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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

12.ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
 
 

Realizada em 18 de junho de 2014 
 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

VOTOS 
 

 
 

VOTO DE PROTESTO 
 

«Voto de Protesto pela decisão de 
encerramento do Instituto de Odivelas 

 
“O Instituto de Odivelas (IO) ao longo dos seus 114 anos 
de existência tem contribuído de forma impar para a 
formação e educação de cidadãs que, segundo palavras do 
atual Presidente da República, “têm prestado relevantes 
serviços ao País nas diversas áreas da cultura, das 
artes e das ciências, fazendo votos para que continue 
a preservar e honrar a sua história, as suas tradições e 
os seus princípios”. 
 
Estas palavras da mais alta figura da nação portuguesa, 
proferidas por ocasião do 110º aniversário do IO, estão 
fundadas na excelência da educação e da formação 
ministrada pelo IO, a qual é inquestionável e 
unanimemente reconhecido pelo país. 
 
Esta é, aliás, uma das razões da imensa indignação e forte 
contestação que a decisão do Sr. Ministro da Defesa 
Nacional de extinguir o IO, através do processo de fusão 
dos estabelecimentos militares de ensino, tem suscitado na 
sociedade, nas organizações e nas instituições. Desde logo, 
porque o Sr. Ministro da Defesa Nacional não apresentou 
ainda qualquer justificação plausível, o que torna a decisão 
incompreensível e suscita estranheza e desconfiança. 
 
Acresce ainda que o Sr, Ministro insiste em ignorar a 
posição de desacordo unanime dos órgãos municipais e 
das estruturas político-partidárias locais, assim como, das 
organizações associativas parentais e estudantis, isto, 
enquanto rejeita todas as propostas apresentadas que 
garantiriam a sustentabilidade financeira do IO.   
 

Não obstante a intransigência do Senhor Ministro da 
Defesa Nacional, foi depositada esperança de que a 
Assembleia da República pudesse assumir uma posição 
que fizesse prevalecer o interesse do país, reconhecido 
pelo do Sr. Presidente da República ao referir que “o 
Instituto de Odivelas é uma instituição de elevada 
credibilidade, que interessa a Portugal acarinhar e 
incentivar”. 
 
Na passada 6ª feira, dia 12 de junho, a Assembleia da 
República votou, na generalidade, o projeto de resolução 
nº. 1006/XII do Partido Comunista Português, tendo 
resultado a seguinte votação: votos a favor dos grupos 
parlamentares do Partido Socialista, do Partido Comunista 
Português e do Partido Ecologista “Os Verdes”; votos 
contra dos grupos parlamentares do Bloco de Esquerda, 
do Partido Social Democrata e do Centro Democrático 
Social – Partido Popular e, ainda, as abstenções de cinco 
deputados deste último partido político. 
 
Este resultado da votação gorou as expectativas fundadas 
pelas manifestações de apoio de muitos deputados dos 
diferentes grupos parlamentares, incluindo os partidos que 
constituem a atual maioria PSD/CDS-PP, que, 
alegadamente, tinham sido expressas em vários encontros 
formais e contactos informais tidos com os representantes 
das associações de pais e encarregados de educação das 
alunas e de ex-alunas do IO. 
 
O sentido de voto dos deputados da maioria parlamentar 
PSD/CDS-PP resultou, de acordo com notícias 
publicadas posteriormente, da disciplina de voto, o que, 
para além de suscitar reservas quanto ao livre exercício da 
função dos deputados, inscrito na Constituição da 
República Portuguesa e no Estatuto dos Deputados, 
revela, mais uma inflexibilidade do Governo, em, contra 
tudo e contra todos, concretizar uma decisão injusta, 
desajustada e penalizadora para os superiores interesses do 
país. 
 
Face ao exposto, o Executivo municipal, reunido em 18 
de junho de 2014, decidiu o seguinte: 
 
1 - Manifestar o seu protesto e indignação face ao 

sentido de voto da maioria parlamentar 
PSD/CDS-PP e do BE, relativamente ao projeto 
de resolução nº. 1006/XII, no âmbito da reunião 
plenária de 12 de junho, que “recomenda ao 
Governo que suspenda o processo de extinção do 
Instituto de Odivelas”; 

 
2 - Reiterar os apelos dirigidos ao Senhor Presidente 

da República, à Senhora Presidente da 
Assembleia da República e ao Senhor Provedor 
de Justiça no sentido de exercerem a sua 
magistratura de influência no sentido de impedir 
a extinção do Instituto de Odivelas; 
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3 - Instar, mais uma vez, o Senhor Ministro da Defesa 
Nacional para a exigência de revogar a sua 
decisão de extinguir o Instituto de Odivelas, face 
à importância do Instituto de Odivelas para 
Odivelas e para o país; 

 
4 - Manifestar, mais uma vez, a nossa determinação 

em aprofundar a luta pela permanência do 
Instituto de Odivelas, face à importância 
histórica, patrimonial e cultural que o IO encerra 
enquanto marca identitária de uma região e das 
gentes do Concelho de Odivelas, bem como, a 
função social e o contributo que ocupa na 
dinâmica económica e social local. 

 
Odivelas, 18 de junho de 2014 

 
A Senhora Presidente da Câmara 
(Susana de Carvalho Amador)» 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

VOTO DE CONGRATULAÇÃO 
 

«Liga Portuguesa Contra a Sida distinguida com o Título 
de Membro Honorário da Ordem de Mérito 

 
“A Liga Portuguesa Contra a Sida é uma Instituição 
Particular de Solidariedade Social, de Utilidade Pública, 
reconhecida como ONGD, sem fins lucrativos, 
constituída em Outubro de 1990, que tem como objetivo 
o apoio aos indivíduos infetados e afetados pelo 
VIH/Sida e outras patologias infeciosas e a promoção e 
educação para a saúde. 
 
Parceira da Câmara Municipal de Odivelas desde 2006, 
primeiro no projeto “Cuidar de Nós” onde foi constituído 
o Centro de Atendimento e Apoio Integrado (CAAI) e 
depois constituindo-se como parceira no Plano 
Estratégico Concelhio de Prevenção das 
Toxicodependências (PECPT). 
 
A liga tem como principal objetivo alertar para a 
importância da prevenção e do diagnóstico precoce, de 
modo a reduzir ao máximo os riscos de infeção pelo VIH 
e de outras doenças sexualmente transmissíveis. 
 
No passado dia 4 de junho de 2014, assistimos à 
condecoração da Liga Portuguesa Contra Sida por parte 
da sua excelência o Sr. Presidente da República Aníbal 
Cavaco Silva, com o título de Membro Honorário da 
Ordem de Mérito. 
 
Por todo o trabalho desenvolvido no Concelho de 
Odivelas e por todo o País, é com grande satisfação que 
assistimos a esta condecoração, pois consideramos que é o 
justo reconhecimento do trabalho desenvolvido pela 

equipa da Liga Portuguesa Contra a Sida, ao longo dos 
anos. 
 
O Executivo Municipal, apresenta pois o seu voto de 
congratulação pela distinção de que foi alvo a Liga 
Portuguesa Contra a Sida.” 
 
Odivelas, 18 de junho de 2014 

 
A Senhora Presidente da Câmara 

 
(Susana de Carvalho Amador)» 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

ATAS 
 

 
 

ATA DA 1.ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS DE 2011 

 
Ata da 1.ª Reunião Extraordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, realizada a 23 de fevereiro de 2011. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

ATA DA 2.ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS DE 2011 

 
Ata da 2.ª Reunião Extraordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, realizada a 11 de março de 2011. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

ATA DA 2.ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS DE 2014 

 
Ata da 2.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, realizada a 29 de janeiro de 2014. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

PRESTAÇÃO DE CONTAS 
 

 
 

PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADAS 
 
Relatório de Contas Consolidadas 2013, conforme 
documento que fará parte integrante da ata da presente 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
 Ano XV - N.º 13 – 1 de julho de 2014  

9 
 

reunião, de acordo com o proposto na informação 
Interno/2014/5582, de 2014.06.13. 
 
Carece de deliberação por parte da Assembleia Municipal 
 
(Aprovado por maioria)  
 
 

 

ANULAÇÃO DE PROCEDIMENTOS 
 

 
 

EXPLORAÇÃO E GESTÃO DOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA PARA CONSUMO PÚBLICO E RECOLHA DE EFLUENTES 

DO CONCELHO DE ODIVELAS 
 
Não adjudicação de 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, ao abrigo 
do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 79.º do Código 
dos Contratos Públicos e da alínea f) do n.º 1 do artigo 
33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, de acordo 
com a proposta n.º 11/PRES/2014, de 12 de junho de 
2014 (com alterações à proposta inicial efetuadas no 
decorrer da presente reunião, que também foram 
aprovadas). 

 
 

“PROPOSTA N.º 11/PRES/2014 
 

Assunto: Proposta de anulação dos Procedimentos de 
Exploração e Gestão dos Sistemas de Distribuição de 
Água para Consumo Público e Recolha 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; 

 
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 das redes de ambos, que 
se afigura idónea a potenciar as mais-valias que dai 
decorrem, a inverter o ciclo de degradação da 
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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. 

 
14. Por deliberação tomada na 10ª reunião ordinária da 

Câmara Municipal de Odivelas foi aprovado, com a 
fundamentação de facto e de Direito supra exposta, o 
projeto de ato administrativo de 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; 

 
15. Cumprida a formalidade de audiência de interessados 

prevista no artigo 101º do CPA, pronunciaram-se os 
concorrentes Aqualia, Indaqua e Aquapor. 

 
16. Todos estes concorrentes, nas suas pronúncias, 

vieram pugnar pela manutenção do procedimento 
concursivo, embora sem terem logrado trazer ao 
processo quaisquer questões novas ou fundamentos 
hábeis a levar o Município de Odivelas a inverter o 
sentido da projetada decisão; 

 
17. Com efeito, aqueles concorrentes invocam que a 

ocorrência da factualidade superveniente à 
apresentação das suas Propostas não preenche os 
pressupostos que podem levar a entidade adjudicante 
à anulação do concurso, nos termos da alínea d) do 
nº 1 do artigo 79º do Código dos Contratos Públicos; 

 
18. O que não se aceita. 
 
 
Proponho que: 
 
A - A Câmara Municipal de Odivelas, delibere confirmar, 
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, a 
deliberação de não adjudicação 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; 
 
B - A deliberação da Câmara Municipal seja 
posteriormente submetida à Assembleia Municipal. 
 
Odivelas, 12 de junho de 2014 
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 

(Susana de Carvalho Amador)” 
 

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

 
 
 
 

CONSTITUIÇÃO DE SERVIÇOS 
INTERMUNICIPALIZADOS 

 

 
 

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO DOS SERVIÇOS 
INTERMUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS E RESÍDUOS DOS 

CONCELHOS DE LOURES E ODIVELAS 
 
Projeto de Constituição dos Serviços Intermunicipalizados 
de Águas e Resíduos dos Concelhos de Loures e Odivelas, 
nos termos descritos na informação Interno/2014/5516, 
de 2014.06.12 e nos documentos anexos (Projeto de 
Regulamento de Organização dos Serviços; Projeto de 
Acordo de Gestão dos Serviços; Estudo sobre Viabilidade 
Económica, Técnica e Financeira), de acordo com o 
proposto na informação acima mencionada. Este assunto 
carece ainda de audição prévia por parte do ERSAR - 
Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos. 
 
(Projeto de Regulamento de Organização dos Serviços 
Intermunicipalizados de águas e Resíduos dos Municípios 
de Loures e Odivelas e Projeto de Acordo de Gestão dos 
Serviços Intermunicipalizados de águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas, publicados em anexo). 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

REABILITAR PARA ARRENDAR 
 

 
 

PROGRAMA REABILITAR PARA ARRENDAR 
 
Contrato de financiamento, sob a forma de abertura de 
crédito, a celebrar entre o Instituto da Habitação e de 
Reabilitação Urbana, I.P. e o Município de Odivelas, no 
âmbito da candidatura apresentada pela Câmara Municipal 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
 Ano XV - N.º 13 – 1 de julho de 2014  

11 
 

de Odivelas ao Programa “Reabilitar para Arrendar”, com 
os projetos de reabilitação para a Quinta do Espírito 
Santo, Quinta das Águas Férreas e Centro Interpretativo 
das Águas de Caneças, nos termos da minuta anexa à 
informação Interno/2014/5473, de 2014.06.11. 
 
Carece de deliberação por parte da Assembleia Municipal 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PARCELA DE TERRENO 
 

 
 

CEDÊNCIA EM DIREITO DE SUPERFÍCIE  
DE PARCELA DE TERRENO 

 
Constituição de um direito de superfície, a título não 
oneroso, sobre a parcela de terreno com a área de 6000,00 
m2, registada na Conservatória do Registo Predial, a favor 
do Município de Odivelas sob a ficha 5461 e inscrita na 
matriz predial urbana sob o artigo 9698 da freguesia de 
Odivelas, com o Valor Patrimonial Tributário de 
€25.330,00, a favor do Centro Comunitário e Paroquial da 
Ramada, com as seguintes condições, de acordo com o 
proposto na informação Interno/2014/5391, de 
2014.06.06: 
 
a) A parcela de terreno sobre a qual é constituído o direito 
de superfície destina-se à construção de um equipamento 
social com a valência de Lar e Centro de Dia;  
 
b) O direito de superfície é constituído, pelo prazo de 
cinquenta anos, a contar da data da assinatura da respetiva 
escritura;  
 
c) As construções a erigir deverão iniciar-se no prazo de 
dois anos, contados a partir da data da celebração da 
respetiva escritura, devendo ficar concluídas nos cinco 
anos subsequentes a esse prazo;  
 
d) Fica expressamente proibido à superficiária proceder à 
alienação do direito de superfície constituído a seu favor; - 
 
e) Em caso de incumprimento por parte da superficiária 
de qualquer das condições de constituição do direito, a 
parcela de terreno, bem como as edificações nela 
implantadas reverterão automaticamente para o 
património do Município de Odivelas, não havendo lugar 
a qualquer indemnização. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 

 

REVOGAÇÃO DE DELIBERAÇÃO 
 

 
 

ALTERAÇÃO AO PDM (LOURES) ODIVELAS 
BAIRRO TOMADA DO CAPÃO, CANEÇAS 

 
Revogação da deliberação da Câmara Municipal de 
Odivelas de 5 de setembro de 2012 (17.ª Reunião 
Ordinária – Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões n.º 17/2012, de 18 de setembro, pág. 9), relativa 
à Correção Material e Retificação do Plano Diretor 
Municipal, para o Bairro da Tomada do Capão, em 
Caneças, publicada no Diário da República de 11 de 
fevereiro de 2013, de acordo com o proposto na 
informação n.º 004/DPUPE/FL/14, de 2014.06.06. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

MUNICIPÁLIA - GESTÃO DE EQUIPAMENTOS E 
PATRIMÓNIO DO MUNICÍPIO DE ODIVELAS E.M. 

 

 
 

MUNICIPÁLIA –, E.M. 
PLANO DE ÁGUA E ATIVIDADES DAS PISCINAS DE ODIVELAS 

 
Plano de Água e Atividades das Piscinas de Odivelas para 
a Época 2014/2015, de acordo com a proposta n.º 
10/PRES/2014, datada de 12 de junho de 2014. 

 
 

“PROPOSTA N.º 10/PRES/2014 
 

Assunto: Proposta de Aprovação dos documentos da 
Municipália - Gestão de Equipamento e Património do 
Município de Odivelas EM:  
 
1. Plano de Água e Atividades das Piscinas de Odivelas 
para a Época 2014/2015; 
2. Alterações ao Regulamento Interno das Piscinas de 
Odivelas; 
3. Tabela de Preços a praticar nas Piscinas de Odivelas 
para a Época 2014/2015. 
 
A Câmara Municipal de Odivelas, na qualidade de 
detentora da titularidade do capital social da “Municipália 
- Gestão de Equipamento e Património do Município de 
Odivelas, EM”, designou a signatária como sua 
representante na Assembleia-Geral da referida Empresa 
Municipal. 
 
Na 10ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, de 20 de Maio de 2008, foi deliberado que a 
formação da vontade relativa aos assuntos da 
“Municipália, EM”  fosse definida em reunião do 
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Executivo Municipal, para posterior manifestação dessa 
mesma vontade na Assembleia-Geral da nossa empresa 
municipal. 
 
Neste contexto, apresento ao Executivo Municipal para 
deliberação os seguintes documentos da Municipália - 
Gestão de Equipamento e Património do Município de 
Odivelas EM:  
 
1. Plano de Água e Atividades das Piscinas de Odivelas 
para a Época 2014/2015; 
 
2. Alterações ao Regulamento Interno das Piscinas de 
Odivelas; 
 
3. Tabela de Preços a praticar nas Piscinas de Odivelas 
para a Época 2014/2015. 
 
Para o efeito, determino que a SAOM inclua estes pontos 
na Ordem de Trabalhos da Reunião Extraordinária da 
Câmara Municipal do dia 18 de março de 2014. 
 
Odivelas, 12 de junho de 2014 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Susana de Carvalho Amador)” 

 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 

MUNICIPÁLIA –, E.M. 
REGULAMENTO INTERNO DAS PISCINAS DE ODIVELAS 

 
Alterações ao Regulamento Interno das Piscinas de 
Odivelas, de acordo com a proposta n.º 10/PRES/2014, 
datada de 12 de junho de 2014. 
 

“PROPOSTA N.º 10/PRES/2014 
 

Assunto: Proposta de Aprovação dos documentos da 
Municipália - Gestão de Equipamento e Património do 
Município de Odivelas EM:  
 
1. Plano de Água e Atividades das Piscinas de Odivelas 
para a Época 2014/2015; 
2. Alterações ao Regulamento Interno das Piscinas de 
Odivelas; 
3. Tabela de Preços a praticar nas Piscinas de Odivelas 
para a Época 2014/2015. 
 
A Câmara Municipal de Odivelas, na qualidade de 
detentora da titularidade do capital social da “Municipália 
- Gestão de Equipamento e Património do Município de 
Odivelas, EM”, designou a signatária como sua 
representante na Assembleia-Geral da referida Empresa 
Municipal. 
 

Na 10ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, de 20 de Maio de 2008, foi deliberado que a 
formação da vontade relativa aos assuntos da 
“Municipália, EM”  fosse definida em reunião do 
Executivo Municipal, para posterior manifestação dessa 
mesma vontade na Assembleia-Geral da nossa empresa 
municipal. 
 
Neste contexto, apresento ao Executivo Municipal para 
deliberação os seguintes documentos da Municipália - 
Gestão de Equipamento e Património do Município de 
Odivelas EM:  
 
1. Plano de Água e Atividades das Piscinas de Odivelas 
para a Época 2014/2015; 
 
2. Alterações ao Regulamento Interno das Piscinas de 
Odivelas; 
 
3. Tabela de Preços a praticar nas Piscinas de Odivelas 
para a Época 2014/2015. 
 
Para o efeito, determino que a SAOM inclua estes pontos 
na Ordem de Trabalhos da Reunião Extraordinária da 
Câmara Municipal do dia 18 de março de 2014. 
 
Odivelas, 12 de junho de 2014 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Susana de Carvalho Amador)” 

 
(Aprovado por maioria) 
 
 
 

MUNICIPÁLIA –, E.M. 
TABELA DE PREÇOS – ÉPOCA 2014/2015 

 
Tabela de Preços a praticar nas Piscinas de Odivelas para 
a Época 2014/2015, de acordo com a proposta n.º 
10/PRES/2014, datada de 12 de junho de 2014. 
 

“PROPOSTA N.º 10/PRES/2014 
 

Assunto: Proposta de Aprovação dos documentos da 
Municipália - Gestão de Equipamento e Património do 
Município de Odivelas EM:  
 
1. Plano de Água e Atividades das Piscinas de Odivelas 
para a Época 2014/2015; 
2. Alterações ao Regulamento Interno das Piscinas de 
Odivelas; 
3. Tabela de Preços a praticar nas Piscinas de Odivelas 
para a Época 2014/2015. 
 
A Câmara Municipal de Odivelas, na qualidade de 
detentora da titularidade do capital social da “Municipália 
- Gestão de Equipamento e Património do Município de 
Odivelas, EM”, designou a signatária como sua 
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representante na Assembleia-Geral da referida Empresa 
Municipal. 
 
Na 10ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, de 20 de Maio de 2008, foi deliberado que a 
formação da vontade relativa aos assuntos da 
“Municipália, EM”  fosse definida em reunião do 
Executivo Municipal, para posterior manifestação dessa 
mesma vontade na Assembleia-Geral da nossa empresa 
municipal. 
 
Neste contexto, apresento ao Executivo Municipal para 
deliberação os seguintes documentos da Municipália - 
Gestão de Equipamento e Património do Município de 
Odivelas EM:  
 
1. Plano de Água e Atividades das Piscinas de Odivelas 
para a Época 2014/2015; 
 
2. Alterações ao Regulamento Interno das Piscinas de 
Odivelas; 
 
3. Tabela de Preços a praticar nas Piscinas de Odivelas 
para a Época 2014/2015. 
 
Para o efeito, determino que a SAOM inclua estes pontos 
na Ordem de Trabalhos da Reunião Extraordinária da 
Câmara Municipal do dia 18 de março de 2014. 
 
Odivelas, 12 de junho de 2014 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Susana de Carvalho Amador)” 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

RELATÓRIO - REABILITAÇÃO URBANA 
 

 
 

RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO 
 
Relatório de Monitorização da Operação de Reabilitação 
Urbana da Área de Reabilitação Urbana da Vertente Sul, 
do Concelho de Odivelas, relativo ao ano de 2013, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2014/5423. 
 
Carece de deliberação por parte da Assembleia Municipal 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 
 
 

 

PLANO DE AÇÃO SOCIAL  
E TRANSPORTES ESCOLARES 

 

 
 

PLANO DE AÇÃO SOCIAL E TRANSPORTES ESCOLARES 
 
Plano de Ação Social e Transportes Escolares, para 
implementação a partir do ano letivo 2014/2015, com as 
seguintes modalidades de apoio: apoios socioeducativos; 
refeições escolares; atividades de animação e de apoio à 
família; transportes escolares, e respetivas normas, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2014/5424, de 2014.06.09. 
 
(Plano de Ação Social e Transportes Escolares publicado 
em anexo) 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

APOIO À FAMÍLIA 
 

 
 

PROGRAMA DAS ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E DE APOIO À 
FAMÍLIA (AAAF) NA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 

 
Programa das Atividades de Animação e de Apoio à 
Família (AAAF) na Educação Pré-Escolar. Com este 
programa pretende-se adaptar os tempos de permanência 
das crianças nos estabelecimentos de educação pré-escolar 
às necessidades das famílias e, simultaneamente garantir 
que as mesmas usufruam de atividades com qualidade 
pedagógica e complementares das atividades educativas. 
Assegurar o acompanhamento das crianças antes e depois 
do período diário de atividades educativas, e durante os 
períodos de interrupção dessas atividades. De acordo com 
o proposto na informação n.º Interno/2014/5452, de 
2014.06.11. 
 
Minutas dos Acordos de Colaboração e Cooperação 
Bipartido e Tripartido a implementar no ano letivo 
2014/2015, que se encontram anexas à informação 
referida. 
 
Carece de deliberação por parte da Assembleia Municipal 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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CESSAÇÃO DO ACORDO DE 
COOPERAÇÃO E COLABORAÇÃO 

 

 
 

Cessação do Acordo de Cooperação e Colaboração 
Tripartido entre a Câmara Municipal de Odivelas, a 
Associação de Pais da Escola Básica Veiga Ferreira e o 
Agrupamento de Escolas Sudoeste de Odivelas, aprovado 
na 13.ª Reunião da Câmara Municipal de Odivelas, datada 
de 27 de junho de 2012, (Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões N.º 13 de 2012, página 16). 
 
Aditamento ao Contrato n.º 28/13, realizado entre a 
Câmara Municipal de Odivelas e a Uniself – Sociedade de 
Restaurantes Públicos e Privados, S.A., com a integração 
do fornecimento de 3 refeições diárias aos alunos da 
Escola Básica Veiga Ferreira, a partir de 1 de setembro de 
2014, até ao final do ano letivo de 2014/2015. As 
condições da prestação do serviço são as constantes no 
caderno de encargos que enquadra a prestação do serviço 
em vigor, devendo a mesma ter início a 1 de setembro de 
2014, para os alunos que frequentam as Atividades de 
Animação de Apoio à Família (AAAF) e no dia 
determinado para início das atividades letivas, para os 
restantes alunos, conforme calendário escolar para o ano 
letivo 2014/2015. O valor global estimado da prestação 
do serviço é de € 33.707,80 (trinta e três mil setecentos e 
sete euros e oitenta cêntimos) para o ano letivo 
2014/2015. 
 
De acordo com o proposto na informação dos serviços 
n.º Interno/2014/5438, de 09-06-14. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇO 
 

 
 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE PEQUENO-ALMOÇO E LANCHE PARA 
OS ALUNOS DA ESCOLA BÁSICA PORTO PINHEIRO 

 
Aquisição de serviço de pequenos-almoços e lanches para 
os alunos da Escola Básica de Porto Pinheiro, a partir de 
setembro de 2014. Através de um ajuste direto à empresa 
adjudicatária do serviço de refeições, Uniself – Sociedade 
de Restaurantes Públicos e Privados, S.A.. Pretende-se que 
o serviço seja executado de acordo com as cláusulas do 
Caderno de Encargos, desenvolvido pela Câmara 
Municipal de Odivelas, devendo, obrigatoriamente, ser 
respeitada a ementa em vigor nos restantes 
estabelecimentos de ensino. 
 
A comparticipação das refeições será a seguinte: 
 

A Câmara Municipal de Odivelas pagará diretamente e 
integralmente o custo do serviço de refeições (pequeno-
almoço e lanche) à Uniself, S.A., tendo em conta o 
número mensal de refeições fornecidas aos alunos da 
Escola Básica e Jardim de Infância Porto Pinheiro; 
 
A venda das senhas será efetuada, tendo por base os 
escalões de comparticipação dos alunos deliberado pela 
Câmara Municipal de Odivelas e a verba resultante da 
transação, será rececionada pelo Agrupamento de Escolas 
Moinhos da Arroja e remetida por transferência bancária 
para a Câmara Municipal de Odivelas. 
 
O fornecimento do serviço fica condicionado ao 
calendário escolar, publicado em Diário da República, 
para o 1.º ciclo e pré-escolar, pelo que a empresa deverá 
assegurar o fornecimento do serviço de pequenos-
almoços e lanches em todos os dias de atividades letivas, 
interrompendo o fornecimento do serviço nas férias e 
interrupções letivas, para os alunos da EB1. No que se 
refere às crianças do JI – Atividades de Animação e de 
Apoio à Família (AAAF), o fornecimento do serviço de 
refeições será assegurado, todos os dias (exceto fins de 
semana e feriados), excetuando o mês de Agosto aos 
alunos de JI. 
 
O valor da prestação do serviço é de € 36.705,00 (trinta e 
seis mil, setecentos e cinco euros), (sem IVA incluído) 
para o ano letivo de 2014/2015. 
 
De acordo com o proposto na informação dos serviços 
n.º Interno/2014/4682, de 2014-06-09. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

REGULAMENTO 
 

 
 

REVOGAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL 
SOBRE A “PROPOSTA DE REGULAMENTO DO 

CONSELHO MUNICIPAL SÉNIOR DE ODIVELAS” 
 

Proposta de revogação da deliberação do Executivo 
Municipal, tomada na 11ª Reunião Extraordinária da 
Câmara Municipal, de 2012-12-28, sobre a “Proposta de 
Regulamento do Conselho Municipal Sénior” (Boletim 
Municipal das Deliberações e Decisões Edição Especial N.º 1 de 
2013, página 20), de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2014/5433, de 2014-06-11. 
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PROPOSTA DE "REGULAMENTO DO CONSELHO 
MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA DE ODIVELAS" 

 
Proposta de “Regulamento do Conselho Municipal da 
Pessoa Idosa de Odivelas”, conforme documento anexo à 
informação n.º Interno/2014/5433, de 2014-06-11. 
 
Carece de deliberação por parte da Assembleia Municipal 
 
(Aprovados por maioria) 

 
 
 
 

ESPETÁCULOS INFANTIS 
 

 
 

APRESENTAÇÃO DE ESPETÁCULOS INFANTIS NA SALA 
POLIVALENTE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL D. DINIS 

 
Apresentação de três peças infantis pelo Teatro Camarim 
– Atividades Teatrais, na sala polivalente, no âmbito do 
Plano de Atividades da Biblioteca Municipal D. Dinis, de 
acordo com o proposto na informação do serviço com o 
n.º Interno/2014/5012, de 27-05-14. 
 
Espetáculos: 
 
“De Tema em Tema Nasce 1 Poema”, a realizar no dia 5 
de julho às 11 horas, destinado a crianças entre os 3 e os 
12 anos; 
 
“Zé Pateta, Zé Poeta”, a realizar no dia 4 de outubro às 11 
horas, destinado a crianças entre os 3 e os 12 anos; 
 
“A Birra do Pai Natal”, a realizar no dia 13 de dezembro 
às 11 horas, destinado a crianças entre os 3 e os 12 anos. 
 
