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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 
 

9.ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
 
 

Realizada em 8 de maio de 2013 
 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 
 

VOTO DE CONGRATULAÇÃO 
 

 
 

ARQUITETOS CRISTINA VERÍSSIMO E 
DIOGO BURNAY - WAN AWARDS 2013 

PROJETO DA ESCOLA SECUNDÁRIA BRAAMCAMP FREIRE 
 
“A qualificação do espaço público e a modernização dos 
equipamentos de utilidade pública têm estado 
permanentemente presentes ao longo da estratégia de 
desenvolvimento e de ordenamento e reorganização 
territorial do Concelho de Odivelas. 
A valorização do património passa necessariamente pela 
aposta na qualidade e otimização dos espaços construídos 
para fruição e utilização das comunidades e dos 
munícipes. 
 
Nesta ótica, o prémio recentemente atribuído pela Wan 
Awards 2013 na categoria Educação aos arquitetos 
Cristina Veríssimo e Diogo Burnay (atelier de arquitetura 
CVDO), alusivo ao projeto da Escola Secundária 
Braamcamp Freire, na Pontinha, confere um contributo 
importante para a valorização do património em Odivelas. 
 
Este prémio vem reafirmar a qualidade da arquitetura 
portuguesa e constitui mais uma prova do 
reconhecimento internacional relativamente às 
capacidades, potencialidades e competências dos técnicos 
e profissionais portugueses, tantas vezes desprestigiados 
no nosso país mas valorizados além fronteiras. 
 
Assim, o Executivo Municipal, reunido em 8 de maio de 
2013, pretende congratular e distinguir os arquitetos 
Cristina Veríssimo e Diogo Burnay pelo galardão 
internacional obtido e reconhecer a valorização que a sua 
ante referida obra confere ao Município de Odivelas e aos 

odivelenses, só possível pela sua competência, inspiração e 
brilhantismo. 
 
Odivelas, 8 de maio de 2013” 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

RETIRADA DE PONTO 
 

 
 

RETIRADA DE PONTO DA ORDEM DE TRABALHOS 
DA PRESENTE REUNIÃO 

 
Retirada da ordem de trabalhos da presente reunião do 
ponto referente à Proposta de Aprovação da Ata da 10.ª 
Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, 
realizada em 19 de maio de 2010.  
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PROCESSO DISCIPLINAR 
 

 
 

PROCESSO DISCIPLINAR PC/DGOU/IC/2012/01 
 
Aplicação da pena de multa ao trabalhador Miguel César 
Ferreira, nos termos do disposto no artigo 16.º do 
Estatuto Disciplinar, no triplo do valor correspondente ao 
vencimento que seria auferido pelo trabalhador nos cinco 
dias de ausência ao trabalho, no entanto, atentas as 
atenuantes e a ausência de antecedentes disciplinares, a 
pena proposta é suspensa pelo período de seis meses nos 
termos dos n.os 1 e 2 do artigo 25.º do Estatuto 
Disciplinar, conforme o proposto pelo Instrutor no 
Relatório Final, datado de 26 de abril de 2013, do 
Processo Disciplinar PC/DGOU/IC/2012/01, 
instaurado ao referido trabalhador. 
 
(Aprovado por unanimidade, através de escrutínio secreto) 

 
 
 

 

ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 
 

 
 

6.ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 2013 
7.ª MODIFICAÇÃO ORÇAMENTAL 

 
6.ª Alteração Orçamental 2013, 7.ª Modificação 
Orçamental, nos termos dos Mapas anexos à informação 
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n.º Interno/2013/4443 de 2013.05.02, e de acordo com o 
proposto na referida informação n.º. 
 
“6.ª Alteração Orçamental 
 
A 6.ª Alteração Orçamental de 2013 encontra-se 
devidamente calendarizada e reproduz a necessidade de 
ajustamentos (reforços e anulações) de algumas rubricas 
dos serviços municipais, imprescindíveis ao seu normal 
funcionamento. 
 
De entre os vários movimentos de reforço, destaque para: 
 
-No Serviço Municipal de Proteção Civil: 
Uma verba de 15.000,00€ (quinze mil euros) referente ao 
Projeto “Apoio às Corporações de Bombeiros do 
Concelho – Apoio à Atividade”; 
 
-No Departamento de Gestão Educativa, Juventude, 
Cultura e Ambiente: 
A inscrição de 20.000,00€ (vinte mil euros) para o projeto 
“Ação Social Escolar – Manuais Escolares); 
 
-No Departamento de Obras Municipais, Habitação e 
Transportes: 
No projeto referente a “Equipamentos Escolares – 
Trabalhos diversos em escolas”, o valor de 63.500,00€ 
(sessenta e três mil e quinhentos euros). 
 
Deste modo, a Alteração Orçamental do lado da Despesa 
totaliza 193.665,96 Euros (cento e noventa e três mil, 
seiscentos e sessenta e cinco euros e noventa e seis 
cêntimos), verificando-se uma diminuição das despesas de 
capital no valor de 81.365,96 Euros (oitenta e um mil, 
trezentos e sessenta e cinco euros e noventa e seis 
cêntimos) por contrapartida de um acréscimo de igual 
montante ao nível das despesas correntes, conforme 
quadro seguinte: 
 

Modificação Despesa 
Quadro Síntese 

 
(un: euros) 

 
Inscrições/ 

Reforços 
Diminuições/ 

Anulações 

Total de Despesas Correntes 105.665,96 24.300,00 

Total de Despesas Capital  88.000,00 169.365,96 

Total Geral  193.665,96 193.665,96 

 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

FUNDOS DISPONÍVEIS 
 

 
 

AUMENTO TEMPORÁRIO DE FUNDOS DISPONÍVEIS – MAIO 2013 
 
Aumento temporário dos fundos disponíveis no valor de 
€2.836.504,88 (dois milhões, oitocentos e trinta e seis mil, 
quinhentos e quatro euros e oitenta e oito cêntimos), por 
antecipação dos 25% da receita efetiva própria a cobrar no 
mês de maio, de acordo com o proposto na informação 
n.º Interno/2013/4449, de 2013.05.02. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

POSIÇÃO REMUNERATÓRIA 
 

 
 

ALTERAÇÃO DE POSIÇÃO REMUNERATÓRIA 
 
Afetação do montante de €894,12 (oitocentos e noventa e 
quatro euros e doze cêntimos), para efeitos de alterações 
de posição remuneratória obrigatória, na sequência do 
deferimento do requerimento apresentado pelo Técnico 
Superior, Sérgio Manuel da Conceição Pipa, do Mapa de 
Pessoal desta Câmara Municipal de Odivelas, de acordo 
com o proposto na informação n.º Interno/2013/4386, 
de 2012.05.02. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

MUNICIPÁLIA E.M. 
 

 
 

RELATÓRIO E CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2012 
 

Relatório e Contas do Exercício de 2012 da Municipália - 
Gestão de Equipamentos e Património do Município de 
Odivelas, E.M.. Nos termos do deliberado na 10.ª 
Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, de 
20 de maio de 2008 (Boletim Municipal das Deliberações 
e Decisões n.º 10/2008, de 3 de junho, pág. 7), a formação 
da vontade relativa aos assuntos da Municipália E.M. será 
definida em reunião do executivo municipal, para 
posterior manifestação dessa mesma vontade na 
Assembleia-Geral da referida empresa municipal, de 
acordo com a Proposta n.º 04/PRES/2013, de 22 de abril 
de 2013.  
 
(Aprovado por maioria) 
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(documento a ser divulgado pela empresa municipal 
Municipália E.M., através do site www.municipalia.pt) 
 
 
 

 

PASSEIO SÉNIOR 
 

 
 

INICIATIVA PASSEIO SÉNIOR 2013 
 
Iniciativa “Passeio Sénior 2013”, a realizar nos dias 21, 23 
e 29 de maio à zona da Sertã, destinado a um universo de 
1500 munícipes de ambos os sexos, com idade igual ou 
superior a 60 anos, 500 por cada dia, que deverão efetuar 
uma comparticipação no valor de €5,00 no ato da 
inscrição (os portadores do Cartão Municipal Sénior 
ficarão isentos, no âmbito do disposto na alínea a) do 
artigo 4.º do respetivo Regulamento). O custo total desta 
iniciativa será de €39.000,00, acrescido de IVA à taxa legal 
em vigor, referentes ao pagamento dos serviços de 
restauração, animação, transporte e seguro de acidentes 
pessoais, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2012/4427, de 2013.05.02. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 

 

EDUCAÇÃO 
 

 
 

