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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

3.ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
 
 

Realizada em 11 de fevereiro de 2015 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

MOÇÕES 
 

 
 

“DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS” 
 

“Considerando que 
 
1. A C.R.P. - Constituição da República Portuguesa prevê 
que o “Estado é unitário e respeita na sua organização 
funcionamento o regime autonómico insular e os 
princípios de subsidiariedade da autonomia das autarquias 
locais e da descentralização democrática da Administração 
Pública” (artigo 6º, nº 1). 
 
2. A descentralização de poderes efetua-se mediante a 
transferência de atribuições e competências para as 
autarquias locais, tendo por finalidade assegurar o reforço 
de coesão nacional e da solidariedade inter-regional e 
promover a eficiência e eficácia da gestão pública 
assegurando os direitos das populações. 
 
3. A descentralização administrativa deve assegurar o 
princípio da subsidiariedade devendo as atribuições e 
competências ser exercidas pelo nível de administração 
melhor colocado para prosseguir com racionalidade 
eficácia e proximidade aos cidadãos. 
 
4. A transferência de competências deve ser acompanhada 
dos meios humanos, recursos financeiros e do património 
adequados ao desempenho das funções transferidas, e não 
assumida, como a prática tem demonstrado, num 
processo de redução de investimento público e 
transferência de ónus e insatisfação para o Poder Local. 
 
5. O Decreto-Lei sobre descentralização de competências 
aprovado em Conselho de Ministros em 15 de Janeiro de 
2015, constitui-se no seu objetivo e fins, num processo de 
delegação de competências a concretizar através de 
contratos inter-administrativos a celebrar com as 
autarquias que aderirem em áreas de grande complexidade 

(educação, saúde, segurança social e cultura), não separado 
da estratégia de destruição de políticas públicas e funções 
sociais do Estado que os governos há muito prosseguem.  
 
6. A solução que, nesta matéria, possa vir a ser 
encontrada, deverá passar por uma verdadeira 
descentralização de competências, onde o Poder Local 
Democrático se assuma como titular de atribuições e 
competências próprias, com os inerentes poderes de 
direção e conformação em sede de legalidade e mérito, em 
matérias que faça sentido à luz do princípio da 
complementaridade e que não ponha em causa a 
universalidade das funções sociais do Estado. 
 
7. O governo, ao invés, vem preconizar um modelo 
assente numa delegação de competências onde os 
próprios elementos de negociação e contratualização 
parecem encontrar-se reduzidos a pouco mais que uma 
possibilidade, manifestamente incompatível com a 
dimensão autonómica do Poder Local Democrático, de 
adesão dos Municípios a condições e objetivos pré-
definidos.  
 
8. A solução preconizada é incompatível com a autonomia 
do Poder Local, sendo mais um passo na sua 
subordinação a interesses e políticas que lhe são estranhas.  
 
9. Mais do que novas competências, o que o Poder Local 
exige e necessita é de ver preenchidas as condições 
(financeiras, de autonomia e de política de pessoal) para o 
pleno exercício das competências que hoje fazem parte do 
acervo das responsabilidades das autarquias. 
 
10. Não estão manifestamente reunidas as condições 
mínimas para um diálogo sério entre a Administração 
Central e a Administração Local dado o percurso de 
ataque, arbitrariedades e sonegação de meios que tem sido 
imposta às autarquias locais, para lá da comprovada má-fé 
com que tem conduzido os processos de transferência de 
competências em áreas como a educação, a proteção civil 
ou a rede de serviços públicos. 
 
11. O processo de delegação de competências anterior 
abriu espaço e justificou em muitas situações a 
privatização de funções educativas, restringiu o carácter 
universal e gratuito do sistema de ensino, afetou a 
dignidade da carreira docente, constituiu um adicional 
fator de novos encargos para as autarquias que se 
dispuseram a dar o passo da contratualização.  
 
A Câmara Municipal de Odivelas, reunida em Sessão 
Ordinária no dia 11 de Fevereiro de 2015 delibera 
manifestar: 
 
• O seu desacordo expresso face ao regime jurídico de 
delegação de competências para os Municípios nas áreas 
sociais aprovado no Conselho de Ministros de 15 de 
Janeiro de 2015; 
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• O seu repúdio face ao tratamento dispensado pelo 
Governo, ao longo de todo este processo legislativo, à 
ANMP e, consequentemente, aos Municípios Portugueses 
e ao Poder Local Democrático;  
 
• Apelar ao Congresso da ANM, a realizar em 27 e 28 de 
Março próximo, no diálogo institucional que lhe cumpre 
prosseguir, rejeite liminarmente esta proposta de contratos 
inter-administrativos de delegação de competências e 
manifeste a disponibilidade para aprofundar a discussão 
duma verdadeira descentralização de competências 
conforme a Constituição da República Portuguesa prevê.” 
 
