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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

4.ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
 
 

Realizada em 18 de dezembro de 2013 
 

Mandato 2013/2017 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

VOTOS DE PESAR 
 

 
 

NADIR AFONSO 
 

Nadir Afonso foi um dos artistas plásticos de maior 
reconhecimento internacional de toda história cultural e 
artística portuguesa. 
 
Foi e será sempre um exemplo pela sua simplicidade, 
generosidade e autenticidade, que expressava as suas 
ideias, sonhos e visão global através das suas magníficas 
telas e obras de indelével qualidade. 
 
As exposições das suas admiráveis obras tiveram em 
Portugal e no Mundo sempre uma grande repercussão, 
sendo igualmente reconhecido pela sua enorme 
humanidade. 
 
Também aqui em Odivelas tivemos o privilégio e a grande 
honra de exibir 16 pinturas inéditas bem como uma 
mostra documental sobre este grandioso artista no nosso 
Centro de Exposições, durante os meses de abril a 
novembro de 2008, intitulada "Nadir Afonso: O Futuro 
Renascimento”. 
 
Considerado um pensador português e mestre da 
abstração geométrica, licenciou-se em arquitetura 
supostamente para agradar os pais, dedicando-se em 
plenitude à pintura e artes plásticas a partir de 1965, 
tornando-se um dos pioneiros da arte cinética, dando-nos 
a conhecer outra perspetiva através dos movimentos 
físicos e efeitos visuais criados em volta das suas obras 
únicas e singulares que iluminaram a nossa alma lusa. 
 
Ficamos agora com a efetiva saudade patente na memória 
deste impressionante artista, cujo talento e reconhecida 
ternura permanecerão vivos para sempre no interior 

daqueles que estimam e muito admiram este grande pintor 
e excelente ser humano 
 
A Câmara Municipal de Odivelas presta assim a sua 
sentida homenagem a Nadir Afonso, cujo 
desaparecimento deixa de luto e mais pobre não só a 
nação portuguesa mas todo o mundo ao nível cultural e 
das artes, e apresenta à sua família, as suas mais sentidas 
condolências. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

VOTO DE PESAR SOBRE O FALECIMENTO DE NELSON MANDELA. 
 

“Do fundo desta noite que persiste  
A me envolver em breu - eterno e espesso, 
A qualquer deus - se algum acaso existe, 
Por mi’alma insubjugável agradeço. 
 
Nas garras do destino e seus estragos, 
Sob os golpes que o acaso atira e acerta, 
Nunca me lamentei - e ainda trago 
Minha cabeça - embora em sangue - ereta. 
 
Além deste oceano de lamúria, 
Somente o Horror das trevas se divisa; 
Porém o tempo, a consumir-se em fúria, 
Não me amedronta, nem me martiriza. 
 
Por ser estreita a senda - eu não declino, 
Nem por pesada a mão que o mundo espalma; 
Eu sou dono e senhor de meu destino; 
Eu sou o comandante de minha alma”. 
 
Ao longo de 27 anos de clausura a que o regime do 
Apartheid o sujeitou, o poema, “Invictus”, escrito pelo 
inglês William Ernest Henley (que aqui citamos numa 
tradução livre), foi fundamental para alentar, inspirar e 
recuperar a esperança de Nelson Mandela quando as 
adversidades, o desespero e as agressões físicas, 
psicológicas e emocionais o assolavam com uma 
brutalidade a que poucos homens tiveram a capacidade de 
resistir, mas a que Mandela nunca claudicou. 
 
Em 18 de julho de 1918, a África do Sul foi o berço 
daquele que viria mais tarde a ser o mais importante líder 
da África Negra e o Pai da Pátria da moderna nação sul-
africana: Nelson Rolihlahla Mandela. 
 
Mandela, advogado de formação, líder histórico do ANC 
(African National Congress) onde se empenhou na luta 
contra o regime de segregação racial do Apartheid, que 
vigorou entre 1948 e 1994 na África do Sul, foi eleito 
presidente desse país mais a sul do continente africano, 
cargo que ocupou de 1994 a 1999, na sequência das 
primeiras eleições livres e universais na África do Sul. 
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O mundo reconheceu em si um dos melhores exemplos 
dos valores humanistas, da tolerância, da indulgência, da 
luta pela liberdade e da defesa dos maiores ideais dos 
povos e da civilização moderna, atribuindo-lhe, em 1993, 
o Prémio Nobel da Paz, que recebeu ao lado de Frederik 
Willem de Klerk, o então Presidente da África do Sul e 
que veio a ser o Vice-Presidente de Nelson Mandela, em 
mais uma demonstração da capacidade enorme de 
perdoar, da inteligência emocional e política invulgares e 
da sua coerência em agir pelo exemplo em prol dos 
interesses superiores do seu povo e da sua nação. 
 
Mas, as distinções e condecorações não se limitaram ao 
honroso Prémio da Academia Sueca, “Madiba” como lhe 
chamava o seu povo, recebeu muitos outros prémios de 
prestígio, designadamente: Pessoa do Ano - Prémio 
Sakharov, Medalha Presidencial da Liberdade, Medalha de 
Ouro do Congresso, Arthur Ashe Courage Award, Queen 
Elizabeth II Diamond Jubilee Medal edit, Prémio Gandhi 
da Paz, Prémio Jawaharlal Nehru para Compreensão 
Internacional, Medalha do Jubileu de Ouro da Rainha 
Isabel II, Prémio Lenin da Paz, Prémio Internacional Al-
Gaddafi de Direitos Humanos, Prémio pela Paz Félix 
Houphouët-Boigny, Prémio J. William Fulbright para o 
Entendimento Internacional, entre outros. 
 
A vontade dos povos de todo o mundo prestarem o seu 
reconhecimento e agradecimento a Madiba, levou a que a 
Organização das Nações Unidas, através da Resolução 
A/RES/64/13, de novembro de 2009, instituísse o dia 18 
de julho como o Dia Internacional Nelson Mandela, como 
forma de celebrar a liberdade, a justiça e a democracia em 
todo o mundo. 
 
No passado dia 5 de dezembro a Humanidade ficou mais 
pobre, ao perder um dos seus melhores filhos. Mandela 
finalmente poderá descansar eternamente e, seguramente, 
em paz. Para todos os povos do mundo e para as gerações 
vindouras fica o seu rico e vasto legado, que certamente 
servirá de inspiração para um mundo, onde impere a 
união, a igualdade, a justiça e a liberdade dos homens. 
 
O Executivo da Câmara Municipal de Odivelas, reunido 
em 18 de dezembro verga-se perante o falecimento de 
Nelson Rolihlahla Mandela, apresentando os seus pêsames 
à família e à República da África do Sul, partilhando ainda 
o sentimento de luto e de lamento do povo sul-africano. 
 
O Município de Odivelas pretende perpetuar a memória a 
figura de Nelson Mandela e de honrar o valioso legado 
que nos deixa e que pretendemos traduzir nas nossas 
ações, pelo que, manifestamos a nossa gratidão nas 
palavras que em tempos Bill Clinton dirigiu a Mandela: 
 
“Obrigado por ter sido tudo aquilo que todos nós gostaríamos de ser 
nos nossos melhores dias”. 
 
O Executivo Municipal 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 

VOTO DE CONGRATULAÇÃO 
 

 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS, DISTINGUIDA PELO PRÉMIO 
MANUEL ANTÓNIO DA MOTA COMO EXEMPLO DE 
BOAS PRÁTICAS DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA 

 
Decorreu no passado dia 15 de Dezembro no Porto, a 
cerimónia de entrega do “Prémio Manuel António da 
Mota”. Anualmente a Fundação Manuel António da Mota 
promove este prémio, que já vai na sua 4ª edição, para 
distinguir as organizações e as personalidades que mais se 
destacaram nos vários domínios da sua atividade. 
 
Este ano, foi o consagrado pela União Europeia para 
celebrar o “Ano Europeu dos Cidadãos”, 20 anos que 
estão volvidos sobre o Tratado de Maastricht que 
introduziu o conceito de cidadania europeia. 
 
Assim, a 4ª edição do "Prémio Manuel António da Mota" 
procurou distinguir as instituições que mais se destacaram 
no domínio da promoção da Cidadania Europeia e da 
concretização dos objetivos nacionais inscritos na 
“Estratégia Europa 2020”. 
 
O comité de seleção composto por representantes da 
Fundação Manuel António da Mota e TSF - Rádio 
Notícias recebeu 152 candidaturas até 31 de Julho, sendo 
que 48 pertencem à antiga Região de Lisboa e Vale do 
Tejo. O Município de Odivelas através do Gabinete de 
Saúde e Igualdade, formalizou e submeteu a sua 
candidatura com o projeto “Odivelas para Todos/as”, ao 
subdomínio da Cidadania Europeia. 
 
Os projetos candidatos ao Prémio foram objeto de 
avaliação de acordo com um conjunto de critérios e de 
subscritérios de natureza social, técnica, institucional e 
económica. Desta forma, o comité de seleção deliberou 
passar à final 10 candidaturas de entre as 152 iniciais, 
sendo uma dessas candidaturas a apresentada pela Câmara 
Municipal de Odivelas. 
 
Sendo um dos mais jovens municípios do país, é com 
orgulho que os eleitos do Partido Socialista viram a 
Câmara Municipal de Odivelas figurar entre os 10 
finalistas e distinguida pelo seu trabalho com uma Menção 
Honrosa.  
 
Este prémio representa pois, o reconhecimento do 
trabalho, do esforço e da dedicação do Município para 
com aqueles, que todos os dias cruzam as fronteiras em 
busca de novas oportunidades de vida em Portugal. Em 
Odivelas temos mostrado que sabemos acolher, receber, 
ensinar e informar e que apesar das diferenças culturais, 
linguísticas e de cor, juntos caminhamos com uma única 
vontade: viver em Portugal. 
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Promover e defender uma política assente nos valores da 
dignidade humana, onde impera o respeito pelo 
pluralismo, a não-discriminação, a tolerância, a justiça, a 
solidariedade e a igualdade entre todos os cidadãos sem 
exceção são tarefas para a quais todos somos chamados, e 
os eleitos do Partido Socialista fazem, como sempre 
fizeram, questão de estar na linha da frente desse desafio, 
em prol de um País mais integrativo e com maior coesão 
social. 
 
O Executivo Municipal apresenta o seu voto de 
congratulação pela distinção de que foi alvo a Câmara 
Municipal de Odivelas pela Fundação Manuel António da 
Mota. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

VOTO DE LOUVOR 
 

 
 

ATRIBUIÇÃO DE LOUVOR PELO DESEMPENHO NA 
CRIAÇÃO DO LABORATÓRIO DE ACÚSTICA NA 
CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS (LACMO) 

 
Com vista a dar resposta ao Regulamento Geral do Ruído, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, e 
alterado pelo Declaração de Retificação n.º 18/2007, de 
16 de março, e pelo Decreto-Lei n.º 278/2007, de 1 de 
agosto, foi criado em abril de 2010, um grupo de trabalho 
no âmbito da então Divisão de Fiscalização Municipal 
(DFM) para preparar a instalação de um Laboratório de 
Acústica na Câmara Municipal de Odivelas (LACMO) e 
encetar todos os procedimentos para a sua acreditação 
pelo Instituto Português de Acreditação (IPAC) no 
Sistema Português da Qualidade, conforme disposições 
constantes da NP EN ISO/IEC 17025:2005. 
 
O LACMO foi formalmente criado através do Aviso nº 
20554, publicado no Diário da República – 2ª série – Nº 
201 de 15 de outubro de 2010.  
 
Depois de um trabalho complexo e moroso tanto no 
domínio da Qualidade como no domínio Técnico, que se 
traduziu na criação do respetivo sistema, elaboração de 
um Manual da Qualidade, novos e diversos 
procedimentos e instruções de trabalho, criação de folhas 
de cálculo, na realização de ensaios no domínio da 
comparação interlaboratorial e da validação do método e 
nas diversas e correspondentes auditorias internas – 
Auditorias da Qualidade e Auditorias Técnicas – foi o 
processo de acreditação instruído junto do IPAC no final 
do mês de junho de 2013, tendo a auditoria externa final 
sido realizada em setembro. 
 
Em 31 de outubro último, e após período de análise, o 
IPAC concedeu a Acreditação no Sistema Português da 

Qualidade ao LACMO, com a emissão do Certificado de 
Acreditação nº L0667. 
 
É pois com enorme satisfação e orgulho que a Câmara de 
Odivelas passou a ser uma de entre as poucas Câmaras do 
País com um Laboratório de Ruído Acreditado no Sistema 
Português da Qualidade, o que lhe permitirá além do 
trabalho de fiscalização normal e efetuado no âmbito da 
sua missão pública, prestar trabalho a outras entidades ou 
privados, mediante protocolos ou aplicação da tabela de 
taxas, podendo angariar receita direta, além da decorrente 
indiretamente das participações de ruído lavradas. 
 
Todo este projeto foi desenvolvido pelos funcionários da 
Divisão de Fiscalização Municipal, sem comprometerem o 
seu trabalho diário, passando a desempenhar funções e 
responsabilidades acrescidas entre a Divisão e o 
Laboratório, sem qualquer acréscimo remuneratório, sob a 
coordenação e orientação da sua Chefe de Divisão.  
 
Pelo exposto é plenamente justificado e justo, quer pela 
relevância que esta acreditação traz para a nossa Câmara 
Municipal quer pela defesa do interesse público municipal 
que ela representa, que seja prestado este LOUVOR a 
todo o Grupo de Trabalho, constituído pela Chefe de 
Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal Dr.ª Elisabete 
Lucas, pela Responsável da Qualidade Dra. Vânia Santos, 
pelo Responsável Técnico Luís Tavares, pela Assistente 
Técnica Isabel Antunes, pelo Técnico de Laboratório 
Pedro Duarte e pelo Técnico de Laboratório João 
Guardado. 
 
Odivelas, 12 de dezembro de 2013 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

(Susana de Carvalho Amador) 
 

(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

MOÇÃO 
 

 
 

CRIAÇÃO DE CENTRO DE EMPREGO NO CONCELHO DE 
ODIVELAS 

 
O desemprego em Portugal é na atualidade um problema 
social grave, sendo também uma das principais causas da 
pobreza e exclusão social. Os mais recentes dados 
estatísticos sobre a evolução do desemprego em Portugal 
manifestam uma animadora tendência de descida, contudo 
são ainda valores que não permitem deixar de se 
considerar este o principal flagelo social, que o nosso país 
terá de enfrentar. 
 
O Concelho de Odivelas, segundo dados dos Censos de 
2011, é composto por uma população de 144 549 
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habitantes apresentando uma densidade populacional 
superior à da grande Lisboa. Pese embora a taxa de 
emprego da população residente no Concelho (54,3 %) 
estar ainda acima da média nacional (48,5%), a taxa de 
desemprego duplicou em 10 anos, situando-se em 12,1% 
segundo informação de 2011. Em acréscimo a estes 
dados, refira-se que a população residente no concelho de 
Odivelas caracteriza-se por um baixo grau de habilitações 
académicas: mais de metade da população residente 
(51,25%) tem apenas o ensino básico. 
 
O Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), 
através dos Centros de Emprego, é o organismo que no 
nosso país prossegue no terreno a política de emprego, 
assegurando a mediação entre a procura e a oferta de 
emprego, promovendo a formação, apoiando a criação de 
emprego, desenvolvendo medidas personalizadas de 
acompanhamento e avaliação dos desempregados. 
 
Contudo, o Concelho de Odivelas, desde a sua criação em 
1998, continua a não dispor de um Centro de Emprego. A 
população de Odivelas encontra-se abrangida pelo Centro 
de Emprego de Loures, estrutura que tem como área de 
intervenção os concelhos de Loures, Mafra e Odivelas, 
apresentando uma elevada densidade populacional que 
constitui um forte constrangimento na prestação de um 
serviço de qualidade. Os utentes residentes em Odivelas, 
para além de obrigados a sucessivas deslocações, sempre 
onerosas para quem está em situação de desemprego, são 
ainda confrontados com penosos tempos de espera. 
 
A realidade descrita suscita-nos preocupação e 
consequentemente exige-nos uma tomada de posição. 
 
A Câmara Municipal de Odivelas, reunida em 18 de 
Dezembro de 2013, delibera encetar todas as diligências 
políticas, reclamando para Odivelas a instalação de um 
Centro de Emprego. 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

REUNIÕES DE CÂMARA 2014 
 

 
 

CALENDARIZAÇÃO DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS PARA O ANO DE 2014 

 
Calendarização das Reuniões Ordinárias da Câmara 
Municipal de Odivelas para o ano de 2014, de acordo com 
o proposto na informação n.º interno/2013/10957, de 
2013-12-12. 

 

Janeiro 
Dia 15  

Dia 29 Reunião Pública 

Fevereiro 
Dia 12  

Dia 26 Reunião Pública 

Março 
Dia 12  

Dia 26 Reunião Pública 

Abril 
Dia 9  

Dia 23 Reunião Pública 

Maio 
Dia 7  

Dia 21 Reunião Pública 

Junho 
Dia 4  

Dia 18 Reunião Pública 

Julho 

Dia 2  

Dia 16  

Dia 30 Reunião Pública 

Agosto 
Dia 13  

Dia 27 Reunião Pública 

Setembro 
Dia 10  

Dia 24 Reunião Pública 

Outubro 
Dia 8  

Dia 22 Reunião Pública 

Novembro 
Dia 5  

Dia 20* Reunião Pública 

Dezembro 
Dia 3  

Dia 17* Reunião Pública 

 
*Dia 20 de novembro (quinta-feira) em virtude de dia 19 
ser feriado municipal. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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DESIGNAÇÃO DE REPRESENTANTES 
 

 
 

REPRESENTANTES DO MUNICÍPIO DE ODIVELAS NA 
ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL DA ASSOCIAÇÃO DE 

MUNICÍPIOS REDE PORTUGUESA DE CIDADES SAUDÁVEIS 
 

Designação da Senhora Presidente da Câmara Municipal 
de Odivelas, como representante na Assembleia 
Intermunicipal da Associação de Municípios Rede 
Portuguesa de Cidades Saudáveis, durante o mandato 
autárquico 2013-2017, e para a substituir nas suas 
ausências ou impedimentos, o Senhor Vereador Paulo 
César Teixeira, de acordo com a Proposta N.º 
21/PRES/2013, datada de 11 de dezembro de 2013. 

 
 

PROPOSTA N.º 21/PRES/2013 
 

Assunto: Proposta de designação dos representantes do 
Município de Odivelas na Assembleia Intermunicipal da 
Associação de Municípios Rede Portuguesa de Cidades 
Saudáveis 
 
Considerando que: 
 
1. O Município de Odivelas é membro da Associação 

de Municípios Rede Portuguesa de Cidades 
Saudáveis; 

 
2. Nos termos do disposto no artigo 15º dos Estatutos 

da Associação, cada uma das Câmara Municipais é 
representada na Assembleia Intermunicipal da 
Associação, pelo respetivo Presidente que pode 
delegar a sua representação em qualquer Vereador;  

 
3. Nos termos do disposto na alínea oo) do nº 1 do 

artigo 33º da Lei n.º 75/2013, de 12 Setembro, cabe à 
Câmara Municipal designar “os seus representantes 
em quaisquer entidades em que o município participe, 
independentemente de integrarem ou não o 
perímetro da administração local”. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
- Que nos termos conjugados das normas atrás referidas, a 
Câmara Municipal de Odivelas designe para a representar 
na Assembleia Intermunicipal da Associação de 
Municípios Rede Portuguesa de Cidades Saudáveis, a 
proponente, Presidente da Câmara Municipal de Odivelas 
e para a substituir nas suas ausências ou impedimentos, o 
Vereador Paulo César Teixeira. 
 
Odivelas, 11 de dezembro de 2013 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

(Susana de Carvalho Amador) 
 

(Aprovado por maioria) 

 

PROTOCOLO 
 

 
 

PROTOCOLO PARA A COOPERAÇÃO NA EXECUÇÃO DE 
PROJETOS DE INVESTIGAÇÃO A CELEBRAR ENTRE O 

MUNICÍPIO DE ODIVELAS E A FUNDAÇÃO JOÃO LOPES 
 

Protocolo para a Cooperação na Execução de Projetos de 
Investigação a celebrar entre o Município de Odivelas e a 
Fundação João Lopes. O protocolo visa a cooperação e o 
estabelecimento de parcerias na execução de projetos de 
investigação no âmbito de ações socioculturais, cabendo 
ao Município de Odivelas potenciar contactos junto das 
entidades e instituições consideradas importantes na área 
dos projetos socioculturais, bem como o apoio técnico 
nas formações intermédias, nas áreas da museologia, 
turismo, ambiente, associativismo, bibliotecas, arquivos e 
documentação. À Fundação João Lopes caberá 
desenvolver e implementar os projetos socioculturais 
junto da comunidade cabo-verdiana no Concelho de 
Odivelas. De acordo com o proposto na informação n.º 
interno/2013/27626, de 2013-12-05, e nos termos da 
minuta de protocolo anexa à informação. 

 
 

“Minuta de Protocolo para a Cooperação entre o 
Município de Odivelas e a Fundação João Lopes 

 
Considerando que o Município de Odivelas, 
 
1. Investe numa política de cooperação ativa com várias 

cidades e povos lusófonos; 
 
2. Pugna pelo desenvolvimento de trabalho com as 

associações de cidadania e de cultura da Língua 
Portuguesa; 

 
3. Advoga a importância do fomento de ações 

socioculturais em torno das comunidades lusófonas, 
com vista à difusão da Língua Portuguesa. 

 
E considerando que a Fundação João Lopes; 
 
1. Desenvolve projetos socioculturais em Cabo-Verde e 

junto das diversas comunidades cabo-verdianas 
espalhadas pelo mundo; 

 
2. Estabelece parcerias com municípios estrangeiros que 

mantenham relações com Cabo-Verde; 
 
3. Fomenta ações de ordem social, cultural, cientifica, 

patrimonial, artística e filantrópica; 
 
4. Incrementa a investigação e a formação dos jovens; 
 
Entre:  
 
O 
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Município de Odivelas, com sede na Quinta da Memória, 
Rua Guilherme Gomes Fernandes, em Odivelas, Pessoa 
Coletiva nº504293125, neste ato representado pela 
Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, Susana de 
Carvalho Amador, adiante designado por Primeiro 
Outorgante, 
 
E a 
 
Fundação João Lopes, com sede na Praia, Cabo-Verde, 
Pessoa Coletiva 9800476615, neste ato representada pelo 
Presidente do Conselho de Administração, João Lopes 
Filho, adiante designado por Segundo Outorgante, 
 
É celebrado o presente Protocolo de Colaboração, que se 
rege pelas cláusulas seguintes, que os outorgantes, 
reciprocamente, aceitam e se obrigam a fazer cumprir: 

 
Cláusula Primeira 

(Objeto) 
 

O presente Protocolo tem por objeto o estabelecimento 
de uma parceria entre os outorgantes, com vista ao 
estabelecimento de cooperação e parcerias na execução de 
projetos de investigação no âmbito das ações 
socioculturais. 

 
Cláusula Segunda 

(Obrigações dos Primeiro Outorgante) 
 

O Primeiro Outorgante obriga-se a apoiar o Segundo 
Outorgante, potenciando os contactos junto das entidades 
e instituições consideradas relevantes no âmbito dos 
projetos socioculturais, bem como a prestar o apoio 
técnico nas formações intermédias, nas áreas da 
museologia, turismo, ambiente, associativismo, 
bibliotecas, arquivos e documentação. 

 
Cláusula Terceira 

(Obrigações do segundo outorgante) 
 

O Segundo Outorgante obriga-se a desenvolver e 
implementar projetos socioculturais junto da comunidade 
cabo-verdiana residente no Concelho de Odivelas. 

 
Cláusula Quarta 
(Da Vigência) 

 
1 - Sem prejuízo de eventual revisão, por acordo dos 
Outorgantes, o presente protocolo entra em vigor na data 
da sua assinatura e é válido pelo prazo de um ano. 
 
2 – O presente Protocolo renovar-se-á automaticamente 
caso não seja objeto de denúncia até 60 dias antes do 
término do seu prazo de vigência. 

 
 
 
 

Cláusula Quinta 
(Alterações ao Protocolo) 

 
O presente protocolo constitui um instrumento de 
coordenação de esforços, no respeito pela autonomia e 
características próprias dos respetivos intervenientes, pelo 
que a adequação ou alteração do estipulado pelo mesmo, 
será apreciada e decidida por acordo entre os 
Outorgantes. 
 
O presente Protocolo, é feito em duplicado e assinado 
pelos representantes dos Outorgantes, destinando-se um 
exemplar a cada um dos Outorgantes. 
 
Odivelas, 00 de Dezembro de 2013. 

 
Pelo Primeiro Outorgante 

___________________________ 
Susana de Carvalho Amador 

 
Pelo Segundo Outorgante 

___________________________ 
João Lopes Filho” 

 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

CENTRO DE EXPOSIÇÕES DE ODIVELAS 
 

 
 

REALIZAÇÃO DE ATELIÊS NO 
CENTRO DE EXPOSIÇÕES DE ODIVELAS 

 
Realização de iniciativas e atividades, ateliês, workshops, 
palestras e espetáculos, no Centro de Exposições de 
Odivelas, de acordo com o proposto na informação n.º 
interno/2013/10509, de 2013-11-27, e nos termos da 
mesma informação. 
 
“(…)Neste sentido, e à semelhança do que tem vindo a 
ser feito com outras entidades, pretende-se dinamizar o 
Centro de Exposições de Odivelas, promovendo e 
incentivando o gosto pelas diferentes formas de arte, com 
criadores, artistas e formadores vários, para que estes, 
junto da população municipal, possam realizar as 
atividades referidas supra. 
 
Pretende-se que tais atividades sejam divulgadas por via da 
criação, pelo GCMA, dos respetivos layouts de 
divulgação, sendo posteriormente disponibilizada nos 
meios disponíveis do Município, nomeadamente 
facebook, intranet, internet, agenda municipal, nota à 
imprensa, solicitada atempadamente em ficha de iniciativa. 
 
As entidades promotoras responsabilizar-se-ão, pela 
gestão e dinamização dos ateliês/workshops/palestras/ 
pequenas atuações de teatro, que poderão incluir a 
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cobrança de inscrição, no entanto, esse valor e respetiva 
cobrança será sempre a cargo do responsável pelo evento. 
Caso haja cobrança a efetuar, os funcionários da Câmara 
Municipal de Odivelas terão um desconto de cerca de 
25%. 
 
Pese embora os constrangimentos orçamentais vigentes, 
relembramos que não estão implícitos custos diretos ao 
Município de Odivelas, à exceção do material gráfico 
disponibilizado pelo GCMA. 
 
A contratualização destas atividades será informalmente 
realizada, através de troca de e-mails com os 
formadores.(…)” (Informação n.º Interno/2013/10509, de 
2013-11-27). 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

RANCHO FOLCLÓRICO E ETNOGRÁFICO 
“OS MOLEIROS DO POMARINHO” 

CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 
 

Ratificar o despacho da Senhora Presidente exarado na 
informação n.º Interno/2013/10775, de 2013-12-10, de 
autorização para atribuição de um apoio, sob a forma de 
transporte municipal, ao Rancho Folclórico e Etnográfico 
“Os Moleiros do Pomarinho”, realizado no dia 14 de 
dezembro de 2013, numa deslocação a Vale de Milhaços, 
para participação na Festa de Natal da Casa de Repouso 
de Santa Eufémia, com um custo estimado de €109,72 
(cento e nove euros e setenta e dois cêntimos). 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PROCESSOS PARTICULARES 
 

 
 

PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO 
CAUÇÃO, BAIRRO GRANJAS NOVAS, LOTE 34, RAMADA 

 
Substituição de hipoteca legal, constituída sobre o lote 34, 
inserido no Bairro Granjas Novas, na Ramada, com 
Alvará de Loteamento n.º 1/2000/AUGI, de 31 de 
janeiro, pelo depósito caução n.º 10922, de 21-11-2013, do 
Banco Caixa Geral de Depósitos, no valor de € 1.113,49 
(mil, cento e treze euros e quarenta e nove cêntimos), em 
nome de António Joaquim Teixeira Moutinho, para 
garantir a boa execução das obras de urbanização 
referentes ao Alvará de Loteamento n.º 1/2000/AUGI, 
de 31 de janeiro, de acordo com o proposto na 

informação n.º 379/TR/DRRU/ DGOU/2013, de 2013-
11-27 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

REDUÇÃO DE CAUÇÃO - ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 2/2011, 
UNIÃO DE FREGUESIAS DE RAMADA E CANEÇAS, 

PROCESSO N.º 1733/LO 
 

Redução de caução prestada sobre os lotes 28, 29 e 37, 
inserido no Bairro Granjas Novas, através da garantia 
bancária n.º 97940000180880019, emitida pela Caixa Geral 
de Depósitos, para o valor de 345.800,10€ (trezentos e 
quarenta e cinco mil e oitocentos euros e dez cêntimos), 
em nome de Couteze, Lda., para a boa execução das obras 
de urbanização tituladas pelo Alvará de Loteamento n.º 
2/2011, de acordo com o proposto na informação 
constante a folhas 1753, de 2013-12-06 e restantes 
informações técnicas. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 8/89 
BAIRRO NOVO DO TRIGACHE, UNIÃO DAS FREGUESIAS DE 
PONTINHA E FAMÕES, LOTES 8, 10, 11, 13, 14, 25, 41, 45, 

49, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 60, 61, 64, 69, 72, 73, 75, 77 E 80 
PROCESSO N.º 29896/OM 

 
Alteração ao alvará de loteamento n.º 8/89, do Bairro 
Novo do Trigache, união das freguesias da Pontinha para 
os lotes 8, 10, 11, 13, 14, 25, 41, 45, 49, 52, 53, 54, 56, 57, 
58, 60, 61, 64, 69, 72, 73, 75, 77 e 80 em nome de Olívio 
São Pedro Mendes e outros. A proposta de alteração ao 
alvará de loteamento, surge da necessidade de conformar 
o alvará de loteamento com ocupações anteriores à 
emissão do alvará e não contempladas no mesmo, bem 
como novas pretensões, tal como a ocupação para 
atividades económicas, é ainda proposto a atualização do 
regulamento do bairro e correção de áreas de lotes, de 
acordo com as descrições e registos matriciais, nos termos 
das informações técnicas e nas condições referidas na 
informação constante a folhas 1409 do processo, datada 
de 2013-12-05. 
 
“(…) submeter o presente processo a deliberação de 
Câmara para aprovação da proposta de alteração ao alvará 
de loteamento n.º 8/89 do Bº Novo do Trigache, nas 
seguintes condições: 
 
Aplicação dos critérios definidos no art.º 99° do RMEU 
para o dimensionamento das cedências em AUGI, 
podendo ainda a Câmara Municipal prescindir da 
compensação devida à área de espaços verdes e de 
utilização coletiva, prevista no n.º 4 do art.º 44.° do 
Decreto-lei n.º 555/99 de 16 de Dezembro, com a 
redação dada pelo Decreto-lei n.º 177/2001 de 4 de Junho 
e no art.º 49º e n.º 2 do art.º 99º do RMEU, de acordo 
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com os fundamentos e nos termos e condições da 
informação técnica respetiva; 
 
Aceitação do valor 93.263,00€, como compensação pela 
área de cedência para equipamento de utilização coletiva 
em falta (613,75m2), aplicando os critérios definidos no 
art.º 99° do RMEU para o dimensionamento das 
cedências em AUGI, prevista no n.º 4 do art.º 44.° do 
Decreto-lei n.º 555/99 de 16 de Dezembro, com a 
redação dada pelo Decreto-lei n.º 177/2001 de 4 de Junho 
e no art.º 49° e n.º 2 do art.º 99° do RMEU, de acordo 
com os fundamentos e nos termos e condições da 
informação técnica respetiva.(…)” (Informação n.º 29896/OM, de 
05 de dezembro de 2013, constante a folhas 1408 e 1409 do processo). 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

5.ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
 
 

Realizada em 20 de dezembro de 2013 
 

Mandato 2013/2017 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 
 

MUNICIPÁLIA E.M. 
 

 
 

PLANO DE REESTRUTURAÇÃO 
 

Plano de Reestruturação da Municipália – Gestão de 
Equipamentos e Património do Município de Odivelas, 
E.M, de acordo com Proposta n.º 22/PRES/2013, datada 
de 16 de dezembro. 
 

“Proposta N.º 22/PRES/2013 
 
Assunto: Plano de Reestruturação apresentado pela 
Municipália 
 
Na sequência do ofício 182/PCA/MP/OF/13 DE 29 de 
novembro de 2013, o Conselho de Administração da 
Empresa Municipal veio apresentar um plano de 
reestruturação e em anexo ao mesmo, apresentou um 
documento do exercício do 1.º semestre e do final do 3.º 
trimestre, de onde ressalta uma efetiva redução e ganhos e 
aumento de gastos, indiciadores de um desequilíbrio 
orçamental. 
A criação da Unidade Técnica de Acompanhamento e 
Monitorização do setor público empresarial decorrente da 
entrada em vigor a 3 de dezembro do D.L. n.º 133/2013, 
de 3 de outubro vem reforçar os poderes de 
acompanhamento e controlo já previstos na Lei n.º 
50/2012, 31 de agosto. 
É à luz deste diploma que a Empresa Municipal veio 
apresentar o plano de reestruturação que se coloca para 
análise e votação deste Executivo, com medidas concretas 
destinadas a superar a situação deficitária em que se 
encontre e evitar a extinção. 
Essas medidas são as tendentes a: 
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• Resolver o problema estrutural que é a não 
existência de sustentabilidade operacional da 
empresa; 

• Definir políticas que gerem contração 
progressiva dos custos (incluindo ao nível de 
recursos humanos) e incremento progressivo das 
receitas. 

Em setembro de 2013, os resultados de exploração 
apresentados foram de -583.014,19€, referindo a Empresa 
Municipal que 147.000€ se referem a “fatores exteriores” 
e que o valor a equilibrar efetivamente é de 
436.014,10€. 
O art.º 62.º da Lei n.º 50/2012, 31 de agosto, fixa os 
critérios que determinam a extinção da Empresa 
Municipal e é com o intuito de evitar esse resultado que a 
Municipália E.M. apresenta o presente Programa de 
Reestruturação que abrange os diversos setores da 
empresa, a saber: 

� Nas Piscinas Municipais; 
� No Centro Cultural Malaposta; 
� No Pavilhão Multiusos – os custos de estrutura 

do equipamento, por serem elevados, têm 
contribuído para o incremento dos custos gerais. 
A parceria com o Sporting Clube de Portugal 
não só impediu a rentabilização do espaço a 
outros interessados como prejudicou gravemente 
o financiamento do Pavilhão. 

� Nos Bares – que funcionam nas piscinas, do 
centro cultural da Póvoa Sto. Adrião 
(concessionado), dos Paços do Concelho, da 
Malaposta, da Biblioteca Municipal D. Dinis e do 
Pavilhão Multiusos (com serviço de restaurante) 

 
Em síntese, referiremos as medidas elencadas no Plano de 
Reestruturação apresentado a Municipália E.M., que 
assentando em “razões estratégicas” e “vias de gestão” 
estarão aptas a viabilizar económico-financeiramente a 
empresa. 
A saber:  
 

Medidas que a empresa municipal projeta 
implementar no caminho da viabilização: 

 
 
I – No Pavilhão Multiusos: 
 
1)Devolver o equipamento à Câmara Municipal de 
Odivelas (não há envelope financeiro) 
2)A Empresa Municipal, na sequência da devolução 
referida em 1). Prestaria serviços à Câmara Municipal de 
Odivelas no dito equipamento. 
(Objetivo: encaixe de 125.000€) 
 
 
II – Oportunidades de negócio que a Empresa 
Municipal vai explorar: 
 
a)Ginásios; 
b)Escolinhas de futsal; 

c)Publicidade; 
d)Aluguer da nave principal; 
e)Férias desportivas (meses de julho e agosto). 
 
Pela utilização de equipamentos da CMO, a Empresa 
Municipal efetuará um pagamento. 
Programas de atividades que são solicitadas e autorizadas 
no âmbito das competências da Câmara Municipal de 
Odivelas e que terão lugar nos equipamentos geridos pela 
Empresa Municipal, serão da responsabilidade da 
autarquia. 
 
 
III - Bares e Restaurante 
 
- Pôr fim à sua exploração; 
- Concessionar a sua exploração ou encerrá-lo e colocar 
nos espaços máquinas de bebidas e alimentos nos bares 
das Piscinas e da Biblioteca; 
- Para o bar da Quinta da Memória (Paços do Concelho) é 
sugerida a possibilidade de celebrar um acordo 
- Concessionar o restaurante do Pavilhão Multiusos e o 
bar do Centro Cultural da Malaposta. 
 
É proposto o seguinte destino para as trabalhadoras com 
funções nos bares: 
- Integração na Municipália (outras áreas); 
- Rescisões dos contratos a termo; 
- Acordo com a Câmara Municipal de Odivelas, para 
“assumir” algumas trabalhadoras.  
(Objetivo: encaixe previsto de 120.000€) 
 
 
IV-Piscinas 
 
Redução de custos nas áreas da limpeza, rouparia, energia 
e água reavaliação da política de preços. 
 
 
V- Centro Cultural Malaposta 
 
Aumento de preços dos bilhetes (5 para 6€) 
Redução de custos (reavaliação de iniciativas) 
(Objetivo: Encaixe previsto de 5.000€) 
 
Em face do exposto e porque acreditamos que o Plano de 
Reestruturação da Municipália, é, não só viável como é, 
também, a solução que melhor salvaguarda o interesse 
público municipal e a grande maioria de postos de 
trabalho do pessoal ao serviço da empresa municipal, 
propomos que: 
 
O Executivo Municipal reunido em sessão extraordinária 
a 20 de dezembro de 2013 aprove o Plano de 
Reestruturação da Municipália, E.M.. 
 
Odivelas, 16 de dezembro de 2013 
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A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
(Susana de Carvalho Amador)” 

 
 
 

“PLANO DE REESTRUTURAÇÃO DA 
MUNICIPÁLIA EM 

 
Introdução 
 
Pelo que atrás foi exposto ficou claro que o Plano de 
Reestruturação da empresa se impõe pelos seguintes 
factos objetivos: 
 
- O ofício dirigido ao Conselho de Administração da 
Municipália EM, assinado pela Senhora Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas, representante do 
Acionista Único; 
 
- A necessidade de cumprimento do articulado legal em 
vigor (nomeadamente os preceitos decorrentes da Lei 
50/2012 de 31 de agosto, do Decreto-Lei 133/2013 de 3 
de outubro e da Lei 73/2013 de 3 de setembro, que  são 
mandatórios); 
 
- A avaliação decorrente dos resultados de exploração da 
Municipália EM, no exercício em curso e nos 
imediatamente anteriores; 
 
- A importância estratégica, para o Município de Odivelas 
e para os seus munícipes, da manutenção da atividade da 
empresa local, a única, aliás, do concelho de Odivelas. 
 
Do quadro geral apresentado e fazendo a necessária 
avaliação sustentada e integrada, somos a concluir que 
existem razões estratégicas para a manutenção da 
Municipália EM e que existem vias de gestão que irão 
colocar os resultados da empresa ao nível do que é exigido 
legalmente. Ou seja, a estratégia a propor ao Acionista 
Único, pelo Conselho de Administração da empresa, 
assenta em balizas coerentes e em decisões que são 
exequíveis. Não propomos soluções teóricas, nem 
soluções de execução pouco provável. Propomos, isso 
sim, soluções realistas e com consequências concretas ao 
nível da redução das despesas e incremento das receitas. 
 
Ao tomarmos esta atitude temos a perfeita noção de que 
para além do esforço que será solicitado à empresa no seu 
todo, incluindo diretores e trabalhadores em geral, iremos 
também solicitar um esforço acrescido ao Acionista 
Único. Temos aliás, a noção de que esta será uma 
oportunidade provavelmente única para que, por 
uma vez, consigamos equilibrar e sustentar a 
empresa municipal do Concelho de Odivelas. 
 