SUBSÍDIOS DE “AUXÍLIOS ECONÓMICOS” 
E DE “TECNOLOGIAS DE APOIO” – ANO LETIVO 2013/2014 

 
Atribuição do Subsídio de “Auxílios Económicos” 
destinado aos alunos carenciados (dos 1.º e 2.º escalões do 
abono de família) das escolas do 1.º Ciclo do Ensino 
Básico da rede pública do Concelho de Odivelas, para 
aquisição de material escolar, no valor global estimado em 
€30.355,00; e atribuição do Subsídio de “Tecnologias de 
Apoio” destinado aos alunos com necessidades educativas 
especiais (dos 1.º e 2.º escalões do abono de família) das 
escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico da rede pública do 
Concelho de Odivelas, para a aquisição de dispositivos 
facilitadores da funcionalidade e redutores da incapacidade 
desses alunos carenciados com Necessidades Educativas 
Especiais e com Programa Educativo Individual, no valor 
global estimado em €4.469,40, o que perfaz um total 
global estimado em €34.824,40 (ambos os subsídios), de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2013/4097, de 2013.05.02. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

 

SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

INICIATIVA INFO-FRIDAY 
ACEITAÇÃO DE PATROCÍNIO 

 
Aceitação de patrocínio da Pastelaria Viriato, para a 
iniciativa “Info-Friday: Informação sem formalidade. 
Repensar Odivelas. Como pode um Município (Re)Criar 
um Concelho?”, sob a forma de bolos sortidos e salgados 
variados para cerca de 90 pessoas, no valor de €140,00, 
iniciativa a realizar no dia 10 de maio de 2013, de acordo 
com o proposto na informação n.º Interno/2013/4388, 
de 2012.04.30. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE 
CANEÇAS – CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 

 
Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte 
municipal, à Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Caneças, enquadrável no disposto na alínea 
b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99 de 18 de 
setembro, no dia 9 de junho de 2013, para deslocação a 
Coja, Concelho de Arganil, com o objetivo da participação 
da sua Fanfarra num Encontro de Fanfarras, com um 
custo total estimado em €251,58, de acordo com o 
proposto na informação Interno/2013/4180, de 
2013.04.26. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 
 

 

DECISÕES COM EFICÁCIA EXTERNA 
 

 
 
 
 

VEREADOR MÁRIO MÁXIMO 
 

 
 

Decisões com eficácia externa tomadas pelo Vereador Mário 
Máximo, ao abrigo das competências delegadas e subdelegadas 
pela Presidente de Câmara Municipal de Odivelas, através do 
despacho n.º 01/PRES/2013, nos termos da informação n.º 
5011, de 2013.05.16, referente ao período de 1 a 15 de maio de 
2013: 
 
Despachos com Eficácia Externa 
Ao abrigo da Delegação de Competências  
(Despacho n.º 01/PRES/2013) 
 
EDOC/2012/29970 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 
432/odv/05Junçao de elementos 
Despacho: 
À CDLAEPC, Dr.ª Sandra Neto, 
Concorda-se com o horário de funcionamento requerido. 
10-05-2013 
 
EDOC/2013/20469 
Assunto: IMPORTANTE - Falta de segurança rodoviária na 
rotunda senhor roubado. 
Despacho: 
Ao DM, Dr. Hernâni Boaventura, 
Com o meu acordo. 
Ofício n.º 2013/9138 segue assinado. 
13-05-2013 
 
EDOC/2012/52791 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Proc 1166/AS/85 
- pedido de alteração de horário de funcionamento 
Despacho: 
À CDLAEPC, Dr.ª Sandra Neto, 
Declara-se a invalidade do título e determina-se o arquivamento 
do processo de licenciamento, com dispensa de comunicação ao 
interessado, nos termos propostos; 
Informe-se a DGAE que a declaração prévia não foi aceite. 
13-05-2013 
 
EDOC/2007/87728 
Assunto: 7009/DE/+ 1378/59 Entrega declaração prévia para 
efeitos de registo na DGAE 
Despacho: 
À CDLAEPC, Dr.ª Sandra Neto, 
Aceita-se a declaração prévia entregue com comunicação ao 
interessado. 
13-05-2013 
 

Despachos com Eficácia Externa 
Ao abrigo da Subdelegação de Competências  
(Despacho n.º 01/PRES/2013) 
 
EDOC/2012/48415 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / PEDIDO DE 
APRECIAÇÃO DECLARAÇÃO PREVIA PROCº 
REST/2010/17HORARIO DE FUNCIONAMENTO DAS 7.00 ÀS 
22.00, NÃO ENCERRA PARA ALMOÇO E NÃO TEM DIA DE 
DESCANSO SEMANAL. 
Despacho: 
À CDLAEPC, Dr.ª Sandra Neto, 
Aceita-se a Declaração Prévia para efeitos de instalação do 
estabelecimento comercial em causa; 
Determina-se a inutilidade superveniente do requerido a 
propósito do Horário de Funcionamento. 
13-05-2013 
 
EDOC/2013/21645 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Proc 2398/68 - 
Declaração Prévia de comunicação para efeitos de registo 
Despacho: 
À CDLAEPC, Dr.ª Sandra Neto, 
Aceita-se a DP entregue para efeitos de comunicação de registo; 
Notifique-se. 
13-05-2013 
 
EDOC/2008/46716 
Assunto: 821/54+Anterior a 1951 - Retificação da Declaração 
Prévia (Restauração e Bebidas) 
Despacho: 
À CDLAEPC, Dr.ª Sandra Neto, 
Aceita-se a declaração prévia apresentada, considerando o n.º de 
lugares informado pelo requerente; 
Concorda-se com o Horário de Funcionamento requerido. 
13-05-2013 
 
EDOC/2013/24919 
Assunto: Procissão de Velas - Paróquia da Póvoa de Santo 
Adrião. 
Despacho: 
À CDLAEPC, Dr.ª Sandra Neto, 
Defere-se o pedido de UVPADFO, condicionado ao pagamento 
da taxa devida; 
Licença n.º 08/UVPADFO/2013 e respetivo duplicado seguem 
assinados. 
08-05-2013 
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ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

 
 
 

1100..ªª  SSEESSSSÃÃOO  EEXXTTRRAAOORRDDIINNÁÁRRIIAA  
 

RReeaalliizzaaddaa  eemm  99  ddee  mmaaiioo  ddee  22001133  
 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 
 

VOTOS DE CONGRATULAÇÃO 
 

 
 

ATRIBUIÇÃO DO PRÉMIO WORLD ARCHITECTURE NEWS - 
CATEGORIA DE EDUCAÇÃO, 2013 À ESCOLA SECUNDÁRIA 

BRAAMCAMP FREIRE 
 

Os Prémios World Architecture News (WAN) são o 
maior programa de atribuição de prémios de arquitetura a 
nível mundial: em 2013, na sua 5ª Edição, abrangeram 72 
países e mais de 300 jurados. No setor da Educação, 
distinguem o que de melhor se faz internacionalmente no 
plano do design arquitetónico de edifícios, instalações e 
espaços com fins educacionais. 
 
A atribuição do Prémio World Architecture News, 
categoria de Educação, à Escola Secundária Braamcamp 
Freire, enaltece o contributo deste equipamento educativo 
para a melhoria das condições daqueles que nela estudam 
e trabalham, e também para a qualificação do espaço 
público da freguesia da Pontinha, território que sofreu 
profundas pressões urbanísticas e transformações nas 
últimas décadas, nem sempre acompanhadas de melhorias 
de condições adequadas para os seus habitantes. 
 
De entre os 82 Projetos educativos candidatos, dos mais 
variados pontos do globo, a proposta vencedora colheu 
do júri um variado leque de elogios pelo programa de 
intervenção seguido. A matriz corbusiana seguida atribui 
um caráter distintivo ao edifício, com reflexos nas opções 
de composição formal, estrutural e estética, e 
proporcionando assim bem-estar, funcionalidade, boas 
condições e qualidade ambiental e urbana, não apenas à 
comunidade escolar mas também a todos os que utilizam 
o espaço envolvente. 
 
Este projeto de reabilitação está integrado no Programa de 
Modernização das Escolas de Ensino Secundário, 
implementado pela Parque Escolar a partir de 2007. O 

ponto de partida era um conjunto de 5 pavilhões 
inaugurados em 1986 mas que hoje estavam 
estruturalmente desajustados das necessidades educativas. 
 
A recente intervenção teve um impacto urbano positivo 
também devido à manutenção da função educativa. Para 
esta, representa aliás um ganho relevante na medida em 
que está hoje cada vez mais documentada a importância 
das condições materiais dos espaços e edifícios na 
aprendizagem e nos resultados escolares. 
 
Além de tudo, a transformação operada é claramente uma 
celebração da forma, da cor e da estética, o que valoriza e 
enriquece o nosso espaço público da freguesia onde se 
insere e, de modo mais abrangente, da Área Metropolitana 
de Lisboa. 
 
Pelo exposto, a Assembleia Municipal de Odivelas, 
reunida na 10.ª Sessão Extraordinária de 2013, delibera o 
seguinte: 
 
1. Saudar a atribuição do Prémio World Architecture 
News ao Projeto da Escola Secundária Braamcamp Freire 
elaborado pelo Atelier CVDB Arquitectos; 
 
2. Saudar o Atelier CVDB pelo resultado do trabalho 
desenvolvido e pelo prémio conquistado, que mais uma 
vez reforça o prestígio da arquitetura portuguesa além-
fronteiras; 
 
3. Saudar a importância do investimento na qualificação e 
renovação do parque escolar do país, variável necessária, 
ainda que longe de ser única, para continuar os progressos 
na educação de que o país precisa. 
 
