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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

14.ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
 
 

Realizada em 16 de julho de 2014 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

RETIRADA DE PONTOS 
 

 
 

RETIRADA DE PONTO DA ORDEM DO DIA  
DA PRESENTE REUNIÃO 

 
Retirada do Ponto referente à “Proposta de 
Implementação das Atividades de Enriquecimento 
Curricular nas Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico, para 
o ano letivo 2014/2015.”. 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

RETIRADA DE PONTO DA ORDEM DO DIA  
DA PRESENTE REUNIÃO 

 
Retirada do Ponto referente à “Sociedade Musical e 
Desportiva de Caneças - Proposta de Atribuição de 
Subsídio Extraordinário para Obras no Campo da Lapa”. 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

ATAS 
 

 
 

ATA DA 5.ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS DE 2011 

 
Ata da 5.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, realizada a 15 de março de 2011. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

 

CÓDIGO DE ÉTICA DESPORTIVA 
 

 
 

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE SUBSCRIÇÃO DO 
CÓDIGO DE ÉTICA DESPORTIVA 

 
Ratificação da assinatura da declaração de compromisso 
de subscrição do Código de Ética Desportiva, formalizada 
no dia 08-07-2014. O Código está essencialmente 
centrado no fair play, nas crianças e nos adolescentes, no 
entanto, dirige-se às instituições e aos adultos que têm 
uma influência direta ou indireta sobre o envolvimento e a 
participação dos jovens no desporto, como promotores 
do fair play. De acordo com o proposto na informação n.º 
Interno 2014/6415, de 2014-07-09. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

ALIENAÇÃO DE PATRIMÓNIO 
 

 
 

ALIENAÇÃO A TÍTULO GRATUITO DE PATRIMÓNIO DO INSTITUTO 
DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA, I.P. (IHRU) 

A FAVOR DO MUNICÍPIO DE ODIVELAS 
 

Alienação de património do Instituto da Habitação e da 
Reabilitação Urbana, I.P (IHRU), a título gratuito, livre de 
quaisquer ónus ou encargos, do prédio urbano sito na 
Quinta do Mendes, Ribeirada, Terra do Cemitério ou 
Casal do Barradas, Lote n.º 32, freguesia e concelho de 
Odivelas, descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Odivelas, sob o n.º 3018/19951124, da mesma freguesia e 
inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 10808, 
da mesma freguesia, cujo valor patrimonial é de 
€48.600,00 (quarenta e oito mil e seiscentos euros), a favor 
do Município de Odivelas, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno 2014/5875, de 2014-06-24, e nos 
termos da minuta de “Alienação de Património” anexa à 
informação referida. 

 
 

“ALIENAÇÃO DE PATRIMÓNIO 
 

Entre:  
 
Primeiro Outorgante: INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA 
REABILITAÇÃO URBANA I.P, pessoa coletiva de direito 
público, dotado de autonomia administrativa e financeira e 
património próprio, NIPC n.º 201 460 888, com sede na 
Avenida Columbano Bordalo Pinheiro, n.º 5, neste ato 
representado por adiante designado por IHRU;________ 
 
E 
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Segundo Outorgante: MUNICÍPIO DE ODIVELAS, com 
sede na Quinta da Memória, Rua Guilherme Gomes 
Fernandes, 2675-372 Odivelas, pessoa coletiva com o nº 
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 Município;__________________  
 
Considerando que:  
 
1. Entre o IGAPHE e o MUNICÍPIO de ODIVELAS foi 
celebrada, em 30 de janeiro de 2004, uma escritura de 
transferência patrimonial a título gratuito, ao abrigo do 
Decreto-Lei n.º 163/93, de 7 de maio, cujo objeto 
consistiu nos bairros sociais do IGAPHE existente no 
concelho;  
 
2. Nos termos do acordo que precedeu a referida 
escritura, ficou ainda consignada uma promessa de 
transferência dos espaços exteriores de uso público e 
demais infraestruturas que constituíssem parte integrante 
daqueles Bairros; 
 
3. De entre essas infraestruturas encontra-se um 
equipamento de apoio à infância implantado no lote 
objeto da presente transferência patrimonial;  
 
4. O IHRU sucedeu nas atribuições do IGAPHE, nos 
termos do artigo 21° do Decreto-Lei n° 223/2007, de 30 
de maio, ex vi do artigo 23.° do Decreto-Lei n° 175/2012, 
de 2 de agosto.  
 
É ajustada e reduzida a escrito a presente alienação de 
património, constituída a título gratuito a favor do 
Município, que se rege nos termos das seguintes cláusulas:  

 
1.ª Cláusula 

 
O IHRU é dono e legítimo possuidor o prédio urbano 
sito na Quinta do Mendes, Ribeirada, Terra do Cemitério 
ou Casal do Barradas, Lote n.º 32, freguesia e concelho de 
Odivelas, descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Odivelas sob o n.º 3018/19951124, da dita freguesia e 
inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 10808, 
da mesma freguesia, cujo valor patrimonial é de € 
48.600,00 (quarenta e oito mil e seiscentos 
euros).______________ 

 
2.ª Cláusula 

 
Pelo presente instrumento contratual o IHRU aliena a 
título gratuito a favor do Município, e livre de quaisquer 
ónus ou encargos, o prédio urbano melhor identificado na 
cláusula anterior.  

 

3.ª Cláusula 
 

Para efeitos registrais é atribuída à presente alienação de 
património o valor de € 48.600,00 (quarenta e oito mil e 
seiscentos 
euros).________________________________ 
 
- Isento do pagamento de Imposto de Selo, nos termos da alínea a) do 
artigo 6° do Código do Imposto de Selo.  
- Isento do pagamento de IMT nos termos da alínea a) do artigo 6° do 
Código do Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de 
Imóveis.  
 
P’lo IHRU 
________________________________ 
(_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
P’lo Município de Odivelas 
________________________________ 
(Susana de Fátima Carvalho Amador)” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

APLICAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR 
 

 
 

APLICAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DE ENCERRAMENTO 
PREVENTIVO DO ESTABELECIMENTO “DOLCE & BIANCO” 

 
Encerramento preventivo do estabelecimento “Dolce & 
Bianco”, localizado na Rua Augusto Alexandre Jorge, Lote 
7, Loja 1, Urbanização Quinta da Memória, em Odivelas, 
nos termos do disposto no n.º 1 e 2 do art.º 27 do 
Regulamento Geral do Ruído, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 9/2007 de 14 de Janeiro, até que seja demonstrado 
pelo agente económico, que os índices de isolamento 
sonoro são regulamentares, cessando deste modo com as 
incomodidades sentidas por terceiros, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno 2014/6415, de 2014-
07-09. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES 
 

 
 

RATIFICAÇÃO DOS ATOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 
NA JUNTA DA UNIÃO DE FREGUESIAS DA RAMADA E CANEÇAS 