Divulgação: 
 
Produção gráfica no Gabinete de Comunicação e 
Modernização Administrativa e respetiva divulgação 
através da agenda cultural, de nota à imprensa e de convite 
via correio eletrónico para a base de dados da Biblioteca 
Municipal D. Dinis, entre outros meios que o Gabinete de 
Comunicação e Modernização Administrativa considere 
adequados a uma divulgação eficaz da iniciativa. 
 
Condições de realização das peças: 
 
Para a realização dos espetáculos o Município de Odivelas 
cede a sala polivalente, colabora na divulgação, no 
acolhimento e na organização do espaço, enriquecendo a 
programação cultural da Biblioteca. 
 
A companhia de teatro obtém receita cobrando € 4 
(quatro euros) a cada espectador, oferecendo, em 
contrapartida, um livro novo à Biblioteca no valor de €15 
(quinze euros) quando atingir os 60 espectadores. 
 
(Aprovado por maioria) 

 

WORKSHOPS DE PLASTICINA 
 

 
 

REALIZAÇÃO DE WORKSHOPS DE PLASTICINA NA 
CASA DA JUVENTUDE 

 
Realização de Workshops de Plasticina na Casa da 
Juventude, em colaboração com a monitora e munícipe 
Mónica Pereira, durante o mês de julho de 2014, de 
acordo com o proposto na informação do serviço com o 
n.º Interno/2014/5362, de 2104-06-0. 
 
Desenvolvimento: 
 
Características dos Workshops 
 
Datas: 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28 e 30 de julho 
 
Tema: “As férias de verão com plasticina são uma 
diversão” 
 
Subtemas: 
 
Dia 2 - O Fundo do Mar 
Dia 4 - Os Santos Populares  
Dia 7 - Moldura 
Dia 9 - O Teu Nome  
Dia 11 - Estações do Ano 
Dia 14 - Porta-Chaves 
Dia 16 – A Árvore 
Dia 18 - O Teatro 
Dia 21 - A Bandeira de Portugal 
Dia 23 - A Quinta 
Dia 25 - Porta-Fotos 
Dia 28 - Boneco para Lápis 
Dia 30 - Memorial de Odivelas 
 
Idades / Horário: dos 4 aos 10 anos, das 11.00h às 12.00h. 
 
Objetivos: despertar o gosto, a criatividade e estimular o 
desenvolvimento das crianças, através de atividades 
diversas com massa de modelagem que salta, seca ao ar e 
as cores misturam-se.  
 
Condições de realização dos Workshops: 
 
Para a realização dos Workshops o Município de Odivelas 
disponibiliza a sala multiusos da Casa da Juventude, 
colabora na divulgação, no acolhimento e na organização 
do espaço, enriquecendo, em contrapartida, as dinâmicas 
da Casa da Juventude em período de férias de verão.  
 
A monitora obtém receita cobrando a cada participante 
residente no Concelho o valor de € 4 e não residentes o 
valor de € 6 pela participação em cada workshop, em 
compensação, oferece uma maquete alusiva ao “Memorial 
de Odivelas” no valor aproximado de quatro inscrições (€ 
16) à Casa da Juventude. 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
Ano XV - N.º 13 – 1 de julho de 2014 

16 
 

Divulgação: 
 
Produção gráfica no Gabinete de Comunicação e 
Modernização Administrativa e respetiva divulgação 
através da agenda cultural, de nota à imprensa e de convite 
via correio eletrónico para a base de dados do Setor da 
Juventude, entre outros meios que o Gabinete de 
Comunicação e Modernização Administrativa considere 
adequados a uma divulgação eficaz da iniciativa. 
 
Custos: 
 
Sem custos diretos.  
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

CONTRATO DE COMODATO 
 

 
 

CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE COMODATO ENTRE O 
MUNICÍPIO DE ODIVELAS E O CENTRO SOCIAL E 

PAROQUIAL DA PÓVOA DE SANTO ADRIÃO 
 

Proposta de Contrato de comodato a celebrar entre o 
Município de Odivelas e o Centro Social e Paroquial da 
Póvoa de Santo Adrião, para disponibilização do espaço 
correspondente ao Auditório Municipal da Póvoa de 
Santo Adrião, prédio urbano composto por edifício de 
dois pisos, sito na Rua Padre José Anchieta, N.º 9 e n.º 
9A, na freguesia da Póvoa de Santo Adrião, 2620-069, 
descrito na Conservatória do Registo Predial de Odivelas 
sob a ficha 696, da freguesia da Póvoa de Santo Adrião, 
inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 1027 da 
mesma freguesia, e com o valor patrimonial de € 
383.790,00 (trezentos e oitenta e três mil setecentos e 
noventa euros). De acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2014/5000, de 2014-05-27 e nos 
termos da minuta anexa à informação. 

 
 

“Contrato de Comodato N° 00/GGPAG/2014 
 

ENTRE 
 
MUNICÍPIO DE ODIVELAS, com sede na Quinta da 
Memória, Rua Guilherme Gomes Fernandes, 2675-372 
Odivelas, pessoa coletiva com o n.º 504 293 125, 
representado pela Presidente da Câmara Municipal, 
Susana de Fátima Carvalho Amador, casada, portadora do 
cartão de cidadão com o número de identificação civil 
07740330-4, válido até 21 de setembro de 2014, natural da 
Freguesia de Alagoa, Concelho de Portalegre, com 
domicílio profissional na Quinta da Memória, Rua 
Guilherme Gomes Fernandes, Odivelas, adiante 
designado por Comodante, 
 
E 

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DA POVÓA DE SANTO 
ADRIÃO, com sede na Rua Major Mouzinho Albuquerque, 
2620-153 Póvoa de Santo Adrião, pessoa coletiva com o 
n° 506506851, representada por Pe. Rui Manuel Sousa 
Valério, portador do cartão de cidadão com o numero de 
identificação civil 07408120 9 ZZ8, válido até 21-01-2019, 
natural da Freguesia de Caxarias, Concelho de Ourém, 
com domicílio profissional, Na Praceta S. José n.º 30, 3.° 
Esq. 2620-078 Povoa de Santo Adrião, e adiante 
designado por Comodatário, 
 
É celebrado e reciprocamente aceite o presente contrato 
de comodato, aprovado pela Câmara Municipal de 
Odivelas na reunião de que se rege pelas cláusulas 
seguintes: 

 
Cláusula 1ª 

 
O Comodante é proprietário e legitimo possuidor do 
prédio urbano composto por edifício de dois pisos, sito na 
Rua Padre José Anchieta, N.º 9 e N.º 9 A, na freguesia da 
Póvoa de Santo Adrião, 2620-069 Póvoa de Santo Adrião, 
descrito na Conservatória do Registo Predial de Odivelas 
sob a ficha 696, da freguesia da Póvoa de Santo Adrião, 
inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 1027 da 
mesma freguesia, e com o valor patrimonial de € 
383.790,00 (trezentos e oitenta e três mil setecentos e 
noventa euros).  

 
Cláusula 2ª 

 
Pelo presente contrato é comodatado o imóvel 
identificado na Cláusula 1ª destinando-se este única e 
exclusivamente à prossecução das atribuições do 
Comodatário. 

 
Cláusula 3ª 

 
1. O imóvel comodatado é entregue ao Comodatário, 
nesta data, no estado em que atualmente se encontra, 
facto que o Comodatário declara expressamente conhecer 
e aceitar. 
 
2. O Comodatário fica expressamente autorizado a realizar 
no imóvel para que o mesmo possa ser utilizado para os 
fins para os quais foi comodatado, não podendo, contudo, 
tais obras incidir sobre os elementos externos e internos 
estruturais essenciais do imóvel de forma a causar-lhe 
danos irreparáveis. 
 
3. As obras a realizar referidas no número anterior ficarão 
a cargo e a expensas próprias do Comodatário. 
 
4. Todas as despesas que resultem da realização das obras 
de que o imóvel carece, com elas conexas ou com a sua 
execução, constituirão responsabilidade do Comodatário. 
 
5. Quaisquer outras obras para além das descritas nos 
números anteriores dependem de prévia autorização, por 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
 Ano XV - N.º 13 – 1 de julho de 2014  

17 
 

escrito, do Comodante, com exceção de obras de mera 
reparação e conservação. 
 
6. Sem prejuízo do estabelecido nos números anteriores, o 
Comodatário obriga-se a proceder às obras de reparação e 
conservação no imóvel comodatado. 

 
Cláusula 4ª 

 
1. No imóvel melhor identificado na cláusula 1ª encontra-
se instalada uma caixa de ATM, propriedade do Banco 
Santander Totta, S.A., cuja manutenção e abastecimento 
se faz pela parte interior do edifício, facto que o 
Comodatário declara expressamente conhecer e aceitar. 
 
2. Para os efeitos previstos no número anterior o 
Comodatário declara aceitar que o proprietário da caixa de 
ATM, bem como outras entidades que por força de lei ou 
contrato promovam a manutenção e abastecimento do 
referido equipamento, designadamente, a SIBS - 
Sociedade Interbancária de Serviços, S.A., acedam ao 
interior do edifício possuindo para o efeito uma chave.  

 
Cláusula 5ª 

 
O presente contrato é celebrado pelo prazo de cinco anos, 
renováveis, salvo se qualquer das partes o denunciar com 
aviso prévio de 90 (noventa dias) relativamente à data do 
seu termo.  

 
Cláusula 6ª 

 
O Comodatário não poderá ceder a terceiros o uso do 
imóvel objeto do presente contrato sem autorização 
expressa do Comodante. 

 
Cláusula 7ª 

 
As despesas de funcionamento, designadamente as 
referentes aos consumos de água, eletricidade, limpeza, 
eventuais seguros de recheio, contribuições condominiais, 
telefone e internet são da responsabilidade do 
Comodatário. 

 
Cláusula 8ª 

 
1 - Findo o contrato o imóvel comodatado será restituído 
em bom estado de conservação ao Comodante e sem 
direito a qualquer indemnização ao Comodatário pelas 
obras por este realizadas. 
 
2 - O Comodatário poderá levantar as benfeitorias, apenas 
no caso de não provocar detrimento do imóvel, não tendo 
direito a haver o valor delas no caso contrário. 

 
Cláusula 9ª 

 

1. O presente contrato cessa os seus efeitos nos termos 
gerais de direito, não obstante, o Comodante poderá 
resolver o contrato com fundamento em justa causa. 
 
2. Considera-se justa causa, designadamente, a utilização 
do imóvel comodatado para fins estranhos aos 
consagrados nos estatutos do Comodatário. 
 
3. É considerada condição resolutiva a cessação do uso do 
imóvel por parte do Comodatário.  

 
Cláusula 10ª 

 
Em tudo o que o presente contrato for omisso aplicam-se, 
subsidiariamente, as disposições legais em vigor, 
nomeadamente o estabelecido nos artigos 1129° a 
1141°do Código Civil. 
 
Para resolução dos litígios emergentes do presente 
contrato será competente o Tribunal da Comarca de 
Loures, com expressa renúncia a qualquer outro. 
 
Odivelas, ___ de _______________ de 2014. 
 
O presente contrato foi feito em duplicado, ficando um 
original devidamente assinado para cada um dos 
outorgantes. 
 
Por estarem de acordo leem e assinam. 
 
Isento de Imposto de Selo 
 
P’lo Comodante 
_____________________________ 
(Susana de Fátima Carvalho Amador) 
 
P’lo Comodatário 
_____________________________ 
(Pe. Rui Manuel Sousa Valério)” 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

INICIATIVA “COMEMORAÇÃO DO MÊS DO IDOSO 2014” 
 

Realização da iniciativa “Comemoração do Mês do Idosos 
2014”, de acordo com o proposto na informação do 
serviço com o n.º Interno 2014/5457, de 2014-06-11, nos 
seguintes termos: 
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“(…) 
PROPOSTA DE PROGRAMAÇÂO 
 
1. Atuação da Banda Maior 
 
Espetáculo da Banda Maior, que integra os 14 temas do 
CD “ O Regresso dos Clássicos”.  
 
Data: 28 de setembro 
Horário: 15h00 
Local: Centro Cultural Malaposta 
Custos estimados: sem despesas diretas para o Plano de 
Atividades e Orçamento  
 
2. Estreia de Peça de Teatro pelo Grupo de Teatro Sénior 
de Odivelas 
 
Iniciativa em parceria com o Centro Cultural da 
Malaposta. 
 
Data: 30 de setembro 
Horário: 21h30 
Local: Centro Cultural da Malaposta. 
Custos estimados: sem despesas diretas para o Plano de 
Atividades e Orçamento  
 
3. Exibição da Peça de Teatro pelo Grupo de Teatro 
Sénior de Odivelas 
 
Iniciativa em parceria com o Centro Cultural da Malaposta 
destinada, em particular, aos utentes das entidades locais 
com respostas sociais de apoio à terceira idade. 
 
Data: 01 de outubro 
Horário: 14h30 
Local: Centro Cultural da Malaposta. 
Custos estimados: sem despesas diretas para o Plano de 
Atividades e Orçamento  
 
4. Exibição de um Filme na Sala de Cinema do Centro 
Cultural da Malaposta 
 
Iniciativa em colaboração com o Centro Cultural da 
Malaposta. 
 
Data: Em data a definir 
Horário: 15h00 
Local: Centro Cultural Malaposta 
Custos estimados: sem despesas diretas para o Plano de 
Atividades e Orçamento  
 
 
5. “Academia dos Saberes” - Curso de Inglês (2.ª edição) e 
Curso de Inglês 2º nível (1ª edição) 
 
Início da segunda edição do curso de inglês – nível básico 
e 1ª edição do 2º nível 
 
 

Data: 02 de outubro 
Horário: 15h00 
Local: Auditório dos Paços do Concelho 
N.º de participantes: 20 
Custos estimados: sem despesas diretas para o Plano de 
Atividades e Orçamento  
 
6. “Academia dos Saberes” – Aula aberta de equitação  
 
Um grupo de 15 seniores terá a oportunidade de participar 
numa aula aberta de equitação no Centro Hípico da Paiã. 
 
Data: 06 de outubro 
Horário: 15h30 
Local: Escola Agrícola de Paiã 
N.º de participantes: 15 
Custos estimados: custos de aquisição de seguros (vide in 
Mapa de Custos pág. 8) 
 
7 “Passeia, Confraterniza e Conhece” – Visita ao Palácio 
de São Bento  
 
Visita guiada, organizada pela Assembleia da Republica, ao 
Palácio de S. Bento, com duração aproximada de 1h30. 
 
Data: 07 de outubro 
Horário: 10h00 – 12h30 
N.º de participantes: 25 
Custos estimados: sem despesas diretas para o Plano de 
Atividades e Orçamento  
 
8. “Academia dos Saberes” – Oficina de Defesa Pessoal 
 
Oficina de Defesa Pessoal para 25 munícipes seniores, 
visando trabalhar aspetos que permitam ajudar na 
prevenção de situações geradoras de risco. 
 
Data: 08 e 09 de outubro 
Horário: 15h30 
Local: Auditório do Centro de Exposições de Odivelas 
N.º de participantes: 25 
Custos estimados: custos de aquisição de seguros (vide in 
Mapa de Custos pág. 8) 
 
9. “IV Encontro de Coros Seniores” 
 
4.ª Edição do Encontro de Coros Seniores de Odivelas 
com a participação de Grupos Corais (Grupo Coral da 
Comissão de Reformados Pensionistas e Idoso da Póvoa 
Santo Adrião, Centro Dia Olival Basto, Comissão Unitária 
de Reformados, Pensionistas e Idosos de Odivelas, 
Comissão Unitária de Reformados, Pensionistas e Idoso 
de Caneças, Associação Cantinho do Idoso). Pretende-se 
proporcionar um momento de intercâmbio cultural, de 
aprimoramento musical e fortalecimento de laços entre 
Instituições e Utentes. 
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Data: 10 de outubro 
Horário: 14h30 
Local: Pavilhão Polivalente da J.F. Odivelas (a confirmar) 
Custos estimados: custos de aquisição de bens (vide in 
Mapa de Custos, pág. 8) 
 
10. “Passeia, Confraterniza e Conhece” – Visita ao Museu 
de Arte Antiga  
 
Visita livre ao Museu de Arte Antiga. 
 
Data: 10 de outubro 
Horário: 10h00 – 12h30 
N.º de participantes: 45 
Custos estimados: sem despesas diretas para o Plano de 
Atividades e Orçamento. 
 
11. Seminário “Cidadania Ativa 65+: Experiências Locais 
de Participação em Portugal” 
 
Iniciativa promovida pela Câmara Municipal de Odivelas 
em parceria com o Instituto de Ciências Sociais da 
Universidade de Lisboa. 
 
A participação das pessoas mais velhas na definição e 
implementação de políticas e ações locais é essencial para 
desenvolver projetos, serviços e cidades «amigas das 
pessoas idosas». Mas constitui também um desafio 
acrescido num país e com uma população que, como 
sucede em Portugal, tem reduzidas tradições de 
participação cívica e política.  
 
E contudo existem já experiências no terreno, que é 
fundamental conhecer, analisar e debater para encontrar e 
promover a adoção de soluções adaptadas ao contexto 
nacional e aos contextos locais.  
 
Data: 14 de outubro 
Horário: 09h30 – 18h00 
Local: Auditório dos Paços do Concelho 
N.º de participantes: 100 
Custos estimados: custos de aquisição de bens (vide in 
Mapa de Custos pág. 8) 
 
12. “Academia dos Saberes” – Oficina / Tarde de Dança 
 
Proposta de danças: cha-cha-cha, salsa, valsa, rumba, 
coreografias em círculo, em que os intervenientes vão 
rodando e trocando sucessivamente de pares. Momento 
de aprendizagem, descontração e de convívio. 
 
Data: 15 de outubro 
Horário: 14h00 – 17h00 
N.º de participantes: 40  
Local: Pavilhão Multiusos  
Custos estimados: custos de aquisição de seguros (vide in 
Mapa de Custos pág. 8) 
 
 

13. “IV Encontro de Tunas Seniores” 
 
4.ª Edição do Encontro de Tunas. Pretende-se 
proporcionar um momento de intercâmbio cultural, de 
aprimoramento musical e fortalecimento de laços entre 
grupos congéneres. 
 
Data: 17 de outubro 
Horário: 14h30 – 17h00 
Local: Pavilhão Polivalente da J.F. Odivelas (aguarda 
confirmação) 
Custos estimados: custos de aquisição de bens (vide in 
Mapa de Custos pág. 8) 
 
14. “Passeia, Confraterniza e Conhece” – Visita ao Palácio 
de Belém 
 
Visita guiada ao Museu e Palácio de Belém, com ingressos 
para os visitantes seniores e reformados de €3,50 a pagar 
pelos próprios. 
 
Data: 18 de outubro 
Horário: 10h00 
N.º de participantes: 45 
Local: Saída dos Paços do Concelho 
Custos estimados: sem despesas diretas para o Plano de 
Atividades e Orçamento  
 
15. Peça de Teatro: “Joaninha dos Olhos Verdes” 
inspirado na obra de Almeida Garrett – Companhia do 
Teatro Nacional D. Maria II vai à Malaposta  
 
Possibilidade de assistir uma peça de teatro da companhia 
do Teatro Nacional D. Maria II. 
 
Data: 22 de outubro 
Horário: 21h00 
N.º de participantes: 25 
Local: Centro Cultural Malaposta 
Custos estimados: sem despesas diretas para o Plano de 
Atividades e Orçamento  
 
16. “Passeia, Confraterniza e Conhece” – Visita Palácio 
Nacional de Mafra 
 
Visita ao Palácio de Nacional de Mafra 
Data: 26 de outubro 
Horário: 15h00 
N.º de participantes: 45 
Custos estimados: sem despesas diretas para o Plano de 
Atividades e Orçamento  
 
17. Stand-Up Comédia 
 
Proporcionar um momento de descontração e convívio 
em que os seniores participem não só como espetadores 
mas como comediantes. 
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Data: 27 de outubro 
Horário: 15h00 
Local: Café- Concerto no Centro Cultural da Malaposta  
N.º de participantes: 80 
Custos estimados: sem despesas diretas para o Plano de 
Atividades e Orçamento  
 
18. Conversas em Rede: “Aprendizagem ao Longo da 
Vida 
 
Com a colaboração do Instituto do Envelhecimento da 
Universidade de Lisboa, RUTIS e Universidade Sénior de 
Odivelas 
 
Data: 28 de outubro 
Horário: 10h00 
Local: Auditório dos Paços do Concelho 
Custos estimados: sem despesas diretas para o Plano de 
Atividades e Orçamento  
 
19. “Academia dos Saberes” – Oficina de Yoga 
 
Oficina com o objetivo de apresentar os benefícios da 
prática de Yoga para seniores, com uma aula gratuita e 
demonstração de Yoga. 
 
Data: 29 e 30 de outubro 
Horário: 9h30 – 11h00 
N.º de participantes: 25  
Local: Centro de Exposições de Odivelas  
Custos estimados: sem despesas diretas para o Plano de 
Atividades e Orçamento  
 
20. “Noite de Fados”  
 
Pretende-se a realização de uma sessão de fado amador 
protagonizada por munícipes com idade igual ou superior 
a 60 anos, previamente selecionados, acompanhados por 
músicos profissionais e com um(a) convidado(a) especial. 
 
Data: 31 de outubro 
Horário: 21h30-24h00 
Local: Pavilhão Polivalente de Odivelas (aguarda 
confirmação) 
N.º de participantes: 200 
Custos estimados: custos de aquisição de bens (vide in 
Mapa de Custos pág.8) 
 
Ao programa ora proposto, podem ainda vir a acrescer 
outras atividades resultado de parcerias que futuramente 
possam ser estabelecidas e que não impliquem despesa 
direta no Plano de Atividades e Orçamento. 
 
MAPA DE CUSTOS 
 
Os custos previstos para o Mês do Idoso 2014 são as 
seguintes: 
 
 

RUBRICA ORÇAMENTAL 
Mês do Idoso (2014/A/104) 

C.F.: 2.3.2.2./01080404 

PREVISÃO 
DE CUSTOS 

N.º de ATIVIDADE e 
DESCRIÇÃO 

Aquisição de Serviços 
C.O.E.: 2603/020225 

€ 1.200,00 
20. Noite de Fados: 
instrumentista e fadista 
convidado 

Seguros 
C.O.E.: 2603/020212 

€ 300,00 

6. “Academia dos Saberes” – 
Aula aberta de equitação 

8. “Academia dos Saberes” – 
Oficina de Defesa Pessoal 

“Academia dos Saberes” – 
Oficina / Tarde de Dança 

Outros Bens 
C.O.E.: 2603/020121 

€ 350,00 

9. “IV Encontro de Coros 
Seniores” – águas  

11. Seminário “Cidadania Ativa 
65+: experiências locais de 
participação em Portugal”  - 
coffee break 

“IV Encontro de Tunas 
Seniores” - águas 

Conversas em Rede: 
“Aprendizagem ao Longo da 
Vida - coffee break 

20.“Noite de Fados” - coffee 
break 

TOTAL € 1.850,00  

 
Caso a presente proposta obtenha concordância superior, 
prevê-se que os custos estimados para a sua 
consubstanciação se cifrem, num valor total, de cerca de 
1.850,00€ (mil, oitocentos e cinquenta euros) c/IVA 
incluído. (…)” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ACEITAÇÃO DE DOAÇÃO DE UMA OBRA DE SOFIA SIMÕES 
 

Aceitação da doação de um quadro “Shadow”, obra de 
Sofia Simões, com as dimensões de 150x70cm, no valor 
total de 1.350,00€, (mil, trezentos e cinquenta euros), na 
sequência da realização de uma exposição de pintura da 
artista plástica, intitulada “Reminiscências” na Galeria D. 
Dinis, de 13 de fevereiro a 6 de abril de 2014, para passar 
a pertencer ao acervo Municipal do Centro de Exposições 
de Odivelas, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno 2014/4996, de 2014-05-27. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

POVARTE – ASSOCIAÇÃO DE ARTES E ARTESANATO DA 
PÓVOA DE SANTO ADRIÃO 

CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 
 

Ratificação do despacho da Senhora Presidente exarado 
na informação n.º Interno 2014/5232 de 2014-06-03, para 
a atribuição, de um apoio, sob a forma de transporte 
municipal à POVARTE – Associação de Artes e 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
 Ano XV - N.º 13 – 1 de julho de 2014  

21 
 

Artesanato da Póvoa de Santo Adrião, para o dia 8 de 
junho de 2014, para deslocação às Caldas da Rainha e 
Óbidos, com um custo total estimado de € 192,02 (cento e 
noventa e dois euros e dois cêntimos), de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno 2014/5232 de 2014-
06-03. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ASSOCIAÇÃO DE ESCOTEIROS DE PORTUGAL 
– GRUPO 205 DE FAMÕES 

CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 
 

Atribuição, de um apoio, sob a forma de transporte 
municipal à Associação dos Escoteiros de Portugal – 
Grupo 205 de Famões, para os dias 27 e 29 de junho de 
2014, no âmbito das celebrações do 13º Aniversário do 
Grupo, para deslocação da Gare do Oriente para a sede 
do Grupo de Famões e deslocação do Grupo de Famões 
para a Gare do Oriente, com um custo total estimado de 
€74,12 (setenta e quatro euros e doze cêntimos), de 
acordo com o proposto na informação n.º Interno 
2014/5269 de 2014-06-03. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

RANCHO DE FOLCLORE ETNOGRÁFICO 
“OS MOLEIROS DO POMARINHO” 

CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 
 

Atribuição, de um apoio, sob a forma de transporte 
municipal ao Rancho Folclórico e Etnográfico “Os 
Moleiros do Pomarinho”, para os dias 22 e 23 de junho de 
2014, para deslocação a Vila Nova de Muía, Ponte da 
Barca, com um custo total estimado de €637,56 
(seiscentos e trinta e sete euros e cinquenta e seis 
cêntimos), de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno 2014/5250 de 2014-06-03. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

RANCHO DE FOLCLORE ETNOGRÁFICO 
“OS MOLEIROS DO POMARINHO” 

CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 
 

Atribuição, de um apoio, sob a forma de transporte 
municipal ao Rancho Folclórico e Etnográfico “Os 
Moleiros do Pomarinho”, para os dias 05 e 06 de junho de 
2014, para deslocação a Cabeço de Vide, Portalegre, com 
um custo total estimado de €262,86 (duzentos e sessenta e 
dois euros e oitenta e seis cêntimos), de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno 2014/5258 de 2014-
06-03. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 

RANCHO DE FOLCLORE ETNOGRÁFICO 
“OS MOLEIROS DO POMARINHO” 

CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 
 

Atribuição, de um apoio, sob a forma de transporte 
municipal ao Rancho Folclórico e Etnográfico “Os 
Moleiros do Pomarinho”, para os dias 02 e 03 de agosto 
de 2014, para deslocação à Aldeia de Paio Pires, Seixal, 
com um custo total estimado de €92,54 (noventa e dois 
euros e cinquenta cêntimos), de acordo com o proposto 
na informação n.º Interno 2014/5263 de 2014-06-03. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PROCESSOS PARTICULARES 
 

 
 

ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 1/2007 
PARA OS LOTES 1 E 3 - BAIRRO QUINTA DAS PRETAS 

UNIÃO DE FREGUESIAS DE PONTINHA E FAMÕES 
PROCESSO N.º 4822/RC 

 

Alteração ao alvará de loteamento n.º 1/2007, inserido no 
Bairro Quinta das Pretas, na União das Freguesias de 
Pontinha e Famões, para os lotes 1 e 3, em nome de Maria 
de Jesus Sequeira Loureiro e António da Silva Nunes, nas 
condições constantes na informação técnica n.º 
66/MS/DGOU/DRRU/14, de 2014.05.22, e de acordo 
com o proposto na informação n.º 4822/RC, de 
2014.06.05, constante a folhas 2819 do processo. 
 
As alterações correspondem a alteração de parâmetros 
urbanísticos dos lotes 1 e 3 incluindo o aumento da área 
do lote 3 e a redução da área de cedência para espaço 
verde adjacente ao lote 1, de forma a fazer corresponder 
as áreas e limites destes lotes aos polígonos de 
implantação cotados na planta de síntese. 
 
A proposta de alteração à licença de loteamento 
caracteriza-se pelos seguintes indicadores urbanísticos: 
 

Lote Área de 
Implantação 

 Área 

N.º Aprov. Prop. Aprov. Prop. 

1 368,00 368,00 156,00 131,60 

3 312,00 318,75 169,00 169,00 

Diferença 6,75 -24,40 

 
Lote Áreas de construção Índice de 

 Construção existente ocupação 

 Pisos Área  

N.º Aprov. Prop. Aprov. Prop. Aprov. Prop. 

1 2,00 2,00 468,00 263,20 0,43 0,35 

3 2,00 2,00 507,00 338,00 0,54 0,54 

Diferença 0 -373,80  
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Lote N.º N.º de 
 De Fogos Ocupações 
   

N.º Aprov Prop. Aprov. Prop. 
1 2 2 0 0 
3 2 2 0 0 

Diferença 0 0 

 
Verifica-se o aumento da área do lote 3, a redução das 
áreas de implantação da edificação do lote 1 e a redução 
das áreas de construção de ambos os lotes. 
 
