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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

10.ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
 
 

Realizada em 21 de maio de 2014 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

MOÇÃO 
 

 
 

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS (ANMP) 
 

“Moção: “30 anos da ANMP” 
 

O Poder Local até ao 25 de Abril de 74 era insipiente e 
subserviente aos ditames do regime de ditadura, 
limitando-se a ser um simples e obediente representante 
local dos governos centralistas e autoritários que 
vigoraram no nosso país ao longo de 48 anos. 
 
A Revolução de Abril e a implementação do regime 
democrático em Portugal vieram alterar radicalmente este 
cenário: os autarcas adquiriram a legitimidade emanada da 
democracia representativa decorrente de eleições livres e 
as autarquias locais foram instituídas da competência 
autonómica, da independência e da responsabilidade para 
cumprir os seus verdadeiros e profundos desígnios, 
nomeadamente, a modernização e desenvolvimento dos 
territórios e a promoção da qualidade de vida das 
populações. 
 
Ao longo das últimas décadas, Portugal transformou-se e 
recuperou dos enormes atrasos estruturais, conseguindo 
alcançar em muitos setores um nível de modernização e 
de progresso extraordinários que se traduziram em 
verdadeiros avanços civilizacionais. E esta mudança deve-
se, indubitavelmente, em boa parte, ao Poder Local 
Democrático, visto que cerca de 50% do investimento 
público realizado nas últimas três décadas foi efectuado 
pela Administração Local. 
 
O Poder Local Democrático assumiu ainda outro papel 
fundamental ao contribuir decisivamente para a 
consolidação e aprofundamento da democracia em 
Portugal, estreitando as relações entre o poder e os 
cidadãos. Hoje sabemos que sem Poder Local não há 
Democracia efetiva nem cidadania plena. 

Por seu lado, os autarcas portugueses têm demonstrado 
grande capacidade para encontrar as melhores soluções 
para os problemas dos territórios e para as necessidades e 
anseios das populações, quer pelo exercício das suas 
competências e atribuições legais, quer através do 
estabelecimento de diferentes fórmulas de cooperação 
interinstitucional e, também, pela criação de plataformas 
de entendimento político e consensos alargados. 
 
O Poder Local Democrático tem igualmente assumido um 
papel determinante enquanto agente promotor da coesão 
nacional e da igualdade (nas suas diversas formas), ao não 
distinguir os cidadãos pelas suas raça, credo, género, 
estatuto social e económico ou opções políticas. 
 
Hoje, tal como ao longo de 40 anos, as autarquias locais 
são os grandes promotores da cultura, da valorização do 
património histórico, da preservação e recuperação das 
tradições e da dinamização e fomento da criatividade 
artística e cultural, bem como da universalização do acesso 
à educação, sendo atualmente o Poder Local o mais 
acérrimo defensor dos princípios fundamentais da Escola 
Pública. 
 
Todavia, não obstante o reconhecimento conquistado e as 
boas provas dadas, o Poder Local está hoje a sofrer o 
maior atentado da sua história perante a perda de 
autonomia e os constrangimentos colocados à sua 
capacidade de intervenção. 
 
Com efeito, temos vindo a assistir a uma inversão da ideia 
constitucional de autonomia local, a qual assume elevada 
relevância político constitucional ao ser salvaguardada 
pelos limites materiais da revisão constitucional (art. 288.º 
CRP). Esta inversão do sentido da história e a perda do 
“acquis” constitucional, aprofundado ao longo das últimas 
4 décadas, são acompanhadas por consecutivos cortes das 
verbas provenientes dos últimos e sucessivos Orçamentos 
de Estado para as autarquias locais. 
 
E como se não bastasse, o Governo e a atual maioria 
parlamentar impuseram um conjunto de alterações 
legislativas que prejudicam a gestão, sustentabilidade e 
desempenho das autarquias locais, designadamente, a 
alteração do regime de endividamento, a Lei de 
Cabimentos e Compromissos, a insuficiência das verbas 
para o cumprimento das competências transferidas para 
os municípios, quer através do Fundo Social Municipal 
(FSM), quer por via de acordos e contratos, o atraso no 
processamento dessas transferências, a cativação abusiva 
de receitas e o atraso no pagamento das dívidas. A tudo 
isto acresce ainda a forte redução das receitas da Derrama 
e do IMI devido, sobretudo, à recessão económica que 
tem afectado sectores estruturais, nomeadamente a 
construção civil, a indústria e o comércio. 
 
Enquanto isto, paradoxalmente, as autarquias locais 
defrontam-se com maiores exigências dos territórios e das 
populações, nomeadamente, ao serem diariamente 
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confrontadas com apelos cada vez mais graves e urgentes 
das pessoas em sérias dificuldades que buscam nas juntas 
de freguesia e nas câmaras municipais os únicos redutos 
de auxílio, após esgotadas todas as outras tentativas de 
obter ajuda. 
 
É perante este quadro de perda de autonomia, de fortes 
constrangimentos, de maiores exigências e de tremendas 
dificuldades que celebramos 30 anos da ANMP. E as 
expectativas para o futuro próximo deixam antever mais 
dificuldades que deixam os autarcas muito apreensivos. 
 
O Poder Local Democrático está, como sempre esteve, 
disponível e interessado em assumir mais 
responsabilidades no quadro de uma autonomia ampla e 
efectiva que se traduzam em ganhos econométricos de 
escala e de eficiência, nomeadamente na definição e 
planeamento das políticas sociais e na estratégia de 
descentralização de serviços e equipamentos, bem como, 
no âmbito das políticas ativas de combate ao desemprego. 
Todavia, as autarquias têm de estar ajustamente dotadas 
dos meios financeiros, humanos e técnicos para 
assumirem novas competências e atribuições de modo a 
corresponder com eficácia e qualidade a essas 
responsabilidades. 
 
Porque o legado de Abril pulsa a cada dia no Poder Local 
Democrático, enquanto autarcas, manter-nos-emos firmes 
e não nos resignaremos perante as dificuldades, nem 
escusaremos a responsabilidade de cumprir os nossos 
compromissos, pelo que, as populações e o país podem 
contar com os autarcas portugueses para minimizar as 
adversidades, para concretizar os sonhos coletivos e 
preparar o futuro, porque, como escreveu o poeta Manuel 
Alegre: “o mundo é do tamanho que os homens 
queiram que o mundo tenha: o tamanho que os 
ventos dão aos homens quando sopram à noite no 
País de Abril.” 
 
É imbuído deste espirito de missão e de serviço público 
que o Executivo Municipal de Odivelas pretende: 
 
• Exaltar a função preponderante que o Poder 

Local Democrático assumiu ao longo dos 
últimos 40 anos em prol do progresso e 
modernização do país e das regiões, bem como, 
para a promoção da qualidade de vida das 
populações; 
 

• Saudar todos os autarcas e ex-autarcas que 
exerceram as suas funções com verdadeiro 
espirito de missão e sentido de serviço público, 
bem como, os presidentes e secretários-gerais 
da ANMP que contribuíram para a consolidação 
do municipalismo em Portugal; 
 

• Reforçar o nosso desacordo e contestação 
perante as iniciativas legislativas e decisões que 
se têm traduzido na redução da autonomia, em 

constrangimentos na administração dos 
territórios e na redução dos meios financeiros, 
técnicos e humanos para satisfazer as 
necessidades dos territórios e das populações; 
 

• Reafirmar a nossa determinação em cumprir e 
promover os princípios e valores fundadores do 
Poder Local Democrático, bem como, em 
capacitar os territórios para desafios do século 
XXI. 

 
A presente Moção deverá ser enviada às seguintes 
entidades: 
 
• Primeiro-Ministro; 
• Secretário de Estado da Administração Local; 
• ANMP; 
• ANAFRE; 
• DGAL.” 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

ATAS 
 

 
 

5.ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS DE 2013 

QUADRIÉNIO 2013/2017 
 

Ata da 5.ª Reunião Extraordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas - Quadriénio 2013/2017 -, realizada a 20 de 
dezembro de 2013. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

1.ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS DE 2014 

 
Ata da 1.ª Reunião Extraordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, realizada a 17 de janeiro de 2014. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

SUBSCRIÇÃO DE CARTA 
 

 
 

CARTA DA GOVERNAÇÃO A VÁRIOS NÍVEIS NA EUROPA 
 

Subscrição da “Carta da Governação a Vários Níveis na 
Europa”, cujo texto “…assenta num conjunto de 
princípios que devem nortear as decisões políticas de 
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modo a serem seguidas e partilhadas “as melhores práticas 
e incentivando-se a dinamização de uma Democracia mais 
participativa em prol dos interesses dos Cidadãos.” (…)”, 
de acordo com a Proposta n.º 9/PRES/2014, de 15 de 
maio, e com a referida carta, anexa à presente Proposta.. 
 
Carece de deliberação por parte da Assembleia Municipal 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

ANULAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO 
 

 
 

CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO E GESTÃO DE SISTEMAS DE 
DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA PARA CONSUMO E RECOLHA DE 

EFLUENTES DO CONCELHO DE ODIVELAS 
 

Anulação do Concurso para a concessão e exploração e 
gestão dos sistemas de distribuição de água para consumo 
e recolha de efluentes do concelho de Odivelas, nos 
seguintes termos, de acordo com a Proposta n.º 
8/PRES/2014, de 15 de maio (com as alterações à 
Proposta inicial efetuadas no decorrer da presente 
Reunião, que também foram aprovadas): 
 
-Não adjudicar qualquer das Propostas apresentadas no 
âmbito do Concurso Público para a concessão da gestão e 
exploração dos serviços públicos de distribuição de égua e 
de drenagem de águas residuais, anulando, em 
conformidade, o procedimento; 
 
-Antes de submeter a presente deliberação à Assembleia 
Municipal, deverá efetuar-se a competente Audiência 
Prévia, prevista no artigo 101.º do Código do 
Procedimento Administrativo; 
 
-A deliberação da Câmara Municipal de Odivelas deverá 
ser posteriormente submetida à Assembleia Municipal de 
Odivelas; 
 
-Após a deliberação da Assembleia Municipal de Odivelas, 
o Júri cessará as suas funções. 

 
 
 

“Proposta n.º8/PRES/2014 
 

Assunto: Anulação do Concurso para a concessão de 
Exploração e Gestão dos Sistemas de Distribuição de 
Água para Consumo e Recolha de Efluentes do Concelho 
de Odivelas 
 
 
Considerando que: 
 
1. Na sequência da criação do Município de Odivelas e do 
respetivo processo de partilhas de direitos, bens e 

universalidades, que decorreu ao abrigo do disposto na Lei 
nº 48/99, de 16 de Junho, não foram partilhados os 
direitos, bens e universalidades que, encontrando-se 
localizados fora do território do Concelho de Odivelas, 
estavam afetos à atividade dos SMAS de Loures; 
 
2. Por este motivo, os SMAS de Loures, têm vindo, desde 
então, ao abrigo da figura de prestação de serviços de 
interesse geral, a gerir as redes municipais de Odivelas de 
Abastecimento de Água, de Saneamento de Águas 
Residuais e a proceder à recolha de resíduos sólidos; 
 
3. Nos últimos 8 anos, se acentuou o grau de insatisfação 
dos munícipes de Odivelas com os serviços prestados 
pelos SMAS de Loures; 
 
4. Quer os órgãos de gestão dos SMAS de Loures, quer o 
próprio Município adotaram uma conduta de constante 
recusa em partilharem com o Município de Odivelas a 
gestão, os objetivos e até a informação mais elementar 
sobre a atividade dos SMAS na área do Concelho de 
Odivelas; 
 
5. Se frustraram todos os esforços empreendidos pelos 
órgãos autárquicos de Odivelas, para encontrar uma 
plataforma de entendimento com o Município de Loures 
que assegurasse a efetiva prestação do melhor serviço aos 
munícipes de Odivelas; 
 
6. Em consequência do supra exposto, o Município de 
Odivelas, no estrito cumprimento das suas obrigações de 
acautelar os interesses dos utentes que residem e 
trabalham na sua área de jurisdição territorial, viu-se 
constrangido a denunciar os acordos de prestação de 
serviços públicos essenciais; 
 
7. Concomitantemente, a Câmara Municipal de Odivelas e 
a Assembleia Municipal de Odivelas, deliberaram que o 
Município assumiria a plenitude das suas atribuições 
previstas na Lei nº 159/99, de 14 de Setembro e das suas 
competências previstas na Lei nº 169/99, de 18 de 
Setembro, nomeadamente as respeitantes à gestão das 
redes de abastecimento de água e de drenagem de 
efluentes e ainda à recolha de resíduos sólidos;  
 
8. Em consequência destas deliberações, o Município de 
Odivelas em reunião de Câmara Municipal de 24.01.2013 
e em sessão da assembleia Municipal de 29.01.2013 lançou 
o Concurso Público para a Concessão da Gestão e 
Exploração dos Serviços Públicos de Distribuição de 
Água e de Drenagem de Águas Residuais publicitado no 
Diário da República, 2ª Série, nº 102, de 28 de Maio, com 
publicação também no JOUE; 
 
9. Neste momento, o procedimento concursivo se 
encontra em fase de apreciação das Propostas 
apresentadas pelos concorrentes, tendo o júri procedido à 
sua análise;  
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10. Supervenientemente, já no decorrer deste mandato 
autárquico, na sequência do ato eleitoral de 2013, o 
Município de Loures, através do novo Presidente da 
Câmara Municipal, manifestou a vontade de alterar o 
relacionamento entre os dois municípios nesta matéria, 
através da constituição de um sistema intermunicipal que 
assegure, desde logo, uma melhoria qualitativa dos 
serviços prestados aos munícipes de Odivelas; 
 
11. Em resultado das negociações que se encetaram entre 
os dois municípios, foi possível encontrar uma solução 
gestionária comum, que se afigura idónea a potenciar as 
mais-valias que dai decorrem, a inverter o ciclo de 
degradação da prestação de serviços públicos essenciais 
aos munícipes de Odivelas e a conferir ao Município de 
Odivelas uma capacidade efetiva de intervenção nas 
opções a adotar; 
12. Este novo enquadramento configura, de forma 
indesmentível, uma alteração das circunstâncias que 
presidiram ao lançamento do Concurso Público para a 
Concessão da Gestão e Exploração dos Serviços Públicos 
de Distribuição de Água e de Drenagem de Águas 
Residuais; 
 
13. A alínea d) do nº 1 do artigo 79º do Código dos 
Contratos Públicos prevê que quando ocorram 
circunstâncias supervenientes ao termo do prazo fixado 
para a apresentação das propostas, relativas aos 
pressupostos da decisão de contratar, pode a entidade 
adjudicante deliberar a não adjudicação de nenhuma 
Proposta. 
 
 
Proponho que: 
 
1. A Câmara Municipal de Odivelas, ao abrigo do disposto 
na alínea d) do nº 1 do artigo 79º do Código dos 
Contratos Públicos e da alínea f) do nº 1 do artigo 33º da 
Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, delibere não adjudicar 
qualquer das Propostas apresentadas no âmbito do 
Concurso Público para a Concessão da Gestão e 
Exploração dos Serviços Públicos de Distribuição de 
Água e de Drenagem de Águas Residuais, anulando, em 
conformidade, o procedimento; 
 
2. A Câmara Municipal de Odivelas, antes de submeter a 
presente deliberação à Assembleia Municipal, cumpra a 
formalidade de audiência prévia prevista no artigo 101º do 
CPA; 
 
3. A deliberação da Câmara Municipal seja posteriormente 
submetida à Assembleia Municipal; 
 
4. Após a deliberação da Assembleia Municipal, o Júri 
cesse as suas funções. 
 
 
Odivelas, 21 de maio de 2014 
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
(Susana de Carvalho Amador)” 

 
Carece de deliberação por parte da Assembleia Municipal 
(após Audiência Prévia) 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL DO 
MUNICÍPIO DE ODIVELAS 

 

 
 

CONSTITUIÇÃO DO FUNDO E RESPETIVO REGULAMENTO 
 

Constituição do Fundo de Emergência Social do 
Município de Odivelas, fundo permanente, provido com a 
verba inicial de 1.500,00€ (mil e quinhentos euros), 
destinado a agregados familiares ou a pessoas isoladas, 
residentes e recenseadas no concelho de Odivelas e em 
situação económico-social de emergência. 
 