 
Ratificação dos atos de delegação de competências, 
referentes à manutenção de espaços verdes, no caso da 
Rua Vitorino Nemésio e Rua da Cerca, ambas sitas nos 
Pedernais, desde janeiro de 2009 a dezembro de 2013, 
sendo o total do valor a transferir de €2.097,10 (dois mil e 
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noventa e sete euros e dez cêntimos). No caso do Parque 
dos Pedernais, sito nos Pedernais, desde abril de 2009 a 
dezembro de 2013, sendo o total do valor a transferir de 
€10.686,25 (dez mil, seiscentos e oitenta e seis euros e 
vinte e cinco cêntimos), bem como o processo de despesa 
nos termos e pelos valores descritos, na informação n.º 
Interno 2014/6446, de 2014-07-09, e de acordo com o 
proposto na mesma informação, perspetivando o 
processamento das respetivas transferências para a atual 
União de Freguesias da Ramada e Caneças. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

CEDÊNCIA DE TRANSPORTE 
 

 
 

CRITÉRIOS DE CEDÊNCIA DE TRANSPORTE NO ÂMBITO DO 
DESPORTO ESCOLAR ÀS ESCOLAS DE 2.º E 3.º CICLO DO ENSINO 

BÁSICO, SECUNDÁRIAS E PROFISSIONAL DA REDE PÚBLICA 
 

Critérios de cedência de transportes no âmbito do 
desporto escolar, às escolas do 2º e 3º Ciclos do Ensino 
Básico, Secundárias e Profissional da Rede Pública, tendo 
em conta o aumento significativo dos pedidos de apoio 
que as escolas têm solicitado, com o objetivo de facilitar a 
prática desportiva e apoiar as dinâmicas internas e 
externas das escolas no âmbito do Desporto Escolar. 
Propõe-se que a cedência de transportes tenha como base 
a definição de critérios de apoio objetivos e equitativos 
para todas as escolas, tendo em conta a capacidade da 
frota municipal, um número pré-definido de viaturas a 
ceder ao longo do ano letivo, bem como o percurso, de 
acordo com o proposto na informação do serviço n.º 
Interno 2014/6040, de 2014-06-27. 
 
“(…) Critérios de Apoio 
 
Assim propõe-se que a Câmara Municipal de Odivelas 
disponibilize as viaturas municipais para apoiar as escolas 
do 2.º e 3.º Ciclo do Ensino Básico, Secundárias e 
Profissionais da Rede Pública no âmbito do Programa do 
Desporto Escolar, tendo por base os critérios abaixo 
enunciados: 
 
1) A cedência de viatura municipal destina-se a apoiar a 
participação dos grupos equipa das escolas do Concelho 
de Odivelas, que participem nos quadros competitivos no 
âmbito do Desporto Escolar, em iniciativas de 
intercâmbio desportivo e inter-escolas, sendo que o apoio 
global a conceder a cada escola se processo a dois níveis: 
 
Deslocações relativas à participação da escola em 
competições oficiais de âmbito local/distrital ou outras 
iniciativas de intercâmbio desportivo, até um limite 
máximo de dois transportes por ano letivo, podendo ser 
de âmbito local, regional ou nacional. 

2) A cedência de transporte será concretizada tendo por 
base a ordem de entrada dos pedidos nos serviços da 
Câmara Municipal, bem como a disponibilidade da frota 
municipal.(…)” (Informação n.º Interno 2014/6040, de 2014-06-27). 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO ÀS VISITAS DE ESTUDO 
PARA O ANO LETIVO 2014/2015 

 
Programa municipal de apoio às visitas de Estudo, para o 
ano letivo 2014/2015, com o objetivo de disponibilizar 
aos estabelecimentos educativos da rede pública do 
Concelho de Odivelas, apoio em transporte municipal 
para as visitas de estudo. Contribuindo para que as escolas 
estabeleçam contactos com estruturas locais e 
equipamentos relevantes para a formação dos alunos 
(como monumentos nacionais, museus e exposições 
temáticas), com o objetivo de facilitar a prática educativa e 
a identificação com aspetos históricos e culturais, 
promovendo-se a ligação entre a escola e o meio 
envolvente. De acordo com o proposto na informação n.º 
Interno 2014/13971, de 2014-07-03, e nos termos 
constantes da informação referida. 
 
“(…) 
Critérios de Apoio 
 
Considerando que: 
 
1) A continuidade do Programa de Apoio às Visitas de 
Estudo, no ano letivo 2014/2015, pressupõe o recurso 
exclusivo ao transporte municipal;  
 
2) A capacidade da frota municipal se tem vindo a revelar 
insuficiente para dar resposta a todas as solicitações;  
 
3) A utilização intensiva da frota municipal provoca um 
desgaste do equipamento e subsequente aumento do 
recurso aos serviços de manutenção e reparação;  
 
4) Nos últimos anos temos assistido a uma procura 
crescente, por parte da comunidade escolar, dos 
programas e projetos municipais, como o Ser Seguro, o 
Desporto Escolar, o Do Urbano ao Rural entre outros, com o 
subsequente aumento da disponibilização da frota 
municipal;  
 
5) A comparticipação das visitas de estudo destinadas aos 
alunos do 2° e 3° ciclos, secundário e profissional é da 
responsabilidade do Ministério da Educação e Ciência;  
 
6) Enquanto o enfoque das orientações curriculares da 
educação pré-escolar recai na ligação da criança à família, à 
escola e à comunidade envolvente, os princípios 
orientadores da gestão do currículo do ensino básico 
pressupõem a vivência e experimentação de contextos 
pedagógicos que enriqueçam e complementem o 
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currículo, pelo que o programa de vistas de estudo assume 
uma importância predominante na prossecução dos 
objetivos do 1° CEB.  
 
Propõe-se que: 
 
1) À semelhança dos anos anteriores, a área de 
abrangência das visitas de estudo se confine aos 
Concelhos situados num perímetro de 75 quilómetros ao 
redor do Concelho de Odivelas, dada a existência de 
diversos equipamentos relevantes, cuja função pode ser 
utilizada para objetivos educativos e pedagógicos;  
 
2) Para o ano letivo 2014/2015, sejam consideradas visitas 
de estudo de meio-dia (09h15/12h00/14h15/17h00) e de 
dia inteiro (09h15/17h00);  
 
3) As crianças do pré-escolar, beneficiem de uma visita de 
estudo anual, de meio-dia; 
 
4) Os alunos do 1° ciclo do ensino básico continuem a 
beneficiar de 2 visitas de estudo anuais, sendo uma delas 
de meio dia; 
 
5) Aos alunos do 2° e 3° ciclo do ensino básico, 
secundário e profissional da rede pública do concelho de 
Odivelas, seja disponibilizado apoio em transporte 
municipal, condicionado à disponibilidade da frota 
municipal, até ao limite de 2 autocarros / ano por 
estabelecimento de ensino, destinado a assegurar a 
participação dos alunos em atividades de mérito e/ou 
interesse pedagógico (campeonatos, olimpíadas, ...), em 
território nacional.  
 