O Executivo Municipal 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
Odivelas, 11 de fevereiro de 2015 
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

“A VALORIZAÇÃO DO ENSINO ARTÍSTICO” 
 

“Considerando que: 
 
1- No passado dia 7 de Fevereiro, na cidade Suíça de 
Lausanne, decorreu a edição de 2015 do “Prix de 
Lausanne”, concurso internacional de balé, um dos mais 
prestigiados da modalidade. 
 
2- Na edição deste ano o prestígio tinha as cores da 
bandeira lusitana, o português, aluno da Escola de Dança 
do Conservatório Nacional, Miguel Pinheiro de apenas 17 
anos e o japonês também aluno da Escola de Dança do 
Conservatório Nacional, Ito Mitsuru, ganharam uma bolsa 
de estudo de €50.000 cada, prémios pelas suas 
performances na categoria de interpretação de dança 
contemporânea, primeiro e terceiro lugar respetivamente.  
 
3- Não podemos contudo deixar de referir que tudo isto 
acontece num momento em que o ensino artístico em 
Portugal em virtude da conhecida situação de existência 
de professores que têm mais de 6 meses de salários em 
atraso por atraso das transferências da tutela que tratou 
deste processo de forma tardia com graves implicações 
não apenas para estes, mas igualmente para as escolas a 
quem estão a ser impostas multas por atrasos nos 
pagamentos à Segurança Social e às Finanças. 
 
Face ao exposto, a Câmara Municipal de Odivelas: 
 
• Insta o MEC a regularizar a situação dos pagamentos em 
atraso com a maior celeridade e também a Secretaria de 
Estado da Cultura a dignificar e a promover a Cultura 
nacional; 

• Solidariza-se com os professores e formadores do ensino 
artístico português face às dificuldades com que têm vindo 
a ser confrontados.” 
 
O Executivo Municipal  
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
Odivelas, 11 de fevereiro de 2015 
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

ATAS 
 

 
 

ATA DA 12.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2011 
 

Ata da 12.ª reunião ordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, realizada a 21 de junho de 2011. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

ATA DA 12.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2014 
 

Ata da 12.ª reunião ordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, realizada a 18 de junho de 2014. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 
 

 
 

2.ª MODIFICAÇÃO ORÇAMENTAL 2015 
2.ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 

 
2.ª Alteração Orçamental 2015, de acordo com o proposto 
na Informação n.º Interno/2015/1248, de 2015.02.04, nos 
termos dos mapas anexos à referida informação.  
 
“2.ª Alteração Orçamental 
 
A 2.ª Alteração Orçamental de 2015 encontra-se 
devidamente calendarizada e reproduz a necessidade de 
ajustamentos (reforços e anulações) de algumas rubricas 
dos serviços municipais, imprescindíveis ao seu normal 
funcionamento. 
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De entre os vários movimentos de reforço, destaque para: 
 
-No Departamento Jurídico e de Gestão Financeira e 
Patrimonial: 
 
• o valor de 40.000,00 € (quarenta mil euros), na rubrica 
“Remuneração por doença e maternidade/paternidade”; 
 
• na rubrica “Eventualidade maternidade, paternidade e 
adoção”, o valor de 40.000,00 € (quarenta mil euros); 
 
• 80.410,68 € (oitenta mil, quatrocentos e dez euros e 
sessenta e oito cêntimos), para o projeto “Viaturas 
Municipais – Locação de Viaturas”. 
 
 
-No Departamento de Obras Municipais, Habitação e 
Transportes: 
 
• no projeto referente a “Beneficiação e Requalificação da 
Rede Viária – Intervenções Diversas em Arruamentos”, a 
inscrição de 200.000,00 € (duzentos mil euros); 
 
• uma verba de 33.000,00 € (trinta e três mil euros), 
relativo ao projeto “2.ª Fase da EB1 n.º 9 de Odivelas – 
Arroja”; 
 
• o valor de 10.000,00 € (dez mil euros), no projeto 
“Conservação, Reparação e Beneficiação de Instalações 
Municipais”. 
 