Regulamento do Fundo de Emergência Social do 
Município de Odivelas, elaborado ao abrigo do poder 
regulamentar próprio que é atribuído às autarquias, tem 
como objeto a definição das regras e dos critérios de 
acesso ao Fundo de Emergência Social do Município de 
Odivelas (FESMO). 
 
De acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2014/4491, de 14-05-2014, e nos termos do 
Regulamento do Fundo de Emergência Social do 
Município de Odivelas (FESMO). 
 
Carece de deliberação por parte da Assembleia Municipal 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

PRÉMIO DE DISTINÇÃO EMPRESARIAL 
 

 
 

ALTERAÇÃO AO “REGULAMENTO PRÉMIO DE 
DISTINÇÃO EMPRESARIAL” 

 
Alteração ao “Regulamento Prémio Distinção 
Empresarial” aprovado na 19.ª reunião ordinária da 
Câmara Municipal de Odivelas, realizada a 3 de outubro 
de 2012 e aprovado na 16.ª sessão extraordinária da 
Assembleia Municipal de Odivelas, realizada em 25 de 
outubro de 2012 e publicado no Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 20/2012 de 30 de Outubro, 
de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2014/3943, de 2014-04-28, com vista ao 
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aperfeiçoamento do referido regulamento propõe-se as 
seguintes alterações: 
 
 
«(…) 
A) No preambulo procedeu-se a atualização do regime 
jurídico: 
 
“Assim, nos termos da alínea k) do nº 1, artigo 33°, da Lei 
75/2013, de 12 de setembro, propõe-se que a Câmara Municipal 
de Odivelas, delibere e aprove o “Regulamento Prémio de Distinção 
Empresarial” devendo ser objeto de apreciação pública nos termos do 
disposto no artigo 118° do Código de Procedimento Administrativo, 
e aprovado pela Assembleia Municipal de Odivelas, nos termos da 
alínea g) do n.º 1, do artigo 25. °, da Lei 75/2013, de 12 de 
setembro.” 
 
B) Introdução do número 2 no artigo 3.°: 

 
ARTIGO 3º 

CATEGORIAS 
 

(...) 
2 - O júri, considerando o mérito das candidaturas 
apresentadas poderá deliberar atribuir menções honrosas 
 
C) Nova redação ao número 1 do artigo 5.°: 

 
ARTIGO 5º 

CANDIDATURA 
 

1 - O aviso de abertura e prazo de apresentação de 
candidaturas ao Prémio Distinção Empresarial será 
divulgado por edital, a publicar no sítio da Câmara 
Municipal de Odivelas e nos meios de comunicação e 
divulgação considerados adequados. 
(...)» 
 
Carece de deliberação por parte da Assembleia Municipal 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO 
 

 
 

ENTRE O MUNICÍPIO DE ODIVELAS E O INSTITUTO DE 
GEOGRAFIA E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO (IGOT) 

UNIVERSIDADE DE LISBOA 
 

Protocolo de cooperação a celebrar entre o Município de 
Odivelas e o Instituto de Geografia e Ordenamento do 
Território – Universidade de Lisboa, para realização de 
estágios curriculares no Município de Odivelas, nos 
termos definidos no protocolo, que se encontra anexo à 
informação n.º Interno/2014/3943, de 2014-04-28. 
 

Termo de estágio que estabelece as condições em que o 
aluno, designado pelo Instituto de Geografia e 
Ordenamento do Território - IGOT, frequentará o estágio 
no Gabinete do Observatório da Cidade, da Câmara 
Municipal de Odivelas, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2014/3943, de 2014-04-28. 
 
 
“O MUNICÍPIO DE ODIVELAS, sito na Rua Guilherme 
Gomes Fernandes - Paços do Concelho -Quinta da 
Memória, 2675-372 Odivelas, pessoa coletiva número 504 
293 125, através do seu órgão executivo, Câmara 
Municipal de Odivelas, neste ato representado pela sua 
Presidente Dra. Susana de Carvalho Amador, doravante 
designado Primeiro Outorgante 
 
e o INSTITUTO DE GEOGRAFIA E ORDENAMENTO 
DO TERRITÓRIO – UNIVERSIDADE DE LISBOA, 
doravante designado Segundo Outorgante, sito no 
Edifício IGOT, Av. Professor Gama Pinto, 1649-003 
Lisboa, pessoa coletiva número 508 955 645, neste ato 
representado pela sua Presidente, Professora Doutora 
Maria Lucinda Fonseca, nos termos do art.º 2.º, alínea a) e 
no uso das competências previstas no art.º 29.º, alínea i), 
dos Estatutos do Instituto de Geografia e Ordenamento 
do Território da Universidade de Lisboa, publicados por 
Despacho nº 16034/2013, DR IIª série nº 239, de 10 de 
dezembro de 2013, 
 
decidem livremente estabelecer entre si o presente 

 
PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO 

PARA A REALIZAÇÃO DE ESTÁGIOS CURRICULARES 
 

o qual se rege pelo Regulamento dos cursos de mestrado 
aprovado pelo Conselho Científico do IGOT-UL, e pelas 
seguintes cláusulas: 

 
Cláusula 1.ª 

(Objeto) 
 

Pelo presente Protocolo o Município de Odivelas acorda 
em proporcionar estágios curriculares aos alunos dos 
cursos de Mestrado do IGOT-UL, sempre que exista 
viabilidade. 

 
Cláusula 2.ª 

(Fixação de vagas) 
 

Em cada ano, o Município de Odivelas e o IGOT-UL 
acordarão o número de vagas que serão disponibilizadas 
para estágio curricular aos alunos de Mestrado. 

 
Cláusula 3.ª 

(Obrigações do Município de Odivelas) 
 

1 – Em matéria dos estágios curriculares o Município de 
Odivelas obriga-se a: 
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a) Indicar, caso a caso, o responsável pelo acolhimento e 
acompanhamento técnico dos estagiários para facilitar a 
integração nos serviços de acolhimento; 
b) Acordar com os orientadores de estágio do IGOT-UL 
os projetos a desenvolver por cada estagiário, de modo a 
assegurar as condições de execução dos estágios; 
c) Celebrar com cada estagiário um Termo de Estágio, 
conforme Anexo 1; 
d) Proporcionar aos estagiários um enquadramento de 
estágio que se traduza em valor acrescentado à sua 
formação e lhes permita o acesso aos meios necessários 
para a concretização efetiva dos seus programas de 
estágio; 
e) Dar parecer sobre o desempenho dos estagiários 
durante o processo de estágio; 
f) Participar no Júri de avaliação do Relatório de Estágio, 
nos termos definidos pelo Decreto-Lei 74/2006 de 24 de 
março, na redação que lhe foi conferida pelas alterações 
introduzidas pelo DL 115/2013, de 4 de agosto. 
 
2 – Não constitui obrigação para o Município de Odivelas: 
 
a) O estabelecimento de qualquer vínculo laboral com os 
estagiários; 
b) O pagamento de qualquer vencimento ou remuneração 
dos estágios realizados no âmbito do presente Protocolo. 

 
Cláusula 4.ª 

(Obrigações do IGOT-UL) 
 

Em matéria de estágios curriculares, são as seguintes as 
obrigações do IGOT-UL: 
 
a) Dar a conhecer ao Município de Odivelas a 
identificação dos alunos selecionados para a frequência 
dos estágios, com uma antecedência mínima de 15 dias 
úteis sobre o início das atividades; 
b) Acordar com o Município de Odivelas o plano de 
estágio a cumprir pelos estagiários que inclua o respetivo 
faseamento e os resultados esperados; 
c) Nomear os orientadores de estágio, a quem incumbirá a 
superintendência dos estagiários do ponto de vista 
científico e pedagógico; 
d) Avaliar pedagógica e cientificamente os resultados dos 
estágios. 

 
Cláusula 5.ª 

(Duração do estágio) 
 

Os estágios previstos no presente Protocolo terão a 
duração a acordar pontualmente no Termo de Estágio, 
conforme Anexo 1, entre os três e os seis meses, e 
segundo horário acordado entre as partes no Plano de 
Estágio e que constará do respetivo Termo de Estágio que 
será assinado pelo IGOT-UL, pelo Município de Odivelas 
e pelo estagiário a designar. 

 
 
 

Cláusula 6.ª 
(Relatórios de estágio) 

 
Após a conclusão do estágio, avaliação do relatório e 
prestação de provas públicas, o IGOT-UL entregará ao 
Município de Odivelas um exemplar do relatório de cada 
estágio. 

 
Cláusula 7.ª 

(Dever de sigilo) 
 

Os estagiários ficam obrigados ao dever de sigilo, 
nomeadamente no que se refere aos processos a que 
vierem a aceder no âmbito do estágio. 

 
Cláusula 8.ª 

(Seguro dos estagiários) 
 

O seguro escolar a que os alunos têm direito, no IGOT-
UL, abrange igualmente o período de estágio, ficando, por 
isso, o Município de Odivelas isento de qualquer 
responsabilidade ou encargo relativamente ao seguro de 
acidentes pessoais durante o estágio. 

 
Cláusula 9.ª 
(Duração) 

 
O presente protocolo entra em vigor na data da sua 
assinatura pelo período de um ano, automaticamente 
renovável salvo denúncia escrita por qualquer das partes 
nos sessenta dias imediatamente anteriores ao seu termo 
ou ao termo de qualquer das suas renovações. 

 
Cláusula 10.ª 

(Disposições finais) 
 

Aplicam-se aos estágios desenvolvidos no âmbito do 
presente protocolo os regulamentos dos respetivos cursos 
de mestrado, bem como o regulamento de estágios 
profissionais no âmbito de cursos do 2º ciclo do IGOT. 
 
Conforme a natureza e a extensão dos seus efeitos, os 
casos omissos no presente Protocolo serão resolvidos por 
decisão conjunta das partes, com respeito pelos princípios 
gerais de direito e pelas regras legais vigentes em matéria 
de contratos. 
 
Lisboa, X de maio de 2014 

 
Pelo Primeiro Outorgante, 

____________________________ 
(Dr.ª Susana de Carvalho Amador) 

 
Pelo Segundo Outorgante, 

___________________________________ 
(Professora Doutora Maria Lucinda Fonseca)” 
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“TERMO DE ESTÁGIO 
ENTRE O 

INSTITUTO DE GEOGRAFIA E ORDENAMENTO DO 
TERRITÓRIO DA UNIVERSIDADE DE LISBOA 

E A CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 
 

Entre o Instituto de Geografia e Ordenamento do 
Território da Universidade de Lisboa, abaixo designado 
por IGOT-UL, neste ato representado pela sua Presidente, 
Professora Doutora Maria Lucinda Fonseca, figurando 
como 1.º outorgante, e a Câmara Municipal de Odivelas, 
abaixo designada por CMO, neste ato representada pela 
sua Presidente, Mestre Susana de Carvalho Amador, como 
2.º outorgante, é celebrado o presente Termo de Estágio, 
que tem por objetivo estabelecer as condições em que o 
aluno __________________________, do curso de 
Mestrado em Gestão do Território e Urbanismo, 
ministrado pelo 1.º outorgante, frequentará um estágio no 
Gabinete do Observatório da Cidade, nos termos e com 
as cláusulas que abaixo se estipulam e que as partes 
reciprocamente aceitam: 

 
Artigo 1.º 

 
O 2.° outorgante compromete-se a promover um estágio 
no âmbito do estudo “Contributos para a construção de uma 
comunidade sustentável”, desenvolvido no Gabinete do 
Observatório da Cidade. 

 
Artigo 2.º 

 
O 2.° outorgante designará um dos seus elementos 
responsável pelo estágio que, depois de aceite pelo 1.º 
outorgante, deverá acompanhar os trabalhos de estágio a 
desenvolver pelo aluno __________________________. 

 
Artigo 3.º 

 
O estágio será enquadrado por um plano de estágio 
definido pelo aluno em colaboração com o responsável 
pelo estágio da CMO e com o seu orientador do IGOT-
UL, cabendo: 
 
a) Ao orientador do IGOT-UL, Professora Doutora 

Eduarda Marques da Costa, a validação da 
correspondência do plano de estágio aos objetivos 
que foram atribuídos ao aluno como componente 
não letiva para a obtenção do grau de mestre; 

b) Ao responsável pelo estágio, Dra. Paula Ganchinho, 
Coordenadora do Gabinete do Observatório da 
Cidade, a avaliação da viabilidade do plano proposto 
e a disponibilização dos meios necessários à respetiva 
efetivação. 

 
Artigo 4.º 

 
No final do estágio deverá ser apresentado um relatório 
que compreenderá uma reflexão crítica e informada da 
atividade realizada no seu âmbito, de acordo com os 
parâmetros estabelecidos no regulamento interno da 

componente não letiva do curso de mestrado e no 
regulamento de estágios profissionais no âmbito de cursos 
do 2º ciclo do IGOT-UL, nomeadamente o estabelecido 
no artigo 10º. 
 
Durante a sua elaboração, este deve ter um 
acompanhamento tutorial pelo orientador do IGOT-UL 
concretizado, pelo menos, pela comparência do aluno a 
uma reunião de trabalho mensal. 
 
O relatório, quando finalizado, deve ser acompanhado por 
um parecer do responsável pelo estágio na CMO. 

 
Artigo 5.º 

 
O estágio não gera nem titula relações de trabalho 
subordinado ou de prestação de serviço. 

 
Artigo 6.º 

 
O estagiário não é assim trabalhador do 2° outorgante 
nem este é entidade patronal relativamente àquele, pelo 
que o estagiário não usufrui dos direitos conferidos aos 
vinculados através de contrato de trabalho. 

 
Artigo 7.º 

 
O estágio terá a duração de 3 meses, de 1 de abril a 1 de 
junho, de acordo o estipulado no regulamento do curso. 
As modalidades concretas da frequência do estágio serão: 
estágio presencial na instituição de acolhimento, com 
horário flexível entre as 9:30 e as 17:30, nos dias úteis. 

 
Artigo 8.º 

 
Em caso de força maior e devidamente justificado, o 2.º 
outorgante reserva-se o direito de interromper ou 
extinguir o estágio, sem que desse facto decorra para o 1.° 
outorgante, o direito a qualquer reclamação ou 
indemnização. 

 
Artigo 9.º 

 
O estagiário, durante e após o estágio, obriga-se a manter 
sigilo rigoroso quanto às informações a que tiver acesso e 
que o 2.º outorgante entender não tornar públicas. 

 
Artigo 10.º 

 
O 2.° outorgante não se responsabiliza, durante o período 
de estágio, por quaisquer acidentes resultantes quer do 
contacto com materiais, aparelhagens ou outros meios 
utilizados, quer do transporte em viaturas da CMO. 
O aluno a frequentar um estágio curricular estará 
abrangido pelo seu respetivo seguro escolar do IGOT-UL. 
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Artigo 11.° 
 

O estágio não é remunerado. Todavia, o 1.° outorgante 
facultará, no todo ou em parte, ao estagiário o direito à 
utilização dos serviços que disponibiliza aos seus 
trabalhadores em condições de paridade, nomeadamente, 
às suas cafetarias e refeitório nas condições acordadas 
entre as partes. 

 
Artigo 12.º 

 
Os outorgantes reconhecem que o estágio objeto do 
presente protocolo constitui parte integrante do Curso de 
Mestrado em Gestão do Território e Urbanismo do 
IGOT-UL. 
 
Lisboa, X de maio de 2014 

 
O 1.º OUTORGANTE, 
__________________ 
Maria Lucinda Fonseca, 

Presidente do Instituto de Geografia e 
Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa 

 
O 2.º OUTORGANTE 

______________________ 
Susana de Carvalho Amador, 

Presidente da Câmara Municipal de Odivelas 
 

O ALUNO ESTAGIÁRIO 
_______________________” 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

CONTRATO DE COMODATO 
 

 
 

A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE ODIVELAS E A 
ALCAPREDIAL - INVESTIMENTO E IMOBILIÁRIO, S.A. 