Odivelas, 10 de maio de 2013 

 
O Presidente da Assembleia Municipal de Odivelas 

 
(Sérgio Paiva, Dr.) 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PELOS PROGRESSOS NO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO 
CASAMENTO ENTRE PESSOAS DO MESMO SEXO 

 
Igualdade!... 
 
…foi a palavra que ecoou durante longos minutos após a 
aprovação pela maioria dos Deputados da Assembleia 
Nacional Francesa, do Projeto-Lei do Casamento de 
Pessoas do Mesmo Sexo - (Projet de Loi n.º 344: ouvrant 
le mariage aux couples de personnes de même sexe). 
 
Nas Galerias fizeram-se protestos de cidadãos contra a 
aprovação deste Projeto-Lei. Nas ruas, manifestações a 
favor e contra. O assunto dividiu a sociedade francesa e 
teve reflexos até em ameaças e ataques da extrema-direita 
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contra homossexuais e lésbicas, no espaço público e nos 
locais que frequentam. 
 
À semelhança do que sucede noutros países, muitos 
dogmas foram lançados para vilipendiar não apenas os 
afetos de pessoas (do mesmo sexo) que querem ter o 
direito a partilhar a vida em conjunto através do 
casamento, mas também o seu direito ao tratamento igual. 
Na realidade, excluir do acesso ao casamento entre duas 
pessoas um grupo social é opressivo e inaceitável nas 
sociedades modernas. 
 
Como provam todas as experiências passadas de 
reconhecimento legal do casamento entre pessoas do 
mesmo sexo, as cisões e fraturas que ocorrem durante os 
processos de aprovação desaparecem rapidamente. 
 
Foi o que sucedeu em Portugal. A 8 de Janeiro de 2010, a 
Assembleia da República aprovou por maioria o 
casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. A 17 de 
Maio a Lei foi promulgada. Hoje, na sociedade 
portuguesa, este assunto está pacificado e aceite. 
 
A aprovação de dia 23 de Abril de 2013 tornou a França o 
14.º no mundo a aprovar o casamento entre pessoas do 
mesmo sexo. É um avanço nos direitos que pode ser 
considerado como típico do Século XXI, dado que apesar 
de a esmagadora maioria dos países ainda não o 
reconhecer, e de nalguns ter mesmo havido rejeições de 
propostas nesse sentido, os países que já o concretizaram 
fizeram-no partir do ano 2000. 
 
Já em 2013, também o Uruguai e a Nova Zelândia deram 
este importante passo em direção à igualdade entre todos 
os cidadãos em matérias fundamentais para a vida pessoal. 
 
O Uruguai tornou-se, deste modo, o segundo país da 
América Latina a reconhecer este direito, juntando-se à 
Argentina (e à Cidade do México). A Nova Zelândia, por 
seu turno, é o primeiro país da vasta região da Ásia e 
Pacífico a dar cobertura legal ao casamento entre pessoas 
do mesmo sexo. 
 
Pelo exposto, a Assembleia Municipal de Odivelas, 
reunida na 10.ª Sessão Extraordinária de 2013, delibera: 
 
1. Saudar a Assembleia Nacional Francesa pela aprovação 
do Casamento de Pessoas do Mesmo Sexo. 
 
2. Saudar o parlamento neo-zelandês pelo reconhecimento 
desse direito. 
 
3. Saudar a Câmara de Deputados do Uruguai pelo 
mesmo motivo. 
 
4. Fazer votos para que o reconhecimento deste direito 
possa conhecer progressos nos países em que é ainda 
limitado ou inexistente. 
 

Odivelas, 10 de maio de 2013 
 

O Presidente da Assembleia Municipal de Odivelas 
 

(Sérgio Paiva, Dr.) 
 

(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

MOÇÃO 
 

 
 

PELA RENOVAÇÃO DO CONTRATO LOCAL DE 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CLDS) 

- DESENVOLVER E RENOVAR A VERTENTE SUL 
 

No próximo dia 12 de Maio, o Contrato Local de 
Desenvolvimento Social (CLDS) - Desenvolver e Renovar 
a Vertente Sul, desenvolvido em parceria liderada pelo 
Centro Paroquial de Famões, vai encerrar por chegar ao 
fim do período de tempo do projeto. 
 
Pela conjuntura atual, a continuidade do projeto poderá 
estar em risco, em resultado de cortes sucessivos que as 
áreas sociais têm sofrido e que afetam de forma severa a 
população, em especial em contextos de desfavorecimento 
material, social e territorial, como é o caso da população 
da Vertente Sul. A área em questão tem a sua génese nos 
anos 60 do século passado, tendo sido, Janeiro de 2008, 
declarada Área Crítica de Recuperação e Reconversão da 
Vertente Sul, sob proposta da Câmara Municipal de 
Odivelas, inserindo-se na caracterização dos territórios 
críticos previstos na Portaria n.º 369/2007. 
 
A parceria do CLDS da Vertente Sul de Odivelas tem 
como missão promover a inclusão social dos cidadãos 
residentes nos cinco bairros da zona (Vale do Forno, 
Encosta da Luz, Quinta do Zé Luís, Serra da Luz, Quinta 
das Arrombas e respetivas áreas envolventes), de forma 
multissectorial e integrada e de maneira a combater a 
pobreza e a exclusão social do território em causa. Tem-se 
traduzido num projeto de intervenção social inovador e de 
referência, sustentado e numa abordagem integrada, com 
resultados no terreno e impactos sobre a população 
abrangida. 
 
Os seus eixos de intervenção passam, em primeiro lugar, 
pelo emprego, formação profissional e qualificação no 
profissional, em segundo, intervenção familiar e parental, 
em terceiro, capitação da comunidade e das instituições e 
por último, informação e acessibilidade. Estes eixos são 
fundamentais para uma população que, em muitos casos, 
vive abaixo do limiar da pobreza, com dificuldades de 
acesso ao mercado de trabalho e em contextos familiares e 
sociais adversos. 
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O desaparecimento deste tipo de estruturas locais, 
baseadas em parcerias de entidades credíveis, qualificadas, 
com provas dadas e forte implantação local, pode 
provocar um efeito de vazio e ter repercussões bastante 
negativas do ponto de vista da manutenção da rede social 
que foi sendo edificada no tempo e dos seus impactos na 
população. 
 
Pelo exposto, a Assembleia Municipal de Odivelas, 
reunida na 10.ª Sessão Extraordinária de 2013, delibera 
aprovar o seguinte: 
 
1. Protestar contra a extinção do CLDS da Vertente Sul, 
pela importância do trabalho social desenvolvido junto da 
população beneficiária; 
 
2. Apelar a que as entidades competentes garantam a 
renovação do Projeto, estrutura integrada na Área Crítica 
de Recuperação e Reconversão da Vertente Sul, de modo 
a que os impactos junto da população possam ser 
potenciados e sustentáveis no tempo; 
 
3. Saudar o trabalho desenvolvido no terreno pelas 
instituições parceiras e pelas pessoas envolvidas, e em 
particular pelo Centro Paroquial de Famões. 
 
Odivelas, 10 de maio de 2013 

 
O Presidente da Assembleia Municipal de Odivelas 

 
(Sérgio Paiva, Dr.) 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

ADESÃO DO MUNICÍPIO DE ODIVELAS 
 

 
 

ADESÃO À “AGENCIA REGIONAL DE ENERGIA E AMBIENTE DO 
OESTE, OESTESUSTENTÁVEL” 

 
Adesão do Município de Odivelas à “Agência Regional de 
Energia e Ambiente do Oeste, OesteSustentável”, cujos 
objetivos são “…contribuir para a promoção de ações 
integradas que contribuam para uma maior eficiência 
energética, (…) bem como para o aproveitamento e 
promoção de utilização dos recursos energéticos 
endógenos e para a sustentabilidade ambiental.”, 
conforme o deliberado na 8.ª reunião ordinária da Câmara 
Municipal de Odivelas, realizada em 24 de abril de 2013, 
(Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 8/2013, de 7 
de maio, página 14), de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2013/3370, de 2013.04.03. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 

 

REDE INTERMUNICIPAL 
 

 
 

REDE INTERMUNICIPAL DE COOPERAÇÃO 
PARA O DESENVOLVIMENTO 

 
Ratificação da adesão à Rede Intermunicipal de 
Cooperação para o Desenvolvimento, atendendo a que 
foram aprovados documentos ligeiramente diferentes 
daqueles que vieram a ser alvo de escritura pública, 
nomeadamente quanto ao número de membros da 
associação intermunicipal, que passou de quinze para 
treze, bem como à alteração do nome da associação, que 
passou a ser denominada por “CD – ARICD Rede 
Intermunicipal de Cooperação para o Desenvolvimento – 
Associação, conforme o deliberado na 8.ª reunião 
ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, realizada em 
24 de abril de 2013, (Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões n.º 8/2013, de 7 de maio, página 7), de acordo com 
o proposto na informação n.º Interno/2013/3154, de 
2013.04.26. 