-No Departamento de Gestão Educativa, Juventude, 
Cultura e Ambiente: 
 
• o valor total de 63.875,00 € (sessenta e três mil, 
oitocentos e setenta e cinco euros), para o projeto “Ação 
Social Escolar – Transportes Escolares”; 
 
• 10.000,00 € (dez mil euros), referente ao projeto 
“Atividades e Ações –Sei! Odivelas”; 
 
• no projeto relativo a “Eventos – Centro Cultural 
Malaposta”, o valor de 54.465,88 € (cinquenta e quatro 
mil, quatrocentos e sessenta e cinco euros e oitenta e oito 
cêntimos); 
 
• uma verba de 130.636,53 € (cento e trinta mil, seiscentos 
e trinta e seis euros e cinquenta e três cêntimos), no 
projeto “Pavilhão Multiusos de Odivelas”. 
 
Deste modo, a Alteração Orçamental do lado da Despesa 
totaliza 597.487,66 Euros (quinhentos e noventa e sete 
mil, quatrocentos e oitenta e sete euros e sessenta e seis 
cêntimos), verificando-se um aumento das despesas 
correntes no valor de 318.728,85 Euros (trezentos e 
dezoito mil, setecentos e vinte e oito euros e oitenta e 
cinco cêntimos), por contrapartida de um decréscimo de 
igual montante ao nível das despesas de capital, conforme 
quadro seguinte: 
 

MODIFICAÇÃO DESPESA 
 

Quadro Síntese 
 

 Inscrições / 
Reforços 

Diminuição / 
Anulação 

Total de Despesas 
Correntes 

578.457,66 259.728,81 

Total de Despesas 
Capital 

19.030,00 337.758,85 

Total Geral 597.487,66 597.487,66 

(un: euros)” 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL 
 

 
 

FESMO – FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL 
DO MUNICÍPIO DE ODIVELAS 

 
Constituição do Fundo de Maneio Permanente para o 
FESMO – Fundo de Emergência Social do Município de 
Odivelas, no valor de €1.500,00 (mil e quinhentos euros) 
mensais renováveis, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2015/1217, de 2015.02.03. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

CEDÊNCIAS DE INTERESSE PÚBLICO 
 

 
 

PRORROGAÇÃO DE CEDÊNCIAS DE INTERESSE PÚBLICO 
 

Prorrogação de cedências de interesse público, até 31 de 
dezembro de 2015, para os trabalhadores António Carlos 
de Carvalho Peixoto e Dinis Manuel Rodrigues dos Santos 
Guerreiro, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2015/269, de 2015.01.12. 
 
(Aprovado por maioria) 
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PROCEDIMENTOS CONCURSAIS 
 

 
 

INTERNALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA E DO 
DESPORTO DA EXTINTA MUNICIPÁLIA E.M. 

 
Autorização da afetação do montante de €173.298,14 
(cento e setenta e três mil, duzentos e noventa e oito 
euros e catorze cêntimos) aos recrutamentos de 
trabalhadores necessários à ocupação de postos de 
trabalho previstos e não ocupados no mapa de pessoal, 
nas categorias de Técnico Superior, Assistente Técnico e 
Assistente Operacional, na área do desporto e cultura, e 
ainda, a abertura dos respetivos procedimentos concursais 
exclusivamente destinados a quem seja titular de vínculo 
de emprego público por tempo indeterminado 
previamente estabelecido, no âmbito da internalização das 
atividades da cultura e do desporto, anteriormente geridos 
pela extinta “Municipália E.M.”, de acordo com o 
proposto na Informação n.º Interno/2015/1021, de 
2015.01.28. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 

 

PROGRAMA DE RESCISÕES 
POR MÚTUO ACORDO 

 

 
 

PROGRAMA DE RESCISÕES POR MÚTUO ACORDO 
NA ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

 
Indeferimento do pedido de cessação do contrato de 
trabalho da trabalhadora Maria Isabel Rodrigues Borges 
Pargana, solicitado no âmbito do Programa de Rescisões 
por Mútuo Acordo na Administração Local, de acordo 
com o proposto na Informação n.º Interno/2015/1307, 
de 2015.02.05. 
 