 
Contrato de comodato a celebrar entre a ALCAPREDIAL 
– Investimentos e Imobiliário, S.A. e o Município de 
Odivelas para concessão de um espaço comercial 
destinado exclusivamente à instalação de um Polo 
Concelhio para receção e armazenamento de produtos 
alimentares provenientes do Fundo Europeu Auxílio a 
Carenciados (FEAC), de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2014/4483, de 2014-05-14, cuja 
minuta se encontra anexa à informação referida. 

 
“CONTRATO DE COMODATO 

 
Entre: 
 
ALCAPREDIAL – Investimentos e Imobiliário, S.A., com 
sede no Lugar do Marrujo, Bugalhos, Alcanena, com o 

capital social de cinquenta mil euros, matriculada na 
Conservatória do Registo Comercial de Alcanena sob o 
número único de matrícula e pessoa coletiva 503031259, 
representada pelos seus Administradores, Exmº.s 
Senhores Raul da Silva Correia e José Manuel Martins 
Simão, os quais conjuntamente dispõem de poderes para o 
ato, de ora em diante designada abreviadamente por 
Comodante;  
e 
MUNICÍPIO DE ODIVELAS, pessoa coletiva de direito 
público n.º 504 293 125, com sede nos Paços do 
Município, na Rua Guilherme Gomes Fernandes, em 
Odivelas, neste ato representada nos termos legais, pela 
Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, Exma. 
Senhora Dra. Susana de Fátima Carvalho Amador, de 
ora em diante abreviadamente designado como 
Comodatário,  
  
CONSIDERANDO: 
 
A - Que a Comodante é dona e legítima possuidora de um 
espaço comercial, ora inativo, sito na Urbanização Quinta 
do Segulim, em Famões, freguesia de Famões, concelho 
de Odivelas, instalado no prédio descrito na Conservatória 
do Registo Predial de Odivelas sob o número dois mil 
trezentos e oitenta e oito, inscrita na matriz respetiva sob 
o artigo 5.593 daquela freguesia, de ora em diante apenas 
designado por espaço comercial; 
 
B – Que o espaço comercial não dispõe das condições 
legais exigíveis ao armazenamento de produtos 
alimentares que necessitem de refrigeração, nem para tal 
está licenciado; 
 
C – Que o Comodatário aceitou, a solicitação do Instituto 
de Segurança Social, I.P., Centro Distrital de Lisboa, por 
via da Rede Social de Odivelas, para concertar, em sede de 
Conselho Local de Ação Social (CLAS) de Odivelas, a 
identificação de um Pólo Concelhio para receção e 
armazenamento de produtos alimentares provenientes do 
Fundo Europeu Auxílio a Carenciados (FEAC) para o ano 
de 2014, para o que necessita de espaços disponíveis; 
 
D – Que atentas as razões expostas pelo Comodatário, a 
Comodante aceita disponibilizar o espaço comercial 
identificado no Considerando A- supra, nos termos e 
condições acordados neste contrato e exclusivamente 
destinado à instalação do mencionado Pólo, no Concelho 
de Odivelas, 
 
As partes, de boa-fé, mutuamente acordam em vincular-se 
pelo presente Contrato de Comodato, que se rege pelas 
disposições legais contidas nos artigos 1129º e seguintes 
do Código Civil e pelas seguintes cláusulas: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA 
(Objeto e Finalidade) 

 
1. Através do presente contrato, a Comodante concede ao 
Comodatário o espaço comercial destinado 
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exclusivamente à instalação de um Polo Concelhio para 
receção e armazenamento de produtos alimentares 
provenientes do Fundo Europeu Auxílio a Carenciados 
(FEAC) para o ano de 2014, da responsabilidade do 
Comodatário, através da Rede Social de Odivelas e no 
âmbito do Conselho Local de Ação Social (CLAS) de 
Odivelas. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA 

(Obrigações do Comodatário) 
 

A Comodante concede ao Comodatário, que aceita, o uso 
e utilização temporária do espaço comercial identificado 
em A- dos considerandos, nas seguintes condições, que o 
Comodatário aceita e se obriga a respeitar: 
 
a) Incumbe ao Comodatário a observância de todas as 
condições legais de armazenagem e de gestão e 
distribuição dos produtos, incluindo a gestão de resíduos, 
pelas quais assume a inteira responsabilidade; 
b) É da exclusiva responsabilidade do Comodatário o 
cumprimento integral de todas as normas respeitantes à 
qualidade, segurança e higiene dos produtos alimentares 
armazenados no espaço comercial; 
c) Cumprirá ao Comodatário a subscrição dos contratos 
de seguro que se mostrem adequados ao armazenamento 
dos alimentos no espaço comercial; 
d) Todos os consumos de eletricidade e água, ficarão a 
cargo do Comodatário, bem assim como, mostrando-se 
necessário, as respetivas ligações à rede pública; 
e) Contra a assinatura deste contrato, serão entregues ao 
Comodatário as chaves do espaço comercial, ficando este 
responsável único pela segurança dos produtos em 
depósito, bem assim como pela boa conservação, uso e 
utilização do espaço comercial, e do edifício onde o 
mesmo sita, os quais, no termo deste contrato, terão de 
ser devolvidos à Comodante nas mesmas condições de 
limpeza e conservação em que o Comodatário os recebe; 
f) Se, na vigência deste contrato, a Comodante vier a 
arrendar, locar ou a vender o espaço comercial, o 
Comodatário obriga-se à sua desocupação e entrega das 
chaves, no praxo máximo de um mês, contados da 
receção da comunicação escrita a enviar para o efeito pela 
Comodante. 
g) O Comodatário obriga-se pelo presente contrato a não 
dar ao espaço comercial qualquer outro fim que não o ora 
aqui autorizado. 
h) O Comodatário terá a seu cargo todas despesas 
necessárias à conservação, manutenção e limpeza do 
espaço comercial. 
 
2. Não dispondo o espaço comercial de equipamento de 
refrigeração de produtos alimentares, o Comodatário, se 
necessário, terá de diligenciar pela colocação dos 
respetivos equipamentos, bem assim como os demais 
equipamento necessário à stockagem dos produtos, 
alimentares e não alimentares, na vigência do presente 
contrato. 

 
 

CLÁUSULA TERCEIRA 
(Gratuitidade) 

 
O presente contrato tem a natureza de contrato gratuito, 
não havendo qualquer contrapartida monetária a exigir 
por parte do Comodante ao Comodatário pelo uso e 
utilização parcial do espaço comercial. 

 
CLÁUSULA QUARTA 

(Obras) 
 

O Comodatário não poderá realizar qualquer obra no 
espaço comercial, incluindo no espaço do edifício onde a 
mesma sita, bem como na zona do parqueamento 
automóvel, sem a prévia e expressa autorização da 
Comodante. 

 
CLÁUSULA QUINTA 

(Consumos) 
 

1. Todos os consumos realizados pelos serviços sob a 
responsabilidade do Comodatário, bem assim como a 
colocação no espaço comercial do equipamentos e 
mobiliário necessário aos fins a que o presente contrato se 
destina, correm por conta exclusiva do Comodatário. 
 
2. Tendo a Comodante de proceder ao pagamento de 
alguns desses consumos, o Comodatário obriga-se a 
proceder ao respetivo pagamento no prazo máximo de 
trinta dias, contados da receção do inerente documento 
contabilístico de faturação. 

 
CLÁUSULA SEXTA 

(Duração) 
 

1. As partes acordam fixar a duração do presente contrato 
de comodato em quatro meses, corridos e consecutivos, 
com início na data da sua assinatura, após publicação no 
Boletim Municipal. 
 
2. Verificando-se a condição prevista na alínea f) da 
cláusula primeira, o presente contrato caduca 
automaticamente e na data em que o espaço comercial 
tenha que ser entregue à Comodante, nos termos 
especificados na mesma alínea. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA 

(Tradição) 
 

O Comodatário assume a posse e utilização do espaço 
comercial objeto deste comodato no dia imediatamente a 
seguir ao da data de assinatura deste contrato. 

 
CLÁUSULA OITAVA 

(Resolução) 
 

O não cumprimento de qualquer obrigação pela parte a 
ela obrigada, no prazo máximo de dez dias, contados da 
receção da carta registada com aviso de receção enviada 
pela parte cumpridora, atribuiu à outorgante cumpridora o 
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direito de declarar, de imediato, a resolução do presente 
contrato. 

 
CLÁUSULA NONA 
(Disposições Finais) 

 
1. As partes aqui outorgantes escolhem para efeito das 
notificações que entre si, o domicílio constante, 
respetivamente, na primeira página deste contrato. 
 
2. Para a resolução de eventuais litígios emergentes deste 
contrato, as partes estabelecem como competente o foro 
da comarca de Loures, com expressa renúncia a qualquer 
outro.  
 
O presente contrato de comodato vai ser assinado por 
ambas as partes outorgantes, titulado por dois 
documentos de igual teor, sendo recebido em mão 
própria. 
 
Odivelas, …. de março de 2014 

 
A COMODANTE 

ALCAPREDIAL – Investimentos e Imobiliário S.A. 
 

O COMODATÁRIO 
Município de Odivelas” 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PLANO ESTRATÉGICO CONCELHIO DE 
PREVENÇÃO DAS TOXICODEPENDÊNCIAS 

 

 
 

INTEGRAÇÃO DE NOVOS PARCEIROS NA REDE DE PARCERIA –  
PLANO ESTRATÉGICO CONCELHIO DE PREVENÇÃO DAS 

TOXICODEPENDÊNCIAS (PECPT) 
 

Ratificar o despacho da Senhora Presidente, exarado no 
edoc/2014/22717, de autorização e aprovação da adenda 
ao acordo de parceria na rede do PECPT – Plano 
Estratégico Concelhio de Prevenção das 
Toxicodependências, para adesão de vários parceiros, 
nomeadamente: Administração Regional de Saúde de 
Lisboa e Vale do Tejo, I.P., através da Divisão de 
Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas 
Dependências (DICAD), Escola Profissional Agrícola D. 
Dinis – Paiã, Fundação Portuguesa para o Estudo, 
Prevenção e Tratamento da Toxicodependência 
(FPEPTT), Hospital Beatriz Ângelo e Liga Portuguesa 
Contra a Sida. As entidades mencionadas vão colaborar 
com o Município no desenvolvimento de atividades que 
contribuem para a promoção da saúde e prevenção de 
doenças, de acordo com as condições constantes na 
informação n.º Interno/2014/4452, de 2014-05-14 

 

“ADENDA 
Acordo de Parceria PECPT 

 
Através do presente documento, constituído como anexo 
ao documento original “Acordo de Parceria PECPT”, 
datado de 18 de setembro de 2006, celebram as Entidades 
Outorgantes abaixo identificadas a integração da 
Fundação Portuguesa para o Estudo, Prevenção e 
Tratamento da Toxicodependência (FPEPTT) na Rede de 
Parceria do Plano Estratégico Concelhio de Prevenção das 
Toxicodependências (PECPT), cabendo ao Gabinete de 
Saúde, Igualdade e Cidadania da Camara Municipal de 
Odivelas a responsabilidade da coordenação da atividade 
desenvolvida no âmbito deste Plano. 
 
Esta adenda entra em vigor no dia útil imediatamente 
seguinte à sua publicação em Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões. 
 
Odivelas, 6 de Maio de 2014 

 
Pela Câmara Municipal de Odivelas, 

 
A Presidente da Câmara, 

(Susana de Carvalho Amador) 
 

Pela Fundação Portuguesa para o Estudo, Prevenção e 
Tratamento da Toxicodependência 

A Presidente do Conselho de Administração, 
(Isabel Miguens)” 

 
 

“ADENDA 
Acordo de Parceria PECPT 

 
Através do presente documento, constituído como anexo 
ao documento original “Acordo de Parceria PECPT”, 
datado de 18 de setembro de 2006, celebram as Entidades 
Outorgantes abaixo identificadas a integração da Escola 
Profissional Agrícola D. Dinis - Paiã na Rede de Parceria 
do Plano Estratégico Concelhio de Prevenção das 
Toxicodependências (PECPT), cabendo ao Gabinete de 
Saúde, Igualdade e Cidadania da Câmara Municipal de 
Odivelas a responsabilidade da coordenação da atividade 
desenvolvida no âmbito deste Plano. 
 
Esta adenda entra em vigor no dia útil imediatamente 
seguinte à sua publicação em Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões. 
 
Odivelas, 6 de Maio de 2014 

 
Pela Câmara Municipal de Odivelas, 

A Presidente da Câmara, 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
Pela Escola Profissional Agrícola D. Dinis - Paiã, 

O Diretor da Escola, 
(José Aires)” 
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“ADENDA 
Acordo de Parceria PECPT 

 
Através do presente documento, constituído como anexo 
ao documento original “Acordo de Parceria PECPT”, 
datado de 18 de setembro de 2006, celebram as Entidades 
Outorgantes abaixo identificadas a integração da Liga 
Portuguesa Contra a Sida (LPCS) na Rede de Parceria do 
Plano Estratégico Concelhio de Prevenção das 
Toxicodependências (PECPT), cabendo ao Gabinete de 
Saúde, Igualdade e Cidadania da Câmara Municipal de 
Odivelas a responsabilidade da coordenação da atividade 
desenvolvida no âmbito deste Plano. 
 
Esta adenda entra em vigor no dia útil imediatamente 
seguinte à sua publicação em Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões. 
 
Odivelas, 6 de Maio de 2014 

 
Pela Câmara Municipal de Odivelas, 

A Presidente da Câmara, 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
Pela Liga Portuguesa Contra a Sida, 

A Presidente da Direção, 
(Maria Eugénia Saraiva)” 

 
 

“ADENDA 
Acordo de Parceria PECPT 

 
Através do presente documento, constituído como anexo 
ao documento original “Acordo de Parceria PECPT”, 
datado de 18 de setembro de 2006, celebram as Entidades 
Outorgantes abaixo identificadas a integração da 
Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do 
Tejo, I. P., através da Divisão de Intervenção nos 
Comportamentos Aditivos e nas Dependências (DICAD), 
na Rede de Parceria do Plano Estratégico Concelhio de 
Prevenção das Toxicodependências (PECPT), cabendo ao 
Gabinete de Saúde, Igualdade e Cidadania da Câmara 
Municipal de Odivelas a responsabilidade da coordenação 
da atividade desenvolvida no âmbito deste Plano. 
 
Esta adenda entra em vigor no dia útil imediatamente 
seguinte à sua publicação em Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões. 
 
Odivelas, 6 de Maio de 2014 

 
Pela Câmara Municipal de Odivelas, 

A Presidente da Câmara, 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
Pela Divisão de Intervenção nos Comportamentos 

Aditivos e nas Dependências da ARSLVT, IP 
O Coordenador da Divisão, 

(Joaquim Fonseca)” 
 

“ADENDA 
Acordo de Parceria PECPT 

 
Através do presente documento, constituído como anexo 
ao documento original “Acordo de Parceria PECPT”, 
datado de 18 de setembro de 2006, celebram as Entidades 
Outorgantes abaixo identificadas a integração do Hospital 
Beatriz Ângelo na Rede de Parceria do Plano Estratégico 
Concelhio de Prevenção das Toxicodependências 
(PECPT), cabendo ao Gabinete de Saúde, Igualdade e 
Cidadania da Câmara Municipal de Odivelas a 
responsabilidade da coordenação da atividade 
desenvolvida no âmbito deste Plano. 
 
Esta adenda entra em vigor no dia útil imediatamente 
seguinte à sua publicação em Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões. 
 