 
 

“Estatutos 
 

Preâmbulo 
 

O reconhecimento da importância crescente do modelo 
de cooperação assente em laços de parceria 
intermunicipal, enquanto instrumento potenciador de 
desenvolvimento humano, tende a conferir, com a 
otimização e partilha de recursos, maior alcance e 
significado a iniciativas conjuntas de melhoria das 
condições de vida das populações dos municípios dos 
países de língua oficial portuguesa. 
 
Os municípios da Amadora, Faro, Grândola, Loures, 
Maia, Marinha Grande, Miranda do Corvo, Moita, 
Odivelas, Oeiras, Palmela, Seixal e Setúbal, tendo por base 
estes pressupostos, decidem aprofundar os laços que os 
unem e criar a Rede Intermunicipal de Cooperação para o 
Desenvolvimento nos termos dos presentes estatutos:  

 
 

Capítulo I 
 

Princípios Gerais 
 

Denominação, Sede, Composição, Duração e Objeto 
 

Artigo 1.º 
Denominação 

 
A Associação, pessoa coletiva de direito privado, sem fins 
lucrativos, tem a denominação de CD-ARICD REDE 
INTERMUNICPAL DE COOPERAÇÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO.  

 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
 

 
Ano XIV - N.º 9 – 21 de maio de 2013 

16 
 

Artigo 2.º 
Sede 

 
A Associação tem a sua sede nos Paços do Concelho - 
Quinta da Memória Rua Guilherme Gomes Fernandes, 
em Odivelas, podendo, por deliberação da Assembleia 
Intermunicipal, transferir a sua sede ou criar delegações na 
circunscrição administrativa territorial de qualquer um dos 
Municípios associados.  

 
Artigo 3.º 

Composição 
 

A Associação é composta pelos Municípios de Amadora, 
Faro, Grândola, Loures, Maia, Marinha Grande, Miranda 
do Corvo, Moita, Odivelas, Oeiras, Palmela, Seixal e 
Setúbal, podendo ser alargada a outros Municípios.  

 
Artigo 4.º 
Duração 

 
A Associação é constituída por tempo indeterminado. 

 
Artigo 5.º 

Objeto 
 

O objeto da Associação é a Cooperação Intermunicipal 
para o Desenvolvimento. 

 
Artigo 6.º 

Fins 
 

São fins da Associação:  
 
a) Reforço do papel dos Municípios Portugueses 

enquanto agentes ativos de cooperação para o 
desenvolvimento; 

b) Promoção de sinergias entre projetos de Cooperação 
nacionais e internacionais como estratégia eficaz para 
a redução da pobreza e para alcance dos Objetivos de 
Desenvolvimento do Milénio;  

c) Promoção da comunicação entre os Municípios a 
nível nacional e internacional, contribuindo para a 
boa governação a nível local; 

d) Troca de experiências e informações de natureza 
técnico-administrativa entre os seus membros; 

e) Promoção de Projetos de Cooperação conjuntos de 
natureza diversa; 

f) Promoção de Ações de Sensibilização e Educação 
para o Desenvolvimento. 

 
Artigo 7.º 

Atribuições 
 

Para a prossecução dos seus fins, a Associação desenvolve 
as seguintes atribuições: 
 
a) Dinamização de Projetos de Cooperação para o 

Desenvolvimento; 

b) Promoção de Ações de Educação para o 
Desenvolvimento, nomeadamente de atividades em 
prol de uma Cidadania Global;  

c) Ações de Sensibilização das forças vivas do 
Município para uma participação mais ativa nos 
processos de desenvolvimento; 

d) Partilha de boas práticas a nível nacional e 
internacional, entre Municípios, Organizações Não 
Governamentais e Associações de Municípios; 

e) Ações de Formação e capacitação dos técnicos 
autárquicos dotando-os de instrumentos essenciais à 
elaboração, implementação, acompanhamento e 
avaliação de projetos de Cooperação; 

f) Dinamização da Plataforma Virtual “Redes para o 
Desenvolvimento”. 

 
Capítulo II 

Dos Associados 
 

Artigo 8.º 
Associados 

 
1. Pode ser Associado qualquer Município, mediante 

proposta do Conselho Executivo, devidamente 
aprovada pela Assembleia Intermunicipal.  

2. A adesão à rede será solicitada ao Conselho 
Executivo, por escrito, pela Autarquia proponente. 

3. É condição de admissão como Associado a aceitação 
plena dos compromissos e obrigações assumidos pela 
Associação anteriormente à sua admissão. 

 
Artigo 9.º 

Direitos dos Associados 
 

São direitos dos Associados: 
 
a) Participar nas Assembleias Intermunicipais da 

Associação; 
b) Apresentar propostas e sugestões consideradas úteis 

ou necessárias à realização dos objetivos estatutários;  
c) Exercer o direito de voto nas Assembleias 

Intermunicipais da Associação; 
d) Eleger e ser eleito para os órgãos sociais da 

Associação; 
e) Participar nas atividades desenvolvidas pela 

Associação; 
f) Propor ao Conselho Executivo novos Associados; 
g) Exercer todos os poderes e faculdades previstos na 

lei, nos estatutos e nos regulamentos internos da 
Associação. 

 
Artigo 10.º 

Deveres dos Associados 
 

São deveres dos Associados: 
 
a) Cumprir e fazer cumprir todas as normas estatutárias 

e regulamentares, bem como as deliberações dos 
órgãos sociais; 
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b) Prestar à Associação toda a colaboração necessária 
para a execução dos seus objetivos e atividades; 

c) Desempenhar com zelo todos os cargos sociais para 
que foram eleitos; 

d) Participar nas atividades da Associação; 
e) Pagar as quotas que forem fixadas pela Assembleia 

Intermunicipal. 
 

Artigo 11.º 
Obrigação de permanência 

 
1. Após a integração na Associação, os municípios 

ficam obrigados a permanecer durante um período de 
três anos, sob pena de perderem todos os benefícios 
financeiros e administrativos e de não poderem 
integrar, durante um período de dois anos, outras 
associações com os mesmos fins. 

 
2. Ao fim do período de três anos referido no número 

anterior, qualquer município pode abandonar a 
Associação, desde que a respetiva Assembleia 
Municipal delibere nesse sentido por maioria simples. 

 
Artigo 12.º 

Condições de Saída 
 

1. São causas de perda da condição de Associado: 
 
a) A renúncia, através de carta registada com aviso de 

receção, dirigido ao Presidente do Conselho 
Executivo; 

b) A exclusão por: 
 

i. incumprimento das obrigações estatutárias; 
ii. faltas injustificadas a mais do que três 

Assembleias Intermunicipais consecutivas ou 
cinco interpoladas; 

 
2. A saída produzirá efeitos a partir do décimo dia útil 

após a receção da comunicação prevista na alínea a) 
do número anterior. 

 
3. A perda de qualidade de Associado, pelos motivos 

indicados na alínea b) do número anterior, é 
determinada por deliberação da Assembleia 
Intermunicipal, mediante proposta fundamentada do 
Conselho Executivo, após facultar ao interessado a 
possibilidade de deduzir defesa. 

 
4. A perda de qualidade de associado produz efeitos 

com a notificação da deliberação da Assembleia 
Intermunicipal. 

 
 
 
 
 
 
 

Capítulo III 
 

Estrutura e Funcionamento 
 

Secção I 
Disposições Legais 

 
Artigo 13.º 

Órgãos da Associação 
 

1. A Associação funciona através dos seus órgãos. 
 
2. São órgãos da Associação: 
 
a) Assembleia Intermunicipal; 
b) Conselho Executivo; 
c) Conselho Fiscal. 

 
Secção II 

Da Assembleia Intermunicipal 
 

Artigo 14.º 
Composição 

 
1. A Assembleia Intermunicipal é o órgão deliberativo 

da Associação e é constituída pelos Presidentes de 
Câmara Municipal de cada um dos Municípios 
Associados. 

 
2. Os Presidentes das Câmaras Municipais Associadas 

podem delegar a sua representação, com faculdade de 
subdelegação, em qualquer Vereador ou Dirigente do 
Município a que pertençam.  

 
3. Os atos de delegação ou subdelegação a que se refere 

o número anterior incluem obrigatoriamente os 
poderes adequados para o efeito de vinculação dos 
Municípios representados, bem como a respetiva 
qualidade em que intervêm os representantes. 

 
4. A duração do mandato dos membros da Assembleia 

Intermunicipal é igual à do mandato para os órgãos 
municipais, salvo se, por qualquer motivo, o membro 
deixar de pertencer ao órgão municipal que 
representa, caso em que será designado novo 
membro, que completará o mandato do anterior 
titular. 

 
Artigo 15.º 

Mesa da Assembleia 
 

1. Os trabalhos da Assembleia Intermunicipal são 
dirigidos por uma mesa, constituída por um 
Presidente, por um Vice-Presidente e por um 
Secretário. 

 
2. Os membros da mesa são eleitos, no início de cada 

mandato, de entre os membros da Assembleia 
Intermunicipal, por meio de listas. 
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3. Nas faltas e impedimentos do Presidente é o mesmo 

substituído pelo Vice-Presidente e este pelo 
Secretário. 