(Aprovado por maioria) 
 
 
 

PROGRAMA DE RESCISÕES POR MÚTUO ACORDO 
NA ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

 
Indeferimento do pedido de cessação do contrato de 
trabalho da trabalhadora Mónica Alexandra Marques 
Santos Correia, solicitado no âmbito do programa de 
Rescisões por Mútuo Acordo na Administração Local, de 
acordo com o proposto na Informação n.º 
Interno/2015/1316, de 2015.02.05. 
 
(Aprovado por maioria) 
 
 

PROGRAMA DE RESCISÕES POR MÚTUO ACORDO 
NA ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

 
Indeferimento do pedido de cessação do contrato de 
trabalho da trabalhadora Paula Cristina Fernandes Ruivo 
Antunes, solicitado no âmbito do programa de Rescisões 
por Mútuo Acordo na Administração Local, de acordo 
com o proposto na Informação n.º Interno/2015/1315, 
de 2015.02.05. 
 
(Aprovado por maioria) 
 
 
 

PROGRAMA DE RESCISÕES POR MÚTUO ACORDO 
NA ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

 
Deferimento do pedido de cessação do contrato de 
trabalho da trabalhadora Noémia da Conceição Quinta 
Guerreiro, solicitado no âmbito do programa de Rescisões 
por Mútuo Acordo na Administração Local, de acordo 
com o proposto na Informação n.º Interno/2015/1369, 
de 2015.02.06. 
 
(Aprovado por maioria) 
 
 
 

PROGRAMA DE RESCISÕES POR MÚTUO ACORDO 
NA ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

 
Deferimento do pedido de cessação do contrato de 
trabalho da trabalhadora Marisol Armas Carmelino, 
solicitado no âmbito do programa de Rescisões por 
Mútuo Acordo na Administração Local, de acordo com o 
proposto na Informação n.º Interno/2015/1330, de 
2015.02.05. 
 
(Aprovado por maioria) 
 
 
 

 

PRÉMIO MUNICIPAL BEATRIZ ÂNGELO 
 

 
 

PRÉMIO BEATRIZ ÂNGELO PARA 2015 
 

Atribuição do Prémio Municipal “Beatriz Ângelo”, no ano 
de 2015, às personalidades Maria do Céu Guerra e Luísa 
Waldherr, de acordo com a Proposta n.º 01/PRES/2015, 
datada de 5 de fevereiro de 2015. 
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“Proposta n.º 01/PRES/2015 
 

Assunto: Atribuição do Prémio Municipal Beatriz 
Ângelo – Edição de 2015 

 
A injustiça e a discriminação em função do género 
continuam muito presentes na sociedade portuguesa, 
constituindo fatores inibidores do desenvolvimento e 
valorização individual e de agravamento das desigualdades 
socioeconómicas.  
 
Não obstante os avanços conseguidos rumo à igualdade 
de género, as diferenças entre homens e mulheres 
permanecem acentuadas, quer em termos dos 
rendimentos do trabalho e do acesso ao emprego, quer em 
termos da participação e representação política e social.  
 
A violência contra as mulheres, por seu lado, continua a 
adquirir uma dimensão e gravidade inadmissível. Em 
Portugal, mais de quatrocentas mulheres morreram na 
última década por atos de extrema violência praticados 
pelos respetivos companheiros ou ex-companheiros, 
sendo que, só em 2014, mais de 40 mulheres foram 
assassinadas e outras 46 sofreram tentativas de homicídio 
por parte dos seus companheiros. 
 
A violência doméstica está longe de ser um fenómeno 
nacional: de acordo com o inquérito da Agência da UE 
para os Direitos Humanos, uma em cada três mulheres 
com mais de 15 anos de idade já foram vítimas de 
violência sexual, sendo que, em 22% dos casos o violador 
era o companheiro; a nível mundial, estima-se que mais de 
700 milhões de mulheres são vítimas de violência. 
 
A dimensão deste drama está também demonstrada no 
estudo realizado por James Fearon, da Universidade de 
Stanford, e Anke Hoeffler, do Centro para o Estudo das 
Economias Africanas da Universidade de Oxford, que 
conclui que a violência da sociedade, em particular os 
homicídios e violência contra as mulheres e crianças, é um 
problema muito maior do que as guerras civis.  
 
O Município de Odivelas tem vindo a constituir-se como 
grande impulsionador e agente ativo, através das suas 
políticas, da promoção da igualdada e do combate à 
exclusão e à discriminação, com o objetivo de efetivar e 
traduzir na prática os princípios e valores inscritos na 
Declaração dos Direitos Humanos e na Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia. 
 