6) As direções dos Agrupamentos de Escolas, cada uma 
na sua unidade orgânica, fiquem responsáveis pela 
organização das visitas de estudo respeitando os critérios 
de cedência ora propostos;  
 
7) À semelhança de anos anteriores as visitas de estudo se 
circunscrevam apenas a visitas com caráter de 
enriquecimento curricular e pedagógico; 
 
8) A calendarização e a inscrição dos participantes nas 
visitas de estudo, sejam condicionadas à disponibilidade e 
à lotação máxima da frota municipal; 
 
9) O período considerado válido para a realização das 
visitas de estudo decorra entre 27 de outubro e o final do 
ano letivo, conforme orientações do calendário escolar 
para 2014/2015; 
 
10) Sempre que as viaturas municipais compareçam num 
estabelecimento educativo, para realizar a visita de estudo, 
e que por motivo que lhe seja inimputável, a mesma não 
se realize, esta seja descontada na atribuição do número de 
visitas no ano letivo subsequente.  
 

Tendo em consideração os critérios de apoio atrás 
propostos, bem como a estimativa de alunos por nível de 
ensino e por agrupamento de escolas (…), propõe-se a 
atribuição do transporte para as visitas de estudo em 
conformidade com o mapa seguinte: 
 

Estabelecimento 
de Ensino 

Pré-Escolar 
(n.º de 

visitas/ano) 

1º CEB (nº de 
visitas/ano) 

Total 
Visitas/ 

autocarros 

Agrupamento de 
Escolas n° 1 de 
Odivelas 

6 (meio-dia) 
21 (meio-dia) 

 
21 (dia inteiro) 

48 

Agrupamento de 
Escolas n° 2 de 
Odivelas  

4 (meio-dia) 
12 (meio-dia) 

 
12 (dia inteiro) 

28 

Agrupamento de 
Escolas de 
Caneças  

3 (meio-dia) 
9 (meio-dia) 

 
9 (dia inteiro) 

21 

Agrupamento de 
Escolas n° 4 de 
Odivelas  

4 (meio-dia) 
15 (meio-dia) 

 
15 (dia inteiro) 

34 

Agrupamento de 
Escolas a 
Sudoeste de 
Odivelas  

4 (meio-dia) 
8 (meio-dia) 

 
8 (dia inteiro) 

20 

Agrupamento de 
Escolas Moinhos 
da Arroja  

4 (meio-dia) 
12 (meio-dia) 

 
12 (dia inteiro) 

28 

Agrupamento de 
Escolas Vasco 
Santana  

4 (meio-dia) 
16 (meio-dia) 

 
16 (dia inteiro) 

36 

Agrupamento de 
Escolas D. Dinis  

1 (meio-dia) 
11 (meio-dia) 

 
11(dia inteiro) 

23 

 
Metodologia de Trabalho 
 
Tendo presente a redução da frota municipal, a existência 
de diversos projetos e programas municipais que 
dependem deste recurso e que as visitas de estudo se farão 
exclusivamente em transporte municipal, propõe-se, 
enquanto metodologia de trabalho e articulação entre os 
diferentes intervenientes:  
 
1) Os agrupamentos de escolas após a marcação das 
visitas, enviam um mapa à Divisão de Inovação Social e 
Projetos Educativos (DISPE), com o destino, horário, 
número de passageiros por visita e o n° de cadeiras / 
sistemas de retenção necessários, para o ano letivo 
2014/2015, até 10 de Outubro de 2014;  
 
2) A DISPE, em articulação com a DTO, programa 
definitivamente as visitas e efetua a gestão e o controlo do 
programa ao longo do ano letivo;  
 
3) Será concedida uma tolerância de 15 minutos na partida 
e na chegada, após o horário marcado pelo 
estabelecimento de ensino. Se esta tolerância não for 
respeitada, os autocarros regressam à Garagem Municipal;  
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4) A DISPE contactará por escrito os agrupamentos de 
escolas para confirmação do serviço de transporte da 
visita de estudo, com um período mínimo de 10 dias úteis 
de antecedência em relação à data da sua realização;  
 
5) Por seu lado, os agrupamentos de escolas deverão 
confirmar, por escrito, a realização da visita de estudo, 
com um período mínimo de 15 dias úteis de antecedência 
å data da sua realização; (…)” (Informação n.º Interno/2014/13971 

de 2014-07-03). 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS 
 

 
 

ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS RELATIVAS À UTILIZAÇÃO 
DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS MUNICIPAIS 
PARA A ÉPOCA DESPORTIVA DE 2014/2015 

 
Isenção do pagamento das taxas de utilização das 
instalações desportivas em todas as atividades a 
desenvolver pelos “clubes”, no âmbito do Programa de 
Apoio ao Associativismo Desportivo de Odivelas – 
PAADO, em particular, apoio na cedência de instalações 
desportivas municipais (Artigo 8.º - Medida 4 – Cedência 
de Instalações Desportivas), mediante candidatura, no 
domínio da promoção de desportos coletivos e 
individuais, nos Pavilhões Desportivos sob Gestão 
Municipal, independentemente do escalão. A presente 
proposta revela a manifesta intenção de incentivo e, 
simultaneamente, reconhecimento da ação meritória dos 
Clubes e Coletividades que desenvolvem uma atividade 
desportiva regular, devidamente qualificada e dirigida à 
população do Concelho de Odivelas, num valor total 
aproximado de cerca de €50.000,00 (cinquenta mil euros), 
de acordo com o proposto na informação n.º Interno 
2014/6294, de 2014-07-04.  
 
Trimestralmente será prestada informação ao Executivo 
Municipal dos “Clubes” que beneficiam desta medida de 
apoio e qual o montante do mesmo, de acordo com a 
informação do serviço mencionada. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

ASSOCIAÇÃO  
DE MELHORAMENTOS SOCIOCULTURAIS DO VALE GRANDE 

ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA 
 
Atribuição de uma comparticipação financeira à 
Associação de Melhoramentos Socioculturais do Vale 
Grande, no valor de €45.000,00 (quarenta e cinco mil 
euros), correspondente à primeira fase das obras de 
construção do Polidesportivo do Vale Grande, nos termos 
da minuta de Contrato Programa anexa à informação n.º 
Interno 2014/6435, de 2014.07.09, de acordo com o 
proposto na referida informação. 
 

“Contrato Programa 
 

Julho de 2014 
 

Introdução 
 
A promoção e o apoio ao desporto, consubstanciado na 
criação de condições de prática desportiva deverá ser uma 
das preocupações das Autarquias Locais, na prossecução 
dos interesses próprios, comuns e específicos das 
populações respectivas. 
 
Também pela sua proximidade com as populações, as 
Autarquias Locais, encontram-se bem posicionadas 
quanto à definição e aplicação de medidas que contribuam 
para estimular e apoiar o Associativismo Desportivo. 
 