 
4. Na ausência do Secretário, deve o Presidente designar 

um membro da Assembleia para secretariar a reunião. 
 
5. A designação para o cargo de Presidente da Mesa não 

pode recair sobre o Presidente do Conselho 
Executivo. 

 
6. Compete ao Presidente da Mesa: 
 
a) Dirigir e moderar a Assembleia Intermunicipal de 

Associados; 
b) Assumir as atividades relativas ao processo eleitoral; 
c) Verificar a existência de quórum tanto no início da 

Assembleia Intermunicipal, com base na contagem 
dos presentes e verificação da sua qualidade de 
Associado, como na altura de cada votação, com base 
no número de votos expressos; 

d) Verificar em caso de delegação ou subdelegação o 
documento mencionado no n.º 3 do artigo anterior; 

 
Artigo 16.º 

Competências da Assembleia Intermunicipal 
 

1. Só os municípios associados podem exercer o direito 
de voto nas Assembleias Intermunicipais. 

 
2. É da competência da Assembleia Intermunicipal 

deliberar sobre todos os assuntos que não sejam da 
competência específica dos outros órgãos da 
Associação. 

 
3. É da exclusiva competência da Assembleia 

Intermunicipal: 
 
a) Definir a política geral da Associação, em 

consonância com os fins consagrados nos presentes 
estatutos; 

b) Aprovar, sob proposta do Conselho Executivo, o 
plano de atividades, o relatório de atividades e a 
proposta de Orçamento e suas revisões, bem como 
apreciar e votar os documentos de prestação de 
contas; 

c) Aprovar a celebração de acordos de cooperação 
descentralizada com entidades terceiras, 
designadamente no âmbito da União Europeia e da 
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa; 

d) Eleger os órgãos sociais de acordo com o 
regulamento interno; 

e) Aprovar o Regulamento Interno com vista a 
estabelecer regras de funcionamento interno da 
Associação, sob proposta do Conselho Executivo; 

f) Aprovar, sob proposta do Conselho Executivo, a 
adesão de outros municípios;  

g) Deliberar sobre as propostas apresentadas pelo 
Conselho Executivo; 

h) Deliberar, sob proposta do Conselho Executivo, a 
criação de uma quota e respetivo valor, de acordo 
com o n.º 4 do presente artigo; 

i) Aprovar, sob proposta do Conselho Executivo, a 
constituição de uma Comissão Científica, de acordo 
com os números 4 e 5 do presente artigo; 

j) Destituir os titulares dos órgãos da Associação; 
k) Deliberar sobre a alteração dos Estatutos, por 

iniciativa própria ou sob proposta do Conselho 
Executivo; 

l) Deliberar a exclusão ou suspensão de associados; 
m) Deliberar a extinção da Associação e definir o fim a 

dar ao património remanescente; 
n) Autorizar a Associação a demandar judicialmente os 

associados por factos praticados no exercício do 
cargo;  

o) Exercer as demais atribuições que lhe sejam 
cometidas pelos Estatutos ou pela Lei; 

p) Pronunciar-se sobre qualquer assunto de interesse 
para a Associação, emitindo as recomendações e 
tomando as decisões tidas por convenientes. 

 
4. A deliberação de criação de uma quota anual, prevista 

na alínea h) do n.º 3 do presente artigo, e de fixação 
do respetivo valor, deve ser tomada por maioria 
qualificada de dois terços dos associados presentes. 

 
5. A Comissão Científica, com carácter meramente 

consultivo, pode ser integrada por entidades coletivas 
ou pessoas singulares, que pelo seu reconhecido 
mérito profissional ou académico se distingam nas 
áreas em que a Associação atua.  

 
6. As competências da Comissão Científica serão 

definidas através de regulamento interno. 
 

Artigo 17.º 
Convocatórias 

 
1. A Assembleia Intermunicipal reúne ordinariamente 

duas vezes por ano, mediante convocação do 
Presidente da mesa.  

 
2. A Assembleia Intermunicipal reúne 

extraordinariamente mediante proposta do Conselho 
Executivo ou a pedido de um conjunto de 
Associados não inferior a um terço da totalidade seus 
membros.  

 
3. As reuniões da Assembleia Intermunicipal são 

convocadas com antecedência mínima de 10 dias 
úteis, por meio de ofício, ou relativamente aos 
membros que previamente comuniquem o seu 
consentimento para o efeito, por correio eletrónico 
com recibo de leitura, contendo a indicação do dia, 
hora e local da reunião e a respetiva ordem do dia. 
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Artigo 18.º 
Requisitos das deliberações 

 
1. A Assembleia Intermunicipal funcionará, em primeira 

convocatória, quando estejam presentes a maioria do 
número legal dos seus membros. 

 
2. Não se verificando na primeira convocatória o 

quórum previsto no número anterior, será convocada 
nova reunião, com intervalo de, pelo menos, trinta 
minutos, prevendo-se nessa convocação que a 
Assembleia delibere desde que esteja presente um 
terço dos seus representantes, em número não 
inferior a três municípios.  

 
3. Qualquer Associado pode fazer-se representar por 

outro, mediante comunicação por escrito, 
acompanhada de credencial onde conste a verificação 
dos requisitos previstos no número 3 do artigo 14.º 
dos presentes Estatutos.  

 
4. A comunicação do número anterior deverá ser 

dirigida ao Presidente da Mesa e recebida até ao dia 
da sessão, a qual será válida para uma única 
Assembleia, quer se efetue em primeira quer em 
segunda convocatória. 

 
5. Salvo disposição legal em contrário, as deliberações 

da Assembleia Intermunicipal serão tomadas por 
maioria dos Associados presentes ou representados, 
com direito a voto, não contando as abstenções. 

 
6. As deliberações sobre alterações aos Estatutos 

exigem o voto favorável de três quartos dos 
Associados. 

 
7. As deliberações sobre a extinção da Associação 

exigem o voto favorável de três quartos dos 
Associados. 

 
8. De cada reunião deve ser lavrada ata que contenha 

um resumo do que de essencial nela se tiver passado, 
indicando, designadamente, a hora, a data e o local da 
reunião, os membros presentes e ausentes, os 
assuntos apreciados, as decisões e deliberações 
tomadas e a forma e o resultado das respetivas 
votações, bem assim o facto de a ata ter sido lida e 
aprovada. 

 
9. As atas da Assembleia Intermunicipal serão 

elaboradas sob a responsabilidade do Secretário, que 
as assinará conjuntamente com os membros que 
compõem a Mesa. 

 
10. As deliberações podem ser aprovadas em minuta, 

desde que tal seja decidido pela maioria dos membros 
presentes. 

 
 

Artigo 19.º 
Deliberações Contrárias à Lei ou aos Estatutos 

 
1. As deliberações da Assembleia Intermunicipal 

contrárias à lei ou aos estatutos seja pelo seu objeto, 
seja por virtude de irregularidades na convocação dos 
Associados ou no funcionamento da assembleia, são 
anuláveis. 

 
2. A anulabilidade pode ser arguida, dentro do prazo de 

seis meses, pelo Conselho Executivo ou por qualquer 
Associado que não tenha votado a deliberação. 

 
3. Tratando-se de Associado que não tenha sido 

convocado regularmente para a reunião da 
Assembleia, o prazo só começa a correr a partir da 
data em que ele teve conhecimento da deliberação. 

 
Secção III 

Do Conselho Executivo 
 

Artigo 20.º 
Composição 

 
1. O Conselho Executivo, órgão executivo da 

Associação, é composto por 3 membros: um 
Presidente e dois Vice-presidentes.  

 
2. O Conselho Executivo é eleito pela Assembleia 

Intermunicipal de entre os seus membros, mediante 
apresentação de lista. 

 
3. A duração do mandato será de dois anos. 
 
4. Os membros do Conselho Executivo cessam funções 

se, por qualquer motivo, deixarem de pertencer ao 
órgão do município que representam. 

 
Artigo 21.º 

Competências 
 

1. Compete ao Conselho Executivo praticar todos e 
quaisquer atos relativos à gestão da Associação, nos 
termos dos Estatutos ou de acordo com poderes 
conferidos por deliberação expressa da Assembleia 
Intermunicipal. 