Nas medidas que iremos propor, levaremos em conta não 
só a necessidade de reduzir custos e incrementar receitas 
como também o entendimento de que é preciso, em cada 

momento, separar o essencial do acessório, numa 
perspetiva de prestação integrada de serviço público. 
 
O Plano ora apresentado, da responsabilidade primeira do 
Presidente do Conselho de Administração da Municipália 
EM e seus dois vogais, foi um programa discutido com os 
responsáveis dos diferentes setores e equipamentos da 
empresa. Foi ouvido o Técnico Oficial  
 
de Contas bem como o Revisor Oficial de Contas. Houve 
também lugar a conversas exploratórias com a Senhora 
Presidente da Câmara Municipal de Odivelas. 
 
BASES ESTRATÉGICAS DO PLANO DE 
REESTRUTURAÇÃO DA MUNICIPÁLIA EM 
 
Pressuposto principal: o resultado líquido negativo que 
é expetável para o exercício de 2013 será o maior desde 
que existe a empresa municipal. A 30 de setembro estava 
no valor real de 583.014,99€ e, portanto, o que se prevê 
para 31 de dezembro será similar, eventualmente até um 
tanto maior, fruto de acertos contabilísticos. Ademais, é 
entendido que o resultado líquido negativo da Municipália 
EM, que se tem mantido no tempo (com exceção do 
exercício de 2008) é entendido como não estrutural. Isto 
é, entende-se que a empresa detém viabilidade económica-
financeira mas que exige medidas que a coloquem de 
forma duradoura em zona de cumprimento dos critérios 
impostos pelos articulados legais.  
 
MEDIDAS EM CONCRETO 
 
Pavilhão Multiusos 
 
- Devolver o Pavilhão Multiusos à Câmara Municipal de 
Odivelas. Trata-se de um equipamento gerador de custos 
de estrutura permanentes que não são comportáveis à 
empresa municipal, em termos de uma política sustentada 
de exploração. O facto de a Municipália EM deixar de ter 
a obrigação destas despesas poderá gerar uma economia 
de 275.000€. Nestas despesas estão rubricas como: 
segurança, energia/eletricidade, gás, água e limpeza.  
 
Esta devolução de equipamento não encerra envelope 
financeiro pois no contrato de cessão de exploração (do 
Pavilhão Multiusos) da Câmara Municipal de Odivelas à 
Municipália EM também não houve envelope financeiro 
anexo. 
 
- Estabelecer um contrato de prestação de serviços (que 
poderá ser repartido) entre a Municipália EM e a Câmara 
Municipal de Odivelas tendo em vista que a Municipália 
EM preste serviços à Câmara Municipal de Odivelas 
(serviços que a Câmara Municipal de Odivelas não está 
vocacionada para gerir e prestar) relacionados com o 
Pavilhão Multiusos. Com este contrato salvaguarda-se a 
prestação de serviços adequados aos munícipes de 
Odivelas e Área Metropolitana de Lisboa (não podemos 
esquecer nunca que o Pavilhão Multiusos é um 
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equipamento de vocação metropolitana e não 
simplesmente concelhia). Com esta prestação de serviços a 
Municipália EM pretende atingir uma faturação líquida na 
ordem dos 125.000€. Entenda-se que a Municipália EM 
irá faturar os serviços não à Câmara Municipal de 
Odivelas mas sim a terceiros (os clientes da Municipália 
EM). Ao contrário, a Câmara Municipal de Odivelas irá 
receber, pago pela Municipália EM, os custos inerentes a 
cada utilização pela empresa. 
 
- A Municipália EM irá explorar as seguintes 
oportunidades de negócio: 
 
a) Ginásios; 
 
b) Escolinhas de futsal; 
 
c) Publicidade; 
 
d) Aluguer da nave principal; 
 
e) Férias desportivas (meses de Julho e Agosto). 
Para todas estas atividades haverá lugar a  
um pagamento à Câmara Municipal de Odivelas igual aos 
custos de utilização do equipamento.  
 
- Iniciativas da Câmara Municipal de Odivelas (sarau do 
SCP, sarau dos Colégios Militares, Federação Portuguesa 
de Ginástica, Federação Portuguesa de Judo, Federação 
Portuguesa de Karaté, etc).  
 
Estas iniciativas, que são oriundas de solicitações 
diretamente à Presidência da Câmara Municipal de 
Odivelas ou oriundas de acordos e parcerias do pelouro 
do Desporto, correrão sob a responsabilidade da Câmara 
Municipal de Odivelas. Todas as receitas eventuais serão 
para a Câmara Municipal de Odivelas. E, naturalmente, 
todos os custos serão da responsabilidade também da 
Câmara Municipal de Odivelas. A Municipália EM terá a 
seu cargo a gestão operacional das iniciativas: a gestão no 
terreno, através do seu responsável de operações.   
  
Subsetor dos Bares e Restaurante 
 
- Propõe-se terminar com a exploração do subsetor dos 
Bares e Restauração, dado não se tratar de uma atividade 
enquadrada pela Lei 50/2012 enquanto atividade de 
gestão de serviços de interesse geral. Para além de que se 
trata de um subsetor altamente deficitário na sua 
exploração, pelo menos no seu figurino atual. 
 
- Os bares da Câmara Municipal de Odivelas, da 
Biblioteca Municipal e das Piscinas Municipais, são bares 
de procura reduzida. Não possuem massa crítica de 
procura para poderem ser rentabilizados por uma empresa 
que não tem vocação para tal (a Municipália EM). Se não 
houver lugar à concessão dos bares das Piscinas 
Municipais e da Biblioteca Municipal haverá o seu 
encerramento, ficando em substituição máquinas de 

bebidas e alimentos (vending). No tocante ao bar dos 
Paços do Concelho haverá a necessidade de se estabelecer 
um acordo com a Câmara Municipal de Odivelas. 
 
- O bar do Multiusos (que é também restaurante) está, 
excelentemente apetrechado e tem potencial muito forte. 
Aqui, o caminho será, claramente, o da concessão; 
 
- O bar do Centro Cultural Malaposta tem também 
potencial e poderá encontrar o caminho da concessão em 
separado ou em conjunto com o bar/restaurante do 
Pavilhão Multiusos. 
 
Ao nível dos recursos humanos deste subsetor haverá 
uma política rigorosa e sempre respeitadora dos direitos 
dos trabalhadores e das leis em vigor. Claro que, 
terminando a exploração direta dos bares por parte da 
Municipália EM terá de existir um processo sustentado 
que inclua: 
 
- Integração de algumas trabalhadoras nas diferentes 
atividades da Municipália EM; 
 
- Rescisões dos contratos a termo certo; 
 
- Negociação com as entidades eventualmente 
concessionárias da integração das trabalhadoras; 
 
- Acordo com a Câmara Municipal de Odivelas no tocante 
à assunção de algumas das trabalhadoras. 
 
Haverá lugar, naturalmente, nos casos em que tal for 
devido, ao pagamento de indemnizações no quadro estrito 
da lei vigente.    
 
Com a decisão de terminar a exploração do subsetor dos 
bares não só se adequará a atividade da empresa ao 
quadro legal, como se resolverá o problema de respetivo 
défice crónico. Em 2013 calcula-se que poderá atingir 
cerca de 90.000€ negativos. Se a este valor agregarmos as 
receitas derivadas das concessões, teremos um encaixe 
líquido (comparativamente a 2013) que poderá ascender 
aos 120.000€. 
 
Piscinas Municipais 
 
Nas piscinas municipais ir-se-á implementar uma política 
sustentada de redução de custos: 
 
- Na área da limpeza; 
 
- Na área da rouparia; 
 
- Na área da energia: gás e electricidade;  
 
- Na água; 
 
- Irá também ser efetuada uma reavaliação na política de 
preços. 
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A economia global com as medidas em curso poderá 
atingir o valor de 25.000€. Mas ir-se-á explorar novas vias 
para encontrar gestão alternativa dos energias existentes 
(através de parcerias com contactos já estabelecidos) ou 
mesmo encontrar energias alternativas para o 
funcionamento integral do complexo das piscinas 
municipais. 
 
Centro Cultural Malaposta   
 
- Na bilhética irá haver um ajustamento de preços que 
levará a que os preços tabela sofram um aumento, 
sobretudo aqueles que são de maior procura. Referimo-
nos, essencialmente, aos de cinco euros que irão passar 
para seis euros. 
 
- Irá existir uma reavaliação das iniciativas culturais e 
artísticas tendo em vista, mantendo a qualidade e matriz 
integradora e diversificada da programação, conseguir 
efetiva redução de custos.   
 
Prevemos conseguir, com estas medidas uma economia 
global de cerca de 5.000€.  
 
Em termos globais, com o presente pacote de 
medidas pensa-se conseguir uma redução de custos, 
associada a um incremento de receitas, que atingirá 
no exercício de 2014 o valor previsional de 550.000€ 
(Centro Cultural Malaposta, Piscinas Municipais de 
Odivelas,  Pavilhão Multiusos e subsetor dos bares e 
restaurante).  
 
CONCLUSÃO 
 
O quadro de medidas estratégicas ora apresentado 
cria um novo perfil ao nível da gestão de 
equipamentos e setores da Municipália EM e gera 
uma nova perspetiva em termos de economia de 
custos e potenciação de receitas. As opções propostas 
são opções que apostam no corte radical nos custos 
gerados pelos dois centros de custos principais: o 
Pavilhão Multiusos e o subsetor dos Bares e 
Restaurante. Centros de custos, aliás, não totalmente 
enquadráveis na perspetiva de prestação de serviço 
público (legalmente definida, aliás) que deve presidir 
à exploração de atividade de uma empresa 
municipal. No caso do subsetor dos Bares e 
Restaurante por ser uma atividade não entendida 
como explorável por uma empresa local; no caso do 
pavilhão Multiusos por se tratar de um equipamento 
de espetro metropolitano e, por isso, se explorado 
diretamente, gerador de custos não cobríveis por 
potenciais receitas. 
 
Ao nível das receitas apostou-se precisamente na 
contratação direta com a Câmara Municipal de 
Odivelas, de setores de oportunidade (gerados pelo 
Pavilhão Multiusos) que irão permitir a 

rentabilização para a empresa local dado apenas 
serem focalizados os custos efetivamente realizados 
nas diferentes ações e projetos a implementar. 
Apostou-se, ainda, na obtenção de recursos através 
da concessão dos bares e restaurante existentes bem 
como no incremento a gerar de receitas no Centro 
Cultural Malaposta e nas Piscinas Municipais de 
Municipais. 
 
Claro que a execução de todas as políticas propostas 
implicará algum tempo de gestação e 
implementação, nomeadamente ao nível do subsetor 
dos Bares e Restaurante. Tal, poderá evitar que os 
efeitos totais se sintam logo em janeiro 2014. Mas 
estamos certos de que durante o primeiro bimestre 
ou trimestre já as novas políticas estarão em integral 
laboração. 
 
O processo de contenção e reconfiguração 
estratégica e competitiva da Municipália EM é um 
processo que terá de continuar a aprofundar-se, de 
modo firme e estruturado, durante os exercícios 
seguintes: nomeadamente os de 2014 e 2015. Estamos 
seguros, aliás, de que no final de 2014 estará 
terminado o processo que permitirá cumprir 
integralmente todas as exigências do artigo 62 da Lei 
50/2012 de 31 de agosto. 
 
Por último, fica o sublinhado de que a articulação 
com o Acionista Único (a Câmara Municipal de 
Odivelas) será permanente e interativa por parte da 
empresa municipal. E que a Missão da empresa será 
sempre a de profundar a performance de prestação 
de serviço público aos munícipes do concelho de 
Odivelas. 
 
Olival Basto, 29 de novembro de 2013 
 
O  CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
 
O Presidente: 
 
___________________________ 
   (Dr. Mário Máximo)  
 
 
Os Vogais:       
 
__________________________ 
    (Sr. Luís de Sá) 
 
__________________________ 
   (Eng. Eduardo Espada)”    

 
(Aprovado por maioria) 
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UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 
 

DESPACHOS 
 

 
 

PRESIDÊNCIA 
 

 
 

DESPACHO N.º 158/PRES/2013 
 

Assunto: Alteração ao Despacho N.º 70/PRES/2010, de 
9 de setembro, sobre a constituição de Grupo de Trabalho 
para acompanhar a negociação do Acordo Coletivo de 
Entidade Empregadora Pública - ACEEP, entre os 
sindicatos e a Câmara Municipal de Odivelas 
 
Considerando ter havido algumas alterações ao nível das 
unidades orgânicas, verifica-se a necessidade de alterar o 
grupo de trabalho que foi constituído, por Despacho n.º 
70/PRES/2010, para acompanhar o processo negocial do 
Acordo Coletivo de Entidade Empregadora Pública entre 
os sindicatos e a Câmara Municipal de Odivelas. 
 
Neste contexto determino que o grupo de trabalho para 
aqueles efeitos, passe a ser constituído pelos seguintes 
elementos: 
 
– Gabinete da Presidência – Dra. Irene Duarte, Assessora 

Jurídica; 
– DJGFP – Dr. João Serrano, Diretor; 
– DJGFP/DRHF – Dra. Cristina Mira, Chefe da Divisão; 

– Piedade Lopes, técnica superior; 
– Verónica Correia, técnica superior. 

 
O presente grupo de trabalho será coordenado pelo Sr. 
Diretor, Dr. João Serrano, sendo substituído nas suas 
ausências e impedimentos pela Sra. Dra. Irene Duarte. 
 
Odivelas, 16 de dezembro de 2013 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

(Susana de Carvalho Amador) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VEREAÇÃO 
 

 
 

DESPACHO N.º 07/GVEV/2013 
 
Assunto: SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO 
SECRETÁRIO DO GABINETE DE APOIO AO SR. 
VEREADOR EDGAR VALLES, PAULO JORGE LUÍS 
RIBEIRO 
 
 
Atento o Princípio da Desconcentração Administrativa, 
consagrado no n.º 2 do artigo 267º da Constituição da 
República Portuguesa e com vista a uma administração 
mais célere, económica e eficaz, nos termos do n.º 6 do 
artigo 42º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, e atentos os artigos 35º a 40º do Código do 
Procedimento Administrativo, pelo presente despacho, 
subdelego, no Secretário, Paulo Jorge Luís Ribeiro, o 
exercício, durante o meu período de férias, de 1 a 13 de 
janeiro de 2014, das competências abaixo indicadas que 
me foram delegadas e subdelegadas pela Sr.ª Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas, nos termos do Despacho 
n.º 135/PRES/2013, de 23 de outubro, nos seguintes 
termos e limites: 
 
1. A prática dos atos de gestão ordinária inerentes ao 
exercício da competência prevista na alínea b) do n.º 1 do 
artigo 35º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, de execução das deliberações da Câmara 
Municipal e de coordenação da atividade dos serviços sob 
a minha superintendência. 
 
Odivelas, 18 de dezembro de 2013. 
 
 

Por Delegação e Subdelegação de Competências da Sr.ª 
Presidente da CMO,  

através do Despacho n.º 135/PRES/2013, de 23 de 
Outubro 

O Vereador 
Edgar S. Valles 

 
 
 

 

OUTROS DESPACHOS 
 

 
 

DESPACHO N.º 03/DJGFP/GGPAG/2013 
 
Assunto: Subdelegação de Competências do Director do 
Departamento Jurídico e de Gestão Financeira e 
Patrimonial no Chefe de Divisão de Licenciamentos, 
Atividades Económicas e Projetos Comparticipados 
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Ao abrigo do disposto no artigo 38.º do Anexo I da Lei 
75/2013, de 12 de setembro, que estabelece o Regime 
Jurídico das Autarquias Locais, conjugado com os artigos 
35.º, 36.º e 37.º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 
15 de novembro, na redação conferida pelo Decreto-Lei 
n.º 6/96, de 31 de janeiro, delego no Senhor Chefe de 
Divisão de Licenciamentos, Atividades Económicas 
e Projetos Comparticipados, José António dos 
Remédios Janeiro, Licenciado em Direito, as 
competências abaixo discriminadas no âmbito da Divisão, 
nomeadamente: 
 

I 
 

1. Autorizar férias dos trabalhadores, afetos a esta 
Unidade Orgânica, em conformidade com os respetivos 
mapas e requerimentos apresentados pelos trabalhadores, 
sem prejuízo pelo regular funcionamento do serviço e da 
salvaguarda do interesse público; 
2. Justificar faltas no âmbito do serviço, à exceção do 
previsto nos n.ºs 3 e 4 do artigo 40.º do Estatuto 
Disciplinar dos Trabalhadores que Exercem Funções 
Públicas, na redação atual, aprovado pela Lei n.º 58/2008, 
de 9 de setembro; 
3. Autorizar termos de abertura e de encerramento de 
livros sujeitos a esta formalidade; 
4. Visar boletins de horas extraordinárias e de ajudas de 
custo; 
5. Competências genéricas de gestão para instrução de 
processos e procedimentos administrativos a cargo do 
respetivo Gabinete devendo tomar todas as medidas que 
visem acelerar a respetiva conclusão e a execução das suas 
decisões, nelas se incluindo, entre outras, pedidos de 
parecer a organismos exteriores e a publicação em edital 
dos atos administrativos, quando obrigatórios; 
6. Praticar outros atos e formalidades de carácter 
instrumental necessários ao exercício da competência 
decisória da subdelegante. 
 

II 
 

1. A competência prevista na alínea b) do n.º 1 do artigo 
35.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
para execução das deliberações da câmara municipal e 
coordenar a respetiva atividade; 
2. A competência prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 
35.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
para dar cumprimento às deliberações da assembleia 
municipal, sempre que para a sua execução seja necessária 
a intervenção da câmara municipal; 
3. A competência prevista na alínea m) do n.º 2 do artigo 
35.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
para conceder licenças policiais ou fiscais, nos termos da 
lei, regulamentos e posturas; 
4. A competência prevista na alínea f) do n.º 3 do artigo 
38.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
para autorizar a passagem de termos de identidade, 
idoneidade e justificação administrativa; 

5.A competência prevista na alínea h) do n.º 3 do artigo 
38.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
para emitir alvarás exigidos por lei na sequência da decisão 
ou deliberação que confiram esse direito; 
6. A competência prevista na alínea i) do n.º 3 do artigo 
38.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
conceder licenças de ocupação da via pública por motivo 
de obras; 
7. A competência prevista na alínea j) do n.º 3 do artigo 
38.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
autorizar a renovação de licenças que dependa unicamente 
do cumprimento de formalidades burocráticas ou 
similares pelos interessados; 
8. A competência prevista na alínea k) do n.º 3 do artigo 
38.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
emitir o cartão de vendedor ambulante; 
7. As competências previstas nos artigos 5.º, 18.º, 20.º e 
n.º 2 do artigo 39.º do Decreto-Lei n.º 310/2002, de 29 de 
setembro, na sua redação atual, o qual regula o regime 
jurídico do licenciamento e fiscalização pelas câmaras 
municipais de atividades diversas anteriormente cometidas 
aos governos civis; 
8. A competência prevista nos n.ºs 3 e 4 do artigo 5.º, na 
alínea a) do n.º 3 do artigo 6.º, na alínea a) do n.º 6 do 
artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 48/2011, de 1 de abril, na 
sua redação atual, que simplifica o regime de exercício de 
diversas atividades económicas no âmbito da iniciativa 
“Licenciamento Zero”, e demais competências próprias 
nele previstas, relacionadas com estas matérias; 
9.As competências próprias previstas no Decreto-Lei n.º 
209/2008, de 29 de outubro, que aprovou o regime do 
exercício da atividade industrial (REAI), por força da 
aplicação do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 169/2012, de 1 
de agosto, com exclusão das referentes ao exercício da 
fiscalização, aplicação de medidas cautelares e sanções; 
10. As competências próprias previstas no Sistema de 
Industria Responsável (SIR), aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 169/2012, de 1 de agosto, com exclusão das referentes 
ao exercício da fiscalização, aplicação de medidas 
cautelares e sanções. 
 
As competências ora subdelegadas poderão ser revogadas 
a todo o tempo desde que circunstâncias o justifiquem e, 
bem assim como quaisquer atos praticados pelo 
subdelegado no exercício da presente subdelegação. 
  
A subdelegação de competências ora efetuada, poderá ser 
revogada, total ou parcialmente, desde que as 
circunstâncias o justifiquem e os superiores interesses do 
Município o aconselhem. 
 
Nas mesmas circunstâncias e pelos mesmos motivos, 
poderão ser revogados quaisquer atos praticados pelo 
subdelegado, bem como poderá ser decidida a avocação 
de algum processo ou assunto. 
 
Em tais casos e enquanto o processo ou assunto não for 
devolvido ao subdelegante, o subdelegado abster-se-á de 
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praticar quaisquer ações ou iniciativas, que por qualquer 
forma, sejam suscetíveis de alterar a situação existente. 
 
O presente despacho produz efeitos a partir desta data. 
 
Odivelas, 27 de novembro de 2013 
 

O Diretor do Departamento Jurídico e de Gestão 
Financeira e Patrimonial 

No uso da competência que me foi subdelegada pela Sra. 
Vereadora Mónica Vilarinho 

através do Despacho n.º 1/VMLV/2013, de 26 de 
novembro de 2013 

João Serrano 
 
 
 

DESPACHO N.º 24/DGOU/2013 
 

Assunto: Subdelegação de assinatura de correspondência e 
expediente no âmbito da Divisão de Reabilitação e 
Reconversão Urbana 
 
Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 5.º do Decreto-
Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, na atual redação, diploma 
que aplica à 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, na atual redação subdelego na Técnica 
Superior, Arq.ª Mafalda Sousa dos Santos, durante o 
período compreendido entre os dias 23 a 27 de dezembro 
de 2013, 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 e Reconversão Urbana. 
 
Odivelas, 17 de dezembro de 2013 
 

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 17/VPCT/2013 

António de Sousa, Arq.º 
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DECISÕES COM EFICÁCIA EXTERNA 
 

 
 
 

GESTÃO E ORDENAMENTO URBANÍSTICO 
 

 
 

Listagem dos despachos efetuados pela Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, nos termos da Informação n.º 
Interno/2013/10934, de 2013.12.11, referente ao mês de 
novembro de 2013: 
 
 
Processo n.º 14262/D/OVP 
Nome: Condomínio do Prédio 
Assunto: Ocupação de Espaço Público por motivo de obras 
Local: Rua da Guiné, n.º 1 – Olival Basto 
Data de despacho: 08.11.2013 
Teor do Despacho: Concordo/Defiro 
 
Processo n.º 14314/D/OVP 
Nome: Condomínio do Prédio 
Assunto: Ocupação de Espaço Público por motivo de obras 
Local: Rua Álvaro de Campos, n.º 9 - Ramada 
Data de despacho: 08.11.2013 
Teor do Despacho: Concordo/Defiro 
 
Processo n.º 14343/D/OVP 
Nome: António José Silva Santos 
Assunto: Ocupação de Espaço Público por motivo de obras 
Local: Largo Vieira Caldas, n.º 10 - Caneças 
Data de despacho: 08.11.2013 
Teor do Despacho: Concordo/Defiro 
  
Processo n.º 14278/D/OVP 
Nome: José de Abreu Carvalho 
Assunto: Ocupação de Espaço Público por motivo de obras 
Local: Rua Vitor Cordon, n.º 7 - Odivelas 
Data de despacho: 08.11.2013 
Teor do Despacho: Concordo/Defiro 
  
Processo n.º 14278/D/OVP 
Nome: José de Abreu Carvalho 
Assunto: Ocupação de Espaço Público por motivo de obras 
Local: Rua Vitor Cordon, n.º 7 - Odivelas 
Data de despacho: 08.11.2013 
Teor do Despacho: Concordo/Defiro 
  
Processo n.º 14338/D/OVP 
Nome: Francisco Fernandes Marcos 
Assunto: Ocupação de Espaço Público por motivo de obras 
Local: Rua Alves Redol, n.º 17 – Odivelas 
Data de despacho: 08.11.2013 
Teor do Despacho: Concordo/Defiro 
  
Processo n.º 14337/D/OVP 
Nome: Chavitubo Estruturas Metalicas, Lda. 
Assunto: Ocupação de Espaço Público por motivo de obras 
Local: Rua da Republica, n.º 84 e 86 - Caneças 
Data de despacho: 08.11.2013 
Teor do Despacho: Concordo/Defiro 
  

Processo n.º 14322/D/OVP 
Nome: Condomínio do prédio 
Assunto: Ocupação de Espaço Público por motivo de obras 
Local: Avenida da Liberdade, n.º 14 - Ramada 
Data de despacho: 08.11.2013 
Teor do Despacho: Concordo/Defiro 
  
Processo n.º 14331/D/OVP 
Nome: Condomínio do prédio 
Assunto: Ocupação de Espaço Público por motivo de obras 
Local: Praça Eduardo Luís I e Rua Abel Manta - Odivelas 
Data de despacho: 08.11.2013 
Teor do Despacho: Concordo/Defiro 
  
Processo n.º 14334/D/OVP 
Nome: Condomínio do prédio 
Assunto: Ocupação de Espaço Público por motivo de obras 
Local: Praceta 1º de dezembro, n.º 15 - Odivelas 
Data de despacho: 08.11.2013 
Teor do Despacho: Concordo/Defiro 
  
Processo n.º 14339/D/OVP 
Nome: Joaquim Jesus Bolito 
Assunto: Ocupação de Espaço Público por motivo de obras 
Local: Rua Fernando Pessoa, n.º 3 – Quinta das Pretas - Famões 
Data de despacho: 08.11.2013 
Teor do Despacho: Concordo/Defiro 
  
Processo n.º 14340/D/OVP 
Nome: Manuel Fernandes Brito Abreu 
Assunto: Ocupação de Espaço Público por motivo de obras 
Local: Rua Dr. Egas Moniz, n.º 13 - Odivelas 
Data de despacho: 08.11.2013 
Teor do Despacho: Concordo/Defiro 
  
Processo n.º 14301/D/OVP 
Nome: Condomínio do prédio 
Assunto: Ocupação de Espaço Público por motivo de obras 
Local: Rua D. Inês de Castro, Lote 191 – Pedernais - Ramada 
Data de despacho: 08.11.2013 
Teor do Despacho: Concordo/Defiro 
  
Processo n.º 14238/D/OVP 
Nome: Condomínio 
Assunto: Ocupação de Espaço Público por motivo de obras 
Local: Av.ª da Liberdade, n.º 19 - Ramada 
Data de despacho: 27.11.2013 
Teor do Despacho: Concordo/Defiro 
  
Processo n.º 14374/D/OVP 
Nome: Administração do Condomínio  
Assunto: Ocupação de Espaço Público por motivo de obras 
Local: Rua Alexandre Herculano, n.º 26 - Odivelas 
Data de despacho: 27.11.2013 
Teor do Despacho: Concordo/Defiro 
  
Processo n.º 14369/D/OVP 
Nome: Ema de Jesus Delgado Martins Antunes 
Assunto: Ocupação de Espaço Público por motivo de obras 
Local: Rua Padre António Vieira, n.º 30 – R/C Dtº - Póvoa Stº 
Adrião 
Data de despacho: 27.11.2013 
Teor do Despacho: Concordo/Defiro 
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Processo n.º 14375/D/OVP 
Nome: Celestina da Silveira Pinto 
Assunto: Ocupação de Espaço Público por motivo de obras 
Local: Rua Major Caldas Xavier, 14 – R/Ch Esq. - Odivelas 
Data de despacho: 27.11.2013 
Teor do Despacho: Concordo/Defiro 
  
Processo n.º 34686/ANT 
Nome: António Cordeiro Malcato e outros 
Assunto: Vistoria ao abrigo do artigo 1415º do código Civil, D.L. 
n.º 47 344 de 25 novembro 1966, constituição de propriedade 
horizontal 
Local: Praceta 1 de Dezembro, nº 9 - Odivelas 
Data de despacho: 27.11.2013 
Teor do Despacho: Concordo/Homologo 
 
 
Listagem dos despachos efetuados pelo Vereador Paulo 
César Teixeira, no uso da competência 
delegada/subdelegada pela Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, através do despacho n.º 
133/PRES/2013, de 23 de outubro, nos termos da 
Informação n.º Interno/2013/10938, de 2013.12.11, referente 
ao mês de novembro de 2013: 
 
 
Processo n.º 14291/D/E 
Nome: Vodafone Portugal – Comunicações Pessoais 
Assunto: Comunicação Prévia- Dec-Lei 555/99 de 16 dez na sua 
nova redação 
Local: Rua 3 de Abril de 1964 e Av.ª Dr. Augusto Abreu Lopes - 
Odivelas 
Data de despacho: 05.11.2013 
Teor do Despacho: Concordo 
  
Processo n.º 11155/OP 
Nome: Centro Médico da Ramada, Lda. 
Assunto: Declaração de extinção de procedimentos por 
caducidade, nos termos do artigo 71º do RJUE 
Local: Rua Nascimento Fernandes, n.º 1 - Ramada 
Data de despacho: 06.11.2013 
Teor do Despacho: Concordo 
  
Processo n.º 8975/OP 
Nome: Alberto Gonçalves 
Assunto: Declaração de extinção de procedimentos por 
caducidade, nos termos do artigo 71º do RJUE 
Local: Travessa da Rua Palmira Basto - Ramada 
Data de despacho: 06.11.2013 
Teor do Despacho:  
  
Processo n.º 14292/D/E 
Nome: Vodafone Portugal – Comunicações Pessoais, SA 
Assunto: Comunicação Prévia- Dec-Lei 555/99 de 16 dez na sua 
nova redação 
Local: Rua 3 de Abril de 1964 e Av.ª Dr. Augusto Abreu Lopes - 
Odivelas 
Data de despacho: 05.11.2013 
Teor do Despacho: Concordo 
  
Processo n.º 14316/D/PUB 
Nome: Ginoulhiac & Pinto Leite, Organização de Eventos, Lda. 
Assunto: Licenciamento de Ocupação de Espaço Público 
Local: Junto ao Metro de Odivelas 
Data de despacho: 07.11.2013 
Teor do Despacho: Concordo 

  
Processo n.º 10432/OP 
Nome: Rucanuel – Móveis e Decorações, Lda. 
Assunto: Declaração de extinção de procedimentos por 
caducidade, nos termos do  n.º 6 artigo 20º do RJUE 
Local: Rua Ilha Porto Santo, n.º 78 Odivelas 
Data de despacho: 06.11.2013 
Teor do Despacho: Concordo 
  
Processo n.º 8659/OP 
Nome: Dentinhos de Leite – Infantário e jardim Infantil, Lda. 
Assunto: Declaração de extinção de procedimentos por 
deserção, nos termos do artigo 103º do CPA 
Local: Casal dos Sinais - Caneças 
Data de despacho: 06.11.2013 
Teor do Despacho: Concordo 
  
Processo n.º 8516/OP 
Nome: Josué Bernardo 
Assunto: Declaração de extinção de procedimentos por 
caducidade, nos termos do artigo 71º do RJUE 
Local: Lote 3- Famões 
Data de despacho: 06.11.2013 
Teor do Despacho: Concordo 
  
Processo n.º 8517/OP 
Nome: Josué Bernardo 
Assunto: Declaração de extinção de procedimentos por 
caducidade, nos termos do artigo 71º do RJUE 
Local: Lote 4 - Famões 
Data de despacho: 06.11.2013 
Teor do Despacho: Concordo 
  
Processo n.º 13246/OP 
Nome: Fábrica da Igreja Paroquial Santíssimo Nome de Jesus de 
Odivelas 
Assunto: Prorrogação do Alvará de Licença de Construção, nos 
termos do previsto no n.º 5 do artigo 58º do D.L n.º 555/99, de 
16 dezembro na redação atual 
Local: Rua Dr. João Santos - Casal do Marco – Arroja - Odivelas 
Data de despacho: 06.11.2013 
Teor do Despacho: Concordo 
  
Processo n.º 11726/OP 
Nome: José Manuel 
Assunto: Declaração de extinção de procedimento por 
Caducidade, nos termos do n.º 4 do artigo 20º do RJUE 
Local: Quinta dos Pombais – Odivelas 
Data de despacho: 06.11.2013 
Teor do Despacho: Concordo 
  
Processo n.º 8514/OP 
Nome: Josué Bernardo 
Assunto: Declaração de extinção de procedimentos por 
caducidade, nos termos no artigo 71º do RJUE 
Local: Lote 1 – Famões 
Data de despacho: 06.11.2013 
Teor do Despacho: Concordo 
  
Processo n.º 1733/LO 
Nome: Couteze, Lda 
Assunto: Prorrogação de prazo das Obras de Urbanização 
Local: Granjas Novas (lote 28, 29 e 37) - Ramada 
Data de despacho: 06.11.2013 
Teor do Despacho: Concordo 
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Processo n.º 8515/OP 
Nome: Josué Bernardo 
Assunto: Declaração de extinção de procedimento por 
caducidade, nos termos do artigo 71º do RJUE 
Local: Lote 2 – Famões 
Data de despacho: 06.11.2013 
Teor do Despacho: Concordo 
  
Processo n.º 11366/OP 
Nome: Francisco Martins Matias 
Assunto: Homologação do auto de vistoria realizada ao abrigo 
do artigo 65º do decreto-lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na 
sua atual redação 
Local: 
Data de despacho: Praceta Paulo Gama, nº 6 (Terra dos 
Moinhos) – Odivelas 
06.11.2013 
Teor do Despacho: Concordo 
  
Processo n.º 14326/IP/ED 
Nome: Francisco António Paulo  
Assunto: Informação Prévia – artº 14 do Dec-Lei n.º 555/99 
com a redação dada pelo Dec-Lei n.º 26/2010 de 30 de Março 
Local: Rua do Sol Nascente, lote 224- B.º Sol Nascente – União 
de freguesias de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 
Teor do despacho: 11.11.2013 
Concordo 
  
Processo n.º 14318/IP/ED 
Nome: Tiago Francisco Nunes dos Santos 
Assunto: Informação Prévia – art.º 14 do Dec-Lei n.º 555/99 
com a redação dada pelo Dec-Lei n.º 26/2010 de 30 de Março 
Local: Rua da Salvação, lote 19 – B.º Sete Quintas (AUGI 2) – 
União de freguesias de Ramada e Caneças 
Data de despacho: 
Teor do Despacho: 11.11.13 
Concordo 
  
Processo n.º 12208/D 
Nome: Telcabo, Telecomunicações e Eletricidade, Lda. 
Assunto: Autorização Municipal – Decreto-Lei n.º 11/2003 de 
18-01 
Local: Bairro Granjas Novas de Cima, Lote 5 – União de 
freguesias de Ramada e Caneças 
Data de despacho: 25.11.2013 
Teor do Despacho: Concordo 
  
Processo n.º 14323/IP/ED 
Nome: Manuel Fernando Vilela da Silva 
Assunto: Informação Prévia – artº 14 do Dec-Lei n.º 555/99 
com a redação dada pelo Dec-Lei n.º 26/2010 de 30 de Março 
Local: Rua da Boa Hora, Lote 87- B.º dos Carrascais – União de 
Freguesias de Ramada e Caneças 
Data de despacho: 25.11.2013 
Teor do Despacho: Concordo 
  
Processo n.º 14309/D/PUB 
Nome: Auto Fornence – Reparação e Comercio de Automóveis, 
Lda. 
Assunto: Pedido de Renovação de Licenciamento de Publicidade 
e/ou mobiliário urbano 
Local: Rua do Sr. Roubado, Lote 311 - Odivelas 
Data de despacho: 28.11.2013 
Teor do Despacho: Concordo 

  
Processo n.º 14099/OP 
Nome: Sociedade Recreativa Unidos do Botafogo 
Assunto: Licença Administrativa – nº 2 do artº 4 do Dec-Lei nº 
555/99 na sua nova redação 
Local: Rua da República, n.º 29 - Caneças 
Data de despacho: 29.11.2013 
Teor do Despacho: Concordo 
 
 
Listagem dos Alvarás de Utilização e de Construção, 
emitidos pelo Diretor do Departamento de Gestão e 
Ordenamento Urbanístico, no uso da competência 
subdelegada pelo Vereador Paulo César Teixeira, através 
do despacho n.º 17/VPCT/2013, de 23 de outubro, nos 
termos da Informação n.º Interno/2013/10935, de 
2013.12.11, referente ao mês de outubro de 2013:  
 
Alvarás de Utilização 
 
Processo n.º 13858/CP/OP/GI 
Nome: António José Rosa 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Prof. Egas Moniz lote 152, Bairro Casal do Rato - 
Pontinha 
Data de emissão: 11.11.2013 
Alvará n.º 406/2013 
  
Processo n.º 6733/OP/GI 
Nome: Marco Paulo Marques Frias 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Augusto Amaral, lote 87 – Bairro Sol Nascente – 
Famões 
Data de emissão: 11.11.2013 
Alvará n.º 407/2013 
  
Processo n.º 13202/CP/OP/GI 
Nome: Hortênsio Ferreira Rodrigues  
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Fernandes, lote 53 – Bairro Casal Novo – Caneças 
Data de emissão: 13.11.2013 
Alvará n.º 408/2013 
  
Processo n.º 13895/CP/OP/GI 
Nome: Leonor da Conceição Barnabé 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua da Salvação, lote 2 – Bairro das Sete Quintas – 
Caneças 
Data de emissão: 14.11.2013 
Alvará n.º 409/2013 
  
Processo n.º 24891/OCP/OC 
Nome: Joaquim Marques Antunes 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua das Beiras, lote 291 – Bairro Vale Pequeno - 
Pontinha 
Data de emissão: 15.11.2013 
Alvará n.º 410/2013 
  
Processo n.º 13450/CP/OP/GI 
Nome: Joaquim de Almeida Oliveira 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Carlos Oliveira, lote 80 – Bairro Alto de Famões – 
Famões 
Data de emissão: 15.11.2013 
Alvará n.º 411/2013 
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Processo n.º 13314/CP/OP/GI 
Nome: Júlio Cruz da Cunha Barreto e Outra 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Marquês de Pombal, lote 285 – Bairro Casal Novo – 
Caneças 
Data de emissão: 15.11.2013 
Alvará n.º 412/2013 
  
Processo n.º 13163/CP/OP/GI 
Nome: Amadeu Amaro Fernandes 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua das Flores, lote 66 Bairro Quinta das Canoas - 
Pontinha 
Data de emissão: 15.11.2013 
Alvará n.º 413/2013 
  
Processo n.º 12959/CP/OP/GI 
Nome: João Oliveira Simões 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua 11 de março, lote 456 – Bairro Casal Novo - Caneças 
Data de emissão: 21.11.2013 
Alvará n.º 414/2013 
  
Processo n.º 13055/CP/OP/GI 
Nome: Julião Pinto Rodrigues 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua 1º de Agosto, lote 23 – Bairro Casal Novo – Caneças 
Data de emissão: 22.11.2013 
Alvará n.º 415/2013 
  
Processo n.º 13125/CP/OP/GI 
Nome: António de Oliveira Amaral 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua dos Pastores, lote 89 B – Bairro dos Pedernais - 
Ramada 
Data de emissão: 22.11.2013 
Alvará n.º 416/2013 
  
Processo n.º 13339/CP/OP/GI 
Nome: Luís Coelho 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Carlos Oliveira, lote 78 – Bairro Alto de Famões – 
Famões 
Data de emissão: 22.11.2013 
Alvará n.º 417/2013 
  
Processo n.º 13878/CP/OP/GI 
Nome: Benilde Morgado Gomes Costa 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Cidade de Elvas, lote 280 – Bairro Vale Grande - 
Pontinha 
Data de emissão: 22.11.2013 
Alvará n.º 418/2013 
  
Processo n.º 12041/CP/OP/GI 
Nome: Manuel Godinho 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua da Giesta, lote 9 – Bairro Pinhal Verde - Caneças 
Data de emissão: 25.11.2013 
Alvará n.º 419/2013 
  
Processo n.º 13315/CP/OP/GI 
Nome: Maria da Luz Rodrigues Pereira 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 

