11/13 
Assunto: Prohabita  Acordo 328 – Aditamento ao contrato de 
arrendamento da fração sita na Rua Tomás da Anunciação, 28-1 
Fte, Odivelas. 
Decisão da Sra. Presidente da Câmara: "V. TC e, face ao 
informado, dou o meu acordo ao que é proposto. Proceda-se em 
conformidade. Seguem assinados o oficio e o aditamento ao 
contrato de arrendamento em anexo. Ao DHS para os devidos 
efeitos e subsequentes efeitos." 
Data da decisão: 2012/11/27 
 
 
DGHS - Divisão de Gestão e Habitação Social 
 
EDOC/2012/58661 
Interno/2012/10881 de 2012/11/12 
Assunto: Acordo de Cooperação com as Cooperativas, “ O Lar 
Ferroviário” e “NHC” Social – Novembro de 2012. 
Decisão da Sra. Presidente da Câmara: “Autorizo conforme 
proposto. Ao DGFP/DF para os devidos procedimentos e 
efeitos,  garantindo que esteja o cumprimento do 
enquadramento legal aplicável".  
Data da decisão: 2012/11/14  
 
EDOC/2012/56034 
Interno/2012/10042 de 2012/10/18 
Assunto: Condomínio do Edifício nº 11 da Rua José Régio – 
Odivelas. Pagamento de quotas do ano de 2012. 
Decisão da Sra. Presidente da Câmara: “Autorizo, face ao 
informado. 
Ao DGFP/DF, para os devidos procedimentos e efeitos, 
garantido que esteja o cumprimento do enquadramento legal 
aplicável, e após verificação da existência de fundos disponíveis 
para se efetuar o compromisso da despesa, dado tratar-se de uma 
obrigação legal.”  
Data da decisão: 2012/11/23 
 
EDOC/2012/61047 
Interno/2012/10943 de 2012/11/13 
Assunto: Condomínio do Edifício nº 14 da Rua Fernão Lopes – 
Póvoa de Santo Adrião. Pagamento de quotas do ano de 2012. 
Decisão da Sra. Presidente da Câmara: “Autorizo, face ao 
informado. 
Ao DGFP/DF, para os devidos procedimentos e efeitos, 
garantido que esteja o cumprimento do enquadramento legal 
aplicável, e após verificação da existência de fundos disponíveis 
para se efetuar o compromisso da despesa, dado tratar-se de uma 
obrigação legal”. 
Data da decisão: 2012/11/23 
 
EDOC/2012/60931 
Interno/2012/10928 de 2012/11/13 
Assunto: Condomínio do Edifício nº 6 da Rua Aquilino Ribeir2o 
–Odivelas. Pagamento de quotas  2012. 
Decisão da Sra. Presidente da Câmara: “Autorizo, face ao 
informado. 
Ao DGFP/DF, para os devidos procedimentos e efeitos, 
garantido que esteja o cumprimento do enquadramento legal 
aplicável, e após verificação da existência de fundos disponíveis 
para se efetuar o compromisso da despesa, dado tratar-se de uma 
obrigação legal.” 
Data da decisão: 2012/11/23 
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EDOC/2012/60925 
Interno/2012/10925 de 2012/11/13 
Assunto: Condomínio do Edifício nº 3 do Largo António Aleixo 
– Odivelas. Pagamento de quotas do ano de 2012. 
Decisão da Sra. Presidente da Câmara: ”Autorizo, face ao 
informado. 
Ao DGFP/DF, para os devidos procedimentos e efeitos, 
garantido que esteja o cumprimento do enquadramento legal 
aplicável, e após verificação da existência de fundos disponíveis 
para se efetuar o compromisso da despesa, dado tratar-se de uma 
obrigação legal.”  
Data da decisão: 2012/11/23 
 
EDOC/2012/61036 
Interno/2012/10930 de 2012/11/13 
Assunto: Condomínio do Edifício nº 25 da Rua Tomás da 
Anunciação – Odivelas. Pagamento de quotas do ano de 2012. 
Decisão da Sra. Presidente da Câmara: “Autorizo, face ao 
informado. 
Ao DGFP/DF, para os devidos procedimentos e efeitos, 
garantido que esteja o cumprimento do enquadramento legal 
aplicável, e após verificação da existência de fundos disponíveis 
para se efetuar o compromisso da despesa, dado tratar-se de uma 
obrigação legal.” 
Data da decisão: 2012/11/23 
 
EDOC/2012/61441 
Interno/2012/11013 de 2012/11/15 
Assunto: Condomínio do Edifício nº 6 da Rua Pêro Vaz de 
Caminha – Pontinha. Pagamento de quotas do ano de 2012. 
Decisão da Sra. Presidente da Câmara: “Autorizo, face ao 
informado. 
Ao DGFP/DF, para os devidos procedimentos e efeitos, 
garantido que esteja o cumprimento do enquadramento legal 
aplicável, e após verificação da existência de fundos disponíveis 
para se efetuar o compromisso da despesa, dado tratar-se de uma 
obrigação legal.” 
Data da decisão: 2012/11/23 
 
EDOC/2012/61447 
Interno/2012/11016 de 2012/11/15 
Assunto: Condomínio do Edifício nº 11 Rua Pêro Vaz de 
Caminha – Pontinha. Pagamento de quotas do ano de 2012. 
Decisão da Sra. Presidente da Câmara: “Autorizo, face ao 
informado. 
Ao DGFP/DF, para os devidos procedimentos e efeitos, 
garantido que esteja o cumprimento do enquadramento legal 
aplicável, e após verificação da existência de fundos disponíveis 
para se efetuar o compromisso da despesa, dado tratar-se de uma 
obrigação legal.”  
Data da decisão: 2012/11/23 
 
 
DCRH – Divisão de Construção e Reabilitação de 
Habitação 
 
EDOC/2012/47192 
Interno/2012/10564 de 2012/11/02 
Processo nº 12.03/09-2006 
Assunto: Proposta de homologação do Auto de Receção 
Definitiva referente à Reabilitação do fogo municipal sito na Rua 
António Aleixo, nº 1, 2º Dto., Póvoa de Santo Adrião. 
Decisão da Sra. Presidente da Câmara: “V Ao DHS segue 
devidamente homologado o Auto em anexo face à informação 
dos serviços”. 
Data da decisão: 2012/11/06 

EDOC/2012/47167 
Interno/2012/10565 de 2012/11/02 
Assunto: Proposta de homologação do Auto de Receção 
Definitiva referente à Mudança de Fechaduras nos sotãos dos 
edifícios municipais sitos na Praceta Alice Pestana, nºs 3 e 4, 
Arroja, Odivelas. 
Decisão da Sra. Presidente da Câmara: "V. Ao DHS Segue 
devidamente homologado o Auto em anexo, face à informação 
dos serviços." 
Data da decisão: 2012/11/06 
 
EDOC/2010/21435 
Interno/2012/9251 de 2012/09/26 
Processo nº 12.03/034-2010 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento para a 
realização de empreitada referente à Reabilitação da cobertura do 
edifício habitacional sito na Rua Domingos António de 
Carvalho, nº8, Famões. 
Decisão da Sra. Presidente da Câmara: “T.C. e, face ao 
informado dou o meu acordo ao que é proposto. Proceda-se em 
conformidade. Seguem assinados para os devidos efeitos os 
faxes em anexo. Ao DHS para os devidos e subsequentes 
efeitos.” 
Data da decisão: 2012-11-07 
 
EDOC/2012/47597 
Interno/2012/10566 de 2012/11/02 
Processo nº 12.03/158-2006 
Assunto: Proposta de homologação do Auto de Receção 
Definitiva referente à Reparação de Emergência no fogo 
municipal sito na Rua António Aleixo, nº 9, 1ºEsq., Póvoa de 
santo Adrião. 
Decisão da Sra. Presidente da Câmara: " V. Ao DHS. Segue 
devidamente homologado o Auto em anexo, face à informação 
dos serviços." 
Data da decisão: 2012/11/12 
 
EDOC/2011/2809 
Interno/2012/11078 de 2012/11/16 
Processo nº 12.03/02-2011 
Assunto: Proposta de homologação do Auto de Receção 
Provisória referente à Reparação de Emergência no fogo 
municipal sito na Rua Ferreira de Castro, nº 1, 1º Dto., Póvoa de 
Santo Adrião. 
Decisão da Sra. Presidente da Câmara: “V. Ao DHS: Segue 
devidamente homologado o Auto em anexo, face à informação 
dos serviços." 
Data da decisão: 2012/11/20 
 
EDOC/2009/72012 
Interno/2012/8571 de 2012/09/28 
Assunto: Proposta de pagamento da fatura 1435/2012 no valor 
de €8.826,94 + IVA à taxa legal em vigor à empresa Teixeira 
Gomes e Sobral, Lda. referente à Reparação de Emergência em 
Fogo Municipal Disperso sito na Praceta dos Marinheiros, nº 3, 
RC A, Pontinha. 
Decisão da Sra. Presidente da Câmara: "1) Aprovo o Auto de 
Medição face ao informado pelos serviços.  Ao DGFP/DF para 
pagamento da fatura."  
Data da decisão: 2012-11-21 
 
EDOC/2012/47192 
Interno/2012/11197 de 2012/11/21 
Processo nº 12.03/09-2006 
Assunto: Proposta de restituição de caução no valor de €638,26 
à empresa Flores & Gomes, Lda. referente à à Reabilitação do 
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fogo municipal sito na Rua António Aleixo, nº 1, 2º Dto., Póvoa 
de Santo Adrião. 
Decisão da Sra. Presidente da Câmara: “Autorizo conforme 
proposto. Ao DGFP/DF, para os devidos efeitos."  
Data da decisão: 2012-11-22 
 
EDOC/2012/52979 
Interno/2012/11193 de 2012/11/21 
Processo nº 12.03/02-2007 
Assunto: Proposta de homologação do Auto de Receção 
Definitiva referente à Reabilitação do fogo municipal sito na 
Casa 8, Bairro do Trigache, Famões. 
Decisão da Sra. Presidente da Câmara: “V. Ao DHS: segue 
devidamente homologado o auto em anexo face á informação 
dos serviços."    
Data da decisão: 2012/11/23 
 
EDOC/2012/47167 
Interno/2012/11198 de 2012/11/21 
Assunto: Proposta de restituição de caução no valor de €12,00 à 
empresa Flores & Gomes, Lda. referente à Mudança de 
Fechaduras nos sotãos dos edifícios municipais sitos na Praceta 
Alice Pestana, nºs 3 e 4, Arroja, Odivelas. 
Decisão da Sra. Presidente da Câmara: "Autorizo face ao 
informado. Ao DGFP/DF para os devidos efeitos." 
Data da decisão: 2012/11/23    
 
EDOC/2012/47597 
Interno/2012/11199 de 2012/11/21 
Processo nº 12.03/158-2006 
Assunto: Proposta de restituição de caução no valor de €77,98 à 
empresa Flores & Gomes, Lda. referente à Reparação de 
Emergência no fogo municipal sito na Rua António Aleixo, nº 9, 
1ºEsq., Póvoa de santo Adrião. 
Decisão da Sra. Presidente da Câmara: "Autorizo face ao 
informado. Ao DGFP/DF para os devidos efeitos." 
Data da decisão: 2012/11/23 
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ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

 
 

1188..ªª  SSEESSSSÃÃOO  EEXXTTRRAAOORRDDIINNÁÁRRIIAA  
 

RReeaalliizzaaddaa  eemm  2299  ddee  nnoovveemmbbrroo  ddee  22001122  
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

VOTOS DE CONGRATULAÇÃO 
 

 
 

VOTO DE CONGRATULAÇÃO 
 

AO CENTRO PAROQUIAL DA RAMADA 
PELO PRÉMIO BPICAPACITAR 2012 

 
Numa economia de mercado, a responsabilidade social 
primeira das empresas reside no cumprimento quer das 
disposições laborais e regulatórias que lhe forem 
aplicáveis, garantindo a concorrência justa e o bom 
funcionamento dos mercados, quer das obrigações fiscais 
para com o Estado. Por esta via, os recursos gerados 
podem sustentar políticas públicas que aloquem recursos 
às prioridades que as sociedades vão assumindo de acordo 
com as escolhas dos cidadãos. 
 
Porém, nada obsta a que, de modo acessório e 
complementar, as empresas exerçam uma 
responsabilidade social ativa para além destes parâmetros 
e que lancem iniciativas que reforcem a sua ligação com a 
sociedade civil. É neste âmbito que o Prémio BPI-
Capacitar é atribuído, anualmente, a Instituições sem fins 
lucrativos que tenham sede em Portugal e que 
desenvolvam projetos meritórios dedicados a promover a 
qualidade de vida e a integração social das pessoas com 
deficiência ou incapacidade permanente. 
 
Em 2012, na terceira edição deste galardão, além de 16 
menções honrosas foram atribuídos dois Primeiros 
Prémios. Uma destas distinções foi para o Centro 
Comunitário Paroquial da Ramada, no valor de 95.000 
euros, pelo projeto "Pela cozinha de inclusão", que visa 
equipar uma cozinha industrial com capacidade para 
confecionar 400 refeições diárias, promovendo a inclusão 
de pessoas com deficiência. 
 
O Centro Comunitário Paroquial da Ramada é 
reconhecido pelo trabalho social e comunitário que tem 
desenvolvido no Concelho de Odivelas, em diferentes 
áreas e para pessoas de todas as gerações. Este prémio, e o 

projeto que o justificou, mostram mais uma vez o 
dinamismo e a qualidade desta instituição, que tem 
merecido apoio do município precisamente pela grande 
relevância e mérito que lhe reconhece. A problemática da 
deficiência tem sido, de modo crescente, uma 
preocupação ao nível local, e desde logo pelos poderes 
públicos municipais, com objetivo de gradualmente a 
colmatar as lacunas na proteção, apoio e oportunidades a 
pessoas em situações desvantajosas. Assim o demonstram 
o transporte de alunos para as escolas, o projeto de 
hipoterapia na Escola Agrícola da Paiã, as valências da 
CEDEMA e da APCL e o próprio equipamento do 
Centro Comunitário Paroquial da Ramada que vai nascer 
em Famões e a cuja cozinha se refere este prémio. Estes 
serviços, equipamentos e valências desenvolvidos nos 
últimos anos são passos importantes para a qualidade de 
vida e cidadania num território que estava completamente 
desprovido de respostas para a deficiência. 
 
Ter instituições da sociedade civil capazes de se associar a 
esse esforço, de o protagonizar e de ter iniciativa, 
qualidade e inovação nestas matérias é não apenas um 
recurso importante ao serviço dos cidadãos mas também 
um motivo de orgulho para o município de Odivelas e 
pelas freguesias de Famões, Ramada e Pontinha. 
 
Para além disso, a atribuição deste prémio de excelência 
contribui para reforçar a visibilidade e o reconhecimento 
não apenas da instituição mas também das freguesias da 
Ramada, Famões e Pontinha do Município de Odivelas, a 
nível nacional. 
 
Por este conjunto de razões, a Assembleia Municipal de 
Odivelas delibera aprovar o presente voto de saudação ao 
Centro Comunitário Paroquial da Ramada por esta 
significativa distinção. 

 
O Presidente da Assembleia Municipal 

(Sérgio Paiva, Dr.) 
 

(Aprovado por maioria) 

 
 
 

VOTO DE CONGRATULAÇÃO 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS RECEBE 
PRÉMIOS NA EDUCAÇÃO E NO ENVELHECIMENTO 

 
Na edição de 2011 dos prémios SINASE, relativos a 
projetos nas áreas sociais e da educação, a Câmara 
Municipal de Odivelas (CMO) havia sido distinguida com 
uma menção honrosa na categoria “O Melhor Município 
para Estudar” pelo projeto “SEI! Odivelas”. Na edição de 
2012, no âmbito da 20ª Conferência SINASE, desta vez 
dedicada a um tema profundamente atual (“Qualidade e 
Inovação em Contenção Orçamental”), a distinção repete-
se e é amplamente reforçada. 
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Em 2012, a CMO recebeu dois prémios em categorias 
distintas. Na categoria “Comunidade e Parcerias”, o 
primeiro prémio foi atribuído ao projeto “Ser Seguro”, um 
projeto de prevenção rodoviária dirigido aos alunos do 4º 
Ano do 1º Ciclo que envolve também entidades como a 
Associação para a Promoção da Segurança Infantil (APSI), 
a Polícia de Segurança Pública ou a Rodoviária de Lisboa. 
Na categoria “grande idade”, o prémio foi atribuído ao 
projeto “Odivelas, um concelho amigo das pessoas 
idosas” que reúne um conjunto de ações relativas ao 
Programa Envelhecimento Ativo. 
 
Estes prémios são no fundo um corolário do trabalho que 
tem vindo a ser levado a cabo em Odivelas em diferentes 
áreas sociais, e um estímulo ao seu aprofundamento, de 
modo a ser possível continuar a melhorar os índices de 
desenvolvimento social do concelho. A prioridade à 
educação e à coesão social, que têm sido objeto de forte 
investimento do município mesmo em tempos de 
contenção e austeridade, são da maior importância, 
especialmente no atual contexto económico e social. 
 
Ao nível do ensino, a expansão e qualificação da rede 
escolar e dos serviços à infância, os manuais escolares 
gratuitos e 3 refeições diárias para todos alunos do 1º 
Ciclo do Ensino Básico e também para os que frequentam 
os Jardins de Infância, são exemplos bem demonstrativos 
dessa prioridade. Tal como o são, junto dos mais 
vulneráveis e idosos, a promoção dos cuidados de saúde 
primários ao nível da prevenção, a atividade física, o 
acesso às tecnologias de informação e desporto informal, 
ou o fomento das artes e expressão artística, entre tantas 
outras respostas. 
 
Assim, a Assembleia Municipal de Odivelas não pode 
deixar de saudar a atribuição destes galardões por uma 
entidade independente e prestigiada, e pelo que eles 
significam também de reconhecimento nacional do 
trabalho que está a ser desenvolvido em Odivelas. 

 
O Presidente da Assembleia Municipal 

(Sérgio Paiva, Dr.) 
 

(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO 
CURRICULAR 

 

 
 

ALTERAÇÃO À PROGRAMAÇÃO DAS ATIVIDADES DE 
ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 

ESCOLA EB1 DR. MÁRIO MADEIRA 
 
Alteração à programação das Atividades de 
Enriquecimento Curricular para o Ano Letivo 2012/2013 
(programa aprovado na 11.ª Reunião Ordinária da Câmara 

Municipal de Odivelas, de 2012.05.30 e na 10.ª Sessão 
Extraordinária da Assembleia Municipal de Odivelas, de 
2012.07.04 – publicado nos Boletins Municipais das 
Deliberações e Decisões n.º 11/2012 e n.º 13/2012, 
respetivamente), no que se refere à escola EB1 Dr. Mário 
Madeira, com o alargamento da oferta das Atividades de 
Enriquecimento Curricular a mais uma atividade (ensino 
da Música), o que irá implicar um acréscimo no montante 
global referente à transferência para a Entidade Gestora 
das Atividades de Enriquecimento Curricular (a APEE 
EB1 Dr. Mário Madeira), prevendo-se um custo adicional 
de €18.997,50 para o ano letivo 2012/2013, de acordo 
com o proposto na informação n.º Interno/2012/8483, 
de 2012.09.04. conforme o deliberado na 22.ª reunião 
ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, realizada em 
15 de novembro de 2012, (Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 22/2012, de 27 de novembro, 
página 16). 
 
(Aprovado por maioria) 
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ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

 
 

55..ªª  SSEESSSSÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  
 

RReeaalliizzaaddaa  eemm  1100  ddee  ddeezzeemmbbrroo  ddee  22001122  
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

VOTO DE PESAR 
 

 
 

“VOTO DE PESAR PELAS MORTES DE JOAQUIM BENITE,  
OSCAR NIEMEYER E PAPINIANO CARLOS 

 
Neste momento difícil da vida coletiva, em Portugal e no 
mundo, o desaparecimento físico destes obreiros da 
cidadania, da Cultura e das Aries representa 
incontestavelmente uma grande perda para o país e para a 
humanidade. 
 
A sua evocação nesta Assembleia, para além do 
reconhecimento devido pelo trabalho realizado, pretende 
significar a gratidão, deste coletivo, pelo seu exemplo 
alicerçado na luta incessante “pelo bem-estar e pela 
felicidade geral”, como afirmava Niemeyer. 
 
Vários são os aspetos comuns a estes Homens-Artistas: 
 
Unia-os o mesmo conceito de Arte e de Cultura. 
 
Para eles, para além da comunicação de estética, a Arte foi 
sempre entendida como elemento de bem-estar, gosto de 
viver e confiança no futuro. 
 
Unia-os a relação para eles indissociável da arte a vida. 
 
O sentido social e político das suas obras, no teatro, na 
arquitetura e na literatura, nunca poderá ser desligado da 
intervenção política, que tão corajosamente 
desenvolveram em termos de cidadania e de militância.  
 
Eram todos militantes comunistas. 
 
Essa relação dialética teoria-prática reflete-se na marca 
indelével, que os imortaliza, deixada na sua obra, nacional 
e internacionalmente reconhecida, através de inúmeros e 
prestigiados prémios e galardões. 
 

Ao Joaquim Benite, como personalidade do teatro 
mundial contemporâneo, queremos agradecer os mais de 
cem espetáculos que encenou, de Gil Vicente a Brecht, 
passando pelo nosso prémio Nobel da Literatura, José 
Saramago. Queremos agradecer os 35 anos a dirigir a 
Companhia de Teatro de Almada. Queremos agradecer o 
Festival Internacional de Teatro de Almada, considerado o 
mais importante de toda a Europa. 
 
Obrigada por ter contribuído para uma sociedade mais 
justa, pelo usufruto da Cultura por todos os cidadãos. 
 
A Óscar Niemeyer, brasileiro com ascendência 
portuguesa, “arquiteto-artista”, “poeta do betão armado”, 
agradecemos, o testemunho dos seus ideais deixado nas 
várias obras, especialmente em Brasília, no conjunto de 
obras dedicado aos três poderes e na catedral, cujo projeto 
lhe mereceu o maior premio internacional de Arquitetura, 
o Prémio Pritzer. Recordamos, ainda, o edifício das 
Nações Unidas em Nova lorque e o nosso Hotel Pestana, 
no Funchal. 
 
Na impossibilidade de enumerar todas as suas obras, 
referenciamos a sua produção literária, destacando a 
revista “Modulo”, apreendida pela ditadura militar 
brasileira durante dez anos. 
 
São de Niemeyer estas palavras: “Não me sinto 
importante. Arquitetura é meu jeito de expressar meus 
ideais: ser simples, criar um mundo igualitário para todos, 
olhar as pessoas com otimismo. Eu não quero nada além 
da felicidade geral.” 
 
Em Papiniano Carlos, natural de Maputo e residente no 
Porto, sublinhamos a componente multicultural da Arte, 
enquanto grande divulgador da poesia africana de 
expressão portuguesa. 
 
Apesar da sua formação académica em Engenharia, cedo 
se perdeu pelas Letras. São conhecidas as suas 
colaborações nas revistas da época, “Seara Nova”, 
“Vértice” e outras, onde Cidadania e Literatura 
caminhavam de mãos dadas. A sua coletânea de poemas, 
“Esboço”, com capa de Júlio Pomar, não escapou a 
apreensão pela PIDE. 
 
Da sua diversa, e tão dispersa obra literária constituída por 
crónicas, contos, romances e outros escritos, destacamos a 
Literatura Infantil, cujo papel, na Educação de crianças e 
adolescentes, tem sido bastante reconhecido através de 
sucessivas de inúmeras obras, em especial, “A menina 
gotinha de água”, livro responsável pela renovação deste 
género literário. 
 
Como divulgador cultural integrou, durante vários anos, a 
direção do Teatro Experimental do Porto. 
A sua intervenção cívica, na luta pela paz, leva-o a prisão, 
enquanto membro do Conselho Português para a Paz e 
Cooperação. 
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No Congresso da Oposição Democrática, em Aveiro, 
apresenta a sua tese politica “Europa Nova-Portugal 
Novo”, discussão, ainda hoje, tao atual quanto 
necessária... 
Grande humanista e militante cultural, também para ele a 
nossa gratidão. 
 
Pelas razões apontadas e outras que, porventura ausentes, 
estarão certamente presentes em cada um de nós, propõe, 
a Assembleia Municipal de Odivelas, reunida em sessão 
ordinária a 10 de Dezembro aprove um voto de pesar 
pelo desaparecimento físico destas personalidades da 
Cultura e da Cidadania, como reconhecimento e gratidão 
pelo trabalho desenvolvido a bem da Humanidade. 

 
O Presidente da Assembleia Municipal 

(Sérgio Paiva, Dr.)” 
 

(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

MACROESTRUTRURA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 

 
 

MACROESTRUTURA NUCLEAR 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 
Macroestrutura Nuclear da Câmara Municipal de Odivelas 
e respetivo Regulamento Orgânico, na sequência da Lei 
n.º 49/2012, de 29 de agosto, nos seguintes termos, de 
acordo com a Proposta n.º 11/PRES/2012, datada de 20 
de novembro de 2012, conforme o deliberado na 10.ª 
reunião ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, 
realizada em 27 de novembro de 2012, (presente Boletim 
Municipal das Deliberações e Decisões n.º 23/2012, de 11 
de dezembro, página 7). 
 
[Publica-se o referido Documento no final do presente 
Boletim] 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO 
2013 

 

 
 

ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO 
PARA O ANO DE 2013 

 
Orçamento e Grandes Opções do Plano (GOP’s) – para o 
ano 2013, de acordo com o proposto no Preambulo do 
referido Orçamento, datado de 22 de novembro de 2012. 
Os documentos referidos farão parte integrante da ata da 

presente reunião. Conforme o deliberado na 10.ª reunião 
ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, realizada em 
27 de novembro de 2012, (presente Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 23/2012, de 11 de dezembro, 
página 8). 
 
[Publica-se o “Preâmbulo” do referido Documento no 
final do presente Boletim] 
 
(Aprovado por maioria) 
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ANEXOS 
 
 
 
 

ESTRUTURA ORGÂNICA FLEXÍVEL DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 
 
 
 

DOCUMENTO DE JUSTIFICAÇÃO DA VIABILIDADE DA 

MUNICIPÁLIA E.M. 
 

Nos termos da Lei N.º 50/2012 de 31 de agosto 
Regime Jurídico da Atividade Empresarial e das Participações Locais 

 
 
 

REGULAMENTO DE FUNDO DE MANEIO 
 

Em conformidade com a Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro e 
Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho 

 
 
 

ESTRUTURA ORGÂNICA NUCLEAR DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 
 
 

PREÂMBULO DO ORÇAMENTO E 

GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA 2013 
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Estrutura Orgânica Flexível 

da  

CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 

 

CAPÍTULO I  

Unidades Orgânicas Flexíveis  

 

Secção I  

Da Estrutura Flexível  

 

Artigo 1º  

Estrutura Flexível  

1. A estrutura flexível é composta por unidades orgânicas flexíveis e de 3º grau, as quais são 

criadas, alteradas e extintas por deliberação da Câmara Municipal, que define as respetivas 

competências, cabendo ao Presidente da Câmara Municipal a afetação ou reafectação do 

pessoal do respetivo mapa, de acordo com os limites previamente fixados. 

 

2. A criação, alteração ou extinção de unidades orgânicas no âmbito da estrutura flexível visa 

assegurar a permanente adequação do serviço às necessidades de funcionamento e de 
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otimização dos recursos, tendo em conta a programação e o controlo criterioso dos custos e 

resultados. 

Secção II  

Da organização  

 

Artigo 2º  

Distribuição das Unidades Orgânicas  

As Unidades Orgânicas Flexíveis e de 3º grau da Câmara Municipal de Odivelas integradas em 

Unidades Orgânicas Nucleares, cujo número máximo é definido em Assembleia Municipal, 

estão organizadas da seguinte forma: 

 

1. Departamento Jurídico e de Gestão Financeira e P atrimonial 

Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 

Divisão Financeira e de Aprovisionamento 

Divisão de Recursos Humanos 

Divisão de Licenciamentos, Atividades Económicas e Projetos Comparticipados 

Gabinete de Gestão Patrimonial e de Administração Geral - Unidade de 3ºgrau. 

 

2. Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico  

Divisão de Licenciamento de Obras Particulares 

Divisão de Reabilitação e Reconversão Urbana 

Divisão de Planeamento Urbanístico e Projetos Estruturantes 

  

3. Departamento de Obras Municipais, Habitação e Tr ansportes 

Divisão de Infraestruturas e Equipamentos Municipais 

Divisão de Infraestruturas e Espaços Urbanos 

Divisão de Habitação e Inovação Social 

Divisão de Transportes e Oficinas  

 

 4. Departamento de Gestão Educativa, Juventude, Cul tura e Ambiente 

  Divisão de Planeamento e Intervenção Socioeducativa 

  Divisão de Juventude e Desenvolvimento Socioeducativo 

  Divisão de Desenvolvimento Desportivo  

Divisão de Cultura, Turismo, Património Cultural e Bibliotecas 

  Divisão de Gestão Ambiental 
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Artigo 3º 

Gabinetes não integrados em Unidades Orgânicas Nucl eares 

1 - Os Gabinetes não integrados em unidades orgânicas nucleares, são os seguintes: 

    

a) Gabinete da Presidência  

b) Serviço Municipal de Proteção Civil  

c) Gabinete Veterinário Municipal  

d) Gabinete do Observatório da Cidade 

e) Gabinete de Auditoria Interna e de Avaliação de Desempenho 

f) Gabinete de Tecnologia, Informação e Conhecimento 

g) Gabinete de Comunicação e Modernização Administrativa 

h) Gabinete de Saúde e Igualdade 

 

2 – Os Gabinetes constantes nas alíneas b), c), d), e) e f) são equiparados a Divisões, de 

acordo com o limite definido em Assembleia Municipal; 

 

3 – Os Gabinetes constantes nas alíneas g) e h) são equiparados a Unidades Orgânicas de 3º 

grau. 