O Prémio Municipal Beatriz Ângelo assume-se, pois, 
como um instrumento importante no quadro da estratégia 
política municipal para a persecução e concretização 
destes desígnios, com particular ¡incidência na promoção 
da igualdade de género. 
 
Neste contexto, o Júri do Prémio Municipal Beatriz 
Ângelo decidiu que a edição de 2015 deveria conciliar o 

tema da igualdade de género e a problemática da violência 
contra as mulheres. 
 
Foi, pois, sob este signo que o Júri da edição de 2015 do 
Prémio Municipal Beatriz Ângelo decidiu, por 
unanimidade, propor que sejam distinguidas pelo 
Município de Odivelas as seguintes personalidades: 
 
* Maria do Céu Guerra 
* LuísaWaldherr 
 
Maria do Céu Guerra é atriz e encenadora, que o país 
consagrou como uma das maiores referências das artes, 
sobretudo do teatro e cinema. Feita Dama da Ordem 
Militar de Sant’ago da Espada e Comendadora da Ordem 
do Infante D. Henrique, Maria do Céu Guerra é 
igualmente reconhecida pela sua determinação na defesa 
da liberdade, da igualdade e dos direitos das mulheres em 
Portugal. 
 
Luísa Waldherr, licenciada em Psicologia Clínica, pela 
Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da 
Universidade de Lisboa, tem exercido a sua atividade 
profissional enquanto coordenadora, formadora no Pólo 
de Formação de Lisboa da Associação de Apoio Vitima 
(APAV) e é a responsável do Gabinete de Apoio à Vítima 
de Odivelas, onde tem contribuído decisivamente para 
garantir a proteção e segurança de muitas mulheres e 
crianças. 
 
O Júri considera que ambas as personalidades, cumprindo 
percursos distintos, têm sido, o longo das suas vidas e 
respetivas carreiras profissionais, protagonistas ativos e 
permanentes da luta pela igualdade e da afirmação da 
coesão e da justiça no quotidiano da sociedade, fazendo, 
assim, jus à memória de Beatriz Ângelo, preenchendo o 
espírito e objetivo do Prémio e assumindo-se como 
excelentes exemplos de cidadania. 
 
Face ao exposto, na qualidade de Presidente do Júri, 
permito-me submeter à decisão do Executivo Municipal 
de Odivelas a presente proposta, na próxima reunião da 
Câmara Municipal. 
 
Odivelas, 5 de fevereiro de 2015 
 

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

 
(Aprovado por unanimidade) 
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SIMAR - SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS DE 
ÁGUAS E RESÍDUOS DE LOURES E ODIVELAS 

 

 
 

PROCEDIMENTO PARA ALUGUER OPERACIONAL DE 
11 VIATURAS DE RECOLHA DE RESÍDUOS URBANOS 

 
Aprovar que os Serviços Intermunicipalizados de Águas e 
Resíduos de Loures e Odivelas – SIMAR, iniciem o 
procedimento para o Aluguer Operacional de 11 Viaturas 
de recolha de Resíduos Urbanos, por Concurso Público 
composto por 5 lotes, ao abrigo dos artigos 130.º e 
seguintes do Código dos Contratos Públicos – CCP, com 
o preço base global de € 3.809.000,00 (três milhões, 
oitocentos e nove mil euros). 
Aprovar o programa de concurso e cadernos de encargos.  
Aprovar a composição do respetivo Júri, atento o artigo 
67.º do CCP, com a seguinte composição: 
 
Membros efetivos: 
 
� Margarida Rodrigues (Presidente); 
� Filomena Bexiga (em substituição do Presidente, na sua 

ausência ou impedimento); 
� Ricardo Lopes. 
 
Membros suplentes: 
 
� Nuno Peceguina; 
� Miguel Duarte. 
 
Delegação das competências referidas nos artigos 77º, 85º, 
100º e 104, n.º 3 do Código dos Contratos Públicos, na 
Chefe de Divisão de Aprovisionamento dos SIMAR, Mara 
Gil.  
 