Local: Rua Cidade de Lagos, lote 66 – Bairro Casal de S. 
Sebastião - Famões 
Data de emissão: 26.11.2013 
Alvará n.º 420/2013 
  
Processo n.º 12075/CP/OP/GI 
Nome: João Henrique Tomé 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua São José, lote 106 – Bairro Vale Grande - Pontinha 
Data de emissão: 26.11.2013 
Alvará n.º 421/2013 
  
Processo n.º 9066/OP/GI 
Nome: João da Luz Fernandes 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua da Figueirinha, lote 547 – Bairro Casal Novo - 
Famões 
Data de emissão: 26.11.2013 
Alvará n.º 422/2013 
  
Processo n.º 13151/CP/OP/GI 
Nome: Maria Luísa Rodrigues Freitas Felisberto 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Nova de Massapês, lote 1136 – Bairro Casal Novo - 
Caneças 
Data de emissão: 26.11.2013 
Alvará n.º 423/2013 
  
Processo n.º 13021/CP/OP/GI 
Nome: Joaquim dos Santos Costa 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua do Alecrim, lote 343 – Bairro Casal Novo - Caneças 
Data de emissão: 26.11.2013 
Alvará n.º 424/2013 
  
Processo n.º 13850/CP/OP/GI 
Nome: Maria Angelina da Silva Ferreira 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua do Ribeiro, lote 21 – Bairro Quinta das Canoas - 
Pontinha 
Data de emissão: 29.11.2013 
Alvará n.º 425/2013 
 
 
Alvarás de Construção 
 
Processo n.º 7520/OP/GI 
Nome: José Fernando Nunes Boavista 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua dos Arneiros, lote 71 – Bairro das Arroteias – 
Caneças 
Data de emissão: 11.11.2013 
Alvará n.º 27/2013 
  
Processo n.º 13994/OP 
Nome: Luísa Maria Duarte de Oliveira 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Alterações 
Local: Rua Casal da Granja – Bairro Casal da Granja – Póvoa de 
Santo Adrião 
Data de emissão: 21.11.2013 
Alvará n.º 28/2013 
  
Processo n.º 7689/OP/GI 
Nome: Joaquim Medeiros Veloso 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
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Local: Avenida Luís de Camões, lote 25 – Quinta das Pretas – 
Famões 
Data de emissão: 29.11.2013 
Alvará n.º 29/2013 
 
 
 
Listagem dos comprovativos de admissão de Comunicação 
Prévia emitidos pelo Diretor do Departamento de Gestão e 
Ordenamento Urbanístico, no uso da competência 
subdelegada pelo Vereador Paulo César Teixeira, através 
do despacho n.º 17/VPCT/2013, de 23 de outubro, nos 
termos da Informação n.º Interno/2013/10937, de 
2013.12.11, referente ao mês de novembro de 2013:  
 
 
Processo n.º 13185/CP/OP/GI 
Nome: Ernesto Teixeira Reina 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua do Paço Real, lote 418ª – Bairro Casal Novo – 
Caneças 
Data de emissão: 5.11.2013 
Comprovativo n.º 530/2013 
  
Processo n.º 13968/CP/OP/GI 
Nome: Manuel António Pereira Cristino Parreira 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Quinta da Silveira, lote 464 – Bairro Casal da Silveira 
- Famões 
Data de emissão: 06.11.2013 
Comprovativo n.º 531/2013 
  
Processo n.º 9859/CP/OP/GI 
Nome: Carla Euridice Ribeiro Ferreira 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Idade da Pedra, lote 59 – Bairro do Castelo Poente - 
Ramada 
Data de emissão: 06.11.2013 
Comprovativo n.º 532/2013 
  
Processo n.º 12711/CP/OP 
Nome: Abrunhosa Snack-bar pastelaria, lda. 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Alexandre Herculano n.º 38 B – Odivelas 
Data de emissão: 06.11.2013 
Comprovativo n.º 533/2013 
  
Processo n.º 13908/CP/OP/GI 
Nome: Maria do Carmo Figueiredo da Cruz 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua do Santo António, lote 154 (n.º 4) – B.º Casal do 
Rato - Pontinha 
Data de emissão: 06.11.2013 
Comprovativo n.º 534/2013 
  
Processo n.º 13888/CP/OP/GI 
Nome: Eliseu de Alegrua Sanguinho 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua 25 de dezembro, lote 68B – Bairro dos Pedernais - 
Ramada 

Data de emissão: 06.11.2013 
Comprovativo n.º 535/2013 
  
Processo n.º 12684/CP/OP/GI 
Nome: Rui Manuel Alves de Freitas 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua José Augusto Gouveia, lote 3 – Casal da Lapa – 
Caneças 
Data de emissão: 07.11.2013 
Comprovativo n.º 536/2013 
  
Processo n.º 13975/CP/OP/GI 
Nome: Manuel Agostinho Teixeira da Silva 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua da Fé, lote 227 – Bairro Casal do Rato - Pontinha 
Data de emissão: 08.11.2013 
Comprovativo n.º 537/2013 
  
Processo n.º 13890/CP/OP/GI 
Nome: José Serralha de Oliveira 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua 18 de Maio, lote 37 – Bairro Sol Nascente – Famões 
Data de emissão: 11.11.2013 
Comprovativo n.º 538/2013 
  
Processo n.º 13798/CP/OP/GI 
Nome: João da Conceição Domingos 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua do Ribeiro, lote 135 – Bairro Casal do Rato - 
Pontinha 
Data de emissão: 11.11.2013 
Comprovativo n.º 539/2013 
  
Processo n.º 13746/CP/OP/GI 
Nome: Eduardo Manuel dos Santos Lima 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua da Vasco Santana, lote 98 – Bairro d Condessa – 
Pontinha 
Data de emissão: 12.11.2013 
Comprovativo n.º 540/2013 
  
Processo n.º 13602/CP/OP/GI 
Nome: António Augusto Medeiros 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua das Beiras, lote 287 – Bairro Vale Pequeno - 
Pontinha 
Data de emissão: 12.11.2013 
Comprovativo n.º 541/2013 
  
Processo n.º 13527/CP/OP/GI 
Nome: Sérgio Correia Ribeiro 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua do Brasil, 411 Bairro Casal Novo – Caneças 
Data de emissão: 12.11.2013 
Comprovativo n.º 542/2013 
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Processo n.º 13579/CP/OP/GI 
Nome: Beatriz Ribeiro Cardoso Esteves 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Francisco de Holanda, lote 24 – Bairro Casal dos 
Apréstimos - Ramada 
Data de emissão: 12.11.2013 
Comprovativo n.º 543/2013 
  
Processo n.º 13728/CP/OP/GI 
Nome: Fernando dos Santos Pereira 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua 11 de março, lote 491 – Bairro Casal Novo – Caneças 
Data de emissão: 13.11.2013 
Comprovativo n.º 544/2013 
  
Processo n.º 13847/CP/OP/GI 
Nome: Maria Rosa Guilherme 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua da Boavista, lote 56 , Bairro dos Carrascais – Caneças 
Data de emissão: 13.11.2013 
Comprovativo n.º 545/2013 
  
Processo n.º 36244/OCP/OC 
Nome: Manuel Gonçalves 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua São Miguel, lote 44 – Bairro Casal do Rato – 
Pontinha 
Data de emissão: 14.11.2013 
Comprovativo n.º 546/2013 
  
Processo n.º 14018/CP/OP/GI 
Nome: Augusto de Oliveira Saraiva 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Vale António, lote 282 – Bairro Casal do Rato - 
Pontinha 
Data de emissão: 14.11.2013 
Comprovativo n.º 547/2013 
  
Processo n.º 13231/CP/OP/GI 
Nome: José Manuel Dionísio de Almeida 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua 10 de junho, lote 1171 – Bairro Casal Novo – 
Caneças 
Data de emissão: 14.11.2013 
Comprovativo n.º 548/2013 
  
Processo n.º 13915/CP/OP/GI 
Nome: Ilídio Marcelino 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua da Juventude, lote 406 – Bairro do Casal Novo – 
Caneças 
Data de emissão: 14.11.2013 
Comprovativo n.º 549/2013 
  
Processo n.º 13848/CP/OP/GI 
Nome: Rua Ferreira Borges 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 

Local: Rua Ferreira Borges, lote 35 – Bairro Casal do Rato - 
Pontinha 
Data de emissão: 14.11.2013 
Comprovativo n.º 550/2013 
  
Processo n.º 13764/D 
Nome: Lisboagás – Soc. Distribuidora 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Urbanização Casal do Monte – Póvoa de Santo Adrião 
Data de emissão: 14.11.2013 
Comprovativo n.º 551/2013 
  
Processo n.º 13979/CP/OP/GI 
Nome: Manuel da Conceição Pires 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Avenida de São Sebastião, lote 141 – Bairro Casal do Rato 
- Pontinha 
Data de emissão: 21.11.2013 
Comprovativo n.º 552/2013 
  
Processo n.º 13771/CP/OP/GI 
Nome: Lucinda Oliveira Ribeiro Teixeira 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua do Alecrim, lote 748 – Bairro Casal da Silveira – 
Famões 
Data de emissão: 21.11.2013 
Comprovativo n.º 553/2013 
  
Processo n.º 14020/CP/OP/GI 
Nome: Júlio Fernandes Martins 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua das Granjas, lote 35A – Bairro das Granjas Novas - 
Ramada 
Data de emissão: 21.11.2013 
Comprovativo n.º 554/2013 
  
Processo n.º 11730/Ant 
Nome: José Morais Pires Caetano 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Palmira Bastos n.º 2 - Ramada 
Data de emissão: 22.11.2013 
Comprovativo n.º 555/2013 
  
Processo n.º 14024/CP/OP/GI 
Nome: João Manuel dos Santos de Sousa 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Columbano Bordalo Pinheiro Lote 120 – Bairro 
Casal dos Apréstimos - Ramada 
Data de emissão: 25.11.2013 
Comprovativo n.º 556/2013 
  
Processo n.º 13081/D 
Nome: Lisboagás – Sociedade Distribuidora de Gás Natural de 
Lisboa S.A 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua da Alegria, Bairro Casal da Silveira - Famões 
Data de emissão: 25.11.2013 
Comprovativo n.º 557/2013 
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Processo n.º 14094/CP/OP/GI 
Nome: Rui Luís Cristovão de Azevedo 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Raúl Solnado, lote 35 – Bairro Granjas Novas - 
Ramada 
Data de emissão: 25.11.2013 
Comprovativo n.º 558/2013 
  
Processo n.º 13749/CP/OP/GI 
Nome: José dos Santos Domingos 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua 11 de Março, lote 490 – Bairro Casal Novo – Caneças 
Data de emissão: 25.11.2013 
Comprovativo n.º 559/2013 
  
Processo n.º 14269/D 
Nome: Lisboagás – Sociedade Distribuidora de gás Natural de 
Lisboa 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua do Pomarinho - Odivelas 
Data de emissão: 26.11.2013 
Comprovativo n.º 560/2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
Ano XV - N.º 1 - 7 de janeiro de 2014 

29 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

AASSSSEEMMBBLLEEIIAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  
DDEE  OODDIIVVEELLAASS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 





Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
 Ano XV - N.º 1 - 7 de janeiro de 2014  

31 
 

 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

 
 

33..ªª  SSEESSSSÃÃOO  EEXXTTRRAAOORRDDIINNÁÁRRIIAA  
 

Quadriénio 2013/2017 
 

RReeaalliizzaaddaa  eemm  1199  ddee  ddeezzeemmbbrroo  ddee  22001133  
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

VOTOS DE PESAR 
 

 
 

A Assembleia Municipal de Odivelas deliberou enviar a 
seguinte carta de condolências à família de Nelson 
Mandela: 

 
 

NELSON MANDELA 
 

Em Odivelas, Portugal a Assembleia Municipal, toma 
parte delibera e vota a política local, mas também toma 
posição em assuntos internacionais relevantes. 
 
Agora que Nelson Mandela morreu nós sentimos a falta 
de um grande homem e assim do um momento triste para 
todos os habitantes do mundo livre. 
 
Sabemos quanto juntos estavam vocês com o pai e a 
influência que teve nas vossas vidas. 
 
Quando algo poderia correr mal ele estava lá. 
 
Nas últimas décadas ele deu muito tanto à Africa do Sul 
como ao mundo. 
 
Como alguém disse “Ele viveu tanto para tantos”, 
lembramos a longa caminhada para a liberdade e para a 
democracia e agora o seu lugar na história ficará lado a 
lado com os outros grandes nomes. 
 
Hoje por decisão unanime a Assembleia Municipal deseja 
expressar à família do Nelson Mandela e ao povo da 
África do Sul o profundo desgosto que sentimos neste 
momento triste e desejamos levar ao vosso conhecimento 
que ele será sempre lembrado pela sua luta contra o 
Apartheid, mas também como o homem que conseguiu a 
paz em condições difíceis 
 

Lamentamos todos a sua morte mas ao mesmo tempo 
estamos gratos por vivermos estes tempos. 

 
 

English Translation 
 

To: 
Family of Nelson Mandela 
People of South Africa 
 
In Odivelas, Portugal, the Municipal Assembly takes part, 
deliberates and vote for local politics, but also takes 
position in international relevant occasions. 
 
Now that Nelson Mandela has gone we feel the loss of a 
great man and that is a sad moment for everyone in the 
free world. 
 
We know how close you were to your father and the 
influence he had in your lives.  
 
When everything could go wrong, he was there for you. 
 
During the past decades he has given so much to South 
Africa and to the world.  
 
As someone said “He lived so much for so many”. 
 
We remember the long walk he made to freedom and to 
democracy, and now his place in history will be side by 
side with other great names in history.  
 
Today, by unanimous decision, the Municipal Assembly of 
Odivelas wishes to express to the family of Nelson 
Mandela and to the people of South Africa the profound 
sorrow we feel in this sad occasion and let you know that 
he will be remembered not only for his struggle against 
apartheid, but also as the man that has achieved peace in 
very difficult conditions. 
 
We all regret the loss, but at the same time we are grateful 
to live in such times. 
 
(Documento apresentado pela bancada do PSD, Aprovado 

por Unanimidade) 
 

O Presidente da Assembleia Municipal de Odivelas 
 

(Miguel Cabrita) 
 

Odivelas, 20 de dezembro de 2013 
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TRIBUTO A NELSON MANDELA 
 

No passado dia 5 de dezembro o mundo assistiu 
consternado à morte de Nelson Mandela. 
 
Apesar de esperada, a morte de Mandela causou uma dor 
planetária para a qual o mundo não estava ainda 
preparado. Aliás, como referiu Jonh Legamitiva, “apesar 
de já estarmos a espera não estávamos prontos para ouvir 
o anúncio da sua morte, como se todos nos tivéssemos 
habituado a ideia de que Mandela era imortal, invencível 
“e, como escreveu a Times, “a morte de Mandela deixa na 
humanidade um vazio imensurável”.  
 
A vida de Mandela funde-se na sua luta pela liberdade, 
contra a opressão e, sobretudo, contra o racismo. E neste 
sentido Mandela foi um Homem que entendeu 
plenamente o seu tempo, que percebeu que o racismo era 
o muro que o SEC XX haveria de vir a derrubar se a 
história quisesse continuar na esteira da liberdade e da paz. 
 
Um homem, um voto, a regra da democracia, foi a 
condição que Mandela pôs em Setembro de 1989 a 
Frederik de Klerk quando negociou a sua liberdade, 26 
anos depois de ter sido preso e acusado de terrorismo. 
Finalmente a 11 de Fevereiro de 1990, Mandela é 
libertado e inicia as negociações que levariam à queda do 
apartheid na Africa do Sul e à ilegalização do racismo. 
 
Aos 72 anos de idade este construtor da liberdade votava 
pela primeira vez! 
 
(Documento apresentado pela bancada do PS, Aprovado 

por Unanimidade) 
 

O Presidente da Assembleia Municipal de Odivelas 
 

(Miguel Cabrita) 
 

Odivelas, 20 de dezembro de 2013 
 
 
 

SETE JOVENS DA UNIVERSIDADE LUSÓFONA 
 

Na passada madrugada de domingo, um grupo de 7 
jovens com idades entre os 21 e os 25 anos de idade, da 
Universidade Lusófona de Humanidades e tecnologias de 
Lisboa, foi surpreendido por um trágico e violento 
acontecimento, do qual resultou o falecimento do jovem 
Tiago André Campos, munícipe do concelho de Odivelas. 
 
Face a este trágico acontecimento, a Assembleia Municipal 
de Odivelas, reunida em Sessão Ordinária, no dia 19 de 
dezembro de 2013, delibera enviar um voto de sentidas 
condolências e profundo pesar aos seus familiares e 
amigos, bem como à Universidade Lusófona de 
Humanidades e Tecnologias de Lisboa, expressando, 
igualmente, a sua solidariedade para com as famílias dos 
jovens estudantes ainda desaparecidos. 

(Documento apresentado pela bancada do PS, Aprovado 

por Unanimidade) 
 

O Presidente da Assembleia Municipal de Odivelas 
 

(Miguel Cabrita) 
 

Odivelas, 20 de dezembro de 2013 
 
 
 

NADIR AFONSO 
 

No passado dia 11 de dezembro, a cultura nacional ficou 
mais cinzenta e menos geométrica. 
 
Nadir Afonso deixou um forte legado, na pintura 
contemporânea nacional, onde o Concelho de Odivelas 
foi presenteado com uma exposição de obras inéditas. 
 
Em 2008, o Centro de Exposições de Odivelas, recebeu a 
Exposição Nadir Afonso: O Futuro Renascimento, que 
deixou, naquele espaço de arte, uma marca que jamais se 
apagará. 
 
Como o próprio escreveu no catálogo desta exposição 
(pág. 107), “A obra emana, de uma fonte geométrica, 
matemática; ela obedece a uma lei quantitativa, exata, 
constante, mensurável e, contudo … apenas transmissível 
ao nível da pura intuição.” 
 
Amigo pessoal de António Lino, foi também em Odivelas 
que passou muitas horas em tertúlias, com tantos nome da 
arte portuguesa, que infelizmente já desapareceram. 
 
De um curriculum magnífico e de uma irreverencia muito 
doce, envergou os seus estudos na arquitetura, passando 
mais tarde para a pintura, onde Paris foi fonte de 
inspiração ao lado do célebre Le Courbusier. Rumou ao 
Brasil, mais propriamente a São Paulo onde pode 
trabalhar com o tão conhecido Óscar Niemayer. 
 
E assim foi, cidadão do mundo, sem nunca abdicar do seu 
país e da sua cidade natal, Chaves, Nadir Afonso foi um 
amigo do Concelho de Odivelas. Tantas vezes 
acompanhou os passos que eram dados na cultura daquele 
centro, participando sempre de forma humilde, mas tão 
grande e generosa. 
 
A Assembleia Municipal de Odivelas não pode deixar de 
manifestar a sua expressão sentida pela perca deste 
Homem, que tanto engrandeceu o nosso país, como 
espalhou a sua obra pelo Mundo. 
 
À sua família, a assembleia Municipal de Odivelas 
apresenta um voto de sentido pesar. 
 
(Documento apresentado pela bancada do PS, Aprovado 

por Unanimidade) 
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O Presidente da Assembleia Municipal de Odivelas 
 

(Miguel Cabrita) 
 

Odivelas, 20 de dezembro de 2013 
 
 
 

VOTO DE PESAR 
 

Nelson Mandela foi uma das figuras marcantes do século 
XX. A atribuição do Prémio Nobel da Paz, em 1993, ou o 
reconhecimento da Amnistia Internacional, em 2004, são 
a expressão do reconhecimento internacional que mereceu 
todo o seu percurso de vida. A notícia do seu falecimento, 
no dia 5 de Dezembro de 2013, constitui uma triste 
notícia para todos os que, no plano da democracia, não 
abdicam da luta pelos direitos fundamentais. 
 
Nelson Mandela foi o primeiro Presidente negro da África 
do Sul, tendo, entre 1994 e 1999, desempenhado um papel 
fundamental na reconciliação nacional e social do país. A 
construção do regime democrático sul-africano é 
indissociável de décadas de luta contra o regime de 
segregação racial que perdurou no país durante 46 anos. 
 
Nelson Mandela juntou-se ao Congresso Nacional 
Africano em 1942. Nos anos que seguiram ao Massacre de 
Sharpville, desempenhou um papel dirigente na condução 
da resistência política e armada ao regime do Apartheid. 
Em 1962, na sequência desta atividade, Nelson Mandela é 
preso, sob acusação de «prática de atos de terrorismo». 
Durante os 27 anos da sua prisão, um pouco por todo o 
mundo se levantaram vozes de solidariedade e apelos para 
a sua libertação. Neste contexto, em 1987, a Assembleia-
Geral das Nações Unidas votou uma resolução de 
solidariedade com a luta do povo sul-africano, na qual os 
proponentes incluíam um apelo para a libertação 
incondicional de Nelson Mandela. A aprovação desta 
resolução, com 129 votos favoráveis, não evitou que três 
países rejeitassem a resolução e os apelos desta 
decorrentes: os Estados Unidos da América, presididos 
por Ronald Reagan; o Reino Unido, cujos destinos eram 
chefiados por Margaret Thatcher; e Portugal, cujo 
Primeiro-Ministro era Aníbal Cavaco Silva. Se necessário 
fosse, os anos que se seguiram provaram a justeza desta 
iniciativa. 
 
Na hora da morte de Nelson Mandela – como em todo o 
período da sua vida –, reafirmamos o carácter 
indissociável da atuação enquanto Chefe de Estado e do 
seu percurso de resistência ao Apartheid. Perante a 
violência política e social sobre o seu povo, Mandela teve 
a ousadia de tomar uma posição incondicional na defesa 
dos direitos fundamentais. 
  
(Documento apresentado pela bancada do BE, Aprovado 

por Maioria, com os votos a favor Do PS, PSD, BE e 
CDU e com o voto contra da bancada do CDS) 

 

O Presidente da Assembleia Municipal de Odivelas 
 

(Miguel Cabrita) 
 

Odivelas, 20 de dezembro de 2013 
 
 
 

DE CONDENADO A PRISÃO PERPÉTUA A PRÉMIO NOBEL DA PAZ 
 

Nelson Mandela desde muito cedo se identificou com as 
aspirações de liberdade e justiça do seu povo, dedicando a 
sua vida à luta contra o regime explorador e opressor do 
apartheid na África do Sul. Participou desde 1942 no 
Congresso Nacional Africano, e foi fundador, em 1944, 
com Walter Sisulu e Oliver Tambo, da sua Liga Juvenil. 
Na sequência do massacre de Sharpeville, perpetrado pela 
polícia sul-africana, e da ilegalização do ANC, em 1960, 
Nelson Mandela conduziu a luta armada do ANC contra o 
apartheid. 
 
Em 1962, Nelson Mandela foi preso, vindo a ser 
condenado a prisão perpétua. Em 1985 foi-lhe negada a 
liberdade condicional por se recusar a renegar a luta 
armada do seu povo contra o apartheid. Após 28 anos na 
prisão, em 1990, culminando a heroica luta do povo sul-
africano e uma campanha de solidariedade e de exigência 
da sua libertação desenvolvida ao nível mundial pelas 
forças progressistas, Nelson Mandela viria a ser libertado, 
tomando o seu lugar na direção do processo que 
conduziria ao fim do hediondo regime de apartheid. Em 
1991, seria eleito Presidente do ANC, substituindo Oliver 
Tambo, e em Maio de 1994 foi eleito Presidente da 
República da África do Sul, tendo exercido esta função até 
1999. 
 
O falecimento de Nelson Mandela é uma enorme tristeza 
para todos aqueles que no Mundo consideram a sua vida 
um elevado exemplo de coragem, de dignidade e de total 
entrega à causa da Liberdade, da Justiça e do Progresso 
Social. 
 
A Assembleia Municipal de Odivelas, reunida em sessão 
extraordinária em 19 de Dezembro de 2013 delibera 
expressar o seu mais profundo pesar pelo falecimento de 
Nelson Mandela e transmite ao povo sul-africano e à sua 
família as suas mais sentidas condolências perante a 
dolorosa perda do dirigente histórico da luta do povo sul-
africano contra o apartheid e pela conquista da liberdade, 
democracia e progresso social. 
 
(Documento apresentado pela bancada da CDU, 
Aprovado por Unanimidade) 

 
O Presidente da Assembleia Municipal de Odivelas 

 
(Miguel Cabrita) 

 
Odivelas, 20 de dezembro de 2013 
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MOÇÕES 
 

 
 

PELA DEVOLUÇÃO DAS FREGUESIAS ÀS POPULAÇÕES 
 

A extinção de mais de um milhar de Freguesias, com a 
publicação da Lei 11-A/2013, representa um grave 
atentado contra o Poder Local Democrático, contra o 
desenvolvimento local e os interesses das populações. 
 
Considerando que ao juntar diferentes territórios, os mais 
populosos com outros de menor população, em áreas 
urbanas ou rurais, traduzindo-se em mais atração para os 
primeiros e mais abandono para os segundos, menos 
desenvolvimento local, menos serviços públicos, menos 
coesão social para quem menos tem e pode. 
 
Considerando que ao contrário dos “ganhos de eficiência 
e de escala” que resultariam da libertação de recursos 
financeiros, o que temos, é um maior corte de verbas do 
OE prevista para 2014 e a concretização da nova Lei das 
Finanças Locais, com menos recursos disponíveis e sem 
possibilidade de dar resposta aos problemas da população. 
 
Considerando que qualquer reforma administrativa do 
território que se pretendesse séria, ao contrário de liquidar 
centenas de freguesias, deveria criar condições e afetar 
meios indispensáveis ao exercício das atribuições e 
competências, que hoje lhes são negados. 
 
Considerando que uma verdadeira reforma administrativa 
será aquela que concretize a regionalização, como 
determina a Constituição da República, indispensável a 
um processo de descentralização da administração pública, 
bem necessária ao desenvolvimento económico regional e 
à defesa da autonomia municipal. 
 
Considerando que a liquidação de centenas de freguesias 
representa um enorme golpe na democracia, desde logo, 
com a redução de milhares de eleitos, que assim 
enfraquecem a representação e a defesa dos interesses das 
populações que estas autarquias asseguravam. Aumenta a 
desertificação, o ataque aos serviços públicos e ao 
emprego de milhares de famílias. Aumenta ainda a 
instabilidade social. 
 
E, considerando que as freguesias de Caneças e Ramada, 
Famões e Pontinha, Póvoa de Santo Adrião e Olival 
Basto, também foram extintas e se encontram entre essas 
muitas centenas de freguesias. 
 
A Assembleia Municipal de Odivelas, reunida em Sessão 
Extraordinária, em 19 de Dezembro de 2013, delibera: 
 
1 – Reafirmar a sua oposição à liquidação de Freguesias, 
defendendo a cultura e as tradições locais e afirmando que 
as mesmas devem ser repostas e devolvidas ao povo, por 

aquilo que representam para as populações, com reforço 
das suas competências e meios financeiros. 
 
2 – Até à reposição das nossas freguesias, garantir a 
preservação da identidade de cada freguesia, a manutenção 
das atuais instalações, o seu funcionamento e manutenção 
do seu quadro de pessoal para assegurar o serviço público 
de proximidade e garantir ainda a sua representação 
democrática. 
 
3 – Manifestar o seu repúdio e a sua firme rejeição às 
medidas tendentes à extinção de Municípios prevista pelo 
Governo no Guião da Reforma do Estado. Ontem 
procederam à liquidação das freguesias, amanhã serão os 
Municípios. 
 
4 – Exortar a ANAFRE e a ANMP, a não pactuarem com 
a continuidade deste processo, assumindo uma posição de 
defesa das Freguesias e Municípios. 
 
5 – Apelar a todos os autarcas, aos trabalhadores das 
autarquias, ao movimento associativo e à população para 
o prosseguimento da luta e das diversas ações, em defesa 
do Poder Local Democrático. 
 
(Documento apresentado pela bancada da CDU, 
Aprovado por Maioria, com os votos a favor da CDU e BE, 
com as abstenções da bancada do PS e PSD e com o voto 
contra da bancada do CDS) 

 
O Presidente da Assembleia Municipal de Odivelas 

 
(Miguel Cabrita) 

 
Odivelas, 20 de dezembro de 2013 

 
 
 

CONTRA O AUMENTO DO PREÇO DOS TRANSPORTES 
 

Considerando que: 
 
1. Nos últimos anos, o preço dos transportes públicos 

tem sido sucessivamente agravado, sob o pretexto da 
falta de viabilidade financeira das empresas de 
transporte de passageiros; 

 
2. Em simultâneo – e com a mesma justificação –, a 

oferta de transportes públicos tem vindo a ser 
reduzida drasticamente. Só em Odivelas, a Rodoviária 
de Lisboa cortou um conjunto importante de 
carreiras e horários, o metropolitano reduziu a 
frequência de passagem dos comboios e a Carris tem 
um serviço manifestamente insuficiente; 

 
3. Pelas características sociais, demográficas e 

geográficas do concelho, as cidadãs e os cidadãos que 
vivem, estudam e trabalham em Odivelas são 
obrigados a movimentos pendulares frequentes; 
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4. A inexistência de uma rede de transportes com 
horários alargados, que responda às necessidades das 
populações num concelho periférico; 

 
5. Segundo anunciou o Secretário-de-Estado dos 

Transportes e Comunicações, Sérgio Monteiro, a 
partir de janeiro o preço dos transportes vai aumentar 
1%. 

 
A Assembleia Municipal de Odivelas, reunida em plenário 
a 19 de dezembro de 2013, delibera: 
 
1. Condenar este aumento do preço dos transportes 
públicos, que não tem como principal objetivo garantir a 
saúde financeira das empresas e, menos ainda, os milhares 
de cidadãos que diariamente necessitam desses serviços; 
 
2. Enviar esta moção à Secretaria-de-Estado dos 
Transportes e Comunicações, a todos os grupos 
parlamentares da Assembleia da Republica e à 
comunicação social. 
 
(Documento apresentado pela bancada do BE, Aprovado 

por Maioria, com os votos a favor do PS, BE e CDU, com 
as abstenções da bancada do PSD e com o voto contra da 
bancada do CDS) 

 
O Presidente da Assembleia Municipal de Odivelas 

 
(Miguel Cabrita) 

 
Odivelas, 20 de dezembro de 2013 

 
 
 
 

DISPENSA DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA 
DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 

 
 

AUTORIZAÇÃO GENÉRICA PARA DISPENSA DE AUTORIZAÇÃO 
PRÉVIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 
Emissão de autorização prévia genérica favorável à 
assunção de compromissos plurianuais, nos seguintes 
casos: resultem projetos ou ações contantes das Grandes 
Opções do Plano, e os seus encargos não excedam o 
limite de 100.000,00€ (cem mil Euros) em cada um dos 
anos económicos seguintes ao da sua contração e o prazo 
de execução de três anos. Conforme o deliberado na 1.ª 
reunião ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, 
realizada em 6 de novembro de 2013, (Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 22/2013, de 20 de novembro, 
página 8), de acordo com o proposto na informação n.º 
2013/9743, de 2013.10.28. 
 
“(…) Face aos considerandos enunciados, e ao abrigo das 
disposições legais e enquadramento supra citados, 
procurando replicar uma solução idêntica à preconizada 

para as demais entidades do Sector Público 
Administrativo, propõe-se, em reforço do consentimento 
legal previsto no art.º 22.° do Decreto-Lei n.º 197/99, de 
8 de Junho: 
 
1. Para efeitos do previsto na alínea c) do n.º 1 do art.º 6.° 
da Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro, emitir autorização 
prévia genérica favorável à assunção de compromissos 
plurianuais, nos casos seguintes: 
 
a. Resultem projetos ou ações constantes das Grandes 
Opções do Plano; 
b. Os seus encargos não excedam o limite de 100.000,00 € 
(cem mil Euros) em cada um dos anos económicos 
seguintes ao da sua contração e o prazo de execução de 
três anos. 
 
2. A assunção de compromissos plurianuais a coberto da 
autorização prévia concedida nos termos do número 
anterior, só poderá fazer-se quando, para além das 
condições previstas no n.º anterior, sejam respeitadas as 
regras e procedimentos previstos na Lei n.º 8/2012, de 21 
de Fevereiro e cumpridos os demais requisitos legais de 
execução de despesas. 
 
3. Em todas as sessões ordinárias da Assembleia 
Municipal deverá ser presente uma listagem com os 
compromissos plurianuais assumidos ao abrigo da 
autorização prévia genérica concedida. 
 
4. O regime previsto na presente deliberação aplica-se a 
todas as assunções de compromissos, desde que 
respeitadas as condições constantes dos n.º 1 e 2. (…)” 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

DESIGNAÇÃO DE REPRESENTANTE 
 

 
 

DESIGNAÇÃO DE REPRESENTANTE NO CONSELHO DA 
COMUNIDADE DO AGRUPAMENTO DE CENTROS DE 

SAÚDE LOURES – ODIVELAS 
 

Designado o Sr. Deputado Municipal António Monteiro 
de Sousa pela bancada da CDU, através de escrutínio 
secreto, com 18 votos favoráveis, 9 votos nulos e 8 votos 
em branco, como representante no Conselho da 
Comunidade do Agrupamento de Centros de Saúde 
Loures – Odivelas. 
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PROCESSOS PARTICULARES 
 

 
 

APLICAÇÃO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA O PAGAMENTO 
DAS TAXAS DEVIDAS PELA EMISSÃO DO ADITAMENTO AO 

ALVARÁ DE LOTEAMENTO Nº 3/2009 
PROCESSO N.º 47251/RC 

 
Aplicação de condições especiais para o pagamento das 
taxas devidas pela emissão do aditamento ao alvará de 
loteamento n.º 3/2009, do Bairro Novo de Santo Eloy, na 
freguesia da Pontinha, para os lotes 1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 
19, 20 e 50, num total de €161.356,17, conforme o 
deliberado na 1.ª reunião ordinária do quadriénio 
2013/2017, da Câmara Municipal de Odivelas, realizada 
em 6 de novembro de 2013, (Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 22/2013, de 20 de novembro, 
página 11). De acordo com o proposto na informação de 
2013-10-29, constante a folhas 2914 do processo 
47251/RC, nas condições propostas na referida 
informação: 
 
“(…) Analisada a pretensão e considerando que a mesma 
tem enquadramento no n° 3 do art.º 159° do RMEU, sem 
prejuízo de que a taxa geral seja paga antes da emissão do 
aditamento ao alvará de loteamento, propõe-se que a 
TMU e a compensação pela área de cedência para 
equipamento de utilização coletiva em falta, imputáveis a 
cada lote, possam ser pagas individualmente pelos 
respetivos proprietários, no ato de emissão da admissão 
da comunicação prévia de construção ou legalização, num 
período de um ano a contar da data da emissão do 
aditamento, sem prejuízo da sua exigência, a qualquer 
momento, pela camara Municipal de Odivelas, nos casos 
em que aquela não tenha sido emitida por inércia na 
apresentação dos projetos ou elementos necessários à sua 
comunicação prévia. 
 
Esta condição, de acordo com o n° 3 do art.º 159° do 
Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais e 
Regulamento de Liquidação e Cobrança para o ano de 
2013, está sujeita também a deliberação da Assembleia 
Municipal. (…)” (Informação de 2013-10-29, constante a folhas 
2914 do processo 47251/RC) 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

APLICAÇÃO DE CONDIÇÕES PARA O PAGAMENTO DAS TAXAS 
DEVIDAS PELA EMISSÃO DO ADITAMENTO AO 

ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 7/92 
PROCESSO N.º 4690/RC 

 
Aplicação de condições especiais para o pagamento das 
taxas devidas pela emissão do aditamento ao alvará de 
loteamento n.º 7/1992, do Bairro Moinho do Baeta, 
União das Freguesias da Ramada e Caneças, para os lotes 
2, 17, 28, 29, 30, 32, 38, 42, 135, 136, 147, 170 e 185, 

conforme o deliberado na 2.ª reunião ordinária do 
quadriénio 2013/2017, da Câmara Municipal de Odivelas, 
realizada em 20 de novembro de 2013, (Boletim Municipal 
das Deliberações e Decisões n.º 23/2013, de 3 de dezembro, 
página 16). Nas condições constantes da informação a 
folhas 1810, de 2013.10.29, do processo n.º 4690/RC, de 
acordo com o proposto na referida informação. 
 
“(…) Notificados da deliberação e da Liquidação das taxas 
municipais devidas pela emissão do aditamento, 
compensação da área de cedência e taxas municipais de 
urbanização, num total de € 82.805,12, os interessados 
vieram solicitar que o pagamento seja individualizado, 
uma vez que o não cumprimento por parte de algum Lote 
envolvido nesta operação urbanística pode inviabilizar a 
emissão do aditamento ao alvará de loteamento. 
 
Analisada a pretensão e considerando que a mesma tem 
enquadramento no n.º 3 do art.º 159° do RMEU, sem 
prejuízo de que a taxa geral seja paga antes da emissão do 
aditamento ao alvará de loteamento, propõe-se que a 
TMU e a compensação pela área de cedência para 
equipamento de utilização coletiva em falta, imputáveis a 
cada lote, possam ser pagas individualmente pelos 
respetivos proprietários, no ato de emissão da admissão 
da comunicação prévia de construção ou legalização, num 
período de um ano a contar da data da emissão do 
aditamento, sem prejuízo da sua exigência, a qualquer 
momento, pela Câmara Municipal de Odivelas, nos casos 
em que aquela não tenha sido emitida por inércia na 
apresentação dos projetos ou elementos necessários à sua 
comunicação prévia.(…)” (Informação de 29 de outubro de 2013, 
constante a folhas 1810 do processo 4690/RC) 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

APLICAÇÃO DE CONDIÇÕES PARA O PAGAMENTO DAS TAXAS 
DEVIDAS PELA EMISSÃO DO ADITAMENTO AO ALVARÁ DE 

LOTEAMENTO N.º 1/2003 - PROCESSO N.º47685/RC 
 

Aplicação de condições especiais para o pagamento das 
taxas devidas pela emissão do aditamento ao alvará de 
loteamento n.º 1/2003, do Bairro Vale Pequeno, União 
das Freguesias da Pontinha e Famões, para os lotes 345 e 
346, conforme o deliberado na 2.ª reunião ordinária do 
quadriénio 2013/2017, da Câmara Municipal de Odivelas, 
realizada em 20 de novembro de 2013, (Boletim Municipal 
das Deliberações e Decisões n.º 23/2013, de 3 de dezembro, 
página 16). Nas condições da informação constante a 
folhas 5367, de 2013.11.05, do processo n.º 47685/RC, de 
acordo com o proposto na referida informação. 
 
“(…) Notificados da deliberação e da liquidação das taxas 
municipais devidas pela emissão do aditamento, 
compensação da área de cedência e taxas municipais de 
urbanização, num total de € 7.630,58, veio o proprietário 
do lote 346 solicitar o pagamento individual e faseado das 
referidas taxas. 
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Analisada a pretensão, cujo parecer jurídico consta a fls. 
5365 do processo, considera-se que a mesma tem 
enquadramento no n° 3 do art.º 159° do RMEU, sem 
prejuízo de que a taxa geral seja paga antes da emissão do 
aditamento ao alvará de loteamento, propõe-se que a 
TMU e a compensação pela área de cedência para 
equipamento de utilização coletiva em falta, imputáveis a 
cada lote, possam ser pagas individualmente pelos 
respetivos proprietários, no ato de emissão da admissão 
da comunicação prévia de construção ou legalização, num 
período de um ano a contar da data da emissão do 
aditamento, sem prejuízo da sua exigência, a qualquer 
momento, pela Câmara Municipal de Odivelas, nos casos 
em que aquela não tenha sido emitida por inércia na 
apresentação dos projetos ou elementos necessários à sua 
comunicação prévia.(…)” (Informação de 5 de novembro de 
2013, constante a folhas 5367 do processo 47685/RC) 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

SEGUROS DE ACIDENTES PESSOAIS 
 

 
 

EXECUTIVO DAS JUNTAS DE FREGUESIA 
 

Não continuidade do encargo com o pagamento da 
apólice de seguro 14.20065556 da Companhia de Seguros 
Açoreana, relativo ao seguro de acidentes pessoais do 
Executivo das Juntas de Freguesia, conforme o deliberado 
na 3.ª reunião extraordinária do quadriénio 2013/2017, da 
Câmara Municipal de Odivelas, realizada em 27 de 
novembro de 2013, (Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões n.º 23/2013, de 3 de dezembro, página 21), de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2013/10194, de 2013.11.12. 
 
(aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROPOSTA DE RECOMENDAÇÃO 
 

No âmbito do ponto “Proposta sobre os Seguros de Acidentes 
Pessoais – Executivo Juntas de Freguesia” foi apresentado uma 
proposta de recomendação à Câmara Municipal. 

 
“RECOMENDAÇÃO 

 
A Assembleia Municipal de Odivelas delibera recomendar 
à Câmara Municipal que: 
 
1. Na Apólice de Seguro de Acidentes Pessoais a negociar 
para os membros da Assembleia Municipal a que se refere 
o presente ponto da ordem de trabalhos, sejam incluídos 
os Presidentes de Junta de Freguesia ou aqueles que os 
vierem representar na Assembleia Municipal. 
 

Odivelas, 19 de dezembro de 2013” 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

RETIRADA DE PONTO 
 

 
 

RETIRADA DO PONTO 7 DA ORDEM DE TRABALHOS 
 

Retirada do ponto 7 da ordem de trabalhos da 3.ª Sessão 
extraordinária do quadriénio 2013/2017, da Assembleia 
Municipal de Odivelas, “Proposta de alteração do nome 
“Cartão Jovem Cidadão” para “Jovem Cidadão” e 
Subsequente alteração do Regulamento, Fichas de Adesão 
e Guia Informático. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

 
 

11..ªª  SSEESSSSÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  
 

Quadriénio 2013/2017 
 

RReeaalliizzaaddaa  eemm  2233  ddee  ddeezzeemmbbrroo  ddee  22001133  
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

MOÇÕES 
 

 
 

MOÇÃO 
 

ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO PARA 2014 
 

Portugal é hoje um dos países com maior desigualdade 
salarial na União Europeia e onde existe uma maior 
percentagem de trabalhadores pobres ou em risco de 
pobreza. 
 
Mais de um milhão e duzentos mil trabalhadores são 
pobres devido ao trabalho precário e parcial, subemprego 
e também à desvalorização do próprio salário mínimo 
nacional, congelado desde 2011, ao mesmo tempo que os 
produtos de primeira necessidade não parraram de 
aumentar. 
 
Não há virtude económica e social nos salários baixos, os 
quais não garantem aos trabalhadores que os auferem, um 
rendimento justo nem uma vida em condições de 
dignidade humana. Não há criação de emprego com 
salários de miséria. O salário mínimo nacional é bitola 
com que se pressiona a baixa geral dos salários e não 
coloca a economia a crescer, apesar de toda a demagogia 
em torno da questão. Ao invés, a procura interna, motor 
da economia, poderia respirar, já que um aumento no 
rendimento dos trabalhadores, teria impacto direto na 
economia pois seria utilizado uma parte no consumo de 
bens e serviços e daí resultaria criação de emprego. 
Impedir o aumento do salário mínimo nacional apenas 
tem como consequências perpetuar a recessão e o 
desemprego. 
 
Ninguém finge que é pobre. Esta acusação esconde o 
cinismo e a hipocrisia de quem pretende defender a teoria 
de que temos todos que empobrecer para que o país seja 
economicamente viável. Os números são estes que 

desmentem as teorias absurdas: cerca de 66% dos 
pensionistas (da Segurança Social e CGA) recebem menos 
de 500 euros; 77% recebem abaixo de 750 euros; apenas 
6% dos reformados da segurança social recebem mais de 
1000 euros. Dos reformados do sistema público que 
representam 1/5do total de pensionistas, apenas perto de 
30% recebem acima de 1500 euros. Na verdade, e feitas as 
contas, a maioria dos reformados e pensionistas nem 
sequer poderia fingir que é pobre. Não há fingimento 
possível. Há, isso sim, situações de pobreza que são tão 
injustas quanto insustentáveis. 
 
A “equidade” nos sacrifícios, propagandeada pelo governo 
do PSD/CDS, não existe. No esforço de quase 4 mil 
milhões de euros, 82% serão cortes na função pública, 
reformados e pensionistas, educação, saúde e segurança 
social. Ao invés, apenas 4% serão cobrados à banca, 
petrolíferas e redes de energia. 
Desde 2012, e apesar do crescimento da pobreza, o 
subsídio social de inserção foi retirado a mais de 85000 
pessoas. Mais de 500 000 desempregados estão sem 
subsídio de desemprego e mais de sete mil empresas 
fecharam portas e deixaram na rua os seus trabalhadores. 
O número de emigrantes atingiu 121 418 pessoas, número 
superior ao de nascimentos e todos os dias há jovens 
qualificados que deixam o país. 
Em nome da austeridade são cortados salários, pensões, 
reformas e outros subsídios, as manchas de pobreza 
alastram e as instituições de solidariedade social declaram 
a sua incapacidade para dar resposta às solicitações que 
aumentam em cada dia que passa. 
 
O descontentamento generaliza-se em oposição às 
decisões do governo do PSD/CDS e ao contrário das 
afirmações que estes proferem que seria a austeridade a 
tirar Portugal da crise, a austeridade só empurra o país 
para a crise cada vez mais agravada. 
 
Foram destruídos 500 000 postos de trabalho, a emigração 
encontra-se ao nível dos anos 60, a divida ascende já a 
130% do PIB e os salários, pensões e reformas foram 
cortadas e reduzidas a níveis que sempre consideraríamos 
inimagináveis. Ao mesmo tempo, as privatizações 
expropriam o país de bens públicos e de setores 
estratégicos para a economia. 
 
O ataque à Constituição é a destruição do regime social. A 
linha de demarcação com a política do governo traça-se 
entre a austeridade e o estado Social. A escolha coloca-se 
entre a Constituição e a politica da troika de qualquer 
programa de austeridade permanente. 
 
Assim, a assembleia Municipal de Odivelas, reunida 
a 23 de dezembro de 2013: 
 
1. Apela ao Governo para que aumente o salário 

mínimo nacional, considerando que esta é uma 
condição indispensável para criar melhores condições 
de vida e para o crescimento da economia; 
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2. Assinala a decisão o Tribunal Constitucional de 
chumbar, por unanimidade, o corte de 10% nas 
pensões de aposentação, reforma e invalidez de valor 
líquido mensal superior a 600 euros; 

 
3. Opõe-se a este Orçamento devido às graves 

consequências que advirão para os funcionários 
públicos, reformados, pensionistas, trabalhadores e 
população em geral com a sua aprovação.  

 
(Documento apresentado pela bancada do BE, Aprovado 
por Maioria, com os votos a favor do BE, PS e CDU, 
votos contra do PSD e com a abstenção do CDS) 
 
O Presidente da Assembleia Municipal de Odivelas 

 
(Miguel Cabrita) 

 
Odivelas, 27 de dezembro de 2013 

 
 
 

MOÇÃO 
 

CONTRA A RETENÇÃO DAS VERBAS DOS MUNICÍPIOS 
INSCRITAS NO OE 2014 

 
Considerando que: 
 
1. O Orçamento do Estado para 2014, aprovado 

somente pelos partidos da maioria que suporta o 
governo, PSD e CDS/PP, prevê o mais baixo valor 
de transferências para os municípios desde 2005; 

 
2. Em relação a 2013, a redução do Fundo de Equilíbrio 

Financeiro é superior a 50 milhões de euros e no 
quadro do IRS a redução é de mais de 17 milhões de 
euros. A quebra, nos últimos 4 anos, dos valores 
transferidos do Estado para os municípios é já 
superior a 40%, como refere a ANMP; 

 
3. A Lei do Orçamento de Estado para 2014 prevê 

ainda a retenção, pelo Estado, de 0,1% do Fundo de 
Equilíbrio Financeiro (FEF), revertendo esta para a 
receita própria da DGAL. Ora, não competindo aos 
municípios financiar o funcionamento dos 
organismos da administração central, tal retenção 
consiste numa grosseira violação da autonomia do 
poder local democrático;  

 
4. Esta verba, abusivamente retida, representa uma 

importante quebra de receitas dos municípios com 
origem no Orçamento de Estado, afetando o 
equilíbrio das contas e reduzindo a capacidade de 
investimento municipal. 

 
A Assembleia Municipal de Odivelas, reunida em sessão 
ordinária no dia 23 de dezembro de 2013: 
 

a) Manifesta veemente repúdio pelo brutal corte nas 
transferências do Orçamento de Estado e pela 
abusiva retenção de verbas dos municípios, incluídos 
no Orçamento de Estado para 2014, condicionando a 
aplicação do princípio da estabilidade orçamental e o 
equilíbrio financeiro das autarquias locais, em claro 
prejuízo da sua capacidade de investimento. 

 
b) Apela à fiscalização preventiva da constitucionalidade 

do OE 2014 e, caso esta não seja suscitada pelo 
Presidente da República, à fiscalização sucessiva desta 
e de outras medidas inscritas neste Orçamento que 
afetam gravemente não só os municípios, mas as 
condições de vida do povo português.  

 
(Documento apresentado pela bancada do BE, Aprovado 
por Maioria, com os votos a favor do BE, CDU e PS e 
com as abstenções do PSD e CDS) 

 
O Presidente da Assembleia Municipal de Odivelas 

 
(Miguel Cabrita) 

 
Odivelas, 27 de dezembro de 2013 

 
 
 
 

VOTO DE PROTESTO 
 

 
 

“A NÃO EMISSÃO DE PARECER POR PARTE DO 
CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE” 

 
Voto de Protesto com o título “A não emissão de Parecer 
por parte do Conselho Municipal da Juventude” 
apresentado pela bancada do Bloco de Esquerda, 
documento que será transcrito em ata da presente sessão. 
 
(Rejeitado por maioria) 

 
 
 
 

ORÇAMENTO 2014 
 

 
 

ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA 2014 
 

Orçamento e Grandes Opções do Plano (GOP’s) para 
2014, conforme o deliberado na 4.ª reunião extraordinária 
do quadriénio 2013/2017, da Câmara Municipal de 
Odivelas, realizada em 13 de dezembro de 2013, (Boletim 
Municipal das Deliberações e Decisões n.º 24/2013, de 17 de 
dezembro, página 17) e de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2013/8994, de 2013.10.02. 
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“(…)I – Considerações Iniciais 
 
Nestes últimos anos, Portugal, o Município de Odivelas e 
os portugueses têm conhecido e enfrentado alguns dos 
momentos mais difíceis e mais dramáticos da sua história 
recente. 
 
A difícil situação económica e financeira que Portugal 
atravessa tem tido repercussões a todos os níveis, com o 
agravamento das condições de vida, em especial para as 
famílias, mas atingindo igualmente as diversas entidades 
públicas e privadas, que têm efetuado um esforço de 
resiliência para ultrapassar os múltiplos obstáculos com 
que se deparam diariamente. 
 
O Município de Odivelas não tem sido alheio a este 
esforço e tem vindo a adotar políticas de contenção e 
rigor orçamental, situação que lhe tem permitido uma 
assinalável diminuição da dívida, quer da dívida 
administrativa quer da dívida de médio/longo prazo, 
reduzindo substancialmente o prazo médio de pagamento 
e em consequência a maturidade da dívida. 
 
O ambiente de crise, de incerteza e de dificuldades 
acumuladas, em que este orçamento é apresentado já é, 
aliás, recorrente. Foi assim com os orçamentos anteriores, 
mas no presente as dificuldades e os obstáculos 
apresentam-se ainda com maior densidade. 
 
Com este orçamento procuraremos refazer a esperança e 
aumentar a confiança dos munícipes de Odivelas, 
procurando encontrar soluções que possam contribuir 
para o desenvolvimento do nosso território, mantendo-
nos sempre do lado certo, do lado das pessoas. 
 
Como se constata, pelo valor orçamentado, este 
orçamento é ainda inferior ao do ano transato, em cerca 
de dois milhões de euros, o que demonstra bem a 
contenção de despesas que é necessário fazer, face à 
constante quebra das receitas que continuamente se vem 
verificando do Orçamento do Estado, mas também das 
receitas próprias do município, reflexo da permanência da 
crise e das incertezas que gera. 
 
Este é o primeiro orçamento dos próximos quatro anos, 
que esperamos sejam, pelo menos, tão concretizadores 
como o foram os anos anteriores. E é com esse objetivo 
que trabalhamos, por isso, tivemos a preocupação, mais 
uma vez, de prever medidas de alcance social de apoio aos 
nossos munícipes, que permitam minimizar as enormes 
adversidades económicas e sociais em que uma quantidade 
significativa de pessoas se encontra. 
 
Apesar de todas as dificuldades e adversidades, que 
também recaem sobre o Município de Odivelas, este é o 
orçamento com o qual queremos consolidar o caminho da 
sustentabilidade, para benefício dos nossos munícipes e 
das nossas empresas 
 
O caminho que temos trilhado tem sido um caminho de 
muitos escolhos, mas temos tido a capacidade de 

ultrapassar esses obstáculos, procurando o equilíbrio e a 
sustentabilidade financeira, diminuindo a dívida e, 
simultaneamente, continuando os apoios que 
consideramos essenciais, para que se mantenha também o 
equilíbrio social. E este é um compromisso que a Câmara 
Municipal de Odivelas continuará a honrar. 
 
II – O impacto negativo do Orçamento do Estado  
 
Ao Governo cabe, através do OE, enquanto instrumento 
de redistribuição, coesão e consolidação de uma 
comunidade nacional e no respeito pelas diferenças e 
especificidades de cada município, construir e 
implementar os instrumentos e os mecanismos de um 
trajeto comum e integrador, que permita aos municípios o 
exercício das suas competências ao serviço das populações 
e do seu território. 
 
Não contribuem para tais premissas o aumento das 
contribuições e os encargos das autarquias, 
nomeadamente com um acréscimo de 3,75% nas 
contribuições para a CGA, que coincide com mais uma 
redução das transferências do OE para os Municípios, por 
via da lei das finanças locais (FEF: menos 50.932.601,00€ 
do que em 2013; FSM: o mesmo valor que em 2013; IRS: 
menos 17.567.385,00€ do que em 2013. 
 
Ao abrigo da lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, que veio 
estabelecer regras substancialmente diversas da anterior lei 
das finanças locais, que em muito afeta o Município, serão 
ainda retirados 1% do IMI dos Prédios Urbanos, cujo 
valor será transferido diretamente para as Juntas de 
Freguesia, sendo que serão igualmente transferidos para as 
referidas Juntas a totalidade do IMI dos Prédios Rústicos. 
 
As sucessivas leis do OE têm vindo a limitar a autonomia 
financeira do poder local, sem contrapartida das devidas 
compensações aos cortes efetuados, além do facto de todo 
o apuramento das transferências provenientes do OE 
serem feitas de forma pouco transparente, dado que as 
autarquias desconhecem os valores que servem de base ao 
seu cálculo. 
 
III – Quadro Financeiro  
 
O ano de 2014 continuará a ser de enormes dificuldades 
para a população em geral e para os municípios em 
particular, pois os indicadores económicos e financeiros 
não são animadores e deixam-nos apreensivos quanto a 
uma retoma da economia e a uma melhoria da situação 
financeira. 
 
O orçamento do Município de Odivelas para 2014 
apresenta o segundo valor mais baixo (84.888.984,00 €) 
desde a criação do Município, e está claramente em linha 
com o Orçamento de 2002 que se fixou em 74.490.000,00 
€, quando à data não existiam os equipamentos e as 
despesas em áreas como a educação que entretanto foram 
assumidas.  
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Em 2014, o orçamento municipal atinge um valor global 
de 84.888.984,00 €, sendo que, ao nível da receita 
corrente, se prevê uma arrecadação de 65.854.345,00 € e 
de 19.029.639,00 € ao nível das receitas de capital. 
 
Ao nível da receita corrente assume especial relevância a 
receita prevista nos impostos diretos com um valor de 
25.792.400,00 €, equivalente a 30,4% e de 20.998.764,00 € 
de transferências correntes, correspondente a 24,7% do 
total das receitas. 
 
Quanto à despesa corrente prevê-se um orçamento de 
61.948.885,72 €, no qual se incluem as despesas de pessoal 
no valor de 23.908.300,00 €, o que corresponde a 28,2% 
do total da despesa municipal. 
 
O orçamento municipal prevê ainda uma verba de 
22.940.098,28 € para despesas de capital. 
Ao nível das funções previstas em Orçamento assumem 
especial relevo as funções sociais, com um valor definido 
de 23.318.497,24 €, o que reflete a vontade de 
investimento em áreas como a educação, a saúde, a ação 
social, a habitação e os serviços coletivos, entre outras. 
O valor previsto e definido para as GOP`s de 2014 é de 
60.931.934,00 €, ficando previsto para os anos de 2015 e 
2016 os valores, respetivamente, de 3.750.000,00 € e 
2.850.000,00 €. 
 
IV – Opções Estratégicas 
 
1. Educação, solidariedade e coesão social  
 
Porque queremos um Concelho Mais Inclusivo 
apostaremos mais uma vez na Educação, na Escola do Ser 
e na requalificação permanente do Parque Escolar, 
destacando-se a requalificação da Escola Maria Costa, na 
Solidariedade e Inovação Social continuando a gerar mais 
vagas para a 3ª Idade, Deficiência e Crianças em risco. 
 
Com este orçamento continuaremos a fornecer as 
refeições aos nossos alunos do 1º Ciclo e Jardins-de-
Infância, do ensino básico da rede pública, e manteremos 
a oferta dos livros escolares.  
 
Potenciaremos uma Saúde mais acessível para todos, 
concluiremos o apoio às entidades que concorreram ao 
PARES e prepararemos apoios futuros para novos 
equipamentos sociais, designadamente as Florinhas da 
Rua e o Complexo Santa Teresinha. Operacionalizaremos 
um sistema de apoio de utentes vulneráveis nas novas 
USF e criaremos uma Loja Social Júnior na Póvoa de 
Santo Adrião. 
 
2. Planeamento, componente económica, isenção de 
derrama e descida do IMI 
 
Porque queremos um Concelho Mais Sustentável e Mais 
Empreendedor é objetivo central do Executivo Municipal 
fazer de Odivelas um concelho, em que o ordenamento 
do território, a reabilitação do património e dos espaços 
públicos, a par da preservação e recuperação das 

principais componentes ambientais, urbanas e culturais, 
sejam os vetores estratégicos do seu desenvolvimento. 
Continuaremos, pois, a missão complexa do ordenamento 
do território, cuidando dos nossos Bairros, legalizando, 
rececionando e regenerando, com um orçamento que 
permite que o ano de 2014 seja, também, o ano da 
discussão pública e aprovação, pelos órgãos competentes, 
do novo PDM. 
 
Procederemos à requalificação do Edificado de Interesse 
Municipal e rejuvenescimento das áreas envelhecidas, 
catapultando o Ambiente, a Energia e a Mobilidade para 
desígnios estruturantes neste mandato. 
 
Ao nível dos investimentos previstos para 2014 assinalam-
se, ainda, os projetos de reabilitação da Quinta do Espírito 
Santo, da Quinta das Águas Férreas e a construção do 
Centro Interpretativo das Águas de Caneças, na Fonte das 
Piçarras, intervenções que estão orçadas em 
1.563.462,00€, no âmbito da candidatura apresentada pelo 
município e aprovada pelo IHRU. 
 
A economia e o emprego estarão também no centro da 
nossa decisão política. Assim, procederemos ao 
lançamento de uma incubadora de empresas na Ramada, e 
para combater a austeridade que nos é imposta, 
garantiremos uma redução fiscal progressiva. 
 
Manteremos a isenção da Derrama, agora por um período 
de 5 anos, com a possibilidade de prorrogação por igual 
período, às empresas que instalem a sua sede social no 
Concelho de Odivelas, durante aquele período, e que, 
cumulativamente, criem novos postos de trabalho ou 
provem não terem reduzido o número de postos de 
trabalho relativamente ao ano anterior, como um 
contributo importante para dinamizar e fortalecer o tecido 
empresarial do concelho, como setor indispensável ao 
desenvolvimento sustentável do nosso território. 
 
E para aliviar as famílias da carga fiscal procedemos à 
diminuição do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) a 
aplicar aos Prédios avaliados ao abrigo do CIMI para 
0,375% (taxa máxima 0,5%), mantendo-se para os Prédios 
Urbanos 0,675% (taxa máxima 0,8%). 
 
3. Modernização administrativa, participação cívica, 
cultura e desporto 
 
E porque queremos um Concelho Mais Próximo, iremos 
aprofundar a Governação Eletrónica e a Cidadania, por 
forma a combatermos esse grande sinal de desencanto 
perante a política e pelos políticos que foi a abstenção, 
com o Projeto Ser Cidadão e a Assembleia Municipal 
Jovem. 
 
Potenciaremos diariamente a Cultura, para a qual 
contribuirá a criação da Orquestra Municipal Jovem, em 
parceria com a Sociedade Musical e Desportiva de 
Caneças, e o Desporto como pilares essenciais da 
cidadania e do desenvolvimento integral. 
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O ano de 2014 será, ainda, o ano da reformulação dos 
Programas de Apoio Municipal ao Movimento 
Associativo, visando adaptá-los às novas realidades e 
adequando os apoios, para que o Desporto em Odivelas, e 
o associativismo em geral, que são exemplos de cidadania, 
contem com apoio municipal no desenvolvimento das 
suas atividades. 
 
E será, também, o ano da abertura da nova Esquadra de 
Trânsito na Póvoa de Santo Adrião. 
 
IV – Notas Finais 
 
Apresentamos um Orçamento e GOP’s para 2014, com 
um dos valores finais mais baixos desde a criação do 
Município, procurando suster o aumento das despesas 
correntes, mas apesar de nos confrontarmos com um 
orçamento mais reduzido saberemos, com os nossos 
recursos, defender o poder local e a sua autonomia, 
porque uma administração local limitada na sua 
autonomia, subalternizada, desvalorizada, não pode ser 
uma administração local democrática. 
 
E só uma administração local democrática poderá gerar 
consensos políticos entre os portugueses, 
independentemente da região, de idades, crenças, opções 
políticas ou estatuto social e económico. 
 
Foi assim que os municípios deram passos de relevo para 
fazermos um Portugal moderno, ao construírem as 
infraestruturas indispensáveis a uma razoável qualidade de 
vida e ao darem atenção crescente, nomeadamente, nos 
setores educativo, social e cultural. 
 
E este é o caminho que temos percorrido e que queremos 
continuar a percorrer, ao serviço do bem-comum, por 
isso, a estratégia de desenvolvimento para o concelho 
deve basear-se no reforço do caráter de centralidade de 
Odivelas e da afirmação do território municipal como um 
espaço estruturado, requalificado, ambientalmente 
equilibrado e socialmente coeso e solidariamente justo, 
reforçando o papel de Odivelas no contexto 
metropolitano e qualificar Odivelas como espaço urbano e 
humanizado, afirmando-se como espaço de oportunidade. 
 
Apesar dos constrangimentos a que as Autarquias estão 
sujeitas, o Município de Odivelas continuará determinado 
a prosseguir as políticas que entende que melhor servem a 
sua população e não desistirá, em caso algum, de procurar 
um município cada vez mais sustentável do ponto de vista 
financeiro, e responder aos anseios e às legítimas 
aspirações dos seus munícipes em viverem num território 
mais requalificado, com melhores equipamentos e com 
acrescida qualidade de vida. 
 
Este é não só um objetivo de uma equipa mas, acima de 
tudo, uma vontade inabalável em trabalharmos juntos na 
construção de um futuro inclusivo, alavancado num 
território criativo, inteligente e competitivo, onde as 
pessoas serão sempre os primeiros destinatários das 

políticas municipais que se querem inovadoras e 
diferenciadoras, geradoras do “Poder Local que Importa”. 
 
Este é o nosso propósito de sempre. 
 
Odivelas, 09 de dezembro de 2013  

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

(Susana de Carvalho Amador) 
(…)” 

(Aprovado por maioria) 
 
 
 
 

MAPA DE PESSOAL 2014 
 

 
 

MAPA DE PESSOAL REFERENTE AO ANO DE 2014 
 

Mapa de Pessoal referente ao ano de 2014, conforme o 
deliberado na 4.ª reunião extraordinária do quadriénio 
2013/2017, da Câmara Municipal de Odivelas, realizada 
em 13 de dezembro de 2013, (Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 24/2013, de 17 de dezembro, 
página 17) e de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2013/10851, de 2013.12.09. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 
 

 
 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 
ACORDOS E CONTRATOS 

 
Proposta de Contratos de Delegação de Competências e 
Acordos de Execução e suas minutas, conforme o 
deliberado na 4.ª reunião extraordinária do quadriénio 
2013/2017, da Câmara Municipal de Odivelas, realizada 
em 13 de dezembro de 2013, (Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 24/2013, de 17 de dezembro, 
página 18) e nos termos da informação n.º 
Interno/2013/10875, de 2013.12.09, e que são os 
seguintes: 
 
- Contrato de Delegação de Competências na União de 
Freguesias de Póvoa de Santo Adrião e Olival Basto;  
 
- Contrato de Delegação de Competências na União de 
Freguesias de Pontinha e Famões; 
 
- Contrato de Delegação de Competências na União de 
Freguesias de Ramada e Caneças; 
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- Contrato de Delegação de Competências na Freguesia de 
Odivelas; 
 
- Acordo de Execução para Concretização da Delegação 
Legal de Competências da Câmara Municipal de Odivelas 
na União de Freguesias de Póvoa de Santo Adrião e Olival 
Basto; 
 
- Acordo de Execução para Concretização da Delegação 
Legal de Competências da Câmara Municipal de Odivelas 
na União de Freguesias de Pontinha e Famões; 
 
- Acordo de Execução para Concretização da Delegação 
Legal de Competências da Câmara Municipal de Odivelas 
na União de Freguesias de Ramada e Caneças; 
 
- Acordo de Execução para Concretização da Delegação 
Legal de Competências da Câmara Municipal de Odivelas 
na Freguesia de Odivelas. 
 
[Publicam-se os Documentos no final do presente 
Boletim] 
 
(Aprovado por maioria) 
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(Anexo 1) 

PROPOSTA DE CONTRATO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS N A 

UNIÃO DE FREGUESIAS DE PÓVOA DE SANTO ADRIÃO E OLIV AL BASTO 

 

Pressupostos 

 

Com a entrada em vigor da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, estabelece-se o novo Regime 

Jurídico das Autarquias Locais, e fixam-se as competências das câmaras municipais que se 

consideram delegadas nas juntas de freguesia, através da denominada delegação legal, 

prevista no seu artigo 132º. 

 

Para além dessas competências, o artigo 131º determina que os municípios podem delegar 

competências nas freguesias em todos os domínios dos interesses próprios das populações 

destas. 

 

Assim, considerando: 

 

• A promoção da desconcentração administrativa consagrada no art.º 267º/2 da 

Constituição da República Portuguesa; 

 

• A promoção da coesão territorial, o reforço da solidariedade inter-regional, a melhoria 

da qualidade dos serviços prestados às populações e a racionalização dos recursos 

disponíveis; 

 

• O facto de n.º 1 do artigo 120º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, determinar que a 

delegação de competências dos órgãos dos municípios nos órgãos das juntas se 

concretiza através da celebração de contratos interadministrativos;  

 

• Que tais contratos, nos termos do artigo 115º, ex vi artigo 122º do mesmo diploma, 

devem prever expressamente os recursos humanos, patrimoniais e financeiros 

necessários e suficientes ao exercício das competências delegadas, devendo nos 

termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 9º e alínea k) do n.º 1 do artigo 25º, ser 

aprovados pela Assembleia de Freguesia e pela Assembleia Municipal. 

 

 

Em cumprimento ao disposto no supracitado diploma, em especial ao determinado no n.º 1 do 

artigo 120º e, após deliberação dos respetivos órgãos deliberativos, procede-se à celebração 

do Contrato de Delegação de Competências, o que se faz da seguinte forma: 
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Partes 

 

Entre o Município de Odivelas , com sede nos Paços do Concelho, Rua Guilherme Gomes 

Fernandes, Quinta da Memória, 2675-372 Odivelas, pessoa coletiva n.º 504 293 125, neste ato 

representado pela Sr.ª Presidente da Câmara Municip al de Odivelas , Dr.ª Susana de 

Carvalho Amador ,  

 

E 

 

A União de Freguesias da Póvoa de Santo Adrião e Oliv al Basto , com sede no Lg. 

Agostinho Marques de Pinho, Lt. A, R/c - 2620-081 Póvoa de St. Adrião, pessoa coletiva nº 510 

838 979, neste ato representada pelo Presidente da Junta, Ro gério Breia,   

 

É subscrito e reciprocamente aceite o presente Contrato de Delegação de Competências, o 

qual se rege nos termos e cláusulas seguintes: 

 

Cláusula 1ª 

Objeto do Contrato 

 

Com o presente Contrato delegam-se nas Junta da União de Freguesias as seguintes 

competências: 

 

1. Serviço de transporte escolar para alunos que residam no Concelho de Odivelas e 

estudem em estabelecimentos de ensino situados fora do Concelho; 

 

2. Realização de vistorias, fiscalização e cobrança de taxas devidas pela ocupação do 

espaço público, em conformidade com o exarado na Cláusula 3ª do presente Contrato. 

 

Cláusula 2ª 

Transportes escolares 

 

Esta competência será exercida em obediência ao disposto nas “Normas dos Transportes 

Escolares” do Município de Odivelas. 

 

Cláusula 3ª 

Ocupação do Espaço Público 

 

1. Considera-se delegada, na Junta, a fiscalização de todas as situações de ocupação do 

espaço público sujeitas a mera comunicação prévia e a comunicação prévia com prazo. 

 

2. Quando estejamos perante uma situação não abrangida pela iniciativa “Licenciamento zero” 

considera-se delegada, na Junta, a vistoria, a fiscalização e a cobrança da respetiva taxa. 
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3. Pela ocupação do espaço público são devidas taxas municipais, de acordo com o 

“Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais” do Município de Odivelas. 

 

4. O valor das referidas taxas é calculado tendo por base o período de tempo de ocupação 

desse espaço, em conformidade com o disposto no “Regulamento Municipal de Ocupação 

do Espaço Público e Publicidade”. 

 

5. Nas situações de cobrança de taxas, pela Junta, o produto da cobrança deverá ser 

remetido ao Município que, no mês imediatamente a seguir, remeterá 85% desse valor 

para a Junta.  

 

6. Nas situações abrangidas pelo “Licenciamento zero”, a Câmara Municipal procederá à 

transferência para a Junta, de 50% da receita obtida no “Balcão do empreendedor” com o 

respetivo licenciamento, no mês imediatamente anterior. 

 

7. A Junta deverá obedecer aos critérios de ocupação do espaço público definidos no artigo 

7º do “Regulamento Municipal de Ocupação do Espaço Público e Publicidade”. 

 

Cláusula 4ª 

Execução e Avaliação do Contrato 

 

A execução do presente Contrato será avaliada, a todo o tempo e de forma contínua, pelos 

serviços da Câmara Municipal de Odivelas que, para o efeito, poderão realizar reuniões 

conjuntas e periódicas com a Junta da União de Freguesias, podendo solicitar todas as 

informações que considerarem pertinentes para a avaliação do presente Contrato.  

 

Cláusula 5ª 

Incumprimento do Contrato 

 

1. O incumprimento das obrigações resultantes do presente Contrato, por qualquer das partes, 

e que contenda com razões de relevante interesse público, constitui a outra parte no direito 

resolver o contrato total ou parcialmente. 

 

2. Caso se constatem violações ao presente Contrato, que ponham em causa a prossecução 

do interesse público, será elaborada pelos serviços informação a esse respeito, propondo a 

manutenção ou a revogação total ou parcial do Contrato e a submissão da informação 

referida a deliberação dos respetivos órgãos executivo e deliberativo. 

 

3. A Câmara Municipal de Odivelas pode optar por, em situações que justifiquem a resolução, 

proceder à interrupção da transferência dos valores das taxas fixados na Cláusula 2ª do 

presente Contrato, até que se encontre regularizada a situação. 
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Cláusula 6ª 

Período de Vigência do Contrato 

 

1. O presente Contrato entra em vigor, após assinatura e publicitação nos boletins das 

autarquias locais cocontratantes.  

 

2. Período de vigência do Contrato coincide com a duração do mandato da Câmara Municipal 

de Odivelas e considera-se renovado após instalação do seguinte órgão deliberativo do 

Município, podendo este denunciá-lo no prazo de seis meses após a sua instalação. 

 

Cláusula 7ª 

Lacunas e Dúvidas 

 

Na integração das lacunas e resolução das dúvidas eventualmente emergentes do clausulado 

do presente Contrato, e na sua interpretação, ou execução, aplicar-se-ão as disposições 

vigentes no Regime Jurídico das Autarquias Locais, o Código do Procedimento Administrativo 

e o Código da Contratação Pública. 

 

 

 

Feito e assinado em ...................., aos .................... dias do mês de .................... do ano 

...................., em dois exemplares, ficando um exemplar na posse de cada um dos 

Contraentes. 

 

PELO MUNICÍPIO DE ODIVELAS 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

_________________________________________ 

 (Susana de Carvalho Amador) 

 

PELA UNIÂO DE FREGUESIAS DA PÓVOA DE SANTO ADRIÃO E  OLIVAL BASTO 

O PRESIDENTE DA JUNTA DA UNIÃO DE FREGUESIAS 

_________________________________________ 

(Rogério Breia)  
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(Anexo 2) 
 

PROPOSTA DE CONTRATO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS N A 

UNIÃO DE FREGUESIAS DA PONTINHA/FAMÕES 

 

Pressupostos 

 

Com a entrada em vigor da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, estabelece-se o novo Regime 

Jurídico das Autarquias Locais, e fixam-se as competências das câmaras municipais que se 

consideram delegadas nas juntas de freguesia, através da denominada delegação legal, 

prevista no seu artigo 132º. 

 

Para além dessas competências, o artigo 131º determina que os municípios podem delegar 

competências nas freguesias em todos os domínios dos interesses próprios das populações 

destas. 

 

Assim, considerando: 

 

• A promoção da desconcentração administrativa consagrada no art.º 267º/2 da 

Constituição da República Portuguesa; 

 

• A promoção da coesão territorial, o reforço da solidariedade inter-regional, a melhoria 

da qualidade dos serviços prestados às populações e a racionalização dos recursos 

disponíveis; 

 

• O facto de n.º 1 do artigo 120º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, determinar que a 

delegação de competências dos órgãos dos municípios nos órgãos das juntas se 

concretiza através da celebração de contratos interadministrativos;  

 

• Que tais contratos, nos termos do artigo 115º, ex vi artigo 122º do mesmo diploma, 

devem prever expressamente os recursos humanos, patrimoniais e financeiros 

necessários e suficientes ao exercício das competências delegadas, devendo nos 

termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 9º e alínea k) do n.º 1 do artigo 25º, ser 

aprovados pela Assembleia de Freguesia e pela Assembleia Municipal. 

 

Em cumprimento ao disposto no supracitado diploma, em especial ao determinado no n.º 1 do 

artigo 120º e, após deliberação dos respetivos órgãos deliberativos, procede-se à celebração 

do Contrato de Delegação de Competências, o que se faz da seguinte forma: 
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Partes 

 

Entre o Município de Odivelas , com sede nos Paços do Concelho, Rua Guilherme Gomes 

Fernandes, Quinta da Memória, 2675-372 Odivelas, pessoa coletiva n.º 504 293 125, neste ato 

representado pela Sr.ª Presidente da Câmara Municip al de Odivelas , Dr.ª Susana de 

Carvalho Amador ,  

 

E 

 

A União de Freguesias da Pontinha e Famões, com sede na Av. 25 de Abril, n.º 22-A, 1675-

183 Pontinha, pessoa coletiva n.º 510 838 880, neste ato representada pela Sr.ª Presidente 

da União de Freguesias, Dr.ª Corália Viçoso ,  

 

É subscrito e reciprocamente aceite o presente Contrato de Delegação de Competências, o 

qual se rege nos termos e cláusulas seguintes: 

 

Cláusula 1ª 

Objeto do Contrato 

 

Com o presente Contrato delegam-se nas Junta da União de Freguesias as seguintes 

competências: 

 

1) Serviço de transporte escolar para alunos que residam no Concelho de Odivelas e 

estudem em estabelecimentos de ensino situados fora do Concelho; 

 

2) Realização de vistorias, fiscalização e cobrança de taxas devidas pela ocupação do 

espaço público, em conformidade com o exarado na Cláusula 3ª do presente Contrato.  

 

Cláusula 2ª 

Transportes escolares 

 

Esta competência será exercida em obediência ao disposto nas “Normas dos Transportes 

Escolares” do Município de Odivelas. 

 

Cláusula 3ª 

Ocupação do Espaço Público 

 

1. Considera-se delegada, na Junta, a fiscalização de todas as situações de ocupação do 

espaço público sujeitas a mera comunicação prévia e a comunicação prévia com prazo. 
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2. Quando estejamos perante uma situação não abrangida pela iniciativa “Licenciamento 

zero” considera-se delegada, na Junta, a vistoria, a fiscalização e a cobrança da respetiva 

taxa. 

3. Pela ocupação do espaço público são devidas taxas municipais, de acordo com o 

“Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais” do Município de Odivelas. 

 

4. O valor das referidas taxas é calculado tendo por base o período de tempo de ocupação 

desse espaço, em conformidade com o disposto no “Regulamento Municipal de Ocupação 

do Espaço Público e Publicidade”. 

 

5. Nas situações de cobrança de taxas, pela Junta, o produto da cobrança deverá ser 

remetido ao Município que, no mês imediatamente a seguir, remeterá 85% desse valor 

para a Junta.  

 

6. Nas situações abrangidas pelo “Licenciamento zero”, a Câmara Municipal procederá à 

transferência para a Junta, de 50% da receita obtida no “Balcão do empreendedor” com o 

respetivo licenciamento, no mês imediatamente anterior. 

 

7. A Junta deverá obedecer aos critérios de ocupação do espaço público definidos no artigo 

7º do “Regulamento Municipal de Ocupação do Espaço Público e Publicidade”. 

 

Cláusula 4ª 

Execução e Avaliação do Contrato 

 

A execução do presente Contrato será avaliada, a todo o tempo e de forma contínua, pelos 

serviços da Câmara Municipal de Odivelas que, para o efeito, poderão realizar reuniões 

conjuntas e periódicas com a Junta da União de Freguesias, podendo solicitar todas as 

informações que considerarem pertinentes para a avaliação do presente Contrato.  

 

Cláusula 5ª 

Incumprimento do Contrato 

 

1. O incumprimento das obrigações resultantes do presente Contrato, por qualquer das 

partes, e que contenda com razões de relevante interesse público, constitui a outra parte 

no direito resolver o contrato total ou parcialmente. 

 

2. Caso se constatem violações ao presente Contrato, que ponham em causa a prossecução 

do interesse público, será elaborada pelos serviços informação a esse respeito, propondo a 

manutenção ou a revogação total ou parcial do Contrato e a submissão da informação 

referida a deliberação dos respetivos órgãos executivo e deliberativo. 
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3. A Câmara Municipal de Odivelas pode optar por, em situações que justifiquem a resolução, 

proceder à interrupção da transferência dos valores das taxas fixados na Cláusula 2ª do 

presente Contrato, até que se encontre regularizada a situação. 

 

Cláusula 6ª 

Período de Vigência do Contrato 

 

1. O presente Contrato entra em vigor, após assinatura e publicitação nos boletins das 

autarquias locais cocontratantes.  

 

2. Período de vigência do Contrato coincide com a duração do mandato da Câmara Municipal 

de Odivelas e considera-se renovado após instalação do seguinte órgão deliberativo do 

Município, podendo este denunciá-lo no prazo de seis meses após a sua instalação. 