 

CAPÍTULO II  

Atribuições  

 

Secção I  

Das Atribuições das Unidades Orgânicas Flexíveis  

 

Artigo 4º  

Atribuições das Unidades Orgânicas Flexíveis  

As atribuições das Unidades Orgânicas Flexíveis e de 3º grau, são fixadas de acordo com a 

natureza específica de cada Unidade Orgânica, tendo em consideração o constante no 

presente Regulamento. 

 

Subsecção I  

Departamento Jurídico e de Gestão Financeira e Patr imonial  

 

Artigo 5º  

Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal  

1 - São atribuições da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal: 

a) Preparar a celebração de contratos, com exceção dos relativos a pessoal, em que o 

Município seja outorgante; 
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b) Instruir os processos de contraordenação, nos termos da lei, quando essa competência 

caiba aos órgãos do Município, em resultado de ações de fiscalização municipal, de 

participação policial ou particular, bem como assegurar o seu acompanhamento em 

juízo em caso de recurso; 

c) A preparação dos procedimentos ou decisões no âmbito da justiça fiscal que por lei 

corram pelos Municípios, bem como determinar a cobrança coerciva de dívidas que 

sigam este processo; 

d) A responsabilidade pelas execuções fiscais será atribuída a um responsável da Divisão 

Jurídica, a nomear pelo Presidente da Câmara Municipal; 

e) Velar pelo cumprimento das leis, regulamentos, deliberações e decisões dos órgãos do 

Município nos limites das suas atribuições, participar as infrações ocorridas cabendo-

lhe igualmente a execução de mandados; 

f) Desenvolver uma ação preventiva e pedagógica, esclarecendo, quando for caso disso, 

quais os modos mais adequados de dar cumprimento à lei, aos regulamentos e às 

decisões dos órgãos autárquicos; 

g) Colaborar com os diversos serviços municipais ou com entidades externas na área das 

suas atribuições ou na resolução de outros assuntos de interesse municipal; 

h) Informar o serviço de contraordenações do Município sobre o que estes reputem útil 

para a decisão em sede dos respetivos procedimentos e de que a Divisão disponha, 

relativamente à evolução dos procedimentos que nela corram os seus termos; 

i) Efetuar os demais procedimentos técnico-administrativos adequados ao exercício das 

competências da Divisão; 

j) 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 nos Regulamentos Municipais as ações necessárias ao 

bloqueamento e remoção de 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; 

k) Participar e contribuir para a elaboração de estratégias com vista à elaboração do 

mapa de ruído concelhio; 

l) Proceder à fiscalização do ruído produzido por atividades ruidosas permanentes de 

licenciamento municipal, intervindo preventivamente, através da emissão de pareceres, 

no âmbito dos processos de licenciamento das referidas atividades; 

m) Emitir pareceres e relatórios técnicos no âmbito do licenciamento de atividades 

ruidosas temporárias; 

n)  Contribuir para a elaboração de planos de ação, incluindo planos de redução de ruído; 

o) Detetar e promover o embargo e participação da prática de ilícitos contraordenacionais 

das operações urbanísticas que, estando sujeitas a licenciamento ou autorização, dele 

não hajam sido objeto, promovendo os demais procedimentos previstos por lei ou 

regulamento, com vista às correspondentes cominações;  
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p) Proceder à apreciação dos processos decorrentes da atividade da sua área funcional 

específica, respeitantes a obras ilegais, pedidos de vistoria, diligências e denúncias 

diversas. 

 

2 - Compete ainda à Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal prestar informação técnico-

jurídica sobre quaisquer questões ou processos que lhe sejam submetidos pela Câmara 

Municipal ou pelo seu Presidente, designadamente: 

a) Dar parecer sobre as reclamações ou recursos graciosos bem como sobre petições ou 

exposições sobre atos e/ou omissões dos órgãos municipais ou procedimentos dos 

serviços; 

b) Intervir e instruir em matéria jurídica os processos graciosos; 

c) Encarregar-se dos inquéritos a que houver lugar por determinação da entidade 

competente; 

d) Apoiar a intervenção da Câmara Municipal na participação, a que esta for chamada, 

em processos legislativos e regulamentares; 

e) Assegurar o patrocínio jurídico das ações propostas pela Câmara Municipal ou contra 

ela, e garantir todo o apoio se o patrocínio for assegurado por mandatário externo. 

 

3 - Compete ao Laboratório de Acústica da Câmara Municipal de Odivelas (LACMO) executar 

medições de ruído por solicitação dos serviços da Câmara Municipal de Odivelas ou de 

entidades externas nacionais ou internacionais. 

 

Artigo 6º  

Divisão Financeira e de Aprovisionamento  

São atribuições da Divisão Financeira e de Aprovisionamento: 

a) Coordenar a elaboração das Grandes Opções do Plano (Plano Plurianual de 

Investimentos e Outras Atividades Relevantes) e do Orçamento do Município, 

promovendo o planeamento anual e plurianual de atividades, tanto na sua vertente 

operativa como orçamental; 

b) Assegurar os registos e procedimentos contabilísticos, de acordo com a legislação em 

vigor e com os requisitos do modelo de gestão estabelecido no Município; 

c) Proceder aos estudos prévios, e colaborar na execução de operações financeiras ao 

nível da aplicação de disponibilidades e da gestão da carteira de empréstimos; 

d) Proceder à liquidação das receitas municipais sempre que esta tarefa não esteja 

cometida a outros serviços; 

e) Colaborar com a Divisão de Licenciamentos, Atividades Económicas e Projetos 

Comparticipados na gestão financeira destes projetos, preparando os respetivos 

elementos contabilísticos; 

f) Assegurar a gestão e controlo das garantias bancárias prestadas, quer pelo Município, 

quer por terceiros a favor do Município, no quadro dos contratos estabelecidos; 
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g) Organizar a Conta de Gerência e elaborar o respetivo relatório; 

h) Elaborar estudos e propostas relativamente a receitas a cobrar pelo Município 

designadamente sobre o Regulamento de Taxas e outras Receitas Municipais; 

i) Assegurar a gestão e funcionamento da tesouraria do Município, designadamente no 

que respeita à elaboração de planos de tesouraria; 

j) Propor diretrizes, mediante análise económico-financeira, para o aumento das receitas 

municipais; 

k) Colaborar na elaboração de relatórios que sistematizem aspetos relevantes da gestão 

financeira do Município; 

l) Apoiar tecnicamente as ações relativas à empresarialização ou concessão externa de 

atividades ou serviços que o Município tenha decidido empreender; 

m) Acompanhar os contratos-programa, protocolos e acordos, na sua incidência 

financeira, em que o Município participe; 

n) Acompanhar e controlar a execução dos Planos e Orçamentos, elaborar relatórios de 

avaliação dessa execução e promover medidas de reajustamento, sempre que se 

verifique a ocorrência de desvios entre o programado e o executado; 

o) Assegurar as atividades de aprovisionamento municipal em bens e serviços 

necessários à execução eficiente e oportuna das atividades planeadas, respeitando os 

melhores critérios de gestão económica, financeira e de qualidade; 

p) Elaborar, em colaboração com os diversos serviços, o Plano Anual de 

Aprovisionamento, em consonância com as atividades previstas nos documentos 

previsionais; 

q) Proceder, ao lançamento de todos os concursos ou outros processos de aquisição, 

para fornecimento de bens e serviços, devidamente autorizados; 

r) Proceder à constituição e gestão racional de “stocks”, em consonância com critérios 

definidos, em articulação com os diversos serviços utilizadores; 

s) Proceder ao armazenamento e gestão material dos bens e ao seu fornecimento 

mediante requisição própria. 

 

Artigo 7º  

Divisão de Recursos Humanos e Formação  

São atribuições da Divisão de Recursos Humanos e Formação: 

a) Assegurar o expediente e as tarefas administrativas relativas à administração do 

pessoal, designadamente, concursos de admissão e de acesso, provimentos, 

contratações, aposentações, exonerações, assistência na doença, acidentes de 

trabalho, controlo de assiduidade e de trabalho extraordinário e suplementar, 

processamento de remunerações, subsídios e abonos diversos, manutenção do 

cadastro e do arquivo, entre outras atividades similares; 
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b) Estudar, propor e regulamentar os horários de trabalho numa perspetiva de aumento 

da sua flexibilidade e da melhoria do atendimento dos munícipes e pôr em prática um 

adequado sistema de controlo de assiduidade; 

c) Preparar o orçamento anual do pessoal e informação que fundamente as alterações ao 

quadro de pessoal que se verifiquem necessárias; 

d) Assegurar o atendimento dos trabalhadores em matéria de recursos humanos; 

e) Assegurar o acolhimento e integração dos trabalhadores nos serviços municipais. 

f) Assegurar a gestão dos seguros dos trabalhadores ao serviço do Município; 

g) Assegurar, de forma integrada, as atividades relativas à Saúde Ocupacional e à 

Higiene e Segurança dos trabalhadores municipais; 

h) Promover uma política de Saúde Ocupacional e assegurar a manutenção e 

desenvolvimento do Serviço de Saúde dos trabalhadores municipais; 

i) Proceder periodicamente ao levantamento das necessidades de formação; 

j) Elaborar e propor os Planos Anuais de Formação (interna e externa) e os respetivos 

orçamentos; 

k) Manter-se informada sobre os mecanismos centrais, e outros, de financiamento da 

formação profissional na Administração Pública e coordenar ações com as entidades 

gestoras desses programas; 

l) Organizar e acompanhar as atividades de formação planeadas e assegurar todos os 

procedimentos administrativos para a sua concretização e controlo pedagógico e 

financeiro; 

m) Informar da utilidade para o Município de propostas de frequência de ações de 

formação externa emitidas pelos diversos serviços e promover os correspondentes 

procedimentos administrativos; 

n) Proceder à avaliação dos resultados práticos das ações de formação realizadas ao 

nível do desempenho dos trabalhadores e dos Serviços em que se integram; 

o) Elaborar o Relatório anual de formação; 

p) Gerir o Refeitório Municipal. 

 

Artigo 8º  

Divisão de Licenciamentos, Atividades Económicas e Projetos Comparticipados  

1 - São atribuições da Divisão de Licenciamentos, Atividades Económicas e Projetos 

Comparticipados: 

a) Instruir os processos e licenciar os estabelecimentos de restauração e bebidas, 

comerciais e industriais, que por lei estejam cometidos ao Município, designadamente 

quanto a horários, condições higio-sanitárias e condições técnico-funcionais, em 

articulação, nos casos em que tal se justifique, com outros serviços do Município; 

b) Emitir as licenças de ruído, de recintos improvisados e itinerantes, bem como as 

licenças de recinto para espetáculos de natureza não artística; 
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c) Emitir licenças de autorização para utilização de vias públicas para realização de 

atividades desportivas, festivas ou outras; 

d)  Emitir as licenças de autorização especial para serviços de restauração e/ou bebidas 

ocasionais ou esporádicas; 

e) Licenciamento da atividade de vendedor ambulante; 

f) Licenciamento da atividade de guarda-noturno; 

g) Proceder à emissão de alvarás de Táxi e outras atribuições que, nesta área, venham a 

ser atribuídas aos Municípios; 

h) Instruir e acompanhar os processos de certificação de ascensores, monta-cargas, 

escadas mecânicas e tapetes rolantes; 

i) Assegurar um conhecimento detalhado e atualizado de todos os programas e 

mecanismos de financiamento público, nacionais e comunitários, suscetíveis de serem 

acionados com vista ao financiamento de projetos de interesse municipal; 

j) Com base nos Planos de Atividades e na previsão de investimento municipal, 

promover, com o concurso dos serviços sectoriais, os processos de candidatura 

externa de projetos e a respetiva negociação financeira; 

k) Assegurar, em articulação com os serviços responsáveis pela execução dos projetos, 

designadamente a Divisão Financeira e de Aprovisionamento, o controlo de execução e 

a gestão financeira dos projetos com candidaturas aprovadas, bem como os respetivos 

procedimentos administrativos e de prestação de contas; 

l) Fomentar a criação de contactos entre responsáveis diretos pelos assuntos 

comunitários, a nível nacional e internacional, criando circuitos permanentes de 

informação; 

m) Apreciar, coordenar e submeter às entidades competentes todos os processos de 

candidatura a programas ou medidas comunitárias, depois de aprovados pelo 

Executivo Municipal ou pelo Presidente da Câmara; 

n) Coordenar a execução dos diferentes projetos com financiamento comunitário, 

permitindo a existência de informação permanentemente atualizada sobre o seu 

estádio e garantindo a sua transmissão às entidades competentes; 

o) Divulgar e informar sobre os mecanismos de financiamento e de apoio técnico, de 

âmbito comunitário, central e regional, junto dos agentes económicos potencialmente 

aptos a apresentar candidaturas; 

p) Programar e promover por iniciativa municipal, ou com a colaboração de entidades 

vocacionadas para o efeito, iniciativas de apoio às atividades económicas, 

nomeadamente Feiras e Exposições; 

q) Assegurar apoios e patrocínios para iniciativas municipais; 

r) Elaborar estudos que permitam o diagnóstico da atividade empresarial no Município de 

Odivelas e a relação com as associações representativas; 

s) Promover iniciativas em parceria com entidades públicas e privadas, no âmbito de 

formação; 
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t) Promover iniciativas que visem a integração de cidadãos na vida ativa, 

designadamente através da constituição de uma bolsa de emprego; 

u) Apoiar as iniciativas municipais e particulares tendentes à implantação no Município, de 

empresas de serviços contribuindo para uma estratégia global de desenvolvimento. 

 

2 - No âmbito das competências desta Divisão e face às obrigações de Programas Nacionais 

ou Comunitários compete-lhe ainda: 

a) Assegurar a coerência, a coordenação e a articulação das ações em curso, previstas 

ou a prever com os serviços responsáveis pela execução das mesmas; 

b) Assegurar a articulação com as entidades exteriores que direta ou indiretamente 

estejam envolvidas com a execução de Projetos; 

c) Organizar o sistema de informação de apoio à tomada de decisão, à apresentação de 

contas e à resolução de problemas; 

d) Monitorizar o funcionamento e os resultados dos projetos; 

e) Acompanhar a obra e análise de projetos de execução; 

f) Identificar oportunidades e a organização de ações e projetos; 

g) Promover a participação cívica através da mobilização dos cidadãos e das 

organizações locais. 

 

Artigo 9º  

Gabinete de Gestão Patrimonial e Administração Gera l  

São atribuições do Gabinete de Gestão Patrimonial e Administração Geral: 

1 - No âmbito do património imóvel municipal 

a) Organizar e manter atualizado o cadastro e inventário dos bens imóveis do Município e 

promover todos os registos relativos aos mesmos; 

b) Assegurar os procedimentos administrativos relativos à gestão do património imóvel, 

apoiando as negociações a efetuar e assegurar os procedimentos necessários à 

aquisição, oneração e alienação de bens imóveis; 

c) Assegurar as ações e procedimentos relativos a processos de expropriação, bem 

como instruir e acompanhar os processos de declaração de utilidade pública; 

d) Assegurar os procedimentos administrativos e a permanente atualização dos registos 

dos bens imóveis, bem como os procedimentos relativos à cedência, alienação ou 

aquisição dos referidos bens, excluindo os fogos municipais de habitação; 

e) Colaborar na preparação de Contratos e protocolos de transferência de património 

para a gestão de empresas municipais e controlar o respetivo cumprimento; 

f) Controlar o cumprimento, pelas partes envolvidas, de todos os Contratos, Acordos e 

Protocolos com incidência patrimonial celebrados pelo Município; 

g) Manter o chaveiro central das instalações municipais, promover e controlar os 

respetivos contratos de fornecimento de água e energia, e colaborar no 

estabelecimento de sistemas de guarda e segurança das instalações municipais; 
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h) Projetar a requalificação da Quinta das Águas Férreas. 

 

2 - No âmbito do património móvel 

a) Manter atualizado o inventário valorizado do património móvel existente e a sua 

afetação aos diversos serviços; 

b) Estabelecer e fiscalizar o sistema de responsabilização sectorial pelos bens 

patrimoniais afetos a cada serviço; 

c) Estabelecer os critérios de amortização de património afeto aos serviços, na perspetiva 

de imputação de custos a cada unidade orgânica; 

d) Assegurar a conservação e manutenção dos bens patrimoniais móveis do Município, 

salvo os que, pela sua especificidade, se encontram sob a responsabilidade de outros 

serviços; 

e) Manter registos que permitam a avaliação das condições económicas e de segurança 

de utilização de equipamentos e propor as medidas adequadas no sentido de 

economia, de segurança dos operadores e do aumento da produtividade; 

f) Proceder às operações de abate e alienação de bens patrimoniais, quando 

deteriorados ou inúteis; 

g) Assegurar a gestão da carteira de seguros à exceção dos seguros de pessoal e de 

proteção civil. 

 

3 – No âmbito da administração administrativa 

a) Assegurar o expediente, nomeadamente, as funções de distribuição e expedição de 

correspondência, a divulgação pelos serviços de ordens e diretivas internas, dos 

regulamentos emitidos pelos órgãos municipais competentes, bem como a 

organização do expediente e apoio administrativo necessários aos processos de 

recenseamento militar e eleitorais; 

b) Assegurar o arquivo, procedendo ao registo e arquivamento dos documentos entrados 

no Município, bem como à microfilmagem dos mesmos e ainda garantir um arquivo 

documental técnico e administrativo para consulta dos diferentes serviços; 

c) Garantir a coordenação dos serviços de portaria, auxiliares e telefonistas; 

d)  Assegurar o apoio técnico e administrativo aos Órgãos Municipais; 

e) Proceder à publicação dos despachos e deliberações através do respetivo Boletim 

Municipal. 

f) Assegurar o funcionamento do Arquivo Municipal, contemplando as vertentes de 

Arquivo Corrente, Intermédio e Histórico, promovendo a avaliação, descrição e seleção 

dos documentos, bem como proceder à microfilmagem e/ou digitalização da 

documentação; 

g) Garantir a disponibilização para consulta da documentação em depósito aos diferentes 

serviços e/ou cidadãos interessados. 
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Subsecção II  

Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico  

 

Artigo 10º  

Divisão de Licenciamento de Obras Particulares  

São atribuições da Divisão de Licenciamento de Obras Particulares, nas zonas localizadas fora 

das áreas urbanas de génese ilegal: 

a) Instruir e informar, em conformidade com o Plano Diretor Municipal, outros 

regulamentos e instrumentos de planeamento em vigor e demais legislação aplicável 

todos os procedimentos de controlo prévio de operações urbanísticas da competência 

dos órgãos municipais ou sobre os quais estes devam pronunciar-se; 

b) Gerir os procedimentos administrativos relativos a operações de loteamento, obras de 

urbanização, bem como obras particulares, até à receção definitiva e admissão de 

comunicações prévias e/ou autorizações de utilização, assegurando a conformidade 

das obras com os projetos aprovados e com as disposições legais e regulamentares 

aplicáveis; 

c) Assegurar os procedimentos administrativos relativos à prestação de cauções, 

cedências patrimoniais e o cumprimento de outras obrigações dos promotores no 

âmbito de operações urbanísticas; 

d) Elaborar alvarás de licença e de autorização de loteamento e de obras de urbanização; 

e) Emissão de parecer técnico sobre os pedidos de execução de obras por operadores de 

infraestruturas em espaço do domínio público; 

f) Acompanhar, a elaboração de estudos no âmbito do PDM e do Plano Estratégico do 

Município; 

g) Proceder à liquidação de taxas e outras receitas municipais em função das 

competências afetas ao Departamento. 

 

Artigo 11º 

Divisão de Reabilitação e Reconversão Urbana 

São atribuições da Divisão de Reabilitação e Reconversão Urbana assegurar todo o 

procedimento administrativo relativo à recuperação e legalização das áreas urbanas de génese 

ilegal, como tal formalmente delimitadas ou não, em conformidade com as normas legais e 

regulamentares, e ainda: 

a) Instruir e informar, em conformidade com o Plano Diretor Municipal, outros 

regulamentos e instrumentos de planeamento em vigor e demais legislação aplicável 

todos os procedimentos de controlo prévio de operações urbanísticas da competência 

dos órgãos municipais ou sobre os quais estes devam pronunciar-se; 

b) Gerir os procedimentos administrativos relativos a operações de loteamento, obras de 

urbanização, bem como obras particulares, até à receção definitiva e admissão de 
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comunicações prévias e/ou autorizações de utilização, assegurando a conformidade 

das obras com os projetos aprovados e com as disposições legais e regulamentares 

aplicáveis; 
c) Assegurar a articulação com as associações de proprietários, associações de 

moradores e administrações conjuntas e participar nas assembleias de administração 

conjunta, nos termos da Lei; 

d) Promover a elaboração de planos e estudos necessários à recuperação e legalização 

dos diversos aglomerados ilegais, nos termos da Lei, na modalidade de reconversão 

de iniciativa municipal; 

e) Assegurar, articuladamente com o Gabinete de Gestão Patrimonial e Administração 

Geral, toda a atividade relativa às operações de gestão patrimonial e de mobilização 

financeira, pública e particular, necessárias à viabilização dos planos aprovados e a 

uma adequada participação financeira dos proprietários no procedimento de 

urbanização e legalização das AUGI; 

f) Apoiar, por enquadramento e/ou atribuição de comparticipações financeiras, a 

execução de obras de urbanização nas AUGI ou áreas equivalentes, recorrendo a 

meios próprios ou às comissões de administração conjunta, e utilizando instrumentos 

municipais, nomeadamente os protocolos de delegação de competências e a 

atribuição de subsídios; 

g) Elaborar alvarás de licença de loteamento e de obras de urbanização; 

h) Emitir parecer técnico sobre os pedidos de execução de obras por operadores de 

infraestruturas em espaço de domínio público; 

i) Proceder à liquidação de taxas e outras receitas municipais em função das 

competências afetas ao Departamento; 

j) Programar e lançar as empreitadas necessárias à prossecução dos seus objetivos, 

fiscalizar as obras e garantir o respetivo controlo de qualidade. 

 

Artigo 12º 

Divisão de Planeamento Urbanístico e Projetos Estru turantes 

São atribuições da Divisão de Planeamento Urbanístico e Projetos Estruturantes: 

a) Elaborar estudos, planear e acompanhar a execução de projetos de equipamentos 

estratégicos para o município; 

b) Prestar apoio técnico em iniciativas ou projetos de parceria ou cooperação com 

objetivos de inovação e desenvolvimento económico; 

c) Elaborar estudos e planos municipais de ordenamento do território considerados 

necessários à boa condução da dinâmica de urbanização do Município, ao 

reordenamento e requalificação de zonas urbanas degradadas e aglomerados 

deficientemente inseridos na malha urbana, bem como a qualificação dos núcleos 

históricos das diversas localidades; 
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d) Elaborar os estudos e regulamentos necessários à melhoria das áreas urbanas 

existentes e ao estabelecimento da perspetiva funcional, técnica, estética e ambiental, 

integrando todas as componentes – espaços verdes, acessibilidades e equipamentos 

sociais; 

e)  Proceder aos estudos conducentes à elaboração/atualização do PDM e do Plano 

Estratégico de Município; 

f) Proceder á elaboração de regulamentos relativos ao espaço público, publicidade e 

ordenamento do território; 

g) Emitir parecer técnico sobre pedidos de instalação de publicidade e ocupação de 

espaço público, de forma a garantir padrões de estética, funcionalidade e qualificação 

urbana. 

 

 

Subsecção III  

Departamento de Obras Municipais, Habitação e Trans portes  

 

Artigo 13º  

Divisão de Infraestruturas e Equipamentos Municipai s 

São atribuições da Divisão de Infraestruturas e Equipamentos Municipais: 

a)  Colaborar com o Gabinete de Gestão Patrimonial e Administração Geral nas medidas 

de gestão patrimonial para a execução de obras municipais, face às necessidades de 

expropriação de terrenos;  

b) Planear a execução das obras contempladas nos Planos de Investimento aprovados, 

calendarizando as diferentes fases de execução das mesmas, de acordo com os 

objetivos definidos superiormente; 

c) Planear as obras necessárias de manutenção em Equipamentos Coletivos e 

Instalações Municipais de responsabilidade da Câmara Municipal, em coordenação 

com as entidades encarregues da sua gestão e em observância do Plano de 

Investimentos aprovado; 

d) Promover e controlar os atos administrativos previstos na lei para os processos de 

empreitadas e fornecimentos de obras públicas, a partir do ato de celebração dos 

respetivos contratos iniciais; 

e) Assegurar o cumprimento, pelos adjudicatários, dos contratos de empreitadas e 

fornecimentos, em representação do dono de obra, desenvolvendo os necessários 

procedimentos administrativos e técnicos previstos nas atribuições da função de 

fiscalização; 

f) Assegurar por administração direta, a conservação e manutenção das instalações e 

equipamentos municipais, ou sob responsabilidade municipal; 
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g) Assegurar a gestão dos contratos de manutenção dos diversos equipamentos 

existentes nas instalações municipais, nomeadamente aparelhos de ar condicionado, 

elevadores;  

h) Programar e lançar empreitadas necessárias à prossecução dos seus objetivos, 

fiscalizar as obras e garantir o respetivo controlo de qualidade; 

i) Promover a aquisição de materiais equipamentos e ferramentas necessários para o 

desenvolvimento de trabalhos por Administração Direta; 

j) Acompanhamento das ações delegadas nas Juntas de Freguesia nas áreas de: 

1 – Manutenção e conservação de escolas e jardim-de-infância; 

2 – Manutenção, conservação e gestão de mercados; 

3 – Manutenção, conservação e gestão de recintos desportivos cobertos e 

descobertos e campos de ténis. 