Reconhece-se que os clubes/associações desportivas 
constituem a célula base do desenvolvimento desportivo 
local, enquanto importantes pólos dinamizadores da 
prática desportiva, desempenhando, deste modo, uma 
importante função social. 
 
Neste contexto, a Câmara Municipal de Odivelas, através 
da Divisão de Desenvolvimento Desportivo, pretende 
colaborar sempre que possível, com as associações/clubes 
desportivos, através de apoios financeiros que permitam 
viabilizar a realização de benfeitorias em instalações 
desportivas. 
 
Em face do exposto e dando cumprimento a este 
desiderado celebra-se o presente Contrato-Programa de 
Desenvolvimento Desportivo, nos seguintes termos: 
 
Entre, 
 
- MUNICÍPIO DE ODIVELAS, com sede na Quinta da 
Memória, Rua Guilherme Gomes Fernandes - Odivelas, 
pessoa coletiva n.º 504 293 125, na qualidade de Primeiro 
Outorgante, representado neste ato por Susana de Fátima 
de Carvalho Amador, na qualidade de Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas, 
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e 
 
- ASSOCIAÇÃO DE MELHORAMENTOS SOCIOCULTURAIS DO 
VALE GRANDE, coletividade sem fins lucrativo, com sede 
na Rua de São Domingos, Lote 205, Vale Grande - 
Pontinha, pessoa coletiva n.º 501 875 921, como Segundo 
Outorgante, aqui representado por José Manuel Anastácio 
Freire Fontinha, na qualidade de Presidente da Direção, 
 
Celebram de boa fé e livre vontade o presente Contrato 
Programa, que se rege pelas cláusulas seguintes: 
 

Cláusula Primeira 
(Objecto) 

Constitui objeto do presente Contrato Programa a 
comparticipação na construção do Polidesportivo do Vale 
Grande. 
 

Cláusula Segunda 
(Obrigações do 2.º Outorgante) 

 
O Segundo Outorgante obriga-se a executar o referido na 
cláusula primeira e a dar cumprimento às disposições 
legais aplicáveis. 
 

Cláusula Terceira 
(Obrigações do 1.º Outorgante) 

 
O Primeiro Outorgante contribui no custo da construção 
do Polidesportivo do Vale Grande, objeto do presente 
Contrato Programa, até ao montante de €45.000,00 
(quarenta e cinco mil euros), a afetar ao projeto 
190/A/2014 - 2502/08070103. 
 

Cláusula Quarta 
(Pagamento da Comparticipação Financeira) 

 
A disponibilização por parte do Primeiro Outorgante da 
verba referida na cláusula terceira será efetuada aquando 
da assinatura do presente Contrato Programa, ficando o 
Segundo Outorgante obrigado à apresentação de cópia 
das faturas dos trabalhos efectuados. 
 
Odivelas, de                       de 20l4 
 
 
A Presidente da Câmara 
 

O Presidente da Direção 
 

____________________ 
(Susana de Carvalho 

Amador) 

___________________ 
(José Manuel Anastácio 

Freire Fontinha)” 
 

(Aprovado por maioria) 
 
 
 
 
 
 
 

OBRA DA IMACULADA CONCEIÇÃO E SANTO ANTÓNIO 
(OBRA PADRE ABEL) 

CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 
 

Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte 
municipal, à Obra da Imaculada Conceição e Santo 
António (Obra Padre Abel), no âmbito do Projeto 
“Educar para Crescer: A Saúde não vai de Férias”, 
incluído no Plano Estratégico Concelhio de Prevenção das 
Toxicodependências, com um custo total estimado em 
€674,40, para os seguintes dias, nos termos do seguinte 
quadro, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2014/6012, de 2014.06.26: 
 

Data Destino 
18, 19, 20, 21, 22 de agosto Carcavelos 

19 de agosto (só ida) Torreira/Aveiro 
9 de setembro Oeiras 
10 de setembro Monsanto 
11 de setembro Sintra 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ASSOCIAÇÃO GUIAS DE PORTUGAL 
1.ª COMPANHIA DE ODIVELAS 

CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 
 

Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte 
municipal, à Associação Guias de Portugal – 1.ª 
Companhia de Odivelas, para o dia 9 de agosto de 2014, 
para deslocação da Herdade de Águas de Moura a 
Odivelas, com um custo total estimado em €79,10, de 
acordo com o proposto na informação n.º Interno 
2014/5949, de 2014.06.25. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PROCESSOS PARTICULARES 
 

 
 

ALTERAÇÃO DAS DESCRIÇÕES PREDIAIS DOS LOTES 194 E 210 
INSERIDOS NO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 3/2006 

JUNTA DA UNIÃO DE FREGUESIAS DA PONTINHA E FAMÕES 
PROCESSO N.º 1597/LO/GI 

 
Alteração das descrições prediais dos lotes 194 e 210, do 
Bairro da Milharada, na União das Freguesias de Pontinha 
e Famões, inseridos no alvará de loteamento n.º 3/2006 
nos termos da informação técnica do serviço com o n.º 
44/IF/DRRU/DGOU/14, de 30 de junho de 2014 e de 
acordo com o proposto na informação constante no 
processo na folha 2579 do processo, nos seguintes termos: 
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Alvará de Loteamento 

n.º 3/2006/DRU 
Descrições Prediais 

Proposta de Alteração ao 
Alvará de Loteamento n.º 

3/2006/DRU 
Descrições Prediais retificadas 

Lote 194 
Descrição / ficha n.º 
6790 do B-20 

Ficha n.º 5092 a folha 199 do 
B-15; 

Lote 210 

Prédio descrito sob a 
ficha n.º 5092, folhas 
199 do Livro B-15 da 
freguesia da Pontinha 

Ficha n.º 6790 do B-20. 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO CAUÇÃO 
BAIRRO SOL NASCENTE, LOTE 116, JUNTA DA UNIÃO DAS 

FREGUESIAS DE PONTINHA E FAMÕES 
 

Substituição de hipoteca legal, constituída sobre o lote 
116, inserido no Bairro Sol Nascente, na União das 
Freguesias de Pontinha e Famões, pelo depósito caução 
n.º 10135, de 2014-07-01, do Banco Caixa Geral de 
Depósitos, no valor de €3364,23 (três mil, trezentos e 
sessenta e quatro euros e vinte e três cêntimos), em nome 
de Adelino da Silva Rouçado, para garantir a boa execução 
das obras de urbanização referentes ao Alvará de 
Loteamento n.º 5/2007 de 27 de dezembro, de acordo 
com o proposto na informação n.º 
61/AV/DRRU/DGOU/14, de 2014-07-02. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO CAUÇÃO 
BAIRRO CASAL DAS COMENDADEIRAS LOTE 28, JUNTA DA 