 

Cláusula 7ª 

Lacunas e Dúvidas 

 

Na integração das lacunas e resolução das dúvidas eventualmente emergentes do clausulado 

do presente Contrato, e na sua interpretação, ou execução, aplicar-se-ão as disposições 

vigentes no Regime Jurídico das Autarquias Locais, o Código do Procedimento Administrativo 

e o Código da Contratação Pública. 

 

 

Feito e assinado em ...................., aos .................... dias do mês de .................... do ano 

...................., em dois exemplares, ficando um exemplar na posse de cada um dos 

Contraentes. 

 

PELO MUNICÍPIO DE ODIVELAS 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

_________________________________________ 

 (Susana de Carvalho Amador) 

 

PELA UNIÃO DE FREGUESIAS DE PONTINHA E FAMÕES 

A PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA 

_________________________________________   

(Corália Viçoso Rodrigues)  
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(Anexo 3) 

 

PROPOSTA DE CONTRATO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS N A JUNTA DA UNIÃO 

DE FREGUESIAS DE RAMADA E CANEÇAS 

 

Pressupostos 

 

Com a entrada em vigor da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, estabelece-se o novo Regime 

Jurídico das Autarquias Locais, e fixam-se as competências das câmaras municipais que se 

consideram delegadas nas juntas de freguesia, através da denominada delegação legal, 

prevista no seu artigo 132º. 

Para além dessas competências, o artigo 131º determina que os municípios podem delegar 

competências nas freguesias em todos os domínios dos interesses próprios das populações 

destas. 

Assim, considerando:  

 

• A promoção da desconcentração administrativa consagrada no art.º 267º/2 da 

Constituição da República Portuguesa; 

 

• A promoção da coesão territorial, o reforço da solidariedade inter-regional, a melhoria 

da qualidade dos serviços prestados às populações e a racionalização dos recursos 

disponíveis; 

 

• O facto de n.º 1 do artigo 120º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, determinar que a 

delegação de competências dos órgãos dos municípios nos órgãos das juntas se 

concretiza através da celebração de contratos interadministrativos;  

 

• Que tais contratos, nos termos do artigo 115º, ex vi artigo 122º do mesmo diploma, 

devem prever expressamente os recursos humanos, patrimoniais e financeiros 

necessários e suficientes ao exercício das competências delegadas, devendo nos 

termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 9º e alínea k) do n.º 1 do artigo 25º, ser 

aprovados pela Assembleia de Freguesia e pela Assembleia Municipal. 
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Em cumprimento ao disposto no supracitado diploma, em especial ao determinado no n.º 1 do 

artigo 120º e, após deliberação dos respetivos órgãos deliberativos, procede-se à celebração 

do Contrato de Delegação de Competências, o que se faz da seguinte forma: 

 

Partes 

 

Entre o Município de Odivelas , com sede nos Paços do Concelho, Rua Guilherme Gomes 

Fernandes, Quinta da Memória, 2675-372 Odivelas, pessoa coletiva n.º 504 293 125, neste ato 

representado pela Sr.ª Presidente da Câmara Municip al de Odivelas , Dr.ª Susana de 

Carvalho Amador ,  

 

E 

 

A União de  Freguesias de Ramada e Caneças , com sede na Rua da República 131, 1685-

595 Caneças, pessoa coletiva nº 510 839 088, neste ato representada pelo Presidente da 

Junta, Ilídio Ferreira , 

 

É subscrito e reciprocamente aceite o presente Contrato de Delegação de Competências, o 

qual se rege nos termos e cláusulas seguintes: 

 

Cláusula 1ª 

Objeto do Contrato 

 

Com o presente Contrato delegam-se na Junta da União de Freguesias as seguintes 

competências: 

 

1) Serviço de transporte escolar para alunos que residam no Concelho de Odivelas e 

estudem em estabelecimentos de ensino situados fora do Concelho; 

 

2) Realização de vistorias, fiscalização e cobrança de taxas devidas pela ocupação do 

espaço público, em conformidade com o exarado na Cláusula 3ª do presente Contrato. 

 

Cláusula 2ª 

Transportes escolares 

 

Esta competência será exercida em obediência ao disposto nas “Normas dos Transportes 

Escolares” do Município de Odivelas. 

 

Cláusula 3ª 

Ocupação do Espaço Público 

 

1. Considera-se delegada, na Junta, a fiscalização de todas as situações de ocupação do 

espaço público sujeitas a mera comunicação prévia e a comunicação prévia com prazo. 
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2. Quando estejamos perante uma situação não abrangida pela iniciativa “Licenciamento 

zero” considera-se delegada, na Junta, a vistoria, a fiscalização e a cobrança da respetiva 

taxa. 

 

3. Pela ocupação do espaço público são devidas taxas municipais, de acordo com o 

“Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais” do Município de Odivelas. 

 

4. O valor das referidas taxas é calculado tendo por base o período de tempo de ocupação 

desse espaço, em conformidade com o disposto no “Regulamento Municipal de Ocupação 

do Espaço Público e Publicidade”. 

 

5. Nas situações de cobrança de taxas, pela Junta, o produto da cobrança deverá ser 

remetido ao Município que, no mês imediatamente a seguir, remeterá 85% desse valor 

para a Junta.  

 

6. Nas situações abrangidas pelo “Licenciamento zero”, a Câmara Municipal procederá à 

transferência para a Junta, de 50% da receita obtida no “Balcão do empreendedor” com o 

respetivo licenciamento, no mês imediatamente anterior. 

 

7. A Junta deverá obedecer aos critérios de ocupação do espaço público definidos no artigo 

7º do “Regulamento Municipal de Ocupação do Espaço Público e Publicidade”. 

 

Cláusula 4ª 

Execução e Avaliação do Contrato 

 

A execução do presente Contrato será avaliada, a todo o tempo e de forma contínua, pelos 

serviços da Câmara Municipal de Odivelas que, para o efeito, poderão realizar reuniões 

conjuntas e periódicas com a Junta da União de Freguesias, podendo solicitar todas as 

informações que considerarem pertinentes para a avaliação do presente Contrato. 

 

Cláusula 5ª 

Incumprimento do Contrato 

 

1. O incumprimento das obrigações resultantes do presente Contrato, por qualquer das 

partes, e que contenda com razões de relevante interesse público, constitui a outra parte 

no direito resolver o contrato total ou parcialmente. 

 

2. Caso se constatem violações ao presente Contrato, que ponham em causa a prossecução 

do interesse público, será elaborada pelos serviços informação a esse respeito, propondo a 

manutenção ou a revogação total ou parcial do Contrato e a submissão da informação 

referida a deliberação dos respetivos órgãos executivo e deliberativo. 
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3. A Câmara Municipal de Odivelas pode optar por, em situações que justifiquem a resolução, 

proceder à interrupção da transferência dos valores das taxas fixados na Cláusula 2ª do 

presente Contrato, até que se encontre regularizada a situação. 

 

Cláusula 6ª 

Período de Vigência do Contrato 

 

1. O presente Contrato entra em vigor, após assinatura e publicitação nos boletins das 

autarquias locais cocontratantes.  

 

2. Período de vigência do Contrato coincide com a duração do mandato da Câmara Municipal 

de Odivelas e considera-se renovado após instalação do seguinte órgão deliberativo do 

Município, podendo este denunciá-lo no prazo de seis meses após a sua instalação. 

 

Cláusula 7ª 

Lacunas e Dúvidas 

 

Na integração das lacunas e resolução das dúvidas eventualmente emergentes do clausulado 

do presente Contrato, e na sua interpretação, ou execução, aplicar-se-ão as disposições 

vigentes no Regime Jurídico das Autarquias Locais, o Código do Procedimento Administrativo 

e o Código da Contratação Pública. 

 

Feito e assinado em ...................., aos .................... dias do mês de .................... do ano 

...................., em dois exemplares, ficando um exemplar na posse de cada um dos 

Contraentes. 

 

PELO MUNICÍPIO DE ODIVELAS 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

_________________________________________ 

 (Susana de Carvalho Amador) 

 

PELA UNIÃO DE FREGUESIAS DE RAMADA E CANEÇAS 

O PRESIDENTE DA JUNTA DA UNIÃO DE FREGUESIAS 

___________________________________________ 

(Ilídio Ferreira) 
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(Anexo 4) 
 

PROPOSTA DE CONTRATO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS N A 

FREGUESIA DE ODIVELAS 

 

Pressupostos 

 

Com a entrada em vigor da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, estabelece-se o novo Regime 

Jurídico das Autarquias Locais, e fixam-se as competências das câmaras municipais que se 

consideram delegadas nas juntas de freguesia, através da denominada delegação legal, 

prevista no seu artigo 132º. 

 

Para além dessas competências, o artigo 131º determina que os municípios podem delegar 

competências nas freguesias em todos os domínios dos interesses próprios das populações 

destas. 

 

Assim, considerando: 

 

• A promoção da desconcentração administrativa consagrada no art.º 267º/2 da 

Constituição da República Portuguesa; 

 

• A promoção da coesão territorial, o reforço da solidariedade inter-regional, a melhoria 

da qualidade dos serviços prestados às populações e a racionalização dos recursos 

disponíveis; 

 

• O facto de n.º 1 do artigo 120º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, determinar que a 

delegação de competências dos órgãos dos municípios nos órgãos das juntas se 

concretiza através da celebração de contratos interadministrativos;  

 

• Que tais contratos, nos termos do artigo 115º, ex vi artigo 122º do mesmo diploma, 

devem prever expressamente os recursos humanos, patrimoniais e financeiros 

necessários e suficientes ao exercício das competências delegadas, devendo nos 

termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 9º e alínea k) do n.º 1 do artigo 25º, ser 

aprovados pela Assembleia de Freguesia e pela Assembleia Municipal. 

 

Em cumprimento ao disposto no supracitado diploma, em especial ao determinado no n.º 1 do 

artigo 120º e, após deliberação dos respetivos órgãos deliberativos, procede-se à celebração 

do Contrato de Delegação de Competências, o que se faz da seguinte forma: 
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Partes 
 
Entre o Município de Odivelas , com sede nos Paços do Concelho, Rua Guilherme Gomes 
Fernandes, Quinta da Memória, 2675-372 Odivelas, pessoa coletiva n.º 504 293 125, neste ato 
representado pela Sr.ª Presidente da Câmara Municip al de Odivelas , Dr.ª Susana de 
Carvalho Amador ,  
 
E 
 
A Freguesia de Odivelas, com sede na Alameda do Poder Local, 4, 2675-427 Odivelas, 
pessoa coletiva n.º 506 605 752, neste ato representada pelo Sr. Presidente da Junt a, Dr. 
Nuno Gaudêncio ,  
 
É subscrito e reciprocamente aceite o presente Contrato de Delegação de Competências, o 
qual se rege nos termos e cláusulas seguintes: 

 
Cláusula 1ª 

Objeto do Contrato 
 

Com o presente Contrato delegam-se na Junta de Freguesia as seguintes competências: 
 

1) Serviço de transporte escolar para alunos que residam no Concelho de Odivelas e 
estudem em estabelecimentos de ensino situados fora do Concelho; 

 
2) Realização de vistorias, fiscalização e cobrança de taxas devidas pela ocupação do 

espaço público, em conformidade com o exarado na Cláusula 3ª do presente Contrato.  
 

Cláusula 2ª 
Transportes escolares 

 
Esta competência será exercida em obediência ao disposto nas “Normas dos Transportes 
Escolares” do Município de Odivelas. 

 
Cláusula 3ª 

Ocupação do Espaço Público 
 

1. Considera-se delegada, na Junta, a fiscalização de todas as situações de ocupação do 
espaço público sujeitas a mera comunicação prévia e a comunicação prévia com prazo. 

 
2. Quando estejamos perante uma situação não abrangida pela iniciativa “Licenciamento 

zero” considera-se delegada, na Junta, a vistoria, a fiscalização e a cobrança da respetiva 
taxa. 

 
3. Pela ocupação do espaço público são devidas taxas municipais, de acordo com o 

“Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais” do Município de Odivelas. 
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4. O valor das referidas taxas é calculado tendo por base o período de tempo de ocupação 

desse espaço, em conformidade com o disposto no “Regulamento Municipal de Ocupação 

do Espaço Público e Publicidade”. 

 

5. Nas situações de cobrança de taxas, pela Junta, o produto da cobrança deverá ser 

remetido ao Município que, no mês imediatamente a seguir, remeterá 85% desse valor 

para a Junta.  

 

6. Nas situações abrangidas pelo “Licenciamento zero”, a Câmara Municipal procederá à 

transferência para a Junta, de 50% da receita obtida no “Balcão do empreendedor” com o 

respetivo licenciamento, no mês imediatamente anterior. 

 

7. A Junta deverá obedecer aos critérios de ocupação do espaço público definidos no artigo 

7º do “Regulamento Municipal de Ocupação do Espaço Público e Publicidade”. 

 

Cláusula 4ª 

Execução e Avaliação do Contrato 

 

A execução do presente Contrato será avaliada, a todo o tempo e de forma contínua, pelos 

serviços da Câmara Municipal de Odivelas que, para o efeito, poderão realizar reuniões 

conjuntas e periódicas com a Junta de Freguesia, podendo solicitar todas as informações que 

considerarem pertinentes para a avaliação do presente Contrato.  

 

Cláusula 5ª 

Incumprimento do Contrato 

 

1. O incumprimento das obrigações resultantes do presente Contrato, por qualquer das 

partes, e que contenda com razões de relevante interesse público, constitui a outra parte 

no direito resolver o contrato total ou parcialmente. 

 

2. Caso se constatem violações ao presente Contrato, que ponham em causa a prossecução 

do interesse público, será elaborada pelos serviços informação a esse respeito, propondo a 

manutenção ou a revogação total ou parcial do Contrato e a submissão da informação 

referida a deliberação dos respetivos órgãos executivo e deliberativo. 

 

3. A Câmara Municipal de Odivelas pode optar por, em situações que justifiquem a resolução, 

proceder à interrupção da transferência dos valores das taxas fixados na Cláusula 2ª do 

presente Contrato, até que se encontre regularizada a situação. 
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Cláusula 6ª 

Período de Vigência do Contrato 

 

1. O presente Contrato entra em vigor, após assinatura e publicitação nos boletins das 

autarquias locais cocontratantes.  

 

2. Período de vigência do Contrato coincide com a duração do mandato da Câmara Municipal 

de Odivelas e considera-se renovado após instalação do seguinte órgão deliberativo do 

Município, podendo este denunciá-lo no prazo de seis meses após a sua instalação. 

 

Cláusula 7ª 

Lacunas e Dúvidas 

 

Na integração das lacunas e resolução das dúvidas eventualmente emergentes do clausulado 

do presente Contrato, e na sua interpretação, ou execução, aplicar-se-ão as disposições 

vigentes no Regime Jurídico das Autarquias Locais, o Código do Procedimento Administrativo 

e o Código da Contratação Pública. 

 

 

Feito e assinado em ...................., aos .................... dias do mês de .................... do ano 

...................., em dois exemplares, ficando um exemplar na posse de cada um dos 

Contraentes. 

 

PELO MUNICÍPIO DE ODIVELAS 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

_________________________________________ 

 (Susana de Carvalho Amador) 

 

PELA FREGUESIA DE ODIVELAS 

O PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA 

_________________________________________   

(Nuno Gaudêncio) 
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(Anexo 5) 

MINUTA DE ACORDO DE EXECUÇÃO PARA A CONCRETIZAÇÃO D A DELEGAÇÃO 

LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVEL AS NA JUNTA  DA 

UNIÃO DE FREGUESIAS DE PÓVOA DE SANTO ADRIÃO E OLIV AL BASTO  

 

O Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que veio estabelecer o Novo Regime Jurídico 

das Autarquias Locais, determina, no seu artigo 132º/n.º 1, a delegação legal nas juntas de 

freguesia, das seguintes competências das câmaras municipais: 

 

a) Gerir e assegurar a manutenção de espaços verdes; 

b) Assegurar a limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros; 

c) Manter, reparar e substituir o mobiliário urbano instalado no espaço público, com 

exceção daquele que seja objeto de concessão; 

d) Gerir e assegurar a manutenção corrente de feiras e mercados; 

e) Assegurar a realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação 

pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico; 

f) Promover a manutenção dos espaços envolventes dos estabelecimentos de educação 

pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico. 

 

Os acordos de execução, previstos no artigo 133º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, visam a promoção da coesão territorial do Concelho, o reforço da solidariedade 

interautarquias, a melhoria da qualidade dos serviços prestados à população, a racionalização 

dos recursos disponíveis, a promoção da desconcentração administrativa, o reforço da relação 

de proximidade com os munícipes/fregueses, e uma maior celeridade, economia e eficiência 

das decisões administrativas. 

Tais acordos, nos termos da Lei citada, devem prever expressamente os recursos humanos, 

patrimoniais e financeiros necessários e suficientes ao exercício das competências delegadas, 

e são aprovados pela Assembleia Municipal e pela Assembleia de Freguesia, mediante 

proposta prévia da Câmara Municipal e da Junta de Freguesia. 

Para além das competências previstas no n.º 1 do artigo 132º do diploma citado, o n.º 2 do 

mesmo artigo, prevê ainda a delegação legal, entre outras, das competências de controlo 

prévio, realização de vistorias e fiscalização nos domínios da utilização e ocupação da via 

pública e da afixação de publicidade de natureza comercial. 

 

Assim, dando cumprimento ao referido diploma, em especial ao determinado nos seus artigos 

14º/nº 1, alíneas i) e j), 33º/n.º 1, alíneas l) e m), 116º a 123º e 131º a 136º, entre: 
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O Município de Odivelas ,  

Com sede nos Paços do Concelho, Rua Guilherme Gomes Fernandes, Quinta da Memória, 

2675-372 Odivelas, pessoa coletiva nº 504 293 125, neste ato representado pela Sra. 

Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, Susana de Carvalho Amador, e  

A União de  Freguesias Póvoa de Santo Adrião e Olival Basto ,  

Com sede no Lg. Agostinho Marques de Pinho, Lt. A, R/c - 2620-081 Póvoa de St. Adrião, 

pessoa coletiva nº 510 838 979, neste ato representada pelo Presidente da Junta, Rogério 

Breia,  

E após aprovação dos respetivos órgãos deliberativos, é subscrito e reciprocamente aceite o 

presente Acordo de Execução o qual se rege pelos termos e cláusulas seguintes: 

 

Cláusula 1ª 

Objeto do acordo 

 

O presente acordo estabelece as condições de exercício das competências previstas nos n.ºs 1 

e 2, alíneas a) e b), do artigo 132º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, legalmente 

delegadas pela Câmara Municipal na Junta da União de Freguesias, nas seguintes áreas: 

a) Gerir e assegurar a manutenção de espaços verdes; 

b) Assegurar a limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros; 

c) Manter, reparar e substituir o mobiliário urbano instalado no espaço público, com 

exceção daquele que seja objeto de concessão; 

d) Gerir e assegurar a manutenção corrente de feiras e mercados; 

e) Assegurar a realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação 

pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico; 

f) Promover a manutenção dos espaços envolventes dos estabelecimentos de educação 

pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico; 

g) Controlo prévio, realização de vistorias e fiscalização no domínio da utilização e 

ocupação da via pública; 

h)  Controlo prévio, realização de vistorias e fiscalização no domínio da afixação de 

publicidade de natureza comercial. 

 

 

Cláusula 2ª 

Gestão e manutenção de espaços verdes 

 

1. O exercício desta competência implica a gestão e manutenção dos espaços verdes 

sitos na área territorial da União de Freguesias, de acordo com o estipulado no 

Regulamento Municipal de Espaços Verdes, Parques e Jardins em vigor. 

2. Para garantir o exercício da competência delegada, os meios financeiros a transferir 

para a União de Freguesias são fixados em função dos encargos com recursos 
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humanos, patrimoniais e financeiros necessários ao exercício dessa competência, até 

ao final do mandato de 2013/2017, tendo em conta os custos inerentes a cada m2 de 

área verde a gerir e manter. 

3. Os meios financeiros a transferir mensalmente para o exercício das competências 

delegadas nos termos do presente acordo e relativos à gestão e manutenção de 

espaços verdes são os constantes do Anexo I, os quais têm por base o valor unitário, 

expresso em Euros, por m2, multiplicado pela área de espaços verdes indicada no 

Anexo I. 

4. A inclusão ou exclusão de espaços verdes que venham a acrescer ou a abater às 

áreas indicadas no Anexo I serão objeto de aumento ou redução nos meios financeiros 

a transferir, de acordo com os critérios definidos no número 3. 

5.  Qualquer das partes pode, a todo o tempo, requerer à outra, a inclusão ou o abate de 

áreas dos espaços verdes, em conformidade com o previsto no número 4, o que 

implicará a celebração de acordos adicionais. 

6. As despesas com a construção de instalações para o exercício desta competência, 

bem como as despesas com obras de beneficiação e modificação serão suportadas 

pelo Município. 

7.  A execução da competência delegada no presente artigo tem de cumprir os 

pressupostos enunciados no Anexo II (Normas Técnicas de Manutenção de Espaços 

Verdes) do Regulamento de Espaços Verdes, Parques e Jardins em vigor. 

 

Cláusula 3ª 

Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sum idouros 

 

1. O exercício desta competência integra a limpeza das vias e espaços públicos, 

nomeadamente a respetiva varrição, assim como de sarjetas e sumidouros, da respetiva 

área urbana, com a exceção da recolha de monos. 

2. Para garantir o exercício da competência delegada, os meios financeiros a transferir para a 

União de Freguesias são fixados em função dos recursos humanos, patrimoniais e 

financeiros necessários ao exercício da competência delegada até ao final do mandato de 

2013/2017, tendo em conta os encargos inerentes a cada ml de espaço público a limpar.  

3. Os meios financeiros a transferir mensalmente para o exercício das competências 

delegada nos termos do presente Acordo e relativas à limpeza de vias e espaços públicos 

são os constantes do Anexo II e são calculados com base no valor unitário expresso em 

Euros, por metro linear, multiplicado pela totalidade dos metros lineares indicados no 

Anexo referido. 

4. A verba a transferir para a limpeza de novas vias e espaços públicos terá por base os 

critérios definidos no número anterior. 

5. As partes podem, a todo o tempo, requerer à outra a inclusão de novas zonas de limpeza 

das vias e espaços públicos que se justifique, com a consequente transferência de meios, 
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os quais serão calculados com base nos critérios previstos no n.º 3, devendo para o efeito 

ser celebrado um acordo adicional. 

6. As despesas com a construção de instalações para o exercício desta competência, bem 

como as despesas com obras de beneficiação e modificação serão suportadas pelo 

Município. 

 

Cláusula 4ª 

Manter, reparar e substituir o mobiliário urbano in stalado no espaço público, com 

exceção daquele que seja objeto de concessão 

 

1. O exercício desta competência integra exclusivamente a reparação e substituição de 

papeleiras, mesas e bancos no espaço público. 

2. Para garantir o exercício da competência delegada, os meios financeiros a transferir 

para a União de Freguesias são fixados em função dos encargos com recursos 

humanos, patrimoniais e financeiros necessários ao exercício da competência de 

manutenção, reparação e substituição do mobiliário urbano referido no n.º 1, instalado 

no espaço público, até ao final do mandato de 2013/2017, tendo em conta o ml de 

espaço público e vias existentes na União de Freguesias. 

3. Os meios financeiros a transferir mensalmente para o exercício das competências 

delegadas nos termos do presente Acordo e relativos à manutenção, reparação e 

substituição do mobiliário urbano instalado no espaço público, correspondem a 5% do 

valor a transferir para a limpeza urbana. 

4. A inclusão ou exclusão de espaços públicos que venham a acrescer ou a abater às 

áreas indicadas no Anexo II serão objeto de aumento ou redução nos meios financeiros 

a transferir, de acordo com os critérios definidos no número 3. 

5.  Qualquer das partes pode, a todo o tempo, requerer à outra, a inclusão ou o abate de 

áreas de espaços públicos e vias, em conformidade com o previsto no número 4, o que 

implicará a celebração de acordos adicionais. 

6. Na substituição de mobiliário urbano há que respeitar a qualidade, tipo e localização do 

mobiliário substituído.  

7. Na impossibilidade de cumprimento do estabelecido no n.º 6, a substituição de 

mobiliário urbano carece de parecer prévio da Câmara Municipal. 

 

 

Cláusula 5ª 

Gerir e assegurar a manutenção corrente de feiras e  mercados 

 

1. O exercício desta competência implica a gestão e manutenção corrente das feiras e 

mercados sitos na área territorial da União de Freguesias, incluindo mercados de 

levante, conforme lista anexa sob Anexo III, bem como a execução de todas as 
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pequenas reparações referidas e a observância recomendações técnicas constantes 

do Anexo IV. 

2. Os meios financeiros a transferir para o exercício das competências delegadas nos 

termos do presente Acordo e relativos à manutenção, conservação e gestão de feiras e 

mercados, incluindo mercados de levante são fixados nos seguintes termos: 

a. Mercados cobertos:2,5% do custo de construção equivalente dos 

mercados cobertos (634,56€/m2), ao qual acresce, mensalmente, a 

percentagem de 10% para despesas de água e luz; 

b. Mercados de levante: 2,5% do custo de construção equivalente dos 

mercados de levante (317,28€/m2), ao qual acresce, mensalmente, a 

percentagem de 10% para despesas de água e luz; 

c. Feiras: o valor correspondente à receita arrecadada com o exercício da 

competência. 

3. A inclusão ou exclusão de feiras, mercados e bancas que venham a acrescer ou a 

abater às indicadas no Anexo III serão objeto de aumento ou redução nos meios 

financeiros a transferir, de acordo com os critérios definidos no número 2. 

4. Qualquer das partes pode, a todo o tempo, requerer à outra, a inclusão ou o abate 

de feiras e mercados, em conformidade com o previsto no número 3, o que 

implicará a celebração de acordos adicionais. 

5. As despesas com obras de beneficiação e modificação necessárias ao exercício 

desta competência serão suportadas pelo Município. 

 

 

Cláusula 6ª 

Assegurar a realização de pequenas reparações nos e stabelecimentos de educação pré-

escolar e do primeiro ciclo do ensino básico 

 

1. O exercício desta competência implica a execução de todas as pequenas 

reparações necessárias ao bom funcionamento dos estabelecimentos de educação 

pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico sitos na área territorial da União de 

Freguesias e implica a execução de todos os trabalhos e a observância 

recomendações técnicas constantes do Anexo IV. 

2. Os meios financeiros a transferir mensalmente para o exercício das competências 

delegadas nos termos da presente cláusula são fixados em função dos encargos 

com recursos humanos, patrimoniais e financeiros necessários à realização de 

pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro 

ciclo do ensino básico que garantam o adequado funcionamento dos mesmos, até 

ao final do mandato de 2013/2017, tendo em conta o custo de construção 

equivalente dos estabelecimentos de educação (634,56€/m2), ao qual se aplica a 

percentagem de 1%, conforme Anexo V. 
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3. A inclusão e exclusão de estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro 

ciclo do ensino básico que venham a acrescer ou a abater aos indicados no Anexo 

V serão objeto de aumento ou redução nos meios financeiros a transferir, de acordo 

com os critérios definidos no número 2. 

4. Qualquer das partes pode, a todo o tempo, requerer à outra, a inclusão ou o abate 

de estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico, 

em conformidade com o previsto no número 3, o que implicará a celebração de 

acordos adicionais. 

5. As despesas com obras de beneficiação e modificação necessárias ao exercício 

desta competência serão suportadas pelo Município. 

 

 

Cláusula 7ª 

Promover a manutenção dos espaços envolventes dos e stabelecimentos de educação 

pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico 

 

1. O exercício desta competência implica a execução de todas as tarefas necessárias à 

promoção da manutenção dos logradouros dos estabelecimentos de educação pré-

escolar e do primeiro ciclo do ensino básico, tarefas essas discriminadas no Anexo VI 

ao presente Acordo. 

2. Para garantir o exercício das competência delegada, os meios financeiros a transferir 

mensalmente para a União de Freguesias são fixados em função dos encargos com 

recursos humanos, patrimoniais e financeiros necessários ao exercício dessa 

competência, até ao final do mandato de 2013/2017, tendo em conta o custo de 

construção equivalente dos espaços envolventes dos estabelecimentos de ensino 

(42,41€/m2), ao qual se aplica a percentagem de 1%mês, conforme Anexo VII. 

3. A inclusão e exclusão de logradouros de estabelecimentos de educação pré-escolar 

e do primeiro ciclo do ensino básico que venham a acrescer ou a abater aos 

indicados no Anexo VII serão objeto de aumento ou redução dos meios financeiros 

a transferir, de acordo com os critérios definidos no número 2. 

4. Qualquer das partes pode, a todo o tempo, requerer à outra, a inclusão ou o abate 

de logradouros de estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do 

ensino básico, em conformidade com o previsto no número 3, o que implicará a 

celebração de acordos adicionais. 

5. As despesas com obras de beneficiação e modificação necessárias ao exercício 

desta competência serão suportadas pelo Município. 
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Cláusula 8ª 

Utilização e ocupação da via pública 

 

1. O exercício desta competência implica a realização de todos os atos necessários ao 

controlo prévio, realização de vistorias e fiscalização relativos ao adequado 

licenciamento da utilização e ocupação da via pública; 

2. Para garantir o exercício das competência delegada, os meios financeiros a 

transferir para a União de Freguesias correspondem a 85% da receita arrecadada 

com o licenciamento da atividade. 

3. A receita obtida por via do licenciamento é arrecadada pela União de Freguesias e 

enviada ao Município que, no mês imediatamente seguinte, transfere para a União 

de Freguesias 85% da verba arrecadada.  

 

Cláusula 9ª 

Afixação de publicidade de natureza comercial 

 

1. O exercício desta competência implica a realização de todos os atos necessários 

ao controlo prévio, realização de vistorias e fiscalização relativos ao adequado 

licenciamento da afixação de publicidade de natureza comercial. 

2. Não são delegáveis os atos de controlo prévio das atividades abrangidas pelo 

licenciamento Zero. 

3. Para garantir o exercício das competência delegada, os meios financeiros a 

transferir para a União de Freguesias correspondem a: 

a. Tratando-se de situações abrangidas pelo Licenciamento Zero: 50% da 

receita arrecadada com o licenciamento da atividade; 

b. Tratando-se de outras situações: 85% da receita arrecadada com o 

licenciamento da atividade. 

4. Na situação prevista no n.º3/a) o Município transfere, no mês imediatamente 

seguinte à arrecadação da receita, para a União de Freguesias 50% da receita 

arrecadada com o licenciamento da atividade junto do Balcão Único. 

5. Nas situações previstas no n.º 3/b) proceder-se-á de acordo com o estipulado no 

n.º 3 da Cláusula 8ª.  

 

Cláusula 10ª 

Transferências Financeiras 

 

1. As verbas financeiras a afetar ao cumprimento do presente Acordo serão 

transferidas mensalmente. 
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2. As verbas a transferir serão semestralmente revistas em função da inclusão ou 

exclusão de áreas abrangidas pelo presente acordo. 

1. As verbas a afetar ao cumprimento do presente Acordo serão anualmente revistas em 

função da variação do índice de preços no consumidor, sem habitação, correspondente 

aos 12 meses anteriores e para os quais existam valores disponíveis à data de 30 de 

setembro, apurado pelo Instituto Nacional de Estatística. 

 

Cláusula 11ª 

Fiscalização do acordo 

 

1.      A execução do presente Acordo será avaliada, a todo o tempo e de forma contínua, 

pelos respetivos serviços municipais que, para o efeito, promoverão reuniões conjuntas e 

periódicas com a Junta da União de Freguesias, e realizarão visitas aos locais abrangidos 

pelo presente acordo, podendo os serviços da Câmara Municipal solicitar todas as 

informações que considerarem pertinentes para a avaliação do presente Acordo. 

2.      A cada 6 meses, os serviços municipais, com base nas reuniões referidas no número 

anterior e na fiscalização regularmente feita no terreno, elaboram um relatório global de 

análise do cumprimento do presente Acordo, bem como da adequada prossecução do 

interesse público na execução do mesmo. 

3. O relatório referido no número anterior será semestralmente submetido à apreciação da 

Câmara Municipal. 

4. Os serviços financeiros da Junta da União de Freguesias elaboram, semestralmente, um 

relatório de avaliação do cumprimento pontual das transferências financeiras acordadas. 

5. A Junta da União de Freguesias deverá, semestralmente, enviar à Câmara Municipal 

uma informação que contenha identificação das receitas e despesas realizadas com cada 

uma das competências delegadas, as ações previstas, as realizadas e não realizadas, 

assim como uma apreciação global da execução do Acordo, tendo em consideração as 

várias formas de gestão passíveis de adoção com vista à otimização dos recursos 

disponíveis. 

 

Cláusula 12ª 

Incumprimento do acordo 

 

1. O incumprimento das obrigações resultantes do presente Acordo, por parte de qualquer 

cocontratante, e que contenda com razões de relevante interesse público, constitui o 

outro cocontratante no direito resolver o Acordo total ou parcialmente. 

2. As razões de interesse público invocadas carecem de fundamentação sustentada dos 

cocontratantes. 

3. Caso se constatem violações ao presente Acordo, que ponham em causa a 

prossecução do interesse público, será elaborada pelos serviços informação a esse 
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respeito, propondo a manutenção ou a revogação total ou parcial do Acordo e a 

submissão da informação referida a deliberação dos respetivos órgãos executivo e 

deliberativo. 
A Câmara Municipal de Odivelas pode optar por, em situações que justifiquem a 

resolução, não pela resolução, mas pela interrupção das transferências financeiras 

mensais para a União de Freguesia, até à regularização da situação. 

 

Cláusula 13ª 

Período de vigência do Acordo 

 

1. Este Acordo entra em vigor, após assinatura e publicitação nos boletins das autarquias 

locais cocontratantes. 

2.  Período de vigência deste acordo coincide com a duração do mandato da Câmara 

Municipal e considera-se renovado após instalação do seguinte Órgão Deliberativo do 

Município, podendo este denunciá-lo no prazo de seis meses após a sua instalação. 

 

Cláusula 14ª 

Dúvidas e lacunas resultantes deste Acordo 

 

Em tudo o não estipulado aplicar-se-á o Regime Jurídico das Autarquias Locais, o Código do 

Procedimento Administrativo e o Código da Contratação Pública. 

 

 

Feito e assinado em ...................., aos .................... dias do mês de .................... do ano 

...................., em dois exemplares, ficando um exemplar na posse de cada um dos 

Contraentes. 

 

PELO MUNICÍPIO DE ODIVELAS 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

_________________________________________ 

(Susana de Carvalho Amador) 

 

PELA UNIÂO DE FREGUESIAS Da PÓVOA DE SANTO ADRIÃO E  OLIVAL BASTO 

O PRESIDENTE DA JUNTA DA UNIÃO DE FREGUESIAS 

_________________________________________            

(Rogério Breia)                                 

 

 

 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
 

 
Ano XV - N.º 1 – 7 de janeiro de 2014 - Anexo 

10 
 

 

 

 

Anexo I  

 

VALOR A TRANSFERIR GESTÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES 

 

 

        

        
        

  ÁREA TOTAL (m2) 
VALOR POR 

M2   
  AE EM 2014 (€ 1,32/m2)   

UNIÃO DE FREGUESIASPÓV.STO.ADRIÃO+OL. 
BASTO 105.073,87 154.600,87 €   

        
        
        

 

 

 

 

 

 

Notas:  

1. Os valores em causa serão transferidos à razão de 1/12 por mês.  

2. Valor por m
2 

inclui – Recursos Humanos+ Máquinas e Equipamentos+ Consumíveis 
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Anexo II  

 

VALOR A TRANSFERIR LIMPEZA DAS VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS, SARJETAS E SUMIDOUROS: 

 

 

  ÁREA TOTAL (ml) 
VALOR POR 

Ml   
  AE EM 2014 (€ 0,03/ml)   

UNIÃO DE FREGUESIASPÓV.STO.ADRIÃO+OL. 
BASTO 42477 331.320,60 €   

        
 

 

 

VALOR A TRANSFERIR MOBILIÁRIO URBANO: 5% do quadro supra 

 

 

 

Notas:     

1. Os valores em causa serão transferidos à razão de 1/12 por mês.  

2. Valor por ml inclui – Recursos Humanos+ Máquinas e Equipamentos+ Consumíveis. 

3. Foram consideradas 5 varrições por semana. 
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Anexo III  

 

Transferências para mercados e feiras 

 

 

  
                    634,56 €  

 
Freguesia Mercado Coberto 

área / m2 
Custo/ m2  

área construção 
Custo construção 

2,5%  

    Póvoa Stº. Adrião / Olival Basto 2.129,78 1.351.473,20 33.786,83 € 

 

 

 

 

Notas:  

1) Os valores referidos no quadro supra serão transferidos à razão de 1/12 mês. 

2) Aos valores referidos no quadro supra acrescem, mensalmente, 10% para despesas de 

água e luz. 
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Anexo IV  

IV.1 Edifícios 

a) Cobertura 

a. 1) Inspeção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos três vezes por ano, uma antes das primeiras chuvas, outra no fim do 

Outono e outra depois das chuvas. 

a. 2) Equipamento: 

⇒ Verificação e proceder como descrito em II.1.d). 

b) Revestimento de paredes: 

b. 1) Inspeção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos duas vezes por ano. 

b. 2) Equipamento 

⇒ Verificar se existem danos, fissuras ou fendas, reparar, tratar e pintar as zonas 

reparadas. 

⇒ Verificação do estado dos azulejos ou mosaicos, reparar e substituir os 

danificados ou partidos por outros novos iguais. 

⇒ Verificação das juntas de dilatação, reparar, tratar e masticar quando 

necessário, pintar as zonas reparadas. 

⇒ Verificação das madeiras, rodapés, roda-cadeiras, cabides ou outras peças de 

madeira, reajustar parafusos, reparar, tratar, substituir e pintar as zonas 

reparadas. 

c) Soleiras e peitoris: 

c. 1) Inspeção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos três vezes por ano, uma antes das primeiras chuvas, outra no fim do 

Outono e outra após as chuvas. 

⇒ Verificação se existem fissuras, fendas, danos, reparar, tratar, substituir caso 

seja necessário. 

⇒ Limpar e desentupir os canis de escoamento de águas. 

⇒ Verificar a superfície de contacto com a parede ou pavimento, tratar junta e 

masticar se necessário. 

 

d) Gradeamentos e grades: 

d. 1) Inspeção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos uma vez de três em três meses. 

d. 2) Verificação e proceder conforme descrito em II.1 a). 

e) Janelas e portas: 
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 e. 1) Inspeção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos uma vez de três em três meses. 

⇒ Verificação se existem danos, fissuras, fendas, pontos de ferrugem, zona de 

soldaduras ou zonas podres, reparar, reforçar, tratar e pintar as zonas 

reparadas, substituir as peças quando necessário. 

⇒ Verificar as fechaduras, fechos, puxadores, dobradiças e todas as peças móveis, 

lubrificar, afinar, reparar e substituir as peças que se encontram danificadas 

por outras novas iguais quando necessário. 

⇒ Verificar os vedantes e o afastamento entre a aduela e a porta ou entre o aro e a 

janela, afinar, reparar e corrigir a distância de forma a garantir uma boa união 

e estanquicidade. 

Nota: Caso haja substituição de fechaduras das portas exteriores dos 

edifícios contemplados no “Plano de Emergência Específico para as 

Cheias na Bacia do Rio Trancão”, providenciar a entrega de uma coleção 

de chaves ao Serviço Municipal de Proteção Civil. 

f) Vidros e chapas acrílicas: 

f. 1) Inspeção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos uma vez de três em três meses. 

⇒ Verificação se existem vidros ou chapas acrílicas fissuradas ou partidas e 

substituir. 

⇒ Verificar os vedantes, fixações e bites, reparar, tratar, masticar se necessário e 

pintar a zona intervencionada, de forma a garantir boa estanquicidade. 

g) Revestimento de pavimentos: 

g. 1) Inspeção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos uma vez de três em três meses. 