 

Artigo 14º  

Divisão de Infraestruturas e Espaços Urbanos  

São atribuições da Divisão de Infraestruturas e Espaços Urbanos: 

a) Planear a execução das obras contempladas nos Planos de Investimento aprovados, 

calendarizando as diferentes fases de execução das mesmas, de acordo com os 

objetivos definidos superiormente; 

b) Promover e controlar os atos administrativos previstos na lei para os processos de 

empreitadas e fornecimentos de obras públicas que sejam da sua responsabilidade; 

c) Assegurar o cumprimento, pelos adjudicatários, dos contratos de empreitadas e 

fornecimentos, em representação do dono de obra, desenvolvendo os necessários 

procedimentos administrativos e técnicos previstos nas atribuições da função de 

fiscalização; 

d) Participar nas vistorias de receções provisórias e definitivas de obras de Urbanização. 

e) Assegurar a construção, manutenção e conservação da rede viária, nomeadamente: 

vias, estacionamentos, passeios, pontes e caminhos; 

f) Assegurar a construção, manutenção e conservação de espaços urbanos; 

g) Assegurar a colocação de mobiliário urbano; 

h) Emitir pareceres sobre a oportunidade das ligações das urbanizações à rede viária 

existente; 

i) Emitir parecer sobre os pedidos de licenciamento apresentados pelos operadores de 

subsolo em áreas urbanas consolidadas; 

j) Assegurar, diretamente ou através de terceiros, os trabalhos relativos a infraestruturas 

de iluminação pública; 

k) Emitir parecer sobre os projetos de iluminação pública e decorativa; 

l) Proceder à vistoria a instalações elétricas de iluminação pública; 

m) Controlar os trabalhos de iluminação pública realizados pela EDP; 
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n) Assegurar o planeamento, a programação e a coordenação de iniciativas e 

empreendimentos, municipais ou em parceria, de carácter imperativo ou estratégico 

para o desenvolvimento concelhio no domínio das acessibilidades; 

o) Assegurar o acompanhamento e a negociação, ao nível estratégico, das intervenções 

da administração central e de empresas concessionárias ou operadoras de transportes 

nos domínios das acessibilidades e das redes infraestruturais; 

p) Promover e acompanhar, em estreito contacto e articulação com os operadores 

públicos e privados, um adequado sistema de transportes, bem como definir as zonas 

de transporte de automóveis de aluguer de ligeiros de passageiros; 

q) Elaborar estudos e projetos relativos às acessibilidades municipais e intermunicipais, 

visando o desenvolvimento e consolidação da estrutura viária prevista no Plano Diretor 

de Acessibilidades Municipais (P.D.A.M./P.D.R.V.M.); 

r) Elaborar planos de circulação de apoio às acessibilidades municipais, às atividades de 

planeamento do Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico com vista, à 

permanente articulação e melhoria das condições de funcionalidade do meio face à 

dinâmica social económica; 

s) Promover a participação em estudos, projetos e negociações com entidades públicas e 

privadas relativamente ao desenvolvimento e exploração de uma adequada rede de 

infraestruturas de parqueamento automóvel, com prioridade para os núcleos urbanos 

sujeitos a maior congestionamento; 

t) Promover os estudos necessários à requalificação do território e desenvolver as 

iniciativas tendentes a uma acrescida mobilidade urbana; 

u) Elaborar e implementar estudos de trânsito e circulação; 

v) Efetuar o estudo, implementação, manutenção e conservação da sinalização 

semafórica e painéis dinâmicos; 

w) Assegurar a conservação e manutenção de sinalização vertical e horizontal; 

x) Analisar e implementar a sinalização necessária ao melhoramento das condições de 

circulação e estacionamento; 

y) Elaborar estudos e promover a implementação, manutenção e conservação da 

sinalização direcional; 

z) Assegurar a execução de obras de forma a criar condições de circulação e utilização 

dos transportes públicos; 

aa) Assegurar a cadastração da sinalização; 

bb) Emitir parecer e apoiar outros serviços municipais na sinalização e desvios provisórios 

de trânsito na rede viária municipal, aquando da realização de obras particulares e 

eventos; 

cc) Assegurar a aquisição de materiais e ferramentas para obras por administração direta. 
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Artigo 15º  

Divisão de Habitação e Inovação Social  

São atribuições da Divisão de Habitação e Inovação Social: 

a) Programar, executar e assegurar a execução de projetos de edifícios habitacionais de 

custos controlados, infraestruturas, equipamentos e arranjos exteriores no âmbito de 

empreendimentos de habitação social; 

b) Promover a cooperação técnica com entidades exteriores à Câmara com quem esta 

estabeleça parcerias no âmbito da promoção e requalificação de empreendimentos de 

habitação de custos controlados; 

c) Promover, em articulação com a Divisão de Planeamento Urbanístico e Projetos 

Estruturantes, com o Gabinete de Gestão Patrimonial e Administração Geral e de 

acordo com o previsto no Plano Diretor Municipal a constituição de uma bolsa de 

terrenos, com vista à promoção da construção de empreendimentos habitacionais de 

âmbito social; 

d) Desenvolver estudos urbanísticos com vista à promoção de habitação de custos 

controlados, em coordenação com os serviços municipais competentes e propor a 

implantação e volumetria, caracterização urbana e inserção na rede viária envolvente; 

e) Assegurar a execução das políticas municipais de habitação no âmbito da reabilitação, 

manutenção e conservação do parque habitacional municipal; 

f) Promover todas as diligências e procedimentos necessários à 

reabilitação/requalificação do parque habitacional degradado do concelho, com 

exceção dos procedimentos relativos às empreitadas, no âmbito de planos e 

programas de reabilitação existentes ou a criar; 

g) Determinar, no âmbito desses programas, a execução de obras de conservação 

necessárias à correção de más condições de segurança ou salubridade das 

habitações, precedidas de vistoria e desencadear e implementar o processo de obras 

coercivas nas mesmas, de acordo com o Regime Jurídico da Urbanização e 

Edificação; 

h) Assegurar a gestão social dos núcleos de alojamento provisório e das áreas 

abrangidas por programas de realojamento, promovendo a implementação de políticas, 

programas e projetos de intervenção comunitária; 

i) Assegurar o recenseamento das famílias residentes em alojamentos precários, 

incluídos em programas e/ou operações de realojamento; 

j) Promover a realização de estudos com vista à avaliação das condições sócio 

habitacionais das famílias residentes no parque habitacional municipal e nos núcleos 

de construções precárias sob a sua responsabilidade; 

k) Desenvolver as ações necessárias ao realojamento das famílias incluídas em 

programas com esse objetivo; 

l) Acompanhar e apoiar os agregados familiares recenseados no âmbito do PER nas 

fases pré e pós realojamento; 
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m) Assegurar a gestão do parque habitacional que lhe esteja confiado; 

n) Promover a participação e inserção social dos moradores dos bairros sob sua gestão; 

o)  Efetuar o atendimento e acompanhamento dos munícipes, no âmbito das carências 

habitacionais e propor medidas adequadas para a resolução dos problemas 

identificados; 

p) Promover o intercâmbio de informação e colaboração técnica com outros serviços do 

município e entidades exteriores à Câmara no contexto do acompanhamento de casos 

sociais específicos, cuja problemática inclua a habitação; 

q) Implementar os Protocolos de Cooperação que venham a ser celebrados pela Câmara 

com entidades públicas e/ou privadas no contexto da intervenção social e comunitária 

em bairros municipais e áreas de alojamento provisório sob a sua gestão; 

r) Coordenar o funcionamento dos Gabinetes de Intervenção Social já existentes e os 

que venham a ser criados, na ótica de descentralização dos serviços de atendimento e 

intervenção social no âmbito das suas competências; 

s) Assegurar a não proliferação de novas construções precárias para fins habitacionais 

bem como prevenir/impedir ocupações ilegais quer em núcleos de alojamentos 

precários quer no contexto do parque habitacional municipal; 

t) Elaborar a carta social de equipamentos e serviços como instrumento de planeamento 

da intervenção municipal na área da Ação social; 

u) Promover políticas/projetos/iniciativas e apoiar programas integrados de ação social, 

em parceria com as entidades sociais, visando a inclusão social dos grupos sociais 

mais desfavorecidos; 

v) Incentivar e promover a criação de estruturas e atividades de apoio aos grupos 

socialmente vulneráveis, com especial incidência nas zonas sujeitas a processos 

sociais mais complexos; 

w) Apoiar as entidades sem fins lucrativos, legalmente constituídas, sedeadas e/ou a 

desenvolver atividades de intervenção social no Concelho de Odivelas, 

designadamente as Instituições Particulares de Solidariedade Social, Organizações 

Não Governamentais (ONG`s), promovendo e articulando ações conjuntas; 

x) Executar medidas de política social destinadas a grupos sociais específicos 

nomeadamente de apoio à Infância, Terceira Idade, Deficiência, Sem-abrigo e demais 

população; 

y) Prevenção, intervenção e acompanhamento de situações de pobreza e exclusão 

social, através da mobilização de recursos existentes na comunidade e/ou atribuição 

de subsídios/apoios pontuais; 

z) Promover campanhas de sensibilização e ações de carácter formativo em temáticas 

específicas na área da intervenção social; 

aa) Articular/colaborar com as estruturas locais de apoio às crianças em situação de risco 

e/ou outros grupos em situação de vulnerabilidade; 
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bb) Operacionalizar o Programa da Rede Social no Concelho e assegurar o respetivo 

acompanhamento técnico e administrativo, tendo em vista o cumprimento dos 

princípios e objetivos deste programa;   

cc) Promover uma plataforma de participação de entidades públicas, privadas e de 

solidariedade, dinamizando e apoiando a criação e funcionamento de parcerias locais; 

dd) Promover a captação de recursos para servir e beneficiar os cidadãos residentes em 

Odivelas; 

ee) Assegurar a participação e integração do Município em redes locais, regionais, 

nacionais e transnacionais, comissões de acompanhamento, conselhos consultivos ou 

qualquer outra estrutura que permita captar recursos para a intervenção social;  

ff) Dinamizar o Banco de Voluntariado (BV) na área social vocacionado para colaborar 

com as diversas instituições/entidades do Concelho e/ou pessoas em situação de 

dependência, isolamento e solidão ou em qualquer outra situação de interesse social e 

comunitário que possa ser suscetível de voluntariado; 

gg) Dinamizar a cidadania e a participação das pessoas com deficiência, nomeadamente 

através do apoio técnico no âmbito do Serviço de Informação e Mediação para 

Pessoas com Deficiência (SIM-PD); 

hh) Assegurar o funcionamento do Serviço Municipal  de Transportes Especiais (SMTE) 

dirigido à população deficiente, desde que se encontrem a frequentar um 

estabelecimento de ensino e/ou uma Instituição de Deficiência; 

ii) Promover a construção e gestão de equipamentos sociais  em parceria com as 

entidades sociais. 

 

Artigo 16º  

 Divisão de Transportes e Oficinas  

São atribuições da Divisão de Transportes e Oficinas: 

a) Assegurar a gestão técnica e operacional do parque de viaturas e máquinas do 

Município; 

b) Manter o controlo técnico do equipamento mecânico afeto, em termos operacionais e 

patrimoniais, a outras unidades orgânicas; 

c) Assegurar as atividades de manutenção do parque de viaturas e máquinas do 

Município; 

d) Prestar apoio nas áreas técnicas para que esteja dotada, aos outros serviços 

municipais; 

e) Definição das cláusulas contratuais da carteira de seguros relativos a todas as viaturas 

e máquinas municipais; 

f) Acompanhar em caso de sinistro ou acidentes todos os procedimentos tendo em vista 

a defesa dos interesses municipais. 
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Subsecção IV  

Departamento de Gestão Educativa, Juventude, Cultur a e Ambiente  

 
Artigo 17º  

Divisão de Planeamento e Intervenção Socioeducativa  

São atribuições da Divisão de Planeamento e Intervenção Socioeducativa: 

a) Participar na conceção e planeamento do sistema educativo local, designadamente, na 

monitorização e revisão da Carta Educativa do Município em articulação com os 

serviços municipais, na dinamização do Conselho Municipal de Educação e na 

definição anual da rede educativa local em articulação com o serviço competente da 

Administração Central; 

b) Assegurar a representação do Município, no Conselho Geral, órgão de direção 

estratégica, dos agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas do Município de 

Odivelas, promovendo o desenvolvimento e consolidação da autonomia das escolas; 

c) Participar no planeamento e programação das novas construções escolares no que diz 

respeito às escolas de todos os níveis de ensino da rede pública, em articulação com 

os serviços municipais, com o serviço competente da Administração Central e com os 

agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas; 

d) Participar na monitorização e definição de prioridades de intervenção ao nível da 

requalificação, ampliação e manutenção, no que diz respeito às escolas do ensino 

básico e aos jardins-de-infância da rede pública, em articulação com os Órgãos de 

Gestão dos Agrupamentos de Escolas e o Departamento de Obras Municipais, 

Habitação e Transportes; 

e) Assegurar a gestão das escolas do ensino básico e dos jardins-de-infância da rede 

pública, designadamente quanto à renovação e requalificação, do mobiliário e 

equipamento escolar, assim como, a atribuição de verbas para adquirir material 

didático, e para fazer face a despesas de funcionamento corrente; 

f) Executar ações no âmbito da ação social escolar, designadamente, a aquisição de 

manuais escolares, a atribuição de verbas para material escolar aos alunos 

carenciados do ensino básico, e comparticipação no custo das refeições dos alunos do 

pré-escolar e do ensino básico; 

g) Assegurar a gestão dos refeitórios escolares dos jardins-de-infância e das escolas do 

ensino básico; 

h) Assegurar a colocação e a gestão do pessoal não docente do pré-escolar e do ensino 

básico em articulação com os serviços municipais e os órgãos de direção dos 

agrupamentos de escolas; 

i) Assegurar a gestão dos Transportes Escolares, de acordo com a legislação em vigor; 

j) Assegurar as Atividades de Enriquecimento Curricular nas escolas do 1º ciclo do 

ensino básico e a Componente de Apoio à Família nos jardins-de-infância; 
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k) Desenvolver ações conducentes à celebração de Acordos de Colaboração e 

Cooperação com diferentes Instituições Educativas e outras entidades consideradas 

de interesse para a promoção de um sistema educativo mais qualificado; 

l) Implementar e prestar apoio às bibliotecas escolares nos estabelecimentos do 1º ciclo 

do ensino básico do Concelho de Odivelas. 

 

Artigo 18º  

Divisão de Juventude e Desenvolvimento Socioeducati vo  

São atribuições da Divisão de Juventude e Desenvolvimento Socioeducativo: 

a) Assegurar a participação do Município nas ações levadas a cabo pela Associação 

Internacional das Cidades Educadoras, dentro de um contexto mais vasto da 

implementação dos princípios da Carta das Cidades Educadoras no Concelho; 

b) Assegurar a representação do Município, no Conselho Geral, órgão de direção 

estratégica, dos agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas do Município de 

Odivelas, promovendo o desenvolvimento e consolidação da autonomia das escolas; 

c) Promover a dinamização de Projetos próprios que visem o desenvolvimento pessoal, 

social, e cultural das crianças e jovens, inseridos no apoio à educação extracurricular e 

às atividades complementares de ação educativa; 

d) Colaborar com a Comunidade Educativa em Projetos e iniciativas que potenciem a 

função sócio - educativa da Escola, a promoção da qualidade das aprendizagens e o 

combate ao abandono escolar precoce e à exclusão social; 

e) Colaborar com entidades diversas na formação de pessoal docente e não docente, 

através do Centro de Recursos e Animação Pedagógica; 

f) Criar condições para a implementação de ações de educação ao longo da vida, 

através da criação de parcerias com diferentes Agentes Educativos, incluindo o apoio à 

dinamização da Universidade Sénior de Odivelas; 

g) Apoiar iniciativas dos Agentes Educativos Locais, conducentes ao desenvolvimento da 

ligação da Escola à Formação e Inserção Profissional e cooperar com outros serviços, 

organismos e entidades, públicas e privadas, tendo em vista a realização de ações 

conjuntas em matéria de educação e formação profissional; 

h) Colaborar com a Comunidade Educativa e com o serviço competente da Administração 

Central, na promoção de ações de desenvolvimento físico - motor nas escolas e nas 

iniciativas do Desporto Escolar; 

i) Promover ações conducentes à difusão massiva das Tecnologias de Informação e 

Comunicação no processo educativo; 

j) Promover e apoiar Programas e Projetos de Educação Inclusiva, adequados às 

necessidades educativas especiais das crianças e jovens; 

k) Implementar o Observatório da Qualidade e Sucesso Educativo no Município de 

Odivelas; 
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l) Assegurar a execução da política e dos objetivos municipais definidos para a área da 

juventude, promovendo e apoiando projetos que visem uma maior diversidade e 

qualidade de atividades/serviços, em desejável articulação com outros serviços 

municipais e/ou instituições/associações que atuem na área, assegurando ainda a 

gestão da Casa da Juventude; 

m) Implementar e dinamizar o Conselho Municipal da Juventude; 

n) Implementar e apoiar projetos que contribuam, de forma inequívoca, para a prevenção 

de comportamentos de risco e de fatores de exclusão dos jovens, promovendo o 

empreendedorismo e inovação, fatores determinantes para a qualificação da vida 

profissional. 

o) Promover e dinamizar o Associativismo Juvenil, formal e/ou informal, criando as 

condições para o exercício de uma cidadania ativa a nível social e cultural; 

p) Assegurar diretamente os serviços de informação e apoio aos jovens, facilitando o 

acesso a oportunidades e mecanismos específicos de apoio, existentes em diversos 

âmbitos. 

 
Artigo 19º  

Divisão de Cultura, Turismo, Património Cultural e Bibliotecas  
São atribuições da Divisão de Cultura, Turismo, Património Cultural e Bibliotecas: 

a) Promover projetos e programas para a criação de infraestruturas/equipamentos 

culturais, bem como, assegurar uma gestão dinâmica, responsável e flexível dos 

equipamentos que se encontram sob a sua responsabilidade, nomeadamente o Centro 

de Exposições e o Posto de Turismo; 

b) Despertar e desenvolver, junto da comunidade em geral, o gosto pelas diversas formas 

de manifestação artística; 

c) Colaborar e dar apoio próximo às organizações associativas e a outras estruturas da 

comunidade, com vista à concretização de projetos e programas culturais; 

d) Promover e incentivar o desenvolvimento dos recursos locais no sentido do 

enriquecimento e preservação do Património Artístico, Histórico, Arquitetónico e 

Arqueológico existente no Concelho; 

e) Incentivar a investigação e a elaboração de estudos de suporte e enriquecimento da 

cultura local; 

f) Promover projetos e ações de formação/sensibilização, que contribuam para o 

aumento dos níveis de literacia da população do concelho, e para o reforço das 

competências de utilização da língua materna; 

g) Disponibilizar livros e recursos documentais diversos, que contribuam para formar 

pensadores críticos, e utilizadores efetivos da informação, em todos os suportes e 

meios de comunicação; 

h) Promover diversas atividades de animação e divulgação cultural e outras iniciativas de 

promoção do livro e da leitura; 
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i) Dinamizar serviços inovadores e especiais, contribuindo para a descentralização do 

acesso à informação; 

j) Editar publicações de divulgação e promoção do Município 

k) Participar na definição das políticas de turismo que digam respeito ao concelho, 

prosseguidas pelos organismos ou instituições envolvidas, bem como participar nos 

órgãos das regiões de turismo; 

l) Assegurar a realização das atividades de iniciativa municipal, ou a que o Município se 

obrigue num quadro de cooperação institucional, visando a promoção do turismo 

designadamente como atividade económica e como prestação de serviços aos 

cidadãos; 

m) Estudar e promover medidas de estímulo aos operadores turísticos, hoteleiros e outros 

que se distingam pelo espírito de serviço, de iniciativa e de inovação em prol do 

turismo e prática da qualidade que prestigie o Município; 

n) Promover a divulgação do património cultural e paisagem de interesse patrimonial na 

perspetiva turística; 

o) Editar publicações de divulgação e promoção do Município; 

p) Promover, em geral, atividades de interesse turístico. 

 
Artigo 20º  

Divisão de Desenvolvimento Desportivo  
São atribuições da Divisão de Desenvolvimento Desportivo: 

a) Apoiar e colaborar com o associativismo desportivo, em especial os 

clubes/coletividades desportivas com estatuto de utilidade pública, no estrito 

cumprimento dos seus objetivos de promoção, generalização e desenvolvimento do 

Desporto; 

b) Implementar um programa de apoios financeiros ao associativismo desportivo, 

assente em normas e critérios objetivos, garantindo os princípios de rigor, 

transparência e imparcialidade; 

c) Apoiar e garantir a organização de eventos desportivos, quer da iniciativa do 

Município, quer de parcerias estabelecidas com o movimento associativo desportivo 

concelhio, quer ainda eventos resultantes de parcerias externas; 

d) Promover o desenvolvimento do Desporto, através da adoção de programas e 

projetos que visem a diversificação da oferta desportiva, o aumento do número de 

praticantes, a manutenção da sua saúde e condição física e a melhoria da qualidade 

das práticas, no âmbito das diversas vertentes do Desporto, designadamente na 

formação, recreação e lazer e rendimento: 

e) Coordenar a elaboração da Carta Desportiva do Concelho de Odivelas (CDCO), em 

estreita articulação com os demais sectores da Divisão de Desenvolvimento 

Desportivo, como instrumento de planeamento e suporte à definição da política 

desportiva municipal; 
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f) Assegurar a valorização da qualidade dos recursos humanos direta e indiretamente 

relacionados com o Desporto, considerando a criação de um Programa de 

Formação e de um Programa de Documentação no Desporto; 

g) Criar um Sistema de Informação Desportiva (SID), como instrumento complementar 

de apoio à decisão; 

h) Criar o Plano Municipal de «Mobilidade Sustentável»; 

i) Desenvolver as ações necessárias que visem a qualificação dos equipamentos 

desportivos municipais, de modo a salvaguardar a sua qualidade, adequação para 

as diferentes práticas desportivas e segurança dos seus utilizadores; 

j) Promover a máxima rentabilização da utilização das instalações desportivas 

municipais, através de programação de atividades e otimização de protocolos. 

 

Artigo 21º  

Divisão de Gestão Ambiental  

São atribuições da Divisão de Gestão Ambiental: 

a) Realizar inquéritos, estudos e ensaios de campo para avaliação das condições de 

qualidade de vida no Município de Odivelas; 

b) Estudar, planear, acompanhar e gerir linhas de água e rede hidrográfica em 

colaboração com as entidades oficiais competentes; 

c) Promover ações necessárias com vista à obtenção de um adequado ambiente urbano, 

que assegurem a qualidade de vida com referência às novas temáticas ambientais; 

d) Contribuir, no âmbito das suas competências para o controlo da poluição hídrica, dos 

solos, sonora e atmosférica; 

e) Proceder à limpeza e desassoreamento sistemático das linhas de água, 

designadamente das ribeiras; 

f) Colaborar na avaliação do impacte ambiental de projetos, planos, empreendimentos e 

outros, sejam municipais e ou intermunicipais, que pela natureza ou dimensão, venham 

a influenciar direta ou indiretamente a qualidade de vida dos munícipes; 

g) Colaborar na apreciação de projetos de sistemas de pré-tratamento e tratamento de 

efluentes líquidos e sólidos de estabelecimentos industriais, com o objetivo de 

assegurar a defesa dos meios recetores e o cumprimento da legislação em vigor; 

h) Propor medidas de controlo de qualidade do ar; 

i) Proceder à gestão ambiental do Parque de Deposição Temporário de Veículos em Fim 

de Vida; 

j) Elaborar o Relatório sobre o estado do Ambiente Acústico Municipal, os Mapas de 

Ruído e os Planos de Redução de Ruído no Município, em colaboração com o LACMO; 

k) Colaborar na definição das medidas de proteção do património cultural do concelho, 

nomeadamente as zonas de especial interesse ecológico e reserva ecológica; 

l) Estudar e planear formas de intervenção no tecido urbano, com o objetivo de acautelar 

a imagem urbana e a qualidade de vida; 
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m) Planear e implementar ações que visem uma gestão racional da energia numa 

perspetiva de conservação e aumento da qualidade de vida; 

n) Fomentar a elaboração de normas de isolamento térmico e ou acústico das novas 

construções bem como do melhoramento das já existentes; 

o) Executar e participar na elaboração ou acompanhamento de estudos de caracterização 

da qualidade do ambiente no Concelho; 

p) Colaborar na análise de propostas para a realização de contratos ou acordos de 

cooperação com outros organismos e instituições relacionadas com o ambiente, 

através da participação em reuniões e elaboração de pareceres técnicos sobre o tema; 

q) Conceber meios e promover medidas de proteção do ambiente e Saúde Pública, com 

vista à salvaguarda da qualidade de vida dos cidadãos e da prevenção de situações 

nefastas ao ambiente; 

r) Promover ações integradas conducentes à melhoria da qualidade das águas e medidas 

de prevenção à poluição das mesmas; 

s) Promover ações e campanhas de Educação e sensibilização ambiental em parceria e 

junto dos munícipes, das instituições locais e dos organismos oficiais; 

t) Estimular a utilização racional de fontes de energia renováveis; 

u) Gerir o Centro Ecológico de Odivelas; 

v) Gerir o Cemitério Municipal; 

w) Informar sobre o interesse público municipal na preservação de áreas cobertas de 

vegetação, ainda que privadas, em função do seu valor natural ou da sua localização 

em colaboração com o Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico; 

x) Gerir a estratégia de espaços verdes do concelho, no âmbito da estrutura verde 

definida em sede de plano diretor municipal e demais planos aprovados; 

y) Propor e executar os projetos de implantação de zonas verdes e zelar pela 

manutenção dos espaços verdes de uso público de enquadramento urbano, 

designadamente de lazer, prática desportiva, cemitério e afins; 

z) Gerir o património arbóreo, em meio urbano ou florestal, e as manchas de vegetação 

espontânea; 

aa) Recuperar, conservar e salvaguardar os recursos hídricos e geri-los no que respeita 

aos consumos para rega de espaços verdes e limpeza urbana; 

bb) Colaborar com o Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico na elaboração 

de regulamentos municipais para a definição dos critérios técnicos a que deverão 

obedecer os projetos de loteamento particulares no que respeita à criação e às 

condições de manutenção de espaços verdes e, na falta daqueles regulamentos, 

colaborar na apreciação desses projetos; 

cc) Proceder à fiscalização e acompanhamento das obras de infraestruturas gerais de 

intervenção urbana, na área respeitante aos espaços verdes, em articulação com 

outros serviços municipais; 
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dd) Participar na gestão do património cultural no que respeita aos jardins históricos, 

parques temáticos, quintas e espaços similares; 

ee) Colaborar na elaboração de planos gerais e de pormenor de arborização; 

ff) Gestão e manutenção do viveiro municipal, garantindo a continuidade das espécies da 

região e adquirindo as que não sejam possível ou aconselhável ali produzir e respetivo 

fornecimento das espécies vegetais requeridas pelos serviços e organizações; 

gg) Executar os projetos de implantação de zonas verdes. 

hh) Acompanhamento e fiscalização das construções dos novos espaços verdes 

executados pela Divisão ou adjudicadas ao exterior; 

ii) Dar parecer sobre os arranjos de espaços verdes em novas urbanizações; 

jj) Planear a conservação de todos os espaços verdes; 

kk) Assegurar a manutenção preventiva dos espaços verdes, impedindo a disseminação 

de espécies parasitas; 

ll) Acompanhar projetos de investigação científica no domínio florestal, em articulação 

com as instituições de ensino superior e com as estruturas representativas do sector; 

mm) Estudar, executar e avaliar os programas e medidas de política ambiental, de saúde 

pública e saúde ambiental e referentes aos espaços públicos municipais de acordo 

com as orientações dos órgãos autárquicos; 

nn) Colaborar com as autoridades de saúde pública e coordenar a intervenção sanitária em 

espaços municipais; 

oo) Promover ações de desinfestação e de controlo de pragas urbanas mantendo-as em 

valores que não venham a perigar a saúde pública; 

pp) Coordenar o sistema permanente de controlo do estado de higiene de ruas, espaços 

verdes ou qualquer outro espaço de uso público, cuja manutenção não se encontre 

delegada nas Juntas de Freguesia, através do serviço de varredura e lavagem; 

qq) Participar na definição de critérios técnicos e de medidas de sustentabilidade ambiental 

a cumprir na edificação e urbanização, bem como, a respeitante aos requisitos de 

higiene pública e de gestão dos resíduos sólidos; 

rr) Intervir em situações de degradação ambiental; 

ss) Assegurar o serviço de limpeza urbana, desmatação e recolha de entulhos e outros 

materiais; 

tt) Acompanhar e apoiar as atividades de limpeza urbana descentralizadas nas Juntas de 

Freguesia; 

uu) Coordenar em permanência o sistema de controlo do estado de higiene e de 

salubridade dos espaços públicos; 

vv) Emitir parecer sobre a construção ou a localização de instalações destinadas à 

deposição de resíduos, no âmbito de operações urbanísticas ou de obras públicas, em 

articulação com as unidades orgânicas competentes; 
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ww) Elaborar diagnósticos de situação sobre a prestação de serviços na sua área de 

competência, definindo, em cada momento, o grau de cobertura geográfica de cada 

serviço prestado e o seu grau de atendimento quantitativo e qualitativo; 

xx) Promover a atualização sistemática dos cadastros; 

yy) Proceder à elaboração de estudos e projetos de especialidade, no âmbito das suas 

atribuições, na área do município; 

zz) Planificar ações intermunicipais na área da limpeza urbana e resíduos sólidos; 

aaa) Colaborar, quando for caso disso, na apreciação de estudos prévios de loteamentos 

no âmbito das suas atribuições; 

bbb) Promover e desenvolver estratégias integradas de exploração do sistema de resíduos 

sólidos com o objetivo de minimizar os resíduos; 

ccc) Fomentar a adequada gestão de resíduos sólidos nas unidades industriais e 

comerciais como objetivo de efetuarem a recolha seletiva; 

ddd) Planear ações relativas à área da limpeza urbana, de forma a otimizar recursos 

humanos e equipamentos; 

eee) Recolher e sistematizar elementos sobre a localização de zonas de produção de 

resíduos, nomeadamente zonas comerciais, industriais e residenciais ou mistas, bem 

como zonas que incluam grandes centros produtores de resíduos – mercados, feiras e 

outros; 

fff) Realizar inquéritos e estudos para avaliação das condições de qualidade de vida no 

Concelho; 

 
Secção V 

Das Atribuições dos Gabinetes  
 

Artigo 22º  
Gabinete da Presidência  

Compete ao Gabinete da Presidência prestar assessoria técnica e administrativa ao Presidente 

da Câmara Municipal designadamente: 

a) Secretariado; 

b) Assessoria técnica dos domínios jurídicos, do desenvolvimento económico e social 

local e regional, da organização e gestão municipal, das relações institucionais e 

outros domínios julgados convenientes; 

c) Assessoria relativa à definição e prossecução das políticas municipais; 

d) Assegurar o desenvolvimento prático das relações institucionais do Município com os 

órgãos e estruturas dos poderes central e regional, com institutos públicos e 

instituições privadas com atividade relevante no Município, assim como outros 

Municípios e Associações de Municípios;  

e) Promover os contactos com os serviços do Município e organizar a agenda e outras 

tarefas que lhe sejam atribuídas pelo Presidente. 
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Artigo 23º 

Serviço Municipal de Proteção Civil 

São atribuições do Serviço Municipal de Proteção Civil: 

a) Assegurar a articulação e colaboração com a autoridade de proteção civil existente a 

nível central, bem como demais agentes de Proteção Civil; 

b) Assegurar o cumprimento das competências decorrentes da Lei de Bases da Proteção 

Civil adaptada à escala Municipal;  

c) Acompanhar e promover as ações concernentes às Associações de Bombeiros 

Voluntários existentes na área do Município, nomeadamente no acompanhamento e 

apoio, financeiro ou outro;  

d) Identificar as situações de maior risco potencial na área do Município, promovendo a 

elaboração, revisão e atualização do Plano Municipal de Emergência e demais Planos 

de Emergência Específicos julgados convenientes; 

e) Coordenar o sistema operacional de intervenção de Proteção Civil, assegurando a 

comunicação com os Órgãos Municipais e outras entidades públicas;  

f) Colaborar, sempre que solicitado, na elaboração de planos de emergência externos; 

g) Implementar e coordenar a Rede Municipal de Voluntários de Proteção Civil; 

h) Requerer, em situação de emergência e sempre que se julgue de elevada pertinência, 

a colaboração de outros serviços da Câmara Municipal solicitando a sua intervenção 

imediata, garantindo a funcionalidade e a eficácia do sistema de proteção civil na 

resposta às situações de emergência; 

i) Apoiar os estabelecimentos de ensino, públicos ou particulares e demais instituições ou 

entidades, na elaboração dos seus Planos de Emergência; 

j) Assegurar o alojamento e a assistência imediata e transitória das populações vítimas 

de acidentes graves, catástrofes ou calamidades decorrentes de fenómenos naturais 

ou antrópicos; 

k) Promover a realização, pelas entidades legalmente competentes, de vistorias a 

unidades económicas, instituições sociais e outras, no que respeita a condições de 

risco propiciadoras de catástrofes; 

l) Promover a adequada informação e sensibilização dos cidadãos relativamente às 

questões da Proteção Civil, através de campanhas gerais de prevenção e 

sensibilização; 

m) Ministrar ações de sensibilização nas Escolas e em outras entidades públicas e 

privadas; 

n) Gerir a Escola Municipal de Proteção Civil. 