É igualmente proposta a redução da parcela A cedida para 
espaços verdes em 6,75 m2, que passa de 202,00 m2 para 
195,25 m2. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 4/2007 PARA O 
LOTE 4 - BAIRRO QUINTA DA FONTE – FREGUESIA DE ODIVELAS 

PROCESSO N.º 3015/LO 
 

Alteração ao alvará de loteamento n.º 4/2007, inserido no 
Bairro Quinta da Fonte, Freguesia de Odivelas, para o lote 
4, em nome de António Gaspar Pimenta Barbosa, nas 
condições constantes na informação técnica n.º 
137/RD/DRRU/DGOU/14, de 2014-05-30, que consta 
do processo e de acordo com o proposto na informação 
n.º 3015/LO, de 2014-06-03, constante a folhas 1161 do 
processo. 
 
A alteração incide sobre o lote 4 e compreende a 
unificação do polígono de implantação da edificação 
principal e do anexo, eliminação da indicação de 
construção existente a reformular, eliminação de uma 
construção que confinava com o lote 3 e alteração do 
ónus de “Nos anexos assinalados terá de ser criada 
cobertura não visitável, no mínimo, na área que fique a 
menos de 1,5 metros dos lotes e propriedades 
confinantes” para “eliminar servidão de vistas”. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO CAUÇÃO 
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RAMADA E CANEÇAS 

BAIRRO DO GIRASSOL, LOTE 330 
 

Substituição de hipoteca legal, constituída sobre o lote 
330, inserido no Bairro do Girassol, na União das 
Freguesias de Ramada e Caneças, pelo depósito caução n.º 
10343, 29-05-2014, do Banco Caixa Geral de Depósitos, 
no valor de €3.829,41 (três mil, oitocentos e vinte e nove 
euros e quarenta e um cêntimos), em nome de Zélia Maria 
Coelho Silva, para garantir a boa execução das obras de 
urbanização referentes ao Alvará de Loteamento n.º 
2/2013 de 12 de setembro de 2013, de acordo com o 
proposto na informação n.º 53/SM/DRRU/DGOU/14, 
de 2014-06-04. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 

UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 
 
 

DESPACHOS 
 

 
 
 

PRESIDÊNCIA 
 

 
 

DESPACHO N.º 44/PRES/2014 
 

Assunto: Constituição de Grupo de Trabalho- Elaboração 
do Plano de Internalização de Atividades da Municipália 
EM. 
 
A Municipália EM, única empresa municipal do concelho 
de Odivelas, resultou da fusão, por incorporação, em 
outubro de 2007, de duas empresas municipais: a 
Odivelcultur EM e a Odivelgest EM. 
 
Assim, numa ótica de rentabilização e otimização dos 
meios existentes e do quadro de pessoal destas duas 
estruturas empresarias, a Municipália EM passou a 
prosseguir as atividades que, até então, se dividiam em 
duas entidades autónomas. 
 
Aliás, pautando sempre a sua atuação ao serviço do 
interesse público e em prol das necessidades da 
comunidade, a boa gestão dos equipamentos municipais, a 
prestação de um serviço público de qualidade e a adoção 
de políticas de redução de custos, resultaram numa 
evidente aceitação do serviço prestado pela Municipália 
EM por parte da população do Concelho de Odivelas, 
tendo-se tornado esta empresa uma referência a nível 
nacional pela qualidade das suas iniciativas, 
designadamente no âmbito cultural. 
 
Pese embora tenhamos tentado, desde sempre, preservar a 
mesma, mostram-se agora esgotadas todas as diligências, 
em face de uma comunicação da Inspeção- Geral de 
Finanças onde somos compelidos a dissolver/liquidar a 
Municipália EM à luz do quadro legal vigente (Lei n.º 
50/2012, de 31/08), a nosso ver injusto, mas que num 
Estado de Direito temos que cumprir e respeitar. 
 
Assim, determino a constituição de um Grupo de 
Trabalho para Elaboração de Proposta de Internalização 
das atividades da Municipália EM, nos termos e para os 
efeitos do artigo 62.º nº12 da Lei n.º 50/2012, de 31 de 
agosto, o qua será constituído pelos seguintes elementos: 
 
Pela Câmara Municipal: 
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- José Esteves, que assumirá a coordenação do Grupo de 
Trabalho e dos respetivos trabalhos 

- Irene Duarte 
- Cristina Mira 
- Susana Teixeira 
- Carlos Alexandre Lérias 
- Angelina Pereira 
- Manuela Seringa   
 
Pela Municipália EM (indicados pela empresa municipal): 
 
- Manuel Coelho 
- Joaquim Campos 
- Sandra Lameira 
 
A proposta de internalização das atividades da Municipália 
EM deve ser apresentada à signatária no prazo de 60 dias 
a contar da data do presente despacho. 
 
O grupo de trabalho poderá solicitar a colaboração técnica 
dos serviços municipais, caso considere necessário. 
 
Odivelas, 26 de junho de 2014 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Susana de Carvalho Amador) 
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AASSSSEEMMBBLLEEIIAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  
DDEE  OODDIIVVEELLAASS  
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ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

 
 

99..ªª  SSEESSSSÃÃOO  EEXXTTRRAAOORRDDIINNÁÁRRIIAA  
 

RReeaalliizzaaddaa  eemm  1199  ddee  jjuunnhhoo  ddee  22001144  
 
 
 
 

PONTO ÚNICO 
 

 
 

PLANO DIRETOR MUNICIPAL 
 

Sessão de debate Temático sobre o “Plano Diretor 
Municipal” (sem deliberações). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

 
 

1100..ªª  SSEESSSSÃÃOO  EEXXTTRRAAOORRDDIINNÁÁRRIIAA  
 

RReeaalliizzaaddaa  eemm  2244  ddee  jjuunnhhoo  ddee  22001144  
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

ATAS 
 

 
 

ATA N.º 21/ 2013-2017 
 
Ata n.º 21/2013-2017, referente à 3.ª Sessão 
Extraordinária do quadriénio, realizada no dia 19 de 
dezembro de 2013. 
 
(Aprovada por maioria) 

 
 
 

ATA Nº 22/2013-2017 
 
Ata n.º 22/2013-2017, referente à 1.ª Sessão Ordinária do 
Quadriénio, realizada no dia 23 dezembro 2013. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

ATA Nº 23/2013- 2017 
 
Ata n.º 23/2013-2017, referente à 4.ª Sessão Extra do 
Quadriénio, realizada no dia 30 dezembro de 2013. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

ATA Nº1/2014 
 
Ata n.º 1/2014, referente à 2.ª sessão Extraordinária, 
realizada no dia 24 fevereiro de 2014. 
 
(Aprovada por maioria) 
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ATA Nº 2/2014 
 
Ata n.º 2/2014, referente à 1ª Sessão Ordinária, realizada 
no dia 27 fevereiro de 2014. 
 
(Aprovada por maioria) 

 
 
 

ATA N.º 10/2014 
 

Ata n.º 10/2014, referente à 8ª Sessão Extraordinária, 
realizada no dia 29 de maio de 2014. 
 
(Aprovada por maioria) 

 
 
 
 

PRESTAÇÃO DE CONTAS 
 

 
 

PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADAS 
 
Prestação de Contas Consolidadas, de acordo com a 
informação dos serviços com o nº Interno/2014/5582 de 
2014-06-13, remetida pela Senhora Presidente da Câmara 
à Assembleia Municipal, aprovada na 12ª Reunião 
Ordinária da Câmara Municipal, realizada em 18 de junho 
de 2014, (Presente Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões n.º 13/2014, de 1 de julho, página 8), que se dá 
como reproduzida e arquivada na pasta da presente 
reunião. 
 
 
“Relatório de Gestão Consolidado 2013 
 
01’ NOTA INTRODUTÓRIA 
 
Na continuidade da Reforma da Contabilidade Pública 
que se iniciou nos princípios da década de 90, com 
especial destaque para a publicação do Decreto-Lei n.º 
232/97, de 3 de Setembro - Plano Oficial de 
Contabilidade Pública (POCP) e posteriormente os planos 
sectoriais, nomeadamente o Decreto-Lei 54-A/99, de 22 
de Fevereiro – Plano Oficial de Contabilidade das 
Autarquias Locais (POCAL), pretendeu-se obter 
informação contabilística uniformizada de forma a 
permitir a elaboração das Contas Consolidadas do Sector 
Público Administrativo. 
 
No que respeita às Autarquias Locais, o Plano Oficial de 
Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL) não obriga 
à consolidação de contas, porém o novo Regime 
Financeiro das Autarquias Locais, Lei n.º 73/2013 de 3 de 
setembro, preconiza o seguinte no seu artigo 75º n.º 1: 
 
“Sem prejuízo dos documentos de prestação de contas 
individuais previstos na lei, os municípios, as entidades 
intermunicipais e as suas entidades associativas, 

apresentam contas consolidadas com as entidades detidas 
ou participadas.” 
 
Já o seu n.º 7 refere: 
 
“Os documentos de prestação de contas consolidadas 
constituem um todo e compreendem o relatório de gestão 
e as seguintes demonstrações financeiras: 
 
a) Balanço consolidado; 
b) Demonstração consolidada dos resultados por 
natureza; 
c) Mapa de fluxos de caixa consolidados de operações 
orçamentais; 
d) Anexo às demonstrações financeiras consolidadas…” 
 
Assim a consolidação de contas, tem por objetivos: 
 
- Facilitar o controlo legal e político; 
- Melhorar a informação financeira do Município; 
- Conhecer de uma forma mais clara as relações jurídicas e 
financeiras existentes entre o Município e a sua 
participada; 
- Contribuir para a melhoria da informação financeira do 
sector autárquico; 
- Permitir uma política de grupo mais eficaz em matérias 
como a gestão de recursos humanos, tesouraria e 
informatização dos recursos. 
 
Em 2010, através da Portaria n.º 474/2010, de 1 de Julho, 
estabeleceram-se um conjunto de princípios 
enquadradores, subjacentes à consolidação de contas das 
entidades integradas no sector público administrativo. 
 
Os princípios devem assegurar, não só a relevância e 
materialidade, a fiabilidade, a neutralidade, a plenitude, a 
representação fidedigna e a imagem verdadeira e 
apropriada da posição financeira, dos resultados e da 
execução orçamental do conjunto das entidades 
compreendidas na consolidação, mas também a forma 
como são utilizados os recursos, para além de permitir 
proceder à comparação, no que concerne à informação 
intertemporal, com outros sectores e com outras ordens 
jurídicas. 
 
02’ CARACTERIZAÇÃO DO GRUPO 
 
O Grupo é constituído por: 
 
• Câmara Municipal de Odivelas; 
• Municipália – Gestão de Equipamentos e Património do 
Município de Odivelas EM, sendo o capital desta detido a 
100% pelo Município de Odivelas; 
• Odivelas Viva, S.A sendo que a Câmara Municipal de 
Odivelas detém 49% do seu capital social. 
 
Para além destas participações financeiras, a Câmara 
Municipal detém ainda uma participação 3,5% do Capital 
Social da SIMTEJO, participação financeira que é relevada 
pelo método do custo de aquisição na consolidação. 
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Com a aplicação da Lei n.º 73/2013, de 3 de Setembro, 
presume-se a existência de controlo quando se verifique, 
relativamente a outra entidade, pelo menos um dos 
seguintes indicadores de poder ou de resultado: 
 
a) A faculdade de vetar os orçamentos; 
b) A possibilidade de vetar, derrogar ou modificar as 
decisões dos órgãos de gestão; 
c) A detenção da titularidade dos ativos líquidos com 
direito de livre acesso a estes; 
d) A capacidade de conseguir a sua cooperação na 
realização de objetivos próprios; 
e) A assunção da responsabilidade subsidiária pelos 
passivos da outra entidade. 
 
Uma vez existirem situações enquadráveis na alínea e), 
acima, em 2013 a consolidação do Município de Odivelas 
inclui a empresa Odivelas Viva, S.A., pelo método de 
consolidação integral, tendo sido apresentados os 
interesses não controlados numa linha autónoma dos 
Capitais Próprios.(…)” 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

ANULAÇÃO DE PROCEDIMENTOS 
 

 
 

EXPLORAÇÃO E GESTÃO DOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA PARA CONSUMO PÚBLICO E RECOLHA DE 

EFLUENTES DO CONCELHO DE ODIVELAS 
 

Proposta de Anulação de Exploração e Gestão dos 
Sistemas de Distribuição de Água para Consumo Público 
e Recolha de Efluentes do Concelho de Odivelas, de 
acordo a Proposta N.º 11/PRES/2014 de 2014-06-12, 
remetida pela Senhora Presidente da Câmara à Assembleia 
Municipal, aprovada na 12ª Reunião Ordinária da Câmara 
Municipal, realizada em 18 de junho de 2014, (Presente 
Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 13/2014, de 1 
de julho, página 9), que se dá como reproduzida e 
arquivada na pasta da presente reunião. 

 
 

“PROPOSTA N.º 11/PRES/2014 
 

Assunto: Proposta de anulação dos Procedimentos de 
Exploração e Gestão dos Sistemas de Distribuição de 
Água para Consumo Público e Recolha do Concelho de 
Odivelas 
 
Considerando que: 
 
19. 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; 

 
20. 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; 

 
21. Nos últimos 8 anos, se acentuou o grau de 

insatisfação dos munícipes de Odivelas com os 
serviços prestados pelos SMAS de Loures; 

 
22. 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; 

 
23. 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; 

 
24. 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; 

 
25. 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;  

 
26. 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; 

 
27. Neste momento, o procedimento concursivo se 

encontra em fase de apreciação das Propostas 
apresentadas pelos concorrentes; 
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28. 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; 

 
29. Em resultado das negociações que se encetaram entre 

os dois municípios, foi possível encontrar uma 
solução gestionária comum das redes de ambos, 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; 

 
30. 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; 

 
31. 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. 

 
32. Por deliberação tomada na 10ª reunião ordinária da 

Câmara Municipal de Odivelas foi aprovado, com a 
fundamentação de facto e de Direito supra exposta, o 
projeto de ato administrativo de 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; 

 
33. Cumprida a formalidade de audiência de interessados 

prevista no artigo 101º do CPA, pronunciaram-se os 
concorrentes Aqualia, Indaqua e Aquapor. 

 
34. Todos estes concorrentes, nas suas pronúncias, 

vieram pugnar pela manutenção do procedimento 
concursivo, embora sem terem logrado trazer ao 
processo quaisquer questões novas ou fundamentos 
hábeis a levar o Município de Odivelas a inverter o 
sentido da projetada decisão; 

 
35. Com efeito, aqueles concorrentes invocam que a 

ocorrência da factualidade superveniente à 
apresentação das suas Propostas não preenche os 

pressupostos que podem levar a entidade adjudicante 
à anulação do concurso, nos termos da alínea d) do 
nº 1 do artigo 79º do Código dos Contratos Públicos; 

 
36. O que não se aceita. 
 
Proponho que: 
 
A - A Câmara Municipal de Odivelas, delibere confirmar, 
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, a 
deliberação de não adjudicação 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; 
 
B - A deliberação da Câmara Municipal seja 
posteriormente submetida à Assembleia Municipal. 
 
Odivelas, 12 de junho de 2014 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Susana de Carvalho Amador)” 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

VOTO DE PROTESTO 
 

 
 

Pela bancada do Bloco de Esquerda foi apresentado um 
voto de protesto relativo ao direito de qualquer membro 
da Assembleia Municipal solicitar e receber as 
informações no prazo legalmente estabelecido. 
 
(Rejeitado por maioria) 

 
 
 
 

REABILITAR PARA ARRENDAR 
 

 
 

PROGRAMA REABILITAR PARA ARRENDAR 
 

Programa Reabilitar para Arrendar – Contrato 
Financiamento Sob a Forma de Abertura de Crédito, de 
acordo com a informação dos serviços com o nº 
Interno/2014/5473, de 2014-06-11, remetida pela 
Senhora Presidente da Câmara a esta Assembleia 
Municipal, aprovada na 12ª Reunião Ordinária da Câmara 
Municipal, realizada em 18 de junho de 2014, (Presente 
Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 13/2014, de 1 
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de julho, página 10), que se dá como reproduzida e 
arquivada na pasta da presente reunião. 
 
(Minuta do Contrato de Financiamento Sob a Forma de 
abertura de Crédito publicado em anexo) 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

RETIRADA DE PONTOS 
 

 
 

Retirada, da ordem de trabalhos da presente sessão de 
modo a serem discutidos numa outra sessão em horário 
regimental, dos seguintes pontos: 
 
Ponto 5, referente à “Proposta de Criação de uma 
Incubadora de Empresas”; 
 
Ponto 6, referente à “Proposta de Criação de um Projeto 
de Apoio à Criação e ao Desenvolvimento de Negócios 
Promovidos por Mulheres”; 
 
Ponto 7, referente à “Proposta de Criação de um Projeto 
de Incentivo ao empreendedorismo Jovem.” 
 
Ponto 8, referente à «Subscrição da “Carta da Governação 
a Vários Níveis na Europa”»; 
 
Ponto 9, referente à “Atividade das Comissões da 
Assembleia Municipal”. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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REGULAMENTO DE ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS INTERMUNICI PALIZADOS DE ÁGUAS 

E RESÍDUOS DOS MUNICÍPIOS DE LOURES E ODIVELAS  

 
 
O regime jurídico da atividade empresarial local e das participações locais foi aprovado pela Lei 

n.º 50/2012, de 31 de agosto. 

 

Esta Lei, veio estabelecer de forma integrada o enquadramento legal de toda a atividade 

empresarial desenvolvida pelos municípios, na qual também se integra a desenvolvida sob a 

forma de serviços municipalizados. 

 

Serviços municipalizados são estruturas organizativas de cariz empresarial do município, 

destituídas de personalidade jurídica, sendo que a sua criação por dois ou mais municípios 

reveste a natureza de serviços intermunicipalizados e encontra previsão legal no n.º 5, do artigo 

8.º da supra referida Lei. 

 

Integrando a Lei n.º 50/2012 o enquadramento legal de toda a atividade empresarial local, 

estabelece a mesma o regime jurídico dos serviços intermunicipalizados que, embora não mereça 

especificação segue, com as necessárias adaptações, o regime estatuído para a atividade dos 

serviços municipalizados. 

 

Ao proceder ao enquadramento jurídico da atividade dos serviços, a Lei n.º 50/2012 define regras 

relativas à criação e extinção de serviços, à sua forma de gestão e organização, ao seu objeto e 

ainda regras relativas ao seu órgão de gestão, de direção administrativa e respetivas 

competências. 

 

Assim, tendo por enquadramento as normas legais contidas na Lei n.º 50/2012 e em harmonia 

com o disposto no Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro e na Lei n.º 49/2012, de 29 de 

agosto, torna-se necessário proceder à definição do modelo de organização interna, estrutura e 

atribuições dos serviços. 

 

Considerando assim os princípios de unidade e eficácia de ação, da aproximação dos serviços 

aos cidadãos, da melhoria quantitativa e qualitativa do serviço prestado pelos quais se deve 

pautar a atividade administrativa, foi elaborado o presente Regulamento de Organização dos 

Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas. 
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CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Artigo 1.º 

Objeto 

 

O presente regulamento visa definir o modelo da estrutura dos Serviços Intermunicipalizados de 

Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas, adiante designados por SIMAR, a 

competência dos seus órgãos e a organização dos respetivos serviços. 

 

Artigo 2.º 

Natureza 

 

Os SIMAR de Loures e Odivelas são um serviço público não personalizado, de interesse local, 

dotado de autonomia técnica, administrativa e financeira e geridos sob a forma empresarial, no 

quadro da organização intermunicipal, inscrevendo-se na administração direta dos respetivos 

municípios. 

 

Artigo 3.º 

Missão 

 

A missão dos SIMAR de Loures e Odivelas consiste em garantir o abastecimento público de água, 

conforme os padrões de qualidade legalmente estabelecidos para consumo humano, a recolha e 

drenagem de águas residuais, e a recolha e transporte de resíduos urbanos, nos Concelhos de 

Loures e Odivelas. 

 

Artigo 4.º 

Visão 

 

Os SIMAR de Loures e Odivelas visam ser uma organização de excelência pela qualidade dos 

serviços prestados, desenvolvendo a sua atividade no respeito por elevados padrões de 

responsabilidade ambiental, financeira e social.  
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Artigo 5.º 

Atribuições 

 

1. São atribuições dos SIMAR de Loures e Odivelas: 

a. A gestão do sistema intermunicipal de captação, elevação, tratamento, adução, 

armazenamento e distribuição de água para consumo humano; 

b. A gestão do sistema intermunicipal de recolha, drenagem, elevação, tratamento e rejeição 

de águas residuais urbanas; 

c. A recolha, transporte e destino final de lamas de fossas sépticas; 

d. A conceção e exploração do sistema de recolha e transporte de resíduos urbanos; 

e. A prestação de outros serviços conexos com as suas áreas de atividade. 

2. Os SIMAR poderão desenvolver atividades complementares das referidas no número anterior 

cujo desempenho lhes seja cometido por deliberação das Assembleias Municipais de Loures e 

Odivelas, desde que se inscrevam nas atribuições municipais e sejam suscetíveis de gestão sob a 

forma empresarial. 

 

 

CAPÍTULO II 

PRINCÍPIOS 

 

Artigo 6.º  

Princípios gerais de ética  

 

Os SIMAR estão exclusivamente ao serviço do interesse público devendo observar, no 

desempenho das suas funções, os valores fundamentais e princípios da atividade administrativa 

consagrados na Constituição e na Lei, designadamente os da legalidade, justiça e 

imparcialidade, competência, responsabilidade, proporcionalidade, transparência e boa-fé.  

 

Artigo 7.º  

Princípios de gestão  

 

1. Os SIMAR promovem uma gestão orientada para resultados, de acordo com os objetivos 

anuais e plurianuais a atingir, definindo os recursos a utilizar e os programas a desenvolver, 

aplicando de forma sistemática mecanismos de controlo e de avaliação dos resultados.  

2. A atuação dos SIMAR pretende-se orientada por critérios de qualidade, eficácia, eficiência e 

desburocratização de procedimentos, cooperação, comunicação eficaz e aproximação ao cidadão.  
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3. No âmbito das suas competências e naquelas que são as suas atribuições, os SIMAR prestam 

serviços de acordo com os seguintes princípios: 

a. A promoção tendencial da sua universalidade e a garantia da igualdade no acesso; 

b. A garantia da qualidade do serviço e da proteção dos interesses dos utilizadores; 

c. O desenvolvimento da transparência na prestação dos serviços; 

d. A proteção da saúde pública e do ambiente; 

e. A garantia da eficiência e melhoria contínua na utilização dos recursos afetos, respondendo 

à evolução das exigências técnicas e às melhores técnicas ambientais disponíveis; 

f. A promoção da solidariedade económica e social, do correto ordenamento do território e do 

desenvolvimento regional. 

 

 

CAPÍTULO III 

ORGANIZAÇÃO 

 

SECÇÃO I 

MODELO DE ORGANIZAÇÃO INTERNA E ÓRGÃOS 

 

Artigo 8.º 

Modelo de organização interna 

 

1. A organização interna dos SIMAR obedece a um modelo estrutural misto, composto por uma 

estrutura hierarquizada e por uma estrutura matricial, com equipas multidisciplinares agrupadas 

em unidades de competências ou produto para as áreas operativas. 

2. A execução técnica e a implementação das orientações emanadas pelo Conselho de 

Administração são asseguradas por um Diretor Delegado, cujo cargo é equiparado a cargo de 

direção superior do primeiro grau, bem como pelas estruturas nuclear e flexível dos serviços. 

 

Artigo 9.º 

Componente da estrutura hierarquizada 

 

1. A área de atividade da estrutura interna hierarquizada é composta por unidades orgânicas 

nucleares e flexíveis. 

2. A estrutura nuclear é composta por unidades orgânicas nucleares, constituídas por Diretor 

Delegado e Departamentos, dirigidas por um Diretor Delegado e por Diretores de Departamento 
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que correspondem, respetivamente, a cargos de direção superior de primeiro grau e de direção 

intermédia do primeiro grau. 

3. A estrutura flexível é composta por unidades orgânicas flexíveis, dirigidas por chefes de divisão 

que correspondem a cargos de direção intermédia do segundo grau. 

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

termos da lei, assegurar a permanente adequação do serviço às necessidades de funcionamento 

e de otimização dos recursos, tendo em conta a programação e o controlo criterioso dos custos e 

resultados. 

 

Artigo 10.º 

Componente da estrutura matricial 

 

1. A componente matricial será adotada sempre que as áreas operativas dos serviços se possam 

desenvolver por projetos, agrupando-se por unidades de competências, consubstanciados em 

equipas multidisciplinares com base na mobilidade funcional. 

2. A estrutura matricial é constituída por equipas multidisciplinares, tendo o respetivo dirigente o 

estatuto remuneratório equiparado a Diretor de Departamento Municipal ou Chefe de Divisão 

Municipal. 

 

Artigo 11.º 

Unidades orgânicas nucleares 

 

A estrutura interna dos SIMAR é composta pelas unidades orgânicas nucleares seguintes: 

a. Diretor Delegado; 

b. Departamento de Exploração de Águas; 

c. Departamento Administrativo e Financeiro; 

d. Departamento de Resíduos e Apoio Logístico; 

e. Departamento Comercial. 

 

Artigo 12.º 

Unidades orgânicas flexíveis 

 

1. A estrutura hierárquica dos SIMAR tem a estrutura flexível definida nos termos dos números 

seguintes. 

2. Integram os Serviços de Assessoria: 

a. Gabinete de Auditoria, Certificação e Controlo de Gestão; 
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b. Divisão de Laboratório e Qualidade; 

c. Divisão de Fiscalização; 

d. Divisão de Cadastro, Estudos e Projetos; 

e. Gabinete de Tecnologias, Informática e Comunicações; 

f.  Gabinete Jurídico; 

g. Gabinete de Imagem e Comunicação. 

3. Integram o Departamento de Exploração de Águas: 

a. Divisão de Exploração de Redes de Águas; 

b. Divisão de Redes e Manutenção. 

4. Integram o Departamento Administrativo e Financeiro: 

a. Divisão Financeira; 

b. Divisão de Aprovisionamento: 

c. Divisão Administrativa e Documental; 

d. Divisão de Recursos Humanos. 

5. Integram o Departamento de Resíduos e Apoio Logístico: 

a. Divisão de Resíduos Urbanos; 

b. Divisão de Gestão de Frotas; 

c. Divisão de Apoio Logístico. 

6. Integram o Departamento Comercial: 

a. Divisão de Atendimento e Gestão de Clientes; 

b. Divisão de Faturação e Controlo de Consumos.  

 

SECÇÃO II 

ÓRGÃOS 

 

Artigo 13.º 

Conselho de Administração 

 

Os Serviços Intermunicipalizados são geridos por um Conselho de Administração, 

abreviadamente designado por CA, ao qual compete dirigir os SIMAR com vista à prossecução 

das atribuições definidas no artigo 5.º do presente regulamento. 
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Artigo 14.º 

Composição 

 
1. O Conselho de Administração é composto por um Presidente e dois vogais, um de cada 

Câmara, a designar entre membros das respetivas Câmaras Municipais, podendo estes ser 

exonerados a todo o tempo. 

2. O Conselho de Administração é presidido, alternadamente, por representante da Câmara 

Municipal de Loures e da Câmara Municipal de Odivelas, por um período correspondente a 

metade do prazo do mandato dos respetivos órgãos autárquicos ou daquele que estiver em curso 

aquando da constituição dos SIMAR. 

3. A primeira presidência do Conselho de Administração dos SIMAR será atribuída ao Município 

de Loures. 

 
Artigo 15.º 

Mandato 

 
1. O mandato dos membros do Conselho de Administração coincide com o respetivo mandato 

enquanto membros da Câmara Municipal de onde provêm. 

2. Sendo exonerado qualquer membro do Conselho de Administração sem que tenha sido 

indicado substituto, a sua representação será assegurada pelo Presidente da Câmara à qual 

pertencia o membro exonerado. 

3. O mandato dos membros do Conselho de Administração não é remunerado nos termos da lei. 

 
Artigo 16.º 

Competências 

 
Compete ao Conselho de Administração: 

a. Gerir os serviços intermunicipalizados e exercer as competências respeitantes à prestação 

de serviço público; 

b. Deliberar sobre todos os assuntos relacionados com a gestão e a direção dos recursos 

humanos; 

c. Preparar as opções do plano e o orçamento, bem como outros instrumentos financeiros e de 

gestão, a apresentar às Câmaras Municipais; 

d. Promover a elaboração dos documentos de gestão, de acordo com o regime legal em vigor; 

e. Elaborar os documentos de prestação de contas a apresentar às Câmaras Municipais; 

f. Propor às Câmaras Municipais, na matéria da competência destas, todas as medidas 

tendentes a melhorar a organização e o funcionamento dos serviços intermunicipalizados; 
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g. Fiscalizar e superintender os atos praticados por todas as unidades orgânicas, bem como 

pelo diretor delegado; 

h. Constituir conselhos, comissões e grupos de trabalho ou equivalentes, determinando as 

suas competências, sempre que tal se revele necessário em função da prossecução das 

atribuições dos Serviços, principalmente no que se refere à definição de estratégias e 

inovações; 

i. Exercer as demais competências previstas na Lei. 