⇒ Verificação se existem peças (ladrilhos, mosaicos, linóleo e tacos, etc.) ou zonas 

de pavimento soltas, danificadas, podres ou fissuradas, colar, reparar e 

substituir por material novo igual quando necessário. 

⇒ Verificação das juntas entre as peças, reparar, de forma a garantir a sua 

estanquicidade e impedir que as peças se soltem. 

h) Revestimento de tetos: 

h. 1) Inspeção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos duas vezes por ano. 

 

⇒ Verificação se existem danos, fissuras ou fendas, reparar, tratar e pintar as 

zonas intervencionadas. 

⇒ Verificação do madeiramento, se for o caso, reparar, tratar, substituir e pintar as 

zonas reparadas. 
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⇒ Verificação das juntas de dilatação, reparar, tratar e masticar quando necessário, 

pintar as zonas intervencionadas. 

⇒ Verificar o estado da pintura e pintar as zonas correspondentes às marcas 

deixadas por infiltrações provenientes da cobertura e que entretanto foram 

reparadas. 

i) Mobiliário e equipamento: 

i. 1) Corrente: 

Inspeção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos uma vez de três em três meses. 

⇒ Verificação de todo o mobiliário, se tem as borrachas de apoio dos pés em 

condições, substituir as danificadas por outras novas iguais de forma a não 

riscar o pavimento. 

⇒ Verificação de todas as peças metálicas e de madeira, reparar, tratar, pintar e 

substituir quando for o caso por outras novas iguais. 

⇒ Verificação de puxadores, fechaduras, fechos, dobradiças e todas as peças 

móveis e ferragens, lubrificar, reparar, tratar e substituir por outras iguais. 

⇒ Verificação de cabides, reapertar parafusos e substituir se for o caso. 

⇒ Verificação de estores e cortinas, se os cordões estão em condições, se estão 

soltos ou têm lâminas soltas ou peças danificadas, reparar e substituir todas 

as peças, lâminas, cordões ou mecanismos necessários ao seu bom 

funcionamento por outras novas iguais. 

⇒ Verificação de armários, bancas, bancas de mercado, bancadas e afins, verificar 

as ferragens e os vedantes, reparação, tratamento e pintura, substituição das 

peças necessárias. 

⇒ Verificação das datas de validade dos extintores e recarregar quando a sua 

validade terminar. 

i. 2) Elétrico: 

Inspeção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos uma vez de três em três meses. 

⇒ Verificação da instalação elétrica, testar a aparelhagem de comando 

(interruptores, botões de pressão, comutadores, tomadas, etc.) e aparelhagem 

de proteção (disjuntores, fusíveis, corta-circuitos fusíveis, etc.), reparar, 

substituir a aparelhagem (ou peças) por nova igual. 

⇒ Verificação das lâmpadas, projetores, armaduras, difusores, reparar ou substituir 

por outras novas iguais, respeitando a potência, cor e características. 

 

⇒ Verificação dos equipamentos de aquecimento (fogões, aquecedores, 

termoacumuladores, etc.), frio (frigoríficos, arcas, ar condicionado, etc.), ou 

outros, testar, reparar, substituir as peças danificadas por novas iguais. 
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i. 3) Água, esgoto ou gás: 

Inspeção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos uma vez de três em três meses. 

⇒ Verificação das canalizações de água, esgoto ou gás, testar, detetar fugas e 

reparar. 

⇒ Verificação das torneiras, torneiras de segurança, fluxómetros, uniões, tês, 

joelhos, ralos, pinhas de chuveiros, etc., testar, reparar, substituir as peças 

danificadas por novas iguais. 

⇒ Verificação do escoamento do esgoto, testar, limpar e desentupir caixas e 

tubagens. 

⇒ Verificar os aparelhos a gás, detetar fugas, testar, reparar, substituir as peças 

danificadas por novas iguais. 

⇒ Verificação dos troços de ligação da tubagem aos aparelhos, testar, reparar, 

substituir os troços que se encontram danificados (ou que estão fora do 

período de validade), por novos iguais. 

⇒ Verificação das loiças sanitárias e acessórios, testar, reparar e substituir as 

peças ou loiças danificadas por novas iguais. 

 

IV. 2 Recomendações Técnicas 

 

A limpeza adequada do interior dos edifícios é fundamental para a redução dos custos de 

manutenção. 

Cada tipo de material de revestimento tem as suas exigências específicas quanto à forma de 

limpeza a que pode estar sujeito. 

Uma limpeza incorreta ou desadequada, pode provocar danos muito importantes nos 

revestimentos, dando origem a elevados custos de reparação e manutenção. 

Se é verdade que o pavimento e paredes de um mercado pode e deve ser lavado, 
com mangueira ou máquina de pressão, o mesmo nunca deverá acontecer com os 
pavimentos ou paredes de uma escola.  

a) Revestimentos de madeira: 

a. 1) Necessitam de um material de proteção que pode ser cera, verniz ou tinta. 

a. 2) Nunca utilizar panos molhados ou água em abundância, porque provoca 

empenos, apodrecimentos e descolagem das peças, além de danificar todo o 

mobiliário. 

a. 3) Aspirar ou varrer e passar um pano húmido (se necessário) e aplicar produtos de 

limpeza e proteção apropriados de acordo com as instruções do fabricante. 
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b) Revestimentos de linóleo: 

b. 1) Necessitam de um material de proteção que é cera apropriada. 

b. 2) Nunca utilizar panos molhados ou água em abundância, porque provoca a 

descolagem das peças, além de danificar todo o mobiliário. 

b. 3) Aspirar ou varrer e passar um pano húmido (se necessário) e aplicar produtos de 

limpeza e proteção apropriados de acordo com as instruções do fabricante, porque 

grande parte dos detergentes comuns são nocivos. Nunca utilizar lixívia nem produtos 

de limpeza abrasivos. 

c) Revestimentos cerâmicos, vidrados ou afins: 

c. 1) Resistentes à água e aos produtos de limpeza usuais. 

d) Revestimentos cerâmicos não vidrados: 

d. 1) Necessitam de um material de proteção que é cera apropriada. Pode ser limpo 

com um pano molhado mas não utilizar água em excesso. 

e) Revestimentos de grês: 

e. 1) Muito resistentes à água e aos produtos de limpeza normais. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
 

 
Ano XV - N.º 1 – 7 de janeiro de 2014 - Anexo 

18 
 

 

 

 

 

Anexo V 

Transferências para estabelecimentos escolares 

 

 

 

   
          634,56 €  

  

Freguesia Designação Área 
construção 

Custo/ m2  
área 

construção 

Custo 
construção 

1%  
Totais  

      Póvoa Stº. Adrião / 
Olival Basto Escola EB/ JI do Olival de Basto 1.853,50 1.176.156,96 € 11.761,57 €   

          11.761,57 € 
Póvoa Stº. Adrião / 

Olival Basto 
Escola Básica 1º Ciclo Barbosa 
du Bocage, Póvoa St. Adrião 2.160,00 1.370.649,60 € 13.706,50 €   

Póvoa Stº. Adrião / 
Olival Basto 

Escola EB1/ JI Quinta S. José, 
Póvoa St. Adrião 1.156,35 733.773,46 € 7.337,73 €   

          21.044,23 € 

      

     
32.805,80 € 

 

 

 

 

 

 

Nota: Os valores referidos no quadro supra serão transferidos à razão de 1/12 mês. 
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Anexo VI 

 

1 Equipamento de exterior ou logradouros 

a) Vedações e respetivos portões, incluindo lubrificação, substituição dos 

puxadores, fechaduras e peças móveis, troços de rede ou painéis rígidos e 

respetivos acessórios, bem como tratamento e pintura de zonas afetadas 

por ferrugem. 

 Nota: Caso haja substituição de fechaduras e se trate de edifícios 
abrangidos pelo “Plano de Emergência Específico para as Cheias da Bacia 
do Trancão”, fazer chegar cópia das chaves à Câmara Municipal/Proteção 
Civil. 

b) Pavimentos, incluindo reparação de zonas danificadas e eventual 

substituição de peças danificadas. 

c) Muros e bancadas, reparação de revestimentos, incluindo o tratamento de 

fissuras e respetiva pintura de zonas danificadas; eventual substituição de 

ladrilhos ou peças danificadas. 

d) Telheiros, incluindo eventual substituição de telhas danificadas (sejam 

cerâmicas, fibrocimento, metálicas ou de plástico), partes de algeroz ou 

tubos de queda (incluindo respetiva limpeza), rufos de zinco ou em tela; 

tratamento ou pintura de zonas afetadas por ferrugem. 

e) Equipamento (fixo ou móvel) de lazer, desportivo ou infantil, incluindo 

substituição de areia, reparar e/ ou substituir, tratamento e pintura das 

peças metálicas, de madeira ou nylon. 

f) Sumidouros e valetas, incluindo a limpeza, reparação e desentupimento 

das caixas e tubagens de esgoto pluvial ou doméstico. 

g) Retoque das pinturas de marcação dos pavimentos. 

h) Candeeiros, colunas de iluminação, postes e outro material elétrico, 

incluindo reparação e substituição de lâmpadas e peças danificadas. 

i) Bebedouros, bocas de rega e material de canalização de água, esgoto e 

gás, incluindo reparação, desentupimento de tubagem e substituição de 

peças danificadas. 

Nota: Será da responsabilidade da Junta de Freguesia a reparação e 
conservação de superfícies novas, como sejam coberturas, paredes, 
pavimentos, vedações, etc. até 10% da área total. 
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Anexo VII 

Transferências para espaços envolventes dos estabel ecimentos de educação  

 

 

   
              42,41 €  

  

Freguesia Designação 
Área do 
espaço 

envolvente 

Custo/ m2  
área do espaço 

envolvente 

Custo do 
espaço 

envolvente  
1,5%  

Totais  

      Póvoa Stº. Adrião / 
Olival Basto Escola EB/ JI do Olival de Basto 7.746,80      328.541,79 €    4.928,13 €    

          4.928,13 € 
Póvoa Stº. Adrião / 

Olival Basto 
Escola Básica 1º Ciclo Barbosa du 
Bocage, Póvoa St. Adrião 3.343,02      141.777,48 €    2.126,66 €    

Póvoa Stº. Adrião / 
Olival Basto 

Escola EB1/ JI Quinta S. José, 
Póvoa St. Adrião 2.479,03      105.135,66 €    1.577,03 €    

          3.703,70 € 

      

     
8.631,82 € 

 

 

 

Nota: Os valores referidos no quadro supra serão transferidos à razão de 1/12 mês. 
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(Anexo 6) 

 

MINUTA DE ACORDO DE EXECUÇÃO PARA A CONCRETIZAÇÃO D A DELEGAÇÃO 

LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVEL AS NA JUNTA DA 

UNIÃO DE FREGUESIAS DE PONTINHA E FAMÕES  

 

O Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que veio estabelecer o Novo Regime Jurídico 

das Autarquias Locais, determina, no seu artigo 132º/n.º 1, a delegação legal nas juntas de 

freguesia, das seguintes competências das câmaras municipais: 

 

a) Gerir e assegurar a manutenção de espaços verdes; 

b) Assegurar a limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros; 

c) Manter, reparar e substituir o mobiliário urbano instalado no espaço público, com 

exceção daquele que seja objeto de concessão; 

d) Gerir e assegurar a manutenção corrente de feiras e mercados; 

e) Assegurar a realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação 

pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico; 

f) Promover a manutenção dos espaços envolventes dos estabelecimentos de educação 

pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico. 

 

Os acordos de execução, previstos no artigo 133º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, visam a promoção da coesão territorial do Concelho, o reforço da solidariedade 

interautarquias, a melhoria da qualidade dos serviços prestados à população, a racionalização 

dos recursos disponíveis, a promoção da desconcentração administrativa, o reforço da relação 

de proximidade com os munícipes/fregueses, e uma maior celeridade, economia e eficiência 

das decisões administrativas. 

Tais acordos, nos termos da Lei citada, e devem prever expressamente os recursos humanos, 

patrimoniais e financeiros necessários e suficientes ao exercício das competências delegadas, 

e são aprovados pela Assembleia Municipal e pela Assembleia de Freguesia, mediante 

proposta prévia da Câmara Municipal e da Junta de Freguesia. 

Para além das competências previstas no n.º 1 do artigo 132º do diploma citado, o n.º 2 do 

mesmo artigo, prevê ainda a delegação legal, entre outras, das competências de controlo 

prévio, realização de vistorias e fiscalização nos domínios da utilização e ocupação da via 

pública e da afixação de publicidade de natureza comercial 

Assim, dando cumprimento ao referido diploma, em especial ao determinado nos seus artigos 

14º/nº 1, alíneas i) e j), 33º/n.º 1, alíneas l) e m), 116º a 123º e 131º a 136º, entre: 
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O Município de Odivelas ,  

Com sede nos Paços do Concelho, Rua Guilherme Gomes Fernandes, Quinta da Memória, 

2675-372 Odivelas, pessoa coletiva nº 504 293 125, neste ato representado pela Sra. 

Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, Dr.ª Susana de Carvalho Amador, e  

A União de  Freguesias Pontinha e Famões ,  

Com sede na Av. 25 de Abril, n.º 22-A, 1675-183 Pontinha, pessoa coletiva nº 510 838 880, 

neste ato representada pela Presidente da Junta, Dr.ª Corália Viçoso Rodrigues,  

E após aprovação dos respetivos órgãos deliberativos, é subscrito e reciprocamente aceite o 

presente Acordo de Execução o qual se rege pelos termos e cláusulas seguintes: 

 

Cláusula 1ª 

Objeto do acordo 

 

O presente acordo estabelece as condições de exercício das competências previstas nos n.ºs 1 

e 2, alíneas a) e b), do artigo 132º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, legalmente 

delegadas pela Câmara Municipal na Junta da União de Freguesias, nas seguintes áreas: 

a) Gerir e assegurar a manutenção de espaços verdes; 

b) Assegurar a limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros; 

c) Manter, reparar e substituir o mobiliário urbano instalado no espaço público, com 

exceção daquele que seja objeto de concessão; 

d) Gerir e assegurar a manutenção corrente de feiras e mercados; 

e) Assegurar a realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação 

pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico; 

f) Promover a manutenção dos espaços envolventes dos estabelecimentos de educação 

pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico, 

g) Controlo prévio, realização de vistorias e fiscalização no domínio da utilização e 

ocupação da via pública; 

h)  Controlo prévio, realização de vistorias e fiscalização no domínio da afixação de 

publicidade de natureza comercial. 

 

Cláusula 2ª 

Gestão e manutenção de espaços verdes 

 

1. O exercício desta competência implica a gestão e manutenção dos espaços verdes 

sitos na área territorial da União de Freguesias, de acordo com o estipulado no 

Regulamento Municipal de Espaços Verdes, Parques e Jardins em vigor. 

2. Para garantir o exercício da competência delegada, os meios financeiros a transferir 

para a União de Freguesias são fixados em função dos encargos com  recursos 
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humanos, patrimoniais e financeiros necessários ao exercício dessa competência, até 

ao final do mandato de 2013/2017, tendo em conta os custos inerentes a cada m2 de 

área verde a gerir e manter. 

3. Os meios financeiros a transferir mensalmente para o exercício das competências 

delegadas nos termos do presente acordo e relativos à gestão e manutenção de 

espaços verdes são os constantes do Anexo I, os quais têm por base o valor unitário, 

expresso em Euros, por m2, multiplicado pela área de espaços verdes indicada no 

Anexo I. 

4. A inclusão ou exclusão de espaços verdes que venham a acrescer ou a abater às 

áreas indicadas no Anexo I serão objeto de aumento ou redução nos meios financeiros 

a transferir, de acordo com os critérios definidos no número 3. 

5.  Qualquer das partes pode, a todo o tempo, requerer à outra, a inclusão ou o abate de 

áreas dos espaços verdes, em conformidade com o previsto no número 4, o que 

implicará a celebração de acordos adicionais. 

6. As despesas com a construção de instalações para o exercício desta competência, 

bem como as despesas com obras de beneficiação e modificação serão suportadas 

pelo Município. 

7.  A execução da competência delegada no presente artigo tem de cumprir os 

pressupostos enunciados no Anexo II (Normas Técnicas de Manutenção de Espaços 

Verdes) do Regulamento de Espaços Verdes, Parques e Jardins em vigor. 

 

 

Cláusula 3ª 

Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sum idouros 

 

1. O exercício desta competência integra a limpeza das vias e espaços públicos, 

nomeadamente a respetiva varrição, assim como de sarjetas e sumidouros, da respetiva 

área urbana, com a exceção da recolha de monos. 

2. Para garantir o exercício da competência delegada, os meios financeiros a transferir para a 

União de Freguesias são fixados em função dos recursos humanos, patrimoniais e 

financeiros necessários ao exercício da competência delegada até ao final do mandato de 

2013/2017, tendo em conta os encargos inerentes a cada ml de espaço público a limpar.  

3. Os meios financeiros a transferir mensalmente para o exercício das competências 

delegada nos termos do presente Acordo e relativas à limpeza de vias e espaços públicos 

são os constantes do Anexo II e são calculados com base no valor unitário expresso em 

Euros, por metro linear, multiplicado pela totalidade dos metros lineares indicados no 

Anexo referido. 

4. A verba a transferir para a limpeza de novas vias e espaços públicos terá por base os 

critérios definidos no número anterior. 

5. As partes podem, a todo o tempo, requerer à outra a inclusão de novas zonas de limpeza 

das vias e espaços públicos que se justifique, com a consequente transferência de meios, 
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os quais serão calculados com base nos critérios previstos no n.º 3, devendo para o efeito 

ser celebrado um acordo adicional. 

6. As despesas com a construção de instalações para o exercício desta competência, bem 

como as despesas com obras de beneficiação e modificação serão suportadas pelo 

Município. 

 

 

Cláusula 4ª 

Manter, reparar e substituir o mobiliário urbano in stalado no espaço público, com 

exceção daquele que seja objeto de concessão 

 

1. O exercício desta competência integra exclusivamente a reparação e substituição de 

papeleiras, mesas e bancos no espaço público. 

2. Para garantir o exercício da competência delegada, os meios financeiros a transferir 

para a União de Freguesias são fixados em função dos encargos com recursos 

humanos, patrimoniais e financeiros necessários ao exercício da competência de 

manutenção, reparação e substituição do mobiliário urbano referido no n.º 1, instalado 

no espaço público, até ao final do mandato de 2013/2017, tendo em conta o ml de 

espaço público e vias existentes na União de Freguesias. 

3. Os meios financeiros a transferir mensalmente para o exercício das competências 

delegadas nos termos do presente Acordo e relativos à manutenção, reparação e 

substituição do mobiliário urbano instalado no espaço público, correspondem a 5% do 

valor a transferir para a limpeza urbana. 

4. A inclusão ou exclusão de espaços públicos que venham a acrescer ou a abater às 

áreas indicadas no Anexo II serão objeto de aumento ou redução nos meios financeiros 

a transferir, de acordo com os critérios definidos no número 3. 

5.  Qualquer das partes pode, a todo o tempo, requerer à outra, a inclusão ou o abate de 

áreas de espaços públicos e vias, em conformidade com o previsto no número 4, o que 

implicará a celebração de acordos adicionais. 

6. Na substituição de mobiliário urbano há que respeitar a qualidade, tipo e localização do 

mobiliário substituído.  

7. Na impossibilidade de cumprimento do estabelecido no n.º 6, a substituição de 

mobiliário urbano carece de parecer prévio da Câmara Municipal. 

 

 

Cláusula 5ª 

Gerir e assegurar a manutenção corrente de feiras e  mercados 

 

1. O exercício desta competência implica a gestão e manutenção corrente das feiras e 

mercados sitos na área territorial da União de Freguesias, incluindo mercados de 
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levante, conforme lista anexa sob Anexo III, bem como a execução de todas as 

pequenas reparações referidas e a observância recomendações técnicas constantes 

do Anexo IV. 

2. Os meios financeiros a transferir para o exercício das competências delegadas nos 

termos do presente Acordo e relativos à manutenção, conservação e gestão de feiras e 

mercados, incluindo mercados de levante são fixados nos seguintes termos: 

a. Mercados cobertos: 2,5% do custo de construção equivalente dos 

mercados cobertos (634,56€/m2), ao qual acresce, mensalmente, a 

percentagem de 10% para despesas de água e luz; 

b. Mercados de levante: 2,5% do custo de construção equivalente dos 

mercados de levante (317,28€/m2), ao qual acresce, mensalmente, a 

percentagem de 10% para despesas de água e luz; 

c. Feiras: o valor correspondente à receita arrecadada com o exercício da 

competência. 

 

3. A inclusão ou exclusão de feiras, mercados e bancas que venham a acrescer ou a 

abater às indicadas no Anexo III serão objeto de aumento ou redução nos meios 

financeiros a transferir, de acordo com os critérios definidos no número 2. 

4. Qualquer das partes pode, a todo o tempo, requerer à outra, a inclusão ou o abate 

de feiras e mercados, em conformidade com o previsto no número 3, o que 

implicará a celebração de acordos adicionais. 

5. As despesas com obras de beneficiação e modificação necessárias ao exercício 

desta competência serão suportadas pelo Município. 

 

 

Cláusula 6ª 

Assegurar a realização de pequenas reparações nos e stabelecimentos de educação pré-

escolar e do primeiro ciclo do ensino básico 

 

1. O exercício desta competência implica a execução de todas as pequenas 

reparações necessárias ao bom funcionamento dos estabelecimentos de educação 

pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico sitos na área territorial da União de 

Freguesias e implica a execução de todos os trabalhos e a observância 

recomendações técnicas constantes do Anexo IV. 

2. Os meios financeiros a transferir mensalmente para o exercício das competências 

delegadas nos termos da presente cláusula são fixados em função dos encargos 

com recursos humanos, patrimoniais e financeiros necessários à realização de 

pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro 

ciclo do ensino básico que garantam o adequado funcionamento dos mesmos, até 

ao final do mandato de 2013/2017, tendo em conta o custo de construção 
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equivalente dos estabelecimentos de educação (634,56€/m2), ao qual se aplica a 

percentagem de 1%, conforme Anexo V. 
3. A inclusão e exclusão de estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro 

ciclo do ensino básico que venham a acrescer ou a abater aos indicados no Anexo 

V serão objeto de aumento ou redução nos meios financeiros a transferir, de acordo 

com os critérios definidos no número 2. 

4. Qualquer das partes pode, a todo o tempo, requerer à outra, a inclusão ou o abate 

de estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico, 

em conformidade com o previsto no número 3, o que implicará a celebração de 

acordos adicionais. 

5. As despesas com obras de beneficiação e modificação necessárias ao exercício 

desta competência serão suportadas pelo Município. 

 

 

Cláusula 7ª 

Promover a manutenção dos espaços envolventes dos e stabelecimentos de educação 

pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico 

 

1. O exercício desta competência implica a execução de todas as tarefas necessárias à 

promoção da manutenção dos logradouros dos estabelecimentos de educação pré-

escolar e do primeiro ciclo do ensino básico, tarefas essas discriminadas no Anexo VI 

ao presente Acordo. 

2. Para garantir o exercício das competência delegada, os meios financeiros a transferir 

mensalmente para a União de Freguesias são fixados em função dos encargos com 

recursos humanos, patrimoniais e financeiros necessários ao exercício dessa 

competência, até ao final do mandato de 2013/2017, tendo em conta o custo de 

construção equivalente dos espaços envolventes dos estabelecimentos de ensino 

(42,41€/m2), ao qual se aplica a percentagem de 1,5%, conforme Anexo VII. 

3. A inclusão e exclusão de logradouros de estabelecimentos de educação pré-escolar 

e do primeiro ciclo do ensino básico que venham a acrescer ou a abater aos 

indicados no Anexo VII serão objeto de aumento ou redução dos meios financeiros 

a transferir, de acordo com os critérios definidos no número 2. 

4. Qualquer das partes pode, a todo o tempo, requerer à outra, a inclusão ou o abate 

de logradouros de estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do 

ensino básico, em conformidade com o previsto no número 3, o que implicará a 

celebração de acordos adicionais. 

5. As despesas com obras de beneficiação e modificação necessárias ao exercício 

desta competência serão suportadas pelo Município. 
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Cláusula 8ª 

Utilização e ocupação da via pública 

 

1. O exercício desta competência implica a realização de todos os atos necessários ao 

controlo prévio, realização de vistorias e fiscalização relativos ao adequado 

licenciamento da utilização e ocupação da via pública; 

2. Para garantir o exercício das competência delegada, os meios financeiros a 

transferir para a União de Freguesias correspondem a 85% da receita arrecadada 

com o licenciamento da atividade. 

3. A receita obtida por via do licenciamento é arrecadada pela União de Freguesias e 

enviada ao Município que, no mês imediatamente seguinte, transfere para a União 

de Freguesias 85% da verba arrecadada.  

 

Cláusula 9ª 

Afixação de publicidade de natureza comercial 

 

1. O exercício desta competência implica a realização de todos os atos necessários 

ao controlo prévio, realização de vistorias e fiscalização relativos ao adequado 

licenciamento da afixação de publicidade de natureza comercial. 

2. Não são delegáveis os atos de controlo prévio das atividades abrangidas pelo 

licenciamento Zero. 

3. Para garantir o exercício das competência delegada, os meios financeiros a 

transferir para a União de Freguesias correspondem a: 

a. Tratando-se de situações abrangidas pelo Licenciamento Zero: 50% da 

receita arrecadada com o licenciamento da atividade; 

b. Tratando-se de outras situações: 85% da receita arrecadada com o 

licenciamento da atividade. 

4. Na situação prevista no n.º3/a) o Município transfere, no mês imediatamente 

seguinte à arrecadação da receita, para a União de Freguesias 50% da receita 

arrecadada com o licenciamento da atividade junto do Balcão Único. 

5. Nas situações previstas no n.º 3/b) proceder-se-á de acordo com o estipulado no 

n.º 3 da Cláusula 8ª.  

 

Cláusula 10ª 

Transferências Financeiras 

 

1. As verbas financeiras a afetar ao cumprimento do presente Acordo serão transferidas 

mensalmente. 
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2. As verbas a transferir serão semestralmente revistas em função da inclusão ou 

exclusão de áreas abrangidas pelo presente acordo. 

3. As verbas a afetar ao cumprimento do presente Acordo serão anualmente revistas em 

função da variação do índice de preços no consumidor, sem habitação, correspondente 

aos 12 meses anteriores e para os quais existam valores disponíveis à data de 30 de 

setembro, apurado pelo Instituto Nacional de Estatística. 

 

Cláusula 11ª 

Fiscalização do acordo 

 

1.      A execução do presente Acordo será avaliada, a todo o tempo e de forma contínua, 

pelos respetivos serviços municipais que, para o efeito, promoverão reuniões conjuntas e 

periódicas com a Junta da União de  Freguesias, e realizarão visitas aos locais abrangidos 

pelo presente acordo, podendo os serviços da Câmara Municipal solicitar todas as 

informações que considerarem pertinentes para a avaliação do presente Acordo. 

2.      A cada 6 meses, os serviços municipais, com base nas reuniões referidas no número 

anterior e na fiscalização regularmente feita no terreno, elaboram um relatório global de 

análise do cumprimento do presente Acordo, bem como da adequada prossecução do 

interesse público na execução do mesmo. 

3. O relatório referido no número anterior será semestralmente submetido à apreciação da 

Câmara Municipal. 

4. Os serviços financeiros da Junta da União de Freguesias elaboram, semestralmente, um 

relatório de avaliação do cumprimento pontual das transferências financeiras acordadas. 

5. A Junta da União de Freguesias deverá, semestralmente, enviar à Câmara Municipal 

uma informação que contenha identificação das receitas e despesas realizadas com cada 

uma das competências delegadas, as ações previstas, as realizadas e não realizadas, 

assim como uma apreciação global da execução do Acordo, tendo em consideração as 

várias formas de gestão passíveis de adoção com vista à otimização dos recursos 

disponíveis. 

Cláusula 12ª 

Incumprimento do acordo 

 

1. O incumprimento das obrigações resultantes do presente Acordo, por parte de qualquer 

cocontratante, e que contenda com razões de relevante interesse público, constitui o 

outro cocontratante no direito resolver o Acordo total ou parcialmente. 

2. As razões de interesse público invocadas carecem de fundamentação sustentada dos 

cocontratantes. 

3. Caso se constatem violações ao presente Acordo, que ponham em causa a 

prossecução do interesse público, será elaborada pelos serviços informação a esse 

respeito, propondo a manutenção ou a revogação total ou parcial do Acordo e a 
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submissão da informação referida a deliberação dos respetivos órgãos executivo e 

deliberativo. 
4. A Câmara Municipal de Odivelas pode optar por, em situações que justifiquem a 

resolução, não pela resolução, mas pela interrupção das transferências financeiras 

mensais para a União de Freguesia, até à regularização da situação. 

 

 

Cláusula 13ª 

Período de vigência do Acordo 

 

1. Este Acordo entra em vigor, após assinatura e publicitação nos boletins das autarquias 

locais cocontratantes. 

2.  Período de vigência deste acordo coincide com a duração do mandato da Câmara 

Municipal e considera-se renovado após instalação do seguinte Órgão Deliberativo do 

Município, podendo este denunciá-lo no prazo de seis meses após a sua instalação. 

 

Cláusula 14ª 

Dúvidas e lacunas resultantes deste Acordo 

 

Em tudo o não estipulado aplicar-se-á o Regime Jurídico das Autarquias Locais, o Código do 

Procedimento Administrativo e o Código da Contratação Pública. 

 

 

Feito e assinado em ...................., aos .................... dias do mês de .................... do ano 

...................., em dois exemplares, ficando um exemplar na posse de cada um dos 

Contraentes. 

 

PELO MUNICÍPIO DE ODIVELAS 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

_________________________________________ 

(Susana de Carvalho Amador) 

 

PELA UNIÃO DE FREGUESIAS DE PONTINHA E FAMÕES 

A PRESIDENTE DA JUNTA DA UNIÃO DE  FREGUESIAS 

_________________________________________            

(Corália Viçoso Rodrigues)                                 
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Anexo I  

 

VALOR A TRANSFERIR GESTÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notas: 

1. Valor por m
2 

inclui – Recursos Humanos+ Máquinas e Equipamentos+ Consumíveis 

2. O valor referido supra será transferido à razão de 1/12 mês. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

        
        

  ÁREA TOTAL (m2) 
VALOR POR 

M2   
  AE EM 2014 (€ 1,32/m2)   

UNIÃO DE FREGUESIAS PONTINHA+FAMÕES 125.510,02 165.673,23 €   
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Anexo II  

 

VALOR A TRANSFERIR LIMPEZA DAS VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS, SARJETAS E SUMIDOUROS: 

 

 

 

 

 

 

VALOR A TRANSFERIR PARA MOBILIÁRIO URBANO: 5% do valor referido no quadro supra 

 

Notas: 

1. Valor por ml inclui – Recursos Humanos+ Máquinas e Equipamentos+ Consumíveis. 

2.Os valores referidos serão transferidos à razão de 1/12 mês. 

3. Na área da antiga Freguesia de Famões consideraram-se 3 varrições por semana, a 

0,024€/ml, e na área da antiga Freguesia da Pontinha consideram-se 5 varrições por semana, a 

0,03€/ml. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ÁREA TOTAL (ml) VALOR TOTAL    
  AE EM 2014 

 
  

UNIÃO DE FREGUESIAS PONTINHA+FAMÕES 141055 760.340,78 €   
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Anexo III  

Transferências para Mercados e Feiras 

 

 

 

  
                 317,28 €  

 

Freguesia 
Mercado 

Descoberto  
área / m2 

Custo/ m2  
área construção 

Custo construção 
2,5%  

    Pontinha/Famões 887,05 281.443,22 7.036,08 € 

 

 

 

 

Notas:  

1) Os valores referidos no quadro supra serão transferidos à razão de 1/12 mês. 

2) Aos valores referidos no quadro supra acrescem, mensalmente, 10% para despesas de 

água e luz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo IV  
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IV.1 Edifícios 

a) Cobertura 

a. 1) Inspeção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos três vezes por ano, uma antes das primeiras chuvas, outra no fim do 

Outono e outra depois das chuvas. 

a. 2) Equipamento: 

⇒ Verificação e proceder como descrito em II.1.d). 

b) Revestimento de paredes: 

b. 1) Inspeção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos duas vezes por ano. 

b. 2) Equipamento 

⇒ Verificar se existem danos, fissuras ou fendas, reparar, tratar e pintar as zonas 

reparadas. 

⇒ Verificação do estado dos azulejos ou mosaicos, reparar e substituir os 

danificados ou partidos por outros novos iguais. 

⇒ Verificação das juntas de dilatação, reparar, tratar e masticar quando 

necessário, pintar as zonas reparadas. 

⇒ Verificação das madeiras, rodapés, roda-cadeiras, cabides ou outras peças de 

madeira, reajustar parafusos, reparar, tratar, substituir e pintar as zonas 

reparadas. 

c) Soleiras e peitoris: 

c. 1) Inspeção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos três vezes por ano, uma antes das primeiras chuvas, outra no fim do 

Outono e outra após as chuvas. 

⇒ Verificação se existem fissuras, fendas, danos, reparar, tratar, substituir caso 

seja necessário. 

⇒ Limpar e desentupir os canis de escoamento de águas. 

⇒ Verificar a superfície de contacto com a parede ou pavimento, tratar junta e 

masticar se necessário. 

 

d) Gradeamentos e grades: 

d. 1) Inspeção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos uma vez de três em três meses. 

d. 2) Verificação e proceder conforme descrito em II.1 a). 

e) Janelas e portas: 
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 e. 1) Inspeção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos uma vez de três em três meses. 

⇒ Verificação se existem danos, fissuras, fendas, pontos de ferrugem, zona de 

soldaduras ou zonas podres, reparar, reforçar, tratar e pintar as zonas 

reparadas, substituir as peças quando necessário. 

⇒ Verificar as fechaduras, fechos, puxadores, dobradiças e todas as peças móveis, 

lubrificar, afinar, reparar e substituir as peças que se encontram danificadas 

por outras novas iguais quando necessário. 

⇒ Verificar os vedantes e o afastamento entre a aduela e a porta ou entre o aro e a 

janela, afinar, reparar e corrigir a distância de forma a garantir uma boa união 

e estanquicidade. 

Nota: Caso haja substituição de fechaduras das portas exteriores dos 

edifícios contemplados no “Plano de Emergência Específico para as 

Cheias na Bacia do Rio Trancão”, providenciar a entrega de uma coleção 

de chaves ao Serviço Municipal de Proteção Civil. 

f) Vidros e chapas acrílicas: 

f. 1) Inspeção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos uma vez de três em três meses. 

⇒ Verificação se existem vidros ou chapas acrílicas fissuradas ou partidas e 

substituir. 

⇒ Verificar os vedantes, fixações e bites, reparar, tratar, masticar se necessário e 

pintar a zona intervencionada, de forma a garantir boa estanquicidade. 

g) Revestimento de pavimentos: 

g. 1) Inspeção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos uma vez de três em três meses. 

⇒ Verificação se existem peças (ladrilhos, mosaicos, linóleo e tacos, etc.) ou zonas 

de pavimento soltas, danificadas, podres ou fissuradas, colar, reparar e 

substituir por material novo igual quando necessário. 

⇒ Verificação das juntas entre as peças, reparar, de forma a garantir a sua 

estanquicidade e impedir que as peças se soltem. 

h) Revestimento de tetos: 

h. 1) Inspeção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos duas vezes por ano. 

 

⇒ Verificação se existem danos, fissuras ou fendas, reparar, tratar e pintar as 

zonas intervencionadas. 
⇒ Verificação do madeiramento, se for o caso, reparar, tratar, substituir e pintar as 

zonas reparadas. 
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⇒ Verificação das juntas de dilatação, reparar, tratar e masticar quando necessário, 

pintar as zonas intervencionadas. 

⇒ Verificar o estado da pintura e pintar as zonas correspondentes às marcas 

deixadas por infiltrações provenientes da cobertura e que entretanto foram 

reparadas. 

i) Mobiliário e equipamento: 

i. 1) Corrente: 

Inspeção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos uma vez de três em três meses. 

⇒ Verificação de todo o mobiliário, se tem as borrachas de apoio dos pés em 

condições, substituir as danificadas por outras novas iguais de forma a não 

riscar o pavimento. 

⇒ Verificação de todas as peças metálicas e de madeira, reparar, tratar, pintar e 

substituir quando for o caso por outras novas iguais. 

⇒ Verificação de puxadores, fechaduras, fechos, dobradiças e todas as peças 

móveis e ferragens, lubrificar, reparar, tratar e substituir por outras iguais. 

⇒ Verificação de cabides, reapertar parafusos e substituir se for o caso. 

⇒ Verificação de estores e cortinas, se os cordões estão em condições, se estão 

soltos ou têm lâminas soltas ou peças danificadas, reparar e substituir todas 

as peças, lâminas, cordões ou mecanismos necessários ao seu bom 

funcionamento por outras novas iguais. 

⇒ Verificação de armários, bancas, bancas de mercado, bancadas e afins, verificar 

as ferragens e os vedantes, reparação, tratamento e pintura, substituição das 

peças necessárias. 

⇒ Verificação das datas de validade dos extintores e recarregar quando a sua 

validade terminar. 

i. 2) Elétrico: 

Inspeção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos uma vez de três em três meses. 

⇒ Verificação da instalação elétrica, testar a aparelhagem de comando 

(interruptores, botões de pressão, comutadores, tomadas, etc.) e aparelhagem 

de proteção (disjuntores, fusíveis, corta-circuitos fusíveis, etc.), reparar, 

substituir a aparelhagem (ou peças) por nova igual. 

⇒ Verificação das lâmpadas, projetores, armaduras, difusores, reparar ou substituir 

por outras novas iguais, respeitando a potência, cor e características. 
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⇒ Verificação dos equipamentos de aquecimento (fogões, aquecedores, 

termoacumuladores, etc.), frio (frigoríficos, arcas, ar condicionado, etc.), ou 

outros, testar, reparar, substituir as peças danificadas por novas iguais. 

 

i. 3) Água, esgoto ou gás: 

Inspeção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos uma vez de três em três meses. 

⇒ Verificação das canalizações de água, esgoto ou gás, testar, detetar fugas e 

reparar. 

⇒ Verificação das torneiras, torneiras de segurança, fluxómetros, uniões, tês, 

joelhos, ralos, pinhas de chuveiros, etc., testar, reparar, substituir as peças 

danificadas por novas iguais. 

⇒ Verificação do escoamento do esgoto, testar, limpar e desentupir caixas e 

tubagens. 

⇒ Verificar os aparelhos a gás, detetar fugas, testar, reparar, substituir as peças 

danificadas por novas iguais. 

⇒ Verificação dos troços de ligação da tubagem aos aparelhos, testar, reparar, 

substituir os troços que se encontram danificados (ou que estão fora do 

período de validade), por novos iguais. 

⇒ Verificação das loiças sanitárias e acessórios, testar, reparar e substituir as 

peças ou loiças danificadas por novas iguais. 

 
IV. 2 Recomendações Técnicas 
 

A limpeza adequada do interior dos edifícios é fundamental para a redução dos custos de 

manutenção. 

Cada tipo de material de revestimento tem as suas exigências específicas quanto à forma de 

limpeza a que pode estar sujeito. 

Uma limpeza incorreta ou desadequada, pode provocar danos muito importantes nos 

revestimentos, dando origem a elevados custos de reparação e manutenção. 

Se é verdade que o pavimento e paredes de um mercado pode e deve ser lavado, 
com mangueira ou máquina de pressão, o mesmo nunca deverá acontecer com os 
pavimentos ou paredes de uma escola.  

a) Revestimentos de madeira: 

a. 1) Necessitam de um material de proteção que pode ser cera, verniz ou tinta. 

a. 2) Nunca utilizar panos molhados ou água em abundância, porque provoca 

empenos, apodrecimentos e descolagem das peças, além de danificar todo o 

mobiliário. 
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a. 3) Aspirar ou varrer e passar um pano húmido (se necessário) e aplicar produtos de 

limpeza e proteção apropriados de acordo com as instruções do fabricante. 