 

 

 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
 

 
Ano XIII - N.º 22 – 27 de novembro de 2012 - Anexo 

32 
 

Artigo 24º 

Gabinete Veterinário Municipal 

1 - São atribuições do Gabinete Veterinário Municipal: 

a) Colaborar na execução das tarefas de inspeção higio-sanitárias das instalações para 

alojamento de animais, dos produtos de origem animal e dos estabelecimentos 

comerciais ou industriais onde se abatam, preparem, produzam, transformem, 

fabriquem, conservem, armazenem ou comercializem animais ou produtos de origem 

animal e seus derivados;  

b) Efetuar vistorias a veículos de transporte de produtos alimentares;  

c) Emitir parecer, nos termos da legislação vigente, sobre as instalações, 

estabelecimentos e veículos referidos nas alíneas anteriores; 

d) Apoiar as brigadas de fiscalização da ASAE, bem como efetuar peritagens por 

nomeação do Ministério Público ou em ações de rotina; 

e) Elaborar e remeter, nos prazos fixados, a informação relativa ao movimento 

nosonecrológico dos animais; 

f) Notificar, de imediato, as doenças de declaração obrigatória e adotar prontamente as 

medidas de profilaxia determinadas pela autoridade sanitária veterinária nacional 

sempre que sejam detetados casos de doenças de carácter epizoótico; 

g) Emitir guias sanitárias de trânsito; 

h) Participar nas campanhas de saneamento ou de profilaxia determinadas pelas 

autoridades competentes; 

i) Colaborar na realização do recenseamento de animais, de inquéritos de interesse 

pecuário e ou económico e prestar informação técnica sobre abertura de novos 

estabelecimentos de comercialização, de preparação e de transformação de produtos 

de origem animal; 

j) Recolha e encaminhamento de animais errantes; 

k) Recolha e encaminhamento para destino final de cadáveres de animais; 

l) Apoio a munícipes de comprovada insuficiência económica e/ou física no transporte 

dos seus animais domésticos para atendimento no Consultório Veterinário Municipal; 

m) Promover o regular funcionamento do CORACO (Centro Oficial de Recolha de Animais 

do Concelho de Odivelas), em termos de higiene e bem-estar animal; 

n) Realizar cirurgias e outros tratamentos aos animais que deles necessitem;  

o) Promover uma rede de adoção, em colaboração com a população em geral e com 

associações de proteção animal; 

p) Realizar campanhas de sensibilização e informação da população, no âmbito das suas 

atribuições; 

q) Elaborar o regulamento do CORACO e assegurar o seu cumprimento; 

r) Gerir o efetivo animal do CORACO; 

s) Gerir o Consultório Veterinário Interativo; 

t) Desenvolver o Programa de Esterilização de Animais Errantes; 
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u) Implementar a Rede de Escolas Amigas dos Animais; 

v) Colaborar com as Câmaras Municipais da área metropolitana de Lisboa ou quaisquer 

outras entidades idóneas na realização de iniciativas que visem a promoção do bem-

estar animal. 

 

2 – As atribuições legais e regulamentares previstas no número anterior bem como outros 

procedimentos técnico-legais cuja competência esteja cometida à Autoridade Médica 

Veterinária Municipal, serão exercidas pelo Médico Veterinário Municipal. 

 

Artigo 25º 

Gabinete do Observatório da Cidade 

1 - São atribuições do Gabinete do Observatório da Cidade: 

a) Promover a articulação e a interação entre a comunidade local e as estruturas 

municipais no sentido de uma maior proximidade e de um diálogo construtivo e 

permanente na definição de políticas locais e na realização de projetos/ iniciativas de 

interesse da comunidade, que visem a identificação das necessidades efetivas, bem 

como a potencialização dos recursos com vista a uma maior amplitude e otimização 

dos mesmos;  

b) Apoiar o processo de decisão e de orientação estratégica no desenvolvimento 

sustentado do Município quer em matérias de dinâmica estrutural quer conjuntural;  

c) Promover a divulgação de métodos inovadores, criação de incentivos para a inovação 

(prémios de mérito), e partilha de informação, criando espaços de descentralização de 

conhecimento com vista a dotar a comunidade de competências potencializando uma 

atitude mais participativa e proactiva em torno do desenvolvimento estratégico do 

município. 

 

2 - O Gabinete do Observatório da Cidade prestará apoio à atividade do Provedor do 

Munícipe , disponibilizando o acesso à informação necessária com vista à facilitação do 

processo de tomada de decisão no âmbito das funções que lhe estão atribuídas.  

 

3 - Promover a criação de um espaço de informação e participação para munícipes com 

deficiência física, mental e psíquica.  

 

Artigo 26º 

Gabinete de Comunicação e Modernização Administrati va 

São atribuições do Gabinete de Comunicação e Modernização Administrativa: 

a) Promover junto da população, especialmente da do Município, e demais instituições, a 

imagem do Município enquanto instituição aberta e eficiente ao serviço exclusivo da 

comunidade; 
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b) Promover a comunicação eficiente e útil entre os munícipes e o Município, estimulando 

o diálogo permanente, a responsabilização coletiva e a melhoria da qualidade dos 

serviços prestados; 

c) Produzir e difundir informação escrita e audiovisual relativa à atividade dos Órgãos e 

Serviços Municipais; 

d) Assegurar uma adequada articulação com os órgãos de comunicação social nacionais, 

regionais e locais, com vista à difusão de informação municipal; 

e) Realizar, ou encomendar, estudos e sondagens de opinião pública relativos à vida 

local; 

f) Promover a imagem pública dos Serviços, dos edifícios municipais e do espaço 

público, solicitando, para o efeito, a intervenção dos competentes serviços municipais; 

g) Assegurar as funções de protocolo nas cerimónias e atos oficiais do Município; 

h) Organizar as deslocações oficiais do Presidente e Vereadores, no país e no 

estrangeiro, e a receção e estadia de convidados do Município; 

i) Apoiar a realização de iniciativas promocionais; 

j) Assegurar a atividades de produção gráfica e audiovisual e os suportes técnicos da 

sua difusão. 

k) Promover a melhoria da qualidade dos serviços produzidos, desburocratizando 

procedimentos e eliminando formalidades não essenciais, com redução dos tempos de 

espera, no âmbito de uma gradual certificação dos serviços municipais no quadro da 

CAF; 

l) Melhorar as condições físicas dos locais de trabalho; 

m) Aumentar a produtividade dos serviços; 

n) Informar os munícipes acerca dos serviços, dos seus direitos e garantias;  

o) Promover a transparência e responsabilização dos serviços e dos colaboradores, 

facilitando a aproximação entre os cidadãos e os serviços municipais; 

p) Receber e encaminhar sugestões e reclamações para os diversos órgãos e serviços 

do Município; 

q) Articular com os restantes serviços municipais a informação necessária para uma 

adequada e célere resolução dos processos em tramitação na Câmara Municipal; 

r) Proporcionar um atendimento permanente e personalizado aos cidadãos no 

relacionamento entre estes e os Serviços Municipais. 

 

Artigo 27º 

Gabinete de Saúde e Igualdade 

São atribuições do Gabinete de Saúde e Igualdade: 

a) Promover e acompanhar todas as situações e ações em matéria de saúde, num quadro 

de articulações e parceria com as diferentes entidades com intervenção neste domínio; 

tendo em vista contribuir para a melhoria das condições de Saúde das populações 
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através de programas de educação e promoção de saúde, para os diferentes estratos 

populacionais; 

b) Promover a igualdade no acesso aos Cuidados Primários da Saúde, participando no 

planeamento, conceção e acompanhamento da construção de equipamentos de saúde 

no Concelho de Odivelas; 

c) Participar, nos termos da lei, nos órgãos consultivos dos estabelecimentos integrados 

no Serviço Nacional de Saúde; 

d) Participar na definição das políticas e das ações de saúde pública levadas a cabo pelas 

delegações de saúde concelhias; 

e) Participar, nos termos da lei, nos órgãos consultivos de acompanhamento e avaliação 

do Serviço Nacional de Saúde; 

f) Participar no plano da comunicação e de informação do cidadão e nas agências de 

acompanhamento dos serviços de saúde; 

g) Elaborar estudos, através do Observatório de Saúde, que permitam o diagnóstico da 

situação da saúde no Concelho de Odivelas, através de estratégias concertadas com 

os diferentes agentes da comunidade que desempenham atividade nos domínios da 

promoção e educação para a saúde;  

h) Operacionalizar atividades no Concelho de Odivelas com ênfase na promoção da 

saúde e prevenção da doença, promovendo o envolvimento dos diferentes sectores do 

Concelho de Odivelas numa participação mais ativa em defesa da sua própria saúde;  

i) Desenvolver o projeto “Odivelas, Concelho Saudável”, em articulação direta com a 

Associação da Rede Portuguesa de Cidades Saudáveis e a Organização Mundial de 

Saúde; 

j) Participar em atividades de educação para a saúde com estruturas locais, nacionais e 

internacionais que pretendam desenvolver projetos e/ou iniciativas para/ com os 

munícipes de Odivelas; 

k) Implementar um Plano Municipal de Prevenção das Toxicodependências e Doenças 

Infecto-Contagiosas no Concelho de Odivelas, em articulação com as estruturas locais, 

nacionais e internacionais que desenvolvem trabalho nesta matéria;  

l) Implementar Protocolos de Cooperação com entidades públicas e/ou privadas, no 

âmbito da Promoção e Educação para a Saúde;   

m) Promover o intercâmbio de informação e colaboração técnica com outros serviços do 

município e entidades exteriores à Câmara Municipal de Odivelas, no âmbito da 

Prevenção, da Educação e Promoção da Saúde;  

n) Promover ações de rastreio na população do Concelho de Odivelas, através de 

parcerias e protocolos com instituições públicas ou privadas em áreas diversas no 

âmbito da prevenção da doença;  

o) Promover a formação/ informação no âmbito da educação para a saúde junto dos 

diferentes estratos populacionais da comunidade, bem como de grupos socialmente 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
 

 
Ano XIII - N.º 22 – 27 de novembro de 2012 - Anexo 

36 
 

mais desfavorecidos, nomeadamente ao nível da Higiene Oral, Deficiência, 

Gerontologia, Sexualidade, Alimentação. 

p) Promover o Plano Municipal para a Igualdade com o objetivo de integração da 

perspetiva de género em todas os domínios da ação municipal; 

q) Conceber programas conducentes à promoção da igualdade de género, em 

colaboração com outras entidades sociais nos casos em que tal se justifique; 

r) Acompanhar a execução das medidas de política local na perspetiva do género; 

s) Promover ações de informação e, ou sensibilização, no âmbito das politicas de apoio 

às minorias étnicas e respetivos agregados, bem como às confissões religiosas 

incentivando e promovendo uma cidadania efetiva através da integração social e 

cultural; 

t) Acompanhar o desenvolvimento de medidas integradas num plano de ação municipal, 

de promoção da inclusão social e da igualdade, dirigida às minorias étnicas, de modo a 

facilitar a interação comunitária e a potenciar a diversidade social e cultural, bem como 

o reforço das competências de utilização da língua materna para população estrangeira 

e/ou imigrante; 

u) Assegurar pareceres, quando solicitados, planear e acompanhar diagnósticos, estudos 

e relatórios, respeitantes ao impacto das medidas a implementar pelo município no 

âmbito da igualdade e integração das minorias étnicas existentes no Município de 

modo a permitir adequadas respostas sociais. 

 

Artigo 28º 

Gabinete de Auditoria Interna e de Avaliação de Des empenho 

1 - O Gabinete de Auditoria Interna e de Avaliação de Desempenho é o serviço de fiscalização 

e controlo internos da atividade dos serviços camarários nos diversos domínios, cabendo-lhe 

em especial: 

a) Proceder às inspeções, sindicâncias, inquéritos ou processos de meras averiguações 

que forem determinadas pela Câmara Municipal ou pelo Presidente da Câmara; 

b) Auditar as contas da autarquia bem como a aplicação de fundos disponibilizados aos 

serviços para funcionamento corrente; 

c) Avaliar o grau de eficiência e economicidade das despesas municipais; 

d) Elaborar o seu parecer sobre medidas tendentes a melhorar a eficiência dos serviços e 

a modernização do seu funcionamento, dirigindo o seu parecer aos órgãos da 

autarquia; 

e) Averiguar os fundamentos de queixas, reclamações ou petições de munícipes sobre o 

funcionamento dos serviços municipais, propondo, sempre que for caso disso, medidas 

destinadas a corrigir procedimentos julgados incorretos, ineficazes, ilegais ou 

violadores dos direitos ou interesses legalmente protegidos; 
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f) Assegurar os procedimentos relativos à avaliação do desempenho dos trabalhadores 

do Município, em conformidade com o previsto no sistema integrado de gestão e 

avaliação do desempenho na Administração Pública. 

 

2 - Os órgãos municipais asseguram ao Gabinete de Auditoria Interna e de Avaliação de 

Desempenho os meios materiais e humanos necessários ao desempenho das suas 

competências, as quais serão exercidas com plena autonomia. 

 

3 - Os funcionários e, em especial, os titulares dos lugares de direção e chefia têm o dever de 

colaborar com o Gabinete de Auditoria Interna e de Avaliação de Desempenho no âmbito das 

funções a este cometidas, disponibilizando a informação de que disponham e que lhes seja 

solicitada. 

 

Artigo 29º 

Gabinete de Tecnologia, Informação e Conhecimento 

São atribuições do Gabinete de Tecnologia, Informação e Conhecimento: 

a) Promover e orientar o processo de informatização municipal de forma a assegurar-lhe 

coerência, fiabilidade e eficácia e, de um modo geral, promover a utilização extensiva 

de tecnologias de informação e de comunicação adaptadas à atividade municipal; 

b) Analisar, de modo continuado, no quadro das medidas de organização estrutural e 

funcional dos serviços e de desburocratização e modernização administrativa, as 

necessidades e prioridades dos diversos serviços quanto a soluções informáticas; 

c) Propor e supervisionar tecnicamente todos os processos de aquisição de 

equipamentos e de suportes lógicos; 

d) Assegurar a administração, a manutenção e a adequada exploração dos sistemas 

informáticos e de comunicação instalados, incluindo os respetivos sistemas de 

proteção, segurança e controlo de acesso; 

e) Gerir e operar os sistemas municipais de comunicações, compreendendo as redes 

telefónica e de transmissão de dados. 

 

CAPÍTULO III 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Artigo 30º  

Notário Privativo do Município  

1. As funções de Notário Privativo do Município serão exercidas por jurista nomeado pelo 

Presidente da Câmara Municipal. 

2. O Notário Privativo, nos termos da Lei, responde directamente perante o Presidente da 

Câmara Municipal. 
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Artigo 31º  

Entrada em vigor  

A presente estrutura entra em vigor no dia seguinte à publicação no Diário da República, da 

estrutura orgânica nuclear e dos despachos previstos nos n.ºs 3 e 5 do artigo 10º do Decreto-

Lei n.º 305/2009, de 23 de Outubro. 

 

Artigo 32º 

Interpretação e Alterações  

 É da competência da Câmara Municipal decidir sobre eventuais dúvidas de interpretação ou 

omissões do presente Regulamento. 
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DDOOCCUUMMEENNTTOO  DDEE  JJUUSSTTIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  DDAA  VVIIAABBIILLIIDDAADDEE  DDAA  MMUUNNIICCIIPPÁÁLLIIAA  EEMM  NNOOSS  TTEERRMMOOSS  DDAA  LLEEII  NN..ºº  5500//22001122  DDEE  

3311  DDEE  AAGGOOSSTTOO  --  RREEGGIIMMEE  JJUURRÍÍDDIICCOO  DDAA  AATTIIVVIIDDAADDEE  EEMMPPRREESSAARRIIAALL  EE  DDAASS  PPAARRTTIICCIIPPAAÇÇÕÕEESS  LLOOCCAAIISS  

 

O presente documento tem por base a necessidade de avaliar o impacto do regime jurídico 

estabelecido pela Lei n.º 50/2012 de 31 de agosto, para a atividade empresarial, no que 

respeita à viabilidade e justificação da Municipália EM. 

 

Para a cabal análise novo do regime jurídico e da sua aplicação à empresa, o presente 

documento estruturar-se-á do seguinte modo: 

 

1. Eixos estruturantes subjacentes à reforma administrativa do Setor Empresarial Local; 

 

2. Caracterização da Municipália EM; 

 

3. Objeto da empresa; 

3.1. Atividade Cultural; 

3.2. Atividade Desportiva e de Saúde e Bem-estar; 

3.3. Transferência da gestão do Multiusos para a Municipália EM; 

  

4. Enquadramento legal da atividade da empresa; 

 4.1. Lei n.º 53-F/2006 de 29 de dezembro- Regime jurídico do setor empresarial local; 

 4.2. Lei n.º 50/2012 de 31 de agosto - Regime jurídico da atividade empresarial local e 

das participações sociais; 

 

5. Lei n.º 50/2012 de 31 de agosto – Capítulo VI - Alienação, dissolução, transformação 

integração, fusão e internalização – Artigos 61º e 62º; 

5. 1. Política de preços inferiores aos praticados no mercado e necessidade de 

financiamento: adoção de sistemas de contabilidade analítica; 

5.2. Resultados obtidos pela Municipália EM: aplicação de contabilidade geral e 

contabilidade analítica na obtenção da informação relativa a receitas e resultados 

anuais; 

5.3. Ponderação dos critérios estabelecidos no artigo 62º n.º 1 da Lei n.º 50/2012 de 

31 de agosto face à realidade da empresa; 

 

6. Conclusão: Viabilidade da Municipália EM. 
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11..  EEIIXXOOSS  EESSTTRRUUTTUURRAANNTTEESS  SSUUBBJJAACCEENNTTEESS  ÀÀ  RREEFFOORRMMAA  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAA  DDOO  SSEETTOORR  EEMMPPRREESSAARRIIAALL  LLOOCCAALL::  

 
O novo regime instituído surge no seguimento da monotorização efetuada ao setor 

empresarial do estado no seu todo. Resulta da ponderação dos eixos estruturantes da reforma 

administrativa no que toca ao Setor Empresarial Local (SEL), contidos na Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 40/2011 de 22 de setembro, no quadro da reforma da 

administração local em curso, o seguinte: 

 

a) Assegurar a suspensão da criação de novas empresas; 

b) Concluir os trabalhos da comissão de acompanhamento do Livro Branco do SEL; 

c) Analisar a relação custo-benefício de todas as estruturas empresariais que integram o SEL, 

mediante critérios de análise decorrentes do setor de atividade, das utilidades geradas em sede 

de serviço público, da sustentabilidade financeira, da composição orçamental e da estrutura de 

receitas próprias; 

d) Estabelecer os critérios para a extinção e fusão de empresas locais; 

e) Estabelecer limites restritivos ao endividamento do SEL a partir de 2012; 

f) Definir o âmbito estratégico de atuação; 

g) Alargar o âmbito de monitorização e de controlo a todas as entidades que integram o 

perímetro do SEL; 

h) Iniciar o procedimento legiferante conducente à criação de um novo enquadramento legal 

para o setor; 

i) Rever o regime legal relativo a outras estruturas que, no âmbito dos entes públicos locais que 

nelas participam, prosseguem idênticos fins, designadamente fundações, associações, 

cooperativas e outras entidades. 

 

Em consonância com os referidos eixos estruturantes, foram definidos os objetivos gerais e 

específicos constantes no Documento Verde da Reforma da Administração Local, no que se 

refere ao SEL e que fundamentam a lei sub judice, os quais se transcrevem: 

 

Objetivos Gerais: 

- Elaborar um diagnóstico sobre o número de entidades que compõem o atual Setor 

Empresarial Local (SEL), promovendo a redução do número de entidades e adequando o Setor à 

sua verdadeira missão estratégica, de acordo com a realidade local e as suas necessidades 

específicas; 
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- Analisar o atual Enquadramento Legal que rege o SEL de modo a adequar todas as futuras 

iniciativas legislativas ao conteúdo e finalidades da Reforma pretendida; 

- Elaborar um novo diploma do SEL, consagrando novos critérios para a sua criação, existência 

e gestão; 

- Redimensionar e fortalecer o SEL, redefinindo o seu perímetro de atuação. 

 

Objetivos Específicos: 

a) Adequar o número de Entidades do SEL à realidade local do respetivo Município (redução 

significativa do número de Entidades); 

b) Delimitar o setor estratégico de atuação do SEL (quais os setores onde deve atuar o SEL em 

substituição e/ou complemento dos Municípios); 

c) Adequar o objeto e as atividades do SEL às atribuições e competências dos Municípios; 

d) Delimitar o peso contributivo do Município nas receitas próprias do SEL (estabelecer teto 

máximo aos subsídios à exploração oriundos dos Municípios); 

 

Reforça-se que a alteração de regime enquadra-se na avaliação global do Setor Empresarial do 

Estado (SEE), quer seja central, regional ou local e na intenção de regulamentar este setor.  

 

Neste sentido, no quadro do Memorando de Entendimento sobre as Condicionalidades de 

Política Económica, o objetivo proposto é o de: “Em conjunto com a avaliação do SEE (vide 

acima), elaborar uma análise detalhada do custo/benefício de todas as entidades públicas ou 

semi-públicas, incluindo fundações, associações e outras entidades, em todos os setores das 

administrações públicas. Com base nos resultados desta análise, a administração (central, 

regional ou local) responsável pela entidade pública tomará a decisão de a encerrar ou de a 

manter, em conformidade com a lei.”  

 

Não se pretende a reorganização setorial e compartimentada do tecido empresarial público, 

incidindo apenas no tecido empresarial municipal.  

 

Pretende-se uma reforma global e abrangente, que inclua todo o setor empresarial do Estado.  

 

Por tal motivo entende-se, salvo melhor opinião, que a presente lei não poderá ter uma 

aplicação descontextualizada, sobretudo, por duas ordens de razões:  
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a) A avaliação e reorganização do tecido empresarial do estado propostas pelo governo, 

abrangem todo o setor empresarial estatal (central, regional e local). Tal facto pressupõe a 

aplicação dos critérios ora estabelecidos, não só ao SEL, como também ao SEE. Caso 

contrário o argumento da necessidade de diminuição do peso financeiro de tais entidades 

nas contas públicas ficaria esvaziado de conteúdo, atendendo ao elevado grau de 

endividamento que o SEE apresenta; 

 

b) A sua aplicação deverá respeitar os critérios por si estabelecidas e consequentemente ter 

em conta a natureza dos serviços prestados pelas empresas locais e a sua capacidade de 

gerar receitas; o tipo de atividade desenvolvida pelas empresas locais, e respetivo 

financiamento pela entidade pública participante através da atribuição do subsídio à 

exploração. 

 

 

22..  CCAARRAATTEERRIIZZAAÇÇÃÃOO  DDAA  MMUUNNIICCIIPPÁÁLLIIAA  EEMM::  

 

Antes de proceder à análise do regime instituído pela presente lei, mostra-se conveniente 

efetuar uma breve caracterização da empresa quanto ao seu objeto e enquadramento legal. 

Importa, também, analisar o impacto que o tecido empresarial local tem no município de 

Odivelas. 

 

2.1. Municipália EM: Resultado da fusão das anteriores empresas municipais Odivelcultur 

EM e Odivelgest EM: 

 

A Municipália EM resulta da fusão, por incorporação, das anteriores empresas municipais 

Odivelcultur EM (empresa incorporante) e Odivelgest EM (empresa incorporada), ocorrida em 

outubro de 2007.  

 

Até então a Odivelcultur EM tinha por objeto a gestão, produção e divulgação cultural; por sua 

vez, a Odivelgest EM tinha como atividade a gestão de equipamentos. Numa ótica de 

rentabilização e otimização dos meios existentes e do quadro de pessoal das duas estruturas 

empresariais, procedeu-se à fusão das duas empresas, passando a Municipália EM a prosseguir 

as atividades que até então se dividiam em duas administrações autónomas. 
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A boa gestão dos equipamentos municipais, a prestação de um serviço público de qualidade e 

a adoção de políticas de redução de custos foram, sem dúvida, preocupações subjacentes à 

fusão das empresas existentes no Concelho de Odivelas. Desde então, a gestão levada a cabo 

pela Municipália EM tem sido no sentido de estabelecer um equilíbrio entre a vertente 

comercial, que decorre da sua natureza empresarial, e a prestação de serviço público com a 

adoção de preços inferiores aos praticados no mercado, considerando o tipo de atividade 

desenvolvida pela empresa.  

 
Salienta-se que esta dualidade de matrizes, presente no desenvolvimento da atividade da 

empresa repercute-se, necessariamente, na capacidade e autossustentabilidade da mesma, já 

que, a natureza pública dos serviços prestados, natureza, essa, reconhecida pela entidade 

participante, não permite colocar a empresa no mercado em igual posição concorrencial, 

relativamente às demais entidades que prestem serviços similares mas que não têm natureza 

pública. 

 
Na análise dos “Relatórios e Contas” da empresa verifica-se que, ano após ano, o número de 

utilizadores nos equipamentos geridos pela Municipália EM tem aumentado, havendo uma 

efetiva expansão da sua atividade, o que vai ao encontro dos objetivos estabelecidos no 

contrato-programa que em cada ano é celebrado com o município de Odivelas.  

 
Há uma clara aceitação do serviço que é prestado pela empresa por parte da população que 

serve, não estando em causa uma estrutura empresarial amorfa e sem resultados, mas antes, 

uma estrutura dinâmica e empreendedora, ao serviço do interesse público, trabalhando em 

prol das necessidades da comunidade em que se insere. 

 
Facto é que a fusão das anteriores empresas municipais reflete uma efetiva e constante 

preocupação com a redução de custos, preocupação, essa, que não é recente e que tem 

acompanhado a administração da empresa e a entidade participante. 

 

2.2. Relação entre a prestação da empresa e o Concelho de Odivelas: 

 

Atualmente, o concelho de Odivelas tem uma densidade demográfica de 11.864,3 h/km2, e 

uma população de 144.549 habitantes. A Municipália EM é a única empresa municipal do 

concelho de Odivelas. Este dado é importante no que respeita aos objetivos definidos pelo 
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governo no Documento Verde da Reforma da Administração Local, relativamente à 

reorganização do tecido empresarial local já que, um dos fatores a ter em conta é da 

adequação do número de empresas locais à realidade de cada município.  

 
Quanto a esta matéria alude-se à Lei n.º 22/2012 de 30 de maio que aprova o regime jurídico 

da reorganização administrativa territorial autárquica, no âmbito da qual o município de 

Odivelas se encontra incluído no grupo dos municípios de nível I, que corresponde ao grupo de 

municípios com densidade populacional superior a 1000 h/km2 e com população igual ou 

superior a 40.000 habitantes.  

 
A existência de uma empresa municipal num concelho com as características apresentadas, 

não é desadequada ou desproporcional, correspondendo, assim, aos princípios subjacentes à 

reorganização do tecido empresarial local. 

 
Otimizar, agilizar e rentabilizar as estruturas municipais existentes, colocando-as ao serviço 

dos munícipes são linhas orientadoras da atividade da empresa e justificativas da sua 

existência. No caso do concelho de Odivelas, não só há adequação entre o número de 

empresas à realidade local, como se encontra claramente identificado e delimitado o âmbito 

de atuação da Municipália EM.  

 
A empresa intervém num setor de mercado para o qual as autarquias não se encontram 

vocacionadas do ponto de vista das competências que lhes estão afetas, uma vez que aquelas 

não compreendem os necessários mecanismos de contratação que regem os mercados, 

nomeadamente os respeitantes à agilização de procedimentos, essenciais para a exploração e 

gestão de equipamentos culturais e desportivos. 

 
Nesse sentido, a empresa assume uma atividade complementar à do município, não se 

sobrepondo às competências da autarquia, funcionando antes como uma estrutura expedita 

para prossecução de serviços de interesse geral. 

 

33..  OOBBJJEETTOO  DDAA  EEMMPPRREESSAA::  

  

A Municipália EM tem por objeto a gestão de equipamentos e património do município de 

Odivelas, melhor descrito no artigo 3º do Pacto Social da empresa.  
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Atualmente, mantém sob sua gestão três equipamentos — o Centro Cultural Malaposta, o 

Complexo Municipal das Piscinas de Odivelas e o Multiusos de Odivelas— os quais definem, de 

forma clara, as suas grandes áreas de atuação: a Cultural; e a Desportiva e de Saúde e Bem-

Estar.  