 
2. Compete-lhe, nomeadamente: 
 
a) Representar e administrar a Associação; 
b) Gerir o património;  
c) Propor à Assembleia Intermunicipal o Regulamento 

Interno com vista a estabelecer regras de 
funcionamento interno da Associação; 

d) Elaborar e propor o Programa de Atividades e o 
Orçamento para o ano seguinte e dar-lhe execução 
após a aprovação em Assembleia Intermunicipal; 

e) Estabelecer contactos com vista à realização de 
protocolos de colaboração e acordos de cooperação 
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ou propor a Associação com outras entidades de 
direito publico ou privado e dar-lhes a respetiva 
execução; 

f) Aprovar projetos com entidades terceiras no âmbito 
da União Europeia e da Comunidade dos Países de 
Língua Portuguesa; 

g) Elaborar o Relatório Anual e as Contas do Exercício 
e submetê-los à aprovação da Assembleia 
Intermunicipal, após parecer do Conselho Fiscal; 

h) Propor à Assembleia Intermunicipal a constituição de 
uma Comissão Científica; 

i) Submeter à apreciação da Assembleia Intermunicipal 
a admissão de Associados; 

j) Propor à Assembleia Intermunicipal a exclusão ou 
suspensão de Associados, devidamente 
fundamentada; 

k) Propor à Assembleia Intermunicipal a criação de uma 
quota anual e respetivo valor;  

l) Constituir grupos de trabalho para a concretização de 
objetivos específicos no âmbito das atividades da 
Associação; 

m) Aprovar a constituição de um Secretariado técnico, 
de acordo com os números 4 e 5 do presente artigo; 

n) Indicar pessoas para execução de tarefas inerentes à 
concretização dos objetivos da Associação em regime 
de voluntariado ou remuneradas, desde que 
devidamente justificado; 

o) Propor à Assembleia Intermunicipal alterações aos 
estatutos; 

p) Aplicar as decisões da Assembleia Intermunicipal; 
q) Gerir a Associação em consonância com o Plano de 

Atividades e orçamento aprovados pela Assembleia 
Intermunicipal; 

r) Cuidar pelo cumprimento dos presentes Estatutos; 
s) Levar a cabo as ações inerentes à execução do Plano 

de Atividades; 
t) Remeter ao Tribunal de Contas, nos termos da 

respetiva lei, as contas da Associação. 
 
3. Nos termos da alínea e) do número anterior, a 

Associação apoiará todos os seus membros em 
projetos de financiamento internacional, sendo que 
apenas os Municípios que apresentarem a candidatura 
/projeto ficarão responsáveis financeiramente. 

 
4. O Secretariado técnico terá como função a gestão 

corrente dos assuntos da Associação, sendo fixado 
expressamente no Regulamento Interno.  

 
5. O Secretariado técnico apresentará ao Conselho 

Executivo, nos meses de Junho e Dezembro, um 
relatório sobre o modo como decorreu a gestão dos 
assuntos a seu cargo, podendo participar nas reuniões 
do Conselho Executivo e da Assembleia 
Intermunicipal, sem direito a voto. 

 
 
 
 

Artigo 22.º 
Competência do Presidente do Conselho Executivo 

 
1. É da competência do Presidente do Conselho 

Executivo: 
 
a) Representar ou fazer-se representar por outro 

membro do Conselho Executivo, a Associação em 
juízo e fora dele; 

b) Convocar as reuniões do Conselho Executivo e 
propor a convocação da Assembleia Intermunicipal; 

c) Cumprir e fazer cumprir as decisões da Assembleia 
Intermunicipal e do Conselho Executivo e assegurar 
o bom funcionamento da Associação; 

d) Autorizar o pagamento de despesas aprovadas pelo 
Conselho Executivo; 

e) Exercer os demais poderes estabelecidos por lei, 
pelos presentes estatutos ou por deliberação do 
Conselho Executivo. 

 
2. O Presidente do Conselho Executivo pode delegar o 

exercício das suas competências nos demais membros 
do Conselho Executivo. 

 
3. A todos os membros do Conselho Executivo 

compete coadjuvar o Presidente na sua ação, sendo 
que o Presidente designa o vice-presidente, que o 
substitui nas suas faltas e impedimentos. 

 
Artigo 23.º 
Reuniões 

 
1. O Conselho Executivo reúne mediante convocação 

do seu Presidente, por iniciativa própria ou mediante 
requerimento dos Vice-Presidentes. 

 
2. O Conselho Executivo reúne ordinariamente uma 

vez por trimestre, em dia e hora previamente 
acordados entre os seus membros. 

 
3. A convocatória está dispensada sempre que o 

Conselho Executivo deliberar a fixação antecipada 
das datas das sua reuniões ou quando estejam 
presentes todos os seus membros. 

 
4. O Conselho Executivo delibera sempre que estiverem 

presentes mais de metade dos seus membros, 
devendo essas deliberações ser tomadas por maioria 
de votos dos titulares presentes, não se contando as 
abstenções tendo o Presidente, além do seu voto, 
direito a voto de desempate. 

 
5. Por cada reunião é lavrada uma ata e assinada por 

todos os que nela tenham participado 
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Artigo 24.º 
Vinculação da Associação 

 
1. A Associação vincula-se com a assinatura de:  
 
a) Presidente do Conselho Executivo e de um Vice- 

Presidente; 
b) Dos dois Vice-Presidentes, no impedimento do 

Presidente. 
 
2. Nos atos de mero expediente, é suficiente a assinatura 

do Presidente ou de um dos Vice-Presidentes. 
 

Secção IV 
Órgão de Fiscalização 

 
Artigo 25.º 

Conselho Fiscal 
 

A fiscalização da atividade da Associação compete a um 
Conselho Fiscal, constituído por um Presidente, um Vice-
Presidente e um Secretário, eleitos pela Assembleia 
Intermunicipal por um período de dois anos. 

 
Artigo 26.º 

Competências do Conselho Fiscal 
 

Compete ao Conselho Fiscal: 
 
a) Dar parecer sobre os projetos de orçamento e das 

suas revisões, bem como sobre o relatório de contas; 
b) Fiscalizar os atos dos órgãos e serviços da Associação 

nos domínios financeiro e patrimonial; 
c) Pronunciar-se sobre assuntos que lhe forem 

apresentados pelo Conselho Executivo 
d) Assistir, a seu pedido ou mediante convocatória, às 

reuniões do Conselho Executivo, sem direito a voto. 
 

Artigo 27.º 
Reuniões 

 
1. O Conselho Fiscal terá duas reuniões ordinárias 

anuais, nomeadamente para dar parecer sobre os 
projetos de orçamento e das suas revisões, bem como 
sobre o relatório de contas, devendo estas ter lugar 
em período prévio ao envio destes documentos para 
os membros da Assembleia Intermunicipal. 

 
2. O Conselho Fiscal reunirá extraordinariamente 

sempre que necessário, devendo para o efeito ser 
convocadas pelo Presidente, a pedido do Conselho 
Executivo.   

 
3. O Conselho Fiscal delibera por maioria absoluta de 

votos dos titulares presentes. 
 
 
 
 

Capítulo IV 
Do Património 

 
Artigo 28.º 
Património 

 
1. Constitui património da Associação: 
 
a) Os bens e direitos adquiridos ou transferidos para a 

Associação a qualquer título; 
b) O produto de serviços prestados pela Associação; 
c) O produto das atividades destinadas a arrecadar 

receitas; 
d) As receitas das quotas dos Associados, caso existam; 
e) As contribuições e donativos de qualquer organismo 

que deseje contribuir para a Associação; 
f) O produto das transferências de receitas dos 

Municípios desde que aprovadas pela Assembleia 
Intermunicipal; 

g) Quaisquer outras receitas permitidas por lei. 
 
2. Um Associado que perca a condição de membro não 

terá direito a receber a sua participação no património 
da Associação, nem poderá solicitar o ressarcimento 
referente à sua parte no Património da Associação. 

 
3. Constituem despesas da Associação os encargos 

resultantes da prossecução dos seus fins específicos 
que lhe estão confiados, assim como os decorrentes 
da manutenção e do funcionamento dos seus órgãos 
e serviços. 

 
Capitulo V 

Da Extinção da Associação 
 

Artigo 29.º 
Causas de Extinção 

 
A Associação extingue-se: 
 
a) Por deliberação da Assembleia Intermunicipal; 
b) Pelas causas estabelecidas na legislação vigente. 

 
Artigo 30.º 

Efeitos da Extinção 
 

1. Extinta a Associação, os poderes dos seus órgãos 
ficam limitados à prática dos atos meramente 
conservatórios e dos necessários quer à liquidação do 
património social, quer à utilização dos negócios 
pendentes. 

 
2. Pelos atos restantes e pelos danos que deles 

advenham à Associação respondem solidariamente os 
associados que os pratiquem.  

 
3. Pelas obrigações que os membros do Conselho 

Executivo contraírem, a Associação só responde 
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perante terceiros se estes estiverem de boa-fé e à 
extinção não tiver sido dada a devida publicidade. 

 
Artigo 31.º 

Destino do Património Remanescente 
 

Em caso de extinção da Associação, a Assembleia 
Intermunicipal nomeia uma pessoa ou entidade que 
liquide as contas da Associação com o património 
entretanto adquirido, podendo destinar o valor 
remanescente a uma Associação com fins não lucrativos 
que tenha uma finalidade idêntica ou similar. 

 
Artigo 32.º 

Apreciação e Julgamento das Contas 
 

1. As contas da Associação estão sujeitas a apreciação e 
julgamento pelo Tribunal de Contas, nos termos da 
respetiva lei de organização e processo. 

 
2. Para efeitos do número anterior, devem as mesmas 

ser enviadas pelo Conselho Executivo ao Tribunal de 
Contas, dentro dos prazos estabelecidos para as 
Autarquias Locais. 