Delegação das competências, referidas nos artigos 50.º e 
61.º, ao abrigo do n.º 1 do artigo 109º do Código dos 
Contratos Públicos, no Júri do Concurso. De acordo com 
o proposto na Informação Interno n.º 2015/1268, de 
2015-02-04. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PROGRAMAS DE APOIO 
 

 
 

SUSPENSÃO DE MEDIDAS DE PROGRAMAS 
DE APOIO NO INÍCIO DO ANO DE 2015 

 
Manutenção, no início do ano de 2015, da suspensão das 
medidas de Programas de Apoio a entidades e instituições 
do Concelho, verificada no ano de 2014, até à aprovação 
dos referidos Regulamentos. Numa ótica de manutenção 

de medidas de contenção orçamental das despesas 
municipais. Não fica prejudicada a manutenção das 
medidas no âmbito de pedidos de apoio logístico, desde 
que verificada a disponibilidade de meios, nomeadamente, 
cedência de transporte e de material de apoio à realização 
de iniciativas, se existente no armazém de Municipal, de 
acordo com o proposto na Informação Interno n.º 
2015/1276, de 2015-02-04. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

ACORDO DE PARCERIA 
 

 
 

A CELEBRAR ENTRE A LIGA PORTUGUESA CONTRA A SIDA E 
A CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 
Ratificação do despacho da Senhora Presidente, presente 
na etapa 17 do edoc 2015/1909, para aceitar a parceria 
solicitada pela Liga Portuguesa Contra a Sida - LPCS, no 
âmbito do Projeto Unidade Móvel de Rastreios “Saúde + 
Perto”, para efeitos de candidatura a financiamento 
público a projetos enquadrados no Programa Nacional 
para a infeção VIH/Sida da Direção-Geral da Saúde, nos 
moldes descritos no Acordo de Parceria, também 
aprovado, de acordo com o proposto na Informação 
Interno n.º 2015/1098, de 2015-01-30. 

 
 

“ACORDO DE PARCERIA 
 

As Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) 
permanecem um desafio para a Saúde Pública quer devido 
à sua elevada prevalência e aumento progressivo da 
incidência, quer pela dificuldade de implementação de 
estratégias de diagnóstico precoce. Segundo as 
recomendações da OMS e da UNAIDS, o controlo das 
IST constitui uma intervenção prioritária ao nível da 
prevenção da infecção por VIH. É neste sentido que a 
Liga Portuguesa Contra a Sida, contribuindo para a 
concretização dos objectivos do Programa Nacional de 
Prevenção e Controlo da Infecção VIH/SIDA, criou uma 
Unidade Móvel de Rastreios “Saúde + Perto”, com 
intervenção prioritária na área da Grande Lisboa, 
destinada à população em geral, grupos vulneráveis e 
populações identificadas com elevada prevalência de 
Infecção VIH. 
 
Objectivos: 
 
• Contribuir para o conhecimento da prevalência do VIH 
e outras IST em Portugal; 
 
• Diminuir o risco de transmissão destas infecções, 
promovendo a detecção precoce e início atempado do 
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tratamento, através da realização de testes voluntários, 
confidenciais e gratuitos; 
 
• Garantir o acesso ao aconselhamento, aos meios de 
prevenção disponíveis e uma referenciação adequada dos 
casos positivos rastreados para cuidados de saúde 
específicos, com acesso a tratamento; 
 
• Aumentar a acessibilidade da população em geral ao 
processo integrado de aconselhamento em saúde, rastreio 
e detecção precoce; 
 
• Motivar, facilitar e proporcionar o acesso à detecção do 
VIH e outras IST a populações vulneráveis que 
habitualmente não utilizam o Sistema Nacional de Saúde; 
 
• Contribuir para a melhoria dos conhecimentos sobre 
VIH e outras IST, especialmente vias de transmissão e 
meios de protecção;  
 
• Contribuir para a adopção de comportamentos 
protectores, reduzindo a disseminação destas infecções e 
o risco de reinfecções; 
 
Actividades: 
 
• Realização de rastreios, sempre que viável, com teste 
rápido de forma voluntária, confidencial e gratuita; 
 
• Recolha de colheitas (sangue e urina), sempre que 
necessário, para análise laboratorial de confirmação de 
diagnóstico; 
 
• Promoção da detecção precoce junto de populações 
vulneráveis identificando novos casos de infecção; 
 
• Realização de aconselhamento, diagnóstico e 
referenciação adequada às necessidades do utente; 
 
 
• Disponibilização de meios de prevenção de IST, 
nomeadamente, preservativos masculinos e femininos e 
materiais informativos; 
 
• Referenciação dos utentes com diagnóstico de infecção a 
uma consulta médica; 
 
• Realização de acções de promoção e educação para a 
saúde; 
 
• Articulação com estruturas comunitárias e instituições 
locais sociais, de saúde e de educação; 
 
• Divulgação prévia do serviço a disponibilizar com 
definição dos locais, datas e contactos. 
 