 
3.1. Atividade Cultural: 

 
Um dos equipamentos sob gestão da empresa é o Centro Cultural Malaposta, no qual se tem 

centrado a atividade Cultural por si desenvolvida. Património de interesse municipal, o Centro 

Cultural Malaposta só se afirmou como polo cultural do concelho de Odivelas e com atividade 

cultural permanente, desde a criação da Odivelcultur EM, em 2002. Com a fusão das empresas 

municipais, manteve-se como referência cultural do concelho, não só na vertente lúdica, como 

também, apostando na intervenção social e na ação formativa. 

 

No que respeita à arte e espetáculo, o dinamismo cultural, que é marca do Centro Cultural 

Malaposta, tem-se traduzido no aumento anual de espetadores que frequentam o espaço. É 

hoje um equipamento conhecido não apenas no âmbito concelhio, mas também ao nível 

nacional, pela importância e o impacto que tem tido na dinamização e divulgação cultural. 

Tem sido patente a preocupação em apresentar uma programação variada e abrangente que 

inclua teatro, dança, cinema, exposições e workshops, direcionada a vários públicos-alvo, 

faixas etárias, tipos de interesses e, claro, acessível ao público em geral.  

 

Aponta-se como exemplo, o da interação existente com escolas de todo o País, para as quais o 

Centro Cultural Malaposta é já uma referência. A empresa mantém em cartaz, durante o ano 

letivo, uma peça infantil, projeto que tem tido uma aceitação muito positiva por parte das 

escolas realizando-se 2 sessões por dia, de forma a dar resposta a todas as solicitações. 

 

Por sua vez, a função social e formativa que a empresa tem assumido repercute-se na sua 

atuação, enquanto parceira de várias instituições na realização de estágios e na celebração de 

protocolos e acordos de cooperação, de que são exemplo: o Festival dos Sentidos apresentado 

pela CEDEMA- Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Mentais Adultos, com 

periodicidade bienal; a Bienal de Culturas Lusófonas; o protocolo celebrado com o Centro 

Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa, no âmbito do qual são realizados estágios e atividades de 

inserção socioprofissional; o Protocolo celebrado com o Instituto de Reinserção Social, com 
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vista a acolher a realização de trabalho a favor da comunidade; e ainda, o protocolo celebrado 

com o Instituto de Formação e Emprego, no âmbito do programa Vida/Emprego, para a 

realização de estágios para a integração socioprofissional e de apoio ao emprego. 

 

Neste âmbito, a empresa também tem sido parceira de várias escolas não só do concelho, mas 

também de zonas limítrofes, para a realização de estágios de inserção profissional. Dessas 

entidades destacam-se o Centro de Formação Alimentar da Pontinha e o ISCE, por serem duas 

entidades de referência no concelho de Odivelas.  

 

Este tipo de atividade, incontestavelmente de interesse público, não tem uma compensação 

financeira correlativa aos custos inerentes ao seu desenvolvimento. O seu benefício não se 

repercute nas receitas obtidas pela empresa, mas dá resposta às carências cada vez mais 

atuais quanto à formação e inclusão sócioprofissional no concelho de Odivelas. 

 

A abrangência e igualdade que se pretendem progressivamente universais no acesso à cultura 

têm custos, os quais se repercutem na entidade prestadora dos serviços, através da prática de 

preços abaixo dos de mercado. São razões que permitem concluir que a atividade cultural, pela 

sua natureza não é uma atividade rentável, suscetível de produzir lucro num contexto 

empresarial. 

 
3.2. Atividade Desportiva e de Saúde e Bem-Estar: 

 
A atividade Desportiva e de Saúde e Bem-Estar tem sido uma aposta estratégica por parte da 

Municipália EM, por se mostrar uma área mais comercial e suscetível de produzir receita. Até 

então, a intervenção da empresa, nesta área, tem-se concentrado no Complexo Municipal das 

Piscinas de Odivelas, outro equipamento sob gestão da empresa. 

 

Embora a oferta desportiva do Complexo Municipal das Piscinas se tenha firmado no concelho 

de Odivelas ao longo dos anos, a qualidade do serviço que atualmente é prestado nas piscinas, 

é reconhecida pelos utilizadores do espaço. Para tal têm contribuído as obras de conservação 

do Complexo Municipal das Piscinas de Odivelas, realizadas pela Municipália EM nos últimos 

anos e que tornaram o equipamento moderno e funcional, bem como a preocupação em 

apresentar uma equipa técnica qualificada e dinâmica, que vá ao encontro das expetativas dos 

utilizadores.  
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No que respeita a esta área, tem-se tornado evidente que a procura das atividades nas Piscinas 

abrange, hoje em dia, tanto a parte Desportiva, como a de Saúde e Bem-Estar. Os utilizadores, 

recorrem cada vez mais a este tipo de atividades, não só em contexto de tratamento prescrito 

pelo médico, como também, como forma de prevenir certas patologias.  

 

Nesta área incluem-se sessões vocacionadas não só para a reabilitação física, mas também, 

para relaxamento e bem-estar, vertente que assume cada vez mais importância, 

correspondendo a um segmento de mercado expansível. Nesse sentido, a empresa tem vindo 

a apostar no desenvolvimento e oferta deste tipo de atividades, com resultados bastantes 

positivos.  

 

Importa referir que também neste âmbito, a empresa tem praticado preços abaixo dos 

operados no mercado em algumas das atividades desta área, tais como: o desporto sénior, o 

projeto de adaptação ao meio aquático, bem como, sessões vocacionadas para a reabilitação 

física: natação adaptada terapêutica e a hidroterapia (reabilitação, hidrocinesioterapia 

corretiva postural). Só desta forma se torna possível o acesso generalizado a estas atividades 

com os trazem benefícios físicos e de saúde. 

 
3.3. Transferência de gestão do Pavilhão de Odivelas Multiusos para a Municipália EM: 

 
Desde o dia 2 de julho de 2012 que o Pavilhão Multiusos de Odivelas (Multiusos), através da 

celebração de um contrato de cedência de exploração, faz parte dos equipamentos municipais 

sob gestão da Municipália EM.  

 

Neste equipamento a atividade a desenvolver será essencialmente cultural e desportiva. 

Contudo, e tendo em consideração a data de transmissão da gestão do equipamento a favor 

da Municipália EM, só é possível expectar o impacto que terá nos resultados financeiros da 

empresa, o que à partida não permite ponderar corretamente o âmbito de atuação da 

empresa, o que só será aferível nos resultados futuros (cf. Documento de Gestão do Multiusos, 

remetido ao Acionista Único no passado dia 28 de setembro) 

 

Salienta-se que os pressupostos da transmissão da gestão deste equipamento para a empresa 

são os subjacentes à gestão do Complexo Municipal das Piscinas de Odivelas e do Centro 

Cultural Malaposta. Pretende-se a otimização dos meios humanos e técnicos já existentes, 
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bem como a maximização e rentabilização da estrutura em causa, considerando estar a mesma 

vocacionada para a realização de iniciativas de âmbito desportivo, cultural, artístico e 

recreativas, como já foi atrás referido.  

 

Estes objetivos só são prosseguidos mediante uma estrutura empresarial (flexível e simples) e 

não com o formalismo e complexidade característicos da gestão das entidades públicas.  

 

A Municipália EM detém a experiência e conhecimentos necessários à prossecução de tais 

objetivos, tendo presente a componente social que também se encontra associada ao 

funcionamento do Multiusos, à semelhança dos demais equipamentos municipais sob sua 

gestão. Como equipamento municipal que é, para além do aproveitamento económico 

esperado, pretende-se que vá ao encontro do interesse da população do concelho de Odivelas 

nas valências para as quais se encontra vocacionado, nomeadamente as do desporto e cultura. 

 

Julga-se que a viabilidade da Municipália EM não poderá ser devidamente aferida tendo por 

base apenas a gestão anterior à data de entrada em vigor da nova Lei, já que a assunção da 

gestão de mais um equipamento por parte da empresa altera o âmbito de intervenção da 

mesma, que passa a ser mais alargado, alterando, consequentemente, os parâmetros sujeitos 

à avaliação face ao novo enquadramento legal. 

 

 

44..  EENNQQUUAADDRRAAMMEENNTTOO  LLEEGGAALL  DDAA  AATTIIVVIIDDAADDEE  DDAA  EEMMPPRREESSAA::  

  

4.1. Lei n.º 53-F/2006 de 29 de dezembro – Regime jurídico do sector empresarial local: 

 

Até então o SEL era regulado pela Lei n.º 53-F/2006 de 29 de dezembro. Foi à luz dos critérios 

estabelecidos naquele diploma que a empresa prosseguiu a sua atividade de interesse público, 

com a prática de preços abaixo dos de mercado, subsidiados pela entidade participante, 

através da celebração do respetivo contrato-programa para cada exercício. 

 

Este enquadramento é determinante para avaliar e enquadrar o percurso da empresa até 

então. 

 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
 

 
Ano XIII - N.º 23 – 11 de dezembro de 2012 - Anexo 

11 
 

 

A Municipália EM, no âmbito do anterior regime jurídico do SEL enquadrava-se na classificação 

constante no artigo 21º, que tem por epígrafe “Empresas encarregadas da promoção do 

desenvolvimento local e regional”. Era, nos termos do artigo 21º número 2, alínea f), uma 

empresa encarregada da promoção do desenvolvimento local e regional que visava a 

“promoção e gestão de equipamentos coletivos e prestação de serviços educativos, culturais, 

de saúde, desportivos, recreativos e turísticos e sensibilização e proteção animal”.  

 

Dispunha o artigo 23º que as empresas encarregadas da promoção do desenvolvimento 

económico local ou regional deveriam celebrar contratos-programa onde se definIam, 

pormenorizadamente, o seu objeto e missão, devendo ainda constar no mesmo, o montante 

das comparticipações públicas que a empresa tem direito como contrapartida das obrigações 

assumidas. 

 

Com base neste enquadramento legal foi celebrado um contrato-programa para cada exercício 

entre a empresa e a entidade participante, no qual constavam os objetivos inerentes à atuação 

da empresa em consonância com as funções de desenvolvimento económico local e regional, 

numa perspetiva de rentabilização dos recursos e de oferta de atividades que, pela sua 

natureza de serviço público, determinaram políticas de preços abaixo dos praticados no 

mercado. 

 

São estas políticas de preços que têm justificado a comparticipação financeira por parte da 

entidade participante, à empresa, prestadora de serviço público, com a consequente 

repercussão do ponto de vista financeiro, desde que devidamente sustentada pelo contrato 

programa anual, sem prever a necessidade de aplicar critérios específicos do ponto de vista 

contabilístico.  

 
4.2. Lei n.º 50/2012 de 31 de agosto – Regime Jurídico da atividade empresarial local e das 

participações locais: 

 
A entrada em vigor da nova lei revoga a Lei n.º 53-F/2006 de 29 de dezembro e estabelece 

regras diferentes quanto à constituição de empresas locais, com pressupostos mais apertados 

quanto à sua viabilidade económico-financeira.  
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Estabelece, igualmente, critérios, no artigo 62º, através dos quais é suposto avaliar a 

manutenção das empresas locais existentes, critérios, esses, cuja aplicação far-se-á não aos 

resultados futuros, mas sim à gestão das empresas nos 3 anos imediatamente anteriores à 

entrada em vigor da lei (artigo 70º n.º 4). Determina que as empresas locais sejam 

obrigatoriamente objeto de deliberação de dissolução, sempre que se verifique uma das 

seguintes situações: 

● Alínea a) - As vendas e prestações de serviços realizadas durante os últimos três 

anos não cobrem, pelo menos, 50 % dos gastos totais dos respetivos exercícios; 

● Alínea b) - Quando se verificar que, nos últimos três anos, o peso contributivo dos 

subsídios à exploração é superior a 50 % das suas receitas; 

● Alínea c) - Quando se verificar que, nos últimos três anos, o valor do resultado 

operacional subtraído ao mesmo o valor correspondente às amortizações e às 

depreciações é negativo; 

● Alínea d) - Quando se verificar que, nos últimos três anos, o resultado líquido é 

negativo. 

 
O novo regime jurídico ao estabelecer tais critérios não faz qualquer distinção entre os modos 

de prestação de serviço público, aplicando-se os mesmos, indiferenciadamente, a todas as 

empresas locais, independentemente do tipo de atividade prestada e da existência de 

contrato- programa.  

 
A Municipália EM enquadra-se, à luz do novo regime legal, na definição das empresas locais de 

gestão de serviços de interesse geral, conforme o definido no artigo 45º, em contraponto com 

as empresas locais de promoção do desenvolvimento local e regional, caraterizadas no artigo 

48º da referida lei. Considerando a natureza da Municipália EM, importa analisar no conceito 

de “empresa encarregada da promoção do desenvolvimento local e regional”, os princípios 

orientadores e os pressupostos factuais e legais para o desenvolvimento das atividades 

abrangidas por este conceito. 

 
Assim, nos termos do artigo 45º, são empresas locais de gestão de serviços de interesse geral, 

as que “… assegurando a universalidade, a continuidade dos serviços prestados, a satisfação 

das necessidades básicas dos cidadãos, a coesão económica e social local ou regional e a 

proteção dos utentes, e, sem, prejuízo da eficiência económica, no respeito pelos princípios da 

não discriminação e da transparência tenham, exclusivamente, por objeto uma ou mais as 
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seguintes atividades:”. Nesse mesmo artigo são elencadas as atividades tidas como de 

“interesse geral”. A Municipália EM enquadra-se na alínea a), porque tem por objeto a 

“promoção e gestão de equipamentos coletivos e prestação de serviços na área da educação, 

ação social, cultura, saúde e desporto.” 

 
Por sua vez o artigo 46º do referido diploma legal estabelece os princípios orientadores da 

atividade a prosseguir pelas empresas locais de gestão de serviços de interesse geral. No caso 

concreto, destacam-se as alíneas a) e b).  

 
Prevê a alínea a) que os serviços de interesse geral deverão ser prestados na respetiva 

circunscrição, sem discriminação dos utentes e das áreas territoriais sujeitas à sua atuação. Por 

sua vez, a alínea b) prevê que as referidas empresas promovam o acesso, em condições 

financeiras equilibradas, da generalidade dos cidadãos aos bens e serviços essenciais, com as 

taxas e as contrapartidas devidamente adaptadas às reais situações dos utilizadores, sempre 

com respeito ao princípio da igualdade material.  

 
Ora, da leitura feita dos artigos 45º e 46º não restam dúvidas de que o novo regime legal prevê 

a prestação de serviços em circunstâncias diferentes às medidas pelas regras dos mercados. 

São serviços que, pela sua natureza e interesse (com o âmbito previsto no artigo 45º), devem 

proporcionar o acesso de todas as pessoas da sua área de atuação e ser prestados de forma 

convergente às diferentes realidades e condições económicas. 

 
A Municipália EM presta o serviço de interesse público nos moldes supra referidos, mediante a 

adoção de uma política de preços com suporte no contrato-programa, anualmente celebrado 

com a entidade participante, no qual se prevê o financiamento de tais atividades. Esta 

conclusão sai reforçada após a leitura do artigo 47º da lei em análise.  

 
Aquele artigo prevê a existência do subsídio à exploração como forma de financiamento das 

atividades de interesse geral, continuando a fazer depender tal financiamento da celebração 

de um contrato-programa entre a empresa e a entidade participante. No contrato-programa 

continuará a constar o fundamento da necessidade de estabelecer uma relação contratual, a 

sua finalidade e os montantes dos subsídios à exploração, e definirá, ainda, a eficácia e 

eficiência pretendidas, bem como os indicadores ou referenciais que permitam medir a 

realização dos objetivos setoriais.  
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Nos termos do artigo 47º número 7, passa a ser necessário comunicar a celebração do 

contrato-programa à Inspeção Geral das Finanças e, quando não esteja sujeito a visto prévio, 

ao Tribunal de Contas. 

 

Por fim realça-se a redação do artigo 47º n.º 3, o qual prevê a possibilidade de se desenvolver 

políticas de preços, das quais decorram receitas operacionais inferiores aos custos anuais, 

desde de que de forma justificada e seja adotada uma contabilidade analítica, onde se 

identifique a diferença entre o desenvolvimento da atividade a preços de mercado e o preço 

subsidiado na ótica do interesse geral.  

 

 

55..    LLEEII  NN..ºº  5500//22001122  DDEE  3311  DDEE  AAGGOOSSTTOO  ––  CCAAPPÍÍTTUULLOO  VVII  ––  AALLIIEENNAAÇÇÃÃOO,,  DDIISSSSOOLLUUÇÇÃÃOO,,  TTRRAANNSSFFOORRMMAAÇÇÃÃOO,,  

  IINNTTEEGGRRAAÇÇÃÃOO,,  FFUUSSÃÃOO  EE  IINNTTEERRNNAALLIIZZAAÇÇÃÃOO  ––  AARRTTIIGGOOSS  6611ºº  EE  6622ºº::  

  

É tendo por base o enquadramento legal supra explanado quanto à atividade da empresa, que 

se passará à análise da aplicação dos critérios estabelecidos no artigo 62º da Lei n.º 50/2012, à 

realidade da Municipália EM. 

 

Nos termos do artigo 61º a competência para deliberar sobre a alienação da totalidade ou 

parte do capital das empresas locais cabe ao órgão deliberativo da entidade participante, sob 

proposta do órgão executivo; por sua vez a competência para deliberar sobre a dissolução, 

transformação, integração, fusão ou internalização das mesmas compete ao órgão da entidade 

pública participante com legitimidade para constituir empresas locais. O número 3 daquele 

artigo estabelece a necessidade de comunicar à Direção Geral das Autarquias Locais e à 

Inspeção Geral das Finanças, no prazo de 15 dias as deliberações que sejam tomadas nos 

termos dos números anteriores. 

 

Conforme já foi referido, o artigo 62º estabelece quatro alíneas, não cumulativas, que 

estabelecem de per si, a cominação legal de obrigatoriedade de dissolução da empresa local, 

no prazo de seis meses, desde a entrada em vigor da nova lei.  

 

É a análise deste artigo que carece especial atenção perante a consequência legal prevista.  
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A correta leitura das alíneas constantes no artigo 62º n.º 1 da lei n.º 50/2012 de 31 de agosto 

só é possível considerando três aspetos: a caraterização feita ao tipo de atividade desenvolvida 

pela empresa; o seu enquadramento legal; e a aplicação do critério estabelecido no artigo 47º 

da referida lei. 

 

5.1. Política de preços inferiores aos praticados no mercado e necessidade de financiamento: 

adoção de sistemas de contabilidade analítica: 

 

Nos termos da nova lei, a aplicação de preços abaixo dos praticados no mercado e o seu 

financiamento através dos subsídios à exploração terá que ser fundamentada através de um 

sistema de contabilidade analítica. Retira-se da letra da lei que, na ponderação das receitas 

obtidas pelas empresas, é necessário ter em conta esta justificação, objetiva, da diferença 

entre os preços praticados no mercado e os subsidiados na prestação do serviço público. 

 

A intenção, clara, por parte do legislador ao prever um tratamento contabilístico diferenciado 

quando, justificadamente, se desenvolva uma atividade cujos preços praticados sejam abaixo 

dos de mercado, é a de regular a prestação de serviço público em condições e circunstâncias 

mais desfavoráveis às que resultariam da atuação da empresa com sujeição apenas às regras 

de mercado.  

 

Ora a contabilidade analítica tem uma perspetiva mais abrangente quanto à informação 

financeira existente, permitindo um melhor conhecimento da execução financeira da empresa; 

enquanto que a contabilidade geral se centra, fundamentalmente, na afetação de custos. 

Enquanto esta se se limita a registar as operações externas da empresa, no seu todo, 

traduzindo o resultado obtido de exploração, a contabilidade analítica regista as operações 

internas, permitindo o apuramento de resultados não globais.  

 
Como está em causa a prestação de uma atividade com pressupostos diferentes aos existentes 

nos mercados e que não visa diretamente a obtenção de lucro, o respetivo tratamento 

contabilístico tem que espelhar essas diferença e especificidade. É a lei que salvaguarda as 

especificidades da prestação do interesse público reconhecendo-as e regulando-as, 

considerando o impacto que as mesmas têm nos resultados contabilísticos das entidades 

empresariais locais.  
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A Municipália EM tem desenvolvido ao longo dos anos (sobretudo na área da Cultura), uma 

política de preços da qual decorrem receitas operacionais anuais inferiores aos custos anuais 

relativos à prestação da atividade, pelo que, a leitura correta dos resultados dos últimos 3 anos

da empresa coaduna-se com o respetivo tratamento através de uma contabilidade analítica ou 

de gestão, e não unicamente, a geral.  

 
Sendo esta a vontade do legislador pelo que, será este o critério que deverá orientar a 

avaliação das operações internas da empresa, para a rigorosa perceção da sua realidade no 

que respeita aos proveitos, custos e resultados. 

 
Aceitar outra interpretação é reconhecer que este novo regime encerra, em si, uma 

contradição insanável no que respeita à prática de políticas de preços abaixo dos de mercado 

no desenvolvimento da atividade de interesse geral, o que é de todo inaceitável. Ou seja,  

 
1- Por um lado o legislador penaliza o recurso àqueles mecanismos de preços antes da 

entrada em vigor da lei pois, ao não ser exigível a adoção de sistemas de contabilidade 

analítica, os resultados obtidos com a contabilidade geral nos últimos três anos não 

correspondem à realidade da empresa, prevendo para para tais situações a 

cominação, gravíssima, de dissolução da empresa local; 

2- Por outro lado, vem permitir a sua utilização, justificadamente, através de sistemas de 

contabilidade analítica, de maneira a que tais políticas tenham um reflexo real nas 

receitas e resultados obtidos pela empresa que as adote. 

 
5.2. Resultados obtidos pela Municipália EM: receitas e resultados líquidos:  

 
É tendo em conta os argumentos ora plasmados que se passará à análise das receitas obtidas 

pela Municipália EM nos 3 últimos anos, bem como os resultados líquidos sob a ótica de uma 

contabilidade analítica. 

 
Os resultados obtidos divergem no que respeita às receitas realizadas pela empresa e dos 

respetivos resultados líquidos, consoante esteja em causa o seu processamento através de 

uma contabilidade geral ou analítica. A percentagem dos custos cobertos pela receita 

alcançada é substancialmente mais elevada se for ponderado o diferencial do valor realizado 

com entradas de bilheteira, ultrapassando o valor mínimo estabelecido por lei.  
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Para ilustrar tal conclusão apresenta-se o Quadro I, no qual é possível determinar o valor de 

bilheteira que seria realizado, caso não se adotassem preços abaixo dos praticados no 

mercado: 

 
Quadro I - Análise da Receita de Bilheteira 

 

 

Anos 

 

 

 

 

 

 

Receitas (Vendas, Serviços 

Prestados, Outros 

Rendimentos e ganhos) 

Soma das 

Receitas 

(contas 71, 72 

e 73) 

 

 

 

 

Gastos Totais 

Incorridos* 

 

 

 

 

 

 

Bilheteira não 

realizada ** 

 

 

 

 

 

 

Percentagem da 

cobertura das 

receitas sobre os 

Gastos Totais 

Incorridos 

 

 

 

Contas 71 e 72 

 

 

 

 

Conta 73 

 

 

 

 

2009 1.203.530,96 47.957,89 1.251.488,85 2.580.545,20 191.607,92 55,92 

2010 1.150.726,57 54.816,03 1.207.552,60 2.500.486,07 226.466,40 57,35 

2011 1.041.759,59 53.863,24 1.095.622,83 2.429.835,04 363.877,29 60,07 

Total 3.396.017,12 156.637,16 3.552.654,28 7.510.866,31 781.951,61 57,71 

            

       * Retirados 45,000€ do subsídio ao investimento (em amortizações) nos Gastos Incorridos em cada Exercício  

       ** Média apurada relativamente ao preço de mercado dos bilhetes cobrados para os espetáculos culturais. 

      
 

Na elaboração do Quadro I, teve-se em conta o total de rendimentos e ganhos designados 

como RECEITAS (contas 71, 72 e 73), os GASTOS TOTAIS INCORRIDOS em cada ano, a BILHETEIRA NÃO 

REALIZADA que corresponde ao acréscimo do valor de bilheteira, que seria realizado caso 

fossem praticados preços de mercado (coluna destacada a verde) e, por fim a PERCENTAGEM DA 

COBERTURA DAS RECEITAS SOBRE OS GASTOS COM SUBSÍDIO À EXPLORAÇÃO.  

 
Caso o valor apurado como BILHETEIRA NÃO REALIZADA fosse incluído nas RECEITAS, a PERCENTAGEM 

DE COBERTURA DAS RECEITAS SOBRE OS GASTOS INCORRIDOS, seria superior ao mínimo legalmente 

estipulado (50%), conforme se verá mais adiante.  

 
Embora o subsídio à exploração vise compensar a empresa da diferença de valores resultante 

da adoção de preços inferiores aos de mercado (preços subsidiados), não corresponde à 

afetação total da diferença de preços, razão pela qual a contabilidade analítica é essencial para 

perceber em que medida os resultados de cada exercício refletem a adoção ou não de critérios 

diferentes aos praticados no mercado. 
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Para melhor compreensão das operações subjacentes aos resultados contidos no Quadro I, 

apresenta-se o Quadro II, no qual se especificam as atividades abrangidas pela Arte e Cultura, 

o respetivo número de bilhetes vendidos, a receita realizada, o preço médio praticado pela 

Municipália EM, o preço médio praticado no mercado e, por fim, o diferencial resultante da 

aritmética destes dois últimos indicadores. Este quadro permite analisar, relativamente aos 

anos de 2009, 2010 e 2011, a diferença de valores cobrados pela empresa e os praticados no 

mercado. 

 

Salienta-se que na coluna destacada a verde (Diferencial Bilhetes Vendidos) consta o valor que 

não é realizado pela empresa, não em resultado de má gestão, mas sim, porque presta uma 

atividade de interesse público através de preços subsidiados. 

 

Quadro II - Análise da Receita de Bilheteira 

 

2 

0 

0 

9 

Modalidades 

Nº Bilhetes 

Vendidos 

 

(1)  

Valor  

Realizado 

 

(2) 

Preço Médio  

Bilhete 

Municipália 

(3)  

Preço 

Médio 

Mercado 

(4)  

Diferencial/ 

Bilhete  

 

(5) 

Diferencial 

Bilhetes 

Vendidos  

 (6) (1X5) ** 

Total Valor 

Cobrado e 

diferencial 

(2+6) 

Teatro 19.690 102.466,84 € 5,20 € 13,75 € 8,55 € 168.270,66 € 270.737,50 € 

Cinema 1.606 3.622,41 € 2,26 € 5,17 € 2,91 € 4.680,61 € 8.303,02 € 

Outros (música, 

dança, poesia) 
2.349 14.464,25 € 6,16 € 14,10 € 7,94 € 18.656,65 € 33.120,90 € 

Totais  23.645 120.553,50 €       191.607,92 € 312.161,42 € 

         

2 

0 

1 

0 

Modalidades 

Nº Bilhetes 

Vendidos 

 (1) 

Valor  

Realizado 

 

(2) 

Preço Médio  

Bilhete 

Municipália 

(3) 

Preço 

Médio 

Mercado 

(4) 

Diferencial/ 

Bilhete  

 

(5) 

Diferencial 

Bilhetes 

Vendidos   

  (6) (1X5) **      

Total Valor 

Cobrado e 

diferencial 

(2+6) 

Teatro 24.250 116.467,70 € 4,80 € 12,58 € 7,78 € 188.597,30 € 305.065,00 € 

Cinema 1.455 3.769,40 € 2,59 € 5,64 € 3,05 € 4.436,80 € 8.206,20 € 

Outros (música, 

dança, poesia) 
4.853 34.995,00 € 7,21 € 14,10 € 6,89 € 33.432,30 € 68.427,30 € 

Totais  30.558 155.232,10 €       226.466,40 € 381.698,50 € 

         

2 

0 

1 

1 

Modalidades 

Nº Bilhetes 

Vendidos 

(1)  

Valor  

Realizado 

 

(2) 

Preço Médio  

Bilhete 

Municipália 

(3) 

Preço 

Médio 

Mercado 

(4) 

Diferencial/ 

Bilhete  

 

(5) 

Diferencial 

Bilhetes 

Vendidos  

(6) (1X5) **            

Total Valor 

Cobrado e 

diferencial 

(2+6) 

Teatro 24.208 118.105,95 € 4,88 € 18,80 € 13,92 € 337.004,45 € 455.110,40 € 

Cinema 1.716 4.839,12 € 2,82 € 5,88 € 3,06 € 5.250,96 € 10.090,08 € 

Outros (música, 

dança, poesia) 
3.115 22.299,62 € 7,16 € 14,10 € 6,94 € 21.621,88 € 43.921,50 € 

Totais  29.039 145.244,69 €       363.877,29 € 509.121,98 € 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
 

 
Ano XIII - N.º 23 – 11 de dezembro de 2012 - Anexo 

19 
 

Os dados constantes nos quadros I e II correspondem à aplicação da regra contida no artigo 

47º da Lei n.º 50/2012, traduzindo o tratamento analítico da contabilidade da empresa 

referente aos anos em causa. Refletem o tipo de operações internas que têm que ser levadas 

em conta para aferição correta dos resultados finais para cada exercício da empresa.  

 

5.3. Ponderação dos critérios estabelecidos no Artigo 62º n.º 1 da Lei n.º 50/2012 de 31 de 

agosto face à realidade da empresa: 

 

Tendo em conta os aspetos atrás expostos, a aplicação do artigo 62º à Municipália EM tem 

que ter em conta o enquadramento legal e factual atrás exposto, sob pena de se deturpar os 

parâmetros sob avaliação.  