 
3. As contas são ainda enviadas às Assembleias 

Municipais dos Municípios associados, para 
conhecimento destas, no prazo de um mês após a 
deliberação de apreciação e votação pela Assembleia 
Intermunicipal. 

 
Capítulo VI 

Disposições Finais 
 

Artigo 33.º 
Regime jurídico aplicável 

 
1. A Associação rege-se pelas disposições do direito 

privado e ainda pelas seguintes disposições: 
 
a) Regime do Contrato de Trabalho em Funções 

Públicas; 
b) Código dos Contratos Públicos; 
c) Lei de organização e processo do Tribunal de Contas; 
d) Regime jurídico da tutela administrativa. 
 
2. Sem prejuízo do número anterior, em tudo que estes 

Estatutos sejam omissos, regerão os regulamentos 
internos cuja aprovação e alteração são da 
competência da Assembleia Intermunicipal.” 

 
(Ratificado por maioria) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONSTITUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO 
 

 
 

ASSOCIAÇÃO “O LAVRADOR” E RESPETIVOS ESTATUTOS 
 

Constituição da Associação “O Lavrador”- Associação de 
Desenvolvimento Educativo e Social, e dos respetivos 
estatutos, no âmbito de um projeto de parceria entre o 
Município de Odivelas, a Escola Profissional Agrícola D. 
Dinis e o Centro Comunitário e Paroquial da Ramada para 
a criação de uma Associação educativa e social neste 
Concelho, com capacidade de desenvolver e apoiar 
projetos inovadores e sustentáveis de âmbito cultural, 
social e desportivo para os Munícipes, conforme o 
deliberado na 8.ª reunião ordinária da Câmara Municipal 
de Odivelas, realizada em 24 de abril de 2013, (Boletim 
Municipal das Deliberações e Decisões n.º 8/2013, de 7 de maio, 
página 9), de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2013/4001, de 2013.04.18. 

 
 

“Estatutos 
 

Associação “O Lavrador” 
Associação de Desenvolvimento Educativo e Social 

 
Artigo 1º 

(Denominação, Natureza e Duração) 
 

O Lavrador – Associação de Desenvolvimento Educativo, 
Social e Ambiental de Odivelas, adiante designada 
abreviadamente por “O Lavrador”, é uma associação de 
desenvolvimento local, sem fins lucrativos, que durará por 
tempo indeterminado e se rege pelos presentes Estatutos e 
seus regulamentos internos e pela legislação civil aplicável 
às associações de direito privado. 

 
Artigo 2º 

(Área e Sede) 
 

1. “O Lavrador” exercerá a sua ação no concelho de 
Odivelas, podendo, todavia, alargar o seu âmbito 
territorial a outras parcelas do território nacional, 
sozinha ou em conjunto com outras organizações. 

 
2. “O Lavrador” tem a sua sede em instalações da 

Câmara Municipal de Odivelas sitas na Rua Laura 
Alves, n.º 5, 1º Piso, freguesia de Odivelas, podendo 
a mesma ser transferida para qualquer outro local do 
Concelho, mediante deliberação da Assembleia Geral. 

 
3. “O Lavrador” poderá criar seções, delegações, 

núcleos e outras formas de representação dentro ou 
fora do concelho de Odivelas. 

 
 
 

Artigo 3º 
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(Objeto) 
 

1. “O Lavrador” tem como principal objeto a criação de 
um polo de desenvolvimento e sustentabilidade 
sociocultural e ambiental local, com intervenção nas 
áreas da economia social e solidária, da educação 
formal e não-formal, do associativismo e da cidadania 
ativa. 

 
2. Constituem objetivos da Associação, nomeadamente: 
 
a) Promover projetos de base local com impacto 

educativo, social, cultural e desportivo, de ocupação 
de tempos livres, de lazer e bem-estar; 

b) Valorizar o património ambiental, através da 
execução  e / ou apoio de ações que possibilitem o 
usufruto sustentável dos espaços naturais;  

c) Promover iniciativas de animação educativa e 
ambiental; 

d) Preservar a identidade cultural do território, através 
da execução de um conjunto de ações com o objetivo 
de recuperar e enriquecer as realidades sociais e 
culturais específicas;  

e) Proceder a trabalhos de investigação, estudos de 
diagnóstico e ações de inovação, experimentação e 
avaliação, nas várias áreas de interesse ambiental, 
cultural e socioeconómico; 

f) Difundir os resultados da investigação e do trabalho 
desenvolvido, incrementando o interesse das pessoas 
em geral; 

g) Promover a cooperação e o associativismo 
empresarial, para a revitalização de atividades 
tradicionais e de economia social de natureza rural; 

h) Promover e apoiar iniciativas sustentadas de 
formação profissional; 

i) Promover as atividades da agricultura, da produção 
animal e atividades de serviços ou comércio com 
aquelas relacionadas. 

 
3. Para a prossecução dos seus objetivos, “O 
Lavrador” poderá filiar-se, associar-se ou aderir a 
organismos afins, nacionais e internacionais, ou com eles 
estabelecer relações de cooperação. 

 
Artigo 4º 

(Associados - Admissão e categorias) 
 

1. Podem ser associados da “O Lavrador” pessoas 
singulares ou coletivas, públicas e privadas que 
prossigam objetivos compatíveis com o objeto da 
Associação; 

 
2. A Associação é constituída por sócios fundadores, 

efetivos, honorários e beneméritos: 
 
a) São sócios fundadores as entidades que subscreverem 

os presentes Estatutos e outorgarem a escritura 
pública de constituição da Associação; 

b) São sócios efetivos, para além dos fundadores, 
pessoas singulares e coletivas de direito público ou 
privado desde que comunguem dos objetivos desta 
Associação e que intervenham de um modo ativo nos 
processos de desenvolvimento local e requeiram a sua 
admissão à associação; 

c) São sócios beneméritos as pessoas singulares e 
coletivas que tenham contribuído financeira e 
materialmente, engrandecendo o património da 
Associação; 

d) São sócios honorários, as pessoas singulares e 
coletivas às quais seja atribuído tal estatuto em 
reconhecimento de serviços relevantes prestados à 
associação; 

 
3. A deliberação de aceitação de sócio honorário ou 

benemérito será tomada em Assembleia Geral, sob 
proposta da direção ou de um mínimo de 30% dos 
sócios efetivos; 

 
4. A fixação de quotas e o processo de admissão e 

exclusão dos associados regem-se pelo Regulamento 
Interno ou por deliberação da Assembleia Geral nos 
casos omissos, sob proposta da Direção. 

 
Artigo 5º 

(Direitos dos Associados) 
 

Os Sócios Fundadores e Efetivos têm direito a: 
 
a) Tomar parte nas Assembleias Gerais; 
b) Eleger e ser eleito para os órgãos sociais da 

associação; 
c) Participar, em geral, em todas as iniciativas 

promovidas pela “O Lavrador” e ser informados da 
atividade desenvolvida pela mesma; 

d) Utilizar os serviços e atividades prestadas pela “O 
Lavrador” em condições preferenciais definidos no 
Regulamento Interno; 

e) Exercer os demais poderes previstos nos presentes 
Estatutos e no Regulamento Interno. 

 
Artigo 6º 

(Deveres dos Sócios) 
 

1. Os Sócios Fundadores e Efetivos têm o dever de: 
 
a) Desempenhar com zelo e diligência os cargos para os 

quais tenham sido eleitos ou designados; 
b) Cumprir e fazer cumprir as disposições gerais da 

associação, bem como os Estatutos ou Regulamentos 
Internos e deliberações dos órgãos sociais; 

c) Pagar com regularidade as contribuições e quotas nos 
termos fixados pela Assembleia Geral; 

d) Colaborar nas atividades promovidas pela associação, 
bem como em todas as ações necessárias à 
prossecução dos seus objetivos. 
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2. Os Sócios Beneméritos e Honorários apenas estão 
vinculados ao cumprimento do dever estabelecido na 
alínea d) do número anterior. 

 
Artigo 7º 

Perda da qualidade de Associado 
 

1. Perdem a qualidade de associados aqueles que: 
 
a) Solicitem a sua desvinculação à Direção, por escrito; 
b) Deixem de pagar as suas quotas e contribuições por 

período a definir no Regulamento Interno; 
c) Deixem de cumprir as obrigações de Associado 

referidas nos estatutos ou que, de qualquer modo, 
colidam com os interesses da Associação; 

d) Pela sua conduta, contribuam ou concorram para o 
descrédito ou desprestígio da Associação, ou 
atentarem contra os interesses desta. 

 
2. A exclusão de associado prevista no número 1, nas 

alíneas c) e d) compete à Assembleia Geral por 
iniciativa própria ou por proposta fundamentada da 
Direção. 

 
Artigo 8º 

(Órgãos Sociais) 
 

1. Constituem os Órgãos Sociais da “O Lavrador”: 
 
a) A Assembleia Geral; 
b) A Direção; 
c) O Conselho Fiscal. 
 
2. A Presidência dos Órgãos Sociais da “O Lavrador” 

será sempre ocupada por um dos sócios fundadores e 
será exercida por um representante por si nomeado. 