 

 

b) Revestimentos de linóleo: 

b. 1) Necessitam de um material de proteção que é cera apropriada. 

b. 2) Nunca utilizar panos molhados ou água em abundância, porque provoca a 

descolagem das peças, além de danificar todo o mobiliário. 

b. 3) Aspirar ou varrer e passar um pano húmido (se necessário) e aplicar produtos de 

limpeza e proteção apropriados de acordo com as instruções do fabricante, porque 

grande parte dos detergentes comuns são nocivos. Nunca utilizar lixívia nem produtos 

de limpeza abrasivos. 

c) Revestimentos cerâmicos, vidrados ou afins: 

c. 1) Resistentes à água e aos produtos de limpeza usuais. 

d) Revestimentos cerâmicos não vidrados: 

d. 1) Necessitam de um material de proteção que é cera apropriada. Pode ser limpo 

com um pano molhado mas não utilizar água em excesso. 

e) Revestimentos de grês: 

e. 1) Muito resistentes à água e aos produtos de limpeza normais. 
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Anexo V 

Transferências para estabelecimentos escolares 

 

 

 

 

   
          634,56 €  

  

Freguesia Designação 
Área 

construçã
o 

Custo/ m2  
área 

construção 

Custo 
construção 

1%  
Totais  

      

Pontinha/Famões 
Escola Ensino Básico 1º Ciclo Quinta 
das Dálias, Famões 457,30 290.184,29 € 2.901,84 €   

Pontinha/Famões Escola EB1/ JI de Famões  2.573,80 1.633.230,53 € 16.332,31 €   

Pontinha/Famões 
Escola Ensino Básico 1º Ciclo Sophia 
M. B. Andersen, Famões 552,82 350.797,46 € 3.507,97 €   

Pontinha/Famões Escola EB1/ JI Veiga Ferreira, Famões 1.879,42 1.192.604,76 € 11.926,05 €   

          34.668,17 € 

Pontinha/Famões 
Escola EB1/ JI Quinta da Condessa, 
Pontinha 1.895,50 1.202.808,48 € 12.028,08 €   

Pontinha/Famões 
Escola Básica 1º Ciclo da Serra da 
Luz, Pontinha 456,53 289.695,68 € 2.896,96 €   

Pontinha/Famões 
Escola EB1/ JI Casal da Serra, 
Pontinha 1.134,55 719.940,05 € 7.199,40 €   

Pontinha/Famões JI Gil Eanes, Pontinha 310,81 197.227,59 € 1.972,28 €   

Pontinha/Famões 
Escola Básica 1º Ciclo do Vale Grande, 
Pontinha 1.066,80 676.948,61 € 6.769,49 €   

Pontinha/Famões 
Escola Básica 1º Ciclo Dr. Mário 
Madeira, Pontinha 500,40 317.533,82 € 3.175,34 €   

Pontinha/Famões 
Escola Básica 1º Ciclo Mello Falcão, 
Pontinha 1.185,34 752.169,35 € 7.521,69 €   

Pontinha/Famões 
Escola EB1/ JI Quinta da Paiã, 
Pontinha 1.902,31 1.207.129,83 € 12.071,30 €   

          53.634,53 € 

      

     
88.302,70 € 

 

 

 

 

 

Nota: Os valores referidos no quadro supra serão transferidos à razão de 1/12 mês. 
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Anexo VI 

 

1 Equipamento de exterior ou logradouros 

a) Vedações e respetivos portões, incluindo lubrificação, substituição dos 

puxadores, fechaduras e peças móveis, troços de rede ou painéis rígidos e 

respetivos acessórios, bem como tratamento e pintura de zonas afetadas 

por ferrugem. 

 Nota: Caso haja substituição de fechaduras e se trate de edifícios 
abrangidos pelo “Plano de Emergência Específico para as Cheias da Bacia 
do Trancão”, fazer chegar cópia das chaves à Câmara Municipal/Proteção 
Civil. 

b) Pavimentos, incluindo reparação de zonas danificadas e eventual 

substituição de peças danificadas. 

c) Muros e bancadas, reparação de revestimentos, incluindo o tratamento de 

fissuras e respetiva pintura de zonas danificadas; eventual substituição de 

ladrilhos ou peças danificadas. 

d) Telheiros, incluindo eventual substituição de telhas danificadas (sejam 

cerâmicas, fibrocimento, metálicas ou de plástico), partes de algeroz ou 

tubos de queda (incluindo respetiva limpeza), rufos de zinco ou em tela; 

tratamento ou pintura de zonas afetadas por ferrugem. 

e) Equipamento (fixo ou móvel) de lazer, desportivo ou infantil, incluindo 

substituição de areia, reparar e/ ou substituir, tratamento e pintura das 

peças metálicas, de madeira ou nylon. 

f) Sumidouros e valetas, incluindo a limpeza, reparação e desentupimento 

das caixas e tubagens de esgoto pluvial ou doméstico. 

g) Retoque das pinturas de marcação dos pavimentos. 

h) Candeeiros, colunas de iluminação, postes e outro material elétrico, 

incluindo reparação e substituição de lâmpadas e peças danificadas. 

i) Bebedouros, bocas de rega e material de canalização de água, esgoto e 

gás, incluindo reparação, desentupimento de tubagem e substituição de 

peças danificadas. 

Nota: Será da responsabilidade da Junta de Freguesia a reparação e 
conservação de superfícies novas, como sejam coberturas, paredes, 
pavimentos, vedações, etc. até 10% da área total. 
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Anexo VII 

Transferências para espaços envolventes dos estabel ecimentos de educação  

 

 

   
         42,41 €  

  

Freguesia Designação 

Área do 
espaço 
envolve

nte 

Custo/ m2  
área do espaço 

envolvente 

Custo do 
espaço 

envolvent
e  

1,5%  

Totais  

      

Pontinha/Famões 
Escola Ensino Básico 1º Ciclo Quinta 
das Dálias, Famões 358,77 15.215,44 € 228,23 €   

Pontinha/Famões Escola EB1/ JI de Famões  3.565,96 151.232,36 € 2.268,49 €   

Pontinha/Famões 
Escola Ensino Básico 1º Ciclo Sophia 
M. B. Andersen, Famões 2.354,35 99.847,98 € 1.497,72 €   

Pontinha/Famões Escola EB1/ JI Veiga Ferreira, Famões 4.533,93 192.283,97 € 2.884,26 €   

          6.878,70 € 

Pontinha/Famões 
Escola EB1/ JI Quinta da Condessa, 
Pontinha 4.962,33 210.452,42 € 3.156,79 €   

Pontinha/Famões 
Escola Básica 1º Ciclo da Serra da 
Luz, Pontinha 1.378,57 58.465,15 € 876,98 €   

Pontinha/Famões 
Escola EB1/ JI Casal da Serra, 
Pontinha 2.253,55 95.573,06 € 1.433,60 €   

Pontinha/Famões JI Gil Eanes, Pontinha 1.148,29 48.698,98 € 730,48 €   

Pontinha/Famões 
Escola Básica 1º Ciclo do Vale 
Grande, Pontinha 1.079,82 45.795,17 € 686,93 €   

Pontinha/Famões 
Escola Básica 1º Ciclo Dr. Mário 
Madeira, Pontinha 1.123,67 47.654,84 € 714,82 €   

Pontinha/Famões 
Escola Básica 1º Ciclo Mello Falcão, 
Pontinha 2.099,76 89.050,82 € 1.335,76 €   

Pontinha/Famões 
Escola EB1/ JI Quinta da Paiã, 
Pontinha 4.847,69 205.590,53 € 3.083,86 €   

          12.019,21 € 

      

     
18.897,91 € 

 

 

 

 

 

 

Nota: Os valores referidos no quadro supra serão transferidos à razão de 1/12 mês. 
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(Anexo 7) 

 

MINUTA DE ACORDO DE EXECUÇÃO PARA A CONCRETIZAÇÃO D A DELEGAÇÃO 

LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVEL AS NA JUNTA DA 

UNIÃO DE FREGUESIAS DE RAMADA E CANEÇAS  

 

O Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que veio estabelecer o Novo Regime Jurídico 

das Autarquias Locais, determina, no seu artigo 132º/n.º 1, a delegação legal nas juntas de 

freguesia, das seguintes competências das câmaras municipais: 

 

a) Gerir e assegurar a manutenção de espaços verdes; 

b) Assegurar a limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros; 

c) Manter, reparar e substituir o mobiliário urbano instalado no espaço público, com 

exceção daquele que seja objeto de concessão; 

d) Gerir e assegurar a manutenção corrente de feiras e mercados; 

e) Assegurar a realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação 

pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico; 

f) Promover a manutenção dos espaços envolventes dos estabelecimentos de educação 

pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico. 

 

Os acordos de execução, previstos no artigo 133º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, visam a promoção da coesão territorial do Concelho, o reforço da solidariedade 

interautarquias, a melhoria da qualidade dos serviços prestados à população, a racionalização 

dos recursos disponíveis, a promoção da desconcentração administrativa, o reforço da relação 

de proximidade com os munícipes/fregueses, e uma maior celeridade, economia e eficiência 

das decisões administrativas. 

Tais acordos, nos termos da Lei citada, devem prever expressamente os recursos humanos, 

patrimoniais e financeiros necessários e suficientes ao exercício das competências delegadas, 

e são aprovados pela Assembleia Municipal e pela Assembleia de Freguesia, mediante 

proposta prévia da Câmara Municipal e da Junta de Freguesias. 

Para além das competências previstas no n.º 1 do artigo 132º do diploma citado, o n.º 2 do 

mesmo artigo, prevê ainda a delegação legal, entre outras, das competências de controlo 

prévio, realização de vistorias e fiscalização nos domínios da utilização e ocupação da via 

pública e da afixação de publicidade de natureza comercial. 

 

Assim, dando cumprimento ao referido diploma, em especial ao determinado nos seus artigos 

14º/nº 1, alíneas i) e j), 33º/n.º 1, alíneas l) e m), 116º a 123º e 131º a 136º, entre: 
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O Município de Odivelas ,  

Com sede nos Paços do Concelho, Rua Guilherme Gomes Fernandes, Quinta da Memória, 

2675-372 Odivelas, pessoa coletiva nº 504 293 125, neste ato representado pela Sra. 

Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, Dr.ª Susana de Carvalho Amador, e  

 

A União de  Freguesias de Ramada e Caneças  

Com sede na Rua da República 131, 1685-595 Caneças, pessoa coletiva nº 510 839 088, 

neste ato representada pelo Presidente da Junta, Ilídio Ferreira, 

E após aprovação dos respetivos órgãos deliberativos, é subscrito e reciprocamente aceite o 

presente Acordo de Execução o qual se rege pelos termos e cláusulas seguintes: 

 
Cláusula 1ª 

Objeto do acordo 

 

O presente acordo estabelece as condições de exercício das competências previstas nos n.ºs 1 

e 2, alíneas a) e b), do artigo 132º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, legalmente 

delegadas pela Câmara Municipal na Junta da União de Freguesias, nas seguintes áreas: 

a) Gerir e assegurar a manutenção de espaços verdes; 

b) Assegurar a limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros; 

c) Manter, reparar e substituir o mobiliário urbano instalado no espaço público, com 

exceção daquele que seja objeto de concessão; 

d) Gerir e assegurar a manutenção corrente de feiras e mercados; 

e) Assegurar a realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação 

pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico; 

f) Promover a manutenção dos espaços envolventes dos estabelecimentos de educação 

pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico; 

g) Controlo prévio, realização de vistorias e fiscalização no domínio da utilização e 

ocupação da via pública; 

h)  Controlo prévio, realização de vistorias e fiscalização no domínio da afixação de 

publicidade de natureza comercial. 

 
Cláusula 2ª 

Gestão e manutenção de espaços verdes 

 
1. O exercício desta competência implica a gestão e manutenção dos espaços verdes 

sitos na área territorial da União de Freguesias, de acordo com o estipulado no 

Regulamento Municipal de Espaços Verdes, Parques e Jardins em vigor. 

2. Para garantir o exercício da competência delegada, os meios financeiros a transferir 

para a União de Freguesias são fixados em função dos encargos com recursos 

humanos, patrimoniais e financeiros necessários ao exercício dessa competência, até 
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ao final do mandato de 2013/2017, tendo em conta os custos inerentes a cada m2 de 

área verde a gerir e manter. 

3. Os meios financeiros a transferir mensalmente para o exercício das competências 

delegadas nos termos do presente acordo e relativos à gestão e manutenção de 

espaços verdes são os constantes do Anexo I, os quais têm por base o valor unitário, 

expresso em Euros, por m2, multiplicado pela área de espaços verdes indicada no 

Anexo I. 

4. A inclusão ou exclusão de espaços verdes que venham a acrescer ou a abater às 

áreas indicadas no Anexo I serão objeto de aumento ou redução nos meios financeiros 

a transferir, de acordo com os critérios definidos no número 3. 

5.  Qualquer das partes pode, a todo o tempo, requerer à outra, a inclusão ou o abate de 

áreas dos espaços verdes, em conformidade com o previsto no número 4, o que 

implicará a celebração de acordos adicionais. 

6. As despesas com a construção de instalações para o exercício desta competência, 

bem como as despesas com obras de beneficiação e modificação serão suportadas 

pelo Município. 

7.  A execução da competência delegada no presente artigo tem de cumprir os 

pressupostos enunciados no Anexo II (Normas Técnicas de Manutenção de Espaços 

Verdes) do Regulamento de Espaços Verdes, Parques e Jardins em vigor. 

 

Cláusula 3ª 

Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sum idouros 

 

1. O exercício desta competência integra a limpeza das vias e espaços públicos, 

nomeadamente a respetiva varrição, assim como de sarjetas e sumidouros, da respetiva 

área urbana, com a exceção da recolha de monos. 

2. Para garantir o exercício da competência delegada, os meios financeiros a transferir para a 

União de Freguesias são fixados em função dos recursos humanos, patrimoniais e 

financeiros necessários ao exercício da competência delegada até ao final do mandato de 

2013/2017, tendo em conta os encargos inerentes a cada ml de espaço público a limpar.  

3. Os meios financeiros a transferir mensalmente para o exercício das competências 

delegada nos termos do presente Acordo e relativas à limpeza de vias e espaços públicos 

são os constantes do Anexo II e são calculados com base no valor unitário expresso em 

Euros, por metro linear, multiplicado pela totalidade dos metros lineares indicados no 

Anexo referido. 

4. A verba a transferir para a limpeza de novas vias e espaços públicos terá por base os 

critérios definidos no número anterior. 

5. As partes podem, a todo o tempo, requerer à outra a inclusão de novas zonas de limpeza 

das vias e espaços públicos que se justifique, com a consequente transferência de meios, 
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os quais serão calculados com base nos critérios previstos no n.º 3, devendo para o efeito 

ser celebrado um acordo adicional. 

6. As despesas com a construção de instalações para o exercício desta competência, bem 

como as despesas com obras de beneficiação e modificação serão suportadas pelo 

Município. 

 

Cláusula 4ª 

Manter, reparar e substituir o mobiliário urbano in stalado no espaço público, com 

exceção daquele que seja objeto de concessão 

 

1. O exercício desta competência integra exclusivamente a reparação e substituição de 

papeleiras, mesas e bancos no espaço público. 

2. Para garantir o exercício da competência delegada, os meios financeiros a transferir 

para a União de Freguesias são fixados em função dos encargos com recursos 

humanos, patrimoniais e financeiros necessários ao exercício da competência de 

manutenção, reparação e substituição do mobiliário urbano referido no n.º 1, instalado 

no espaço público, até ao final do mandato de 2013/2017, tendo em conta o ml de 

espaço público e vias existentes na União de Freguesias. 

3. Os meios financeiros a transferir mensalmente para o exercício das competências 

delegadas nos termos do presente Acordo e relativos à manutenção, reparação e 

substituição do mobiliário urbano instalado no espaço público, correspondem a 5% do 

valor a transferir para a limpeza urbana. 

4. A inclusão ou exclusão de espaços públicos que venham a acrescer ou a abater às 

áreas indicadas no Anexo II serão objeto de aumento ou redução nos meios financeiros 

a transferir, de acordo com os critérios definidos no número 3. 

5.  Qualquer das partes pode, a todo o tempo, requerer à outra, a inclusão ou o abate de 

áreas de espaços públicos e vias, em conformidade com o previsto no número 4, o que 

implicará a celebração de acordos adicionais. 

6. Na substituição de mobiliário urbano há que respeitar a qualidade, tipo e localização do 

mobiliário substituído.  

7. Na impossibilidade de cumprimento do estabelecido no n.º 6, a substituição de 

mobiliário urbano carece de parecer prévio da Câmara Municipal. 

 

 

Cláusula 5ª 

Gerir e assegurar a manutenção corrente de feiras e  mercados 

 

1. O exercício desta competência implica a gestão e manutenção corrente das feiras e 

mercados sitos na área territorial da União de Freguesias, incluindo mercados de 
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levante, conforme lista anexa sob Anexo III, bem como a execução de todas as 

pequenas reparações referidas e a observância recomendações técnicas constantes 

do Anexo IV. 

2. Os meios financeiros a transferir para o exercício das competências delegadas nos 

termos do presente Acordo e relativos à manutenção, conservação e gestão de feiras e 

mercados, incluindo mercados de levante são fixados nos seguintes termos: 

a. Mercados cobertos: 2,5% do custo de construção equivalente dos 

mercados cobertos (634,56€/m2), ao qual acresce, mensalmente, a 

percentagem de 10% para despesas de água e luz; 

b. Mercados de levante: 2,5% do custo de construção equivalente dos 

mercados de levante (317,28€/m2), ao qual acresce, mensalmente, a 

percentagem de 10% para despesas de água e luz; 

c. Feiras: o valor correspondente à receita arrecadada com o exercício da 

competência. 

3. A inclusão ou exclusão de feiras, mercados e bancas que venham a acrescer ou a 

abater às indicadas no Anexo III serão objeto de aumento ou redução nos meios 

financeiros a transferir, de acordo com os critérios definidos no número 2. 

4. Qualquer das partes pode, a todo o tempo, requerer à outra, a inclusão ou o abate 

de feiras e mercados, em conformidade com o previsto no número 3, o que 

implicará a celebração de acordos adicionais. 

5. As despesas com obras de beneficiação e modificação necessárias ao exercício 

desta competência serão suportadas pelo Município. 

 

 

Cláusula 6ª 

Assegurar a realização de pequenas reparações nos e stabelecimentos de educação pré-

escolar e do primeiro ciclo do ensino básico 

 

1. O exercício desta competência implica a execução de todas as pequenas 

reparações necessárias ao bom funcionamento dos estabelecimentos de educação 

pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico sitos na área territorial da União de 

Freguesias e implica a execução de todos os trabalhos e a observância 

recomendações técnicas constantes do Anexo IV. 

2. Os meios financeiros a transferir mensalmente para o exercício das competências 

delegadas nos termos da presente cláusula são fixados em função dos encargos 

com recursos humanos, patrimoniais e financeiros necessários à realização de 

pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro 

ciclo do ensino básico que garantam o adequado funcionamento dos mesmos, até 

ao final do mandato de 2013/2017, tendo em conta o custo de construção 
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equivalente dos estabelecimentos de educação (634,56€/m2), ao qual se aplica a 

percentagem de 1%, conforme Anexo V. 

3. A inclusão e exclusão de estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro 

ciclo do ensino básico que venham a acrescer ou a abater aos indicados no Anexo 

V serão objeto de aumento ou redução nos meios financeiros a transferir, de acordo 

com os critérios definidos no número 2. 

4. Qualquer das partes pode, a todo o tempo, requerer à outra, a inclusão ou o abate 

de estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico, 

em conformidade com o previsto no número 3, o que implicará a celebração de 

acordos adicionais. 

5. As despesas com obras de beneficiação e modificação necessárias ao exercício 

desta competência serão suportadas pelo Município. 

 

Cláusula 7ª 

Promover a manutenção dos espaços envolventes dos e stabelecimentos de educação 

pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico 

 

1. O exercício desta competência implica a execução de todas as tarefas necessárias à 

promoção da manutenção dos logradouros dos estabelecimentos de educação pré-

escolar e do primeiro ciclo do ensino básico, tarefas essas discriminadas no Anexo VI 

ao presente Acordo. 

2. Para garantir o exercício das competência delegada, os meios financeiros a transferir 

mensalmente para a União de Freguesias são fixados em função dos encargos com 

recursos humanos, patrimoniais e financeiros necessários ao exercício dessa 

competência, até ao final do mandato de 2013/2017, tendo em conta o custo de 

construção equivalente dos espaços envolventes dos estabelecimentos de ensino 

(42,41€/m2), ao qual se aplica a percentagem de 1,5%, conforme Anexo VII. 

3. A inclusão e exclusão de logradouros de estabelecimentos de educação pré-escolar 

e do primeiro ciclo do ensino básico que venham a acrescer ou a abater aos 

indicados no Anexo VII serão objeto de aumento ou redução dos meios financeiros 

a transferir, de acordo com os critérios definidos no número 2. 

4. Qualquer das partes pode, a todo o tempo, requerer à outra, a inclusão ou o abate 

de logradouros de estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do 

ensino básico, em conformidade com o previsto no número 3, o que implicará a 

celebração de acordos adicionais. 

5. As despesas com obras de beneficiação e modificação necessárias ao exercício 

desta competência serão suportadas pelo Município. 
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Cláusula 8ª 

Utilização e ocupação da via pública 

1. O exercício desta competência implica a realização de todos os atos necessários ao 

controlo prévio, realização de vistorias e fiscalização relativos ao adequado 

licenciamento da utilização e ocupação da via pública; 

2. Para garantir o exercício das competência delegada, os meios financeiros a 

transferir para a União de Freguesias correspondem a 85% da receita arrecadada 

com o licenciamento da atividade. 

3. A receita obtida por via do licenciamento é arrecadada pela União de Freguesias e 

enviada ao Município que, no mês imediatamente seguinte, transfere para a União 

de Freguesias 85% da verba arrecadada.  

 

Cláusula 9ª 

Afixação de publicidade de natureza comercial 

1. O exercício desta competência implica a realização de todos os atos necessários 

ao controlo prévio, realização de vistorias e fiscalização relativos ao adequado 

licenciamento da afixação de publicidade de natureza comercial. 

2. Não são delegáveis os atos de controlo prévio das atividades abrangidas pelo 

licenciamento Zero. 

3. Para garantir o exercício das competência delegada, os meios financeiros a 

transferir para a União de Freguesias correspondem a: 

a. Tratando-se de situações abrangidas pelo Licenciamento Zero: 50% da 

receita arrecadada com o licenciamento da atividade; 

b. Tratando-se de outras situações: 85% da receita arrecadada com o 

licenciamento da atividade. 

4. Na situação prevista no n.º3/a) o Município transfere, no mês imediatamente 

seguinte à arrecadação da receita, para a União de Freguesias 50% da receita 

arrecadada com o licenciamento da atividade junto do Balcão Único. 

5. Nas situações previstas no n.º 3/b) proceder-se-á de acordo com o estipulado no 

n.º 3 da Cláusula 8ª.  

 

Cláusula 10ª 

Transferências Financeiras 

 

1. As verbas financeiras a afetar ao cumprimento do presente Acordo serão transferidas 

mensalmente. 

2. As verbas a transferir serão semestralmente revistas em função da inclusão ou 

exclusão de áreas abrangidas pelo presente acordo. 

3. As verbas a afetar ao cumprimento do presente Acordo serão anualmente revistas em 

função da variação do índice de preços no consumidor, sem habitação, correspondente 
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aos 12 meses anteriores e para os quais existam valores disponíveis à data de 30 de 

setembro, apurado pelo Instituto Nacional de Estatística. 
 

 

Cláusula 11ª 

Fiscalização do acordo 

 

1.      A execução do presente Acordo será avaliada, a todo o tempo e de forma contínua, 

pelos respetivos serviços municipais que, para o efeito, promoverão reuniões conjuntas e 

periódicas com a Junta da União de Freguesias, e realizarão visitas aos locais abrangidos 

pelo presente acordo, podendo os serviços da Câmara Municipal solicitar todas as 

informações que considerarem pertinentes para a avaliação do presente Acordo. 

2.      A cada 6 meses, os serviços municipais, com base nas reuniões referidas no número 

anterior e na fiscalização regularmente feita no terreno, elaboram um relatório global de 

análise do cumprimento do presente Acordo, bem como da adequada prossecução do 

interesse público na execução do mesmo. 

3. O relatório referido no número anterior será semestralmente submetido à apreciação da 

Câmara Municipal. 

4. Os serviços financeiros da Junta União de Freguesias elaboram, semestralmente, um 

relatório de avaliação do cumprimento pontual das transferências financeiras acordadas. 

5. A Junta da União de Freguesias deverá, semestralmente, enviar à Câmara Municipal 

uma informação que contenha identificação das receitas e despesas realizadas com cada 

uma das competências delegadas, as ações previstas, as realizadas e não realizadas, 

assim como uma apreciação global da execução do Acordo, tendo em consideração as 

várias formas de gestão passíveis de adoção com vista à otimização dos recursos 

disponíveis. 

 

 

Cláusula 12ª 

Incumprimento do acordo 

 

1. O incumprimento das obrigações resultantes do presente Acordo, por parte de qualquer 

cocontratante, e que contenda com razões de relevante interesse público, constitui o 

outro cocontratante no direito resolver o Acordo total ou parcialmente. 

2. As razões de interesse público invocadas carecem de fundamentação sustentada dos 

cocontratantes. 

3. Caso se constatem violações ao presente Acordo, que ponham em causa a 

prossecução do interesse público, será elaborada pelos serviços informação a esse 

respeito, propondo a manutenção ou a revogação total ou parcial do Acordo e a 
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submissão da informação referida a deliberação dos respetivos órgãos executivo e 

deliberativo. 

4. A Câmara Municipal de Odivelas pode optar por, em situações que justifiquem a 

resolução, não pela resolução, mas pela interrupção das transferências financeiras 

mensais para a União de Freguesia, até à regularização da situação. 

 

 

Cláusula 13ª 

Período de vigência do Acordo 

 

 

1. Este Acordo entra em vigor, após assinatura e publicitação nos boletins das autarquias 

locais cocontratantes. 

2.  Período de vigência deste acordo coincide com a duração do mandato da Câmara 

Municipal e considera-se renovado após instalação do seguinte Órgão Deliberativo do 

Município, podendo este denunciá-lo no prazo de seis meses após a sua instalação. 

 

 

Cláusula 14ª 

Dúvidas e lacunas resultantes deste Acordo 

 

Em tudo o não estipulado aplicar-se-á o Regime Jurídico das Autarquias Locais, o Código do 

Procedimento Administrativo e o Código da Contratação Pública. 

 

 

Feito e assinado em ...................., aos .................... dias do mês de .................... do ano 

...................., em dois exemplares, ficando um exemplar na posse de cada um dos 

Contraentes. 

 

PELO MUNICÍPIO DE ODIVELAS 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

_________________________________________ 

(Susana de Carvalho Amador) 

 

PELA UNIÃO DE FREGUESIAS DE RAMADA E CANEÇAS 

O PRESIDENTE DA JUNTA DA UNIÃO DE FREGUESIAS 

_________________________________________            

(Ilídio Ferreira)                                 
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Anexo I  

 

VALOR A TRANSFERIR GESTÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES 

 

 

 

        

        
        

  ÁREA TOTAL  (m2) 
VALOR POR 

M2   
  AE EM 2014 (€ 1,32/m2)   

UNIÃO FREGUESIAS RAMADA+CANEÇAS 179.133,33 249.656,00 €   
        
        
        

 

 

 

Notas: 

1. Valor por m
2 

inclui – Recursos Humanos+ Máquinas e Equipamentos+ Consumíveis. 

2. O valor referido no quadro supra será transferido à razão de 1/12 mês. 
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Anexo II  

 

 

VALOR A TRANSFERIR LIMPEZA DAS VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS, SARJETAS E SUMIDOUROS: 

 

 

  ÁREA TOTAL (ml) 
VALOR POR 

Ml   
  AE EM 2014 (€ 0,024/ml)   

UNIÃO FREGUESIAS RAMADA+CANEÇAS 145113 543.304,48 €   
        

 

 

 

 

 

VALOR A TRANSFERIR MOBILIÁRIO URBANO: 5% do valor referido no quadro supra 

 

Notas: 

1. Valor por ml inclui – Recursos Humanos+ Máquinas e Equipamentos+ Consumíveis. 

2. Os valores em causa serão transferidos à razão de 1/12 mês. 

3. Foram consideradas 3 varrições por semana. 
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Anexo III  

 

Transferências para mercados e feiras 

 

 

                   634,56 €  

Freguesia Mercado 
Coberto 
área / m2 

Custo/ m2  
área construção 

Custo construção 
2,5%  

    

Ramada / Caneças 972,60           617.173,06 €  15.429,33 € 

 

 

 

Notas:  

1) Os valores referidos no quadro supra serão transferidos à razão de 1/12 mês. 

2) Aos valores referidos no quadro supra acrescem, mensalmente, 10% para despesas de 

água e luz. 
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Anexo IV  

IV.1 Edifícios 

a) Cobertura 

a. 1) Inspeção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos três vezes por ano, uma antes das primeiras chuvas, outra no fim do 

Outono e outra depois das chuvas. 

a. 2) Equipamento: 

⇒ Verificação e proceder como descrito em II.1.d). 

b) Revestimento de paredes: 

b. 1) Inspeção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos duas vezes por ano. 

b. 2) Equipamento 

⇒ Verificar se existem danos, fissuras ou fendas, reparar, tratar e pintar as zonas 

reparadas. 

⇒ Verificação do estado dos azulejos ou mosaicos, reparar e substituir os 

danificados ou partidos por outros novos iguais. 

⇒ Verificação das juntas de dilatação, reparar, tratar e masticar quando 

necessário, pintar as zonas reparadas. 

⇒ Verificação das madeiras, rodapés, roda-cadeiras, cabides ou outras peças de 

madeira, reajustar parafusos, reparar, tratar, substituir e pintar as zonas 

reparadas. 

c) Soleiras e peitoris: 

c. 1) Inspeção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos três vezes por ano, uma antes das primeiras chuvas, outra no fim do 

Outono e outra após as chuvas. 

⇒ Verificação se existem fissuras, fendas, danos, reparar, tratar, substituir caso 

seja necessário. 

⇒ Limpar e desentupir os canis de escoamento de águas. 

⇒ Verificar a superfície de contacto com a parede ou pavimento, tratar junta e 

masticar se necessário. 

 

 

d) Gradeamentos e grades: 

d. 1) Inspeção periódica recomendada: 
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⇒ Pelo menos uma vez de três em três meses. 

d. 2) Verificação e proceder conforme descrito em II.1 a). 

e) Janelas e portas: 

 e. 1) Inspeção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos uma vez de três em três meses. 

⇒ Verificação se existem danos, fissuras, fendas, pontos de ferrugem, zona de 

soldaduras ou zonas podres, reparar, reforçar, tratar e pintar as zonas 

reparadas, substituir as peças quando necessário. 

⇒ Verificar as fechaduras, fechos, puxadores, dobradiças e todas as peças móveis, 

lubrificar, afinar, reparar e substituir as peças que se encontram danificadas 

por outras novas iguais quando necessário. 

⇒ Verificar os vedantes e o afastamento entre a aduela e a porta ou entre o aro e a 

janela, afinar, reparar e corrigir a distância de forma a garantir uma boa união 

e estanquicidade. 

Nota: Caso haja substituição de fechaduras das portas exteriores dos 
edifícios contemplados no “Plano de Emergência Específico para as 
Cheias na Bacia do Rio Trancão”, providenciar a entrega de uma coleção 
de chaves ao Serviço Municipal de Proteção Civil. 

f) Vidros e chapas acrílicas: 

f. 1) Inspeção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos uma vez de três em três meses. 

⇒ Verificação se existem vidros ou chapas acrílicas fissuradas ou partidas e 

substituir. 

⇒ Verificar os vedantes, fixações e bites, reparar, tratar, masticar se necessário e 

pintar a zona intervencionada, de forma a garantir boa estanquicidade. 

g) Revestimento de pavimentos: 

g. 1) Inspeção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos uma vez de três em três meses. 

⇒ Verificação se existem peças (ladrilhos, mosaicos, linóleo e tacos, etc.) ou zonas 

de pavimento soltas, danificadas, podres ou fissuradas, colar, reparar e 

substituir por material novo igual quando necessário. 

⇒ Verificação das juntas entre as peças, reparar, de forma a garantir a sua 

estanquicidade e impedir que as peças se soltem. 

h) Revestimento de tetos: 

h. 1) Inspeção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos duas vezes por ano. 
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⇒ Verificação se existem danos, fissuras ou fendas, reparar, tratar e pintar as 

zonas intervencionadas. 

⇒ Verificação do madeiramento, se for o caso, reparar, tratar, substituir e pintar as 

zonas reparadas. 

⇒ Verificação das juntas de dilatação, reparar, tratar e masticar quando necessário, 

pintar as zonas intervencionadas. 

⇒ Verificar o estado da pintura e pintar as zonas correspondentes às marcas 

deixadas por infiltrações provenientes da cobertura e que entretanto foram 

reparadas. 

i) Mobiliário e equipamento: 

i. 1) Corrente: 

Inspeção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos uma vez de três em três meses. 

⇒ Verificação de todo o mobiliário, se tem as borrachas de apoio dos pés em 

condições, substituir as danificadas por outras novas iguais de forma a não 

riscar o pavimento. 

⇒ Verificação de todas as peças metálicas e de madeira, reparar, tratar, pintar e 

substituir quando for o caso por outras novas iguais. 

⇒ Verificação de puxadores, fechaduras, fechos, dobradiças e todas as peças 

móveis e ferragens, lubrificar, reparar, tratar e substituir por outras iguais. 

⇒ Verificação de cabides, reapertar parafusos e substituir se for o caso. 

⇒ Verificação de estores e cortinas, se os cordões estão em condições, se estão 

soltos ou têm lâminas soltas ou peças danificadas, reparar e substituir todas 

as peças, lâminas, cordões ou mecanismos necessários ao seu bom 

funcionamento por outras novas iguais. 

⇒ Verificação de armários, bancas, bancas de mercado, bancadas e afins, verificar 

as ferragens e os vedantes, reparação, tratamento e pintura, substituição das 

peças necessárias. 

⇒ Verificação das datas de validade dos extintores e recarregar quando a sua 

validade terminar. 

i. 2) Elétrico: 

Inspeção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos uma vez de três em três meses. 

⇒ Verificação da instalação elétrica, testar a aparelhagem de comando 

(interruptores, botões de pressão, comutadores, tomadas, etc.) e aparelhagem 

de proteção (disjuntores, fusíveis, corta-circuitos fusíveis, etc.), reparar, 

substituir a aparelhagem (ou peças) por nova igual. 

⇒ Verificação das lâmpadas, projetores, armaduras, difusores, reparar ou substituir 

por outras novas iguais, respeitando a potência, cor e características. 
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⇒ Verificação dos equipamentos de aquecimento (fogões, aquecedores, 

termoacumuladores, etc.), frio (frigoríficos, arcas, ar condicionado, etc.), ou 

outros, testar, reparar, substituir as peças danificadas por novas iguais. 

 
i. 3) Água, esgoto ou gás: 

Inspeção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos uma vez de três em três meses. 

⇒ Verificação das canalizações de água, esgoto ou gás, testar, detetar fugas e 

reparar. 

⇒ Verificação das torneiras, torneiras de segurança, fluxómetros, uniões, tês, 

joelhos, ralos, pinhas de chuveiros, etc., testar, reparar, substituir as peças 

danificadas por novas iguais. 

⇒ Verificação do escoamento do esgoto, testar, limpar e desentupir caixas e 

tubagens. 

⇒ Verificar os aparelhos a gás, detetar fugas, testar, reparar, substituir as peças 

danificadas por novas iguais. 

⇒ Verificação dos troços de ligação da tubagem aos aparelhos, testar, reparar, 

substituir os troços que se encontram danificados (ou que estão fora do 

período de validade), por novos iguais. 

⇒ Verificação das loiças sanitárias e acessórios, testar, reparar e substituir as 

peças ou loiças danificadas por novas iguais. 

 
IV. 2 Recomendações Técnicas 
 

A limpeza adequada do interior dos edifícios é fundamental para a redução dos custos de 

manutenção. 

Cada tipo de material de revestimento tem as suas exigências específicas quanto à forma de 

limpeza a que pode estar sujeito. 

Uma limpeza incorreta ou desadequada, pode provocar danos muito importantes nos 

revestimentos, dando origem a elevados custos de reparação e manutenção. 

Se é verdade que o pavimento e paredes de um mercado pode e deve ser lavado, 
com mangueira ou máquina de pressão, o mesmo nunca deverá acontecer com os 
pavimentos ou paredes de uma escola.  

a) Revestimentos de madeira: 

a. 1) Necessitam de um material de proteção que pode ser cera, verniz ou tinta. 

a. 2) Nunca utilizar panos molhados ou água em abundância, porque provoca 

empenos, apodrecimentos e descolagem das peças, além de danificar todo o 

mobiliário. 
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a. 3) Aspirar ou varrer e passar um pano húmido (se necessário) e aplicar produtos de 

limpeza e proteção apropriados de acordo com as instruções do fabricante. 

 

 

b) Revestimentos de linóleo: 

b. 1) Necessitam de um material de proteção que é cera apropriada. 

b. 2) Nunca utilizar panos molhados ou água em abundância, porque provoca a 

descolagem das peças, além de danificar todo o mobiliário. 

b. 3) Aspirar ou varrer e passar um pano húmido (se necessário) e aplicar produtos de 

limpeza e proteção apropriados de acordo com as instruções do fabricante, porque 

grande parte dos detergentes comuns são nocivos. Nunca utilizar lixívia nem produtos 

de limpeza abrasivos. 

c) Revestimentos cerâmicos, vidrados ou afins: 

c. 1) Resistentes à água e aos produtos de limpeza usuais. 

d) Revestimentos cerâmicos não vidrados: 

d. 1) Necessitam de um material de proteção que é cera apropriada. Pode ser limpo 

com um pano molhado mas não utilizar água em excesso. 

e) Revestimentos de grês: 

e. 1) Muito resistentes à água e aos produtos de limpeza normais. 
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Anexo V 

Transferências para Estabelecimentos Escolares 

 

 

   
       634,56 €  

  

Freguesia Designação 
Área 

construção 

Custo/ m2  
área 

construção 

Custo 
construção 

1%  

Totais  

  
 

      
 Ramada/Caneças Escola EB 1º Ciclo de Caneças 641,23 406.898,91 € 4.068,99 €   

Ramada/Caneças 
Escola EB1/ JI Cesário Verde, 
Caneças 1.514,68 961.155,34 € 9.611,55 €   

Ramada/Caneças 
Escola EB1/ JI Artur Alves 
Cardoso, Caneças 1.079,74 685.159,81 € 6.851,60 €   

Ramada/Caneças 
JI Francisco Vieira Caldas, 
Caneças 219,75 139.444,56 € 1.394,45 €   

          21.926,59 € 

Ramada/Caneças 
Escola EB1/ JI João Villaret, 
Ramada 1.581,02 

1.003.252,05 
€ 10.032,52 €   

Ramada/Caneças 
Escola Básica 1º Ciclo da Azenha, 
Ramada 198,67 126.068,04 € 1.260,68 €   

Ramada/Caneças 
Escola Básica 1º Ciclo da 
Amoreira, Ramada 1.098,81 697.260,87 € 6.972,61 €   

Ramada/Caneças 
Escola Básica 1º Ciclo Professora 
Maria Costa, Ramada 738,02 468.317,97 € 4.683,18 €   

Ramada/Caneças 
Escola Básica 1º Ciclo Eça de 
Queiroz, Ramada 1.050,53 666.624,32 € 6.666,24 €   

          29.615,23 € 

      

     
51.541,82 € 

 

 

 

 

 

 

Nota: Os valores referidos no quadro supra serão transferidos à razão de 1/12 mês. 
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Anexo VI 

 

1 Equipamento de exterior ou logradouros 

a) Vedações e respetivos portões, incluindo lubrificação, substituição dos 

puxadores, fechaduras e peças móveis, troços de rede ou painéis rígidos e 

respetivos acessórios, bem como tratamento e pintura de zonas afetadas 

por ferrugem. 