 

Até porque os critérios constantes naquele artigo visam aferir pela capacidade financeira da 

empresa e da sua progressiva autossustentabilidade, razão pela qual as respetivas contas 

devem traduzir todas as operações subjacentes aos resultados obtidos, reproduzindo, o mais 

fielmente possível, a realidade da empresa.  

 

É esta a leitura que deve ser feita à subsunção de indicadores como “receitas” e “resultados 

líquidos” aos critérios legais em análise. 

 

Há um denominador comum a ter em conta na ponderação de todas as alíneas do artigo 62º 

que é o facto de os resultados obtidos pela empresa, nos anos anteriores, não traduzirem o 

tratamento contabilístico adequado para o desenvolvimento de políticas de preços 

relativamente à atividade de arte e cultura (receitas operacionais anuais inferiores aos custos 

tidos) e que foram adotadas à luz do regime legal então vigente. 

 

Alínea a) - As vendas e prestações de serviços realizados durante os últimos três anos não 

cobrem, pelo menos, 50 % dos gastos totais dos respetivos exercício; 

 
Entende-se que esta alínea não tem aplicação à Municipália EM, conforme se justificará.  

 

A análise das contas dos 3 últimos anos de atividade da empresa, numa perspetiva de 

contabilidade geral leva a crer que os valores apurados relativamente às vendas e prestação de 

serviços não cobrem metade dos gastos totais dos respetivos exercícios, alcançando uma 
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média de 47%, relativamente aos 50% previstos na proposta de lei, conforme Quadro III que 

se apresenta: 

 
Quadro III – Contabilidade Geral: Percentagem de cobertura de Despesas pelas Receitas obtidas 

 

    Anos 

Receitas (Vendas, Serviços Prestados, 
Outros Rendimentos e ganhos) Soma das Receitas 

(Contas 71, 72 e 73) 
Gastos Totais 
Incorridos* 

Percentagem da 
cobertura das 

Receitas sobre os 
Gastos incorridos Contas 71 e 72 Conta 73 

2009 1.203.530,96 47.957,89 1.251.488,85 2.580.545,20 48,50 

2010 1.150.726,57 54.816,03 1.207.552,60 2.500.486,07 48,29 

2011 1.041.759,59 53.863,24 1.095.622,83 2.429.835,04 45,09 

                             
Total 

3.396.017,12 156.637,16 3.552.654,28 7.510.866,31 47,30 

 
 

* Retirados 45,000€ do subsídio ao investimento (em amortizações) nos Gastos Incorridos em cada Exercício 

 

Tal cenário levaria, à partida, a concluir que a Municipália EM incorreria na situação prevista 

nesta alínea, o que, pelo enquadramento anteriormente feito, se entende não acontecer.  

 

Por serem patentes as diferenças de resultados obtidos em cada exercício, consoante uma 

empresa preste ou não uma atividade de interesse público e a influência que tal facto importa 

no respetivo equilíbrio financeiro, o apuramento das despesas e das receitas para análise da 

alínea a) só pode ser feito através do critério instituído pela própria lei, o da aplicação de uma 

contabilidade analítica aos exercícios dos anos de 2009, 2010 e 2011, conforme constam nos 

quadros I e II. 

 
As conclusões obtidas são diferentes das indicadas no quadro III, demonstrando que as vendas 

realizadas à luz dos valores praticados no mercado permitiriam cobrir mais de 50% dos gastos 

totais dos respetivos exercícios, conforme se demonstra nos quadros I e II. 

 
Alínea b) - Quando se verificar que, nos últimos três anos, o peso contributivo dos 

subsídios à exploração é superior a 50 % das suas receitas; 

 

Esta alínea estipula um critério essencial para aferir do equilíbrio dos resultados obtidos pela 

empresa no que respeita ao desenvolvimento da atividade no seu conjunto, mais do que o 

critério da alínea anterior cuja avaliação, conforme o referido, nem sempre representa 

fielmente a realidade da empresa.  
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É que o peso do subsídio à exploração na atividade da empresa permite avaliar da capacidade 

financeira da empresa, pois, ao representar um valor superior a 50% significa uma 

dependência acentuada relativamente à entidade participada. 

 

A avaliação das operações contabilísticas internas permite concluir se o subsídio à exploração

tem um peso excessivo na capacidade económica da empresa, cenário que se afasta da 

autossustentabilidade que se pretende, ou, se pelo contrário, corresponde, de forma 

equilibrada e justificada à contrapartida financeira atribuída pela entidade participante para a 

prestação de um serviço de interesse geral.  

 

No caso da Municipália EM, o subsídio à exploração tem um peso inferior a 50% das receitas 

obtidas. Acresce que o financiamento da entidade participante foi sempre feito na ótica da 

contrapartida monetária devida pela prestação de um serviço efetivo, de cariz público e social 

fundamentado pelo respetivo contrato-programa, e não como um pagamento em si mesmo. 

 

É esta análise e informação sobre as operações internas da empresa que se julga fundamental 

para a perceção da sua realidade no que respeita aos proveitos, custos e resultados, e que 

deve estar presente na avaliação dos critérios legais.  

 

Alínea c) - Quando se verificar que, nos últimos três anos, o valor do resultado 

operacional subtraído ao mesmo o valor correspondente às amortizações e às 

depreciações é negativo; 

 

Também no que respeita a este critério e, avaliados os resultados da empresa tendo em conta 

a fórmula apresentada, constata-se que, nos últimos três anos, o valor apurado é positivo, 

razão pela qual se entende não ter esta alínea, também, aplicação à Municipália EM.   

 

Alínea d) - Quando se verificar que, nos últimos três anos, o resultado líquido é 

negativo. 

 

À semelhança do referido para a alínea a), julga-se que, no caso da Municipália EM, não se 

verifica o critério definido na presente alínea. 
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Na verdade os argumentos apresentados para afastar a aplicação da alínea a) à empresa têm 

plena aplicação nesta alínea. Mais uma vez, diga-se, que os resultados obtidos em cada 

exercício não repercutem as variações inerentes à política de preços adotada, traduzindo um 

agravamento dos mesmos que não corresponde à realidade tendo, por tal motivo, os 

fundamentos apresentados para afastar a alínea a) acolhimento em sede da alínea d). 

 

De facto, menos receita gera menos lucro e, consequentemente menor capacidade de cobrir 

as despesas. Esta equação leva tendencialmente a um resultado negativo.  

 

Não há dúvidas que com a aplicação das regras concorrenciais, quanto maior for a receita 

realizada pela empresa maior capacidade tem para cobrir a despesa repercutindo-se no 

resultado líquido obtido.  

 

Porém, no caso concreto, não estão em causa apenas regras de mercado, sendo este o ponto 

que faz toda a diferença  

 

Denota-se, pois, que as operações internas da empresa são fundamentais para a perceção 

correta da atividade e gestão da empresa espelhada nos seus proveitos, custos e resultados 

líquidos. Conclui-se, pois, que também no âmbito da alínea d), a aplicação do critério 

estabelecido no artigo 47º do novo regime legal se mostra favorável à empresa, permitindo 

afastar o seu preenchimento. 

 
 

66..  CCOONNCCLLUUSSÃÃOO::  VVIIAABBIILLIIDDAADDEE  DDAA  MMUUNNIICCIIPPÁÁLLIIAA  EEMM  

  

O novo regime jurídico da atividade empresarial e das participações locais tem como 

pressuposto a caraterização feita ao SEL constante no Livro Branco do Setor Empresarial Local 

(Livro Branco), na sequência do qual foi publicado o Livro Verde da Reforma da Administração 

Local, cujos objetivos se encontram indicados no ponto I deste documento.   

 

A necessidade de adequar o número de empresas existentes à densidade demográfica e 

população do concelho que serve, bem como assegurar a sua progressiva 

autossustentabilidade, são os dois pilares fundamentais da reforma realizada. 
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A análise comparativa dos dados constantes no Livro Branco, designadamente os resultados de 

outros concelhos limítrofes (cf. “Tabela A6-1: Indicadores de peso do SEL nas contas 

municipais”, pp. 186-189), permite concluir que o peso do SEL no Município de Odivelas é 

inferior ao da maioria dos municípios, donde se infere a relação equilibrada que se sustenta na 

prestação da atividade da empresa em complementaridade à do Município.  

 

O caminho percorrido tem sido o de tornar a Municipália EM uma empresa sólida e equilibrada 

financeiramente, prestadora de serviços de interesse público, quadro favorável à sua 

progressiva autossustentabilidade. Julga-se que este caminho consolidar-se-á com a gestão do 

Multiusos, cujo impacto na atuação da empresa só será aferível em resultados futuros. 

 

Também a intervenção social que a empresa tem assumido enquanto parceira de várias 

instituições concelhias, e não só, evidencia a consciência e responsabilidade social exigível às 

entidades públicas e às estruturas empresariais existentes.  

 

A aplicação do artigo 62º do novo regime legal visa aferir da capacidade financeira da 

empresa, razão pela qual, as respetivas contas devem traduzir todas as operações subjacentes 

aos resultados obtidos, reproduzindo o mais fielmente possível a realidade da empresa, o que 

só é possível mediante a adoção de uma contabilidade analítica. 

 

É este critério que o legislador estabelece no artigo 47º do novo regime legal, pelo que é este o 

critério que deve estar subjacente à análise de qualquer uma das alíneas constantes no artigo 

62º, até porque o anterior diploma foi revogado, pelo que o respetivo enquadramento legal 

será exatamente a da nova lei, a qual é favorável à interpretação ora preconizada. 

 

Entendimento diferente seria o de admitir que o regime ora instituído contém uma 

contradição insanável, prevendo o desenvolvimento de atividades de interesse público, 

financiadas e justificadas através de uma contabilidade analítica, penalizando, ao mesmo 

tempo, as empresas que assim procederam nos anos anteriores. 

 

Os resultados obtidos pela empresa através da contabilidade analítica afastam a aplicação de 

qualquer um das alíneas, conforme se conclui da análise comparativa dos quadros I, II e III 

supra apresentados. 
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Conclui-se, pois, que a avaliação da gestão da empresa, no âmbito da nova lei, tem que ter em 

conta três aspetos fundamentais: 

a) A caraterização da atividade desenvolvida pela empresa, corroborada pelos contratos-

programa celebrados com a entidade participante e que legitimaram a prática de 

preços abaixo dos de mercado; 

b) A função e intervenção social que a empresa tem assumido; 

c)  A aplicação do critério estabelecido no artigo 47º da nova lei. 

 

Pelas razões expostas julga-se não estar colocada em causa a sustentabilidade e viabilidade 

económica/financeira da empresa, encontrando-se afastada a aplicação de qualquer uma das 

alíneas constantes no artigo 62º da Lei n.º 50/2012 de 31 de agosto. 

 

Concluímos, salientando que a pertinência e exequibilidade da empresa saem reforçadas 

perante os objetivos específicos constantes no Documento de Reforma da Administração 

Local, quer no que respeita à adequação do número de entidades locais à realidade do 

respetivo município, quer no que concerne à sua atuação em setores estratégicos em 

substituição e/ou complemento do município onde os seus equipamentos se encontram 

inseridos. 

 

Olival Basto, 3 de outubro de 2012 

 

O Conselho de Administração 

da Municipália EM 
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CAPÍTULO I 

 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
 
 
 

Artigo 1º 
 

(Âmbito) 

1. O presente Regulamento estabelece, em conformidade com o ponto 2.9.10.1.11 

das considerações técnicas do Plano Oficial das Autarquias Locais (POCAL) 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, as politicas e 

procedimentos de constituição, reconstituição e reposição dos fundos de maneio 

constituídos nos termos da lei. 

2. O presente regulamento aplica-se a todos os que de algum modo intervêm no 

processo de constituição, reconstituição mensal e reposição final dos fundos de 

maneio conforme anexo I, o qual faz parte integrante do presente regulamento. 

 

Artigo 2º 

(Definições) 

Para efeitos do presente regulamento entende-se por: 

a) Fundo de Maneio – Fundo constituído por meio monetário de montante 

previamente definido, com vista a fazer face à aquisição de bens e serviços 
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considerandos urgentes e inadiáveis; 

b) Despesas urgentes e inadiáveis – Despesas relativas à aquisição de bens e, ou 

serviços, que pela sua inexistência prejudiquem o normal funcionamento dos 

serviços ou limitem o exercício das competências definidas na lei e no 

Regulamento Orgânico do Município, e cuja necessidade não possa ser 

satisfeita, em tempo útil, através dos mecanismos definidos nas disposições 

legais referentes à aquisição de bens e serviços; 

c) Titular do Fundo de Maneio - A pessoa com competência para autorizar a 

aquisição de bens e ou serviços através do fundo de maneio. Podem ser 

titulares o Presidente da Câmara Municipal, o Presidente da Assembleia 

Municipal, os Vereadores a tempo inteiro e os Dirigentes. 

d) Responsável pelo manuseamento – A pessoa nomeada pelo titular do fundo de 

maneio para manusear as verbas afetas ao mesmo; 

e) Reconstituição mensal – consiste na regularização mensal do fundo de maneio, 

mediante a entrega do Mapa do Fundo de Maneio e comprovativos das 

despesas realizadas, bem como a sua contabilização e restituição do montante 

despendido ao titular ou responsável pelo manuseamento do mesmo; 

f) Reposição final – consiste na restituição junto da Tesouraria Municipal do valor 

monetário integral afeto ao fundo de maneio no momento da sua constituição 

e, que está desde essa data à guarda dos seus titulares e responsáveis pelo 

manuseamento permitindo assim, que o mesmo fique saldado. 
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Artigo 3º 

(Considerações) 

1.  Cada fundo de maneio possui um limite máximo expressamente discriminado 

por rubricas e a sua utilização deve ser compensada pela reconstituição ou 

reposição do mesmo, nos termos da Lei e do presente Regulamento. 

2. O somatório dos meios monetários disponíveis no fundo de maneio e do valor 

das faturas ou documentos equivalentes pagos a partir desse fundo, deve ser 

permanentemente igual ao valor mensal autorizado para o mesmo. 

 

Artigo 4º 

(Princípios) 

A autorização, constituição, reconstituição e reposição de fundos de maneio deve 

obedecer aos seguintes princípios: 

a) A constituição e reconstituição dos fundos de maneio só poderão fazer-se 

quando existam fundos disponíveis de valor igual ou superior ao dos 

montantes a entregar aos detentores de fundos de maneio;  

b) As despesas efetuadas por recurso a fundos de maneio devem obedecer ao 

estabelecido no Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro e demais legislação 

em vigor;  

c) Os fundos de maneio só podem ser utilizados para fazer face a pequenas 

despesas urgentes e inadiáveis, para as áreas de competência dos seus 

titulares e desde que devidamente fundamentadas, não podendo ultrapassar 

o limite estabelecido por despesa, na Norma de Controlo Interno, ou seja 100 
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€ (cem euros); 

d) A utilização de fundos de maneio para aquisição de artigos armazenáveis ou 

de economato, só poderá ser feita mediante indicação na requisição interna, 

pelo Serviço Responsável pelo Aprovisionamento, da inexistência em stock 

dos mesmos, pelo que, para garantir a elegibilidade da despesa, na 

reconstituição mensal dos fundos, a requisição interna com aquela indicação, 

deve ser acompanhada do documento legal da despesa;  

e) É vedada a utilização de fundos de maneio na aquisição de bens considerados 

de imobilizado, salvo o disposto na Norma de Controlo Interno; 

f) É vedada a aquisição de artigos ou serviços cuja classificação económica da 

despesa difira da autorizada no documento que autoriza a constituição do 

fundo de maneio.  

 

 

Artigo 5º 

(Constituição) 

1. Os fundos de maneio serão constituídos anualmente no início de cada ano 

económico, sob proposta do titular do fundo, ou do Serviço Responsável pelo 

Sistema Contabilístico. 

2. Após análise, as propostas serão submetidas ao Dirigente hierarquicamente 

superior, e posteriormente enviadas ao Presidente da Câmara Municipal, que as 

deverá submeter a deliberação do órgão executivo. 

3. Na proposta de constituição deverá constar de forma explícita: 

a) Justificação da necessidade de criação do fundo, sob o ponto de vista das 
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necessidades operacionais e operativas; 

b) Identificação do titular do Fundo; 

c) Unidades orgânicas da Câmara Municipal que estão afetas ao fundo, por 

força do art. 1º n.º 2 deste regulamento; 

d) Identificação da natureza da despesa a pagar por conta de cada fundo a criar; 

e) Afetação às rubricas de classificação orgânica e económica; 

f) Valor máximo a movimentar por rubrica orçamental, mensal e anual de cada 

fundo. 

4. Apenas podem ser constituídos fundos de maneio, de rubricas orçamentais de 

despesa corrente do classificador económico das despesas das autarquias locais e 

inscritas no anexo II, o qual faz parte integrante do presente Regulamento. 

5. Com a aprovação da constituição do fundo de maneio, o seu titular designa a 

pessoa responsável para o manuseamento do referido fundo e, comunica por 

escrito essa informação à Tesouraria Municipal 

6. Após verificar os dados constantes no pedido de constituição, e de acordo com a 

autorização exarada pelo Órgão Executivo, o Serviço Responsável pelo Sistema 

Contabilístico deverá proceder ao registo do cabimento e do compromisso, nos 

termos do art.º 10.º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, referentes aos 

fundos constituídos, após o que emitirá a nota de lançamento de Tesouraria e 

respetivos cheques, a entregar ao responsável pelo manuseamento do fundo. 

7. No registo do compromisso o mesmo deverá ter por entidade credora o 

Município. 

8. Cada fundo de maneio criado, é da responsabilidade do respetivo titular e da 

pessoa responsável pelo seu manuseamento; 
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9. A Tesouraria deve ainda registar na folha de caixa e no resumo diário de 

Tesouraria, as constituições de fundos efetuadas. 

 

Artigo 6º 

(Substituição dos responsáveis pelo fuindo) 

1. Sempre que ocorra a substituição do titular de um cargo ao qual está afeto um 

fundo de maneio, este fundo tem que ser reconstituído e reposto na Tesouraria 

Municipal. 

2. Em caso de alteração do responsável pelo manuseamento do fundo, essa 

alteração deve ser comunicada por escrito à Tesouraria Municipal, indicando o 

nome do novo responsável e a data a partir da qual inicia funções. 

 

Artigo 7º 

(Despesas não contempladas pelo fundo de maneio) 

1. O fundo de maneio não pode ser utilizado para: 

a) Suportar despesas que pela sua natureza, estejam contempladas em plano de 

atividades, em PPI (Plano Plurianual de Investimentos), e PAM (Plano de 

Atividades Municipais); 

b) Adquirir bens e serviços com um custo de aquisição, sem IVA, superior a 100 

€, exceto nos casos previsto na Norma de Controlo Interno; 

c) Adquirir bens inventariáveis, exceto nos casos previstos na Norma de 

Controlo Interno. 
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Artigo 8º 

(Reconstituição) 

1. Até ao 2.º dia útil do mês seguinte aquele a que se reporta, o responsável do 

fundo deve remeter ao Serviço Responsável pelo Sistema Contabilístico, o «Mapa 

Resumo do Fundo de Maneio», conforme anexo III, que é parte integrante deste 

Regulamento, e onde conste toda a informação relativa aos pagamentos 

efetuados por conta do fundo, anexando faturas ou documentos equivalentes as 

quais deverão ter expressa indicação da quitação, e o registo de entrada na 

Câmara Municipal. 

2. O Serviço Responsável pelo Sistema Contabilístico deve verificar a legalidade e 

conformidade dos documentos apresentados, após o que emite a ordem de 

pagamento referente às faturas ou documentos equivalentes apresentados e a 

nota de lançamento de Tesouraria, correspondente ao movimento de 

reconstituição do fundo, caso esteja cumprido o princípio estabelecido na alínea 

a) do art.º 4.º, pelo valor total do mapa. 

3. A Tesouraria confere o nome do responsável, reembolsa, assina e coloca os 

elementos relativos ao movimento no mapa resumo do fundo de maneio, 

carimbando posteriormente a ordem de pagamento com a indicação de «Pago» e 

a data em que efetuou o pagamento. 

4. Quando os pedidos de reconstituição excedam o prazo de entrega só serão 

aceites mediante a justificação do atraso, e autorização do Presidente da Câmara. 

5. Durante o ano económico, os valores mensais e anuais atribuídos, não podem ser 

ultrapassados, exceto se devidamente justificado pelo seu titular e previamente 

autorizado pelo Presidente da Câmara. 
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6. Os limites das despesas suportadas pelo fundo de maneio deverão ter em conta 

os valores de cada uma das rubricas orçamentais oneradas para a sua 

constituição e os que decorram da sua reconstituição. 

 

Artigo 9º 

(Reposição) 

1. Para efeitos de reposição final, a entrega do mapa e dos comprovativos deve ser 

efetuada até ao dia 15 do mês de dezembro, de acordo com o disposto na Norma 

de Controlo Interno. 

2. As verbas afetas aos fundos de maneio são obrigatoriamente repostas pelo seu 

titular, ou pelo responsável pelo seu manuseamento na Tesouraria Municipal até 

ao penúltimo dia útil de cada ano. 

 

CAPÍTULO II 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Artigo 10º 

(Prestação de Contas) 

No início do ano económico seguinte, o Serviço Responsável pelo Sistema 

Contabilístico deve elaborar o Mapa de Fundos de Maneio a anexar à Prestação de 

Contas do Município conforme o anexo IV, o qual faz parte integrante deste 

Regulamento. 
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Artigo 11º 

(Publicidade) 

O Serviço Responsável pelo Sistema Contabilístico, deverá entregar a cada titular do 

fundo de maneio uma cópia do presente Regulamento, bem como deverá promover 

a sua publicitação na página da intranet da Câmara Municipal, de forma a tornar 

exequível a sua aplicação generalizada. 

 

Artigo 12º 

(Entrada em Vigor) 

O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte após a sua aprovação. 
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ANEXO II 

As rubricas do classificador económico das despesas das autarquias locais (adaptado 

do classificador aprovado pelo Decreto-Lei n.º 26/2002, de 14 de fevereiro) a utilizar 

para efeitos de constituição, reconstituição e reposição dos fundos de maneiro são as 

seguintes: 

Aquisição de Bens 

02.01.08 – Material de escritório 

02.01.09 – Produtos Químicos e Farmacêuticos 

02.01.11 – Material de Consumo Clínico 

02.01.15 – Prémios, condecorações e ofertas 

02.01.21 – Outros Bens 

 

Aquisição de Serviços 

02.02.03 – Conservação de Bens 

02.02.10 – Transportes 

02.02.11 – Representação dos serviços 

02.01.15 – Prémios, condecorações e ofertas 

02.02.25 – Outros Serviços 

 

Entende-se por: 

Material de Escritório: As despesas com bens de consumo imediato, que não sejam 

considerados de escritório (imobilizado), embora alguns sejam duradouros e 

inventariáveis e não se mostrem diretamente ligados à produção de bens e serviços, 

como, por exemplo, papel de impressora, lápis agrafadores, furadores, rolo de 

máquinas de calcular, esferográficas, agrafos, papel timbrado ou não, dossiers, caixas 
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de arquivo, exemplares avulsos do Diário da República e outros artigos vulgarmente 

conhecidos por artigos de expediente. 

 

Produtos químicos e farmacêuticos: A despesa com medicamentos inscritos nos 

Formulários Nacional de Medicamentos, com reagentes e produtos de diagnóstico 

rápido e com outros produtos farmacêuticos, adquiridos para consumo. 

 

Material do consumo clínico: A despesa de material clínico, por exemplo, álcool, 

algodão, oxigénio, etc., que são adquiridos para limpeza, desinfeção ou fins 

sanitários. 

 

Prémios, condecorações e ofertas: A despesa referente a bens destinados a prémios, 

condecorações e ofertas. 

Outros bens: Despesa com caráter residual, nela se incluindo todos os bens que, pela 

sua natureza, não se enquadram em qualquer das outras rubricas do classificador 

económico das receitas e despesas das autarquias locais. 

Conservação de bens: Compreende toda a despesa (incluindo os custos de serviços e 

materiais quando conjuntamente faturados) a satisfazer por trabalhos de reparação, 

conservação e beneficiação de bens imóveis, móveis e semoventes, quando 

adjudicados a empresas ou profissionais autónomos. 

Transportes: Todas as despesas com transporte de pessoas, quer tenham ou não a 

qualidade de trabalhadores da autarquia. Os gastos com o transporte de pessoas que 

aqui se devem considerar são, o aluguer permanente de veículos para transporte de 

pessoal, subsídios de transporte concedidos em caráter de permanência ao pessoal, 

passes sociais concedidos ao pessoal, tudo para fazer face às deslocações de e para o 
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local de trabalho. Afetam-se também a esta rubrica as despesas com transporte de 

bens já na posse dos serviços (se ainda não estiverem, as despesas vão onerar as 

dotações que suportam ou suportariam as respetivas aquisições). Por aqui se devem 

satisfazer igualmente, os encargos com aluguer de automóveis, com ou sem 

condutar, bem assim os encargos relativos a portagens a alfândegas, portagens, 

bagagens, excesso de carga e reboque de viaturas. 

Representação dos serviços: As despesas determinadas por necessidades acidentais 

de representação das autarquias locais em congressos e missões, com exclusão, das 

despesas de representação pelo exercício de determinados cargos oficiais, que 

assumem a natureza de despesas com pessoal. Quando efetuadas no País, trata-se 

em regra, dos próprios serviços ou entidades que os representam, em virtude de 

receções ou de visitas de individualidades nacionais ou estrangeiras. Podem, 

também, ocorrer no estrangeiro, por motivo de congressos, feiras e outros certames 

e missões em que se tone necessária a nossa participação oficial. As despesas com 

trabalhadores que forem determinadas pela representação dos serviços aqui tratada 

classificar-se-ão nas adequadas rubricas. Assim, incluir-se-ão por exemplo, em 

“Deslocações e Estadas”, código 02.02.13, as despesas que se fizerem com as 

deslocações que ocorrerem no âmbito das respetivas missões. Do mesmo modo, 

incluir-se-ão na rúbrica “Ajudas de custo” os encargos que com tal natureza haja 

necessidade de satisfazer (para o que são consideradas em pé de igualdade com os 

trabalhadores as pessoas, que, embora estranhas aos serviços públicos, são 

chamadas ou convidadas, no interesse dos mesmos, a participar em determinadas 

reuniões ou a constituir comitiva de missões, visitas e viagens oficiais). Saliente-se, 

por fim que, face ao enquadramento da presente rubrica em termos de 

subagrupamento económico, no seu âmbito apenas poderão ter cabimento despesas 

com pagamentos de serviços, pelo que as eventuais aquisições de bens destinados a 
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serem oferecidos em quaisquer circunstância de “Representação de serviços” 

deverão onerar a rubrica “Prémios, condecorações e ofertas”, código 02.01.15 

Outros serviços: Despesa com caráter residual no contexto das aquisições de serviço. 