Odivelas, 6 de Maio de 2014 

 
Pela Câmara Municipal de Odivelas, 

A Presidente da Câmara, 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
Pelo Hospital Beatriz Ângelo, 
O Administrador Executivo, 

(Artur Vaz)” 
 

(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

MEDIDA CAUTELAR DE ENCERRAMENTO 
 

 
 

APLICAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DE ENCERRAMENTO DO 
ESTABELECIMENTO “MYSTIC CAFFÉ BAR” 

 
Encerramento preventivo do estabelecimento “Mystic 
Caffé Bar”, localizado na Praça de Portugal, Zona 5, n.º 7, 
Loja 3, Urbanização Colinas Cruzeiro, Odivelas, nos 
termos do disposto no n.º 1 e 2 do Art.º 27º do 
Regulamento Geral do Ruído, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 9/2007 de 14 de Janeiro, até que seja demonstrado 
pelo agente económico, que os índices de isolamento 
sonoro são regulamentares, cessando deste modo com as 
incomodidades sentidas por terceiros, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2014/4393, de 2014-
05-12. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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REABERTURA DE ESTABELECIMENTO 
 

 
 

REABERTURA DO ESTABELECIMENTO 'ZAIKA'', 
 

Ratificar a autorização do levantamento da medida 
cautelar de encerramento fixada para o estabelecimento 
“Zaika”, sito na Rua Pulido Valente, n.º 10 – Loja C – 
Urbanização Colinas Cruzeiro – Odivelas, nos termos do 
n.º 3 do art.º 35º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2014/4437, de 2014-05-13. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

WORKSHOPS 
 

 
 

7º E 8º WORKSHOP DE COSTURA CRIATIVA 
 

7.º e 8.º Workshops de costura criativa, a realizar nos dias 
21 de junho e 19 de julho na sala polivalente da Biblioteca 
Municipal D. Dinis, em colaboração com o Atelier Maçã 
Riscada, no âmbito do Plano de Atividades da Biblioteca 
para 2014, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2014/4283, de 2014-05-07: 
 
“(…) 
Público-alvo 
Público em geral 
Mínimo 5 participantes, máximo 14 participantes, por 
sessão 
 
Condições de realização dos workshops: 
Para a realização das peças o Município de Odivelas cede 
a sala polivalente, colabora na divulgação, no acolhimento 
e na organização do espaço, enriquecendo a programação 
cultural da Biblioteca em período de férias/verão. 
 
A monitora obtém receita cobrando a cada participante o 
valor de € 18.50 pela participação no workshop; em 
contrapartida, oferece um livro novo no valor de uma 
inscrição à Biblioteca Municipal por cada 10 inscritos. 
 
Divulgação: Produção gráfica no GCMA e respetiva 
divulgação através da agenda cultural, de nota à imprensa 
e de convite via correio eletrônico para a base de dados da 
BMDD, entre outros meios que o GCMA considere 
adequados a uma divulgação eficaz da iniciativa. 
 
Custos: Sem custos diretos. (…)” 
Informação n.º Interno/2014/4283, de 2014-05-07 

 
(Aprovado por maioria) 

 

WORKSHOPS DE ARTES DECORATIVAS 
 

Workshops de Artes Decorativas, a realizar nos dias 14 e 
28 de junho e 12 e 26 de julho de 2014, em colaboração 
com a monitora Maria Cidália Santos, na sala polivalente 
da Biblioteca Municipal D. Dinis, no âmbito do Plano de 
Atividades da Biblioteca para 2014, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2014/4228, de 2014-
05-06. 
 
“(…) 
Para a realização das peças o Município de Odivelas cede 
a sala polivalente, colabora na divulgação, no acolhimento 
e na organização do espaço, enriquecendo a programação 
cultural da Biblioteca em período de férias/verão. 
 
A monitora obtém receita cobrando a cada participante 
um valor pela participação no workshop; em 
contrapartida, oferece um livro novo no valor de 15€ à 
Biblioteca Municipal por cada € 100 angariados em 
inscrições. (…)” Informação n.º Interno/2014/4228, de 2014-05-06 

 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

WORKSHOPS DE PINTURA – 2014 
 

Workshops de Pintura-2014, a realizar no dia 20 de 
setembro de 2014, em colaboração com a monitora Dina 
Piçarra, na sala polivalente da Biblioteca Municipal D. 
Dinis, no âmbito do Plano de Atividades da Biblioteca 
para 2014, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2014/4301, de 2014-05-08. 
 
“(…) 
Condição para a realização dos workshops: 
 
O Município cede um espaço na Biblioteca Municipal e 
colabora na divulgação, na recolha de inscrições e no 
acompanhamento da atividade, enriquecendo a oferta 
cultural da biblioteca e angariando novos visitantes. 
 
A monitora obtém receita cobrando aos participantes um 
valor pela participação no workshop; em contrapartida, se 
as 15 inscrições forem atingidas oferece à Biblioteca: 
 
- o livro “O Primeiro Gomo da Tangerina” (workshop 
com a mesma designação); 
 
- um livro no valor aproximado de 15€ (workshop “Pintar 
a natureza”). 
 
Divulgação: 
 
Produção gráfica no GCMA e respetiva divulgação através 
da agenda cultural, de nota à imprensa e de convite via 
correio eletrónico para a base de dados da BMDD, entre 
outros meios que o GCMA considere adequados a uma 
divulgação eficaz da iniciativa. 
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Custos: 
Sem custos diretos. (…)” 
Informação n.º Interno/2014/4301, de 2014-05-08 

 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

WORKSHOPS DE PLASTICINA – 2014 
 
 

Workshops de Plasticina 2014, a realizar, nos dias 7 de 
junho e 19 de julho de 2014, em colaboração com a 
monitora Mónica Pereira, na sala polivalente da Biblioteca 
Municipal D. Dinis, no âmbito do Plano de Atividades da 
Biblioteca para 2014, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2014/4345, de 2014-05-09. 
 
“(…) 
Condições de realização das peças: 
 
Para a realização das peças o Município de Odivelas cede 
a sala polivalente, colabora na divulgação, no acolhimento 
e na organização do espaço, enriquecendo, em 
contrapartida, a programação cultural da Biblioteca em 
período de férias/verão. 
 
A monitora obtém receita cobrando a cada participante o 
valor de € 4 pela participação no workshop; em 
contrapartida, oferece um livro novo no valor de quatro 
inscrições (€16) à Biblioteca Municipal por cada 25 
inscritos.(…)” 
Informação n.º Interno/2014/4345, de 2014-05-09 

 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA 
DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CANEÇAS 

CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 
 
Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte 
municipal, à Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Caneças, para o dia 7 de junho de 2014, 
para deslocação a Sines, com um custo total estimado em 
€138,40, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno 2014/3979 de 2014.04.28. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA 
DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CANEÇAS 

CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 
 
Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte 
municipal à Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Caneças, para o dia 14 de junho de 2014, 
para deslocação a Oliveira do Hospital, com um custo 
total estimado em €295,06, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno 2014/3984 de 2014.04.28. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ASSOCIAÇÃO DE ESCOTEIROS DE PORTUGAL 
– GRUPO 19 DA PONTINHA 

CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 
 
Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte 
municipal, à Associação dos Escoteiros de Portugal – 
Grupo 19 da Pontinha, para o dia 20 de julho de 2014, 
para deslocação de 28 escoteiros à Atividade de Verão em 
Góis, com um custo total estimado em €217,78, de acordo 
com o proposto na informação n.º Interno 2014/4084, de 
2014.04.30. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 

 

PROCESSOS PARTICULARES 
 

 
 

ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 5/2009 
BAIRRO VALE GRANDE  

UNIÃO DE FREGUESIAS DE PONTINHA E FAMÕES 
 
Alteração ao alvará de loteamento n.º 5/2009 do Bairro 
do Vale Grande, União das Freguesias de Pontinha e 
Famões, para os lotes 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 21, 32, 53, 89, 90, 
94, 109, 150, 152, 155, 165, 199, 211, 230, 245, 251, 255, 
256, 273, 274, 288, 310, 320, 325, 332, 363, 368, 374, 382, 
407, 452, 471, 474, 504, 511, 517, 518, 519, 529 e 546, em 
nome da Administração Conjunta da AUGI do Vale 
Grande e, para os lotes que a integram e reúnam as 
condições, a aplicação da redução prevista no n.º 2 do art.º 
4º do Regulamento de Taxas e Outras Receitas 
Municipais, nas condições constantes nas informações 
técnicas n.º 4/IF/DRRU/DGOU/14, n.º 
3/IF/DRRU/DGOU/14, e n.º 96/TR/DRRU/ 
DGOU/14, que constam do processo n.º 46996/RC, de 
acordo com o proposto na informação a fls. 6663, datada 
de 2014.05.13. 
 
No decorrer da presente reunião foi ainda proposto que 
idênticas condições de redução das taxas sejam aplicadas, 
no futuro, em todas as situações análogas, resultantes de 
alterações/aditamentos a alvarás já emitidos, sem 
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necessidade de prévio requerimento por parte das 
administrações conjuntas ou proprietários. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 14/89 
BAIRRO CASAL DO RATO 

UNIÃO DE FREGUESIAS DE PONTINHA E FAMÕES 
 

Alteração ao alvará de loteamento n.º 14/89, inserido no 
Bairro Casal do Rato, na União das Freguesias de 
Pontinha e Famões, para os lotes 18, 19, 27, 43, 72, 119, 
127, 286, 289 e 301, em nome da Associação de 
Proprietários e Moradores do Bairro Casal do Rato, nas 
condições constantes nas informações técnicas n.º 
57/MS/DGOU/DRRU/14, n.º 34/IF/DRRU/ 
DGOU/14, e n.º 143/SM/DRRU/DGOU/2013, que 
constam do processo n.º 31158/OM, de acordo com o 
proposto na informação a fls. 5232, datada de 2014.05.13 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO CAUÇÃO 
BAIRRO DO SOL NASCENTE 

UNIÃO DE FREGUESIAS. DE PONTINHA E FAMÕES 
 
Substituição de hipoteca legal, constituída sobre o lote 46, 
inserido no Bairro Sol Nascente, na União das Freguesias 
de Pontinha e Famões, pelo depósito caução n.º 10464, do 
Banco Caixa Geral de Depósitos, no valor de € 2130,68 
(dois mil, cento e trinta euros e sessenta e oito cêntimos), 
em nome de Amália da Conceição Gonçalves Alves 
Nunes, a favor da Câmara Municipal de Odivelas, para 
garantir a boa execução das obras de urbanização 
referentes ao Alvará de Loteamento n.º 5/2007 de 27 de 
dezembro, de acordo com o proposto na informação n.º 
41/RO/DRRU/DGOU/2014, de 2014.05.12. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO CAUÇÃO 
BAIRRO DO SOL NASCENTE 

UNIÃO DE FREGUESIAS. DE PONTINHA E FAMÕES 
 
Substituição de hipoteca legal, constituída sobre o lote 47, 
inserido no Bairro Sol Nascente, na União das Freguesias 
de Pontinha e Famões, pelo depósito caução n.º 10486, do 
Banco Caixa Geral de Depósitos, no valor de € 2130,68 
(dois mil, cento e trinta euros e sessenta e oito cêntimos), 
em nome de Amália da Conceição Gonçalves Alves 
Nunes, a favor da Câmara Municipal de Odivelas, para 
garantir a boa execução das obras de urbanização 
referentes ao Alvará de Loteamento n.º 5/2007 de 27 de 
dezembro, de acordo com o proposto na informação n.º 
40/RO/DRRU/DGOU/2014, de 2014.05.12. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO CAUÇÃO 
BAIRRO DO SOL NASCENTE 

UNIÃO DE FREGUESIAS. DE PONTINHA E FAMÕES 
 
Substituição de hipoteca legal, constituída sobre o lote 48, 
inserido no Bairro Sol Nascente, na União das Freguesias 
de Pontinha e Famões, pelo depósito caução n.º 10498, do 
Banco Caixa Geral de Depósitos, no valor de € 2130,68 
(dois mil, cento e trinta euros e sessenta e oito cêntimos), 
em nome de Amália da Conceição Gonçalves Alves 
Nunes, a favor da Câmara Municipal de Odivelas, para 
garantir a boa execução das obras de urbanização 
referentes ao Alvará de Loteamento n.º 5/2007 de 27 de 
dezembro, de acordo com o proposto na informação n.º 
39/RO/DRRU/DGOU/2014, de 2014.05.12. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 
 

DESPACHOS 
 

 
 

VEREAÇÃO 
 

 
 

DESPACHO N.º 01/VMLV/2014 
 

Assunto: Revogação do Despacho de Subdelegação de 
Competências n.º 01/VMLV/2013, de 26 de novembro. 
 
Considerando que: 
 
Através do meu Despacho de Subdelegação de 
Competências n.º 01/VMLV/2013, de 26/11, publicado 
em 3 de dezembro de 2013, no Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 23, subdeleguei no Senhor 
Diretor do Departamento Jurídico e de Gestão Financeira 
e Patrimonial, Dr.º João Miguel de Melo Santos Taborda 
Serrano, as competências que me foram delegadas e 
subdelegadas pela Senhora Presidente da Câmara no 
âmbito da Divisão de Licenciamentos, Atividades 
Económicas e Projetos Comparticipados, através do 
Despacho n.º 136/PRES/2013, de 23 de outubro, ao 
abrigo do 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 36.º, n.º 2 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,  
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É necessário proceder à redistribuição de funções no 
âmbito desta Unidade Orgânica; 
 
Nesta conformidade, revogo, a pedido do próprio, o supra 
identificado Despacho de Subdelegação de Competências, 
ao abrigo das disposições conjugadas da alínea a) do artigo 
40.º, 138.º, 142.º, n.º 2, 143.º e 144.º todos do Código de 
Procedimento Administrativo. 
 
O presente despacho produz efeitos a partir desta data. 
 
Odivelas, 12 de maio de 2014 

 
A Vereadora 

 
No uso da competência delegada e subdelegada pela 

Senhora Presidente da Câmara, através do 
Despacho n.º 136/PRES/2013, de 23 de outubro 

 
(Mónica Vilarinho) 
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AASSSSEEMMBBLLEEIIAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  
DDEE  OODDIIVVEELLAASS  
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ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

 
 

88..ªª  SSEESSSSÃÃOO  EEXXTTRRAAOORRDDIINNÁÁRRIIAA  
 

RReeaalliizzaaddaa  eemm  2299  ddee  mmaaiioo  ddee  22001144  
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

REGULAMENTO 
“PRÉMIO DISTINÇÃO EMPRESARIAL” 

 

 
 

ALTERAÇÃO 
 

Retirado da ordem de trabalhos da presente reunião, a 
pedido da senhora Presidente da Câmara Municipal de 
Odivelas, o «ponto 4 – Proposta de alteração do 
Regulamento “Prémio Distinção Empresarial”». 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

CARTA LOCAL 
 

 
 

CARTA LOCAL DOS DIREITOS HUMANOS 
 

“Carta Local dos Direitos Humanos”, que visa a 
adaptação da “Declaração Universal dos Direitos do 
Homem” à realidade municipal, nos termos do 
documento anexo à informação n.º Interno 2014/7314, de 
2014.04.30. 
 
Conforme o deliberado na 9.ª Reunião Ordinária da 
Câmara Municipal de Odivelas, realizada em 7 de maio de 
2014, (Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 
10/2014, de 20 de maio, página 8) 

 
 

“Carta Local dos Direitos Humanos 
 
Preâmbulo 
 
Considerando que o reconhecimento da dignidade 
inerente a todos os membros do município de Odivelas e 
dos seus direitos iguais constitui o fundamento da 
liberdade, da justiça e da paz municipal; 

Considerando que o desconhecimento dos direitos do 
munícipe poderá conduzir a atos de negligência que 
revoltam a consciência da pessoa na sua cidadania e que o 
início de uma cidade onde os seus cidadãos sejam livres de 
falar e contribuir com as suas sugestões para o 
desenvolvimento socioeconómico da comunidade é 
importante; 
 
Considerando que é essencial a proteção dos direitos do 
munícipe através de um regime de direito, para que não 
aconteça um sentimento de opressão e austeridade; 
 
Considerando que é essencial encorajar o 
desenvolvimento das relações amistosas entre os 
munícipes, associações, entidades, dentro da cidade de 
Odivelas; 
 
Considerando a importância da dignidade e do valor do 
munícipe, da igualdade de direitos do homem e das 
mulheres, do progresso social e das melhores condições 
de vida; 
 
Considerando que o município de Odivelas se 
comprometeu a promover, em cooperação com os seus 
munícipes, o respeito pelos seus munícipes e das 
liberdades fundamentais para se viver em cidadania; 
 
Considerando que a prática comum destes direitos e 
liberdades é da mais alta importância para dar plena 
satisfação ao compromisso pelos direitos do munícipe 
enquanto cidadão Odivelense: 
 
O Conselho Municipal da Juventude de Odivelas, 
 
Proclama a presente Carta Local dos Direitos Humanos 
como ideal comum a atingir por todos os munícipes de 
Odivelas, a fim de que todos, individualmente ou 
coletivamente, se esforcem, pelo ensino e pela educação, 
por desenvolver o respeito desses direitos e liberdades e 
por promover, por medidas progressivas de ordem local, 
pela educação e ensino, o seu reconhecimento e a sua 
aplicação prática dentro de todo o concelho de Odivelas, 
bem como com outras comunidades com quem o 
município mantém relações socioeconómicas e culturais.  