 
Artigo 17.º 

Competências em relação às Câmaras Municipais 

 
Compete ao Conselho de Administração apresentar às Câmaras Municipais para posterior 

deliberação das Assembleias Municipais: 

a. As grandes linhas de atuação, a incluir nos planos de médio e longo prazo, relativas à 

gestão de recursos hídricos, do saneamento básico e dos resíduos urbanos que lhe compita 

executar; 

b. Os projetos regulamentares dos SIMAR e respetivas alterações, bem como o mapa de 

pessoal e as medidas de gestão de recursos humanos não incluídas no âmbito das suas 

competências; 

c. Os projetos de orçamento e as propostas dos planos, bem como os demais documentos 

económico-financeiros; 

d. Os documentos finais, bem como os relatórios de avaliação do grau de execução dos 

planos, de acordo com o regime legal em vigor; 

e. As propostas, conjuntamente com os estudos que lhes servem de suporte, de alteração do 

sistema de taxas e tarifas; 

f. Todas as demais medidas ou propostas que ultrapassem a sua esfera de competência, de 

acordo com o disposto na Lei; 

g. As divergências ou incompatibilidades relativas às medidas ou propostas referidas na alínea 

precedente, serão dirimidas por consenso entre as partes. 

 
Artigo 18.º 

Competências do Presidente do Conselho de Administr ação 

 
1. Compete ao Presidente do Conselho de Administração, abreviadamente, designado por PCA: 

a. Convocar e dirigir as reuniões do Conselho de Administração; 

b. Coordenar e superintender a ação dos serviços, promovendo o cumprimento das 

deliberações tomadas pelo Conselho de Administração; 
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c. Outorgar, em nome dos SIMAR, todos os contratos; 

d. Homologar a avaliação de desempenho dos trabalhadores dos Serviços; 

e. Exercer os demais poderes que lhe sejam atribuídos por lei ou por deliberação do Conselho 

de Administração. 

2. O Presidente poderá delegar ou subdelegar o exercício da sua competência, própria ou 

delegada, em qualquer membro do Conselho de Administração ou no pessoal dirigente, de acordo 

com as deliberações tomadas pelo Conselho.  

 
Artigo 19.º 

Delegação de competências 

 
1. O Conselho de Administração poderá, nos termos da lei, delegar as suas competências no seu 

Presidente. 

2. O Conselho de Administração poderá delegar no Diretor Delegado, com faculdade 

subdelegatória nos dirigentes as competências relativas à orientação técnica e à direção 

administrativa, em tudo o que não seja da sua exclusiva competência. 

3. O subdelegado pode subdelegar as competências que lhe tenham sido subdelegadas, salvo 

reserva expressa do delegante ou subdelegante nos termos do Art.º 36.º, n.º 2 do CPA. 

4. O disposto no número anterior não prejudica o direito de avocação e revogação nos termos do 

Art.º 

39.º, n.º 2 do CPA. 

5. A delegação e subdelegação de competências constituem instrumentos privilegiados de gestão, 

cabendo aos titulares dos cargos de direção a promoção da sua adoção, enquanto meios que 

propiciam a redução de circuitos de decisão e uma gestão mais célere e desburocratizada. 

 
Artigo 20.º 

Reuniões do Conselho de Administração 

 
1. O Conselho de Administração reúne quinzenalmente em reunião ordinária e 

extraordinariamente sempre que o seu Presidente o convoque. 

2. De tudo quanto ocorrer nas reuniões, é lavrada ata, elaborada sob a responsabilidade do 

secretariado de apoio ao Conselho de Administração, podendo a mesma ser aprovada e assinada 

no final de cada sessão sob a forma de minuta, mediante prévia deliberação nesse sentido. 

3. As decisões fundamentais de gestão devem ser objeto de decisão do Conselho de 

Administração, em conformidade com o previsto no Acordo de Gestão em vigor. 

4. Sem prejuízo do disposto no número anterior, em caso de voto vencido será o mesmo registado 

em anexo à ata aprovada da qual faz parte integrante.  
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5. O Presidente do Conselho de Administração pode convocar para as reuniões trabalhadores ou 

outros colaboradores dos SIMAR, por sua iniciativa ou por solicitação de qualquer membro do 

Conselho de Administração. 

6. A ordem de trabalhos acompanha a convocatória assinada pelo Presidente ou por quem o 

substitua, nos termos regulamentares, e é enviada acompanhada da documentação relevante, 

com a antecedência mínima de 48 horas em relação à data da reunião, podendo a mesma ser 

alterada pelo voto de dois terços dos seus membros, no início da respetiva reunião.  

 

Artigo 21.º 

Quórum e forma de votação 

 

1. O Conselho de Administração só pode reunir e deliberar quando esteja presente a maioria dos 

seus membros. 

2. Na falta de quórum, o Presidente designa outro dia e hora para nova reunião sendo elaborada 

ata onde se registam as presenças e ausências dos respetivos membros, dando as últimas lugar à 

marcação de falta. 

3. As deliberações são tomadas por maioria, tendo o Presidente voto de qualidade em caso de 

empate, salvo se a votação for efetuada por escrutínio secreto. 

4. As deliberações que envolvam a apreciação de comportamentos ou de qualidades de qualquer 

pessoa são tomadas por escrutínio secreto devendo ser fundamentadas pelo Presidente tendo em 

conta a discussão que precedeu a votação. 

5. A votação é nominal, devendo votar em primeiro lugar os vogais e, por fim, o Presidente. 

6. Não podem estar presentes no momento da discussão nem da votação os membros do 

Conselho de Administração que se encontrem ou se considerem impedidos nos termos dos 

artigos 44.º a 51.º do CPA. 

 

Artigo 22.º 

Impugnação dos atos administrativos 

 

1. Dos atos do Conselho de Administração, do diretor delegado ou dos dirigentes com poderes 

delegados e subdelegados que produzam eficácia externa pode haver reclamação para o 

respetivo autor do ato ou superior hierárquico deste nos termos gerais do Código do Procedimento 

Administrativo. 

2. Dos atos do conselho de administração, cabe recurso hierárquico para as Câmaras Municipais. 

3. Dos atos do diretor delegado ou dos dirigentes com poderes delegados e subdelegados cabe, 

igualmente, recurso hierárquico para o Conselho de Administração e deste para as Câmaras 
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Municipais, sem prejuízo da impugnação administrativa através da propositura de ação 

administrativa.  

4. As impugnações administrativas regem-se pelo Código do Procedimento Administrativo. 

 
SECÇÃO III 

DIRETOR DELEGADO 

 
Artigo 23.º 

Competências 

 
1. O Diretor Delegado é responsável perante o Conselho de Administração. 

2. Para além de outras, legalmente previstas ou delegadas pelo Conselho de Administração, 

compete ao Diretor Delegado: 

a. Assistir às reuniões do Conselho de Administração, para efeito de informação e consulta 

sobre tudo o que diga respeito à disciplina e regular funcionamento dos Serviços; 

b. Preparar os documentos de prestação de contas e colaborar na elaboração de documentos 

previsionais e na preparação de planos e orçamento; 

c. Submeter a deliberação do Conselho de Administração, devidamente instruídos e 

informados, os assuntos que dependam da sua resolução; 

d. Promover a execução das deliberações do Conselho de Administração; 

e. Coordenar e supervisionar os Serviços, orientando e fiscalizando a sua atuação, 

nomeadamente no que se refere ao cumprimento das deliberações do Conselho de 

Administração; 

f. A função prevista na alínea anterior é coadjuvada pelos dirigentes das respetivas unidades 

orgânicas, com vista à preparação do expediente, das propostas, das informações e dos 

pareceres técnicos necessários à tomada das deliberações ou decisões por parte do 

Conselho de Administração; 

g. Prestar contínua informação sobre o grau de execução dos planos de atividades e a situação 

financeira dos SIMAR, bem como colaborar na preparação de planos e orçamento; 

h. Apresentar, ao Conselho de Administração, o relatório de gestão e resultados financeiros 

obtidos pelos Serviços no ano anterior, instruídos com o inventário atualizado, balanço e 

contas respetivas, de acordo com a legislação em vigor. 

3. O Diretor Delegado poderá delegar ou subdelegar algumas das suas competências em 

qualquer outro dirigente, em conformidade com o disposto no art.º 19.º do presente regulamento. 
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SECÇÃO IV 

ATRIBUIÇÕES COMUNS ÀS UNIDADES ORGÂNICAS NUCLEARES E FLEXÍVEIS 

 

Artigo 24.º 

Atribuições comuns aos serviços 

 

São atribuições comuns aos serviços do SIMAR: 

a. Elaborar e propor à aprovação superior as instruções, regulamentos e normas que forem 

julgadas necessárias ao correto exercício da sua atividade; 

b. Colaborar na elaboração dos instrumentos de gestão previsional, planos de investimento, 

relatório e contas e relatórios de gestão; 

c. Garantir a coordenação das atividades e a qualidade técnica da prestação dos serviços na 

sua dependência, assegurando a correta execução das tarefas dentro dos prazos 

estabelecidos para a eficaz prestação do serviço; 

d. Orientar, controlar e avaliar o desempenho e a eficiência dos serviços dependentes, com 

vista à execução dos planos de atividades e à prossecução dos resultados a alcançar; 

e. Assistir, sempre que tal seja determinado, às reuniões dos órgãos municipais; 

f. Elaborar, fundamentar e instruir as propostas que careçam de decisão do Conselho de 

Administração, ou de quem tiver competência delegada para o efeito; 

g. Assegurar a execução das deliberações do Conselho de Administração e despachos do 

Presidente ou de quem tiver competência delegada para o efeito; 

h. Gerir com rigor e eficiência os recursos humanos, patrimoniais, técnicos e tecnológicos 

afetos à sua unidade orgânica, otimizando os meios e adotando medidas que permitam 

simplificar e acelerar procedimentos e promover a aproximação à sociedade e a outros 

serviços públicos; 

i. Assegurar, no âmbito das suas competências, a colaboração entre os serviços, 

nomeadamente no que respeita à circulação de informação, sempre que necessário e 

quando lhes seja superiormente determinado; 

j. Emitir pareceres técnicos sobre procedimentos de contratação pública, no âmbito das 

respetivas áreas de competência; 

k. Participar na implementação, manutenção e melhoria contínua dos sistemas de gestão dos 

SIMAR, nomeadamente a nível ambiental, da qualidade, de infraestruturas e da segurança 

tendo como referência as normas aplicáveis; 

l. Colaborar na análise de soluções organizacionais que visem a adoção de medidas de 

natureza técnica, administrativa, tecnológica e de sistemas de informação tendentes a 

simplificar e racionalizar métodos e processos de trabalho; 
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m. Divulgar junto dos trabalhadores os documentos internos e as normas de procedimento a 

adotar pelo serviço, bem como debater e esclarecer as ações a desenvolver para o 

cumprimento dos objetivos do serviço, de forma a garantir o empenho e a assunção de 

responsabilidades por parte dos trabalhadores; 

n. Incentivar e participar na normalização de procedimentos; 

o. Colaborar ativamente com o Gabinete de Auditoria, Certificação e Controlo de Gestão, no 

que se tornar necessário ao exercício das funções que lhe estão atribuídas, disponibilizando 

atempadamente a informação que lhe seja solicitada; 

p. Promover a qualificação e a avaliação do pessoal afeto às respetivas unidades orgânicas. 

 

Artigo 25.º 

Planeamento das atividades 

 

Os diferentes serviços deverão colaborar, permanentemente, com os membros do Conselho de 

Administração e com o Diretor Delegado na definição e planeamento das políticas sectoriais, 

fornecendo os estudos e sugestões adequadas e procedendo ao seu acompanhamento e à 

avaliação dos resultados. 

 

Artigo 26.º 

Responsabilidade 

 

Os serviços são responsáveis pela execução das atividades inerentes às suas atribuições e pela 

gestão dos recursos que lhe estão afetos, em cumprimento das regras de funcionamento interno. 

 

SECÇÃO V 

DEPARTAMENTOS INTERMUNICIPAIS 

 

Artigo 27.º 

Departamento de Exploração de Águas 

 

São atribuições do Departamento de Exploração de Águas: 

a. Assegurar a exploração e promover a manutenção e a conservação dos sistemas de 

abastecimento de água e de saneamento de águas residuais urbanas, no âmbito das 

atribuições dos SIMAR, otimizando o seu funcionamento e garantindo a qualidade técnica; 

b. Assegurar a captação, transporte, reserva e distribuição de água, garantindo os padrões de 

qualidade; 
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c. Promover o tratamento da água captada, o controlo operacional da rede de abastecimento 

de água, a lavagem e desinfeção da rede de distribuição e reservatórios, contribuindo para 

garantir a qualidade da água distribuída; 

d. Garantir a recolha, drenagem e transporte a destino final das águas residuais urbanas; 

e. Promover a execução dos programas de operação e manutenção dos sistemas de 

abastecimento de água, dos sistemas de drenagem de águas residuais urbanas e dos planos 

de contingência; 

f. Propor a realização de estudos, obras e a aquisição de serviços externos para a reabilitação 

das infraestruturas dos sistemas; 

g. Propor a aquisição e aplicação de tecnologias e ferramentas de trabalho para melhorar a 

eficiência do serviço e o desempenho das infraestruturas, contribuindo para a eficiência dos 

sistemas; 

h. Colaborar na apreciação dos projetos inerentes aos sistemas de abastecimento de água e 

de drenagem de águas residuais urbanas, bem como no acompanhamento das respetivas 

obras; 

i. Gerir os processos de ligação de descargas de águas residuais industriais na rede pública; 

j. Promover a recolha, tratamento e divulgação dos dados de exploração; 

k. Colaborar na atualização do cadastro e providenciar os meios para assegurar a sua consulta 

às equipas operacionais; 

l. Promover o acompanhamento das obras de instalação de infraestruturas de outras entidades 

de forma a salvaguardar a integridade das redes de distribuição de água e de drenagem de 

águas residuais urbanas. 

 

Artigo 28.º 

Departamento Administrativo e Financeiro 

 

São atribuições do Departamento Administrativo e Financeiro: 

a. Colaborar na definição da política financeira dos SIMAR; 

b. Elaborar planos de ação anual de natureza financeira, em função dos objetivos definidos; 

c. Elaborar pareceres, estudos e relatórios na área económica e financeira dos Serviços; 

d. Participar na execução de planos e orçamento anuais, acompanhando de forma dinâmica a 

sua execução, sugerindo e desencadeando medidas corretivas para os desvios que 

ultrapassem os limites de tolerância previamente estabelecidos; 

e. Gerir processos de abate de elementos patrimoniais imobilizados; 

f. Providenciar pelo controlo das existências qualquer que seja a sua natureza; 
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g. Implementar a estrutura contabilística e propor as alterações que se venham a justificar em 

face das imposições legais, das necessidades de informação e da evolução dos SIMAR; 

h. Estudar e dinamizar as medidas tendentes ao apuramento real dos custos dos diversos 

trabalhos executados quer por terceiros quer por intermédio dos SIMAR, atendendo à real 

imputação por centros de custo; 

i. Providenciar pelo planeamento de tesouraria; 

j. Providenciar pelo controlo de competências para as requisições de materiais, 

aprovisionamento e stocks; 

k. Providenciar a recolha, organização e tratamento de toda a informação de cobrança dos 

diversos serviços prestados, bem como o registo e controlo dos movimentos de fundos, em 

conta, em resultado da cobrança efetuada relativamente a cada um dos serviços; 

l. Elaborar estudos e propostas de regulamentos relativos a admissões, mobilidade, férias, 

faltas, licenças e outros assuntos relativos a pessoal; 

m. Assegurar o cumprimento dos necessários procedimentos técnicos e administrativos 

referentes ao recrutamento, seleção e gestão de pessoal, formação, apoio social e 

segurança, higiene e saúde no trabalho; 

n. Assegurar a elaboração da política de pessoal dos Serviços, em conformidade com os 

objetivos dos SIMAR; 

o. Assegurar a descrição, análise e qualificação de funções, tendo em vista a definição de 

adequados perfis funcionais ou profissionais; 

p. Providenciar a elaboração dos planos de segurança e saúde para as obras a realizar por 

administração direta e aferir o seu cumprimento; 

q. Promover a vigilância da saúde, bem como a organização e manutenção dos registos 

clínicos e outros elementos informativos relativos a cada trabalhador; 

r. Assegurar a análise dos acidentes de trabalho e das doenças profissionais e organizar e 

acompanhar os processos de acidentes de trabalho. 

 

Artigo 29.º 

Departamento de Resíduos e Apoio Logístico 

 

São atribuições do Departamento de Resíduos e Apoio Logístico: 

a. Garantir a gestão dos resíduos urbanos, assegurando a recolha e transporte a destino 

adequado e promovendo a sua valorização, em cumprimento dos regulamentos em vigor e 

demais legislação aplicável; 
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b. Promover a otimização dos circuitos de recolha, com incremento da taxa de recolha de 

diferenciados, implementando soluções e medidas que reforcem a eficácia e eficiência das 

atividades de recolha; 

c. Garantir o planeamento e a programação dos meios de deposição, recolha e transporte e 

equipamentos mecânicos, necessários à gestão do sistema intermunicipal de resíduos 

urbanos, garantindo a sustentabilidade económica e ambiental da sua utilização; 

d. Garantir a distribuição, manutenção e higienização dos sistemas de deposição e 

equipamentos de recolha e transporte, no âmbito das atribuições dos SIMAR; 

e. Emitir parecer sobre a construção ou a localização de instalações destinadas à deposição de 

resíduos; 

f. Assegurar os trabalhos de conservação dos edifícios, bem como das instalações afetas aos 

sistemas de abastecimento de água e de drenagem e tratamento de águas residuais 

urbanas; 

g. Assegurar a gestão da frota, incluindo a análise e controle dos custos das revisões, 

reparações e manutenções para cada máquina e veículo, bem como a elaboração de 

normas de conservação e manutenção dos mesmos; 

h. Implementar modelo de gestão da frota dos SIMAR, procurando níveis elevados de eficácia 

e eficiência; 

i. Colaborar na definição das características e especificações, assim como na uniformização 

das ferramentas e materiais necessários ao correto funcionamento do Departamento; 

j. Promover a implementação de soluções para a gestão operacional de recolha de resíduos, 

proporcionando ganhos de rentabilidade e produtividade nas equipas, equipamentos e 

veículos afetos; 

k. Assegurar o planeamento, a programação e a manutenção de meios de transporte e 

equipamentos mecânicos e eletromecânicos, promovendo a economia, a racionalização e a 

sustentabilidade ambiental da sua utilização; 

l. Assegurar a manutenção dos equipamentos instalados no interior dos edifícios. 

 

Artigo 30.º 

Departamento Comercial 

 

São atribuições do Departamento Comercial: 

a. Assegurar a harmonização dos processos de natureza comercial e a coordenação da 

atividade comercial; 

b. Assegurar o ciclo comercial, designadamente atendimento, leitura e faturação; 

c. Participar na definição da política comercial e assegurar a respetiva aplicação; 
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d. Propor os sistemas tarifários, de acordo com as normas e diretrizes legais em vigor; 

e. Colaborar na elaboração do orçamento e nos planos e relatórios de gestão; 

f. Estudar e propor normas e procedimentos relativos ao Departamento; 

g. Elaborar pareceres, estudos, relatórios e previsões no âmbito comercial; 

h. Elaborar informação estatística e definição de índices de qualidade e eficiência; 

i. Planear e executar as substituições de contadores, no âmbito do controlo metrológico; 

j. Dar resposta, em articulação com os demais serviços, às reclamações apresentadas; 

k. Gerir o parque de contadores. 

 

SECÇÃO VI 

DIVISÕES INTERMUNICIPAIS 

 

SUBSECÇÃO I 

SERVIÇOS DE ASSESSORIA 

 

Artigo 31.º 

Hierarquia 

 
Os Serviços de Assessoria prestam apoio ao Conselho de Administração e ao Diretor Delegado, 

do qual dependem hierarquicamente, sendo dirigidos pelas respetivas chefias. 

 
Artigo 32.º 

Gabinete de Auditoria, Certificação e Controlo de G estão 

 
São atribuições do Gabinete de Auditoria, Certificação e Controlo de Gestão: 

a. Adotar e desenvolver mecanismos de avaliação interna e externa numa perspetiva de 

melhoria contínua; 

b. Elaborar e executar o plano anual de auditorias nas suas diversas vertentes, reportando os 

resultados e o grau de execução respetivos; 

c. Promover a melhoria e a eficiência dos serviços, o cumprimento das disposições legais e 

regulamentares nos procedimentos e a prossecução dos objetivos fixados; 

d. Monitorizar o Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas e elaborar o 

relatório anual sobre a execução do Plano; 

e. Promover a análise e tratamento de dados referentes ao controlo das perdas de água, tendo 

em vista a sua contínua diminuição, em articulação com a Divisão de Exploração de Redes 

de Águas e/ou grupos de trabalho constituídos para o estudo da temática; 

f. Promover a implementação, manutenção e melhoria contínua dos sistemas de gestão dos 

SIMAR, tendo como referência as normas aplicáveis; 
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g. Promover a elaboração e tratamento de indicadores de desempenho dos SIMAR; 

h. Elaborar relatórios periódicos, mapas estatísticos e outros documentos de suporte à gestão, 

promovendo uma visão integrada da entidade; 

i. Assegurar o planeamento, concretização e acompanhamento das auditorias, conforme os 

requisitos normativos dos sistemas de gestão, processos e procedimentos implementados; 

j. Identificar oportunidades de melhoria no domínio da organização e da gestão global e propor 

metodologias para a sua implementação; 

k. Supervisionar as atividades de racionalização, uniformização e modernização de 

procedimentos; 

l. Coordenar projetos de inovação e desenvolvimento, de incidência transversal, no domínio 

dos sistemas de gestão; 

m. Coordenar os processos de candidatura a programas e iniciativas comunitárias e da 

Administração Central; 

 
Artigo 33.º 

Divisão de Laboratório e Qualidade 

 
São atribuições da Divisão de Laboratório e Qualidade: 

a. Assegurar o controlo da qualidade da água distribuída (PCQA – Plano de Controlo da 

Qualidade da Água) e o cumprimento dos critérios legalmente fixados para esse efeito; 

b. Elaborar relatórios periódicos sobre a qualidade da água de abastecimento, divulgando os 

resultados obtidos em conformidade com a legislação em vigor; 

c. Zelar pelo bom funcionamento do Laboratório, implementando medidas com vista à 

manutenção da sua acreditação e à modernização tecnológica; 

d. Assegurar a ligação com outras unidades orgânicas, com vista a serem tomadas as medidas 

corretivas necessárias em função dos resultados analíticos; 

e. Realizar análises microbiológicas e físico-químicas de águas da rede de abastecimento, das 

captações, de águas residuais, de águas naturais e de piscinas; 

f. Realizar análises para entidades privadas e/ou públicas; 

g. Executar o Plano de Controlo da Qualidade das Águas Residuais (PCQAR); 

h. Assegurar e promover a instalação de tecnologias nos equipamentos de tratamento para 

integração no sistema geral de telegestão; 

i. Colaborar na execução do plano de lavagens e desinfeções das redes de distribuição e 

reservatórios do sistema de abastecimento de água; 

j. Promover a manutenção dos equipamentos de tratamento de águas de abastecimento. 

 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
 

 
Ano XV - N.º 13 – 1 de julho de 2014 - Anexo 

19 
 

Artigo 34.º 

Divisão de Fiscalização 

 

São atribuições da Divisão de Fiscalização: 

a. Fiscalizar e controlar a execução das obras adjudicadas em regime de empreitada de obras 

públicas e providenciar pelo seu bom andamento, tendo em vista o cumprimento dos projetos 

aprovados; 

b. Elaborar todos os autos das obras em regime de empreitada de obras públicas; 

c. Assegurar a coordenação das obras, em matéria de segurança e saúde durante a execução 

das empreitadas de obras públicas, nos termos da legislação; 

d. Elaborar relatórios periódicos sobre o andamento das obras referidas, como resultado da 

fiscalização efetuada; 

e. Propor, no decurso da obra, alterações aos projetos de execução quando tal se justifique; 

f. Fornecer os elementos necessários para atualização dos cadastros; 

g. Informar sobre a redução e cancelamento de garantias bancárias, cauções e seguros-

caução; 

h. Assegurar a fiscalização das obras de construção das redes de águas e de águas residuais 

dos sistemas prediais; 

i. Fiscalizar o cumprimento dos regulamentos em vigor, especificações técnicas e demais 

legislação aplicável, no que se refere aos sistemas públicos e prediais de distribuição de 

água, drenagem de águas residuais urbanas e gestão de resíduos urbanos, promovendo o 

levantamento de autos de notícia nas situações de infração; 

j. Promover o acompanhamento das obras de instalação de infraestruturas de outras entidades, 

de forma a salvaguardar a integridade das redes de águas; 

k. Elaborar orçamentos de ramais e prolongamentos das redes de águas de abastecimento e 

de águas residuais. 

 

Artigo 35.º 

Divisão de Cadastro, Estudos e Projetos 

 

São atribuições da Divisão de Cadastro, Estudos e Projetos: 

a. Fazer o planeamento e programação dos estudos, projetos e obras de expansão, renovação 

e reabilitação das infraestruturas, instalações e equipamentos dos sistemas; 

b. Fazer o planeamento e programação dos estudos, projetos e obras de 

reabilitação/conservação das instalações e edifícios de apoio à atividade dos SIMAR; 
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c. Garantir a elaboração e atualização dos planos municipais de abastecimento de água, de 

drenagem de águas residuais urbanas e de gestão de resíduos urbanos; 

d. Garantir a articulação com as Câmaras Municipais de Loures e Odivelas e outras entidades 

que operam no subsolo de forma a assegurar a coerência das intervenções dos SIMAR e a 

proteção das infraestruturas em exploração; 

e. Assegurar a elaboração dos estudos e projetos de conceção e dimensionamento das 

instalações, redes e equipamentos; 

f. Providenciar a obtenção dos licenciamentos e/ou títulos de utilização de recursos hídricos; 

g. Emitir pareceres sobre projetos de redes prediais, processos de urbanizações e ampliações 

das redes de águas e apreciar os projetos relativos a infraestruturas; 

h. Assegurar a permanente atualização dos cadastros dos sistemas públicos de distribuição de 

água e de drenagem de águas residuais urbanas. 

i. Executar os trabalhos de topografia necessários à elaboração de projetos e apoio de obras; 

j. Apoiar os utilizadores internos no âmbito da exploração do Sistema de Informação 

Geográfica (SIG), promovendo a sua utilização em detrimento do manuseamento do 

cadastro em papel; 

k. Organizar e propor o lançamento dos procedimentos de empreitadas de obras públicas e 

participar na apreciação das propostas e na elaboração de pareceres para efeitos de 

adjudicação; 

l. Participar na realização de estudos técnicos, tendo em vista a aquisição e utilização dos 

contadores de água fria potável e dos medidores de caudais de águas residuais mais 

adequados às características dos sistemas de distribuição de água e de drenagem de águas 

residuais dos SIMAR; 

m. Colaborar na elaboração de estudos, propostas e/ou projetos de atuação, no sentido de se 

proceder a uma correta recolha dos dados necessários para a adoção de medidas eficazes 

para o combate às perdas de água, em articulação com outras unidades orgânicas; 

n. Garantir o cumprimento dos regulamentos em vigor no que se refere aos sistemas públicos e 

prediais de distribuição de água, de drenagem de águas residuais urbanas e de gestão de 

resíduos urbanos; 

o. Elaborar estudos de ocupação e projetos para as edificações e para os equipamentos 

necessários ao bom funcionamento dos SIMAR; 

p. Realizar e/ou acompanhar a realização de estudos para a execução, ampliação, 

remodelação e/ou reabilitação dos sistemas de abastecimento de água e de drenagem de 

águas residuais urbanas, planeando as intervenções necessárias; 

q. Fornecer os elementos necessários para elaboração dos projetos de infraestruturas e 

acompanhar o seu desenvolvimento, emitindo parecer sobre os mesmos; 
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r. Analisar os desvios verificados entre os valores medidos e orçamentados em projeto e os 

resultados obtidos em obra, procedendo à elaboração de relatórios justificativos; 

s. Executar projetos no âmbito do abastecimento de água, da drenagem de águas residuais 

urbanas e da gestão de resíduos urbanos; 

t. Organizar e arquivar os processos relativos a estudos e projetos elaborados interna e 

externamente, garantindo a sua disponibilização para consulta, devidamente registada; 

u. Criar e gerir locais de consumo. 