Só lhe devem ser afetadas as despesas que, não possam ser classificadas nas rubricas 

tipificadas do respetivo agrupamento. Inclui nomeadamente o pagamento de 

emolumentos ao Tribunal de Contas pelo visto das contas de gerência e contrato. 
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ANEXO IV 
 

FUNDO DE MANEIO 

DESIGNAÇÃO DA ENTIDADE  

GERÊNCIA  

 
 

TITULAR DO FUNDO DE MANEIO  

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL  

VALOR DO FUNDO  

DATA DA CONSTITUIÇÃO  

 

ORDEM DE PAGAMENTO  ORDEM DE PAGAMENTO 

N.º DATA VALOR   N.º DATA VALOR  

       

       

       

       

       

 

O DIRIGENTE DO SERVIÇO RESPONSÁVEL PELO 

SISTEMA CONTABILÍSTICO 

 

ASS: __________________ 

 

 O MEMBRO DO EXECUTIVO COM RESPONSÁVEL 

PELO SERVIÇO RESPONSÁVEL PELO SISTEMA 

CONTABILÍSTICO 

 

ASS: __________________ 
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Estrutura Orgânica Nuclear 

da  

CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 

 

 

 

CAPÍTULO I  

DOS PRINCÍPIOS GERAIS DE ORGANIZAÇÃO  

 

Artigo 1º  

Objetivos Gerais  

No desempenho das suas atribuições, a Câmara Municipal de Odivelas prossegue os 

seguintes objetivos gerais: 

1. Dinamizar o desenvolvimento socioeconómico do Município, através da realização das 

ações e tarefas necessárias ao cumprimento dos objetivos constantes nos planos e 

programas de atividades aprovados pelos órgãos autárquicos; 

2. Atingir elevados padrões de qualidade e capacidade de resposta nos serviços prestados à 

população; 

3. Gerir com eficiência os recursos disponíveis tendo em vista uma gestão racionalizada e 

moderna; 
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4. Promover a participação dos cidadãos e dos agentes socioeconómicos do Município nos 

processos de tomada de decisão; 

5. Promover a dignificação e valorização profissional e cívica dos trabalhadores municipais. 

 

Artigo 2º  

Princípios Gerais de Organização da Administração M unicipal  

Os serviços municipais seguem, na sua organização interna, e na relação com os munícipes, 

os seguintes princípios gerais: 

1. Princípio do serviço às populações: consubstanciado numa clara noção de serviço público, 

no respeito pelas decisões dos órgãos autárquicos e na intransigente defesa dos legítimos 

interesses dos munícipes; 

2. Princípio da administração aberta: consubstanciado na permanente disponibilização para 

prestar aos munícipes toda a informação sobre os processos que lhes digam respeito, de 

acordo com as formas previstas na lei; 

3. Princípio do diálogo: todas as decisões da administração serão tomadas na base do 

diálogo com todas as partes interessadas e do permanente esclarecimento das linhas de 

orientação da municipalidade, para que se consiga atingir uma efetiva interação entre o 

Município e as populações; 

4. Princípio da eficácia: a administração municipal organizar-se-á para que, com o menor 

custo possível, possa prestar às populações serviços que primem pela rapidez e qualidade 

da resposta; 

5. Princípio da qualidade e inovação: correspondendo a uma permanente disponibilidade 

para a adoção de novos métodos e técnicas que, de forma eficiente, possam aumentar a 

qualidade dos serviços prestados às populações; 

6. Princípio da participação: implicando uma política de descentralização da gestão e de 

delegação de competências para outras entidades, nomeadamente para as Juntas de 

Freguesia do Município, procurando o envolvimento dos munícipes em matérias relevantes 

da atividade municipal. 
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CAPÍTULO II  

DOS PRINCÍPIOS GERAIS DE GESTÃO  

 

Artigo 3º  

Critérios Organizacionais e de Funcionamento  

1. Flexibilidade estrutural. A organização estrutural dos serviços não deverá obedecer a 

critérios rígidos e imutáveis, antes respondendo, com flexibilidade e oportunidade, ás 

necessidades operacionais determinadas pelos Objetivos Municipais e pela dinâmica 

socioeconómica envolvente; 

2. Coordenação permanente. Dada a natureza das atividades municipais, as quais exigem 

uma intervenção concertada dos diversos serviços, e a impossibilidade de cada serviço 

dispor de todas as capacidades e meios para, por si só, concretizar essas atividades, a 

coordenação intersectorial permanente constitui um imperativo a que todos os serviços se 

encontram obrigados; 

3. Sob a supervisão do executivo Municipal, os serviços devem promover uma eficiente 

coordenação de planos e ações com os organismos públicos e privados, com intervenção 

ou incidência na área do Município, designadamente no âmbito do desenvolvimento das 

infraestruturas e da instalação de serviços públicos, equipamentos sociais e económicos, 

assim como uma atenção especial na articulação com as atividades das Juntas de 

Freguesia; 

4. Desconcentração, Descentralização e Delegação de Competências. No quadro de uma 

política municipal de efetiva Desconcentração, Descentralização e Delegação de 

Competências, os serviços devem promover, através de medidas ao nível da sua 

estrutura interna, a máxima capacidade de resposta, nos escalões organizacionais mais 

próximos da população e dos cidadãos, devendo, os dirigentes e chefias, promover as 

medidas tendentes: 

� À máxima desconcentração territorial das atividades, dentro de critérios técnicos 

e económicos aceitáveis; 

� à descentralização e delegação de competências, atribuições e recursos para as 

Juntas de Freguesia e outros agentes sociais, sempre que para tal estejam 

reunidas as necessárias condições e daí possa resultar uma melhor resposta aos 

problemas e anseios das populações. 
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5. Automatização e empresarialização de serviços. Sempre que se justifique, e no quadro da 

legislação aplicável, será promovida a transferência de alguns serviços e atividades para 

modelos institucionais e de gestão mais eficientes e responsabilizadores, do tipo 

empresarial, segundo formas e enquadramentos diversos que assegurem eficácia e 

economia e salvaguardem a natureza do serviço público; 

6. Transparência e celeridade da atividade Técnico-Administrativa. Uma parte significativa 

da atividade municipal consiste no licenciamento de atividades sociais e económicas dos 

cidadãos, em conformidade com a legislação nacional aplicável e/ou com os 

regulamentos municipais em vigor, pelo que se impõe a adoção das modernas 

tecnologias da informação no domínio do tratamento documental, para a elevação da 

qualidade do serviço prestado aos cidadãos. 

 

Artigo 4º  

Controlo, Prestação de Contas e Avaliação do Desemp enho  

1. A atividade dos diversos serviços municipais será objeto de permanente controlo pelos 

respetivos dirigentes e pelos Órgãos Municipais, com vista a detetar e corrigir disfunções 

ou desvios relativamente aos planos em vigor e a permitir uma oportuna tomada de 

decisões quanto à revisão destes; 

2. Os dirigentes e responsáveis pelos diversos serviços devem elaborar e apresentar à 

Câmara Municipal, anualmente, com carácter obrigatório, um relatório final de execução 

dos planos de investimento relativos ao ano anterior. 

3. Por decisão da Administração, ou por iniciativa dos dirigentes dos serviços, outros 

relatórios deverão ser elaborados e apresentados, com propostas de soluções, sempre 

que as circunstâncias ou factos relevantes possam condicionar a boa execução das 

atividades planeadas. 

 

Artigo 5º  

Gestão Financeira  

1. A gestão financeira municipal será rigorosamente centralizada e subordinada à 

necessidade da plena e coerente realização das atividades planeadas; 

2. O reforço da capacidade financeira municipal constitui um dever de todos os serviços, 

tanto na perspetiva da redução das despesas de estrutura e funcionamento e dos custos 

das atividades como do aumento das receitas; 
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3. Os serviços de administração financeira terão uma atitude ativa perante o reforço das 

receitas municipais, quer no âmbito de cobrança de receitas próprias como da perceção 

das verbas e impostos a transferir dos serviços da Administração Central, assim como no 

aproveitamento dos financiamentos disponibilizados no âmbito de programas centrais, 

regionais e comunitários, e na responsabilidade de terceiros por danos causados em 

infraestruturas e equipamentos municipais. 

 

Artigo 6º  

Gestão Patrimonial  

1. O património móvel e imóvel municipal constitui, de uma forma geral, o resultado dos 

investimentos realizados em meios de trabalho designadamente, instalações, 

equipamentos, mobiliário, ferramentas e outros para o desempenho pelos serviços, das 

respetivas atribuições; 

2. Salvo no que respeita a determinado património imóvel, não utilizado como meio de 

trabalho e que, através de uma adequada gestão, pode ser valorizado como fonte de 

proveitos municipais, o restante património sofre de uma progressiva desvalorização 

decorrente do seu uso, acrescendo estes custos, sob a forma de amortização, aos custos 

normais de funcionamento. 

 

Artigo 7º  

Gestão dos Recursos Humanos  

Os Recursos Humanos constituem um fator essencial para eficiência de toda a atividade 

municipal. 

a) O sistema integrado de gestão dos recursos humanos é caracterizado por uma 

ampla descentralização de responsabilidades e atribuições para os dirigentes e 

chefias das unidades orgânicas; 

b) A criação de um ambiente de motivação, de espírito de serviço e de disciplina 

laboral são os objetivos a atingir pela correta gestão dos mecanismos de 

progressão e promoção profissional e de avaliação do desempenho; 

c) A formação e valorização profissional dos trabalhadores municipais constituirão a 

chave para o sucesso do processo de modernização e inovação. 
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Artigo 8º  

Informática e Sistemas de Comunicação  

1. O recurso às modernas tecnologias de informação constitui um elemento da maior 

importância na modernização administrativa e técnica do Município; 

2. O processo de informatização integra-se no processo mais geral de organização e 

modernização técnica e administrativa dos serviços, o qual deverá ser dirigido, segundo 

um programa coerente, de acordo com as prioridades definidas pela Câmara Municipal, 

visando a melhoria do atendimento e do serviço prestado diretamente ao público e da 

gestão económico-financeira municipal, a elevação qualitativa do sistema de planeamento 

físico e de desenvolvimento socioeconómico do Município e a simplificação e 

modernização técnico-administrativa. 

 

Artigo 9º  

Responsabilização dos Dirigentes  

Os dirigentes dos serviços municipais assumirão um papel relevante em todo o processo de 

gestão municipal, cabendo-lhes responsabilidades técnicas, de gestão e de liderança. 

 

Artigo 10º  

Diálogo, e Participação/Comunicação e Informação  

1. A participação da comunidade na vida municipal será assegurada pela introdução de uma 

prática permanente de diálogo com a população e com as suas expressões organizadas e 

pela institucionalização de mecanismos de coordenação e cooperação com as instituições 

públicas e os agentes sociais e económicos operando nas mais diversas áreas de 

atividade; 

2. Tais mecanismos, independentemente da forma considerada, serão instituídos por 

deliberação da Câmara Municipal e poderão ter um carácter sistemático e permanente 

consoante a natureza das atividades em causa; 

3. Aos trabalhadores municipais será igualmente assegurada uma ampla participação na 

conceção, coordenação e execução das decisões municipais, através  da estrutura 

hierárquica das unidades e subunidades orgânicas onde prestam serviço ou através das 

suas organizações representativas. 
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CAPÍTULO III  

DAS UNIDADES ORGÂNICAS NUCLEARES  

 

Secção I  

Do modelo da Estrutura Orgânica  

 

Artigo 11º  

Modelo de estrutura orgânica  

O modelo de estrutura hierarquizada compreende: 

a) Estrutura Nuclear – composta por unidades orgânicas nucleares, correspondentes a 

uma Direção Municipal e quatro Departamentos Municipais, cuja identificação, 

atribuições e competências se encontram consagradas no presente Regulamento; 

b) Estrutura Flexível – composta por vinte e uma unidades orgânicas flexíveis, incluindo 

as unidades orgânicas criadas ao abrigo do Artigo 21º da lei nº49/2012, de 29 de 

setembro; 

c) A estrutura orgânica municipal compreende ainda três unidades orgânicas de 3º grau; 

d) As unidades orgânicas referidas nas alíneas b) e c) são criadas por deliberação do 

Órgão Executivo municipal, mediante proposta do seu Presidente; 

e) Quando estejam predominantemente em causa funções de natureza executiva, podem 

ser criadas até a um número máximo de noventa subunidades orgânicas; 

f) As subunidades referidas na alínea anterior são criadas por despacho do Presidente 

da Câmara; 

g) O disposto nas alíneas anteriores não prejudica a possibilidade da constituição de 

comissões, conselhos e grupos de trabalho, desde que tal se revele necessário em 

função de prossecução das atribuições municipais e mediante despacho do 

Presidente da Câmara. 
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Secção II  

Da Estrutura Orgânica Nuclear  

 

Artigo 12º  

Estrutura Orgânica Nuclear  

Ao nível da Estrutura Orgânica Nuclear os serviços municipais organizam-se da seguinte 

forma: 

a) Direção Municipal  

Direção Municipal 

b) Departamentos Municipais 

Departamento Jurídico e de Gestão Financeira e Patr imonial  

Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico  

Departamento de Obras Municipais, Habitação e Trans portes  

Departamento de Gestão Educativa, Juventude, Cultur a e Ambiente  

 

CAPÍTULO IV  

DAS ATRIBUIÇÕES DAS UNIDADES ORGÂNICAS NUCLEARES  

 

Secção I  

Das Atribuições Comuns  

 

Artigo 13º  

Direção Municipal e Departamentos Municipais  

Constituem atribuições comuns à Direção Municipal e aos Departamentos Municipais: 

a) Elaborar e submeter a aprovação da Câmara Municipal os regulamentos, normas e 

instruções necessários ao correto exercício da respetiva atividade; 

b) Colaborar na elaboração e no controlo de execução dos Planos plurianuais e anuais e 

dos Orçamentos municipais e assegurar os procedimentos necessários ao bom 

funcionamento do sistema de gestão municipal; 

c) Preparar as minutas das propostas a submeter a deliberação da Câmara Municipal e 

assegurar a sua execução, bem como dos despachos do Presidente ou Vereadores 

com competências delegadas; 
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d) Programar a atuação do serviço em consonância com os Planos de Atividades e 

elaborar periodicamente os correspondentes relatórios de atividade; 

e) Dirigir a atividade das unidades e subunidades orgânicas dependentes e assegurar a 

correta execução das respetivas tarefas dentro dos prazos determinados; 

f) Gerir os recursos humanos, técnicos e patrimoniais afetas, garantindo a sua racional 

utilização; 

g) Promover a valorização dos respetivos recursos humanos com base na sua formação 

profissional contínua, na participação, na disciplina laboral e na elevação do espírito de 

serviço público; 

h) Assegurar a avaliação dos desempenhos dos respetivos trabalhadores, dirigentes e 

serviços, no quadro do sistema de Avaliação do Desempenho e respetivos 

subsistemas em vigor e em função dos resultados individuais e coletivos, na 

prossecução dos objetivos definidos; 

i) Promover o desenvolvimento tecnológico e a contínua adoção de medidas de natureza 

técnica e administrativa tendentes a simplificar e racionalizar métodos e processos de 

trabalho, conferindo eficácia, eficiência, qualidade e agilidade à respetiva atividade; 

j) Colaborar no processo de aprovisionamento municipal ao nível do planeamento, da 

apreciação de propostas de fornecimento e da definição de critérios técnicos e 

parâmetros de gestão; 

k) Assegurar o melhor atendimento dos munícipes e o tratamento das questões e 

problemas por eles apresentados, individual ou organizadamente e a sua pronta e 

eficiente resolução; 

l) Colaborar ativamente no processo de recolha, tratamento, produção e difusão de 

elementos informativos para a população relativos a atividade do serviço; 

m) Manter uma prática permanente de informação e coordenação com os demais serviços 

de forma a assegurar coerência, eficácia e economia na realização das respetivas 

atividades. 
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Secção II  

Das Atribuições Próprias  

 

Artigo 14º  

Direção Municipal  

Constituem atribuições próprias da Direção Municipal: 

a) Assegurar a concretização das políticas municipais definidas para as respetivas áreas 

de atividade; 

b) Coordenar as atividades das unidades orgânicas de nível inferior que a compõem na 

linha geral de atuação definida pelos órgãos municipais competentes;  

c) Assegurar uma adequada articulação entre os departamentos municipais ou outros 

serviços de nível inferior; 

d) Apoiar os dirigentes municipais das unidades orgânicas de nível inferior e 

superintender os aspetos de gestão corrente; 

e) Controlar os resultados sectoriais, responsabilizando-se pela sua produção de forma 

adequada aos objetivos prosseguidos; 

f) Promover a execução das ordens e despachos do Presidente da Câmara ou dos 

vereadores com poderes para o efeito nas matérias compreendidas na esfera da sua 

competência. 

 

Artigo 15º  

Departamentos Municipais  

Constituem atribuições próprias dos Departamentos Municipais: 

a) Assegurar, em estreita articulação com as unidades orgânicas flexíveis que o integrem, 

as tarefas relativas à gestão global do Departamento, designadamente quanto ao 

planeamento, programação e orçamentação das atividades, ao controlo da sua 

execução física e financeira, à modernização e racionalização da gestão e à 

administração e valorização dos recursos humanos; 

b) Assegurar determinadas tarefas de natureza técnica administrativa e logística em apoio 

às diversas unidades dependentes, sempre que não se justifique que estas disponham 

de mecanismos próprios para o efeito.    
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Secção III  

Das Atribuições Específicas  

 

Artigo 16º  

Direção Municipal  

A Direção Municipal exerce a sua atividade na dependência e em apoio direto do Presidente da 

Câmara ou do vereador com competências delegadas para o efeito, competindo-lhe a 

coordenação das atividades das unidades Orgânicas de nível inferior, designadamente nas 

áreas jurídica, financeira, patrimonial, de recursos humanos e nas áreas do planeamento e do 

ordenamento territorial, na intervenção e realização de infraestruturas que promovam o 

processo de transformação física e o uso do solo, de acordo com as políticas municipais 

definidas para o efeito. 

 

Artigo 17º  

Departamento Jurídico e de Gestão Financeira e Patr imonial 

Compete ao Departamento Jurídico e de Gestão Financeira e Patrimonial:  

1. Prestar informação técnico-jurídica sobre quaisquer questões ou processos que lhe sejam 

submetidos pela Câmara ou pelo Presidente, velar pelo cumprimento das leis, 

regulamentos, deliberações dos órgãos do Município no âmbito das suas atribuições; 

2. A gestão financeira e patrimonial do Município, promovendo a elaboração de propostas de 

previsão e mobilização financeira e de valorização do património municipal; 

3. Compete-lhe ainda: 

a) Garantir o bom funcionamento dos serviços e a eficaz gestão dos mesmos ao 

serviço da administração municipal; 

b) Assegurar o expediente, nomeadamente, as funções de distribuição e expedição 

de correspondência, o serviço de reprografia, a divulgação pelos serviços de 

ordens e diretivas internas, dos regulamentos emitidos pelos órgãos municipais 

competentes, bem como a organização do expediente e apoio administrativo 

necessários aos processos de recenseamento militar e eleitorais; 

c) Assegurar o arquivo, procedendo ao registo e arquivamento dos documentos 

entrados no Município, bem como à microfilmagem dos mesmos e ainda garantir 

um arquivo documental técnico e administrativo para consulta dos diferentes 

serviços; 
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d) Instruir os processos de contraordenações, nos termos da lei, bem como assegurar 

o seu acompanhamento em Juízo em caso de recurso; 

e) Dar parecer sobre as reclamações ou recursos graciosos bem como sobre petições 

ou exposições sobre atos e/ou omissões dos órgãos municipais ou procedimentos 

dos serviços; 

f) Apoiar a intervenção da Câmara Municipal na participação, a que esta for 

chamada, em processos legislativos e regulamentares; 

g) Instruir os processos, licenciar os estabelecimentos comerciais e outros, que por lei 

estejam cometidos ao município, designadamente quanto a horários, condições 

higio-sanitárias e condições técnico-funcionais, em articulação, nos casos em que 

tal se justifique, com outros serviços do Município; 

h) Velar pelo cumprimento das leis, regulamentos, deliberações e decisões dos 

órgãos do Município nos limites das suas atribuições, participar as infrações 

ocorridas cabendo-lhe igualmente a execução de mandados; 

i) Desenvolver uma ação preventiva e pedagógica, esclarecendo, quando for caso 

disso, quais os modos mais adequados de dar cumprimento à lei, aos 

regulamentos e às decisões dos órgãos autárquicos; 

j) Colaborar com os diversos serviços municipais ou com entidades externas na área 

das suas atribuições ou na resolução de outros assuntos de interesse municipal; 

k) Detetar e promover o embargo e participação da prática de ilícitos 

contraordenacionais das operações urbanísticas que, estando sujeitas a 

licenciamento ou autorização, dele não hajam sido objeto, promovendo os demais 

procedimentos previstos por lei ou regulamento, com vista ás correspondentes 

cominações; 

l) Proceder à apreciação dos processos decorrentes da atividade da sua área 

funcional específica, respeitantes a obras ilegais, pedidos de vistoria, diligências e 

denúncias diversas; 

m) Assegurar a remoção de viaturas em estacionamento abusivo e/ou abandonadas e 

proceder à tramitação administrativa e destino final das mesmas; 

n) Proceder à fiscalização do ruído produzido por atividades ruidosas permanentes de 

licenciamento municipal, intervindo preventivamente, através da emissão de 

pareceres, no âmbito dos processos de licenciamento das referidas atividades; 
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o) Assegurar o expediente e as tarefas administrativas relativas à administração do 

pessoal, designadamente, concursos de admissão e de acesso, provimentos, 

contratações, aposentações, exonerações, assistência na doença, acidentes de 

trabalho, classificação de serviço, controlo de assiduidade e de trabalho 

extraordinário e suplementar, processamento de remunerações, subsídios e 

abonos diversos, manutenção do cadastro e do arquivo, entre outras atividades 

similares; 

p) Assegurar, de forma integrada, as atividades relativas à Saúde Ocupacional, à 

Higiene e Segurança dos trabalhadores municipais; 

q) Elaborar e propor os Planos Anuais de Formação e os respetivos orçamentos; 

r) Coordenar a elaboração das Grandes Opções do Plano (Plano Plurianual de 

Investimentos e Outras Atividades Relevantes) e do Orçamento do Município, 

promovendo o planeamento anual e plurianual de atividades, tanto na sua vertente 

operativa como orçamental; 

s) Assegurar os registos e procedimentos contabilísticos, de acordo com a legislação 

em vigor e com os requisitos do modelo de gestão estabelecido no Município; 

t) Organizar a Conta de Gerência e elaborar o respetivo relatório; 

u) Assegurar as atividades de aprovisionamento municipal em bens e serviços 

necessários à execução eficiente e oportuna das atividades planeadas, respeitando 

os melhores critérios de gestão económica, financeira e de qualidade; 

v) Proceder, ao lançamento de todos os concursos ou outros processos de aquisição, 

para fornecimento de bens e serviços, devidamente autorizados; 

w) Proceder ao armazenamento e gestão material dos bens e ao seu fornecimento 

mediante requisição própria; 

x) Assegurar um conhecimento detalhado e atualizado de todos os programas e 

mecanismos de financiamento público, nacionais e comunitários, suscetíveis de 

serem acionados com vista ao financiamento de projetos de interesse municipal; 

y) Assegurar, em articulação com os serviços responsáveis pela execução dos 

projetos, designadamente a Divisão Financeira, o controlo de execução e a gestão 

financeira dos projetos com candidaturas aprovadas, bem como os respetivos 

procedimentos administrativos e de prestação de contas;  
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z) Com base nos Planos de Atividades e na previsão de investimento municipal, 

promover, com o concurso dos serviços sectoriais, os processos de candidatura 

externa de projetos e a respetiva negociação financeira; 

aa) Organizar e manter atualizado o cadastro e inventário dos bens imóveis do 

Município e promover todos os registos e demais procedimentos relativos aos 

mesmos; 

bb) Manter atualizado o inventário valorizado do património móvel existente e a sua 

afetação aos diversos serviços; 

cc) Assegurar a conservação e manutenção dos bens patrimoniais móveis do 

Município, salvo os que, pela sua especificidade, se encontram sob a 

responsabilidade de outros serviços; 

dd) Proceder às operações de abate e alienação de bens patrimoniais, quando 

deteriorados ou inúteis. 

 

Artigo 18º  

Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico  

Compete ao Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico: 

1. Assegurar a instrução dos procedimentos relativos ao licenciamento e autorização de 

operações urbanísticas e elaborar os adequados instrumentos de planeamento, gestão 

urbanística na perspetiva de transformação física e do uso do solo; 

2. Acompanhar o processo de recuperação de Áreas Urbanas de Génese Ilegal localizadas 

em áreas críticas do Município de Odivelas;  

3.  Assegurar o processo de elaboração/revisão, implementação do PDM de Odivelas, em 

articulação com o PROT; 

4. Assegurar os procedimentos e mecanismos que operacionalizem as orientações 

estratégicas definidas pelo executivo municipal, com articulação com as diferentes 

unidades orgânicas municipais; 

5. Compete-lhe ainda: 

a) Instruir e informar, em conformidade com o Plano Diretor Municipal e outros 

regulamentos e instrumentos de planeamento em vigor, e demais legislação 

aplicável, todos os procedimentos de licenciamento e autorização de operações 

urbanísticas, da competência dos órgãos municipais ou sobre que estes devam 

pronunciar-se, quando apresentados por entidades exteriores ao Município; 
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b) Gerir os procedimentos relativos a operações de loteamento, bem como a obras 

particulares, até à vistoria final e à emissão do alvará de licença de construção, 

respetivamente, assegurando a conformidade das obras com os projetos e 

regulamentos aprovados; 

c) Assegurar os procedimentos administrativos relativos à prestação de cauções, 

cedências patrimoniais e ao cumprimento de outras obrigações dos promotores, no 

quadro dos respetivos financiamentos; 

d) Elaborar alvarás de licença e de autorização de loteamento e de obras de 

urbanização; 

e) Assegurar todo o procedimento administrativo relativo à recuperação e legalização 

das áreas urbanas de génese ilegal, como tal formalmente delimitadas ou não, em 

conformidade com as normas legais e regulamentares; 

f) Assegurar as atividades de medição de projetos, liquidação de taxas e outras 

receitas municipais das AUGI’s e áreas equivalentes, nos termos da lei e dos 

regulamentos municipais, normativo para as AUGI’s e do Regulamento de Taxas e 

outras Receitas; 

g) Assegurar a articulação com as associações de proprietários, associações de 

moradores e administrações conjuntas e participar nas assembleias de 

administração conjunta, nos termos da Lei; 

h) Promover a elaboração de planos e estudos necessários à recuperação e 

legalização dos diversos aglomerados ilegais, nos termos da Lei, na modalidade de 

reconversão de iniciativa municipal; 

i) Instruir os procedimentos relativos a projetos de loteamento e de construção 

localizados nos aglomerados ilegais e promover a legalização das edificações 

existentes, no quadro dos planos ou parâmetros urbanísticos aprovados; 

j) Verificar a conformidade da execução das operações urbanísticas superiormente 

determinadas com os projetos aprovados e as condições do licenciamento ou 

autorização, promovendo o embargo e participação de ilícitos contraordenacionais, 

e os demais procedimentos previstos por lei ou regulamento; 

k) Efetuar os demais procedimentos necessários à prevenção e contenção de 

infrações de âmbito urbanístico após a emissão das autorizações ou dos 

licenciamentos previamente aprovados de forma a contribuir para a fluidez e a boa 

regularidade dos processos de obras particulares; 
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l) Elaborar os estudos e planos municipais de ordenamento do território considerados 

necessários a uma adequada dinâmica de urbanização do Município, ao 

reordenamento e requalificação de zonas urbanas degradadas e aglomerados 

deficientemente inseridos na malha urbana, bem como a qualificação dos núcleos 

históricos das diversas localidades; 

m) Coordenar iniciativas e projetos especiais, que assumam uma importância 

estratégica no desenvolvimento e qualificação do território; 

 

Artigo 19º  

Departamento de Obras Municipais, Habitação e Trans portes  

Compete ao Departamento de Obras Municipais, Habitação e Transportes: 

1. Controlar, em coordenação com o Departamento Jurídico e de Gestão Financeira e 

Patrimonial, a execução orçamental e financeira dos Planos de Investimentos, quanto às 

obras e concursos sob a sua responsabilidade, assegurar a elaboração dos estudos e 

projetos relativos a infraestruturas, equipamentos e instalações municipais, planear e 

executar as respetivas obras, através do lançamento de concursos de empreitadas ou por 

administração direta, bem como fiscalizar e acompanhar a execução das referidas obras; 

2. Coordenar as atividades ligadas às questões da habitação e da inovação social no âmbito 

das atribuições municipais; 

3. Assegurar a gestão técnica e operacional do material rolante; 

4. Compete-lhe ainda: 

a) Planear a execução das obras contempladas nos Planos de Investimento 

aprovados, calendarizando as diferentes fases de execução das mesmas de 

acordo com os objetivos definidos superiormente; 

b) Planear as obras necessárias de manutenção em Equipamentos Coletivos e 

Instalações Municipais da responsabilidade da Câmara Municipal, em coordenação 

com as entidades encarregues da sua gestão e em observância do Plano de 

Investimentos aprovado; 

c) Promover e controlar os atos administrativos previstos na lei para os processos de 

empreitadas e fornecimentos de obras públicas, a partir do ato de celebração dos 

respetivos contratos iniciais; 
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d) Assegurar o cumprimento, pelos adjudicatários, dos contratos de empreitadas e 

fornecimentos, em representação do dono de obra, desenvolvendo os necessários 

procedimentos administrativos e técnicos previstos na função de fiscalização; 

e) Assegurar a conservação e manutenção das instalações e equipamentos 

municipais, ou sob responsabilidade municipal; 

f) Assegurar a gestão dos contratos de manutenção dos diversos equipamentos 

existentes nas instalações municipais, nomeadamente aparelhos de ar 

condicionado, elevadores;  

g) Programar e lançar empreitadas necessárias à prossecução dos seus objetivos, 

fiscalizar as obras e garantir o respetivo controlo de qualidade; 

h) Acompanhamento das ações delegadas nas Juntas de Freguesia nas áreas de:  

1 – Manutenção e conservação de escolas e jardim-de-infância; 

2 – Manutenção, conservação e gestão de mercados; 

3 – Manutenção, conservação e gestão de recintos desportivos cobertos e 

descobertos e campos de ténis; 

4 – Manutenção e conservação de pavimentos rodoviários e pedonais e 

limpeza e conservação de bermas e valetas. 