 
3. Nos casos de ausência ou impedimento, por um 

período previsível superior a 60 dias, do 
representante de um sócio fundador investido no 
cargo de Presidente de Órgão Social, deverá o sócio 
fundador nomear representante substituto para o 
cargo. 

 
4. A substituição operada nos termos do número 

anterior cessa na data em que o titular retome 
funções ou no termo do mandato. 

 
5. Fica vedada aos sócios fundadores a acumulação, em 

cada mandato, dos cargos de Presidente de Órgãos 
Sociais. 

 
Artigo 9º 

(Assembleia Geral – Constituição e Competências) 
 

1. A Assembleia Geral é constituída por todos os 
associados da “O Lavrador” ou, no caso de estes 
serem pessoas coletivas, pelos seus representantes, no 
pleno gozo dos seus direitos. 

 
2. A Mesa da Assembleia Geral é constituída por um 

Presidente, um Vice-Presidente e um Secretário, 
eleitos por mandato de três anos. 

 
3. O cargo de Presidente da Mesa da Assembleia Geral 

será sempre ocupado por um dos sócios fundadores e 
será exercido pelo representante que este sócio vier a 
nomear, nos termos do disposto nos números 2 a 5 
do artigo anterior. 

 
4. São competências da Assembleia Geral: 
 
a) Eleger a mesa da Assembleia Geral, a Direção e o 

Conselho Fiscal 
b) Deliberar sobre propostas de alteração dos estatutos, 

aprovar os regulamentos e decidir sobre casos 
omissos de acordo com a legislação aplicável; 

c) Apreciar e votar o Relatório e Contas apresentado 
pela Direção, após prévio parecer do Conselho Fiscal, 
relativo aos respetivos exercícios; 

d) Apreciar e votar os planos: anual e plurianual de 
atividades, de investimento e o orçamento, 
apresentados pela Direção; 

e) Deliberar sobre a admissão e exclusão de associados, 
nos termos dos Estatutos e do Regulamento Interno; 

f) Fixar os montantes da joia e das quotas dos 
associados; 

g) Autorizar a criação de delegações e secções e ratificar 
a filiação, associação ou adesão a organismos afins, 
nacionais e internacionais ou com eles estabelecer 
relações de cooperação; 

h) Deliberar sobre todos os assuntos que lhe forem 
apresentados pela Direção, pelo Conselho Fiscal ou 
pelos sócios, com base nas disposições estatutárias; 

i) Deliberar sobre a dissolução da Associação nos 
termos do Artigo 14º. 

 
Artigo 10º 

(Funcionamento) 
 

1. A Assembleia Geral reúne em sessão ordinária no 1.º 
trimestre de cada ano, para apreciação do relatório e 
contas do ano anterior apresentados pela Direção 
após parecer do Conselho Fiscal e, no 2.º semestre, 
para apreciação e votação do Plano de atividades e 
Orçamento para o ano seguinte. 

 
2. A Assembleia Geral reúne ainda ordinariamente de 

três em três anos, para a realização das eleições dos 
órgãos sociais, em data a agendar pelo seu Presidente. 

 
3. A Assembleia Geral reúne em sessão extraordinária 

quando convocada com um mínimo de 10 dias de 
antecedência pelo Presidente da Mesa, a pedido da 
Direção ou do Conselho Fiscal ou, ainda, a 
requerimento de pelo menos um terço dos sócios. 
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4. A Assembleia Geral só poderá deliberar em primeira 
convocatória com a presença da maioria dos seus 
associados ou, em segunda convocação, meia hora 
depois, com qualquer número de associados. 

 
5. As decisões da Assembleia Geral são tomadas por 

maioria dos associados presentes, exceto as que 
dizem respeito à revisão de estatutos e à dissolução 
da “O Lavrador”, para as quais é necessário uma 
maioria de três quartos dos sócios, sendo neste caso, 
a Assembleia convocada expressamente para esse fim. 

 
Artigo 11º 

(Direção – Composição e Competências) 
 

1. A Direção é constituída por um Presidente, um Vice-
Presidente, um Secretário Executivo, um Tesoureiro 
e um ou três vogais, eleitos por mandato de três anos. 

 
2. O cargo de Presidente da Direção será sempre 

ocupado por um dos sócios fundadores e será 
exercido pelo representante que este sócio vier a 
nomear, nos termos do disposto nos números 2 a 5 
do artigo 8º. 

 
3. Compete à Direção: 
 
a) Promover a administração da Associação, em 

conformidade com os estatutos, regulamentos e 
decisões da Assembleia Geral e representá-la em juízo 
e fora dele na pessoa do seu Presidente; 

b) Administrar os bens da Associação e dirigir os 
respetivos serviços; 

c) Tomar todas as iniciativas que se enquadrem nos 
objetivos da Associação, podendo, para o efeito, 
contratar colaboradores e apresentar à Assembleia 
Geral, todas as propostas que considere oportunas; 

d) Decidir sobre a realização ou apoio a projetos e sobre 
a organização de ações de formação e de reuniões 
públicas; 

e) Elaborar o Regulamento Interno da Associação e 
submete-lo à aprovação da Assembleia Geral; 

f) Apresentar anualmente à Assembleia Geral, os 
planos: anual e plurianual de atividades, e de 
investimento, o orçamento e relatórios de atividades 
bem como as contas de gerência; 

g) Nomear comissões ou delegações destinadas ao 
estudo e prossecução dos objetivos e meios de ação 
da Associação, nos termos a definir em Regulamento 
Interno; 

h) Celebrar acordos e protocolos com outras entidades, 
no âmbito dos fins prosseguidos pela Associação; 

i) Aceitar donativos, heranças, legados e doações feitos 
à Associação. 

 
4. A Direção reúne obrigatoriamente uma vez por mês e 

extraordinariamente sempre que convocada pelo seu 
Presidente. 

 

Artigo 12º 
(Conselho Fiscal – Composição e Competências) 

 
1. O Conselho Fiscal é constituído pelo Presidente, pelo 

Secretário e pelo Relator, eleitos em Assembleia 
Geral, por mandato de três anos. 

 
2. O cargo de Presidente do Conselho Fiscal será 

sempre ocupado por um dos sócios fundadores e será 
exercido pelo representante que este sócio vier a 
nomear, nos termos do disposto nos números 2 a 5 
do artigo 8º. 

 
3. Compete ao Conselho Fiscal: 
 
a) Exercer a fiscalização das contas; 
b) Formular parecer sobre o Relatório e Contas 

apresentados pela Direção. 
 

Artigo 13º 
(Património e Fundos) 

 
1. O Património da Associação é constituído por todos 

os bens e pelos direitos que sobre eles possam recair 
de que esta é titular. 

 
2. Constituem fundos da Associação: 
 
a) As joias, quotizações e contribuições dos sócios; 
b) O produto da venda de publicações e quaisquer 

receitas correspondentes a atividades organizadas e a 
serviços prestados pela Associação; 

c) Os subsídios, heranças, legados e doações de 
entidades públicas ou privadas, nacionais e 
estrangeiras, que lhe sejam atribuídos; 

d) Os financiamentos resultantes de acordos, contratos 
e protocolos realizados com organismos locais, 
regionais, nacionais ou estrangeiros; 

e) Os financiamentos obtidos no âmbito de programas 
nacionais e/ou internacionais. 

 
3. Todas as receitas da Associação serão destinadas 

exclusivamente à prossecução dos seus fins 
estatutários. 

 
Artigo 14º 

(Dissolução) 
 

1. É da competência da Assembleia Geral, deliberar 
sobre a dissolução da Associação, em sessão 
extraordinária expressamente convocada para o 
efeito, competindo-lhe nomear liquidatários e 
estabelecer os procedimentos a adotar, nos termos da 
legislação em vigor. 

 
2. Para efeitos do número anterior a Assembleia Geral 

só poderá deliberar com o voto favorável de, pelo 
menos, três quartos do número total dos associados 
no pleno gozo dos seus direitos. 
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3. Em caso de dissolução e liquidação o património 

existente reverterá em favor dos associados, à 
exceção dos bens doados nos termos da própria 
doação. 

 
Artigo 15º 

(Disposições Gerais) 
 

Os casos omissos nos presentes estatutos ou na 
regulamentação específica a aprovar serão regulados por 
decisão da Assembleia Geral e pelas disposições legais 
aplicáveis.” 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

PRÉMIO DE DISTINÇÃO EMPRESARIAL 
 

 
 

PRÉMIO DE DISTINÇÃO EMPRESARIAL 
ALARGAMENTO DO PRAZO DAS CANDIDATURAS 

 
Alargamento do prazo para receção de candidaturas do 
Prémio de Distinção Empresarial, até dia 31 de julho, a 
título excecional e para vigorar apenas no ano de 2013, 
conforme o deliberado na 8.ª reunião ordinária da Câmara 
Municipal de Odivelas, realizada em 24 de abril de 2013, 
(Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 8/2013, de 7 
de maio, página 9), de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2013/3846, de 2013.04.16. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