 

Artigo 36.º 

Gabinete de Tecnologias, Informática e Comunicações  

 

São atribuições do Gabinete de Tecnologias, Informática e Comunicações: 

a. Promover a aplicação de uma estratégia para a gestão dos Sistemas de Informação e 

comunicação alinhada com os objetivos estratégicos da organização; 

b. Garantir o regular funcionamento dos sistemas aplicacionais que suportam o sistema de 

informação global dos SIMAR, de forma a assegurar a integração e a qualidade do mesmo; 

c. Garantir a segurança, privacidade e controlo dos sistemas informáticos; 

d. Promover a inovação e o desenvolvimento de sistemas de informação e comunicação, de 

forma integrada e sustentada, tendo em conta os objetivos estratégicos da organização; 

e. Assegurar a aplicação de um plano de contingência na área dos sistemas e tecnologias de 

informação; 

f. Promover o desenvolvimento de plataforma tecnológica para o tratamento e a divulgação de 

indicadores estatísticos e de gestão para os diferentes níveis de gestão, garantindo a 

disponibilização dos mesmos, em conformidade com a política de qualidade e segurança de 

informação definida; 

g. Administrar e gerir as redes de informação e de comunicações, sistemas informáticos e toda 

a infraestrutura tecnológica de suporte ao sistema global de informação da organização, 

garantindo a operacionalidade e a exploração dos mesmos; 

h. Manter os sistemas de informação atualizados, de acordo com a legislação em vigor e 

através de procedimentos de avaliação e revisão dos mesmos. 
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Artigo 37.º 

Gabinete Jurídico 

 

São atribuições do Gabinete Jurídico: 

a. Elaborar ou colaborar na preparação de projetos de regulamentos, posturas e outras 

disposições da atribuição ou competência dos SIMAR; 

b. Instruir e informar os processos relativos a questões suscitadas por outras entidades, no 

âmbito das suas atribuições; 

c. Dar parecer, instruir e acompanhar em todos os seus trâmites os recursos, quer hierárquicos, 

quer contenciosos, interpostos de atos praticados no âmbito das suas competências; 

d. Intervir em sindicâncias, inquéritos e outras averiguações, sempre que pertinente; 

e. Elaborar pareceres, informações, estudos jurídicos, bem como acompanhar negociações e 

processos sobre assuntos de interesse para os SIMAR; 

f. Elaborar, instruir e acompanhar os processos de contraordenações; 

g. Instruir e acompanhar os processos disciplinares instaurados a trabalhadores dos SIMAR; 

h. Analisar, diariamente, a legislação publicada no Diário da República, promovendo a 

divulgação da que tenha aplicabilidade no âmbito de intervenção dos Serviços; 

i. Organizar e manter atualizado um repositório de informação respeitante à legislação aplicável 

aos SIMAR; 

j. Organizar e instruir os processos de execuções fiscais; 

k. Elaborar minutas para a celebração de contratos de empreitada, fornecimento de bens e de 

prestação de serviços; 

l. Proceder à elaboração das cláusulas jurídicas dos cadernos de encargos e programas dos 

procedimentos pré -contratuais das empreitadas; 

m. Coordenar os procedimentos relativos às aquisições ou pedidos de declaração de utilidade 

pública dos terrenos necessários à instalação de equipamentos; 

n. Assegurar o secretariado nos processos de inquérito, disciplinares ou de contraordenação. 

 

Artigo 38.º 

Gabinete de Imagem e Comunicação 

 

Compete ao Gabinete de Imagem e Comunicação: 

a. Apresentar um plano anual de atividades para as áreas de imagem e comunicação, de 

acordo com os objetivos dos SIMAR; 
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b. Conceber, coordenar e controlar todas as estratégias de imagem e comunicação, 

desenvolvidas ao nível das várias unidades orgânicas, no sentido de as enquadrar numa 

estratégia global; 

c. Conceber, coordenar e controlar a política de imagem e comunicação externa, 

designadamente através dos meios de comunicação social; 

d. Conceber, coordenar e controlar a política de imagem e comunicação interna; 

e. Desenvolver e acompanhar o plano de sensibilização ambiental dos SIMAR, em todas as 

suas áreas de exploração; 

f. Promover e coordenar a publicação de comunicados e a difusão de informação e publicidade 

nos órgãos de comunicação social; 

g. Analisar a informação veiculada pela comunicação social e público em geral, mantendo-a 

organizada e atualizada; 

h. Atualizar e validar a informação disponível nos sítios da Internet e da Intranet dos SIMAR; 

i. Coordenar a conceção e a execução de quaisquer projetos promocionais relativos à atividade 

dos SIMAR, nos vários tipos de suportes gráficos e visuais; 

j. Apoiar a organização de cerimónias promovidas pelos SIMAR e colaborar na organização de 

outros eventos para os quais seja solicitado apoio; 

k. Fomentar o intercâmbio e as parcerias com entidades congéneres, assegurando a promoção 

e divulgação das atividades dos SIMAR; 

l. Promover parcerias e protocolos com várias instituições, no sentido de dinamizar ações na 

área ambiental; 

m. Assegurar a gestão da comunicação institucional e imagem. 

 

 

SUBSECÇÃO II 

DEPARTAMENTO DE EXPLORAÇÃO DE ÁGUAS 

 

Artigo 39.º 

Divisão de Exploração de Redes de Águas 

 

São atribuições da Divisão de Exploração de Redes de Águas: 

a. Assegurar o bom estado de funcionamento e conservação das redes de abastecimento de 

água e recolha e drenagem de águas residuais, garantindo a continuidade do serviço e os 

padrões de qualidade; 

b. Solicitar a execução das necessárias obras, quer por administração direta quer por 

empreitada, necessárias ao adequado funcionamento das redes;  
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c. Promover e avaliar a eficiência dos sistemas de águas de abastecimento e águas residuais; 

d. Colaborar para a atualização do cadastro; 

e. Gerir os processos de ligação de descargas de águas residuais industriais na rede pública, 

colaborando nas respetivas ações de fiscalização; 

f. Autorizar os pedidos de construção de ramal de águas de abastecimento, de construção de 

ramais de águas residuais urbanas e de colocação de novos contadores; 

g. Localizar eventuais fontes de poluição e tomar as medidas necessárias para a sua 

eliminação; 

h. Promover a prática de reutilização de águas residuais tratadas e assegurar a colaboração 

nos projetos que tenham por objetivo a proteção dos recursos hídricos; 

i. Fazer o levantamento de eventuais deficiências nas redes de águas, propondo a execução 

de estudos e obras para a sua correção; 

j. Implementar medidas para eliminação da afluência de águas pluviais nas redes de recolha e 

drenagem de águas residuais domésticas; 

k. Controlar as descargas dos coletores no meio hídrico; 

l. Fazer a monitorização da qualidade das águas residuais tratadas no meio recetor; 

m. Assegurar a exploração e promover a manutenção e a conservação das instalações dos 

sistemas, nomeadamente, instalações de bombagem, reservatórios, providenciando pela 

assistência técnica e manutenção de todos os seus equipamentos e órgãos;  

n. Promover o desenvolvimento e manutenção da telegestão, contribuindo para melhorar a 

segurança da exploração, com recurso a adequadas tecnologias de informação; 

o. Promover a recolha de dados necessários ao controlo das perdas de água, tendo em vista a 

sua contínua diminuição, em articulação com o Gabinete de Auditoria, Certificação e 

Controlo de Gestão; 

p. Fornecer os dados disponíveis aos conselhos, comissões e ou a eventuais grupos de 

trabalho, constituídos para a temática do controlo de perdas de água;  

q. Promover a criação de zonas de medição e controlo; 

r. Promover estudos e simular cenários conducentes à otimização da exploração; 

s. Recolher, tratar e divulgar dados estatísticos que caracterizam as variáveis hidráulicas 

representadas nos sistemas de telegestão; 

t. Analisar mapas de consumos, relatórios de distribuição de água e outros documentos; 

u. Promover a definição e implementação de estratégias para controlo das perdas de água; 

v. Promover em colaboração com a Divisão de Cadastro, Estudos e Projetos, a criação de 

zonas de medição e controlo; 

w. Promover a realização de procedimentos de localização ativa de fugas nas redes do sistema 

de abastecimento de água, em articulação com outras unidades orgânicas; 
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x. Promover a realização de procedimentos de localização ativa de infiltrações ou ligações 

indevidas, no sistema de drenagem de águas residuais domésticas, em articulação com 

outras unidades orgânicas; 

y. Realizar a análise e tratamento dos dados transmitidos, relativos às atividades desenvolvidas 

por outras unidades orgânicas, no âmbito do controlo das perdas de água, conducentes à 

elaboração do Balanço Hídrico; 

z. Promover a definição e implementação de estratégias, propondo a execução de um plano de 

atuação visando a redução de afluências indevidas ao sistema de drenagem de águas 

residuais domésticas; 

aa. Proceder à implementação de mecanismos de monitorização das redes, análise e 

tratamento da informação recolhida, tendo em vista a elaboração de propostas de atuação 

para a diminuição contínua das afluências indevidas;  

bb. Assegurar a captação, transporte, reserva e distribuição de água, garantindo os padrões de 

qualidade; 

cc. Assegurar a inspeção vídeo; 

dd. Elaborar e executar o plano de lavagem e desinfeção dos reservatórios. 

 

Artigo 40.º 

Divisão de Redes e Manutenção 

 

São atribuições da Divisão de Redes e Manutenção: 

a. Programar, dirigir e acompanhar as obras por administração direta, garantindo a qualidade 

técnica e a segurança no local de trabalho; 

b. Assegurar e controlar o funcionamento do serviço de intervenção urgente, garantindo a 

qualidade e a segurança no trabalho; 

c. Garantir a implementação de medidas que assegurem a proteção individual e coletiva dos 

trabalhadores da divisão, bem como a melhoria das suas condições de trabalho; 

d. Assegurar o cumprimento dos planos de contingência; 

e. Assegurar a manutenção preventiva de todos os equipamentos mecânicos em articulação 

com a Divisão de Apoio Logístico; 

f. Colaborar na execução do plano de lavagens e desinfeções das redes de distribuição e 

reservatórios do sistema de abastecimento de água; 

g. Efetuar as lavagens e desinfeções das redes de distribuição e reservatórios do sistema de 

abastecimento de água, em articulação com as demais unidades orgânicas intervenientes; 

h. Gerir o serviço de limpeza de fossas; 

i. Colaborar na atualização do cadastro; 
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j. Elaborar e executar os programas de operação e manutenção da rede de adução e de 

distribuição de água, bem como os planos de contingência; 

k. Informar sobre a redução e cancelamento de garantias bancárias; 

l. Assegurar a reposição de pavimentos. 

 
SUBSECÇÃO III 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 

 
Artigo 41.º 

Divisão Financeira 
 

São atribuições da Divisão Financeira: 

a. Controlar a atividade financeira dos Serviços; 

b. Garantir a recolha, organização e tratamento de toda a informação de cobrança dos diversos 

serviços prestados; 

c. Assegurar a elaboração dos documentos previsionais e de prestação de contas, bem como 

outros legalmente exigidos; 

d. Colaborar na definição e simplificação de circuitos contabilísticos e assegurar as ligações 

indispensáveis ao tratamento automático de dados; 

e. Implementar e assegurar a integração consistente da contabilidade orçamental, patrimonial e 

analítica, de acordo com os princípios orçamentais e contabilísticos legalmente 

estabelecidos; 

f. Assegurar o cálculo e controlo de fundos disponíveis, assim como dos pagamentos em 

atraso; 

g. Assegurar a cabimentação das despesas e assunção de compromissos, de acordo com os 

fundos disponíveis; 

h. Assegurar os seguintes objetivos: 

i. Controlo e análise das variações patrimoniais, verificadas no ano económico; 

ii. Controlo do equilíbrio financeiro dos Serviços através da análise dos montantes das 

várias rubricas do ativo, passivo e situação líquida; 

iii. Controlo e análise da rentabilidade global, através da análise das estruturas de 

custos e proveitos por natureza; 

iv. Controlo dos débitos e créditos a curto, médio e longo prazos, de modo a permitir, 

em função dos seus vencimentos, colaborar na definição de uma política de 

pagamentos e recebimentos para a manutenção de uma situação de tesouraria 

ajustada à solvência dos compromissos assumidos; 

v. Determinação de resultados globais e sectoriais; 
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vi. Determinação da rentabilidade das atividades — exploração de águas de 

abastecimento e águas residuais, gestão dos resíduos urbanos e outras atividades; 

vii. Determinação de custos de serviços prestados; 

viii. Determinação dos custos das obras internas e para terceiros; 

ix. Determinação dos custos de funcionamento por centros de custo. 

i. Garantir a gestão eficaz do património; 

j. Gerir a carteira de seguros; 

k. Assegurar a guarda, registo e controlo das cauções – garantias bancárias, seguros-caução e 

outros; 

l. Garantir, diariamente, que as folhas de caixa, o mapa resumo de tesouraria e o balancete de 

tesouraria estão em conformidade com as contas correntes e os registos efetuados; 

m. Elaborar as previsões de tesouraria, nomeadamente as mensais e anuais; 

n. Proceder ao registo e controlo dos fundos de maneio, em conformidade com o regulamento 

aprovado; 

o. Garantir as reconciliações bancárias; 

p. Apoiar os trabalhos de auditoria externa e certificação legal de contas. 

 

Artigo 42.º 

Divisão de Aprovisionamento 

 

Compete à Divisão de Aprovisionamento: 

a. Elaborar o plano anual de compras, tendo em conta parâmetros de economia, eficiência e 

qualidade; 

b. Garantir a instrução e gestão dos processos de fornecimento de bens, serviços e 

empreitadas e assegurar os procedimentos de controlo administrativo respetivos, de acordo 

com as normas legais aplicáveis; 

c. Acompanhar, no âmbito das suas atribuições, a execução dos contratos relativos a 

fornecimentos de bens e serviços;  

d. Proceder a consultas ao mercado sobre preços e outras condições de fornecimento de 

materiais e serviços, garantindo a permanente atualização de um repositório de informação 

sobre fornecedores, condições de fornecimento e preços; 

e. Receber as requisições de materiais e serviços, cumprindo e verificando os procedimentos 

em vigor para a sua efetivação; 

f. Garantir a gestão económica e material das existências em armazém, assegurando a 

receção, conferência e o respetivo controlo de qualidade; 

g. Zelar pela manutenção das condições de limpeza, arrumação e segurança do armazém. 
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Artigo 43.º 

Divisão Administrativa e Documental 

 

São atribuições da Divisão Administrativa e Documental: 

a. Providenciar a implementação de novas técnicas e sistemas de tratamento e classificação 

de documentação, articulando com o setor responsável pela receção de correspondência 

geral e com o Arquivo; 

b. Assegurar a organização funcional do arquivo geral, estudando e promovendo métodos de 

racionalização e simplificação do manuseamento de documentos; 

c. Assegurar a gestão funcional do sistema de gestão documental; 

d. Garantir o apoio logístico ao funcionamento dos serviços, nomeadamente, serviços de 

reprografia, portarias e limpeza; 

e. Assegurar a gestão económica, material e administrativa dos stocks de todos os artigos de 

economato, providenciando pelo seu registo de inventário e pela sua normalização; 

f. Acompanhar a execução dos contratos de manutenção no âmbito das suas atribuições; 

g. Receber, registar e distribuir a correspondência recebida, bem como registar e distribuir a 

correspondência expedida pelos Serviços; 

h. Organizar e manter atualizado um repositório de informação referente a despachos, 

comunicações de serviço, informações e outros relevantes ao serviço; 

i. Promover e implementar a desmaterialização de procedimentos administrativos. 

 

Artigo 44.º 

Divisão de Recursos Humanos 

 

São atribuições da Divisão de Recursos Humanos: 

a. Garantir a gestão administrativa e processual dos recursos humanos dos SIMAR; 

b. Promover as medidas adequadas à permanente avaliação das necessidades e dos meios 

humanos disponíveis, propondo as ações de afetação interna, formação e recrutamento que 

se revelem adequadas; 

c. Desenvolver, implementar e acompanhar a aplicação das regras de segurança e higiene no 

trabalho, de acordo com a legislação em vigor; 

d. Realizar e acompanhar a operacionalização dos planos de emergência dos edifícios e 

instalações com a colaboração de todas as unidades orgânicas; 

e. Promover a aplicação de critérios de avaliação de desempenho, de acordo com a legislação 

em vigor, e acompanhar o respetivo processo anual; 
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f. Elaborar, no âmbito das suas atribuições, os documentos legalmente exigidos, 

nomeadamente o mapa de pessoal e o balanço social; 

g. Organizar os processos relacionados com entidades externas, nomeadamente com a ADSE, 

a Caixa Geral de Aposentações, o Instituto da Segurança Social e os sindicatos, entre 

outras; 

h. Elaborar e divulgar o plano anual de formação, tendo em conta as diversas funções e as 

necessidades identificadas nos serviços; 

i. Organizar e acompanhar as ações de formação, internas e externas, de acordo com o plano 

de formação e avaliar os resultados das mesmas; 

j. Promover a descrição, análise e qualificação de funções, tendo em vista a definição de 

adequados perfis funcionais ou profissionais; 

k. Promover a vigilância da saúde, bem como a organização e manutenção dos registos 

clínicos e outros elementos informativos relativos a cada trabalhador; 

l. Promover a realização periódica de exames de saúde, tendo em vista a determinação da 

aptidão física e psíquica dos trabalhadores para o exercício das suas funções; 

m. Proceder à análise dos acidentes de trabalho e das doenças profissionais e organizar e 

acompanhar os processos de acidentes de trabalho; 

n. Assegurar o registo atualizado dos equipamentos de proteção individual e fardamentos 

distribuídos a cada trabalhador em colaboração com todas as unidades orgânicas; 

o. Estudar e propor e apoiar formas de apoio social aos trabalhadores que delas careçam; 

s. Elaborar os planos de segurança e saúde para as obras a realizar por administração direta e 

aferir o seu cumprimento; 

t. Promover e acompanhar o acolhimento e a integração de novos trabalhadores nos Serviços, 

bem como promover a realização de eventos socioculturais que promovam o seu 

desenvolvimento. 

 

SUBSECÇÃO IV 

DEPARTAMENTO DE RESÍDUOS E APOIO LOGÍSTICO 

 

Artigo 45.º 

Divisão de Resíduos Urbanos 

 

São atribuições da Divisão de Resíduos Urbanos: 

a. Planear e implementar os circuitos de recolha de resíduos urbanos; 

b. Assegurar a recolha de todos os resíduos urbanos, promovendo o seu transporte a destino 

adequado; 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
 

 
Ano XV - N.º 13 – 1 de julho de 2014 - Anexo 

30 
 

c. Organizar e gerir o serviço intermunicipal de recolha e transporte de resíduos urbanos, em 

cumprimento da legislação e regulamentos em vigor; 

d. Promover a execução e atualização do Plano de Ação de Recolha e Valorização de 

Resíduos Urbanos – PARVRU; 

e. Promover e incentivar a participação da população na aplicação da política de separação de 

resíduos, providenciando e disponibilizando as condições adequadas e necessárias para o 

efeito; 

f. Promover a planificação de recolha seletiva de resíduos, em estreita articulação com as 

entidades de âmbito intermunicipal; 

g. Participar na gestão integrada de resíduos; 

h. Proceder à distribuição, substituição, lavagem e manutenção do equipamento de deposição 

de resíduos; 

i. Emitir pareceres sobre a construção ou a localização de instalações destinadas à deposição 

de resíduos; 

j. Promover estudos e simular cenários conducentes à otimização da exploração; 

k. Colaborar na atualização do cadastro. 

 

Artigo 46.º 

Divisão de Gestão de Frotas 

 

São atribuições da Divisão de Gestão de Frotas: 

a. Programar as manutenções dos veículos e máquinas, promovendo a análise e controlo dos 

custos inerentes a cada intervenção para cada máquina e veículo, garantindo o registo 

histórico dos dados; 

b. Estabelecer, em colaboração com as outras unidades orgânicas, o planeamento de paragem 

de máquinas e veículos a fim de dar cumprimento ao plano de manutenções e revisões; 

c. Analisar os mapas de paragem das máquinas e veículos e estudar os custos da sua 

inatividade; 

d. Controlar e monitorizar a frota, através de tecnologia adequada, assegurando a elaboração 

periódica de mapas e relatórios necessários; 

e. Gerir a documentação do parque auto, assegurando a otimização de recursos humanos e da 

condição da frota; 

f. Gerir e controlar a aquisição de combustíveis, de acordo com as necessidades operacionais, 

em articulação com a Divisão de Aprovisionamento; 

g. Elaborar e executar os planos de manutenção preventiva, corretiva e preditiva da frota de 

veículos e máquinas, bem como os planos de inspeções periódicas obrigatórias; 
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h. Controlar os custos operacionais da frota, planeando o programa de renovação em 

conformidade com medidas de redução de custos, rentabilização e otimização de recursos; 

i. Assegurar a manutenção, limpeza e reparação geral e de todos os veículos da frota e 

equipamentos dos Serviços, dentro da área da especialidade. 

 

Artigo 47.º 

Divisão de Apoio Logístico 

 

São atribuições da Divisão de Apoio Logístico: 

a. Gerir a ferramentaria central, nomeadamente no que concerne a requisições, manutenção, 

inventário e abate; 

b. Assegurar os trabalhos de conservação e manutenção dos edifícios dos Serviços e, sempre 

que solicitado, das instalações afetas aos sistemas de abastecimento de água e de 

drenagem e tratamento de águas residuais urbanas; 

c. Propor a realização de estudos e obras de conservação e manutenção dos edifícios dos 

Serviços das instalações afetas aos sistemas de abastecimento de água e drenagem de 

águas residuais urbanas, em estreita articulação com o Departamento de Exploração de 

Águas; 

d. Assegurar a manutenção dos equipamentos instalados no interior dos edifícios; 

e. Assegurar o bom funcionamento de todos os circuitos elétricos da responsabilidade da 

Divisão, existentes no interior dos edifícios e instalações; 

f. Gerir contratos de energia e gás combustível, promovendo a avaliação de contratos, 

nomeadamente no que respeita a consumos, energia reativa, soluções de otimização e 

rentabilização de tarifários; 

g. Promover a implementação de energias renováveis através da análise de novas soluções 

e/ou otimização das existentes; 

h. Gerir a certificação energética dos edifícios de acordo com os regulamentos em vigor e 

implementar medidas de eficiência energética. 

i. Assegurar a criação e manutenção dos espaços verdes nos edifícios e instalações; 

j. Assegurar os trabalhos de construção civil, serralharia, carpintaria e eletromecânica 

necessários; 

k. Colaborar na execução do plano de lavagens e desinfeções das redes de distribuição e 

reservatórios do sistema de abastecimento de água; 

l. Assegurar os serviços de portaria e vigilância; 

m. Assegurar a gestão e manutenção de todos os ascensores, de acordo com a legislação 

vigente; 
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SUBSECÇÃO V 

DEPARTAMENTO COMERCIAL 

 

Artigo 48.º 

Divisão de Atendimento e Gestão de Clientes 

 

São atribuições da Divisão de Atendimento e Gestão de Clientes: 

a. Gerir a relação presencial com o cliente;  

b. Elaborar propostas de realização de campanhas de melhoria da informação; 

c. Gerir e executar as colocações e substituições de contadores no âmbito do controlo 

metrológico; 

d. Celebrar e gerir acordos de pagamento, de acordo com as suas competências; 

e. Proceder à análise e tratamento das reclamações apresentadas, em articulação com as 

demais unidades orgânicas, promovendo propostas de solução para as mesmas; 

f. Proceder à correção das faturas decorrentes da análise das reclamações; 

g. Gerir os contratos, nomeadamente no que concerne à sua celebração, modificação e 

rescisão; 

h. Gerir os tarifários especiais; 

i. Analisar e dar resposta a todas as sugestões e pedidos de esclarecimento; 

j. Elaborar faturação decorrente da cessação de contrato e substituição de contador; 

k. Gerir o parque de contadores; 

l. Promover o correto atendimento telefónico, nomeadamente no âmbito da assistência a 

avarias na via pública, e a respetiva abertura e encaminhamento das ordens de serviço; 

 

 

Artigo 49.º 

Divisão de Faturação e Controlo de Consumos 

 

São atribuições da Divisão de Faturação e Controlo de Consumos: 

a. Elaborar relatórios sobre a atividade desenvolvida; 

b. Elaborar propostas de realização de campanhas de melhoria da informação; 

c. Analisar os mapas produzidos pelo sistema comercial e efetuar a sua distribuição pelos 

setores respetivos; 

d. Assegurar a qualidade dos serviços prestados, nomeadamente das atividades de leitura e de 

faturação; 
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e. Assegurar a gestão das dívidas e o seu eventual envio para contencioso; 

f. Proceder à emissão de faturação dos serviços relacionados com o abastecimento de água e 

saneamento; 

g. Assegurar a gestão de anomalias de leitura e de erros de faturação e proceder às respetivas 

correções; 

h. Gerir pedidos de recolha de leitura para casos suscetíveis de dúvida; 

i. Proceder à análise da qualidade da contratação, da leitura e da faturação; 

j. Controlar a resolução de anomalias de faturação; 

k. Controlar as emissões de faturas de venda de bens e serviços prestados; 

l. Assegurar o controlo da emissão de notas de débito e crédito; 

m. Proceder ao controlo da faturação decorrente da cessação de contrato ou da substituição de 

contador parado; 

n. Gerir os serviços de corte e revisão de corte; 

o. Promover as denúncias de contrato por falta de pagamento de faturação; 

p. Assegurar a gestão do ciclo de leituras; 

q. Gerir situações anómalas ou potencialmente fraudulentas, elaborando participações, 

convocatórias e demais diligências no âmbito da fase prévia dos processos de 

contraordenação; 

r. Promover ações de fiscalização dos locais de consumo sem cliente e selagem dos 

dispositivos sempre que necessário; 

s. Assegurar a gestão das equipas dos Leitores; 

t. Estudar e avaliar a antiguidade das dívidas existentes em função da sua maturidade; 

 

SECÇÃO VII 

ESTRUTURA DE DIREÇÃO 

 

Artigo 50.º 

Cargos de direção 

 

Os cargos de direção são os previstos no Estatuto do Pessoal Dirigente e distribuem-se de acordo 

com o quadro anexo.  
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CAPÍTULO IV 

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Artigo 51.º 

Interpretação e Integração de Lacunas 

 

As dúvidas sobre a interpretação do presente regulamento e o suprimento de lacunas serão 

resolvidas por deliberação do Conselho de Administração. 

 

 

Artigo 52.º 

Entrada em vigor 

 

O presente regulamento entra em vigor no dia útil seguinte à sua publicação. 
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ACORDO DE GESTÃO DOS SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS E 

RESÍDUOS DOS MUNICÍPIOS DE LOURES E ODIVELAS  

 
ENTRE: 
 
MUNICÍPIO DE LOURES, com sede nos Paços do Concelho- Praça da Liberdade, 

2674-501 Loures, pessoa coletiva com o nº 501 294 996, representado pelo 

Presidente da Câmara Municipal, Bernardino José Torrão Soares, adiante designado 

por Primeiro Outorgante , 

 

E, 

 

MUNICÍPIO DE ODIVELAS , com sede nos Paços do Concelho- Quinta da Memória, 

Rua Guilherme Gomes Fernandes, 2675 Odivelas, pessoa coletiva com o nº 504 293 

125, representado pela Presidente da Câmara Municipal, Susana de Fátima Carvalho 

Amador, adiante designado por Segundo Outorgante , 

 

Designados Outorgantes  quando identificados conjuntamente. 

 

Considerando que: 

 

A)  As atividades de abastecimento público de água às populações, de saneamento 

de águas residuais urbanas e gestão de resíduos urbanos constituem serviços 

públicos de caráter estrutural, essenciais ao bem-estar geral, à saúde pública e à 

segurança coletiva das populações, às atividades económicas e à proteção do 

ambiente; 

  

B)  Os Outorgantes pretendem criar os Serviços Intermunicipalizados de Águas e 

Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas, doravante designados SIMAR 

de Loures e Odivelas, nas áreas prestacionais acima indicadas; 

 

C)  Os SIMAR de Loures e Odivelas serão um serviço público não personalizado, de 

interesse local, dotado de autonomia técnica, administrativa e financeira e gerido 

sob forma empresarial, num sistema de organização intermunicipal, no âmbito da 

administração indireta dos respetivos municípios; 
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D)  Os Outorgantes pretendem que os SIMAR de Loures e Odivelas sejam uma 

organização de excelência pela qualidade dos serviços prestados, 

desenvolvendo a sua atividade no respeito por elevados padrões de 

responsabilidade ambiental, financeira e social; 

 
E) Os SIMAR de Loures e Odivelas compreenderão:  

 
• A gestão dos sistemas de captação, elevação, tratamento, adução, 

armazenamento e distribuição de água para consumo público, bem como a 

gestão de fontanários não ligados à rede pública de distribuição de água que 

sejam origem única de água para consumo humano; 

• A gestão dos sistemas de recolha, drenagem, elevação, tratamento e rejeição 

de águas residuais urbanas, bem como a recolha, o transporte e o destino final 

de lamas de fossas sépticas individuais; 

• A gestão dos sistemas de recolha, transporte, armazenagem, triagem, 

tratamento, valorização e eliminação de resíduos urbanos, bem como a 

monitorização dos locais de deposição após o encerramento das respetivas 

instalações, excluindo a limpeza urbana. 