 Nota: Caso haja substituição de fechaduras e se trate de edifícios 
abrangidos pelo “Plano de Emergência Específico para as Cheias da Bacia 
do Trancão”, fazer chegar cópia das chaves à Câmara Municipal/Proteção 
Civil. 

b) Pavimentos, incluindo reparação de zonas danificadas e eventual 

substituição de peças danificadas. 

c) Muros e bancadas, reparação de revestimentos, incluindo o tratamento de 

fissuras e respetiva pintura de zonas danificadas; eventual substituição de 

ladrilhos ou peças danificadas. 

d) Telheiros, incluindo eventual substituição de telhas danificadas (sejam 

cerâmicas, fibrocimento, metálicas ou de plástico), partes de algeroz ou 

tubos de queda (incluindo respetiva limpeza), rufos de zinco ou em tela; 

tratamento ou pintura de zonas afetadas por ferrugem. 

e) Equipamento (fixo ou móvel) de lazer, desportivo ou infantil, incluindo 

substituição de areia, reparar e/ ou substituir, tratamento e pintura das 

peças metálicas, de madeira ou nylon. 

f) Sumidouros e valetas, incluindo a limpeza, reparação e desentupimento 

das caixas e tubagens de esgoto pluvial ou doméstico. 

g) Retoque das pinturas de marcação dos pavimentos. 

h) Candeeiros, colunas de iluminação, postes e outro material elétrico, 

incluindo reparação e substituição de lâmpadas e peças danificadas. 

i) Bebedouros, bocas de rega e material de canalização de água, esgoto e 

gás, incluindo reparação, desentupimento de tubagem e substituição de 

peças danificadas. 

Nota: Será da responsabilidade da Junta de Freguesia a reparação e 
conservação de superfícies novas, como sejam coberturas, paredes, 
pavimentos, vedações, etc. até 10% da área total. 
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Anexo VII 

Transferências para espaços envolventes aos estabel ecimentos de educação  

 

 

 

 

   

                
42,41 €  

  

Freguesia Designação 

Área do 
espaço 
envolve

nte 

Custo/ m2  
área do 
espaço 

envolvente 

Custo do 
espaço 

envolvent
e  

1,5%  

Totais  

      Ramada/Cane
ças Escola EB 1º Ciclo de Caneças 1.214,29 

         
51.498,04 €  

          
772,47 €    

Ramada/Cane
ças Escola EB1/ JI Cesário Verde, Caneças 5.681,37 

       
240.946,90 €  

       
3.614,20 €    

Ramada/Cane
ças Escola EB1/ JI Artur Alves Cardoso, Caneças 1.544,09 

         
65.484,86 €  

          
982,27 €    

Ramada/Cane
ças JI Francisco Vieira Caldas, Caneças 0,00 

                      
-   €  

                  
-   €    

          5.368,95 € 
Ramada/Cane

ças Escola EB1/ JI João Villaret, Ramada 1.334,91 
         

56.613,53 €  
          
849,20 €    

Ramada/Cane
ças Escola Básica 1º Ciclo da Azenha, Ramada 959,53 

         
40.693,67 €  

          
610,41 €    

Ramada/Cane
ças Escola Básica 1º Ciclo da Amoreira, Ramada 4.191,78 

       
177.773,39 €  

       
2.666,60 €    

Ramada/Cane
ças 

Escola Básica 1º Ciclo Professora Maria 
Costa, Ramada 2.298,33 

         
97.472,18 €  

       
1.462,08 €    

Ramada/Cane
ças 

Escola Básica 1º Ciclo Eça de Queiroz, 
Ramada 1.106,15 

         
46.911,82 €  

          
703,68 €    

          6.291,97 € 

      

     
11.660,92 € 

 

 

 

Nota: Os valores referidos no quadro supra serão transferidos à razão de 1/12 mês. 
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(Anexo 8) 

 

MINUTA DE ACORDO DE EXECUÇÃO PARA A CONCRETIZAÇÃO D A DELEGAÇÃO 

LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVEL AS NA JUNTA DE 

FREGUESIA DE ODIVELAS  

 

O Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que veio estabelecer o Novo Regime Jurídico 

das Autarquias Locais, determina, no seu artigo 132/n.º 1, a delegação legal nas juntas de 

freguesia, das seguintes competências das câmaras municipais: 

 

a) Gerir e assegurar a manutenção de espaços verdes; 

b) Assegurar a limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros; 

c) Manter, reparar e substituir o mobiliário urbano instalado no espaço público, com 

exceção daquele que seja objeto de concessão; 

d) Gerir e assegurar a manutenção corrente de feiras e mercados; 

e) Assegurar a realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação 

pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico; 

f) Promover a manutenção dos espaços envolventes dos estabelecimentos de educação 

pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico. 

 

Os acordos de execução, previstos no artigo 133º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, visam a promoção da coesão territorial do Concelho, o reforço da solidariedade 

interautarquias, a melhoria da qualidade dos serviços prestados à população, a racionalização 

dos recursos disponíveis, a promoção da desconcentração administrativa, o reforço da relação 

de proximidade com os munícipes/fregueses, e uma maior celeridade, economia e eficiência 

das decisões administrativas. 

Tais acordos, nos termos da Lei citada, devem prever expressamente os recursos humanos, 

patrimoniais e financeiros necessários e suficientes ao exercício das competências delegadas, 

e são aprovados pela Assembleia Municipal e pela Assembleia de Freguesia, mediante 

proposta prévia da Câmara Municipal e da Junta de Freguesia. 

Para além das competências previstas no n.º 1 do artigo 132º do diploma citado, o n.º 2 do 

mesmo artigo, prevê ainda a delegação legal, entre outras, das competências de controlo 

prévio, realização de vistorias e fiscalização nos domínios da utilização e ocupação da via 

pública e da afixação de publicidade de natureza comercial 

 

Assim, dando cumprimento ao referido diploma, em especial ao determinado nos seus artigos 

14º/nº 1, alíneas i) e j), 33º/n.º 1, alíneas l) e m), 116º a 123º e 131º a 136º, entre: 
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O Município de Odivelas ,  

Com sede nos Paços do Concelho, Rua Guilherme Gomes Fernandes, Quinta da Memória, 

2675-372 Odivelas, pessoa coletiva nº 504 293 125, neste ato representado pela Sra. 

Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, Dr.ª Susana de Carvalho Amador, e  

A Freguesia de Odivelas ,  

Com sede na Alameda do Poder Local, 4 - 2675-427 Odivelas, pessoa coletiva nº 506 605 752, 

neste ato representada pelo Presidente da Junta, Dr. Nuno Gaudêncio 

 

E após aprovação dos respetivos órgãos deliberativos, é subscrito e reciprocamente aceite o 

presente Acordo de Execução o qual se rege pelos termos e cláusulas seguintes: 

 

Cláusula 1ª 

Objeto do acordo 

 

O presente acordo estabelece as condições de exercício das competências previstas nos n.ºs 1 

e 2, alíneas a) e b), do artigo 132º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, legalmente 

delegadas pela Câmara Municipal na Junta de Freguesia, nas seguintes áreas: 

a) Gerir e assegurar a manutenção de espaços verdes; 

b) Assegurar a limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros; 

c) Manter, reparar e substituir o mobiliário urbano instalado no espaço público, com 

exceção daquele que seja objeto de concessão; 

d) Gerir e assegurar a manutenção corrente de feiras e mercados; 

e) Assegurar a realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação 

pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico; 

f) Promover a manutenção dos espaços envolventes dos estabelecimentos de educação 

pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico; 

g) Controlo prévio, realização de vistorias e fiscalização no domínio da utilização e 

ocupação da via pública; 

h)  Controlo prévio, realização de vistorias e fiscalização no domínio da afixação de 

publicidade de natureza comercial. 

 

Cláusula 2ª 

Gestão e manutenção de espaços verdes 

 

1. O exercício desta competência implica a gestão e manutenção dos espaços verdes 

sitos na área territorial da Freguesia, de acordo com o estipulado no Regulamento 

Municipal de Espaços Verdes, Parques e Jardins em vigor. 

2. Para garantir o exercício da competência delegada, os meios financeiros a transferir 

para a Freguesia são fixados em função dos encargos com  recursos humanos, 
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patrimoniais e financeiros necessários ao exercício dessa competência, até ao final do 

mandato de 2013/2017, tendo em conta os custos inerentes a cada m2 de área verde a 

gerir e manter. 

3. Os meios financeiros a transferir mensalmente para o exercício das competências 

delegadas nos termos do presente acordo e relativos à gestão e manutenção de 

espaços verdes são os constantes do Anexo I, os quais têm por base o valor unitário, 

expresso em Euros, por m2, multiplicado pela área de espaços verdes indicada no 

Anexo I. 

4. A inclusão ou exclusão de espaços verdes que venham a acrescer ou a abater às 

áreas indicadas no Anexo I serão objeto de aumento ou redução nos meios financeiros 

a transferir, de acordo com os critérios definidos no número 3. 

5.  Qualquer das partes pode, a todo o tempo, requerer à outra, a inclusão ou o abate de 

áreas dos espaços verdes, em conformidade com o previsto no número 4, o que 

implicará a celebração de acordos adicionais. 

6. As despesas com a construção de instalações para o exercício desta competência, 

bem como as despesas com obras de beneficiação e modificação serão suportadas 

pelo Município. 

7.  A execução da competência delegada no presente artigo tem de cumprir os 

pressupostos enunciados no Anexo II (Normas Técnicas de Manutenção de Espaços 

Verdes) do Regulamento de Espaços Verdes, Parques e Jardins em vigor. 

 

 

Cláusula 3ª 

Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sum idouros 

 

1. O exercício desta competência integra a limpeza das vias e espaços públicos, 

nomeadamente a respetiva varrição, assim como de sarjetas e sumidouros, da respetiva 

área urbana, com a exceção da recolha de monos. 

2. Para garantir o exercício da competência delegada, os meios financeiros a transferir para a 

Freguesia são fixados em função dos recursos humanos, patrimoniais e financeiros 

necessários ao exercício da competência delegada até ao final do mandato de 2013/2017, 

tendo em conta os encargos inerentes a cada ml de espaço público a limpar.  

3. Os meios financeiros a transferir mensalmente para o exercício das competências 

delegada nos termos do presente Acordo e relativas à limpeza de vias e espaços públicos 

são os constantes do Anexo II e são calculados com base no valor unitário expresso em 

Euros, por metro linear, multiplicado pela totalidade dos metros lineares indicados no 

Anexo referido. 

4. A verba a transferir para a limpeza de novas vias e espaços públicos terá por base os 

critérios definidos no número anterior. 
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5. As partes podem, a todo o tempo, requerer à outra a inclusão de novas zonas de limpeza 

das vias e espaços públicos que se justifique, com a consequente transferência de meios, 

os quais serão calculados com base nos critérios previstos no n.º 3, devendo para o efeito 

ser celebrado um acordo adicional. 

6. As despesas com a construção de instalações para o exercício desta competência, bem 

como as despesas com obras de beneficiação e modificação serão suportadas pelo 

Município. 

 
Cláusula 4ª 

Manter, reparar e substituir o mobiliário urbano in stalado no espaço público, com 

exceção daquele que seja objeto de concessão 

 
1. O exercício desta competência integra exclusivamente a reparação e substituição de 

papeleiras, mesas e bancos no espaço público. 

2. Para garantir o exercício da competência delegada, os meios financeiros a transferir 

para a Freguesia são fixados em função dos encargos com recursos humanos, 

patrimoniais e financeiros necessários ao exercício da competência de manutenção, 

reparação e substituição do mobiliário urbano referido no n.º 1, instalado no espaço 

público, até ao final do mandato de 2013/2017, tendo em conta o ml de espaço público 

e vias existentes na Freguesia. 

3. Os meios financeiros a transferir mensalmente para o exercício das competências 

delegadas nos termos do presente Acordo e relativos à manutenção, reparação e 

substituição do mobiliário urbano instalado no espaço público, correspondem a 5% do 

valor a transferir para a limpeza urbana. 

4. A inclusão ou exclusão de espaços públicos que venham a acrescer ou a abater às 

áreas indicadas no Anexo II serão objeto de aumento ou redução nos meios financeiros 

a transferir, de acordo com os critérios definidos no número 3. 

5.  Qualquer das partes pode, a todo o tempo, requerer à outra, a inclusão ou o abate de 

áreas de espaços públicos e vias, em conformidade com o previsto no número 4, o que 

implicará a celebração de acordos adicionais. 

6. Na substituição de mobiliário urbano há que respeitar a qualidade, tipo e localização do 

mobiliário substituído.  

7. Na impossibilidade de cumprimento do estabelecido no n.º 6, a substituição de 

mobiliário urbano carece de parecer prévio da Câmara Municipal. 

 
Cláusula 5ª 

Gerir e assegurar a manutenção corrente de feiras e  mercados 

 
1. O exercício desta competência implica a gestão e manutenção corrente das feiras e 

mercados sitos na área territorial da Freguesia, incluindo mercados de levante, 
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conforme lista anexa sob Anexo III, bem como a execução de todas as pequenas 

reparações referidas e a observância recomendações técnicas constantes do Anexo IV. 

2. Os meios financeiros a transferir para o exercício das competências delegadas nos 

termos do presente Acordo e relativos à manutenção, conservação e gestão de feiras e 

mercados, incluindo mercados de levante são fixados nos seguintes termos: 

a. Mercados cobertos: 2,5% do custo de construção equivalente dos 

mercados cobertos (634,56€/m2), ao qual acresce, mensalmente, a 

percentagem de 10% para despesas de água e luz; 

b. Mercados de levante: 2,5% do custo de construção equivalente dos 

mercados de levante (317,28€/m2), ao qual acresce, mensalmente, a 

percentagem de 10% para despesas de água e luz; 

c. Feiras: o valor correspondente à receita arrecadada com o exercício da 

competência. 

3. A inclusão ou exclusão de feiras, mercados e bancas que venham a acrescer ou a 

abater às indicadas no Anexo III serão objeto de aumento ou redução nos meios 

financeiros a transferir, de acordo com os critérios definidos no número 2. 

4. Qualquer das partes pode, a todo o tempo, requerer à outra, a inclusão ou o abate 

de feiras e mercados, em conformidade com o previsto no número 3, o que 

implicará a celebração de acordos adicionais. 

5. As despesas com obras de beneficiação e modificação necessárias ao exercício 

desta competência serão suportadas pelo Município. 

 

Cláusula 6ª 

Assegurar a realização de pequenas reparações nos e stabelecimentos de educação pré-

escolar e do primeiro ciclo do ensino básico 

 

1. O exercício desta competência implica a execução de todas as pequenas 

reparações necessárias ao bom funcionamento dos estabelecimentos de educação 

pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico sitos na área territorial da Freguesia 

e implica a execução de todos os trabalhos e a observância recomendações 

técnicas constantes do Anexo IV. 

2. Os meios financeiros a transferir mensalmente para o exercício das competências 

delegadas nos termos da presente cláusula são fixados em função dos encargos 

com recursos humanos, patrimoniais e financeiros necessários à realização de 

pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro 

ciclo do ensino básico que garantam o adequado funcionamento dos mesmos, até 

ao final do mandato de 2013/2017, tendo em conta o custo de construção 

equivalente dos estabelecimentos de educação (634,56€/m2), ao qual se aplica a 

percentagem de 1%, conforme Anexo V. 
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3. A inclusão e exclusão de estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro 

ciclo do ensino básico que venham a acrescer ou a abater aos indicados no Anexo 

V serão objeto de aumento ou redução nos meios financeiros a transferir, de acordo 

com os critérios definidos no número 2. 

4. Qualquer das partes pode, a todo o tempo, requerer à outra, a inclusão ou o abate 

de estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico, 

em conformidade com o previsto no número 3, o que implicará a celebração de 

acordos adicionais. 

5. As despesas com obras de beneficiação e modificação necessárias ao exercício 

desta competência serão suportadas pelo Município. 

 

Cláusula 7ª 

Promover a manutenção dos espaços envolventes dos e stabelecimentos de educação 

pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico 

 

1. O exercício desta competência implica a execução de todas as tarefas necessárias à 

promoção da manutenção dos logradouros dos estabelecimentos de educação pré-

escolar e do primeiro ciclo do ensino básico, tarefas essas discriminadas no Anexo VI 

ao presente Acordo. 

2. Para garantir o exercício das competência delegada, os meios financeiros a transferir 

mensalmente para a Freguesia são fixados em função dos encargos com recursos 

humanos, patrimoniais e financeiros necessários ao exercício dessa competência, até 

ao final do mandato de 2013/2017, tendo em conta o custo de construção equivalente 

dos espaços envolventes dos estabelecimentos de ensino (42,41€/m2), ao qual se 

aplica a percentagem de 1,5%, conforme Anexo VII. 

3. A inclusão e exclusão de logradouros de estabelecimentos de educação pré-escolar 

e do primeiro ciclo do ensino básico que venham a acrescer ou a abater aos 

indicados no Anexo VII serão objeto de aumento ou redução dos meios financeiros 

a transferir, de acordo com os critérios definidos no número 2. 

4. Qualquer das partes pode, a todo o tempo, requerer à outra, a inclusão ou o abate 

de logradouros de estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do 

ensino básico, em conformidade com o previsto no número 3, o que implicará a 

celebração de acordos adicionais. 

5. As despesas com obras de beneficiação e modificação necessárias ao exercício 

desta competência serão suportadas pelo Município. 
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Cláusula 8ª 

Utilização e ocupação da via pública 

1. O exercício desta competência implica a realização de todos os atos necessários ao 

controlo prévio, realização de vistorias e fiscalização relativos ao adequado 

licenciamento da utilização e ocupação da via pública; 

2. Para garantir o exercício das competência delegada, os meios financeiros a 

transferir para a União de Freguesias correspondem a 85% da receita arrecadada 

com o licenciamento da atividade. 

3. A receita obtida por via do licenciamento é arrecadada pela União de Freguesias e 

enviada ao Município que, no mês imediatamente seguinte, transfere para a União 

de Freguesias 85% da verba arrecadada.  

 

Cláusula 9ª 

1. O exercício desta competência implica a realização de todos os atos necessários 

ao controlo prévio, realização de vistorias e fiscalização relativos ao adequado 

licenciamento da afixação de publicidade de natureza comercial. 

2. Não são delegáveis os atos de controlo prévio das atividades abrangidas pelo 

licenciamento Zero. 

3. Para garantir o exercício das competência delegada, os meios financeiros a 

transferir para a União de Freguesias correspondem a: 

a. Tratando-se de situações abrangidas pelo Licenciamento Zero: 50% da 

receita arrecadada com o licenciamento da atividade; 

b. Tratando-se de outras situações: 85% da receita arrecadada com o 

licenciamento da atividade. 

4. Na situação prevista no n.º3/a) o Município transfere, no mês imediatamente 

seguinte à arrecadação da receita, para a União de Freguesias 50% da receita 

arrecadada com o licenciamento da atividade junto do Balcão Único. 

5. Nas situações previstas no n.º 3/b) proceder-se-á de acordo com o estipulado no 

n.º 3 da Cláusula 8ª.  

 

Cláusula 10ª 

Transferências Financeiras 

1. As verbas financeiras a afetar ao cumprimento do presente Acordo serão transferidas 

mensalmente. 

2. As verbas a transferir serão semestralmente revistas em função da inclusão ou 

exclusão de áreas abrangidas pelo presente acordo. 

3. As verbas a afetar ao cumprimento do presente Acordo serão anualmente revistas em 

função da variação do índice de preços no consumidor, sem habitação, correspondente 

aos 12 meses anteriores e para os quais existam valores disponíveis à data de 30 de 

setembro, apurado pelo Instituto Nacional de Estatística. 
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Cláusula 11ª 

Fiscalização do acordo 

 

1.      A execução do presente Acordo será avaliada, a todo o tempo e de forma contínua, 

pelos respetivos serviços municipais que, para o efeito, promoverão reuniões conjuntas e 

periódicas com a Junta de Freguesia, e realizarão visitas aos locais abrangidos pelo 

presente acordo, podendo os serviços da Câmara Municipal solicitar todas as informações 

que considerarem pertinentes para a avaliação do presente Acordo. 

2.      A cada 6 meses, os serviços municipais, com base nas reuniões referidas no número 

anterior e na fiscalização regularmente feita no terreno, elaboram um relatório global de 

análise do cumprimento do presente Acordo, bem como da adequada prossecução do 

interesse público na execução do mesmo. 

3. O relatório referido no número anterior será semestralmente submetido à apreciação da 

Câmara Municipal. 

4. Os serviços financeiros da Junta de Freguesia elaboram, semestralmente, um relatório 

de avaliação do cumprimento pontual das transferências financeiras acordadas. 

5. A Junta de Freguesia deverá, semestralmente, enviar à Câmara Municipal uma 

informação que contenha identificação das receitas e despesas realizadas com cada uma 

das competências delegadas, as ações previstas, as realizadas e não realizadas, assim 

como uma apreciação global da execução do Acordo, tendo em consideração as várias 

formas de gestão passíveis de adoção com vista à otimização dos recursos disponíveis. 

 

Cláusula 12ª 

Incumprimento do acordo 

 

1. O incumprimento das obrigações resultantes do presente Acordo, por parte de qualquer 

cocontratante, e que contenda com razões de relevante interesse público, constitui o 

outro cocontratante no direito resolver o Acordo total ou parcialmente. 

2. As razões de interesse público invocadas carecem de fundamentação sustentada dos 

cocontratantes. 

3. Caso se constatem violações ao presente Acordo, que ponham em causa a 

prossecução do interesse público, será elaborada pelos serviços informação a esse 

respeito, propondo a manutenção ou a revogação total ou parcial do Acordo e a 

submissão da informação referida a deliberação dos respetivos órgãos executivo e 

deliberativo. 

4. A Câmara Municipal de Odivelas pode optar por, em situações que justifiquem a 

resolução, não pela resolução, mas pela interrupção das transferências financeiras 

mensais para a União de Freguesia, até à regularização da situação. 
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Cláusula 13ª 

Período de vigência do Acordo 

1. Este Acordo entra em vigor, após assinatura e publicitação nos boletins das autarquias 

locais cocontratantes. 

2.  Período de vigência deste acordo coincide com a duração do mandato da Câmara 

Municipal e considera-se renovado após instalação do seguinte Órgão Deliberativo do 

Município, podendo este denunciá-lo no prazo de seis meses após a sua instalação. 

 

 

Cláusula 14ª 

Dúvidas e lacunas resultantes deste Acordo 

Em tudo o não estipulado aplicar-se-á o Regime Jurídico das Autarquias Locais, o Código do 

Procedimento Administrativo e o Código da Contratação Pública. 

 

 

Feito e assinado em ...................., aos .................... dias do mês de .................... do ano 

...................., em dois exemplares, ficando um exemplar na posse de cada um dos 

Contraentes. 

PELO MUNICÍPIO DE ODIVELAS 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

_________________________________________ 

(Susana de Carvalho Amador) 

PELA FREGUESIA DE ODIVELAS 

O PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA 

_________________________________________            

(Nuno Gaudêncio)      
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Anexo I  

 

VALOR A TRANSFERIR GESTÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES 

 

 

        

        
        

  ÁREA TOTAL (m2) 
VALOR POR 

M2   
  AE EM 2014 (€ 1,32/m2)   

ODIVELAS 270501,46 357.061,93 €   
        
        
        

 

Notas: 

1. Valor por m
2 

inclui – Recursos Humanos+ Máquinas e Equipamentos+ Consumíveis 

2. O valor em causa será transferido à razão de 1/12 por mês.  
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Anexo II  

 

VALOR A TRANSFERIR LIMPEZA DAS VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS, SARJETAS E SUMIDOUROS: 

 

 

  ÁREA TOTAL (ml) 
VALOR POR 

Ml   
  AE EM 2014 (€ 0,03/ml)   

ODIVELAS 97481 760.351,80 €   
        

 

 

 

 

VALOR A TRANSFERIR PARA MOBILIÁRIO URBANO: 5% do valor referido no quadro supra 

 

 

 

Notas: 

1. Valor por ml inclui – Recursos Humanos+ Máquinas e Equipamentos+ Consumíveis 

2. Os valores em causa serão transferidos à razão de 1/12 por mês.  

3. Foram consideradas 5 varrições por semana. 
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Anexo III  

 

Transferências para mercados e Feiras 

 

 

 

                 634,56 €  

Freguesia Mercado 
Coberto 
área / m2 

Custo/ m2  
área construção 

Custo 
construção 

2,5%  

    

Odivelas 3.545,78      2.250.010,16 €  56.250,25 € 

 

 

Notas:  

1) Os valores referidos no quadro supra serão transferidos à razão de 1/12 mês. 

2) Aos valores referidos no quadro supra acrescem, mensalmente, 10% para despesas de 

água e luz. 
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Anexo IV  

IV.1 Edifícios 

a) Cobertura 

a. 1) Inspeção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos três vezes por ano, uma antes das primeiras chuvas, outra no fim do 

Outono e outra depois das chuvas. 

a. 2) Equipamento: 

⇒ Verificação e proceder como descrito em II.1.d). 

b) Revestimento de paredes: 

b. 1) Inspeção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos duas vezes por ano. 

b. 2) Equipamento 

⇒ Verificar se existem danos, fissuras ou fendas, reparar, tratar e pintar as zonas 

reparadas. 

⇒ Verificação do estado dos azulejos ou mosaicos, reparar e substituir os 

danificados ou partidos por outros novos iguais. 

⇒ Verificação das juntas de dilatação, reparar, tratar e masticar quando 

necessário, pintar as zonas reparadas. 

⇒ Verificação das madeiras, rodapés, roda-cadeiras, cabides ou outras peças de 

madeira, reajustar parafusos, reparar, tratar, substituir e pintar as zonas 

reparadas. 

c) Soleiras e peitoris: 

c. 1) Inspeção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos três vezes por ano, uma antes das primeiras chuvas, outra no fim do 

Outono e outra após as chuvas. 

⇒ Verificação se existem fissuras, fendas, danos, reparar, tratar, substituir caso 

seja necessário. 

⇒ Limpar e desentupir os canis de escoamento de águas. 

⇒ Verificar a superfície de contacto com a parede ou pavimento, tratar junta e 

masticar se necessário. 

 

 

d) Gradeamentos e grades: 

d. 1) Inspeção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos uma vez de três em três meses. 
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d. 2) Verificação e proceder conforme descrito em II.1 a). 

e) Janelas e portas: 

 e. 1) Inspeção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos uma vez de três em três meses. 

⇒ Verificação se existem danos, fissuras, fendas, pontos de ferrugem, zona de 

soldaduras ou zonas podres, reparar, reforçar, tratar e pintar as zonas 

reparadas, substituir as peças quando necessário. 

⇒ Verificar as fechaduras, fechos, puxadores, dobradiças e todas as peças móveis, 

lubrificar, afinar, reparar e substituir as peças que se encontram danificadas 

por outras novas iguais quando necessário. 

⇒ Verificar os vedantes e o afastamento entre a aduela e a porta ou entre o aro e a 

janela, afinar, reparar e corrigir a distância de forma a garantir uma boa união 

e estanquicidade. 

Nota: Caso haja substituição de fechaduras das portas exteriores dos 

edifícios contemplados no “Plano de Emergência Específico para as 

Cheias na Bacia do Rio Trancão”, providenciar a entrega de uma coleção 

de chaves ao Serviço Municipal de Proteção Civil. 

f) Vidros e chapas acrílicas: 

f. 1) Inspeção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos uma vez de três em três meses. 

⇒ Verificação se existem vidros ou chapas acrílicas fissuradas ou partidas e 

substituir. 

⇒ Verificar os vedantes, fixações e bites, reparar, tratar, masticar se necessário e 

pintar a zona intervencionada, de forma a garantir boa estanquicidade. 

g) Revestimento de pavimentos: 

g. 1) Inspeção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos uma vez de três em três meses. 

⇒ Verificação se existem peças (ladrilhos, mosaicos, linóleo e tacos, etc.) ou zonas 

de pavimento soltas, danificadas, podres ou fissuradas, colar, reparar e 

substituir por material novo igual quando necessário. 

⇒ Verificação das juntas entre as peças, reparar, de forma a garantir a sua 

estanquicidade e impedir que as peças se soltem. 

h) Revestimento de tetos: 

h. 1) Inspeção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos duas vezes por ano. 

 

⇒ Verificação se existem danos, fissuras ou fendas, reparar, tratar e pintar as 

zonas intervencionadas. 
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⇒ Verificação do madeiramento, se for o caso, reparar, tratar, substituir e pintar as 

zonas reparadas. 

⇒ Verificação das juntas de dilatação, reparar, tratar e masticar quando necessário, 

pintar as zonas intervencionadas. 

⇒ Verificar o estado da pintura e pintar as zonas correspondentes às marcas 

deixadas por infiltrações provenientes da cobertura e que entretanto foram 

reparadas. 

i) Mobiliário e equipamento: 

i. 1) Corrente: 

Inspeção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos uma vez de três em três meses. 

⇒ Verificação de todo o mobiliário, se tem as borrachas de apoio dos pés em 

condições, substituir as danificadas por outras novas iguais de forma a não 

riscar o pavimento. 

⇒ Verificação de todas as peças metálicas e de madeira, reparar, tratar, pintar e 

substituir quando for o caso por outras novas iguais. 

⇒ Verificação de puxadores, fechaduras, fechos, dobradiças e todas as peças 

móveis e ferragens, lubrificar, reparar, tratar e substituir por outras iguais. 

⇒ Verificação de cabides, reapertar parafusos e substituir se for o caso. 

⇒ Verificação de estores e cortinas, se os cordões estão em condições, se estão 

soltos ou têm lâminas soltas ou peças danificadas, reparar e substituir todas 

as peças, lâminas, cordões ou mecanismos necessários ao seu bom 

funcionamento por outras novas iguais. 

⇒ Verificação de armários, bancas, bancas de mercado, bancadas e afins, verificar 

as ferragens e os vedantes, reparação, tratamento e pintura, substituição das 

peças necessárias. 

⇒ Verificação das datas de validade dos extintores e recarregar quando a sua 

validade terminar. 

i. 2) Elétrico: 

Inspeção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos uma vez de três em três meses. 

⇒ Verificação da instalação elétrica, testar a aparelhagem de comando 

(interruptores, botões de pressão, comutadores, tomadas, etc.) e aparelhagem 

de proteção (disjuntores, fusíveis, corta-circuitos fusíveis, etc.), reparar, 

substituir a aparelhagem (ou peças) por nova igual. 

⇒ Verificação das lâmpadas, projetores, armaduras, difusores, reparar ou substituir 

por outras novas iguais, respeitando a potência, cor e características. 
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⇒ Verificação dos equipamentos de aquecimento (fogões, aquecedores, 

termoacumuladores, etc.), frio (frigoríficos, arcas, ar condicionado, etc.), ou 

outros, testar, reparar, substituir as peças danificadas por novas iguais. 

 

i. 3) Água, esgoto ou gás: 

Inspeção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos uma vez de três em três meses. 

⇒ Verificação das canalizações de água, esgoto ou gás, testar, detetar fugas e 

reparar. 

⇒ Verificação das torneiras, torneiras de segurança, fluxómetros, uniões, tês, 

joelhos, ralos, pinhas de chuveiros, etc., testar, reparar, substituir as peças 

danificadas por novas iguais. 

⇒ Verificação do escoamento do esgoto, testar, limpar e desentupir caixas e 

tubagens. 

⇒ Verificar os aparelhos a gás, detetar fugas, testar, reparar, substituir as peças 

danificadas por novas iguais. 

⇒ Verificação dos troços de ligação da tubagem aos aparelhos, testar, reparar, 

substituir os troços que se encontram danificados (ou que estão fora do 

período de validade), por novos iguais. 

⇒ Verificação das loiças sanitárias e acessórios, testar, reparar e substituir as 

peças ou loiças danificadas por novas iguais. 

 
IV. 2 Recomendações Técnicas 
 

A limpeza adequada do interior dos edifícios é fundamental para a redução dos custos de 

manutenção. 

Cada tipo de material de revestimento tem as suas exigências específicas quanto à forma de 

limpeza a que pode estar sujeito. 

Uma limpeza incorreta ou desadequada, pode provocar danos muito importantes nos 

revestimentos, dando origem a elevados custos de reparação e manutenção. 

Se é verdade que o pavimento e paredes de um mercado pode e deve ser lavado, 
com mangueira ou máquina de pressão, o mesmo nunca deverá acontecer com os 
pavimentos ou paredes de uma escola.  

a) Revestimentos de madeira: 

a. 1) Necessitam de um material de proteção que pode ser cera, verniz ou tinta. 

a. 2) Nunca utilizar panos molhados ou água em abundância, porque provoca 

empenos, apodrecimentos e descolagem das peças, além de danificar todo o 

mobiliário. 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
 

 
Ano XV - N.º 1 – 7 de janeiro de 2014 - Anexo 

17 
 

a. 3) Aspirar ou varrer e passar um pano húmido (se necessário) e aplicar produtos de 

limpeza e proteção apropriados de acordo com as instruções do fabricante. 

 

 

b) Revestimentos de linóleo: 

b. 1) Necessitam de um material de proteção que é cera apropriada. 

b. 2) Nunca utilizar panos molhados ou água em abundância, porque provoca a 

descolagem das peças, além de danificar todo o mobiliário. 

b. 3) Aspirar ou varrer e passar um pano húmido (se necessário) e aplicar produtos de 

limpeza e proteção apropriados de acordo com as instruções do fabricante, porque 

grande parte dos detergentes comuns são nocivos. Nunca utilizar lixívia nem produtos 

de limpeza abrasivos. 

c) Revestimentos cerâmicos, vidrados ou afins: 

c. 1) Resistentes à água e aos produtos de limpeza usuais. 

d) Revestimentos cerâmicos não vidrados: 

d. 1) Necessitam de um material de proteção que é cera apropriada. Pode ser limpo 

com um pano molhado mas não utilizar água em excesso. 

e) Revestimentos de grês: 

e. 1) Muito resistentes à água e aos produtos de limpeza normais. 
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Anexo V 

Transferências para estabelecimentos escolares  

 

 

 

 

   
          634,56 €  

  

Freguesia Designação Área 
construção 

Custo/ m2  
área 

construção 

Custo 
construção 

1%  
Totais  

      Odivelas Escola EB1/ JI Maria Lamas 1.952,94 1.239.257,61 € 12.392,58 €   

Odivelas 
Escola Ensino Básico 1º Ciclo Manuel 
Coco 2.857,00 1.812.937,92 € 18.129,38 €   

Odivelas Escola EB1/ JI D. Dinis 1.818,57 1.153.991,78 € 11.539,92 €   

Odivelas 
Escola Ensino Básico 1º Ciclo 
António Maria Bravo 954,04 605.395,62 € 6.053,96 €   

Odivelas 
Escola Ensino Básico 1º Ciclo Rainha 
Santa 1.097,80 696.619,97 € 6.966,20 €   

Odivelas 
Escola Ensino Básico 1º Ciclo 
Bernardim Ribeiro 788,15 500.128,46 € 5.001,28 €   

Odivelas 
Escola Ensino Básico 1º Ciclo Mª. 
Máxima Vaz 1.150,94 730.340,49 € 7.303,40 €   

Odivelas JI Dr. João Santos - Arroja 349,24 221.613,73 € 2.216,14 €   

Odivelas JI Álvaro Campos - Codivel 502,50 318.866,40 € 3.188,66 €   

Odivelas JI Roque Gameiro - Quinta Nova 349,24 221.613,73 € 2.216,14 €   

          75.007,66 € 
 

 

 

 

 

 

 

Nota: Os valores referidos no quadro supra serão transferidos à razão de 1/12 mês. 
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Anexo VI 

 

1 Equipamento de exterior ou logradouros 

a) Vedações e respetivos portões, incluindo lubrificação, substituição dos 

puxadores, fechaduras e peças móveis, troços de rede ou painéis rígidos e 

respetivos acessórios, bem como tratamento e pintura de zonas afetadas 

por ferrugem. 

 Nota: Caso haja substituição de fechaduras e se trate de edifícios 
abrangidos pelo “Plano de Emergência Específico para as Cheias da Bacia 
do Trancão”, fazer chegar cópia das chaves à Câmara Municipal/Proteção 
Civil. 

b) Pavimentos, incluindo reparação de zonas danificadas e eventual 

substituição de peças danificadas. 

c) Muros e bancadas, reparação de revestimentos, incluindo o tratamento de 

fissuras e respetiva pintura de zonas danificadas; eventual substituição de 

ladrilhos ou peças danificadas. 

d) Telheiros, incluindo eventual substituição de telhas danificadas (sejam 

cerâmicas, fibrocimento, metálicas ou de plástico), partes de algeroz ou 

tubos de queda (incluindo respetiva limpeza), rufos de zinco ou em tela; 

tratamento ou pintura de zonas afetadas por ferrugem. 

e) Equipamento (fixo ou móvel) de lazer, desportivo ou infantil, incluindo 

substituição de areia, reparar e/ ou substituir, tratamento e pintura das 

peças metálicas, de madeira ou nylon. 

f) Sumidouros e valetas, incluindo a limpeza, reparação e desentupimento 

das caixas e tubagens de esgoto pluvial ou doméstico. 

g) Retoque das pinturas de marcação dos pavimentos. 

h) Candeeiros, colunas de iluminação, postes e outro material elétrico, 

incluindo reparação e substituição de lâmpadas e peças danificadas. 

i) Bebedouros, bocas de rega e material de canalização de água, esgoto e 

gás, incluindo reparação, desentupimento de tubagem e substituição de 

peças danificadas. 

Nota: Será da responsabilidade da Junta de Freguesia a reparação e 
conservação de superfícies novas, como sejam coberturas, paredes, 
pavimentos, vedações, etc. até 10% da área total. 
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Anexo VII 

Transferências para espaços envolventes aos estabel ecimentos de escolares  

 

   
            42,41 €  

  

Freguesia Designação 
Área do espaço 

envolvente 

Custo/ m2  
área do 
espaço 

envolvente 

Custo do 
espaço 

envolvente  
1,5%  

Totais  

      Odivelas Escola EB1/ JI Maria Lamas 3.399,38 144.167,71 € 2.162,52 €   

Odivelas 
Escola Ensino Básico 1º Ciclo 
Manuel Coco 5.767,00 244.578,47 € 3.668,68 €   

Odivelas Escola EB1/ JI D. Dinis 5.325,36 225.848,52 € 3.387,73 €   

Odivelas 
Escola Ensino Básico 1º Ciclo 
António Maria Bravo 1.897,23 80.461,52 € 1.206,92 €   

Odivelas 
Escola Ensino Básico 1º Ciclo Rainha 
Santa 2.302,70 97.657,51 € 1.464,86 €   

Odivelas 
Escola Ensino Básico 1º Ciclo 
Bernardim Ribeiro 2.959,87 125.528,09 € 1.882,92 €   

Odivelas 
Escola Ensino Básico 1º Ciclo Mª. 
Máxima Vaz 6.503,39 275.808,77 € 4.137,13 €   

Odivelas JI Dr. João Santos - Arroja 2.687,16 113.962,46 € 1.709,44 €   

Odivelas JI Álvaro Campos - Codivel 1.763,50 74.790,04 € 1.121,85 €   

Odivelas JI Roque Gameiro - Quinta Nova 3.310,23 140.386,85 € 2.105,80 €   

          22.847,85 € 
 

 

 

Nota: Os valores referidos no quadro supra serão transferidos à razão de 1/12 mês. 

 