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PONTINHA E FAMÕES 
 

Substituição de hipoteca legal, constituída sobre o lote 28, 
inserido no Bairro Casal das Comendadeiras, na União das 
Freguesias de Pontinha e Famões, pelo depósito caução 
n.º 10102 de 2014-06-23, do Banco Caixa Geral de 
Depósitos, no valor de €921,85 (novecentos e vinte e um 
euros e oitenta e cinco cêntimos), em nome de Anabela de 
Melo Vicente dos Santos Silva Soares, para garantir a boa 
execução das obras de urbanização referentes ao Alvará de 
Loteamento n.º 10/2003 de 10 de setembro, de acordo 
com o proposto na informação n.º 57/RO/DRRU/ 
DGOU/14, de 2014-07-03. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

5.ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
 
 

Realizada em 24 de julho de 2014 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO 
CURRICULAR 

 

 
 

IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO 
CURRICULAR NAS ESCOLAS DO 1º CICLO DO 

ENSINO BÁSICO, PARA O ANO LETIVO 2014/2015 
 

Programa de implementação das atividades de 
enriquecimento curricular no 1º Ciclo de Ensino Básico 
para o Ano letivo 2014/2015. Programa que se traduz 
numa oferta educativa e formativa gratuita, de inscrição 
facultativa, que se desenvolve ao longo do ano letivo e 
garante uma diversidade de atividades consideradas 
relevantes para a formação integral dos alunos e possibilita 
a articulação com as famílias numa ocupação útil e 
consequente dos tempos não letivos. Destinada aos alunos 
dos quatro anos de escolaridade das escolas do 1.º ciclo do 
ensino básico da rede pública do concelho, tendo como 
enquadramento o Despacho n.º 9265-B/2013, de 15 de 
julho. Nos termos e de acordo com o proposto na 
informação do serviço com o n.º Interno 2014/6434, de 
2014-07-09, na qual constam alterações que foram 
manuscritas na proposta, no decorrer na reunião. 
 
Carece de deliberação por parte da Assembleia Municipal 
 
(Aprovado por maioria) 
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UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 
 
 

DESPACHOS 
 

 
 
 

VEREAÇÃO 
 

 
 

DESPACHO N.º 3/GVEV/2014 
 
Assunto: SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO 
SECRETÁRIO POLÍTICO DO GABINETE DE APOIO AO 
SR. VEREADOR EDGAR VALLES, PAULO JORGE LUÍS 
RIBEIRO 
 
Atento o Princípio da Desconcentração Administrativa, 
consagrado no n.º 2 do artigo 267º da Constituição da 
República Portuguesa e com vista a uma administração 
mais célere, económica e eficaz, nos termos do n.º 6 do 
artigo 42º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, e atentos os artigos 35º a 40º do Código do 
Procedimento Administrativo, pelo presente Despacho, 
subdelego, no Secretário, Paulo Jorge Luís Ribeiro, o 
exercício, durante o meu período de férias, de 5 a 9 de 
agosto de 2014, das competências abaixo indicadas que 
me foram delegadas e subdelegadas pela Sr.ª Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas, nos termos do Despacho 
n.º 135/PRES/2013, de 23 de outubro, nos seguintes 
termos e limites: 
 
1. A prática dos atos de gestão ordinária inerentes ao 
exercício da competência prevista na alínea b) do n.º 1 do 
artigo 35º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, de execução das deliberações da Câmara 
Municipal e de coordenação da atividade dos serviços sob 
a minha superintendência. 
 
Odivelas, 22 de julho de 2014. 
 

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

n.º 135/PRES/2013, de 23 de Outubro 
O Vereador 

 
Edgar S. Valles 

 
 
 
 
 
 
 
 

DESPACHO N.º 4/GVEV/2014 
 
Assunto: SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO 
ADJUNTO DO GABINETE DE APOIO AO SR. VEREADOR 
EDGAR VALLES, JOÃO PAULO DA CRUZ ANTÓNIO 
 
Atento o Princípio da Desconcentração Administrativa, 
consagrado no n.º 2 do artigo 267º da Constituição da 
República Portuguesa e com vista a uma administração 
mais célere, económica e eficaz, nos termos do n.º 6 do 
artigo 42º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, e atentos os artigos 35º a 40º do Código do 
Procedimento Administrativo, pelo presente Despacho, 
subdelego, no Adjunto, João Paulo da Cruz António, 
o exercício, durante o meu período de férias, de 10 a 14 de 
agosto de 2014, das competências abaixo indicadas que 
me foram delegadas e subdelegadas pela Sr.ª Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas, nos termos do Despacho 
n.º 135/PRES/2013, de 23 de outubro, nos seguintes 
termos e limites: 
 
1. A prática dos atos de gestão ordinária inerentes ao 
exercício da competência prevista na alínea b) do n.º 1 do 
artigo 35º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, de execução das deliberações da Câmara 
Municipal e de coordenação da atividade dos serviços sob 
a minha superintendência. 
 
Odivelas, 22 de julho de 2014. 
 

Por Delegação e Subdelegação de Competências da  
Sr.ª Presidente da CMO, através do Despacho n.º 

135/PRES/2013, de 23 de Outubro 
O Vereador 

 
Edgar S. Valles 

 
 
 

DESPACHO N.º 4/GVMFF/2014 
 
Assunto: Despacho retificativo do Despacho n.º 
3/GVMFF/2014 de 9 de julho. 
 
Determino que no meu Despacho n.º 3/GVMFF/2014 
de 9 de julho, no último parágrafo, onde se lê, «[…] passe 
a desempenhar funções no Pólo Cívico e Comunitário do 
Vale do Forno (Odivelas) […]», passa a ler-se, «[…] passe 
a apoiar o Pólo Cívico  e Comunitário do Vale do Forno 
(Odivelas), no âmbito do “Acordo de Colaboração e 
Cooperação entre o Município de Odivelas e a 
AMOVALFLOR” […]». 
 
Odivelas, 18 de julho de 2014. 
 

A Vereadora 
No uso da competência que me foi delegada pela 

Sra. Presidente da Câmara Municipal, Susana de Carvalho 
Amador, através do Despacho n.º 134/PRES/2013, de 

23/10/2013 
 

Mª Fernanda Franchi 
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OUTROS DESPACHOS 
 

 
 

DESPACHO N.º 1/2014/DOMHT 
 
Assunto: Subdelegação de Competências no Chefe da 
Divisão de Instalações e Equipamentos Municipais 
 
Nos termos dos artigos 35.° e seguintes do Código do 
Procedimento Administrativo e demais legislação 
habilitante e ao abrigo do disposto no Despacho de 
Subdelegação de Competências n.º 5/VHM/2013, de 30 
de outubro, subdelego, no Chefe da Divisão de 
Infraestruturas e Equipamentos Municipais, Sr. 

Eng.º António Gomes Mendes Lopes, de 21 de julho 

a 14 de agosto de 2014, as competências que me foram 
subdelegadas, que constam do supracitado Despacho e 
que serão exercidas no âmbito do DOMHT, durante o 
meu período de férias. 
 