 
Artigo 1º 

 
Todos os seres humanos munícipes do concelho de 
Odivelas nascem livres e iguais em dignidade e em direitos 
de cidadania. Dotados de razão e consciência, devem agir 
uns para com os outros em espírito de fraternidade. 

 
Artigo 2º 

 
Todos os munícipes podem ¡invocar os seus direitos e as 
suas liberdades inerentes à sua cidadania, proclamados na 
presente Carta, sem distinção de etnia, de estrato social, de 
sexo, de língua, de religião, de opinião política ou de 
qualquer outra situação. Além de que não será feita 
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nenhuma distinção fundada no estatuto político ou 
jurídico da naturalidade do munícipe. 

 
Artigo 3º 

 
Todo o indivíduo munícipe tem direito à vida em 
cidadania, à liberdade e à segurança pessoal. 

 
Artigo 4º 

 
Ninguém, no Município de Odivelas, será submetido a 
tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes. 

 
Artigo 5º 

 
Todos os munícipes têm direito ao reconhecimento no 
Município de Odivelas da sua personalidade jurídica. 

 
Artigo 6º 

 
Todos os munícipes são iguais perante a lei e, sem 
distinção, têm direito a igual proteção da lei. Todos têm 
direito a proteção igual contra qualquer discriminação que 
viole a presente Carta e contra qualquer incitamento a tal 
discriminação. 

 
Artigo7º 

 
Todos têm direito a recurso efetivo para as jurisdições 
locais, nacionais e internacionais competentes contra os 
atos que violem os direitos fundamentais reconhecidos 
pela Constituição ou pela lei.  

 
Artigo 8º 

 
Todo o munícipe acusado de um ato delituoso presume-se 
inocente até que a sua culpabilidade fique legalmente 
comprovada em julgamento público e será garantido o seu 
direito à defesa; 

 
Artigo 9º 

 
Nenhum munícipe sofrerá intromissões arbitrárias na sua 
vida privada, na sua família, no seu domicílio ou na sua 
correspondência, nem ataques à sua honra e reputação. 
Contra tais atos todo o munícipe tem direito a proteção da 
lei. 

 
Artigo 10º 

 
1. Todo o munícipe tem o direito de livremente circular e 
escolher a sua residência dentro do município de 
Odivelas. 
 
2. Todo o munícipe tem o direito de abandonar o 
concelho de Odivelas e o direito de regressar quando 
quiser. 

 
 

Artigo 11º 
 

Nenhum munícipe pode ser alvo de perseguição 
decorrente da sua etnia ou estrato social ou por questões 
sociais, politicas ou culturais, sendo livre de procurar 
outro concelho para habitar se assim o quiser. 

 
Artigo 12º 

 
Todo o munícipe tem direito a uma naturalidade, tendo o 
direito de arbitrariamente habitar noutro local que não o 
do concelho de Odivelas. 

 
Artigo 13º 

 
1. A partir de idade núbil, o munícipe tem o direito de 
casar e constituir família, sem restrição alguma de etnia, 
naturalidade ou religião. Durante o casamento ou na sua 
dissolução todo o munícipe tem o direito à proteção 
conferida pela lei. 
 
2. O casamento não pode ser celebrado sem o livre e 
pleno consentimento dos futuros cônjuges. 
 
3. A família é um elemento fundamental da comunidade e 
tem o direito a proteção social e judicial.  

 
Artigo 14º 

 
1. Todo o munícipe tem direito à propriedade. 
 
2. Ninguém pode ser arbitrariamente privado da sua 
propriedade. 

 
Artigo 15º 

 
Todo o munícipe tem direito à liberdade de pensamento, 
consciência e religião, implicando este direito a liberdade 
de mudar de religião ou convicção, assim como a 
liberdade de manifestá-la sozinho ou em associação, tanto 
em público como em privado, pela prática, pelo ensino, 
pelo culto e pelos ritos. 

 
Artigo 16º 

 
Todo o munícipe tem direito à liberdade de expressão e 
de opinião, o que implica o direito de não ser julgado 
socialmente pelas suas opiniões e de poder procurar, 
receber e difundir informações e ideias por qualquer meio 
de expressão. 

 
Artigo 17º 

 
1. Todo o munícipe tem direito à liberdade de reunião e 
de associação pacíficas.  
 
2. Ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma 
associação.  
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Artigo 18º 
 

1. Todo o munícipe tem o direito de tomar parte da 
direção dos negócios públicos do município, quer 
diretamente, quer por intermédio de representantes 
livremente escolhidos. 
 
2. Todo o munícipe tem o direito de acesso, em condições 
de igualdade, às funções públicas do seu país.  

 
Artigo 19º 

 
1. Todo o munícipe tem direito ao trabalho, à livre escolha 
do trabalho, a condições de igualdade e satisfatórias de 
trabalho e à proteção contra o desemprego, nas condições 
prevista na lei. 
 
2. Todo o munícipe tem direito a fundar sindicatos e a 
filiar-se em sindicatos para defesa dos seus interesses. 

 
Artigo 20º 

 
Todo o munícipe tem direito ao descanso e ao lazer. Todo 
o munícipe tem direito à sua felicidade. 

 
Artigo 21º 

 
Todo o munícipe tem direito a um nível de vida suficiente 
para lhe assegurar a si e à sua família a saúde e o bem-
estar, principalmente quanto à alimentação, ao vestuário, 
ao alojamento, à assistência médica e à assistência social. 

 
Artigo 22º 

 
1. Todo o munícipe beneficiará de manuais escolares 
gratuitos, no primeiro ciclo do ensino básico público, em 
função da disponibilidade financeira do município. 
 
2. A educação deve visar à plena expansão da 
personalidade do munícipe de Odivelas e ao reforço dos 
direitos do ser humano cidadão e das liberdades 
fundamentais e deve favorecer a compreensão, a 
tolerância e a amizade entre todos os agentes, individuais 
ou coletivos, da comunidade. 
 
3. Todas as crianças e jovens munícipes têm direito a 
frequentar a Escola Pública; 
 
4. Aos pais pertence a prioridade do direito de escolher o 
género de educação a dar aos filhos. 

 
Artigo 23º 

 
Nenhum munícipe do concelho de Odivelas poderá ficar 
privado do direito à saúde por questões políticas, 
religiosas, de género ou económicas.  

 
 
 

Artigo 24º 
 

Todo o munícipe tem direito a tomar parte livremente na 
vida cultural da comunidade, de desfrutar as artes e de 
participar no progresso científico e nos benefícios que 
deste resultam. 

 
Artigo 25º 

 
Todo o munícipe tem direito a que reine, no plano social e 
cultural, uma ordem capaz de tornar plenamente efetivos 
os direitos e liberdades enunciados na presente Carta. 

 
Artigo 26º 

 
1. O munícipe tem deveres para com a comunidade, fora 
da qual não é possível o livre e pleno desenvolvimento da 
sua personalidade e consciência. 
 
2. No exercício deste direito e na prática destas liberdades 
ninguém está sujeito senão às limitações estabelecidas pela 
lei com vista a promover o reconhecimento e o respeito 
dos direitos e liberdades dos outros cidadãos e a fim de 
satisfazer as exigências da moral, da ordem pública e do 
bem-estar numa comunidade democrática. 

 
Artigo 27º 

 
Nenhuma disposição da presente Carta pode ser 
interpretada de forma a envolver para qualquer 
comunidade ou cidadão o direito de se entregar a alguma 
atividade ou de praticar algum ato destinado a destruir os 
direitos e liberdades aqui enunciados.” 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

PAVILHÃO MULTIUSOS DE ODIVELAS 
 

 
 

REGULAMENTO DE FUNCIONAMENTO, CEDÊNCIA E UTILIZAÇÃO 
 

O Projeto de Regulamento de Funcionamento, Cedência e 
Utilização do Pavilhão Multiusos de Odivelas e respetivos 
anexos, foi submetido a apreciação pública, para recolha 
de sugestões, nos termos do disposto no artigo 118.º do 
Código do Procedimento Administrativo. Decorrido o 
período de apreciação pública sem que tenha havido 
sugestões, o mesmo carece de aprovação pelo órgão 
deliberativo, de acordo com o contante na informação 
Interno/2014/4142, de 2014-05-05. O presente 
Regulamento estabelece as normas gerais de 
funcionamento, cedência e utilização do Pavilhão 
Multiusos de Odivelas. 
 
Conforme o deliberado na 2.ª Reunião Extraordinária da 
Câmara Municipal de Odivelas, realizada em 17 de março 
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de 2014, (Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 
6/2014, de 25 de março, página 10) 
 
(o documento acima referido está publicado em anexo) 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL DO 
MUNICÍPIO DE ODIVELAS 

 

 
 

CONSTITUIÇÃO DO FUNDO E RESPETIVO REGULAMENTO 
 

Constituição do Fundo de Emergência Social do 
Município de Odivelas, fundo permanente, provido com a 
verba inicial de 1.500,00€ (mil e quinhentos euros), 
destinado a agregados familiares ou a pessoas isoladas, 
residentes e recenseadas no concelho de Odivelas e em 
situação económico-social de emergência. 
 
Regulamento do Fundo de Emergência Social do 
Município de Odivelas, elaborado ao abrigo do poder 
regulamentar próprio que é atribuído às autarquias, tem 
como objeto a definição das regras e dos critérios de 
acesso ao Fundo de Emergência Social do Município de 
Odivelas (FESMO). 
 
De acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2014/4491, de 14-05-2014, e nos termos do 
Regulamento do Fundo de Emergência Social do 
Município de Odivelas (FESMO). 
 
Conforme o deliberado na 10.ª Reunião Ordinária da 
Câmara Municipal de Odivelas, realizada em 21 de maio 
de 2014, (presente Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões, página 10) 
 
(o documento acima referido está publicado em anexo) 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

RETIRADA DE PONTOS 
 

 
 

Retirado da ordem de trabalhos da presente reunião, de 
modo a serem discutidos numa outra sessão em horário 
regimental, dos seguintes pontos: 
 
Ponto 5, «Subscrição da “Carta da Governação a Vários 
Níveis na Europa”»; 
 
Ponto 6, “Aprovação de Atas”; 
 

Ponto 7, “Atividades das Comissões da Assembleia 
Municipal”. 
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Nota Justificativa 

A Câmara Municipal Odivelas promoveu a construção do Pavilhão Multiusos, que pela sua 

polivalência permite que nele possam decorrer os mais variados eventos, constituindo-se assim, 

como mais um espaço que visa desenvolver e facilitar o acesso à cultura, à informação, à 

educação, ao lazer e ao desporto. 

O objetivo principal deste equipamento é a realização de atividades públicas, promovidas pela 

Autarquia, de forma individual ou em parceria com outras entidades, mas as suas características e 

a necessidade de procurar rentabilizar o investimento efetuado, aconselham que a sua utilização 

seja aberta também à sociedade civil, uma vez que esta nem sempre dispõe de locais apropriados, 

públicos ou privados, para a realização de eventos que, embora de carácter privado, exigem 

condições e espaços adequados para o efeito. 

Considerando que para uma melhor prossecução do interesse público, se torna indispensável a 

fixação de normas de funcionamento, cedência e utilização do Pavilhão Multiusos de Odivelas, por 

forma a obter uma boa ocupação deste, através da justa definição de prioridades na utilização, 

processo de requisição e dos deveres e competências dos funcionários incumbidos de zelar por 

aquela infraestrutura. 

Considerando a necessidade de uniformizar critérios de actuação por parte da autarquia, 

salvaguardando-se o cumprimento dos princípios da igualdade e legalidade na relação com a 

comunidade interessada na utilização deste Pavilhão. 

Tendo em vista o cumprimento do disposto no Código do Procedimento Administrativo, o presente 

projeto de regulamento irá, após devida aprovação pelo órgão executivo deste Município, e para 

efeitos de apreciação pública, ser publicado no Boletim Municipal das Deliberações e Decisões, 

para recolha de sugestões de qualquer interessado, pelo período de 30 dias contados da data da 

publicação.  

Com o mesmo intuito, será publicado no sítio da internet, bem como, através de Edital, afixado nos 

lugares de estilo. 

Assim, no uso das competências previstas nos artigos 112.º n.º 7 e 241.º da Constituição da 

Republica Portuguesa, na alínea k) do n.º1 do art.º 33.ºe alínea g) do n.º1 do art.º 25.º, ambos, do 

regime jurídico das autarquias locais, aprovado sob Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

e artigo 21.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro conjugado com a alínea e) do n.º 1 do artigo 33.º 

do regime jurídico das autarquias locais, aprovado sob Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, a Câmara Municipal de Odivelas aprova o seguinte projeto de regulamento. 
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Capítulo I 

DISPOSIÇÕES GERAIS  

Artigo 1.º 

Âmbito e Objeto 

1. O presente Regulamento estabelece as normas gerais de funcionamento, cedência e utilização 

do Pavilhão Multiusos de Odivelas, adiante designado por Pavilhão Multiusos. 

2. A pessoa coletiva ou singular, doravante designada por Utilizador, que pretenda utilizar algum 

dos espaços ou serviços do Pavilhão Multiusos, encontra-se sujeita às normas e condições 

estabelecidas no presente regulamento, independentemente da natureza do evento. 

Artigo 2.º 

Gestão, administração e manutenção 

1. A gestão do Pavilhão Multiusos é da competência da Câmara Municipal, sem prejuízo desta, 

em situações especiais fundamentadas, acordar por contrato com outras entidades, a 

participação destas na gestão e/ou exploração do mesmo. 

2. Compete à Câmara Municipal, designadamente: 

a) Administrar as instalações nos termos do presente Regulamento e demais legislação 

aplicável; 

b) Adotar as medidas necessárias à boa conservação das instalações e à manutenção das 

suas condições de higiene; 

c) Executar as medidas necessárias ao bom funcionamento e aproveitamento das mesmas; 

d) Receber, analisar e decidir sobre os pedidos de cedência das instalações. 

Artigo 3.º 

Horário de Funcionamento 

1. O horário de funcionamento do Pavilhão Multiusos é das 08.00h às 24.00h, de segunda-feira a 

domingo. 

2. Nas situações em que haja lugar a montagens e/ou desmontagens, bem como, noutros casos 

identificados em acordo ou contrato, pode o Pavilhão Multiusos funcionar fora do horário normal 

desde que sejam asseguradas as condições previstas no presente regulamento. 

Artigo 4.º 

Instalações 

1. O Pavilhão Multiusos é composto pelas seguintes instalações: 
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a) Nave principal com 50 m x 30m; 

i. Bancadas e espaços circundantes, com capacidade para 2000 pessoas 

sentadas; 

ii. Régie. 

b) Nave Secundária com 33 m x 19.5 m; 

i. Galeria superior; 

c) 2 Ginásios interiores (ginásio 1, sala polivalente e ginásio 3); 

d) 1 Campo Squash (ginásio 2); 

e) 6 Balneários para atletas; 

f) 2 Balneários para professores e árbitros; 

g) 1 Camarim/gabinete médico; 

h) 1 Sala polivalente (piso 2); 

i) Instalações sanitárias; 

j) Auditório, com capacidade para150 pessoas; 

i. Régie; 

k) Arrecadações; 

l) Bar/restaurante; 

m) Instalações técnicas; 

n) Casa das caldeiras. 