 

Os Outorgantes, livremente e de boa-fé, celebram e reciprocamente aceitam o 

presente Acordo, que se regerá pelas cláusulas seguintes: 

 

PRIMEIRA 

(Objeto) 

Os Outorgantes, na qualidade de titulares dos serviços de abastecimento público de 

água, de saneamento de águas residuais urbanas e de gestão de resíduos urbanos 

dos respetivos municípios, acordam as condições de gestão dos SIMAR de Loures e 

Odivelas e cuja área de intervenção abrangerá os territórios dos dois concelhos. 

 

SEGUNDA 

(Objetivo comum) 

1. Os Outorgantes obrigam-se reciprocamente, com a celebração do presente acordo, 

nas relações que diretamente por si ora estabelecem, como nas que emergirão, a 

agir de boa-fé e diligentemente, por forma a assegurar o pontual e rigoroso 

cumprimento dos deveres e obrigações ora assumidos, ínsitos nas cláusulas do 

presente acordo. 
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2. Os Outorgantes definem como objetivo comum a realização de todos os esforços 

que julguem ou se revelem necessários tendentes a assegurar que os SIMAR de 

Loures e Odivelas sejam uma organização de excelência pela qualidade dos 

serviços prestados, desenvolvendo a sua atividade no respeito por elevados 

padrões de responsabilidade ambiental, financeira e social. 

 
TERCEIRA 

(Nomeação dos Membros Conselho de Administração)  

1. A gestão dos SIMAR de Loures e Odivelas será assegurada por um Conselho de 

Administração. 

2. Os Outorgantes acordam que o Conselho de Administração do SIMAR de Loures e 

Odivelas, constituído por um(a) presidente e dois (duas) vogais, integrará membros 

das câmaras municipais dos dois municípios, a nomear pelos respetivos órgãos 

executivos municipais, nos seguintes termos e condições: 

a) A Presidência será exercida alternadamente por cada um dos municípios, 

cabendo o primeiro exercício ao Município de Loures; 

b) O Conselho de Administração é presidido, alternadamente, por representante da 

Câmara Municipal de Loures e da Câmara Municipal de Odivelas, por um 

período correspondente a metade do prazo do mandato dos respetivos órgãos 

autárquicos ou daquele que estiver em curso aquando da constituição dos 

SIMAR; 

 c) Cada um dos municípios nomeia um vogal, cujo mandato será exercido por 

período coincidente com o do seu mandato como membro da respetiva câmara 

municipal. 

3. O mandato dos membros do Conselho de Administração não é remunerado. 

   

 QUARTA 

(Distribuição de Perdas e Resultados Positivos e Im putação de Empréstimos) 

1. Para efeitos do disposto no artigo 16.º n.º 4 e 17.º n.º 2 da Lei n.º 50/2012, de 31/08, 

os Outorgantes acordam que a distribuição e/ou imputação será efetuada a cada 

um dos municípios com base no número de clientes existentes em 31/12/2013 nos 

seguintes termos e condições percentuais:  

 Município de Loures- 95.757 clientes, a que corresponderá 57%; 

 Município de Odivelas- 72.259 clientes, a que corresponderá 43%. 

2. Os percentuais descritos no número anterior serão revistos, de dois em dois anos, e 

com base no mesmo critério, i.e., número de clientes de cada município existentes 
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à data de 31 de dezembro do ano civil anterior ao do ano em que a revisão tenha 

lugar.   

 

QUINTA 

(Decisões sujeitas a consenso dos dois municípios) 

Os Outorgantes acordam que as decisões sobre as matérias abaixo indicadas ficam 

sujeitas a consenso dos dois municípios, consubstanciado nas deliberações do 

conselho de administração, em função do âmbito ou limite das respetivas 

competências e atribuições e/ou nas deliberações dos respetivos órgãos municipais: 

 a) As grandes linhas de atuação, com especial incidência nos planos de 

 investimento de médio e longo prazo; 

 b) Os projetos de orçamentos e as propostas dos planos, bem como os demais 

 documentos económico- financeiros; 

 c) A contração de empréstimos; 

 d) As propostas, conjuntamente com os estudos que lhes servem de suporte, 

 de alteração do sistema de taxas e tarifas; 

 e) Os documentos e os relatórios de avaliação do grau de execução dos 

 planos, de acordo com o regime legal em vigor; 

 f) As medidas de gestão dos recursos humanos, incluindo as relativas ao 

 mapa de pessoal;  

 g) O projeto de regulamento dos SIMAR de Loures e Odivelas e respetivas 

 alterações; 

 h) Distribuição de pelouros na estrutura, mediante discussão e aprovação pelo 

 Conselho de Administração.  

: 

SEXTA 

(Partilha de Património afeto aos SMAS de Loures) 

 

1. Os Outorgantes acordam que todo o património afeto à atividade dos SMAS de 

Loures em função das suas atribuições e que será objeto de acordo de partilha 

entre os 2 municípios, continuará, depois da partilha, a estar afeto aos SIMAR.    

2. Caso venha a verificar-se que no âmbito da partilha efetuada não se registou a 

inclusão de um determinado bem, deverá o mesmo ser integrado em momento 

posterior ao Acordo de Partilha. 
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SÉTIMA 

(Lei aplicável) 

1. O presente Acordo rege-se pela lei portuguesa. 

2. Para qualquer questão dele emergente será competente o foro da Comarca de 

Loures, com expressa renúncia a qualquer outro. 

 

OITAVA 

     (Alterações e comunicações) 
 
1. Qualquer alteração ao presente Acordo só será válida no caso de constar de 

documento escrito assinado pelos Outorgantes. 

2. Excepto se de outro modo for expressamente convencionado, quaisquer 

comunicações a realizar ao abrigo do presente Acordo ou relacionadas com o seu 

objecto serão efectuadas por carta registada com aviso de recepção, dirigida para 

as moradas constantes do presente Acordo. 

3. Se qualquer carta registada, com aviso de recepção, enviada a qualquer dos 

Outorgantes, for devolvida ao remetente, a comunicação que se pretendia fazer 

com a referida carta considerar-se-á efectuada ao destinatário no quinto dia útil a 

contar da sua expedição. 

 
NONA 

(Vigência) 

O presente Acordo produz efeitos desde a data da sua assinatura e vigorará pelo 

período de tempo indeterminado, até ser substituído ou revogado pelos Outorgantes, 

mediante documento assinado por ambos. 

 

Feito em dois exemplares, valendo como originais, assinados pelos Outorgantes, 

ficando cada um dos respetivos representantes com um dos exemplares. 

 

(Isento de Imposto do Selo ao abrigo do artigo 6.º alínea a) do Código do Imposto de Selo, dada a natureza dos 

outorgantes) 

 

 

______________, ___ de __________ de _______ 

 

PRIMEIRO OUTORGANTE: 

_______________________________________________________________ 
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SEGUNDO OUTORGANTE: 

_______________________________________________________________ 
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PLANO DE AÇÃO SOCIAL E TRANSPORTES ESCOLARES 
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Plano de Ação Social e Transportes Escolares 
 

O Plano de Ação Social e Transportes Escolares estabelece e enquadra os critérios e as 

condições de acesso e de atribuição dos apoios municipais, previstos no âmbito da Ação Social 

Escolar e dos Transportes Escolares a implementar pela Câmara Municipal de Odivelas. 

 

Este plano tem por base o enquadramento normativo e legal em vigor, na área da educação e 

surge da necessidade de uniformizar os critérios e os procedimentos de atribuição de apoios 

socioeducativos e transportes escolares de modo a garantir uma maior eficácia na 

implementação das medidas da Ação Social Escolar e uma resposta social mais equitativa. 

 

Considerando : 

- O princípio da universalidade, obrigatoriedade e gratuitidade do ensino básico, preconizados 

pela Constituição da República e pela Lei de Bases do Sistema Educativo (Lei n.º 46/86 de 14 

de agosto); 

 

- O regime geral da educação pré-escolar, estabelecido na Lei-Quadro n.º 5/97 de 10 de 

fevereiro e o princípio da comparticipação do Estado nas componentes de apoio à família, de 

acordo com as condições socioeconómicas das famílias e o Decreto-Lei n.º 147/97 de 11 de 

junho que define o regime jurídico do desenvolvimento da educação pré-escolar; 

 

- O Acordo de Cooperação celebrado entre a Câmara Municipal de Odivelas, a Direção 

Regional de Educação de Lisboa e Vale do Tejo e o Instituto de Segurança Social, I.P. - Centro 

Distrital de Lisboa, o qual estabelece as condições de financiamento e participação da Câmara 

Municipal no programa e que tem por base o Programa de Expansão e Desenvolvimento na 

Educação Pré-Escolar e os princípios consagrados no protocolo de cooperação de 28 de julho 

de 1998, celebrado entre o Ministério da Educação, o Ministério do Trabalho e Solidariedade e 

a Associação Nacional de Municípios Portugueses; 

 

- A transferência de atribuições e competências em matéria de Ação Social e Transportes 

Escolares para os municípios, previstas na Lei n.º75/2013 de 12 de setembro e respetiva 

legislação específica sobre a matéria; 

 

- O regime de escolaridade obrigatória para as crianças e jovens que se encontram em idade 

escolar estabelecido na Lei n.º 85/2009, de 27 de agosto que altera  o Decreto-Lei n.º 301/93, 

de 31 de agosto; 
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- A definição de apoios especializados a prestar na educação pré-escolar e nos ensinos básico 

e secundário da rede pública, particular e cooperativo, destinados aos alunos com 

necessidades educativas especiais, regulamentado pelo Decreto-Lei nº 3/2008 de 7 de janeiro; 

 

- A atribuição e o funcionamento das medidas de Ação Social Escolar, enquanto modalidades 

de apoio e complemento educativo, previstas no Decreto-Lei n.º 55/2009 de 2 de março, da 

responsabilidade e competência partilhada entre a administração central e os municípios; 

 

- A definição dos escalões de apoio de acordo com o posicionamento do agregado familiar por 

referência ao abono de família efetuada em regulamento próprio Decreto-Lei n.º 176/2003 de 2 

de agosto, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.ºs 41/2006 de 1 de fevereiro, 

87/2009 de 28 de maio, 245/2008 de 18 de dezembro, 201/2009 de 28 de agosto, 70/2010 de 

16 de junho e 116/2010 de 22 de outubro; 

 

Partindo destes pressupostos, tendo presente os princípios gerais da equidade, da 

discriminação positiva e da solidariedade social, bem como a realidade socioeconómica das 

famílias e da população escolar do Município de Odivelas, a promoção de medidas de apoio e 

complemento socioeducativo, a definição de um Plano de Ação Social e de Transportes 

Escolares  afigura-se como um instrumento fundamental, para a simplificação do processo de 

identificação das modalidades de apoio. 

 

 Objetivos 

� Promover medidas de discriminação positiva e de combate à exclusão social; 

� Promover a igualdade de oportunidades no acesso e sucesso escolar; 

� Promover medidas de integração das crianças e jovens com deficiência; 

� Prevenir o insucesso e o abandono escolar; 

� Assegurar a progressiva gratuitidade do ensino básico; 

� Integrar as políticas sociais articulando-as com as políticas de Apoio à Família; 

� Uniformizar as medidas de ação social escolar para as crianças que frequentam a 

educação pré-escolar e os alunos do ensino básico, secundário e profissional. 
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Modalidades de Apoio 

 

I. Apoios Socioeducativos:  

a) Auxílios Económicos  – Consiste na atribuição de apoio aos alunos que frequentem as 

escolas do 1.º ciclo do ensino básico do Concelho, cuja situação socioeconómica determina a 

necessidade de comparticipação das despesas com a aquisição de material escolar e manuais 

escolares, recursos essenciais para o prosseguimento da escolaridade. 

 

b) Tecnologias de Apoio  – Consiste na atribuição de um subsídio aos alunos que frequentem 

as escolas do 1.º ciclo do ensino básico do Concelho, destinado a comparticipar a aquisição de 

dispositivos facilitadores de aprendizagem, com vista a melhorar a funcionalidade e a reduzir a 

incapacidade dos alunos com Necessidades Educativas Especiais. 

 

II. Refeições Escolares  – Traduz-se na oferta do serviço de três refeições diárias (pequeno-

almoço, almoço e lanche) saudáveis, equilibradas e adequadas às necessidades da população 

escolar em refeitórios escolares e, na comparticipação do custo das refeições de acordo com, a 

situação socioeconómica dos agregados familiares, das crianças e alunos que frequentem os 

estabelecimentos de ensino do 1.º ciclo e do pré-escolar da rede pública do Concelho de 

Odivelas. 

 

III. Atividades de Animação e de Apoio à Família (A AAF) – Traduz-se na comparticipação 

do custo da mensalidade paga pelas famílias, de acordo com a situação socioeconómica dos 

agregados familiares, para que as crianças que frequentam os estabelecimentos de educação 

pré-escolar da rede pública possam frequentar as AAAF, atividades complementares às 

atividades educativas, e a funcionar em horários ajustados às necessidades das famílias. 

 

IV. Transportes Escolares  – Consiste na oferta do serviço de transporte escolar, aos alunos 

que frequentem o ensino básico, secundário e profissional no estabelecimento de ensino mais 

próximo da sua área de residência, e, cuja distância se situe a mais de 4Km (com refeitório) e 

3Km (sem refeitório), calculado a partir do percurso mais curto por estrada entre a residência e 

a escola. 
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ANEXO I 

Normas dos Apoios Socioeducativos 

 
I 

(Do Objeto) 

As presentes Normas regulam as condições de atribuição de subsídios de Auxílios Económicos 

e de Tecnologias de Apoio. 

 

II 

(Da Natureza) 

1.  O apoio em Auxílios Económicos traduz-se na atribuição dos manuais escolares e outros 

recursos pedagógicos e no processamento de um subsídio pecuniário destinado a 

comparticipar anualmente a aquisição do Material Escolar para os alunos carenciados. 

 

2. O apoio em Tecnologias de Apoio traduz-se na atribuição de um subsídio destinado a 

comparticipar anualmente a aquisição de dispositivos facilitadores da funcionalidade e 

redutores da incapacidade dos alunos carenciados com Necessidades Educativas Especiais 

(NEE), com programa educativo individual, definido nos termos do Decreto-Lei n.º 3/2008 de 7 

de janeiro. 

 

3. São considerados para efeitos de atribuição do apoio em Tecnologias de Apoio, os recursos 

pedagógicos de apoio complementar, devidamente identificados e justificados no programa 

educativo individual do aluno, definido pela equipa de Educação Especial. 

 

III 

(Dos Destinatários) 

1. São destinatários dos Auxílios Económicos os alunos do 1º ciclo do ensino básico da rede 

pública do Concelho de Odivelas, cujos agregados familiares são considerados carenciados. 

 

2. São ainda destinatários do subsídio de Auxílios Económicos os alunos carenciados do 1º 

ciclo do ensino básico da rede pública do Concelho de Odivelas, com NEE e com programa 

educativo individual, e cuja necessidade educativa especial permita a utilização da 

generalidade dos materiais considerados para efeitos da comparticipação na aquisição do 

Material Escolar.  

 

3. São destinatários das Tecnologias de Apoio os alunos carenciados do 1º ciclo do ensino 

básico, com NEE e com programa educativo individual, que frequentem modalidades 
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específicas de educação, e cuja necessidade educativa especial implique a utilização de 

materiais específicos facilitadores de aprendizagens positivas. 

 

IV 

(Dos Escalões de Apoio) 

1. O escalão de apoio para atribuição dos auxílios económicos dos alunos que frequentam o 

1º ciclo do ensino básico é determinado pelos escalões de apoio que são definidos de acordo 

com o posicionamento dos agregados familiares para efeitos de atribuição do abono de família: 

a) Escalão A 

i. Alunos cujos agregados familiares se encontrem no 1º escalão, para efeitos de 

abono de família;  

ii. Alunos com NEE e com programa educativo individual, cujos agregados 

familiares se encontrem incluídos no 1º e 2º escalões de atribuição de abono 

de família, e cuja necessidade educativa especial permita a utilização da 

generalidade dos materiais considerados para efeitos da comparticipação na 

aquisição do Material Escolar (neste caso não usufruem da modalidade de 

apoio tecnologias de apoio) 

b) Escalão B – Alunos cujos agregados familiares se encontrem no 2.º escalão para 

efeitos de abono de família. 

 

2. O escalão de apoio para atribuição das tecnologias de apoio aos alunos com Necessidades 

Educativas Especiais de caráter permanente, com programa educativo individual que 

frequentam modalidades específicas de educação no 1º ciclo do ensino básico e cuja 

necessidade educativa especial implique a utilização de materiais específicos facilitadores de 

aprendizagens positivas, é determinado pelos escalões de apoio que são definidos de acordo 

com o posicionamento dos agregados familiares para efeitos de atribuição do abono de família: 

a) Escalão A – alunos cujos agregados familiares se encontrem no 1.º e 2º escalão para 

efeitos de abono de família. 

 

V 

(Das Candidaturas) 

1. A candidatura aos apoios sócio Educativos é efetuada nos agrupamentos de escolas 

através do preenchimento e entrega dos Formulários de Candidatura, enviados pela Câmara 

Municipal de Odivelas, a partir da data de início das matrículas nos estabelecimentos de 

ensino. 

 

2. Os formulários de candidatura encontram-se, igualmente, disponíveis no Site da Câmara 

Municipal de Odivelas em www.cm-odivelas.pt. 
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3.  Os agrupamentos de escolas responsabilizam-se por efetuar a respetiva e atempada 

divulgação das condições de candidatura aos potenciais destinatários dos apoios sócio 

educativos, bem como do resultado do processo de candidatura. 

 

4. Após o devido preenchimento os Formulários deverão ser entregues nos Serviços de Ação 

Social Escolar (SASE) do agrupamento de escolas, serviço a quem compete a instrução do 

processo de candidatura, tendo por base a análise da condição socioeconómica do agregado 

familiar dos alunos, nos termos da legislação em vigor. 

 

5. Os Formulários de Candidatura acompanhados dos respetivos comprovativos (cópia do 

documento emitido pelo serviço competente da Segurança Social ou, quando se trate de 

trabalhador da Administração Pública, pelo serviço processador) da situação socioeconómica 

do agregado familiar, constituem parte integrante do processo individual do aluno, pelo que 

deverão ficar arquivados no SASE do agrupamento de escolas. 

 

6. As candidaturas ao subsídio em tecnologias de apoio deverão ser acompanhadas por uma 

justificação formal por parte do núcleo de ensino especial, com a indicação expressa dos 

materiais a utilizar, sem a qual a candidatura será considerada sem efeito. 

 

7. Após receção e validação das candidaturas pelo SASE, os agrupamentos de escolas 

enviarão à Câmara Municipal de Odivelas em suporte digital (geral@cm-odivelas.pt) o 

formulário específico de apoio devidamente preenchido. 

 

8. A receção das candidaturas é precedida pela confirmação das mesmas pelos serviços da 

Câmara Municipal de Odivelas, após a qual é efetuado o processamento do respetivo apoio 

socioeducativo pela Câmara Municipal de Odivelas, sendo remetida uma listagem em formato 

digital ao agrupamento de escolas por modalidade de apoio, com os alunos incluídos. 

 

9. O prazo limite para a receção das candidaturas aos apoios socioeducativos, nos 

agrupamentos de escolas, termina a 15 de julho. 

 

10.  Considerando as mobilidades que ocorrem no sistema educativo durante o 1º período 

letivo, estabelecem-se dois prazos suplementares de candidatura:  

 

a) Receção de candidaturas nos agrupamentos a decorrer entre 15 de julho e 15 de 

setembro – data limite para receção das candidaturas na Câmara Municipal de 

Odivelas – até 30 de setembro; 
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b) Receção de candidaturas nos agrupamentos a decorrer entre 16 de setembro e 15 

de novembro - data limite para receção das candidaturas na Câmara Municipal de 

Odivelas – até 30 de novembro. 

 

VI 

(Das Comparticipações Financeiras) 

1. O valor do subsídio de auxílios económicos destinado à aquisição de material escolar, a 

atribuir aos alunos é definido anualmente em Despacho do Ministério da Educação, de acordo 

com o escalão de apoio considerado da seguinte forma: 

a) Escalão A – comparticipação de 100% sobre o valor fixado anualmente; 

b) Escalão B – comparticipação de 50% sobre o valor fixado anualmente para o 

escalão A. 

 

2. O valor do subsídio destinado a comparticipar a aquisição de tecnologias de apoio, a atribuir 

aos alunos com NEE, é fixado anualmente pela Câmara Municipal de Odivelas, tendo como 

referência o cálculo do valor médio dispendido com a atribuição de auxílios económicos e 

manuais escolares. 

 

3. Os montantes dos subsídios relativos aos auxílios económicos e tecnologias de apoio, após 

validação e confirmação das candidaturas pela Câmara Municipal, são transferidos para os 

agrupamentos de escolas, de acordo com o número de alunos e o escalão de apoio. 

 

4. Anualmente, o agrupamento de escolas informará a Câmara Municipal de Odivelas da 

modalidade utilizada para disponibilizar as verbas destinadas aos subsídios de auxílios 

económicos e tecnologias de apoio aos encarregados de educação. 

 

5. Após receção da verba destinada aos subsídios, pelo agrupamento de escolas, este 

remeterá a cópia dos recibos de entrega de verba/compra, com assinatura do Encarregado de 

Educação e da Tesouraria do Agrupamento de Escolas. 

 

6. Os valores não reclamados pelos encarregados de educação deverão ser devolvidos à 

Câmara Municipal de Odivelas, ao cuidado do Tesoureiro da Câmara Municipal, com os 

seguintes elementos: listagem nominal dos alunos que não efetuaram o levantamento da 

verba, estabelecimento de ensino e ano de escolaridade de frequência, escalão de apoio e 

montante atribuído por aluno. 

 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
 

 
Ano XV - N.º 13 – 1 de julho de 2014 - Anexo 

8 
 

ANEXO II 

NORMAS DAS REFEIÇÕES ESCOLARES  
 

I 

(Do Objeto) 

As presentes normas regulam as condições de acesso à componente de apoio à família, na 

vertente de refeições escolares aos alunos do pré-escolar e, no âmbito do programa de 

generalização das refeições, ao 1.º ciclo do ensino básico da rede pública. 

 

II 

(Da Natureza) 

1. O apoio alimentar traduz-se no fornecimento de 3 refeições diárias (pequeno-almoço, 

almoço e lanche) a todos os alunos que frequentam as escolas do 1.º ciclo do ensino básico e 

dos jardins de infância da rede pública do Concelho, independentemente das condições 

socioeconómicas dos seus agregados familiares.  

 

2. A refeição é fornecida mediante a apresentação da senha de refeição, adquirida semanal, 

quinzenal ou mensalmente, diretamente à empresa, que fornece o serviço, em horário a definir 

pelo estabelecimento de ensino, para o efeito. 

 

3. As ementas são elaboradas pela Câmara Municipal de Odivelas, por uma técnica de 

nutrição, de acordo com as orientações do Ministério da Educação, Direção Geral de 

Desenvolvimento Curricular e do Documento “Educação Alimentar em Meio Escolar – 

referencial para uma oferta alimentar saudável”. 

 

4. A ementa é semanal (com repetição após 6 semanas) não devendo ser alterada, salvo em 

situações excecionais e por motivos não imputáveis à entidade adjudicante, sendo que as 

mesmas deverão se articuladas com a Câmara Municipal de Odivelas e coordenação de 

estabelecimento. 

 

5. Questões relacionadas com a qualidade e quantidade das refeições e o funcionamento do 

serviço deverão ser encaminhadas para a Coordenação de Estabelecimento de Ensino, que as 

articulará com o serviço competente da Câmara Municipal de Odivelas. 

 

6. O refeitório escolar encontra-se encerrado nas interrupções letivas e férias escolares para 

os alunos do 1.º ciclo do ensino básico e para as crianças do pré-escolar que não frequentam 

as Atividades de Animação e de Apoio à Família (AAAF). 
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7. Caso o estabelecimento de ensino se encontre encerrado em tempo letivo, o serviço de 

refeições não é comparticipado pela Câmara Municipal de Odivelas.  

 

III  

(Dos Destinatários) 

Todos os alunos dos estabelecimentos de ensino do 1.º ciclo do ensino básico e jardins de 

infância da rede pública do Concelho de Odivelas. 

 

IV  

(Dos Escalões de Apoio) 

1. Os escalões de apoio são definidos de acordo com o posicionamento dos agregados 

familiares para efeitos de atribuição do abono de família: 

a) Escalão A – alunos cujos agregados familiares se encontrem no 1.º escalão para 

efeitos de abono de família; 

b) Escalão B – Alunos cujos agregados familiares se encontrem no 2.º escalão para 

efeitos de abono de família; 

c) Escalão C – Alunos cujos agregados familiares se integrem nos restantes escalões 

para efeitos de atribuição de abono de família. 

 

2. De acordo com a legislação vigente os alunos com Necessidades Educativas Especiais do 

pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico poderão usufruir do serviço de refeições de forma 

gratuita, independentemente da condição socioeconómica do seu agregado familiar e/ou do 

posicionamento do agregado familiar por referência ao abono de família, tendo apenas que 

preencher o respetivo formulário de apoio. 

 

V 

(Das Candidaturas) 

1. A candidatura aos Refeitórios Escolares é efetuada nos Agrupamentos de escolas através 

do preenchimento e entrega dos Formulários de Candidatura enviados pela Câmara Municipal 

de Odivelas. 

  

2. Os formulários de candidatura encontram-se, igualmente, disponíveis no Site da Câmara 

Municipal de Odivelas em www.cm-odivelas.pt. 

 

3. Os agrupamentos de escolas responsabilizam-se por efetuar a respetiva e atempada 

divulgação das condições de candidatura aos potenciais destinatários dos apoios em refeitórios 

escolares, bem como do resultado do processo de candidatura. 
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4. Os Formulários deverão, após devido preenchimento, ser entregues nos Serviços de Ação 

Social Escolar (SASE), serviço a quem compete a instrução do processo de candidatura, tendo 

por base a análise da condição socioeconómica do agregado familiar dos alunos, nos termos 

da legislação em vigor. 

 

5. Os Formulários de Candidatura acompanhados dos respetivos comprovativos (cópia do 

documento emitido pelo serviço competente da Segurança Social ou, quando se trate de 

trabalhador da Administração Pública, pelo serviço processador) da situação socioeconómica 

do agregado familiar, constituem parte integrante do processo individual do aluno, pelo que 

deverão ficar arquivados no SASE do agrupamento de escolas. 

 

6. Após receção e validação das candidaturas pelo SASE, os agrupamentos de escolas 

enviarão à Câmara Municipal de Odivelas em suporte digital (geral@cm-odivelas.pt) o 

formulário específico de apoio devidamente preenchido. 

 

7. A receção das candidaturas é precedida pela confirmação das mesmas pelos serviços da 

Câmara Municipal de Odivelas, após a qual será remetida uma listagem em formato digital ao 

agrupamento de escolas com os alunos incluídos, por escalão e nível de ensino. 

 

8. A listagem atualizada será entregue pelo Estabelecimento de Ensino à responsável da 

empresa adjudicatária do serviço de refeições na unidade, para efeitos de aquisição de senhas 

de refeição. 

 

9. A inclusão dos alunos para efeitos dos apoios nas refeições poderá ser solicitada no 

decorrer de todo o ano letivo, sendo apenas necessário que os encarregados de educação 

procedam à inscrição do aluno junto dos serviços de SASE do agrupamento de escolas, 

entregando a documentação obrigatória e preenchendo o formulário respetivo para o efeito. 

 

10.  A integração dos alunos num determinado escalão de apoio pelos Agrupamentos de 

Escolas, só é considerada válida a partir da data de homologação pela Câmara Municipal de 

Odivelas, pelo que a aquisição da respetiva senha só terá efeitos nessa data, não havendo 

lugar a devolução de qualquer verba.  

 

VI 

(Das Comparticipações Financeiras) 

1. A Câmara Municipal de Odivelas comparticipa todas as refeições fornecidas em refeitórios 

escolares, sendo que a comparticipação no custo da refeição tem subjacente a diferença entre 

o valor real da refeição e o preço a pagar pelos alunos, fixado anualmente pela Câmara 
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Municipal de Odivelas, em conformidade com o diploma legal publicado pelo Ministério da 

Educação. 

 

2. Comparticipação das famílias: 

Escalão A – isenção do pagamento da refeição; 

Escalão B – pagamento de 50% do valor fixado para aquisição da senha de refeição; 

Escalão C – pagamento do valor fixado para aquisição da senha de refeição. 

 

3. Comparticipação da Câmara Municipal de Odivelas: 

Escalão A – pagamento do valor real da refeição; 

Escalão B – pagamento da diferença entre o valor real da refeição e o valor pago pelo 

aluno, para o Escalão B; 

Escalão C – pagamento da diferença entre o valor real da refeição e o valor pago pelo 

aluno, para o Escalão C. 
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ANEXO III 

Normas de Funcionamento das Atividades de Animação e de 

Apoio à Família (AAAF) na Educação Pré-escolar 
 

I 

(Disposição Introdutória) 

1. A educação pré-escolar é considerada a primeira etapa da educação básica no processo de 

educação ao longo da vida, sendo complementar da ação educativa da família, com a qual 

deve estabelecer estreita relação, favorecendo a formação e o desenvolvimento equilibrado da 

criança, tendo em vista a sua plena inserção na sociedade como ser autónomo, livre e 

solidário. 