As competências agora subdelegadas poderão ser 
revogadas a todo o tempo desde que as circunstâncias o 
justifiquem e, bem assim, poderão ser revogados 
quaisquer actos praticados pelo subdelegado. 
 
Poderá ainda o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, o subdelegado 
abster-se da prática de quaisquer acções ou iniciativas que 
por qualquer forma sejam susceptíveis de alterar a situação 
existente, enquanto o processo ou assunto não lhe for 
devolvido. 
 
Do exercício das competências subdelegadas, deverá o 
subdelegado prestar ao subdelegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
As competências agora subdelegadas poderão, por sua 
vez, ser objecto de subdelegação sempre que tal se 
justifique e com autorização prévia do signatário. 
 
Odivelas, 18 de Julho de 2014. 
 

Por Subdelegação de Competências 
do Sr. Vereador Hugo Martins 

(Despacho n.º 5/VHM/2013, de 30 de outubro) 

O Diretor do Departamento de Obras Municipais, 
Habitação e Transportes 

 
(Luís Jorge, Eng.º) 

 
 
 
 
 
 
 

DESPACHO N.º 01/DRHF/2014 
 

 
Assunto: Subdelegação de assinatura de correspondência e 
expediente no âmbito da Divisão de Recursos Humanos e 
Formação 
 
Nos termos do disposto no artigo 16.°, n.º 3, da Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto, diploma que procede à 
adaptação à Administração Local da Lei n.º 2/2004, de 15 
de janeiro, com as alterações subsequentes, subdelego, no 
período de 21 de julho a 6 de agosto de 2014, na técnica 
superior, Piedade da Conceição Gageiro Lopes, a 
assinatura da correspondência e do expediente necessário 
à instrução dos processos no âmbito da Divisão de 
Recursos Humanos e Formação. 
 
Odivelas, 15 de julho de 2014 
 

Por subdelegação de competências 
do Diretor do Departamento Jurídico e de Gestão 

Financeira e Patrimonial  
A Chefe da Divisão de Recursos Humanos e Formação 

. 
Cristina Mira 
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ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

 
 

12.ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
 

Realizada em 10 de julho de 2014 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 
 

 
 

Documentos aprovados durante o Período Antes da 
Ordem do Dia da referida sessão. 

 
 
 
 

RECOMENDAÇÃO 
 

 
 

“ÁRVORES DE INTERESSE PÚBLICO DO 

CONCELHO DE ODIVELAS” 
 

As árvores constituem uma componente importante na 
valorização da paisagem urbana. No caso concreto das 
árvores monumentais, distinguem-se de outras pelo porte, 
desenho, idade, raridade, interesse histórico ou 
paisagístico e são estas árvores que o Instituto da 
Conservação da Natureza e das Florestas, I.P. (ICNF, I.P.) 
classifica de “Interesse Público” nos termos da Lei n.º 
53/2012, de 5 de Setembro. Desta forma, as árvores e os 
maciços arbóreos classificados de interesse público 
constituem um património de elevadíssimo valor 
ecológico, paisagístico, cultural e histórico, em grande 
medida desconhecido da população portuguesa. 
 
Neste registo cabem tanto árvores da flora autóctone 
(sobreiros, azinheiras, freixos, castanheiros, pinheiros 
mansos, etc.) como de espécies exóticas, tais como os 
eucaliptos ou muitas árvores ornamentais que se 
encontram em parques, jardins, arruamentos e quintas. 
Aliás, a única árvore classificada no Concelho de Odivelas 
é uma árvore ornamental, exótica, e que foi inscrita no 
Registo Nacional do Arvoredo de Interesse Público 
(RNAIP) em Fevereiro de 2012. Trata-se de um exemplar 
de Phytolacca dioica, conhecida como “Bela-sombra”, com 
cerca de 200 anos e que se encontra no Instituto de 
Odivelas. 

Certamente que no nosso jovem Concelho existirão 
outros exemplares dignos de classificação como “árvores 
de interesse público”, enriquecendo o património cultural 
do município – o maciço arbóreo de pinheiro manso 
existente no Pinhal da Paiã, certamente é merecedor desse 
reconhecimento. A classificação de arvoredo de interesse 
público é um instrumento essencial para o conhecimento, 
salvaguarda e conservação de elementos do património 
nacional de excecional valor e, simultaneamente, pode 
constituir uma importante fonte de valorização e 
divulgação desse património natural e cultural, servindo de 
estímulo para um maior envolvimento da sociedade em 
geral na sua inventariação e proteção. 
 
Tendo presente a publicação em Diário da Republica no 
passado dia 24 de Junho da Portaria n.º 124/2014 que 
regulamenta a Lei n.º 53/2012, de 5 de Setembro, 
determinando os critérios de classificação do arvoredo de 
interesse público, a Assembleia Municipal de Odivelas, na 
12ª sessão extraordinária de 2014, realizada a 10 de julho, 
recomenda ao Executivo Municipal que: 
 
1. Promova a sensibilização da população para a 

importância da árvore no espaço urbano; 
 
2. Crie uma iniciativa municipal para a identificação de 

árvores susceptíveis de classificação como “árvores de 
interesse público”. 

 
3. Promova a identificação, nos termos legalmente 

exigidos, das árvores inscritas no Registo Nacional do 
Arvoredo de Interesse Público. 

 
4. Desenvolva junto o ICNF, I.P, os procedimentos 

necessários para a classificação de interesse público do 
maciço arbóreo de pinheiro manso existente no Pinhal 
da Paiã. 

 
5. Promova a criação de um roteiro de árvores e maciços 

arbóreos notáveis do Concelho de Odivelas, o “roteiro 
das árvores com memória”. 

 
(Documento apresentado pela bancada do PS - Aprovado por 

Unanimidade) 
 

O Presidente da Assembleia Municipal de Odivelas 
 

(Miguel Cabrita) 
 
Odivelas, 11 de julho de 2014 
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MOÇÃO 
 

 
 

“REPOSIÇÃO DOS SALÁRIOS PARA OS TRABALHADORES 

A RECIBOS VERDES NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA” 
 

Considerando que: 
 
1. O Tribunal Constitucional, pelo terceiro ano 

consecutivo, declarou várias medidas do Orçamento 
Geral do Estado inconstitucionais, mostrando que a 
maioria PSD-CDS é incapaz de respeitar a Constituição 
da Republica; 

 
2. Entre as medidas consideradas ilegais estava o corte 

salarial para os funcionários públicos com vencimento 
superior a 675€ mensais; 

 
3. Apesar da reposição dos salários cortados não ter 

efeitos desde o início do ano de 2014, a decisão do TC 
aplica-se a todos e todas as profissionais do setor 
público; 

 
4. Na administração pública central e local existem 

dezenas de milhares de trabalhadores e trabalhadoras a 
recibos verdes, às quais o Governo pretende manter os 
cortes salariais, incumprindo assim a decisão do TC; 

 
5. A situação destas e destes profissionais é de forte 

vulnerabilidade, atendendo à natureza precária do seu 
vínculo laboral, pese embora, em muitos casos estejam 
a desempenhar funções de caráter permanente; 

 
6. O ataque aos trabalhadores precários tem sido uma 

marca de água da direita, nomeadamente através do 
agravamento das contribuições para a segurança social, 
protagonizadas pelo ministro Pedro Mota Soares. 