i) Assegurar a elaboração de estudos e projetos relativos a instalações municipais e 

equipamentos coletivos de responsabilidade municipal a construir, reconstruir, 

ampliar, remodelar e conservar; 

j) Prestar assistência técnica às obras municipais;  

k) Assegurar a construção, manutenção e conservação da rede viária, 

nomeadamente: vias, estacionamentos, passeios, pontes e caminhos; 

l) Promover a construção de parques e zonas verdes, de acordo com os projetos 

   definidos e aprovados superiormente; 

m)  Assegurar a construção, manutenção e conservação de espaços urbanos; 

n) Promover e acompanhar, em estreito contacto e articulação com os operadores 

públicos e privados, um adequado sistema de transportes, bem como definir as 

zonas de transporte de automóveis de aluguer de ligeiros de passageiros; 

o) Elaborar estudos e projetos relativos às acessibilidades municipais e 

intermunicipais, visando o desenvolvimento e consolidação da estrutura viária 

prevista no Plano Diretor de Acessibilidades Municipais (P.D.A.M./P.D.R.V.M.); 
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p) Assegurar o planeamento, programação e coordenação de iniciativas e 

empreendimentos, municipais ou em parceria, de carácter imperativo ou 

estratégico para o desenvolvimento concelhio no domínio das acessibilidades; 

q) O estudo, preparação, execução e avaliação das decisões a tomar pelos órgãos 

competentes do Município no âmbito da política municipal de habitação, e em 

especial promover a elaboração de programas de construção de habitação social e 

definir os papéis e incidência das iniciativas públicas e privada, bem como apoiar o 

movimento cooperativo de habitação, segundo as orientações dos órgãos 

autárquicos; 

r) Assegurar a gestão social dos núcleos de alojamento provisório e das áreas 

abrangidas por programas de realojamento, promovendo a implementação de 

políticas, programas e projetos de intervenção comunitária; 

s) Promover a realização de estudos com vista à avaliação das condições sócio 

habitacionais das famílias residentes no parque habitacional municipal e nos 

núcleos de construções precárias sob a sua responsabilidade; 

t) Acompanhar e apoiar os agregados familiares recenseados no âmbito do PER nas 

fases pré e pós realojamento; 

u) Assegurar a gestão do parque habitacional que lhe esteja confiado; 

v) Programar, executar e assegurar a execução de projetos de edifícios habitacionais 

de custos controlados, infraestruturas, equipamentos e arranjos exteriores no 

âmbito de empreendimentos de habitação social; 

w) Assegurar a execução das políticas municipais de habitação no âmbito da 

reabilitação, manutenção e conservação do parque habitacional municipal; 

x) Promover todas as diligências e procedimentos necessários à 

reabilitação/requalificação do parque habitacional degradado do concelho, com 

exceção dos procedimentos relativos às empreitadas, no âmbito de planos e 

programas de reabilitação existentes ou a criar; 

y) Elaborar a carta social de equipamentos e serviços como instrumento de 

planeamento da intervenção municipal na área da Ação social; 

z) Promover políticas/projetos/iniciativas e apoiar programas integrados de ação 

social, em parceria com as entidades sociais, visando a inclusão social dos grupos 

sociais mais desfavorecidos; 
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aa) Incentivar e promover a criação de estruturas e atividades de apoio aos grupos 

socialmente vulneráveis, com especial incidência nas zonas sujeitas a processos 

sociais mais complexos; 

bb) Apoiar as entidades sem fins lucrativos, legalmente constituídas, sedeadas e/ou a 

desenvolver atividades de intervenção social no Concelho de Odivelas, 

designadamente as Instituições Particulares de Solidariedade Social, Organizações 

Não Governamentais (ONG`s) e Confissões Religiosas promovendo e articulando 

ações conjuntas; 

cc) Executar medidas de política social destinadas a grupos sociais específicos 

nomeadamente de apoio à Infância, Terceira Idade, Deficiência, Sem-abrigo e 

demais população; 

dd) Prevenção, intervenção e acompanhamento de situações de pobreza e exclusão 

social, através da mobilização de recursos existentes na comunidade e/ou 

atribuição de subsídios/apoios pontuais; 

ee) Promover campanhas de sensibilização e ações de carácter formativo em 

temáticas específicas na área da intervenção social; 

ff) Articular/colaborar com as estruturas locais de apoio às crianças em situação de 

risco e/ou outros grupos em situação de vulnerabilidade; 

gg) Operacionalizar o Programa da Rede Social no Concelho e assegurar o respetivo 

acompanhamento técnico e administrativo, tendo em vista o cumprimento dos 

princípios e objetivos deste programa;   

hh) Promover uma plataforma de participação de entidades públicas, privadas e de 

solidariedade, dinamizando e apoiando a criação e funcionamento de parcerias 

locais; 

ii) Promover a captação de recursos para servir e beneficiar os cidadãos residentes 

em Odivelas; 

jj) Assegurar a participação e integração do Município em redes locais, regionais, 

nacionais e transnacionais, comissões de acompanhamento, conselhos consultivos 

ou qualquer outra estrutura que permita captar recursos para a intervenção social;  

kk) Dinamizar o Banco de Voluntariado (BV) na área social vocacionado para 

colaborar com as diversas instituições/entidades do Concelho e/ou pessoas em 

situação de dependência, isolamento e solidão ou em qualquer outra situação de 

interesse social e comunitário que possa ser susceptível de voluntariado; 
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ll) Dinamizar a cidadania e a participação das pessoas com deficiência, 

nomeadamente através do apoio técnico no âmbito do Serviço de Informação e 

Mediação para Pessoas com Deficiência (SIM-PD); 

mm) Assegurar o funcionamento do Serviço Municipal  de Transportes Especiais 

(SMTE) dirigido à população deficiente, desde que se encontrem a frequentar um 

estabelecimento de ensino e/ou uma Instituição de Deficiência; 

nn) Promover a construção e gestão de equipamentos sociais  em parceria com as 

entidades sociais. 

oo) Manter o controlo técnico do equipamento mecânico afeto, em termos operacionais 

e patrimoniais, a outras unidades orgânicas; 

pp) Assegurar as atividades de manutenção do parque de viaturas e máquinas do 

Município; 

qq) Acompanhar em caso de sinistro ou acidentes todos os procedimentos da 

seguradora tendo em vista a defesa dos interesses municipais. 

 

Artigo 20º 

Departamento de Gestão Educativa, Juventude, Cultur a e Ambiente 

Compete ao Departamento de Gestão Educativa, Juventude, Cultura e Ambiente  

1. Assegurar as atribuições e competências na área da educação, promover e dinamizar 

programas e projetos culturais que contribuam para o desenvolvimento social integrado, e 

levar a cabo a política municipal definida para as áreas da juventude, do desporto e do 

turismo, trabalhando de forma articulada e interativa com os diferentes agentes da 

comunidade, bem como  dinamizar os equipamentos coletivos que dependem das suas 

áreas de intervenção, promovendo a sua gestão integrada, rentabilizando-os e 

contribuindo para a afirmação e consolidação da identidade local, e para a promoção de 

um serviço público de qualidade; 

2. Dinamizar os equipamentos coletivos que dependem das suas áreas de intervenção, 

promovendo a sua gestão integrada, rentabilizando-os e criando parcerias contribuindo 

para a afirmação e consolidação da identidade local, e para a promoção de um serviço 

público de qualidade; 

3. Garantir a representação do município, em associações, comissões ou grupos de trabalho, 

constituídos a nível local, regional, nacional, ou internacional para apreciar matérias das 

suas áreas de competência;   
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4. Assegurar o desenvolvimento de projetos próprios ou em colaboração com entidades 

externas, com vista a promoção de ações de dinamização da expressão psico-motoras, 

desporto escolar e desenvolvimento social e cultural; 

5. Promover a salvaguarda e melhoria das condições ambientais através da manutenção e 

conservação de infraestruturas de responsabilidade municipal; 

6. Compete-lhe ainda: 

a) Desenvolver programas e projetos, que contribuam para a ligação da escola ao 

meio, para o desenvolvimento pessoal e social das crianças e jovens, e para a 

promoção de ações de educação ao longo da vida; 

b) Promover a dinamização de projetos próprios que visem o desenvolvimento 

pessoal, social, e cultural das crianças e jovens, inseridos no apoio à educação 

extracurricular e às atividades complementares de ação educativa; 

c) Colaborar com a comunidade educativa em projetos e iniciativas que potenciem a 

função socioeducativa da Escola, a promoção da qualidade das aprendizagens e o 

combate ao abandono escolar precoce e à exclusão social; 

d) Promover a divulgação de programas e projetos vocacionados para a qualificação 

dos ambientes educativos, quer sejam de iniciativa municipal, quer sejam 

promovidos pelos diferentes agentes educativos do Concelho; 

e) Participar na conceção e planeamento do sistema educativo local, designadamente 

na monitorização da Carta Educativa do Concelho, na dinamização do Conselho 

Municipal de Educação e na definição anual da rede escolar, em articulação com 

os serviços competentes da Administração Central; 

f) Participar no planeamento e programação das novas construções escolares no que 

diz respeito aos jardins-de- infância e aos restantes estabelecimentos de ensino da 

rede pública sob responsabilidade municipal, bem como na sua manutenção e 

recuperação, em articulação com o Departamento de Obras Municipais Habitação 

e Transportes; 

g) Assegurar a gestão dos estabelecimentos de ensino da rede pública sob 

responsabilidade municipal, designadamente quanto ao apetrechamento, 

renovação, e requalificação, do mobiliário e equipamento escolar, assim como, a 

atribuição de verbas para adquirir material didático, e para fazer face a despesas 

de funcionamento corrente; 
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h) Executar ações no âmbito da ação social escolar, designadamente, a atribuição de 

verbas para a aquisição de livros e material escolar aos alunos carenciados do 

ensino básico, e comparticipação no custo das refeições dos alunos do pré-escolar 

e do ensino básico; 

i) Assegurar a gestão dos refeitórios escolares dos estabelecimentos de ensino sob 

responsabilidade municipal; 

j) Assegurar a colocação e a gestão do pessoal não docente dos estabelecimentos 

de ensino sob responsabilidade municipal; 

k) Assegurar a gestão dos Transportes Escolares, de acordo com a legislação em 

vigor; 

l) Assegurar as Atividades de Enriquecimento Curricular nas escolas do 1º ciclo do 

ensino básico e as Atividades de Apoio à Família nos jardins-de-infâncias; 

m) Colaborar, apoiar e contribuir para que o Movimento Associativo, e demais 

entidades sejam um parceiro estratégico na promoção, generalização e 

desenvolvimento de uma prática desportiva de qualidade no Município de Odivelas; 

n) Implementar e gerir Programas de Apoio ao Associativismo Desportivo de Odivelas 

assentes em normas claras e em princípios de transparência, rigor e 

imparcialidade; 

o) Colaborar e acompanhar a elaboração de estudos, projetos e construção de 

infraestruturas desportivas, em articulação com serviços municipais e demais 

entidades com competências nesta área; 

p) Promover o desenvolvimento de programas, projetos e ações que visem a 

diversificação da oferta desportiva, a manutenção da saúde e condição física, da 

melhoria da qualidade de vida e do gosto pela prática, com base numa ampla e 

diversificada oferta desportiva; 

q) Promover projetos e programas para a criação de infraestruturas/equipamentos 

culturais, bem como, assegurar uma gestão dinâmica, responsável e flexível dos 

equipamentos que se encontram sob a sua responsabilidade; 

r) Promover e incentivar o desenvolvimento dos recursos locais no sentido do 

enriquecimento e preservação do Património Artístico, Histórico, Arquitetónico e 

Arqueológico existente no Concelho; 

s) Promover diversas atividades de animação e divulgação cultural e outras iniciativas 

de promoção do livro e da leitura; 
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t) Assegurar a execução da política e dos objetivos municipais definidos para a área 

da juventude, promovendo e apoiando projetos que visem uma maior diversidade e 

qualidade de atividades/serviços, em desejável articulação com outros serviços 

municipais e/ou instituições/associações que atuem na área; 

u) Promover e dinamizar o Conselho Municipal de Juventude bem como o 

Associativismo Juvenil, formal e/ou informal, criando as condições para a sua 

implementação e desenvolvimento; 

v) Velar pela manutenção dos espaços verdes de uso público destinados 

designadamente ao lazer; 

w) Assegurar a gestão, conservação manutenção e contínuo melhoramento da 

qualidade e funcionalidade dos parques e jardins que lhe estão diretamente 

cometidos; 

x) Acompanhamento das intervenções delegadas nas Juntas de Freguesia e outras 

entidades nas áreas de espaços verdes e lazer; 

y) Colaborar, sempre que necessário, na elaboração de projetos municipais relativos 

à requalificação do espaço público urbano; 

z) Coordenar ações de educação e informação pública com vista à conservação da 

natureza; 

aa) Gestão dos viveiros municipais; 

bb) Intervenções em situações de degradação ambiental;  

cc) Limpeza e desobstrução de linhas de água;  

dd) Colaborar com os demais serviços municipais em ações de vertente ambiental, 

nomeadamente, da prevenção e da eliminação de riscos ambientais; 

ee) Emissão de pareceres técnicos na área ambiental; 

ff) Promover ações de educação e sensibilização ambiental em parceria e junto dos 

munícipes, das instituições locais e dos organismos oficiais; 

gg) Propor medidas e ações concretas tendentes à recuperação de zonas degradadas 

por ação humana, nomeadamente atividades económicas e outras, bem como por 

processos naturais; 

hh) Garantir o cumprimento da lei e das posturas municipais no que se refere à higiene 

e limpeza pública; 

ii) Colaborar com as autoridades de saúde pública e coordenar a fiscalização e 

intervenção sanitária em espaços municipais. 
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CAPÍTULO V  

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Artigo 21º  

Dos cargos dirigentes  

Os dirigentes exercem a sua competência no âmbito da unidade orgânica em que se integram, 

correspondendo: 

a) A Direção Municipal, a cargo de direção superior de 1º grau; 

b) Os Departamentos Municipais, a cargos de direção intermédia de 1º grau; 

c) As unidades orgânicas flexíveis, ao nível de divisões municipais, a cargos de direção 

intermédia de 2º grau; 

d) As unidades orgânicas de 3º grau, a cargos de direção intermédia de 3º grau. 

 

Artigo 22º  

Entrada em vigor  

A presente estrutura nuclear, entra em vigor no dia seguinte à sua publicação no Diário da 

República, nos termos do estatuído no n.º 6 do artigo 10º do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 

de Outubro. 

 

Artigo 23º  

Interpretação  

Compete ao Presidente da Câmara decidir sobre eventuais dúvidas de interpretação do 

presente regulamento. 
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PREÂMBULO 

 

I – Considerações Iniciais 

 

PORTUGAL, um país quase milenar, atravessa hoje um dos momentos mais difíceis e mais 

dramáticos da sua História, em que os portugueses precisam de repensar o caminho e 

reerguer a esperança, para que o nosso presente possa contribuir para um futuro mais 

promissor. 

 

Este Orçamento surge, assim, mais uma vez, num ambiente de crise nacional e internacional, 

numa Europa que tarda em se encontrar e em encontrar soluções que promovam a 

recuperação económica, em particular dos países com maiores dificuldades. 

 

Como se pode constatar, neste orçamento, elaborado num momento de conturbados 

contornos a nível económico e social e, para o município de Odivelas, de dificuldades 

financeiras resultantes de constantes quebras de receitas provenientes do Orçamento do 

Estado, mas também de diminuição de receitas próprias, que resultam da permanência da 

crise, com nuvens de incerteza cada vez mais ameaçadoras para o país e para as pessoas, 

tivemos a preocupação de prever um conjunto de medidas de grande alcance social de apoio 

aos nossos munícipes, em especial àqueles que vivem em situações de maior dificuldade ou 

carência, com um inegável impacto orçamental, nesta situação de enorme adversidade 

económica e financeira para as pessoas, mas também para o município. 

 

Em termos de receitas próprias temos quantificado, à presente data, uma quebra, em 

impostos diretos de 6,7%, sendo que em IMT se registou uma diminuição de receita de 39,6%, 

e na Derrama, de 28%. 
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Procurámos apresentar um Orçamento que, necessariamente, terá que responder ao serviço 

da dívida transitada e, em particular, aos investimentos realizados, mas que, simultaneamente, 

é inevitável que tenha que corresponder, também, à necessidade de combater o desânimo e 

levar a esperança aos nossos munícipes e às nossas empresas, que são o farol dos nossos 

objetivos e do nosso trabalho diário. 

 

Tardam as medidas de alcance estrutural que permitam ultrapassar uma crise que persiste e 

que avoluma dificuldades para o país, para as autarquias e, com particular intensidade, para os 

cidadãos. 

 

O próximo ano vai exigir de todos nós, para além de um trabalho esforçado e permanente, que 

sejamos capazes de ousar, de ser ainda mais exigentes e competentes nas nossas opções 

estratégicas ao nível da gestão dos recursos municipais que serão mais reduzidos. Mas será 

com esses recursos, com a nossa firmeza, determinação e coragem que continuaremos a 

garantir a qualidade de vida a todos os nossos munícipes. 

 

Depois de séculos de história em que tantos lutaram tanto para construir, erguer e defender 

este país, fazendo das fraquezas forças, procuraremos, com este Orçamento, transformar em 

Boa Esperança as Tormentas que hoje assolam os munícipes do nosso concelho. 

 

É certo que não poderemos fazer tudo o que gostaríamos, como faríamos se não houvesse 

crise e uma austeridade insensível e fria, mas a existência desta também não nos pode fazer 

baixar os braços nem desanimar. Este é um dos momentos em que precisamos de realçar o 

que de melhor há em nós e trabalharmos todos, em conjunto, com o mesmo objetivo, a 

mesma causa, o mesmo ideal. E é isso que a Câmara Municipal de Odivelas continua a fazer. 

 

A situação difícil que se continua a fazer sentir, no País e na Europa, requer a nossa 

disponibilidade para a convergência de esforços, e para dirigirmos tudo o que for possível às 

áreas sociais e de apoio às pessoas mais expostas às dificuldades que, seguramente, serão 

maiores no próximo ano. 
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Mais dificuldades para as pessoas serão, inevitavelmente, mais dificuldades para o município, 

o que nos obriga a percorrer um caminho que não permitirá desvios ou aventuras na gestão 

dos nossos recursos, com um Orçamento que é o terceiro mais reduzido na história deste 

município. O caminho que temos trilhado para conseguirmos a consolidação do equilíbrio 

financeiro, sem esquecer as pessoas e a área social, é um compromisso que tem de manter-se. 

 

Continuamos bem cientes das dificuldades do país, que se reflectem no nosso município, por 

isso, será com este Orçamento que teremos que fazer frente às dificuldades que viermos a 

encontrar, e delas não nos desviaremos porque a nossa vontade é a de as ultrapassar, com a 

nossa dedicação e com a cooperação de todos. 

 

Com um cenário que se prevê de tantos obstáculos que será necessário ultrapassar 

equacionámos um conjunto de medidas anti-crise, com reflexo orçamental, mas sem pôr em 

causa o equilíbrio e a sustentabilidade financeira, e previmos as dotações orçamentais de 

modo a permitir a continuação dos apoios sociais que consideramos essenciais, num momento 

tão difícil para os portugueses.  

 

II – As Opções Estratégicas 

 

1. Ambiente, espaço público, saúde, coesão social e descida do IMI. 

Porque queremos que Odivelas continue a ser um concelho bom para viver, pretende-se 

contribuir para a coesão social, que é vital neste Concelho, com uma política de equipamentos 

voltada para as pessoas e ao serviço das pessoas. 

 

Aos actuais equipamentos juntar-se-ão, no próximo ano, o novo equipamento da CEDEMA em 

Famões, as Florinhas da Rua, do Centro Comunitário da Ramada, o Complexo Escola João de 

Deus, com capacidade para 430  crianças, dois  novos Centros de Saúde na Ramada e na Póvoa  
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de Santo Adrião, o novo Pólo Cívico do Vale do Forno, bem como o equipamento da Santa 

Casa Misericórdia Póvoa Santo Adrião que, com apoio do município, entrará em pleno 

funcionamento. 

 

Queremos continuar a preservação dos espaços verdes que temos vindo a requalificar, para 

que, com qualidade, continuem a ser utilizados pelos nossos munícipes. Manter o espaço 

público qualificado é também melhorar as condições do concelho. 

 

No âmbito do Orçamento Participativo, com uma verba de 750.000,00€ propomo-nos 

concretizar os seguintes projectos: 

• Construção do Parque Infantil e Implementação de Circuito de Manutenção (Bio-

Saudável) na Urbanização Jardins da Amoreira, na Ramada; 

• Criação do Parque de Recreio e Lazer, no Bairro da Milharada (1ª Fase), na Pontinha; 

• Construção do Polidesportivo e Parque Infantil (1ª Fase), no Bairro Vale Grande, na 

Pontinha; 

• Ligação da T14 à Rua Viriato, em Famões; 

• Requalificação e Ordenamento do Estacionamento na Praça Hermínio Estrela, na 

Pontinha; 

• Implementação de Passeio Pedonal na EN8 (entre o Largo Major Rosa Bastos e Av. Luís 

de Camões), e Pedonalização do Largo Major Rosa Bastos, na Póvoa de Santo Adrião; 

• Conclusão da Repavimentação da Rua das Arroteias, no Bairro dos CTT, em Caneças; 

• Repavimentações em AUGI, em Famões; 

• Repavimentações na Freguesia de Odivelas; 

• Implementação de Projecto de Sinalização e Circulação no Bairro dos Cágados (1ª 

Fase), em Odivelas; 
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• Repavimentação da Rua das Forças Armadas, no Olival Basto; 

• Retirada do PT e abertura da Rua Sítio da Várzea, no Bairro Sítio da Várzea, na Ramada. 

 

Nas nossas escolas da rede pública manteremos o apoio aos refeitórios escolares, com as três 

refeições diárias, pequeno-almoço, almoço e lanche, às crianças do 1º Ciclo do Ensino Básico e 

Jardins-de-Infância, pela necessidade de dar a todas as crianças as condições de aprendizagem 

igual. 

 

E para aliviar da carga fiscal das famílias vamos proceder à diminuição do Imposto Municipal 

sobre Imóveis (IMI) a aplicar aos Prédios Urbanos para 0,675% (taxa máxima 0,8%); e para os 

Prédios avaliados ao abrigo do CIMI para 0,4% (taxa máxima 0,5%). 

 

Em matéria de Ordenamento do Território, prevê-se que em 2013 se possa finalmente concluir 

o processo relativo ao Plano Diretor Municipal (PDM) de Odivelas. No final do presente mês de 

Novembro realizar-se-á a reunião da Comissão de Acompanhamento (CA) para aprovação do 

parecer final pelas diversas entidades que a compõem. Segundo informação da CCDRLVT, 

prevê-se que o Parecer a emitir seja favorável com condicionantes, as quais já as conhecemos 

na sua grande maioria estando desde já a Câmara Municipal a trabalhar em concertação com 

as entidades que prestaram os referidos pareceres com condicionantes. Após este trabalho de 

concertação, seguir-se-á a fase de Discussão Pública e a elaboração do respetivo relatório. De 

seguida o mesmo será enviado à CCDRLVT para análise e parecer final sobre a conformidade 

legal do processo. Após o parecer da CCDRLVT haverá a competente deliberação pelos órgãos 

municipais. 
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2. Componente económica, empreendedorismo, modernização administrativa e 

isenção de derrama. 

 

E porque queremos que Odivelas continue a ser um concelho bom para investir, estaremos, 

como sempre, do lado das soluções, nunca do conformismo, por isso, continuaremos a 

desenvolver uma agenda municipal de dinamização do tecido empresarial do concelho e de 

promoção do empreendedorismo. 

 

Vivemos tempos difíceis e diferentes de há alguns anos atrás, mas em Odivelas o Município 

soube sempre adaptar-se a cada momento, no sentido de poder apoiar e responder da melhor 

forma possível às pessoas e às empresas. 

 

A implementação do “Licenciamento Zero” e a implementação do programa “simplex”, com 

medidas já implementadas como “a minha rua” e o “licenciamento urbanístico”, contribuirão 

para uma administração local mais moderna e amiga e próxima dos cidadãos. 

 

E para incentivar as empresas a fixarem-se no Concelho de Odivelas ou, estando já no 

Concelho, a alterarem a sua sede para Odivelas, vamos proceder à Isenção de Derrama para 

todas as empresas que instalem a sua sede social no Concelho de Odivelas no ano 2013, e para 

aquelas que comprovem ter mantido ou criado novos postos de trabalho face ao ano de 2012. 

Pretende-se assim a captação de investimento que contribua para o desenvolvimento do 

nosso território. 

 

Em 2013 será igualmente estimulado o ambiente empresarial e as ideias empreendedoras, 

através do reconhecimento pela Câmara Municipal do espírito demonstrado pelos nossos 

empreendedores, havendo, por parte da Câmara Municipal de Odivelas, a atribuição de 

prémios de mérito e de excelência relativamente às ideias apresentadas e levadas à prática na 

área do Município de Odivelas. 
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3. Educação, novos JI, Desporto e OP Jovem. 

 

E porque queremos que Odivelas continue a ser também um concelho bom para crescer, 

temos feito, como é público e notório, um investimento constante nas crianças e jovens deste 

concelho, pois temos bem presente que a aposta nas novas gerações é determinante para o 

seu sucesso pessoal, mas também para o nosso território.  

 

Porque estamos bem cientes da importância da Educação, pois encaramo-la como um factor 

gerador de igualdade de oportunidades, porque se há domínio onde as desigualdades se 

começam a combater é na Educação, manteremos a oferta dos manuais escolares a todas as 

crianças também do 1º Ciclo do Ensino Básico da rede pública, e implementaremos mais três 

salas de Jardim-de-Infância, em Caneças e em Famões.  

 

Investimos nas crianças, porque as crianças são o nosso futuro e não investir em quem será o 

garante do amanhã é estarmos a romper com o pacto geracional que recebemos. 

 

E porque em Odivelas o Desporto, e o associativismo em geral, são também exemplares, 

continuaremos a garantir o desporto sénior e escolar, a assegurar os acordos gestão dos 

pavilhões das escolas, para utilização do movimento associativo, mantendo-se ainda o apoio 

através dos respectivos programas. 

 

O Orçamento Participativo Jovem tem também a sua dotação orçamental e será, assim, mais 

um instrumento importante no apoio aos jovens e a algumas das suas aspirações. Assumem 

especial importância as contribuições dos jovens do nosso Concelho destacando-se, entre 

outras, as seguintes: 

• Férias Desportivas; 

• Alargamento do serviço de apoio a trabalhos escolares nos pólos da BMDD da 

Pontinha e de Caneças; 

• Implementação do projeto “Cuide do seu animal de companhia”; 
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• Construção de um skate parque na freguesia de Caneças; 

• Promoção de ações de sensibilização de condução defensiva; 

• Promoção de um festival da marmelada simultaneamente com a realização de uma 

mini-maratona. 

 

III – Quadro Financeiro  

 

O ano de 2013 será de acordo com os diversos indicadores económicos e financeiros, um ano 

de enormes dificuldades para a população em geral e para os municípios em particular. 

 

No caso do Município de Odivelas, é apresentado um orçamento ajustado à conjuntura, tendo, 

nos últimos anos, vindo a ser efetuado um esforço de significativa contenção das despesas e 

de uma gestão criteriosa relativamente aos proveitos municipais. 

 

Apesar da contenção orçamental referida convém salientar que no ano 2013 foi prevista em 

orçamento uma verba de aproximadamente 43.000.000,00 € em projetos novos a concretizar 

no âmbito deste orçamento municipal. 

 

Assim, e para o ano de 2013, o orçamento municipal atinge um valor global de 86.967.527,00 

€, sendo que, ao nível da receita corrente, se prevê uma arrecadação de 67.157.296,00 € e de 

19.794.731,00 € ao nível das receitas de capital. 

 

Ao nível da receita corrente assume especial relevância a receita prevista nos impostos diretos 

com um valor superior a 26.144.000,00 €, sendo que se prevê um valor de 20.316.948,00 € a 

título de transferências correntes. 

 

Do lado da despesa corrente prevê-se um orçamento de 66.883.786,20 €, no qual se incluem 

as despesas de pessoal no valor de 23.444.566,37 € o que corresponde a 27% do total da 

despesa municipal. 
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O valor relativo às despesas de pessoal sofre um acréscimo relativamente ao ano de 2012, cujo 

orçamento se cifrou em 21.880.000,00 €, devido ao pagamento em 2013 de um dos subsídios 

a todos os trabalhadores da Administração Pública, incluindo o pessoal afeto às autarquias 

locais. 

 

Relativamente às despesas de capital é prevista uma verba de 20.083.740,80 €. 

 

Ao nível das funções previstas em Orçamento assumem especial relevo as funções sociais, com 

um valor de 24.610.221,53 €, com particular atenção para a área da educação, a que 

corresponde um valor aproximado de 9.150.000,00 € e para as áreas da saúde, ação social, 

habitação e serviços coletivos, serviços culturais, recreativos e religiosos com uma verba 

aproximada de 15.460.000,00 €, seguido pelas funções gerais no montante de 18.678.632,05 € 

e pelas outras funções a que corresponde um valor de 12.510.745,08 €. 

 

O valor previsto para as GOP`s de 2013 é de 64.139.519,38 €, sendo que a título definido está 

contemplado o valor de 63.407.184,38 € e em não definido o valor de 732.335,00 €, ficando 

contemplado para os anos de 2014 e 2015 os valores respetivamente de 2.950.000,00 € e de 

2.850.000,00 €. 

 

Este é o Orçamento adequado às exigências a que estamos obrigados no tempo presente, mas 

é, inquestionavelmente, um Orçamento de responsabilidade Social, pois, apesar de este ser o 

terceiro Orçamento mais reduzido desde a criação do município, continua a dar a necessária 

atenção às Funções Sociais, não se esquecendo das pessoas, das empresas, nem do território. 

 

É um Orçamento com que procuramos responder às exigências e aos obstáculos que se 

preveem e que teremos que enfrentar, para que possamos defender o nosso Município e as 

pessoas que aqui vivem, trabalham, ou desenvolvem a sua atividade empresarial. 
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Continuamos a trabalhar para que continuemos a ter um concelho mais moderno, mais 

desenvolvido e mais justo. Este é o nosso desígnio, ancorado num caminho que promove a 

coesão social e que centra as suas políticas no crescimento e nas pessoas. 

 

Odivelas, 22 de Novembro de 2012 

 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 

(Susana de Carvalho Amador) 

 