2. As instalações do Pavilhão Multiusos são destinadas, preferencialmente à realização de 

atividades desenvolvidas pela Câmara Municipal e, complementarmente, de outros eventos, 

nas condições previstas neste Regulamento, desde que compatíveis com as características do 

Pavilhão Multiusos. 

Capítulo II  

DA UTILIZAÇÃO  

Artigo 5.º 

Cedência das Instalações 

1. A utilização das instalações para eventos particulares, fica dependente da autorização da 

Câmara Municipal livremente revogável a todo o tempo, e cedida nas condições adiante 

previstas. 

2. As instalações poderão ser cedidas de forma regular para utilização periódica, durante o ano 

civil, em dias e horas previamente fixadas, ou de forma pontual para utilização esporádica, sem 

qualquer periodicidade, mediante o pagamento dos valores fixados pela Câmara Municipal e 

constantes do Anexo I. 
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3.  A reserva só se considera efetuada mediante o pagamento da totalidade do valor 

contratualizado entre ambas as partes, ou parte dele, nos casos previstos em acordo ou 

contrato. 

4. As instalações apenas poderão ser utilizadas para a atividade solicitada. 

5. O pedido de utilização pressupõe o conhecimento e aceitação das normas deste Regulamento. 

Artigo 6.º 

Acordo ou contrato 

1. A Câmara Municipal reserva-se ao direito de realizar, casuisticamente, um acordo ou contrato 

com o Utilizador, de forma a definir situações específicas da utilização do Pavilhão Multiusos, 

sempre que se justifique. 

2. Os termos dos acordos ou contratos descritos no número anterior carecem de aprovação pelo 

órgão municipal competente. 

Artigo 7.º 

Ordem de prioridades 

Na gestão do Pavilhão Multiusos procurar-se-á servir todos os interessados e rentabilizar a sua 

utilização, de acordo com a seguinte ordem de prioridades: 

 

1. Câmara Municipal de Odivelas; 

2. Empresas Municipais do Concelho de Odivelas;  

3. Instituições públicas do Concelho de Odivelas sem fins lucrativos; 

4. Associações de direito privado do Concelho de Odivelas sem fins lucrativos; 

5. Outras entidades públicas e Associações de direito privado sem fins lucrativos; 

6. Outras autarquias; 

7. Empresas e particulares. 

Artigo 8.º 

Sobreposição de utilizações 

1. A reserva das instalações efetuada pela Câmara Municipal de que resulte a necessidade de 

fazer caducar autorizações anteriormente cedidas, será feita a título excecional e para a 

realização de atividades que, sem grave prejuízo para estas, não possam ter lugar noutra 

ocasião. 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
 

 
Ano XV - N.º 11 – 3 de junho de 2014 - Anexo 

8 
 

2. No caso previsto no número anterior, a caducidade da autorização deverá ser comunicada, por 

escrito, ao respetivo interessado, com a antecedência mínima de cinco dias uteis e este será 

compensado, sempre que possível, com novo e igual período de utilização, ou, não sendo 

possível, com a restituição do valor já pago. 

Artigo 9.º 

Entidade recetora do pedido 

1. O pedido de utilização do Pavilhão Multiusos é apresentado, por escrito, dirigido ao/à 

Presidente da Câmara Municipal e nos termos descritos na minuta que constitui o anexo II. 

2. A Câmara Municipal pode a qualquer momento, solicitar ao requerente os esclarecimentos 

que julgue necessários, de forma a clarificar a necessidade de serviços adicionais; 

Artigo 10.º 

Apresentação do pedido 

O pedido para utilização do Pavilhão Multiusos deve ser apresentado no mínimo até 20 dias úteis 

antes do início da atividade a realizar, excetuando-se, os pedidos de utilização dos espaços 

desportivos, cuja disponibilidade se verifique em prazo inferior àquele. 

Artigo 11.º 

Comunicação da autorização 

A autorização da utilização do Pavilhão Multiusos é comunicada por escrito, ao requerente, com a 

necessária antecedência, com a indicação das condições fixadas, que só poderão ser alteradas ou 

canceladas em situações excecionais a decidir pela Câmara Municipal. 

Artigo 12.º 

Intransmissibilidade das autorizações 

O Pavilhão Multiusos só pode ser utilizado pelas entidades ou pessoas para tal autorizadas e para 

o fim que foi autorizado, não sendo permitida a transmissibilidade a terceiros da autorização 

concedida. 

Artigo 13.º 

Desistência 

1. No caso de ocorrer a desistência da utilização pontual ou regular do Pavilhão Multiusos, deve o 

Utilizador que a solicitou, comunicá-la, por escrito, ao/à Presidente da Câmara Municipal, até 48 

horas ou oito dias uteis, respetivamente, antes da data fixada para o início da atividade. 
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2. A inobservância do disposto no número anterior implica o pagamento devido pela utilização em 

causa ou a não devolução do pagamento já efetuado. 

3. Sempre que se verificar a desistência da utilização do Pavilhão Multiusos, tenha ou não havido 

a comunicação prevista no número um, a Câmara Municipal poderá autorizar a sua ocupação 

durante esse período por qualquer outro requerente. 

Artigo 14.º 

Cancelamento da autorização 

A autorização concedida será revogada sempre que se verifique a prática, pelo seu titular, dos 

seguintes factos: 

a) Violação das normas constantes deste Regulamento; 

b) Adoção de comportamentos incorretos que perturbem o normal desenvolvimento das 

atividades que estejam a decorrer nas instalações; 

c) Incumprimento das instruções e recomendações da Unidade Orgânica gestora do Pavilhão 

Multiusos; 

d) Não pagamento dos valores de utilização; 

e) Produção de danos nas instalações ou no equipamento nelas integradas ou localizado, no 

decurso do período de utilização ou fora deste; 

f) Utilização das instalações por entidades ou pessoas estranhas àquelas que foram 

autorizadas a fazê-lo ou para fins diversos dos requeridos. 

Artigo 15.º 

Utilização simultânea 

1. Desde que as características e condições técnicas da instalação o permitam e daí não resulte 

prejuízo para qualquer dos utilizadores, pode ser autorizada a sua utilização em simultâneo por 

vários utilizadores. 

2. Os utilizadores devem pautar a sua conduta de modo a não perturbar as atividades dos demais 

que se encontrem a utilizar as instalações. 

Artigo 16.º 

Acesso 

1. O acesso do Utilizador às instalações do Pavilhão Multiusos é feito mediante a apresentação ao 

funcionário nele destacado, da autorização de utilização e com a assinatura do livro de registo 

ou suporte informático de entrada existente nas instalações. 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
 

 
Ano XV - N.º 11 – 3 de junho de 2014 - Anexo 

10 
 

2. Não é permitida a entrada ou permanência do Utilizador ou do público, com qualquer objeto 

estranho à atividade a realizar. 

3. Os trabalhadores que o Utilizador mantenha ao seu serviço no Pavilhão Multiusos deverão estar 

identificados através de documento facultado pelo Utilizador e autenticado pela Câmara 

Municipal, e só terão acesso aos espaços cedidos, reserva-se esta última no direito de não 

permitir a entrada de pessoal que não se faça acompanhar pela referida identificação. 

4. É exigido, ainda, às equipas de produção ou promoção do evento os respetivos livre-trânsito, 

devidamente autenticados pela Câmara Municipal. 

Artigo 17.º 

Responsável 

1. Não é permitido o uso das instalações do Pavilhão Multiusos para qualquer atividade que nele 

venha a ser autorizada, sem a presença do responsável indicado pelo requerente da 

autorização da utilização. 

2. Este responsável deverá estar presente nas instalações durante todo o período de realização 

da atividade autorizada, só devendo abandoná-las após a saída do público e das demais 

pessoas que nelas estejam presentes. 

Artigo 18.º 

Utilização dos balneários 

1. Os balneários são utilizados exclusivamente para troca de vestuário e higiene pessoal, em 

períodos anteriores e posteriores à prática, não devendo a sua utilização exceder no total 20 

minutos. 

2. Os utilizadores só devem utilizar os balneários indicados pelo funcionário de serviço. 

3. A Câmara Municipal não se responsabiliza por quaisquer valores ou objetos pessoais que se 

encontrem nos balneários. 

Artigo 19.º 

Normas de Segurança 

1. O Pavilhão Multiusos dispõe de um Manual de Segurança e de um Plano de Emergência para 

as várias áreas, os quais se encontram afixados no local. 

2. As saídas de emergência terão que permanecer sempre livres e totalmente desimpedidas. 
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3. O Utilizador obriga-se a respeitar as regras de segurança do Pavilhão Multiusos, assim como o 

seu pessoal, cabendo-lhes zelar pelo bom funcionamento do evento, bem como dar apoio 

sempre que surja alguma situação excecional. 

4. Não é permitido o uso de gás, velas ou de outros produtos inflamáveis nos espaços do Pavilhão 

Multiusos, salvo se expressamente autorizado pela Unidade Orgânica gestora do Pavilhão 

Multiusos. 

5. O Utilizador obriga-se a dar conhecimento à Unidade Orgânica gestora do Pavilhão Multiusos 

da realização de qualquer evento que venha a ter lugar nos espaços cuja utilização tenha sido 

cedida, suscetível de pôr em causa a segurança, a higiene e a comodidade das instalações e 

pessoas. 

Artigo 20.º 

Caução 

1. A Câmara Municipal reserva-se ao direito de condicionar a concessão da autorização de 

utilização do Pavilhão Multiusos à prévia prestação, pelo requerente, de uma caução por 

depósito em dinheiro à ordem do Município de Odivelas, garantia bancária, ou seguro caução, a 

comprovar pela apresentação, conforme os casos, da guia de depósito, documento bancário ou 

apólice. 

2. A caução destina-se a garantir a indeminização do Município pelos eventuais danos causados 

nas instalações e equipamentos do Pavilhão Multiusos utilizados, devendo o seu montante ser 

fixado, pela Unidade Orgânica gestora do Pavilhão Multiusos, não devendo ultrapassar o 

valor patrimonial daqueles bens. 

3. Finda a utilização das instalações do Pavilhão Multiusos, e caso se conclua pela inexistência de 

danos, a caução será cancelada, por iniciativa do/a Presidente da Câmara Municipal, no 

primeiro dia útil após a conclusão da vistoria mencionada no artigo seguinte. 

Artigo 21.º 

Vistoria 

1. A utilização do Pavilhão Multiusos será antecedida de uma vistoria, seguida de idêntica 

diligência após a sua utilização, destinada a comprovar a identificação das instalações e dos 

equipamentos disponibilizados e do seu estado de conservação. 

2. A vistoria é efetuada aquando da entrega e devolução das instalações e equipamentos. 

3. A vistoria é realizada por 2 elementos, sendo um designado pela Unidade Orgânica gestora do 

Pavilhão Multiusos e o segundo indicado pelo requerente. 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
 

 
Ano XV - N.º 11 – 3 de junho de 2014 - Anexo 

12 
 

4. Da vistoria é elaborado um relatório final a assinar pelas partes. 

Artigo 22.º 

Publicidade e Divulgação 

1. A instalação e afixação de material publicitário e/ou de divulgação de eventuais patrocinadores 

do evento, carece de prévia autorização por parte da Câmara Municipal. 

2. O Utilizador obriga-se a aceitar e a manter nos espaços cedidos o material de publicidade 

instalado ou afixado pela Câmara Municipal referente aos seus patrocinadores. 

3. O Utilizador poderá usar espaços do Pavilhão para promoção do evento a realizar, desde que 

previamente autorizado pela Câmara Municipal. 

4. Cabe ao Utilizador, durante o período de desmontagem do evento, proceder à remoção de todo 

o material de publicidade, informativo e placas de sinalização por si afixadas. 

5. O Utilizador deverá fornecer à Unidade Orgânica responsável pela gestão do Pavilhão 

Multiusos todo o material de promoção do evento, não só em formato digital para que seja 

incluído nos meios informáticos utilizados pela empresa, como também em suporte físico, 

nomeadamente folhetos, posters, panfletos, entre outros, com vista à sua utilização para 

divulgação é devido um valor a pagar pelo Utilizador do evento nas instalações geridas pela 

Unidade Orgânica responsável pela Gestão. 

 

Artigo 23.º 

Captação e difusão de imagens 

1. A captação ou gravação integral de imagens em todos os espaços do Pavilhão para divulgação 

pública ou qualquer suporte de venda carece de prévia autorização da Câmara Municipal, 

exceto as contempladas no direito à informação, que tem como limite máximo 3 minutos. 

2. A Câmara Municipal reserva-se o direito de exigir um pagamento adicional por uso de direitos 

de imagem do Pavilhão, a acordar entre as partes. 

3. Na situação prevista no número anterior, o Utilizador fará constar nos bilhetes de acesso ao 

evento a informação de que se procederá à gravação do mesmo. 

Artigo 24.º 

Venda de Bilhetes 

1. É da responsabilidade do Utilizador a elaboração e fabrico dos bilhetes do evento. 
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2. Cabe ao Utilizador fornecer à Unidade Orgânica responsável pela Gestão a informação relativa 

aos bilhetes de evento, nomeadamente, preços, horários, descontos e número de bilhetes que 

pretende colocar à venda, estando este último limitado à lotação do espaço e ao do tipo de 

utilização em causa. 

3. A venda de bilhetes a que se refere o número anterior será efetuada em termos a acordar entre 

as partes. 

4. No caso previsto na alínea f) do artigo 28.º, é da responsabilidade do Utilizador a devolução das 

quantias recebidas pela venda dos bilhetes. 

Artigo 25.º 

Venda de Produtos 

1. A venda de produtos alusivos ao evento a realizar pelo Utilizador, bem como a entrega de 

programas ao público, será feito nos termos da legislação em vigor e carece sempre de acordo 

prévio a estabelecer entre as partes, reduzido a escrito. 

2. Sempre que haja lugar à venda produtos nos termos do número anterior, o local de venda será 

previamente aprovado pela Unidade Orgânica responsável pela Gestão. 

Capítulo III 

DO EQUIPAMENTO 

Artigo 26.º 

Utilização 

1. O equipamento e as instalações do Pavilhão Multiusos devem ser utilizados de forma a 

assegurar a sua boa conservação. 

2. O equipamento móvel é requisitado ao funcionário destacado no Pavilhão Multiusos, mediante a 

exibição da autorização concedida, e após a realização da vistoria referida no artigo 18.º. 

3. Apenas o funcionário destacado no Pavilhão Multiusos tem acesso aos armazéns onde estão 

guardados os equipamentos, e deve comunicar aos serviços camarários competentes a falta de 

algum equipamento, logo que dela tenha conhecimento. 
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Artigo 27.º 

Do equipamento do Utilizador 

1. O Utilizador pode usar na atividade a realizar no Pavilhão Multiusos, o equipamento de que seja 

proprietário, desde que o seu uso se mostre compatível com as respetivas instalações, e após 

aprovação da Unidade Orgânica responsável pela Gestão do Pavilhão Multiusos. 

2. O manuseamento e utilização do equipamento previsto no número anterior apenas pode ser 

feito pelo Utilizador ou pelo responsável por ele indicado, e encontra-se à sua exclusiva guarda 

e responsabilidade. 

Capítulo IV 

DO PESSOAL 

Artigo 28.º 

Funções 

São funções dos funcionários destacados para o Pavilhão: 

a) Proceder à abertura e encerramento das instalações, dentro do horário pré-definido; 

b) Zelar pelo bom funcionamento das instalações, e de todos os sistemas que lhe são 

inerentes, designadamente, de climatização, iluminação e instalação sonora; 

c) Zelar pela boa conservação e utilização dos bens e equipamentos existentes, evitando o seu 

desperdício, bem como pelo asseio e higiene das instalações; 

d) Controlar a utilização das instalações do Pavilhão Multiusos por parte do público e do 

Utilizador; 

e) Acompanhar e supervisionar as montagens e desmontagens dos eventos; 

f) Proceder ao registo diário das utilizações em mapa apropriado fornecido pela Câmara 

Municipal, e entregar a esta semanalmente uma cópia dos mesmos; 

g) Fazer cumprir o horário de utilização definido; 

h) Assegurar a proibição de fumar nas instalações; 

i) Participar à Câmara Municipal todas as ocorrências anormais verificadas; 

j) Aceder às áreas reservadas sempre que tal se justifique; 

k) Velar pelo cumprimento das normas do presente Regulamento. 