 

2. As Atividades de Animação e de Apoio à Família (AAAF), na vertente prolongamento de 

horário, traduzem-se na oferta de atividades de animação e acompanhamento das crianças 

que frequentam os estabelecimentos de educação pré-escolar da rede pública, antes e depois 

do período diário das atividades educativas e durante os períodos de interrupção destas 

atividades, de forma a assegurar um horário adequado às necessidades das famílias. 

 

3. As AAAF são comparticipadas pela administração central e local e pelas famílias de acordo 

com as condições socioeconómicas do agregado familiar, com o objetivo de promover a 

igualdade de oportunidades. 

 

4. Ao longo do tempo, a Câmara Municipal de Odivelas (CMO), tem vindo a dar especial 

atenção ao aprofundamento das parcerias com os diferentes agentes educativos, no sentido de 

responder de forma eficaz às necessidades socioeducativas das crianças e das famílias, 

rentabilizando sinergias e recursos. 

 

II 

(Do Objeto) 

As presentes normas regulam as condições de acesso, bem como o modelo de funcionamento, 

das AAAF nos estabelecimentos de educação pré-escolar. 

 

III 

(Dos Objetivos) 

Com as AAAF pretende-se: 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
 

 
Ano XV - N.º 13 – 1 de julho de 2014 - Anexo 

13 
 

1. Adaptar os tempos de permanência das crianças nos estabelecimentos de educação pré-

escolar às necessidades das famílias e, simultaneamente garantir que as mesmas usufruam de 

atividades com qualidade pedagógica e complementares das atividades educativas. 

 

2. Assegurar o acompanhamento das crianças antes e depois do período diário de atividades 

educativas, e durante os períodos de interrupção dessas atividades. 

 

IV 

(Dos Destinatários) 

São destinatários do serviço das AAAF as crianças com idades compreendidas entre os 3 anos 

e a idade de ingresso no 1º ano do 1º ciclo do ensino básico, que frequentem os 

estabelecimentos de educação pré-escolar da rede pública do Concelho de Odivelas. 

 

V 

(Da Implementação) 

1. A Câmara Municipal de Odivelas constitui-se como entidade promotora, nos termos 

estabelecidos no Protocolo de Cooperação celebrado entre o Ministério da Educação, o 

Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social e a Associação Nacional de Municípios 

Portugueses. 

 

2. A planificação das AAAF é da responsabilidade dos Agrupamentos de Escolas. 

 

3. Para implementação das AAAF, podem constituir-se como entidades gestoras do Programa, 

os Agrupamentos de Escolas da rede pública do Concelho de Odivelas, as Associações de 

Pais e Encarregados de Educação e as Instituições Particulares de Solidariedade Social. 

 

4. Nas situações em que os Agrupamentos de Escolas não se assumam como entidades 

gestoras, constituem-se, obrigatoriamente, como entidade parceira das entidades gestoras por 

si selecionadas. 

 

5. A entidade gestora poderá prestar diretamente o serviço de AAAF ou estabelecer parcerias 

com entidades terceiras para esse fim. 

 

6. As entidades gestoras responsabilizam-se, entre outros, pela implementação e 

desenvolvimento das AAAF, tendo em conta as necessidades das crianças e das famílias, e a 

capacidade dos espaços escolares, em devida articulação com os órgãos competentes dos 

Agrupamentos de Escolas. 
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7. A Câmara Municipal de Odivelas, enquanto entidade promotora, comparticipa 

financeiramente a frequência das AAAF, realiza o controlo financeiro, monitorização e 

avaliação do Programa, em estreita colaboração com todos os parceiros envolvidos.  

 

8. O pagamento relativo à frequência das AAAF, apenas será considerado, após assinatura 

pelas partes, do Acordo de Colaboração Bipartido (entre a Câmara Municipal de Odivelas e o 

Agrupamento de Escolas) ou Tripartido (Câmara Municipal de Odivelas, Agrupamento de 

Escolas e Entidade Gestora). 

 

VI 

(Da Organização e funcionamento) 

1. A oferta das AAAF é de natureza obrigatória pelos estabelecimentos de educação Pré-

escolar. 

 

2. As AAAF funcionam num período máximo de 11 meses por ano, entre setembro e julho.  

 

3. Sem prejuízo da normal duração das atividades educativas na educação pré-escolar, as 

AAAF desenvolvem-se obrigatoriamente até às 17h30, podendo a oferta de atividades ser 

extensível ao período que antecede e precede a realização das atividades educativas no 

jardim-de-infância.  

 

4. A oferta das AAAF poderá organizar-se durante os períodos de atividades educativas, entre 

as 7h00/ 9h00 e as 15h30/ 19h30, e nas interrupções dessas atividades, entre as 7h00 e as 

19h30. 

 

5. Em caso de necessidade das crianças e das famílias poderá haver adequação do horário 

estabelecido no ponto anterior. 

 

6. O horário de funcionamento das AAAF deverá ser comunicado aos encarregados de 

educação no momento da matrícula ou de renovação da matrícula, devendo ainda ser 

confirmado no início das atividades educativas.  

 

7. O refeitório escolar encontra-se em funcionamento, durante o período da oferta de AAAF, 

havendo, neste caso, lugar à comparticipação da CMO.  

 

8. A planificação das AAAF deverá ter em conta as necessidades das crianças e das famílias, 

o Plano Anual de Atividades, o Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas, e as presentes 

Normas. 
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9.  As AAAF são planificadas tendo em conta os recursos físicos existentes e decorrem, 

preferencialmente, em espaços concebidos para estas atividades, sem prejuízo do recurso a 

outros espaços escolares.  

 
10.  As AAAF deverão funcionar, com grupos mínimos de 15 crianças e de 25 no máximo. 

 

11.  A abertura, o fecho, a limpeza das instalações e a vigilância dos recreios, são da 

responsabilidade da entidade gestora das AAAF, em articulação com os Agrupamentos de 

Escolas, quando estes não se apresentem como entidade gestora. 

 
12.  A entidade gestora ficará obrigada à correta utilização dos espaços escolares onde 

funcionem as AAAF, sendo responsável por garantir as condições de higiene e manutenção 

dos mesmos, assumindo a reposição ou reparação de qualquer material ou equipamento que 

se danifique, sempre que tal ocorra no decurso das atividades.  

 
13.  Compete à entidade gestora disponibilizar o material didático e de desgaste rápido 

necessário à viabilização das atividades a desenvolver no âmbito das AAAF. 

 
14.  Compete aos educadores titulares de grupo assegurar a supervisão pedagógica e o 

acompanhamento da execução das atividades de animação de apoio à família, tendo em vista 

garantir a qualidade das atividades desenvolvidas. 

 
15.  A supervisão pedagógica e o acompanhamento da execução das AAAF compreendem a 

programação das atividades, o acompanhamento das atividades através de reuniões com os 

respetivos dinamizadores, a avaliação da sua realização e as reuniões com os encarregados 

de educação. 

 

16.  A monitorização e avaliação do Programa das AAAF são da responsabilidade da Câmara 

Municipal de Odivelas em articulação com os Agrupamentos de Escolas e as entidades 

gestoras. 

 

VII 

(Dos Escalões de Apoio) 

1. Os escalões de apoio são definidos de acordo com o posicionamento dos agregados 

familiares para efeitos de atribuição do abono de família: 

a) Escalão A – Crianças cujos agregados familiares se encontrem no 1.º escalão para 

efeitos de abono de família; 

b) Escalão B – Crianças cujos agregados familiares se encontrem no 2.º escalão para 

efeitos de abono de família; 
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c) Escalão C – Crianças cujos agregados familiares se integrem nos restantes escalões 

para efeitos de atribuição de abono de família. 

 

2. Para efeitos de atribuição do escalão de apoio, será considerado o posicionamento do 

agregado familiar no escalão de rendimento mais favorável, atribuído nas restantes 

modalidades de apoio previstas no Plano de Ação Social e Transportes Escolares. 

 

3. Em caso de dúvida sobre o posicionamento dos agregados familiares nos escalões de 

rendimentos, cabe ao Agrupamento de Escolas desenvolver as diligências necessárias ao 

apuramento da condição socioeconómica das famílias, bem como prevenir e corrigir situações 

de usufruto indevido. 

 

4. Os casos excecionais, e não previstos, deverão ser analisados individualmente no 

Agrupamento de Escolas, por referência ao enquadramento normativo em vigor, sujeitos a 

validação por parte dos serviços competentes da Câmara Municipal de Odivelas. 

 

VIII 

 (Das Comparticipações Financeiras) 

1. A Câmara Municipal de Odivelas comparticipa o custo da mensalidade das AAAF na 

educação pré-escolar, a todas as crianças que frequentem os estabelecimentos de educação 

pré-escolar da rede pública do concelho, sendo os montantes correspondentes transferidos 

para as entidades gestoras do Programa. 

 

2. A Câmara Municipal de Odivelas comparticipa a diferença entre o valor máximo de 

referência mensal de €75,00 por criança, estabelecido pela Câmara Municipal para o custo do 

serviço, e o valor a pagar pelas crianças em função dos 3 escalões de apoio definidos em 

função do posicionamento do agregado familiar para efeitos de atribuição do abono de família. 

 

3. Comparticipação da família (por criança): 

a) Escalão A – comparticipação de 0% do valor máximo de referência; 

b) Escalão B – comparticipação de 35% do valor máximo de referência; 

c) Escalão C – comparticipação de 75% do valor máximo de referência; 

 

4. Comparticipação da Câmara Municipal de Odivelas (por criança): 

a) Escalão A: comparticipação de 100% do valor máximo de referência; 

b) Escalão B: comparticipação de 65% do valor máximo de referência; 

c) Escalão C: comparticipação de 25% do valor máximo de referência; 
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5. A Câmara Municipal de Odivelas procederá à transferência de verbas, para as entidades 

gestoras, em três tranches, respetivamente em setembro, janeiro e abril, tendo por base, o 

número de crianças inscritas nas AAAF e o seu posicionamento nos respetivos escalões de 

apoio. 

 
6. Sempre que o custo do serviço exceda o valor máximo de referência mensal, a diferença 

será integralmente suportada pelas famílias. 

 
7. A entidade gestora efetuará a entrega da listagem com os comprovativos dos valores da 

comparticipação aos encarregados de educação nas AAAF, até ao final dos meses de janeiro, 

abril e agosto, a fim de se proceder a eventuais acertos e transferências subsequentes. 

 
8. A entidade gestora deverá arquivar em processo próprio toda a documentação respeitante 

às AAAF, nomeadamente, comprovativos de frequência das crianças, dos escalões de apoio, 

dos pagamentos das famílias e das respetivas comparticipações. 

 

IX 

 (Das Inscrições) 

1. A Câmara Municipal de Odivelas disponibilizará os formulários de candidatura a todos os 

agrupamentos de escolas, a partir da data de início das matrículas nos estabelecimentos de 

educação e ensino. 

 

2. Os formulários de candidatura encontram-se, igualmente, disponíveis no Site da Câmara 

Municipal de Odivelas, em www.cm-odivelas.pt. 

 

3. Os agrupamentos de escolas responsabilizam-se por efetuar de forma atempada a 

divulgação das condições de inscrição aos potenciais interessados, bem como o resultado do 

processo de candidatura. 

 

4. Os encarregados de educação interessados na frequência dos seus educandos nas AAAF, 

deverão formalizar a sua inscrição através do preenchimento e entrega dos Formulários de 

Candidatura, que deverão ser solicitados nos Serviços de Ação Social Escolar (SASE), dos 

Agrupamentos de Escolas ou nos Estabelecimentos de Educação e a quem compete a 

instrução do processo de candidatura, tendo por base a análise da condição socioeconómica 

do agregado familiar das crianças, nomeadamente o posicionamento do agregado familiar nos 

escalões de rendimento para a atribuição do abono de família. 

 

5. Os formulários de candidatura acompanhados dos respetivos comprovativos da situação 

socioeconómica do agregado familiar (cópia do documento emitido pelo serviço competente da 
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Segurança Social ou, quando se trate de trabalhador da Administração Pública, pelo serviço 

processador), constituem parte integrante do processo individual do aluno, pelo que deverão 

ficar arquivados no SASE do Agrupamento de Escolas. 

 

6. Após receção e validação das candidaturas pelo SASE, os Agrupamentos de Escolas 

enviarão à Câmara Municipal de Odivelas, em suporte digital (através do e-mail: geral@cm-

odivelas.pt), o formulário específico de apoio devidamente preenchido, durante o mês de 

setembro. 

 

7. A inscrição das crianças nas AAAF poderá ser solicitada no decorrer de todo o ano, sendo 

para tal obrigatório, que os encarregados de educação procedam à sua inscrição de acordo 

com as presentes normas.  

 

8. Nas situações previstas no número anterior, os Agrupamentos de Escolas deverão 

considerar, para efeitos de pagamento, a partir do dia em que a criança inicia a frequência das 

AAAF e informar de imediato a Câmara Municipal de Odivelas. 

 

9. Nos casos de mudança do escalão de apoio, os Agrupamentos de Escolas deverão 

considerar, o mês da emissão do respetivo comprovativo da situação socioeconómica do 

agregado familiar e comunicar as alterações de escalão à Câmara Municipal de Odivelas. 

 

X 

(Situações Omissas) 

As situações omissas, não previstas nas presentes Normas, e que necessitem de ser supridas, 

serão analisadas e resolvidas, caso a caso, pela Câmara Municipal de Odivelas. 
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ANEXO IV  

TRANSPORTES ESCOLARES  
 

I 

(Disposição Introdutória) 

De acordo com o disposto na Lei nº 75/2013 de 12 de setembro compete às Câmaras 

Municipais organizar e gerir os transportes escolares. 

 

Em cumprimento do disposto no Decreto-Lei nº 299/84, de 5 de setembro, alterado pelo 

Decreto-Lei nº 176/2012, de 2 de agosto, é competência das autarquias locais, a oferta do 

serviço de transporte escolar aos alunos do ensino básico, secundário ou profissional (oficial/ 

particular e/ou cooperativo com contrato de associação e paralelismo pedagógico), desde que 

residam a 3 Km ou 4 Km, respetivamente sem ou com refeitório. 

 

Nesse sentido, é objetivo da Câmara Municipal de Odivelas, com a criação das presentes 

Normas, definir e clarificar procedimentos no âmbito da organização dos processos de 

candidatura ao transporte escolar, nomeadamente no que diz respeito aos apoios definidos 

pela legislação em vigor, bem como os apoios concedidos por opção do Município. 

 

No que concerne, às condições em que os alunos do ensino secundário, podem beneficiar do 

serviço de transportes escolares, nos termos do nº 6 do artigo 25º do Decreto-Lei nº 55/2009 

de 2 de março, trata-se de competência da administração central, responsável pela área da 

educação. Com a publicação da Portaria nº 268-A/2012, de 31 de agosto, foi regulamentado 

que são abrangidos pelo passe 4_18@escola.pt os alunos do escalão A e B da Ação Social 

Escolar, que não se encontrem abrangidos pelo serviço de transporte escolar previsto no 

Decreto-Lei nº 299/84 de 5 de setembro.  

 

Acontece que nos termos do nº 3 do artigo 5º da referida portaria os alunos do escalão A 

beneficiam de uma redução de 60% do valor do título de transporte, enquanto que os do 

escalão B apenas usufruem de 25% de redução. Ora entende a Câmara Municipal de Odivelas 

que por questões de equidade social, deverá haver uma diferenciação positiva no apoio aos 

alunos do ensino secundário e profissional, pertencentes ao escalão B, desde que residam a 

3km ou 4 km, respetivamente sem ou com refeitório. 

 

II 

 (Do Âmbito do Serviço de Transporte Escolar) 

É da competência da Câmara Municipal de Odivelas a oferta de um serviço de transporte 

escolar entre o local de residência dos alunos e os estabelecimentos de ensino básico, 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
 

 
Ano XV - N.º 13 – 1 de julho de 2014 - Anexo 

20 
 

secundário ou profissional (oficial ou particular e cooperativo com contrato de associação e 

paralelismo pedagógico) que os alunos frequentam, quando residam a mais de 3km ou 4km 

dos estabelecimentos de ensino, respetivamente, sem ou com refeitório. 

 
III 

(Das Modalidades de Apoio e Destinatários) 

 
III – A 

(De acordo com legislação em vigor) 

i. Comparticipação da totalidade do valor do passe escolar - 100% 

1. Alunos que frequentem até ao final do 3º ciclo do ensino básico, para os estudantes 

menores, que residam a mais de 3km ou 4Km do estabelecimento de ensino mais próximo 

(sem ou com refeitório, respetivamente). 

 

2. Alunos com necessidades educativas especiais, de carácter permanente, com currículo 

específico individual organizado nos termos da alínea e) do n.º 2, do art.º 16.º do Decreto-Lei nº 

3/2008, de 7 de janeiro e do Decreto-Lei nº 176/2012, de 2 de agosto que frequentem o ensino 

básico e secundário. 

 

3. O apoio referido no número anterior é complementado com o serviço municipal de 

transporte especial, destinado aos alunos não usufruam de apoio em título de transporte 

publico. 

 

ii. Comparticipação da Valor do passe escolar - 50%  

1. Alunos menores que frequentem o ensino secundário ou profissional, que residam a mais 

de 3km ou 4Km do estabelecimento de ensino mais próximo (sem ou com refeitório, 

respetivamente) desde que beneficiem do escalão B de Ação Social Escolar. 

 

2. Alunos menores que frequentem o ensino secundário ou profissional, que residam a mais 

de 3km ou 4Km do estabelecimento de ensino mais próximo (sem ou com refeitório, 

respetivamente) transferidos de escola compulsivamente, desde que beneficiem do escalão B 

de Ação Social Escolar. 

 

III – B 

(Por opção do Município de Odivelas) 

i. Comparticipação da totalidade do valor do passe escolar - 100% 

1. Alunos menores que frequentem até ao final do 3º ciclo do ensino básico, desde que 

residam a mais de 2 Km de distância do estabelecimento de ensino e beneficiem de Ação 

Social Escolar (A.S.E.); 
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2. Os alunos que se incluam nos casos previstos no ponto i, número 1., e frequentem ofertas 

formativas beneficiarão de apoio em transporte desde a residência até ao local de realização 

do estágio, desde que o mesmo faça parte do Plano Curricular de Curso. 

 

ii. Outros Apoios 

Crianças que frequentem estabelecimento pré-escolar e alunos menores que frequentem até 

ao final do 3º ciclo do ensino básico, cujos percursos não sejam acessíveis a pé, a partir do 

local de residência, e que não permitam a utilização de transportes públicos coletivos para 

efeito da deslocação casa - escola. 

 

IV 

(Da Exceção)  

Excetua-se do disposto nos artigos anteriores, as situações em que o estabelecimento de 

ensino, pretendido pelo encarregado de educação ou pelo aluno, não seja aquele que serve a 

respetiva área de residência e neste também haja oferta do percurso formativo pretendido, 

assumindo a expensas próprias, o encarregado de educação ou o aluno, os encargos com os 

custos de transporte que daí possam resultar. 

 

V 

(Escolas Dentro do Concelho) 

  

V – A  

(Dos Procedimentos) 

1. Para os estabelecimentos de ensino básico, secundário ou profissional situadas dentro do 

concelho, os processos de candidatura, deverão ser instruídos pelos mesmos, de acordo com 

os seguintes procedimentos: 

 

1.1 A Câmara Municipal de Odivelas enviará a todos os estabelecimentos de ensino 

referidos em epígrafe, em formato digital, os boletins de candidatura aos Transportes 

Escolares, bem como as presentes Normas, até ao último dia útil do mês de junho de 

cada ano; 

 

1.2 O estabelecimento de ensino é responsável, no ato da matrícula e/ou renovação da 

mesma, pela divulgação atempada aos alunos, das condições de candidatura aos 

benefícios dos Transportes Escolares; 
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1.3 No caso de transferência dos alunos para estabelecimentos de ensino fora do 

concelho, o estabelecimento de ensino é responsável por informar os encarregados de 

educação que os alunos podem continuar a usufruir do apoio em Transporte Escolar, 

nos termos dos artigos VI,VI-A e VI-B, das presentes Normas; 

 
1.4 No caso de alunos que mudem de residência e, dos que não têm vaga no 

estabelecimento de ensino mais próximo, é obrigatória a junção de comprovativo de 

residência e declaração de não vaga ao Boletim de Candidatura; 

 
1.5 O estabelecimento de ensino deverá prestar todas as informações aos candidatos e 

encarregados de educação, confirmar as informações constantes dos boletim e 

declarações, anexar obrigatoriamente cópia do comprovativo da Segurança Social em 

como os alunos são abrangidos pelo A.S.E, bem como informar os candidatos sobre o 

resultado do processo de candidatura; 

 
1.6 Posteriormente os boletins de candidatura serão enviados para a Câmara Municipal de 

Odivelas, através do órgão de administração e gestão do estabelecimento de ensino, 

dentro dos prazos definidos nas presentes Normas; 

 

1.7 A Câmara Municipal de Odivelas, de acordo com os critérios estabelecidos nas 

modalidades de apoio, avaliará as candidaturas e dará conhecimento da decisão ao 

estabelecimento de ensino; 

 

1.8 Os estabelecimentos de ensino providenciarão a emissão da requisição para 

carregamento de passe à transportadora local, ao longo do ano letivo, após receção da 

listagem dos alunos em que conste autorização da Câmara Municipal de Odivelas, 

para atribuição do apoio em transporte escolar; 

 

1.9 As requisições para carregamento do passe por parte dos estabelecimentos de ensino, 

serão efetuadas de setembro a junho, extensível até julho (no caso de estágios); 

 

1.10  Os estabelecimentos de ensino enviarão à Câmara Municipal de Odivelas, até ao 

último dia útil que anteceda o dia 20 de cada mês, o mapa de requisição e devolução 

das requisições para o carregamento do passe; 

 

1.11  Os estabelecimentos de ensino não estão autorizados a efetuar a entrega da 

requisição para carregamento do passe aos alunos, sem prévia autorização da Câmara 

Municipal de Odivelas, sob pena de ficar à sua inteira responsabilidade o custo inerente 

a essas situações. 
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V – B 

(Dos Prazos de receção dos processos de candidatura ) 

1. Os boletins de transporte escolar deverão dar entrada nos serviços da Câmara Municipal de 

Odivelas, obrigatoriamente, até ao último dia útil de setembro para os alunos do ensino básico 

e até ao último dia útil de outubro para os alunos do ensino secundário, sob pena dos pedidos 

serem indeferidos. A partir dessa data só serão analisadas candidaturas de alunos transferidos 

compulsivamente para outros estabelecimentos de ensino, alunos que mudem de residência 

dentro do concelho e os que passem a beneficiar de ASE no decorrer do ano letivo. 

2. Os boletins de transporte escolar são, obrigatoriamente, preenchidos e instruídos com o 

comprovativo de morada da residência do aluno e o comprovativo do A.S.E., ficando os 

serviços competentes do estabelecimento de ensino, responsáveis pela confirmação das 

informações prestadas, bem como, pelo cumprimento do prazo referido. 

3. Os boletins de transporte escolar incorretamente ou insuficientemente preenchidos serão 

devolvidos à escola para suprimento das falhas e posterior envio à Câmara Municipal de 

Odivelas, no prazo máximo de 10 dias úteis após a devolução, sob pena de serem indeferidos. 

 

VI 

(Escolas Fora do Concelho) 

 

VI – A  

 (DOS Procedimentos) 

1. Para os estabelecimentos de ensino situados fora do concelho, os processos de 

candidatura deverão ser instruídos pelas Juntas de Freguesia da área de residência dos 

alunos, de acordo com os seguintes procedimentos: 

 

1.1 A Câmara Municipal de Odivelas enviará às Juntas de Freguesia os boletins de 

candidatura aos transportes escolares, bem como as presentes Normas, até ao 

último dia útil do mês de junho de cada ano; 

 

1.2 Será da responsabilidade das Juntas de Freguesia: 

 

1.2.1. A divulgação adequada dos requisitos necessários para os alunos poderem 

beneficiar do apoio em Transportes Escolares; 

1.2.2. Informar os candidatos e encarregados de educação sobre o resultado do 

pedido efetuado; 
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1.2.3. Informar os candidatos e encarregados de educação dos prazos de 

pagamento do apoio; 

1.2.4. Informar os candidatos e encarregados de educação dos documentos que 

estão obrigados a apresentar para que o pagamento referido no número 

anterior e no n.º 1.7 do presente artigo, possa ser realizado. 

  
1.3  Os Boletins, devidamente preenchidos pelos encarregados de educação e/ou 

alunos, confirmados pelo estabelecimento de ensino e Junta de Freguesia, serão 

enviados para a Câmara Municipal de Odivelas, dentro dos prazos definidos nas 

presentes Normas; 

 
1.4 A Câmara Municipal de Odivelas, de acordo com os critérios estabelecidos nas 

modalidades de apoio, analisará as candidaturas e procederá à transferência de 

verbas para as Juntas de Freguesia, de acordo com as candidaturas deferidas;  

 
1.5  A transferência de verbas para as Juntas de Freguesia, será efetuada no final de 

cada período letivo;  

 

1.6 As Juntas de Freguesia deverão proceder ao pagamento dos subsídios aos 

alunos, no prazo de um mês, após a transferência das verbas, por parte da 

Câmara Municipal de Odivelas; 

  

1.7 No ato do pagamento do subsídio, os alunos/encarregados de educação deverão 

obrigatoriamente apresentar os documentos abaixo mencionados, sob pena do 

não pagamento dos meses em falta:  

� Recibo comprovativo do carregamento do título de transporte; 

� Fotocópia do comprovativo da requisição para carregamento do passe; 

� Declaração de frequência escolar, referente aos meses correspondentes ao 

subsídio. 

 

1.8 A Junta de Freguesia, até ao último dia útil do mês de outubro de cada ano, deverá 

enviar um ofício à Câmara Municipal de Odivelas, onde conste o valor total pago 

aos alunos e os respetivos comprovativos de pagamento, com o objetivo de se 

proceder ao acerto de contas no final do ano. 

 

VI – B  

(Dos Prazos de receção dos processos de candidatura ) 

1. Os boletins de transporte escolar deverão dar entrada na Câmara Municipal de Odivelas, 

obrigatoriamente, até ao último dia útil de setembro para os alunos do ensino básico e até ao 
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último dia útil de outubro para os alunos do ensino secundário, sob pena de serem indeferidos; 

a partir dessa data, só serão analisadas candidaturas de alunos transferidos compulsivamente 

para outros estabelecimentos de ensino, alunos que mudem de residência dentro do concelho, 

ou alunos que frequentem ofertas formativas especificas para o ensino básico, e os que 

passem a beneficiar de ASE no decorrer do ano letivo. 

 
2. Os boletins de transporte escolar são, obrigatoriamente, preenchidos e instruídos com o 

comprovativo da residência do aluno, o comprovativo da Segurança Social em como o aluno é 

abrangido pelo A.S.E., e no caso de alunos que não têm vaga, área de estudo ou curso, no 

estabelecimento de ensino mais próximo da residência; é obrigatória a junção de declaração de 

ausência de vaga de estabelecimento de ensino ao boletim de candidatura, ficando os serviços 

competentes da Junta de Freguesia, responsáveis pela confirmação das informações 

prestadas, bem como, pelo cumprimento do prazo referido. 

 
3. Os formulários incorretamente preenchidos, serão devolvidos à Junta de Freguesia para 

suprimento das falhas, e posterior envio à Câmara Municipal de Odivelas, no prazo máximo de 

10 dias úteis após a devolução, sob pena de serem indeferidos.  

 
VII 

 (Dos Procedimentos da Empresa Transportadora) 

A empresa transportadora, aquando do envio das faturas à Câmara Municipal de Odivelas, 

juntará cópia das requisições correspondentes e discriminará o tipo de passe, o valor, a 

quantidade, e os estabelecimentos de ensino a quem foram fornecidas. 

 
VIII 

 (Da Análise e Seleção de Candidaturas) 

1. A Câmara Municipal de Odivelas fará a análise e confirmação dos processos, prestando em 

tempo útil a competente informação aos estabelecimentos de ensino e às Juntas de Freguesia. 

 

2. O apoio em Transportes Escolares, definido no âmbito das presentes Normas, não pode ser 

acumulado com outros apoios em transporte. 

 
IX 

(Da Reavaliação dos Processos de Candidatura) 

1. Os pedidos de reavaliação dos processos de candidatura, que tenham sido indeferidos, a 

efetuar quer por parte dos estabelecimentos de ensino quer por parte dos alunos/encarregados 

de educação, deverão ser feitos no prazo máximo de 60 dias, a contar da data de envio da 

decisão ao estabelecimento de ensino/Junta de Freguesia, da não atribuição do apoio por parte 

da Câmara Municipal de Odivelas. 
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2. Estes pedidos deverão ser acompanhados da competente fundamentação /documentação. 