 
Assim, a Assembleia Municipal de Odivelas, reunida em 
plenário no dia 10 de julho de 2014, delibera: 
 
1. Solidarizar-se com todos e todas as trabalhadoras que 

se encontrem em situação de falsos recibos verdes; 
 
2. Exigir ao Governo e demais instituições públicas que 

tenham a trabalhar consigo profissionais em situação 
de falsos recibos verdes, que optem por vínculos de 
trabalho a tempo indeterminado; 

 
3. Exigir ao Governo e demais instituições públicas que 

cumpram a Constituição da Republica e a decisão do 
Tribunal Constitucional, repondo os salários cortados 
ilegalmente, para todos os trabalhadores; 

 
4. Enviar esta moção ao Presidente da Republica, ao 

Primeiro-Ministro, ao Vice-Primeiro-Ministro, ao 
Ministro da Segurança Social, a todos os Grupos 
Parlamentares da Assembleia da Republica, à 

Associação Nacional de Municípios, à ANAFRE, à 
Associação de Combate à Precariedade – Precários 
Inflexíveis e à comunicação social.  

 
(Documento apresentado pela bancada do BE - Aprovado 

por maioria, com os votos favor das bancadas do PS, BE, 
CDU e CDS/PP e com os votos contra da bancada do 
PSD) 

 
O Presidente da Assembleia Municipal de Odivelas 

 
(Miguel Cabrita) 

 
Odivelas, 11 de julho de 2014 

 
 
 
 

VOTO DE PROTESTO 
 

 
 

“CONTRA A EXTINÇÃO DA MUNICIPALIA, E.M.” 
 

Considerando que: 
 
1. É reconhecida a importância da transparência, 

racionalização e disciplina do Sector Empresarial 
Local, de forma solidária com os esforços no mesmo 
sentido desenvolvido pela Administração Pública de 
modo geral; 

 
2. Deve ser, igualmente, tida em conta a importância 

instrumental do Sector Empresarial Local, em 
particular do ponto vista da gestão e dos 
procedimentos, que permitem níveis de agilidade e 
flexibilidade que as autarquias locais, pela sua 
natureza e regras, não possuem, bem como a 
especificidade de certos sectores e áreas das políticas 
públicas (como a cultura, o desporto, ou outras) em 
que os critérios de mercado devem ser cruzados com 
a promoção do acesso a bens e serviços que podem 
ser considerados de interesse público; 

 
3. O Município de Odivelas tem atualmente apenas uma 

empresa municipal, a Municipália, uma vez que, em 
2007, extinguiu uma empresa municipal, fundindo as 
2 então existentes, passando de 2 presidentes para 1 e 
deixando os restantes membros do Conselho de 
Administração de auferir remuneração. Atualmente 
não recebem, sequer senhas de presença; 

 
4. A Municipália tem sido, no nosso Concelho, um 

importante instrumento de promoção do acesso à 
cultura e ao desporto e uma importante ferramenta 
da política social do Município de Odivelas, através 
da qual se promove o acesso a uma cultura de 
qualidade e ao desporto, instrumentos fundamentais 
para a construção de uma cidadania plena e ativa; 
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5. Em 2013, frequentaram a Malaposta mais de 57.000 
espetadores, as piscinas de Odivelas registaram perto 
de 400.000 utilizações e no Pavilhão Multiusos de 
Odivelas 110.000 pessoas assistiram a eventos e 
foram em média 700 os utilizadores desportivos 
diários; 

 
6. A Lei 50/2012 coloca em causa a independência 

constitucionalmente consagrada do Poder Local 
Democrático; 

 
7. A Lei do Orçamento de Estado obriga as autarquias a 

reduzir os seus efetivos em 2% todos os anos; 
 
8. A Lei 8/2012 que tem vindo a colocar sérios entraves 

ao regular funcionamento e à capacidade de 
investimento das autarquias; 

 
9. Em Dezembro último, a Câmara municipal de 

Odivelas aprovou, por unanimidade, o Plano de 
Reestruturação da Municipália, tendo esta decisão 
sido ratificada pela Assembleia Municipal em sessão 
posterior; 

 
10. Em ofício datado de 19 de Junho de 2014, a IGF 

declarou a extinção da Municipália; 
 
11. Não está comprovado que os resultados operacionais 

do exercício das atividades desenvolvidas pela 
empresa Municipália deixem de ser negativos, com a 
internalização dos serviços na Câmara Municipal, 
antes pelo contrário, existe o risco claro de se onerar 
excessivamente o orçamento municipal com maiores 
custos e menor atividade, de inferior qualidade, 
desperdiçando-se a experiência adquirida pela 
Municipália e pelos seus recursos humanos na 
maximização e rentabilização das estruturas em causa; 

 
12. A inexistência, na Câmara Municipal, de uma 

estrutura orgânica e de pessoal com as habilitações 
necessárias às especificidades da gestão das 
atribuições exercidas pela empresa Municipália 
poderão pôr em causa o nível de atividade e a 
qualidade do serviço que é agora é prestado aos 
nossos cidadãos. 

 
13. Tanto o Conselho de Administração da Municipália, 

como o Executivo Camarário têm trabalhado 
arduamente na procura incessante de soluções de 
viabilidade que salvaguardem, quer os cidadãos e as 
cidadãs que usufruem destes serviços essenciais, quer 
os trabalhadores e as trabalhadoras da empresa.  

 
Face ao exposto, a Assembleia Municipal de Odivelas, 
reunida em Sessão Extraordinária, no dia 10 de Julho de 
2014 delibera: 
 
1. Protestar veementemente contra a decisão de 

extinção da Municipália, EM. 

 
2. Apelar que seja revogada a Lei 50/2012 e seja 

integralmente respeitada a independência 
constitucionalmente consagrada do poder local, 
ficando assim sem efeito as decisões de extinção 
tomadas administrativamente. 

 
3. Apelar a que seja revogada esta decisão, no superior 

interesse dos trabalhadores e da especificidade do 
valioso serviço publico prestado nestas áreas aos 
Cidadãos e às Cidadãs do Concelho de Odivelas. 