Capítulo V 

UTILIZADORES 
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Artigo 29.º 

Acesso e Utilização ao Pavilhão 

1. Está vedada aos Utilizadores a entrada nos recintos desportivos com objectos estranhos e 

calçado inadequado à prática desportiva. 

2. Dentro dos espaços destinados à prática desportiva só é permitido o uso de calçado que 

observe os seguintes requisitos: 

i. Ter sola de borracha com rasgo adequado; 

ii. Não ter sido usado no exterior. 

3. Cabe ao funcionário de serviço avaliar as condições dos equipamentos e calçado dos 

praticantes, impedindo a sua utilização nos espaços para prática desportiva, caso estes possam 

provocar danos no piso. 

4. Caso os Utilizadores não possuam o calçado apropriado à prática desportiva, só poderão 

circular nos espaços para prática desportiva com cobertura protetora. 

5. Dentro das instalações do Pavilhão Multiusos não é permitida a entrada e permanência de 

animais, excepto quando se trate de cães guias. 

Artigo 30.º 

Seguros e Responsabilidade  

1. Os Utilizadores autorizados a utilizar as instalações do Pavilhão Multiusos são responsáveis  

por: 

a) Cumprir e fazer cumprir todas as disposições legais e regulamentares aplicáveis à 

realização do evento nos espaços cuja utilização tenha sido cedida pela Unidade Orgânica 

responsável pela gestão do Pavilhão Multiusos, incluindo regulamentos municipais e 

apólices de seguros obrigatórios ao abrigo da legislação em vigor; 

b) Manter, durante todo o período de cedência, um Seguro de Responsabilidade Civil, 

cobrindo danos nas instalações e em pessoas, causados pelo próprio, seus colaboradores, 

agentes ou subcontratados, ou quaisquer pessoas por si acreditadas. Este seguro deve 

cobrir danos patrimoniais e não patrimoniais ocorridos em qualquer parte das instalações. 

c) Respeitar os direitos de terceiros, nomeadamente, direitos de autor e propriedade 

industrial, bem como obter todas as licenças necessárias à realização do evento; 
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d) Garantir que os trabalhos de montagem e desmontagem não façam perigar a segurança e 

solidez das instalações ou alterem a traça interna e externa do edifício, sem prévia 

autorização da Unidade Orgânica responsável pela gestão da instalação; 

e) Zelar pela segurança do material utilizado no evento e que permaneça nas instalações 

após a realização do mesmo, responsabilizando-se por eventuais danos ou furtos que 

possam ocorrer; 

f) Garantir a utilização cuidada e diligente do material a si afeto durante a realização do 

evento, ficando responsável pelos danos que se verifiquem; 

g) Informar convenientemente o público sempre que altere ou cancele a data do evento a 

realizar nos espaços do Multiusos cuja utilização tenha sido cedida; 

h) Restituir os espaços cedidos, na data e hora acordadas e nas condições em que estes se 

encontravam aquando da cedência da respetiva utilização. 

2. Compete ao responsável pelo grupo/equipa de utilizadores, sujeita a autorização prévia da 

Unidade Orgânica gestora do Pavilhão Multiusos, indicar sobre a pretensão de assistência às 

suas atividades, assim como, solicitar que seja vedado o acesso e assistência às mesmas. 

Artigo 31º 

Reserva de admissão e utilização do Pavilhão 

A Unidade Orgânica responsável pela gestão do Pavilhão Multiusos reserva-se ao direito de não 

autorizar a permanência nas instalações de Utilizadores que desrespeitem as normas de utilização 

constantes deste regulamento e que perturbem o normal desenrolar das atividades e dos serviços 

administrativos. 

Artigo 32.º 

Consumo de alimentos e bebidas 

1. É proibido o consumo de alimentos e bebidas no interior das instalações do Pavilhão Multiusos, 

com exceção da zona do bar. 

2. Aos utilizadores praticantes, é autorizado o consumo, nos respetivos balneários e espaços de 

prática desportiva de bebidas para efeitos de hidratação. 

3. É expressamente proibido a venda e consumo de bebidas alcoólicas no interior do Pavilhão 

Multiusos aquando de eventos desportivos. 
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Capítulo VI 

DOS VALORES 

Artigo 33.º 

De utilização  

1. Pela utilização do Pavilhão Multiusos são devidos os valores constantes da tabela anexa ao 

presente Regulamento (anexo I) destinadas a fazer face às despesas do seu funcionamento e 

conservação. 

2. Os valores são atualizados a 1 de janeiro de cada ano, de acordo com o índice de preços ao 

consumidor previsto no Orçamento de Estado para vigorar nesse ano, com o arredondamento 

nos termos legalmente previstos. 

3. A atualização é efetuada pelos serviços camarários competentes e submetida a deliberação do 

órgão municipal competente. 

Artigo 34.º 

Pagamento 

1. O pagamento é efetuado na sua totalidade e previamente à utilização, excetuando-se os casos 

de utilização abrangidas por acordo ou contrato. 

2. A liquidação e cobrança dos valores previstos na Tabela do anexo I é assegurada pelos 

serviços administrativos da Câmara Municipal. 

3. Com o pagamento é entregue ao requerente ou responsável por si indicado um recibo a fim de 

ser apresentado nas instalações do Pavilhão Multiusos aquando da utilização. 

Artigo 35.º 

Serviços 

1. Sempre que se mostre necessário a aquisição adicional de serviços de limpeza e 

segurança/vigilância para o normal funcionamento dos espaços cuja utilização seja cedida por 

acordo ou contrato, é da competência exclusiva da Unidade Orgânica gestora do Pavilhão 

Multiusos essa aquisição e constitui encargo para o Utilizador, variando consoante as 

necessidades e exigências específicas do evento a realizar. 

2. Pode a Câmara Municipal, quando se justifique, autorizar que a aquisição referida no número 

anterior seja efetuada pelo Utilizador. 
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3. Pode o utilizador adquirir, a expensas suas, outros serviços adicionais não previstos no número 

1 (um), necessários para o normal funcionamento dos espaços cuja utilização seja cedida por 

acordo ou contrato, mediante autorização prévia da Câmara Municipal. 

Artigo 36.º 

Isenções e Reduções 

A Câmara Municipal reserva-se ao direito de isentar ou reduzir do pagamento dos valores 

constantes na Tabela de Preços (anexo I), mediante pedido devidamente fundamentado. 

Capítulo VII 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Artigo 37.º 

Proibição de fumar 

Às instalações do Pavilhão Multiusos aplicam-se as normas legais em vigor sobre a proibição de 

fumar em recintos públicos fechados. 

Artigo 38.º 

Serviços de bar e restauração 

Os serviços de bar e restauração que ocorram em eventos a realizar no Pavilhão Multiusos 

deverão, preferencialmente ser assegurados pela entidade exploradora do Multiusos bar, 

excetuando-se aqueles para que não esteja apto a efetuar. 

Artigo 39.º 

Interpretação de lacunas 

1. As dúvidas suscitadas na interpretação deste Regulamento e os casos omissos serão resolvidos 

pela Câmara Municipal. 

2. O/A Presidente de Câmara Municipal promulgará as ordens ou instruções que entender 

necessárias ou convenientes para a boa execução deste Regulamento. 

Artigo 40.º 

Delegação de competência  

As competências da Câmara Municipal previstas no presente regulamento podem, no todo ou em 

parte, ser objeto de delegação no/a Presidente da Câmara, com possibilidade de subdelegação. 
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Artigo 41.º 
Entrada em vigor 

O presente Regulamento, após aprovação pelos órgãos municipais competente, entra em vigor 15 

dias após a sua publicação no Boletim Municipal das Deliberações e Decisões. 
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ANEXO I – Tabela de Preços 

 
 

1. Atividades Desportivas  

 

1.1. Nave 1 1 Hora 3 Horas  10 Horas  16 Horas (a) 

Com utilização sem 

regime de exclusividade 

do Pavilhão Multiusos 

Sem 

assistência 
100,00 € 250,00 € 900,00 € 1.200,00 € 

Com 

assistência: 

Piso 1 

200,00 € 800,00 € 1.500,00 € 1.800,00 € 

 Com 

assistência: 

Pisos 1 e 2 

300,00 € 1.200,00 € 2.000,00 € 2.300,00 € 

 
1.2. Nave 2 1 Hora 3 Horas  10 Horas  16 Horas (a) 

Sem assistência 60,00 € 150,00 € 540,00 € 750,00 € 

Com assistência (Galeria)  80,00 € 180,00 € 600,00 € 850,00 € 

 

1.3.  Ginásios 1 e 3 
1 Hora 3 Horas  8 Horas  16 Horas  (a) 

30,00 € 75,00 € 200,00 € 300,00€ 

 

1.4. Campo de Squash (*) 

45 Minutos  

(das 08.00h 

às 18.00h) 

45 Minutos  

(das 18.00h às 

24.00h) 

90 Minutos  

(das 08.00h às 

18.00h) 

90 Minutos  

(das 18.00h às 

24.00h) 

7,50 € 10,00 € 12,00 € 17,00 € 

(*) com utilização máxima de 4 utilizadores por aluguer 

 
1.5. Nave 1 3 Horas  10 Horas  16 Horas (a) 

Com utilização em regime 

de exclusividade do 

Pavilhão Multiusos 

Com assistência: 

Piso 1 
2.000,00 € 2.500,00 € 3.000,00 € 

Com assistência: 

Pisos 1 e 2 
2.500,00 € 3.000,00 € 3.500,00 € 
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2. Outras atividades  

 

2.1. Nave 1 5 Horas  10 Horas  24 Horas  
Com utilização sem regime de 

exclusividade do Pavilhão 

Multiusos 

Até 1.000 pessoas 1.800,00€ 2.200,00€ 2.600,00€ 

Até 2.500 pessoas 2.000,00€ 2.500,00€ 3.000,00€ 

Até 4.000 pessoas 2.400,00€ 3.000,00€ 3.500,00€ 

 

2.2.  Nave 2 1 Hora 3 Horas  10 Horas  24Horas  
Com utilização sem 

regime de 

exclusividade do 

Pavilhão Multiusos 

Até 800 pessoas 500,00€ 1.000,00€ 1.400,00€ 1.800,00€ 

 

 

2.3. Nave 1 5 Horas  10 Horas  24 Horas  
Com utilização em regime de 

exclusividade do Pavilhão 

Multiusos 

Até 1.000 pessoas 2.200,00€ 2.700,00 € 3.200,00 € 

Até 2.500 pessoas 2.500,00 € 3.000,00€ 3.500,00€ 

Até 4.000 pessoas 2.700,00€ 3.200,00€ 4.000,00€ 

 

 

2.4. Auditório  

(150 lugares sentados) 

1 Hora 4 Horas  10 Horas  16 Horas  (a) 

100,00€ 250,00€ 500,00€ 700,00€ Meios técnicos a definir caso a 

caso (**) 

(**) Técnico de som, sistemas de vídeo projeção e som, colocação de linóleo, outros. 

 
 

 

 

(a) Horário de funcionamento do Pavilhão Multiusos (art.º 3.º do Regulamento de Funcionamento, Cedência e Utilização do 

Pavilhão Multiusos) 
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3. Serviços Complementares  (b) 

 

Assistência Médica 

Serviço de limpeza 

Serviço de segurança  

Serviço de Técnico de Som e Luz 

Montagem e desmontagem de linóleos 

Montagem e desmontagem do piso desportivo 

Outros 

 
 

4. Equipamentos  (b) 

 

Cadeiras  

Mesas  

Linóleos 

Baias  

Floreiras 

Palco 

Outros 

(b) A aquisição e cedência de bens e serviços adicionais necessários para a instalação e realização do evento, 
está sujeita à celebração de um acordo/contrato nos termos do disposto no Regulamento de 
Funcionamento, Cedência e Utilização do Pavilhão Multiusos de Odivelas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nota : Os valores constantes da tabela de preços são acrescidos de IVA à taxa legal em vigor. 
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ANEXO II – Minuta do Pedido 

 
Assunto: Pedido de cedência de utilização de instalações do Pavilhão Multiusos de Odivelas 
 

 
Exmo./a Sr./a Presidente da Câmara Municipal de Odivelas 
 
 

1) Identificação do Requerente das Instalações : 

 
Nome/Denominação 
social: 

 
 
 

N.º Identificação 
Fiscal/N.º Pessoa 
Coletiva: 

 
 

Morada/Sede: 
 
 
 

Localidade/Cód. Postal:  
 

Telefone:  
 

Fax:  
 

E-mail:  
 

Descrição sumária do 
objeto social 

 
 
 
 

 
 
 

2) Identificação do Responsável pelo Evento/Ativida de: 

Nome: 
 
 
 

Morada: 
 
 
 

Localidade/Cód. Postal  
 

N.º Identificação Fiscal:  
 

Telefone:  
 

E-mail:  
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3) Evento : 

Designação do evento:  
 

Breve descrição: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data: 
 
 
 

Horário: 

 
 
 
 
 
 
 

N.º de pessoas previsto:  
 

 
4) Montagens : 

Data de início/termo:  
 

Horário:  
 

 
5) Desmontagens : 

Data de início/termo:  
 

Horário:  
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6) Zonas Necessárias para a Realização do Evento : 

Instalação Observações 

  

 

Nave principal  (50 m x 30m) � 
Bancadas (1.º piso) � 
Bancadas (2.º piso) � 
Nave Secundária (33 m x 19.5  � 
Galeria Superior � 
Ginásios (3)  

Estes espaços estão cedidos à Municipália, pelo que, smo, 
não deviam constar como zonas disponíveis 

Ginásio 1 � 
Ginásio 2 � 
Ginásio 3 � 
Balneários Atletas (6)  

Estes espaços estão cedidos à Municipália, pelo que, smo, 
não deviam constar como zonas disponíveis 

Balneário 1 � 
Balneário 2 � 
Balneário 3 � 
Balneário 4 � 
Balneário 5 � 
Balneário 6 � 
Balneários Árbitros (2)  

 Balneário 1 � 
Balneário 2 � 

Camarim  � 
 

Gabinete Médico � 
 

 

Sala Polivalente (Piso 2)  � 
 

Instalações Sanitárias   

Piso 1 � Quantidade: _____________ 

Piso 2 � Quantidade: _____________ 

Piso 3 � Quantidade: _____________ 

Auditório  � 
 

Arrecadação  � 
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7) Montagem de Estruturas : 

Material/Equipamento:  Quantidade Pretendida:  Características:  

Estrados/Palco  
Estrados de 2mx2 m 

Altura: 0,50 cm 

Cadeiras de plástico 
 

 
Cadeiras brancas de plástico 

Mesas de plástico  
Mesas brancas de plástico 

Dimensões :0,50cmx0,50cm 

Outros 

 

 

 

 

 
8) Outros Serviços : (*) 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 
 

Nota : A aquisição e cedência de bens e serviços adicionai s necessários para a instalação e realização do eve nto, 
está sujeita à celebração de um acordo/contrato nos  termos do disposto no Regulamento de Funcionamento , 
Cedência e Utilização do Pavilhão Multiusos de Odiv elas. 
 
Data: ____ / ________________/ ________ 

 
 

_________________________________________ 
(Assinatura do Requerente) 
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REGULAMENTO  

DO  

FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ODIVELAS  

 

 

 

NOTA JUSTIFICATIVA 

O Município de Odivelas tem estado na vanguarda da implementação de medidas de combate à exclusão 

social nas suas múltiplas vertentes, no sentido de proporcionar às pessoas, singulares ou famílias, melhores 

condições de vida e igualdade de oportunidades, para que lhes seja possível realizar uma cidadania plena. 

 

O atual contexto socioeconómico agravou os níveis de pobreza extrema, evidenciando-se a inadiabilidade de 

uma intervenção célere junto das pessoas mais vulneráveis, que vivem no território do Concelho de Odivelas, 

e que, sabemo-lo, estão a viver em situação de grande precariedade. 