 

X 

 (Das Situações Omissas) 

Situações não previstas nas presentes Normas, deverão ser devidamente justificadas pelos 

alunos/encarregados de educação, pelo estabelecimento de ensino, ou pela Junta de 

Freguesia, em requerimento dirigido à Sra. Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 

cabendo à Vereação com o Pelouro da Educação, após devida análise, decidir caso a caso.  

 

XI 

(Das Falsas Declarações) 

As falsas declarações implicarão a cessação do apoio atribuído, bem como o reembolso à 

Câmara Municipal, do montante correspondente à comparticipação indevidamente auferida por 

parte do aluno. 
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CONTRATO DE FINANCIAMENTO 

SOB A FORMA DE ABERTURA DE CRÉDITO 

MINUTA 

_________________________________________________________________________________ 

 

ENTRE: 

O INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA, I.P., Instituto Público dotado de 

autonomia administrativa e financeira e património próprio, com sede na Avenida Columbano Bordalo 

Pinheiro, n.º 5, em Lisboa, pessoa coletiva n.º 501 460 888, de ora em diante designado por IHRU, 

representado por Arquiteto Vitor Manuel Roque Martins dos Reis, que outorga na qualidade e no uso 

de poderes próprios de Presidente do Conselho Diretivo;  

E  

O MUNICÍPIO DE ODIVELAS, com sede em Rua Guilherme Gomes Fernandes, Quinta de Memória - 

Odivelas, pessoa coletiva n.º 504293125, de ora em diante designado por MUTUÁRIO representada 

por Dra. Susana de Fátima Carvalho Amador, que outorga na qualidade e no uso de poderes próprios 

de Presidente da Câmara Municipal.  

 

CONSIDERANDO QUE:  

A) Nos termos da alínea k) do n.º 2 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 175/2012, de 2 de agosto, 

compete ao IHRU, entre outras atribuições suas relacionadas com a reabilitação urbana, conceder 

empréstimos destinados ao financiamento de programas e ações, designadamente, relativos à 

reabilitação de imóveis e à reabilitação urbana de promoção pública, privada ou cooperativa;  

 

B) O IHRU obteve empréstimos junto do Banco Europeu de Investimento (de ora em diante 

designado por BEI) com vista, entre outros objetivos, ao financiamento da reabilitação urbana e a 

incentivar o arrendamento para fins habitacionais, tendo, para o efeito, implementado o Programa de 

Reabilitação Urbana para Arrendamento Habitacional “REABILITAR PARA ARRENDAR”;  

 

C) O Mutuário pretende promover uma operação de reabilitação urbana denominada “Quinta Espírito 

Santo, Quintas das Águas Férreas e Centro Interpretativo das Águas de Caneças”, com reabilitação 

de edifícios destinados a uso público e apresentou, para o efeito, a sua candidatura “REABILITAR 

PARA ARRENDAR”;  

 

D) A candidatura do Mutuário, que foi aprovada pelo IHRU, tem por objeto a operação, de ora em 

diante designada por PROJETO, cuja descrição técnica se encontra descrita no Anexo I deste 

Contrato;  
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E) O Mutuário obteve a certificação da desnecessidade da avaliação de impacto ambiental, pelas 

autoridades competentes, no que concerne às operações que integram o PROJETO (Anexo II);  

 

É celebrado o presente contrato de financiamento sob a forma de abertura de crédito, de ora em 

diante designado por “Contrato” que se rege pelos termos e condições constantes das seguintes 

cláusulas:  

 

Cláusula 1ª 

(Objeto) 

 

O Contrato tem por objeto o financiamento do PROJETO (Anexo I) a executar pelo MUTUÁRIO e, 

neste âmbito, definir a forma de relacionamento entre o IHRU e o MUTUÁRIO.  

 

Cláusula 2ª 

(Montante máximo e finalidade) 

 

1. O IHRU concede ao/à MUTUÁRIO um empréstimo, sob a forma de abertura de crédito, até ao 

montante máximo de 781.716,00 € (setecentos e oitenta e um mil setecentos e dezasseis Euros).  

 

2. O empréstimo destina-se a financiar o PROJETO descrito no Anexo I, o qual terá um valor global 

de investimento de 1.563.432,00 € (um milhão quinhentos e sessenta e três mil quatrocentos e trinta 

e dois Euros).  

 

3. O montante do empréstimo ora concedido nunca poderá exceder 50% do valor final do 

investimento total a realizar.  

 

4. O MUTUÁRIO compromete-se a somente utilizar o empréstimo para o fim referido no número dois, 

a executar integralmente o PROJETO, em conformidade com a descrição técnica e a concluir a sua 

execução na data estabelecida.  

 

5. Para efeitos do presente contrato, “EUR”, “Euro” ou “Euros” significa a moeda com curso legal nos 

Estados-Membros da União Europeia que, em qualquer momento, adotem o Euro como moeda com 

curso legal nos seus territórios, de acordo com as disposições aplicáveis do Tratado da União 

Europeia e do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia ou dos respetivos tratados 

subsequentes.  
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Cláusula 3ª 

(Utilização do financiamento) 

 

1. O MUTUÁRIO poderá utilizar o crédito ora aberto, desde que o montante acumulado não 

ultrapasse o limite máximo fixado no nº 1 da cláusula 2ª, até ao dia 14 de dezembro de 2016.  

 

O IHRU define 400.000 euros, como montante mínimo de desembolso a efetuar no âmbito do 

presente contrato pelo MUTUÁRIO, até ao limite de dois números de desembolsos.  

 

2. Os desembolsos ocorrem nas seguintes datas predeterminadas: 15 de março, 15 de junho, 15 de 

setembro e 15 de dezembro, entre 2014 e 2015, sendo os respetivos pedidos apresentados com, 

pelo menos, 45 dias de antecedência relativamente a essas datas.  

 

3. Cada pedido de desembolso será solicitado pelo MUTUÁRIO ao IHRU, por escrito e assinado por 

pessoa com suficiência de poderes para o ato, conforme Anexos III e IV, devendo indicar:  

a) A data de desembolso pretendida deverá ser um dia útil, se não passará para o dia útil 

imediatamente após as datas indicadas no n.º 2;  

b) O montante do crédito a desembolsar;  

c) O pedido de desembolso deverá ainda ser acompanhado de elementos referentes à caracterização 

técnica e à definição das obras a financiar a que respeita, bem como de informação que evidencie e 

comprove, em termos aceitáveis pelo IHRU, a utilização dos fundos objeto do desembolso 

precedente.  

 

4. Pelo menos 20 dias antes da data de desembolso pretendida, o IHRU comunicará ao MUTUÁRIO, 

a título indicativo, as condições em que se propõe efetuar o desembolso solicitado, designadamente a 

cotação indicativa para o regime de juro.  

 

5. Após notificação da cotação indicativa pelo IHRU, o MUTUÁRIO tem a faculdade de, no dia útil 

seguinte ao da receção da comunicação, revogar por escrito o pedido, deixando o mesmo de produzir 

quaisquer efeitos.  

 

6. Pelo menos 10 dias antes da data de desembolso, o IHRU comunicará ao MUTUÁRIO as 

condições em que irá efetuar o desembolso, designadamente em relação a cada um dos elementos 

referidos nas alíneas a) a c) do n.º 3, assim como a taxa de juro a vigorar.  

 

7. Caso alguma ou algumas das condições constantes da comunicação referida no número anterior 

não coincidam com as indicadas no pedido de desembolso, o MUTUÁRIO tem a faculdade de, até ao 

2.º dia útil seguinte ao da receção da comunicação, revogar por escrito o pedido, deixando o mesmo 

de produzir quaisquer efeitos.  
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8. A não decisão ou não comunicação da decisão tomada pelo MUTUÁRIO, nos termos do disposto 

nos n.ºs 5 e 7, implica a aceitação por este da taxa de juro ou custo da tomada de fundos que o 

IHRU, no âmbito do processo de negociação com o BEI, venha a aceitar.  

 

9. O IHRU reserva-se o direito de efetuar cada desembolso nos 130 dias subsequentes à receção do 

respetivo pedido e fá-lo-á para a conta titulada pelo MUTUÁRIO, indicada por ocasião da assinatura 

do contrato ou no pedido de desembolso respetivo.  

 

10. O IHRU efetuará cada desembolso no prazo máximo de 1 dia útil após receber o desembolso 

correspondente, no âmbito do contrato BEI.  

 

11. O IHRU reserva-se ainda o direito de diferir os pedidos de desembolso, caso, para a data em 

causa, o valor acumulado de todos os pedidos de desembolso ao abrigo do Programa Reabilitar para 

Arrendar não atinja o montante mínimo de dois milhões e quinhentos mil euros exigidos pelo contrato 

de financiamento do IHRU com o BEI.  

Cláusula 4ª 

(Re-embolso) 

 

O MUTUÁRIO procederá ao re-embolso do capital de cada parcela desembolsada, em 20 prestações 

constantes, anuais e consecutivas, vencendo-se a primeira na data de vencimento anual, referida no 

número 1 da Cláusula 5ª do Contrato, imediatamente posterior à data em que termine um período de 

10 anos, com início na data de desembolso, e a última na data de vencimento anual que seja 

imediatamente anterior ou que coincida com a data em que termine um período de 30 anos, com 

início na data de desembolso.  

 

Cláusula 5.ª 

(Datas de vencimento e pagamento) 

 

1. Datas de vencimento:  

a) O vencimento dos juros ocorre em 15 de março, 15 de junho, 15 de setembro e 15 de dezembro de 

cada ano;  

b) O vencimento do capital ocorre em 15 de março.  

 

2. As datas de pagamento ocorrem 15 dias antes da data de vencimento, nos seguintes termos:  

a) O pagamento dos juros devidos trimestralmente ocorre em 1 de março, 1 de junho, 1 de setembro 

e 1 de dezembro de cada ano;  

b) O pagamento das prestações de capital ocorre em 1 de março, após o período de carência de 

capital.  
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Cláusula 6ª 

(Taxa de juro) 

 

1. Cada parcela desembolsada fica sujeita a uma taxa de juro variável, a fixar pelo IHRU nos termos 

da cláusula 3ª do contrato, que será igual ao custo da tomada de fundos do IHRU, no âmbito do 

contrato BEI, acrescido de um spread de 1,7 % (um vírgula sete por cento).  

 

2. Para efeito do número anterior o custo de tomada de fundos do IHRU junto do BEI é determinado, 

para cada desembolso, através da cotação resultante da Euribor a 3 meses acrescida de uma 

margem definida pelo BEI.  

 

3. O regime de taxa de juro a praticar pelo IHRU e os respetivos procedimentos e condições constam 

do Anexo V.  

 

Cláusula 7ª 

(Juros remuneratórios) 

 

Os juros relativos às parcelas desembolsadas serão pagos trimestral e postecipadamente, nas datas 

fixadas no nº 2 da cláusula 5ª e, pela primeira vez, na data do pagamento trimestral que se seguir à 

data do desembolso.  

 

Cláusula 8ª 

(Mora nos pagamentos e/ou desembolsos) 

 

1. No caso de se verificar um atraso no pagamento de qualquer importância devida em virtude do 

presente contrato, e sem prejuízo do disposto na cláusula seguinte, o MUTUÁRIO constitui-se em 

mora, sem necessidade de ser interpelado para o efeito, e deverá pagar ao IHRU uma quantia 

determinada por aplicação da taxa EURIBOR acrescida do spread e da margem referidos na cláusula 

6ª, acrescida de uma sobretaxa de 2.% (dois por cento) ao ano.  

 

2. Para efeitos do presente artigo, a taxa Euribor tomada em consideração será a correspondente a 

depósitos a um mês e determinada nos termos do Anexo VI. Se o atraso no pagamento exceder um 

mês a Euribor será calculada no final de cada mês.  

 

3. Os juros de mora serão calculados sobre a importância cujo pagamento não tenha sido efetuado 

pontualmente, incluindo os juros remuneratórios em dívida, e vencer-se-ão a partir da data em que o 

pagamento e/ou desembolsos se deveria realizar e até à data do seu efetivo recebimento;  
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Cláusula 9ª 

(Re-embolso antecipado facultativo) 

 

O MUTUÁRIO pode proceder ao re-embolso antecipado da totalidade, ou de parte das parcelas 

desembolsadas, nos mesmos termos e com as mesmas penalizações em que o IHRU possa realizar 

idêntica operação no âmbito do contrato de financiamento celebrado com o BEI.  

 

Cláusula 10ª 

(Resolução) 

 

1. O IHRU pode dar o Contrato por imediatamente resolvido, em caso de:  

 

a) Os fundos mutuados não serem aplicados para a finalidade acordada;  

b) Incumprimento pelo MUTUÁRIO de qualquer obrigação emergente do Contrato, nomeadamente, 

da obrigação de efetuar o pagamento pontual do capital, juros ou qualquer outra quantia devida nos 

termos contratuais;  

c) Inexatidão grave, ou falsidade das declarações ou documentos, prestadas ou fornecidos pelo 

MUTUÁRIO no Contrato, ou no decurso da sua execução;  

d) Falta de prestação das garantias prometidas ou exigidas, designadamente, nos termos previstos 

na cláusula 18ª do contrato, ou se, por causa a esta imputável, diminuírem as garantias do crédito;  

e) Suspensão ou cessação de pagamentos ou ocorrência de qualquer evento ou medida que possa 

comprometer o serviço da dívida ou afetar negativamente a capacidade do MUTUÁRIO para cumprir 

as obrigações decorrentes do presente contrato ou a realização do PROJETO;  

f) O MUTUÁRIO alienar ou onerar, sem prévia autorização do IHRU, quaisquer bens imóveis ou 

outros bens do Ativo Fixo que integrem o seu património e cujo valor contabilístico exceda, conjunta 

ou separadamente, 50 % (cinquenta por cento) do seu Ativo Fixo;  

g) A análise efetuada pelo IHRU das demonstrações financeiras fornecidas pelo MUTUÁRIO, nos 

termos do presente contrato, revelar uma diminuição considerável da sua capacidade de 

solvabilidade, ou se detetar a inexatidão intencional ou omissão de determinados elementos nas 

peças contabilísticas apresentadas;  

h) O MUTUÁRIO celebrar qualquer acordo de pagamento de dívidas com os seus credores ou 

praticar qualquer ato que revele a sua incapacidade para solver os seus compromissos;  

i) Em caso de não cumprimento pelo MUTUÁRIO das suas obrigações perante o Estado, 

Administração Fiscal, Autarquias Locais, Instituições de Previdência e outras pessoas coletivas de 

direito público; 

 

2. Quando se tratar de entidades públicas de natureza empresarial, para além das situações previstas 

no número anterior, o IHRU pode dar o Contrato por imediatamente resolvido, em caso de:  
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a) Redução ou cessação de pagamentos por parte do MUTUÁRIO ou cessação ou suspensão, total 

ou parcial, das suas atividades;  

b) Extinção, dissolução ou liquidação do MUTUÁRIO ou, da totalidade ou de parte substancial do seu 

património ou início de processo conducente a tais efeitos, por iniciativa dos seus detentores ou dos 

seus credores;  

c) Cisão, fusão, transformação ou alteração na composição e ou redução do capital social do 

MUTUÁRIO ou qualquer outra alteração aos respetivos estatutos, sempre que o IHRU entender que 

tal facto constitui alteração suscetível de afetar negativamente a sua posição de credor do 

MUTUÁRIO ou a realização do PROJETO.  

 

Cláusula 11ª 

(Somas devidas) 

 

Em caso de resolução do presente contrato, o MUTUÁRIO obriga-se a, para além do re-embolso do 

capital, respetivos juros e penalidades, indemnizar o IHRU por todos os prejuízos por este sofridos, 

designadamente, os que em virtude de tal facto, ocorram ou decorram no âmbito ou por via do 

disposto no contrato de financiamento celebrado entre o IHRU e o BEI.  

 

Cláusula 12ª 

(Concorrência) 

 

O MUTUÁRIO deverá realizar os contratos e encomendas de obras, materiais e fornecimento de 

bens e serviços destinados à execução do PROJETO, respeitando os termos da legislação nacional e 

comunitária relevantes quanto à matéria.  

 

Cláusula 13ª 

(Obrigações e deveres) 

 

1- Para além das demais obrigações decorrentes do presente contrato, o MUTUÁRIO obriga-se a 

cumprir todas as obrigações assumidas na sua candidatura ao programa “Reabilitar para Arrendar”, 

designadamente:  

a) Realizar as obras nos termos da candidatura por ele/a apresentada e aprovada pelo IHRU no 

âmbito do programa “Reabilitar para Arrendar”, sem prejuízo de alterações que se revelem 

necessárias e sejam previamente aprovadas do IHRU;  
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b) Assegurar e demonstrar perante o IHRU, a todo o tempo, o cumprimento da participação, própria e 

de terceiros, no investimento, de acordo com as percentagens definidas na sua candidatura.  

 

2 - O MUTUÁRIO obriga-se a adotar as medidas necessárias de modo a que:  

a) Os edifícios que constituem o PROJETO sejam regularmente conservados e constantemente 

mantidos em bom estado de utilização, de modo a permitir a sua exploração contínua ao longo da 

vigência do Contrato;  

b) Os edifícios sejam afetos ao fim de arrendamento habitacional pelo prazo correspondente ao da 

amortização total do empréstimo.  

 

Cláusula 14ª 

(Ambiente) 

 

O MUTUÁRIO obriga-se a respeitar, na execução e exploração das obras constantes do PROJETO, 

as normas da União Europeia e nacionais aplicáveis em matéria de proteção do ambiente, 

designadamente, as relativas a preservação, proteção ou melhoria das condições de vida humana, da 

fauna, da flora, do ar, da água, do clima e paisagem, do ambiente construído e do património cultural, 

incluindo as disposições que implementem acordos internacionais relativos ao ambiente.  

 

Cláusula 15ª 

(Seguros) 

 

O MUTUÁRIO compromete-se a segurar de forma adequada, junto de companhias de seguro de 

primeira ordem, os ativos imobiliários que constituem o PROJETO, segundo as modalidades e 

procedimentos usuais no setor em que se inserem os empreendimentos de idêntica natureza.  

 

Cláusula 16ª 

(Dever de informação) 

 

1. O MUTUÁRIO compromete-se a elaborar e remeter ao IHRU relatórios semestrais sobre o 

andamento das obras, financiadas pelo presente empréstimo, justificando eventuais atrasos, de 

acordo com o Anexo VII.  

 

2. Após a conclusão das obras e durante o seu primeiro ano de exploração, o MUTUÁRIO deverá, no 

decurso do primeiro semestre desse mesmo ano, elaborar e remeter ao IHRU relatório final de 

conclusão do PROJETO, identicamente nos termos e de acordo com o Anexo VII.  

 

3. O MUTUÁRIO deverá comunicar ao IHRU, sempre que ocorram, todas e quaisquer alterações 

substanciais relativas aos planos gerais, aos calendários de execução das obras e à distribuição das 
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despesas pelas diversas componentes do PROJETO, bem como todos e quaisquer factos ou 

acontecimentos suscetíveis de afetar ou alterar, de forma substancial, as condições de realização e 

exploração do PROJETO.  

 

4. O MUTUÁRIO obriga-se ainda a manter informação atualizada sobre a realização da componente 

de investimento privado no PROJETO, bem como a comunicar ao IHRU quaisquer alterações da 

mesma relativamente ao inicialmente previsto.  

 

Cláusula 17ª 

(Contabilidade e fiscalização) 

 

1. O MUTUÁRIO obriga-se a manter a sua contabilidade de forma a que a mesma, em qualquer 

momento, evidencie correta e claramente a posição contabilística de todas as operações e obras 

financiadas e das demais situações inerentes ao Contrato.  

 

2. O MUTUÁRIO compromete-se a fornecer ao IHRU, quando e logo que solicitados, quaisquer 

elementos da sua contabilidade ou outros respeitantes à sua gestão relacionados com a fiscalização 

do cumprimento do disposto no número anterior.  

 

3. O MUTUÁRIO franqueará ainda o acesso do pessoal ou mandatários do IHRU ou do BEI aos 

locais, instalações e obras financiadas, permitindo-lhes proceder a todas as verificações 

consideradas úteis, através da concessão dos meios necessários para o efeito, bem como fornecer 

toda a informação que o IHRU ou o BEI solicitem com vista à avaliação do correto e pontual 

cumprimento de tudo o previsto no Contrato.  

 

Cláusula 18ª 

(Garantias) 

 

1. O crédito ora concedido, bem como quaisquer obrigações pecuniárias do MUTUÁRIO emergentes 

do presente contrato, são garantidos por consignação de receitas deste.  

 

2. O MUTUÁRIO obriga-se a promover todas as ações necessárias à constituição da garantia, 

devendo inscrever no seu orçamento as verbas necessárias à integral e atempada satisfação das 

suas obrigações decorrentes dos empréstimos, podendo o IHRU exigir, em qualquer momento, a 

prova da sua inscrição orçamental, e ficando autorizado a receber as verbas consignadas 

diretamente do Estado até ao limite do seu crédito vencido e não pago.  
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Cláusula 19ª 

(Encargos e despesas) 

 

Todos os encargos e despesas emergentes do Contrato correrão por conta do MUTUÁRIO, incluindo 

todas as despesas judiciais e extrajudiciais em que o IHRU venha a incorrer para a cobrança dos 

seus créditos. 

 

Cláusula 20ª 

(Não renúncia de direitos) 

 

O não exercício, ou o exercício tardio, dos direitos do IHRU nos termos do Contrato, não determina a 

renúncia ao direito em questão, nem impede o seu exercício posterior.  

 

Cláusula 21.ª 

(Custos e indemnização) 

 

1. O MUTUÁRIO pagará ao IHRU a parte proporcional que àquele couber dos montantes ou 

despesas relativas a custos adicionais em que o IHRU incorra para cumprir as suas obrigações 

perante o BEI e que por ele devam ser pagas no âmbito do contrato de financiamento BEI, 

designadamente relacionadas com:  

a) A introdução ou alteração (ou interpretação, administração ou aplicação) de qualquer norma ou 

disposição legal ou do cumprimento de qualquer norma ou disposição legal;  

b) O cumprimento das obrigações contratuais em moeda distinta do euro;  

c) O resultado financeiro imputado ao IHRU pelo BEI derivado da redução ou outra alteração do 

objeto do empréstimo com o MUTUÁRIO.  

 

2 - Para efeito do número anterior, a proporcionalidade dos montantes ou despesas a pagar pelo 

MUTUÁRIO é a resultante da relação entre o montante por este utilizado ou em dívida ao abrigo do 

presente contrato e o montante utilizado ou em dívida por parte do IHRU no âmbito do contrato de 

financiamento com o BEI, verificada à data, comunicada para o efeito por este banco ao IHRU.  

 

3 - Sem prejuízo dos outros direitos do IHRU ao abrigo do presente contrato ou nos termos da lei, o 

MUTUÁRIO deverá indemnizar o IHRU na medida estrita de eventuais perdas incorridas em resultado 

de qualquer pagamento que não seja feito por razões imputáveis ao MUTUÁRIO nos exatos termos 

previstos no presente contrato.  
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Cláusula 22.ª 

(Inadimplemento) 

 

O não cumprimento integral e pontual pelo MUTUÁRIO das obrigações decorrentes de outros 

contratos de financiamento celebrados com o IHRU, confere ao IHRU o direito de considerar vencidas 

as obrigações decorrentes do presente contrato e de exigir o imediato pagamento dos montantes 

devidos em conformidade, desde que cumulativamente se verifiquem as seguintes condições:  

 

a) A situação de incumprimento se mantenha após interpelação do MUTUÁRIO pelo IHRU e 

b) Tenha decorrido prazo razoável, não inferior a 10 dias úteis, para sanar a situação de 

incumprimento.  

 

Cláusula 23.ª 

(Indicadores de execução) 

 

1 - O cronograma financeiro, correspondente ao anexo VIII, é parte integrante do presente contrato.  

 

2 - A partir de janeiro de 2014 e em função dos indicadores de execução, a existência de desvio 

negativo relativo à execução financeira superior a 20% confere ao IHRU o direito de reduzir o 

montante do financiamento até ao valor que seja manifestamente impossível de executar pelo 

MUTUÁRIO até 15 de dezembro de 2016, salvo se, no prazo de 15 dias úteis a contar da 

comunicação da redução, o MUTUÁRIO comprovar perante o IHRU que tem condições para 

assegurar a execução até àquela data.  

 

Cláusula 24.ª 

(Pedidos de desembolso e pagamentos) 

 

O MUTUÁRIO só pode apresentar pedidos de desembolso e o IHRU só pode efetuar pagamentos 

após a emissão de visto favorável pelo Tribunal de Contas em relação ao presente contrato, caso se 

aplique, ou evidência, em termos aceitáveis para o IHRU, de que o mesmo não está sujeito a visto.  

 

Cláusula 25.ª 

(Regime contratual) 

 

Na execução e cumprimento do contrato de abertura de crédito agora celebrado serão de observar, 

em tudo o que não estiver aqui previsto, as normas previstas no regulamento do programa de 

Reabilitação Urbana para Arrendamento Habitacional “REABILITAR PARA ARRENDAR” e as 

condições impostas pelo contrato de financiamento do IHRU com o BEI.  
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Cláusula 26.ª 

(Comunicações) 

 

1. Quaisquer comunicações feitas ao abrigo do Contrato, sê-lo-ão por carta registada com aviso de 

receção ou protocolada, ou por telecópia expedida do posto de uma parte contratante para o posto de 

outra parte contratante, desde que enviado o original por carta registada com aviso de receção ou 

protocolada, e ter-se-ão por realizadas no caso de carta registada, na data da sua receção e no caso 

da carta protocolada, no dia da sua entrega. A telecópia tem-se por recebida no momento da sua 

receção no posto do destinatário se se verificar dentro das horas normais de expediente, ou no 

primeiro dia útil seguinte.  

 

2. Todas as comunicações inerentes ao objeto do contrato deverão ser endereçadas às moradas 

sede das Partes.  

 

3. Para acompanhamento da execução do PROJETO, objeto do Financiamento, as Partes indicam os 

seguintes representantes e contactos:  

 

IHRU  

Pessoas a contactar  

Área Financeira: Dr. Henrique Pinto Ferreira  

Cargo: Diretor da Direção de Gestão Financeira  

Morada: Av. Columbano Bordalo Pinheiro, n.º 5, Lisboa  

Telefone: 217 231 627  

Correio eletrónico: hpferreira@ihru.pt  

 

Área de Execução do Projeto: Eng. Paulo Reis  

Cargo: Coordenador do Departamento de Financiamentos e Programas Sul  

Morada: Av. Columbano Bordalo Pinheiro, n.º 5, Lisboa  

Telefone: 217 231 707  

Correio eletrónico: pareis@ihru.pt  

 

MUTUÁRIO  

Nome: Dra. Susana de Carvalho Amador  

Cargo: Presidente da Câmara  

Morada: Rua Guilherme Gomes Fernandes – Quinta da Memória, Odivelas  

Telefone: 21932 00 00  

Correio eletrónico: geral@cm-odivelas.pt  



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
 

 
Ano XV - N.º 13 – 1 de julho de 2014 - Anexo 

13 
 

4. A comunicação de novas moradas ou contactos, de qualquer das Partes, deverá ser sempre 

efetuada por carta regista com aviso de receção no prazo máximo de cinco dias após a respetiva 

alteração.  

 

Cláusula 27.ª 

(Foro) 

 

Para dirimir as questões emergentes do Contrato fica estipulado, com renúncia expressa a qualquer 

outro, o foro da Comarca de Lisboa.  

 

Cláusula 28.ª 

(Direito Aplicável) 

 

Em todos os casos omissos serão aplicadas, supletivamente, as disposições legais aplicáveis a 

contratos desta natureza, devendo, para o efeito, serem tidas em consideração a letra e o espírito do 

contrato e das demais peças contratuais.  

 

Cláusula 29.ª 

(Anexos) 

 

Constituem anexos ao presente contrato, dele fazendo parte integrante:  

 

Anexo I PROJETO  

Anexo II Certificação da desnecessidade da Avaliação de Impacto Ambiental  

Anexo III Modelo do Pedido de Desembolso  

Anexo IV Lista de pessoas mandatadas para assinar Pedidos de Desembolso  

Anexo V Regimes de juros  

Anexo VI Definição de EURIBOR  

Anexo VII Modelos de relatórios semestrais e final  

Anexo VIII Cronograma financeiro do PROJETO a financiar”.  

 

Cláusula 30ª 

(Suspensão da execução) 

 

A execução do presente contrato fica condicionada à apresentação, pelo mutuário, de todos os 

elementos indispensáveis à plena eficácia do mesmo, designadamente, certidões comprovativas da 

aprovação e autorização do financiamento, da minuta do contrato e da consignação das receitas do 

Município como garantia do mesmo, por parte da Câmara Municipal e da Assembleia Municipal, e ou 

outras autorizações, aprovações ou vistos necessários.  
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Feito em duplicado, em Lisboa, aos __________ do mês de ________ de dois mil e catorze.  

 

O INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA, IHRU, I.P. 

 

O MUNICÍPIO DE ODIVELAS 
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ANEXO II 
 
CERTIFICAÇÃO DA DESNECESSIDADE DA AVALIAÇÃO DE IMPA CTO AMBIENTAL 
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ANEXO III 
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