 
(Documento apresentado pela bancada do PS - Aprovado 

por Maioria com os votos a favor das bancadas do PS e 
CDU, com os votos contra da bancada do CSD/PP e 
com abstenções das bancadas do PSD e do BE) 

 
O Presidente da Assembleia Municipal de Odivelas 

 
(Miguel Cabrita) 

 
Odivelas, 11 de julho de 2014 

 
 
 
 

VOTOS DE CONGRATULAÇÃO 
 

 
 

“MUDANÇA PARA INSTALAÇÕES NOVAS DO ATENDIMENTO 
AOS UTENTES DA UNIDADE CUIDADOS SAÚDE 

PRIMÁRIOS DA PONTINHA” 
 

O Serviço Nacional de Saúde (SNS) é uma das principais 
conquistas da Democracia em Portugal, tendo contribuído 
de forma sobremaneira relevante ao dar corpo a uma 
instituição do Estado com a finalidade de assegurar o 
direito à proteção da saúde, nos termos da Constituição da 
República.  
 
Através do SNS, incumbe portanto ao Estado garantir o 
acesso de todos os cidadãos, independentemente da sua 
situação económica, a cuidados de medicina preventiva, 
curativa e de reabilitação, assim como garantir a cobertura 
racional e eficiente do País em recursos humanos e 
unidades de saúde, entre outros. 
 
A Assembleia Municipal de Odivelas, sempre defendeu 
que esta é uma área de intervenção determinante na gestão 
autárquica, mesmo que as competências das autarquias 
nesta matéria sejam limitadas, importando por isso 
defender e dignificar as populações no direito à saúde em 
condições condignas, tanto na prestação de cuidados 
como no acesso aos mesmos. 
 
O Centro de Saúde da Pontinha, que passou a designar-se 
Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP) da 
Pontinha após a constituição do Agrupamento de Centros 
de Saúde Loures-Odivelas, funcionava num edifício com 
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mais de 40 anos, inicialmente destinado a habitação que, 
embora ao longo do tempo tenha sofrido algumas 
adaptações, nunca ofereceu, tanto aos profissionais como 
aos utentes, as condições necessárias a uma boa prestação 
de cuidados de saúde primários. 
 
Uma das mais graves lacunas, entre muitas outras de nível 
estrutural e funcional, era a falta de acessibilidades para 
utentes com mobilidade reduzida, não cumprindo 
portanto os requisitos legais em matéria de acesso a 
edifícios públicos. 
 
Considerando os constrangimentos supramencionados, 
importa referir que as questões humanas são uma 
prioridade e neste contexto é urgente encontrar 
alternativas condignas para uma situação que se agravava 
ano após ano, sem solução à vista. 
 
Face ao exposto, a Assembleia Municipal de Odivelas, 
aplaude a decisão do Presidente da Administração 
Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de transferir 
o atendimento dos utentes da UCSP da Pontinha para a 
Unidade de Saúde de Carnide, em novas instalações que 
distam 900 metros das anteriores, construídas de raiz para 
o fim a que se destinam e que cumprem todos os 
requisitos relativamente à funcionalidade e facilidade de 
acesso para os utentes, oferecendo excelentes condições 
tanto para estes como para os profissionais de saúde, o 
que sem dúvida representa uma melhoria considerável 
relativamente à situação anterior. 
 
No entanto, sem deixar de sublinhar mais uma vez a 
importância desta otimização de respostas em matéria de 
saúde para uma parte dos munícipes do concelho, importa 
que sejam salvaguardadas algumas questões relativas à 
UCSP da Pontinha (Centro de Saúde da Pontinha), 
nomeadamente: 
 
a) A manutenção da identidade do Centro de Saúde da 
Pontinha e a continuação da sua ligação ao ACES Loures-
Odivelas; 
 
b) A manutenção da UCSP Pontinha, dentro do 
estipulado no Dec.-Lei 28/2008, mesmo depois de ser 
constituída, como está previsto, a Unidade de Saúde 
Familiar de Carnide; 
 
c) A continuação do atendimento aos utentes nas 
Unidades Funcionais de Famões e da Urmeira, e a urgente 
melhoria das respetivas condições de funcionamento, 
tanto em instalações como em recursos humanos, sem 
prejuízo de virem a ser construídos novos equipamentos 
de saúde que sirvam condignamente todos os utentes 
abrangidos pela antiga estrutura do Centro de Saúde da 
Pontinha, com as respetivas extensões. 
 
d) A permanência da Unidade de Cuidados na 
Comunidade (UCC) Nostra Pontinha nas atuais 
instalações, ou, caso estas se revelem inadequadas, a sua 

deslocalização para outro local, sempre dentro da Vila da 
Pontinha, dada a extrema importância desta UCC em 
termos de respostas na prestação de cuidados de saúde de 
proximidade e domiciliários de excelência a uma 
população que apresenta enormes carências a vários 
níveis. 
 
Reiteramos que a defesa do direito inalienável à saúde em 
condições condignas e equitativas é um compromisso 
assumido pelos eleitos do Partido Socialista na Assembleia 
Municipal de Odivelas, o qual fazemos questão de 
cumprir. 
 
Nestes termos, a Assembleia Municipal de Odivelas, 
apresenta o seu voto de congratulação pela mudança de 
atendimento aos utentes da UCSP da Pontinha para as 
novas instalações da Unidade de Saúde de Carnide. 
 
(Documento apresentado pela bancada do BE - Aprovado por 

maioria, com os votos a favor das bancadas do PS, BE, 
CDU e CDS/PP e com os votos contra da bancada do 
PSD) 

 
O Presidente da Assembleia Municipal de Odivelas 

 
(Miguel Cabrita) 

 
Odivelas, 11 de julho de 2014 

 
 
 

“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, por isso, uma das mais 
antigas Entidades privadas de Luta contra a Sida e tem 
como objetivo, o apoio aos Indivíduos infetados e 
afetados pelo VIH/Sida. 
 
A liga tem ainda 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. 
 
Esta Instituição, está ligada à Câmara Municipal de 
Odivelas através de uma pareceria desde 2006, primeiro 
com o 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). 
 
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 
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Cavaco Silva, com o título de Membro Honorário da 
Ordem de Mérito. 
 
Por todo o trabalho desenvolvido no Concelho de 
Odivelas e no 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. 
 
A Assembleia Municipal de Odivelas apresenta pois o seu 
voto de congratulação pela distinção de que foi alvo a Liga 
Portuguesa Contra a Sida. 
 
(Documento apresentado pela bancada do PS - Aprovado 

por Unanimidade) 
 

O Presidente da Assembleia Municipal de Odivelas 
 

Miguel Cabrita) 
 

Odivelas, 11 de julho de 2014 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

 
 

13.ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
 

Realizada em 15 de julho de 2014 
 
 
 

PONTO ÚNICO 
 

 
 

Eleição da Comissão Executiva Metropolitana de Lisboa. 
 
 
 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

 
 

14.ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
 

Realizada em 22 de julho de 2014 
 
 
 

PONTO ÚNICO 
 

 
 

Debate sobre o Estado do Município. 
 
 
 
 
 
 
 
 