 

A fim de atenuar os efeitos negativos que esta conjuntura tem, necessariamente, na comunidade, surge o 

presente Regulamento do Fundo de Emergência Social do Município de Odivelas, o qual tem como objetivo, 

único e fundamental, o da definição de regras e de critérios para a prestação de apoio financeiro, de caráter 

urgente e inadiável, a Agregados Familiares e a Pessoas Isoladas, que vivam em Situação Económico-Social 

de Emergência, criando-se, assim, mais um instrumento de realização das atribuições do Município no 

domínio da Ação Social e do exercício das competências desta Câmara Municipal. 

 

 

 
 

COMPETÊNCIA REGULAMENTAR 

O presente Regulamento é elaborado ao abrigo do poder regulamentar próprio que é atribuído às autarquias, 

pelo Artigo 241.º da Constituição da República Portuguesa, da alínea h), do n.º 2, do Artigo 23.º, da alínea g), 

do n.º 2, do Artigo 25.º e das alíneas k) e v), do n.º 1, do Artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro e 

do Artigo 116.º do Código do Procedimento Administrativo. 
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CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Artigo 1.º  

Objeto e Âmbito de Aplicação  

1. O presente Regulamento tem como objeto a definição das regras e dos critérios de acesso ao Fundo de 

Emergência Social do Município de Odivelas (FESMO). 

 

2. O FESMO destina-se a Agregados Familiares ou a Pessoas Isoladas, residentes e recenseados no 

Concelho de Odivelas e em Situação Económico-Social de Emergência. 

 

Artigo 2.º  

Definições  

Para efeitos do disposto no presente Regulamento, considera-se: 

 

a) Agregado Familiar:  o conjunto de pessoas que vivam com o requerente em comunhão de mesa e 

habitação, ligados por laços de parentesco, casamento, união de facto, afinidade ou adoção, coabitação 

ou outras situações passíveis de economia comum. 

 

b) Rendimento líquido:  o valor do rendimento do Agregado Familiar ou Pessoa Isolada, após a dedução 

das contribuições para a Segurança Social e outros impostos, auferido por cada um dos seus elementos. 

 

c) Rendimento per capita: o valor do rendimento após o resultado da diferença entre o rendimento mensal 

líquido e a soma das despesas com habitação, saúde e educação, dividido pelo número de pessoas que 

compõem o Agregado Familiar.  

 

d) Encargos fixos com a habitação:  o valor da renda da casa ou prestação devida pela aquisição de 

habitação própria. 

 
e) Encargos com a saúde:  o valor das despesas médias mensais, dos últimos três meses, com a 

aquisição de medicamentos e que se revista de carácter permanente.  

 
f) Encargos com a educação : o valor das despesas com as mensalidades relativas a Creche, Jardim de 

Infância e ATL. 

 

g) Situação Económico-Social de Emergência:  consideram-se, no presente Regulamento, em Situação 

Económico-Social de Emergência, os Agregados Familiares ou as Pessoas Isoladas, cujo rendimento 

per capita seja igual ou inferior a um terço do Salário Mínimo Nacional. 

 

Artigo 3.º  

Beneficiários dos Apoios 

1. Podem beneficiar dos apoios previstos no presente Regulamento todos os cidadãos residentes no 

Concelho de Odivelas, desde que preencham, cumulativamente, os seguintes requisitos: 
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a) Terem idade igual ou superior a 18 anos e estarem em situação de autonomia económica; 

 

b) Serem residentes e eleitores no Concelho de Odivelas; 

 

c) Encontrarem-se em Situação Económico-Social de Emergência; 

 

d) Não serem devedores de quaisquer quantias ao Município, salvo se as mesmas se encontrem em 

situação de resolução; 

 

e) Não beneficiarem de quaisquer outros apoios sociais para o mesmo fim. 

 

2. Tratando-se de cidadãos estrangeiros devem os mesmos apresentar documentação válida de residência 

emitida pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, bem como reunirem os requisitos previstos no número 

anterior, com exceção da segunda parte da alínea b). 

 

Artigo 4.º  

Natureza do Apoio  

1. O apoio financeiro, excecional e temporário, destina-se aos Agregados Familiares ou a Pessoas Isoladas 

que se encontrem em Situação Económico-Social de Emergência, para fazer face a despesas essenciais 

ao suporte básico de vida, tais como: 

 

a) Pagamentos de água, eletricidade e gás;  

 

b) Aquisição de medicamentos e meios complementares de diagnóstico realizados no Serviço Nacional 

de Saúde, considerados fundamentais e devidamente comprovados por receita e/ou indicação 

médica;  

 

c) Aquisição de bens alimentares, ou outros de 1.ª necessidade, tais como leites, papas para criança ou 

fraldas, considerados imprescindíveis para suprir carências urgentes;  

 

2. Os Agregados Familiares ou as Pessoas Isoladas não poderão beneficiar de mais de dois apoios anuais, 

exceto no que se refere ao nível da subsistência/alimentação, e/ou em outras situações justificadas em 

Relatório Social e devidamente autorizadas.  

 

Artigo 5.º  

Fundo Permanente  

1. O Fundo Permanente a que se refere o FESMO destina-se às situações previstas no presente 

Regulamento. 

 

2. O Fundo Permanente previsto no número anterior consubstancia-se no projeto, “Fundo Social de 

Emergência”, inscrito no Plano Municipal de Atividades. 
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3. O Fundo Permanente é constituído por meio monetário de montante previamente definido, cujo valor 

está inscrito no Orçamento de Despesa e classificado na Conta 04.08.02.. 

  

4. O Titular do Fundo Permanente é o Presidente da Câmara ou o Vereador com competência delegada 

para o efeito. 

 

5. Apenas são elegíveis, para efeitos do previsto no presente Regulamento, as despesas que forem 

autorizadas pelo titular do Fundo Permanente. 

 

6. Para além do disposto nos números anteriores, aplica-se ao Fundo Permanente, subsidiariamente, o 

regime estatuído para os Fundos de Maneio. 

 
7. Para efeitos do disposto no presente Artigo será constituída uma base de dados onde constem todos os 

dados do requerente constantes no Relatório Social, que possibilitem uma correta avaliação e um 

controlo eficaz do processo de atribuição do apoio financeiro. 

 
 

CAPÍTULO II 

PROCEDIMENTOS 

 

Artigo 6.º  
Processo de Candidatura 

 

1. As candidaturas poderão ser formalizadas a todo o tempo, junto dos Serviços Municipais. 

 

2. O pedido de apoio é dirigido ao Presidente da Câmara, por escrito, em Requerimento para o efeito (em 

anexo), onde constem o apoio pretendido e os fundamentos que o suportam, bem como os elementos de 

prova, referentes ao requerente e restantes elementos do Agregado Familiar, tais como: 

 

a) Fotocópia de documento de identificação (Cartão de Cidadão ou Bilhete de Identidade), de documento 

com o Número de Identificação Fiscal (NIF); 

 

b) Tratando-se de cidadãos estrangeiros, devem apresentar fotocópia do Passaporte ou Bilhete de 

Identidade, do documento de autorização de residência em território português, dos documentos do 

Agregado Familiar ou da Pessoa Isolada, bem como documento comprovativo da área da residência; 

 

c) Fotocópia de documento que comprove a área de residência e de recenseamento do requerente; 

 

d) Tratando-se de menores ao abrigo das responsabilidades parentais deve o requerente fazer prova de 

que os menores estão a seu cargo; 

 

e) Fotocópia da última Declaração do IRS, acompanhada da respetiva nota de liquidação, donde 

constem todos os elementos do Agregado familiar. Caso o requerente não esteja legalmente obrigado 
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à entrega da declaração de IRS, tem que apresentar a competente Certidão de Isenção emitida pelo 

Serviço de Finanças. 

 

f) Documentos comprovativos de todos os rendimentos auferidos pelo requerente (Agregado Familiar 

ou Pessoa Isolada), nomeadamente:  

 

i. Documento comprovativo de todos os rendimentos e prestações sociais auferidas;  

 

ii. Documento comprovativo do valor da pensão de alimentos de menores ou, na falta deste e em 

casos excecionais, declaração sob compromisso de honra, do valor auferido;  

 

g) Certidão emitida há menos de um mês pela Direção-Geral de Impostos, onde conste a não 

existência de bens imóveis em nome do requerente, e em nome de cada um dos elementos, no caso 

dos Agregados Familiares, domicílios fiscais e respetivas datas de inscrição e/ou Autorização de 

Verificação daquela condição expressa pela CMO, através de acesso ao Portal das Finanças da 

Autoridade Tributária e Aduaneira, na presença do requerente e a partir dos NIF e senha de acesso; 

h) Documentos comprovativos das despesas elegíveis.  

 

3. Para efeitos da alínea f) do número anterior não é tido em conta o imóvel utilizado como habitação 

própria permanente do requerente, seja Agregado Familiar ou Pessoa Isolada, bem como outros imóveis, 

desde que não sejam geradores de rendimento.  

 

4. Os Serviços Municipais podem solicitar ao requerente, sempre que se torne necessário, a junção ao 

processo de outros elementos de prova para a verificação da sua Situação Económico-Social de 

Emergência. 

 

5. No caso em que o requerente não junte ao processo, no momento da candidatura, todos os documentos 

exigidos nos números anteriores, devê-lo-á fazer no prazo máximo de 5 dias, sob pena de extinção do 

processo. 

 

6. Os requerentes ficam obrigados a comunicar aos Serviços Municipais, no prazo de 10 dias, qualquer 

alteração à sua situação familiar, patrimonial ou de rendimento declarado. 

 

Artigo 7.º  

Proteção de Dados  

1. Os dados fornecidos pelos requerentes destinam-se, exclusivamente, à instrução de candidatura ao apoio 

previsto no FESMO, sendo a CMO responsável pelo seu tratamento.  

 

2. Os Agregados Familiares ou Pessoas Isoladas que requeiram apoio deverão autorizar, expressamente, a 

que se proceda ao cruzamento de dados fornecidos, com os constantes nas bases de dados de outros 

organismos públicos.  
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3. São garantidos a confidencialidade e o sigilo no tratamento dos dados em conformidade com a legislação 

em vigor, ficando garantido o direito de acesso, de retificação e de eliminação, sempre que os 

requerentes o solicitem.  

 

 

Artigo 8.º 

Análise e Avaliação das Candidaturas 

1. O processo de candidatura será analisado pelos Serviços Municipais, a quem compete emitir parecer 

técnico sobre os pedidos de apoio. 

 

2. A CMO reserva-se do direito de solicitar todas as informações que considere necessárias a uma 

avaliação objetiva do processo, nomeadamente ao Instituto de Segurança Social, I.P e/ou a outras 

instituições que atribuam benefícios, donativos ou subsídios para o mesmo fim e ao próprio candidato. 

 

3. Para efeitos do disposto no número um, devem os serviços proceder à elaboração de Relatório Social a 

juntar ao processo de Candidatura. 

Artigo 9.º 

Relatório Social 

O Relatório Social é elaborado pela equipa técnica dos Serviços Municipais e deve incluir, obrigatoriamente: 

 

a) Identificação do requerente e dos elementos do Agregado Familiar; 

 

b) Avaliação da condição socioeconómica e verificação da Situação Económico-Social de Emergência; 

 

c) Apresentação de parecer técnico, propondo o deferimento ou indeferimento da candidatura, devidamente 

fundamentado. 

 

Artigo 10.º 

Avaliação da Condição Socioeconómica 

A avaliação da condição socioeconómica é baseada no rendimento mensal per capita do Agregado Familiar, 

por aplicação da seguinte fórmula e nos termos do disposto no Artigo 2.º: 

 

C = (R – (H+S+E))/ N1 

C = Rendimento per capita;  

R = Rendimento mensal líquido;  

H = Encargo com habitação;  

S = Despesa média mensal de saúde;  

E = Encargo mensal com educação;  

N = Número de pessoas que compõem o Agregado Familiar.  
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Artigo 11.º 

Verificação da Situação Económico-Social de Emergência 

A verificação da Situação Económico-Social de Emergência tem por base o Relatório Social e a Avaliação da 

Condição Socioeconómica. 

 

Artigo 12.º 

Decisão dos Pedidos 

1. Compete ao Presidente da Câmara emitir Despacho sobre a candidatura. 

 

2. Trimestralmente, o Presidente apresentará à Câmara Municipal um relatório com informação sobre os 

apoios concedidos. 

 

Artigo 13.º  

Notificação 

1. O interessado deve apresentar-se nos Serviços Municipais, no prazo máximo de 8 dias a contar da data 

da receção da notificação, a fim de se inteirar dos procedimentos a desenvolver, sob pena de o pedido 

não ser processado. 

2. O requerente tem 10 dias para se pronunciar sobre o Despacho de indeferimento, nos termos do Artigo 

100.º e seguintes do Código de Procedimento Administrativo. 

 

Artigo 14.º  

Exclusão do Pedido  

São liminarmente excluídos de análise os pedidos que se encontrem nas seguintes situações: 

 

a) Da Avaliação da Condição Socioeconómica Agregado Familiar ou da Pessoa Isolada não resulte a 

necessária correspondência aos rendimentos declarados; 

 

b) Não preencham, cumulativamente, os requisitos exigidos no Artigo 3º; 

 

c) As informações prestadas configurem falsas declarações, com vista à obtenção do benefício previsto no 

presente Regulamento. 

 

Artigo 15.º 

Cessação de Direito ao Apoio Financeiro 

1. Constituem causas de cessação do apoio financeiro, nomeadamente: 

 

a) A prestação, pelo beneficiário ou seu representante, de falsas declarações no âmbito do apoio 

atribuído; 

 

b) A não apresentação, no prazo de 5 dias, de documentos solicitados pela CMO, no âmbito do apoio 

atribuído; 
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c) A não participação por escrito, no prazo de 10 dias a partir da data em que ocorra, de qualquer 

informação suscetível de alterar os critérios subjacentes à Verificação da Situação Económico-Social 

de Emergência; 

 

d) A prestação de falsas declarações no âmbito do apuramento das condições de acesso, 

designadamente as que se referem aos rendimentos e à Avaliação da Condição Socioeconómica, 

bem como o uso das verbas atribuídas para fins diversos dos constantes na respetiva candidatura. 

 

2. A cessação definida no número anterior produz-se nos seguintes termos: 

 

a) Verificação, pelos Serviços Municipais e no âmbito do controlo e monitorização dos apoios 

concedidos, do incumprimento, por parte do requerente, do previsto no número anterior; 

 

b) Notificação ao requerente, por parte dos Serviços Municipais, da cessação do apoio financeiro, 5 

dias após a verificação do incumprimento; 

 

c)  A comunicação prevista na alínea anterior far-se-á por Carta Registada com Aviso de Receção, 

para a morada constante no Requerimento, tendo o requerente, a contar da data de recção da 

notificação, 10 dias para se pronunciar; 

 

d) Findo o prazo, e mantendo-se o incumprimento previsto no número 1, os Serviços Municipais 

desencadearão o processo para a cessação do apoio financeiro, a submeter a Despacho do 

Presidente da Câmara.  

 

3. No âmbito da cessação do apoio financeiro podem constituir-se como penalizações do requerente:  

 

a) A imediata restituição ao Município de Odivelas, dos benefícios atribuídos; 

 

b) A interdição de candidatura ao FESMO, sem prejuízo das responsabilidades civis ou criminais 

decorrentes da prática de tais atos; 

 

c) Ser objeto de procedimentos legais que a CMO julgue como adequados. 

 

4. As penalizações previstas no número anterior podem ser cumulativas. 
 

Artigo 16.º  

Periodicidade  

Os apoios previstos no presente Regulamento têm um caráter excecional, provisório e temporário, em 

conformidade com cada situação concreta e de acordo com a análise e a avaliação da Condição 

Socioeconómica do requerente. 
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Artigo 17.º  

Entrada em vigor  

O presente Regulamento entra em vigor no dia útil seguinte ao da sua publicação, no Boletim Municipal das 

Deliberações e Decisões. 

 

Artigo 18.º  

Dúvidas e Omissões 

Todas as dúvidas e omissões suscitadas na interpretação e publicação do presente Regulamento serão 

decididas pelo Executivo Municipal. 