Da Câmara Municipal de Odivelas, pretende-se o apoio 
para: 
 

• Divulgação da UMR “Saúde + Perto”, serviços 
prestados e horários (a fornecer pela LPCS); 
 
• Assegurar a articulação de sinergias entre os técnicos 
responsáveis pela Unidade Móvel de Rastreios “Saúde + 
Perto” e parceiros sociais; 
 
• Identificação de locais indicados para o estacionamento 
da UMR, de acordo com as necessidades existentes no 
território;  
 
• Identificação de territórios, caso considere outros mais 
apropriados; 
 
• Assegurar a articulação entre os diversos agentes sociais 
e educativos locais com possível interesse neste recurso; 
 
• Potenciar a utilização deste recurso em programas e 
iniciativas municipais, valorizando os projectos existentes 
no concelho, em matéria de promoção e educação para a 
saúde; 
 
• Colaborar na avaliação da actividade desenvolvida via 
UMR “Saúde + Perto”, com definição de estratégias locais 
de intervenção; 
 
• Efectuar o encaminhamento de utentes, infectados, 
afectados ou preocupados com VIH/SIDA, Hepatites 
Víricas e outras IST, para os diferentes tipos de apoios 
prestados na UMR “Saúde + Perto” e nos Centros de 
Atendimento de Apoio Integrado, da LPCS. 
 
• Outras sugestões: 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
 
(Susana Carvalho Amador) 
(Representante da Câmara Municipal de Odivelas)” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO 
E COLABORAÇÃO 

 

 
 

A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE ODIVELAS 
E A FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE ATLETISMO 

 
Ratificação da autorização da Senhora Presidente, 
constante na etapa 13 do edoc /2015/5949, para 
assinatura do Protocolo de Cooperação e Colaboração 
celebrado entre o Município de Odivelas e a Federação 
Portuguesa de Atletismo, no dia 30 de janeiro de 2015. 
Protocolo que estabelece as bases de colaboração 
recíproca entre as partes, com o objetivo de assegurar a 
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continuidade e a qualidade do programa “Kid’s 
Athletic’s”. De acordo com o proposto na Informação 
Interno n.º 2015/1225, de 2015-02-03, e nos termos da 
minuta que se encontra anexa à informação. 

 
 

“PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO 
E COLABORAÇÃO 

 
Considerando que: 
 
• o Município de Odivelas, através do Programa da 
Atividade Física e Desporto na Escola, desenvolve nas 
escolas públicas do concelho, desde o ano letivo 2006, um 
projeto de animação desportiva onde se estimula a pratica 
de diferentes modalidades desportivas; 
 
• o objetivo deste Projeto é aumentar a prática desportiva 
nas escolas, bem como divulgar e promover o Atletismo, 
em contexto escolar, associando esta modalidade a outras 
atividades desportivas; 
 
• através deste projeto têm-se potenciado estas atividades, 
transformando-as num fator que assume particular 
importância na dimensão da saúde, ajudando ao 
desenvolvimento de práticas e estilos de vida mais 
saudáveis, sobretudo nos dias de hoje, em face ao 
problema do excesso de peso e da obesidade nas faixas 
etárias mais baixas; 
 
• também através deste Projeto, e ao assumir-se a sua 
importância cívica, tem sido possibilitado aos jovens um 
contacto direto com elementos da cultura desportiva, 
essenciais para lá das fronteiras do desporto e da escola: a 
aprendizagem das regras da cooperação e da competição 
saudável, dos valores da responsabilidade e do espírito de 
fair play; 
 
• a população-alvo é constituída pelas escolas básicas do 
1º Ciclo da Rede Pública do concelho de Odivelas; 
 
• há uma intensa sintonia entre o Município de Odivelas e 
a Federação Portuguesa de Atletismo, na promoção e 
desenvolvimento deste Projeto, que se enquadra no 
Programa Kid’s Athletic’s que é uma proposta originária 
da Federação Internacional de Atletismo Associativo 
(IAAF), que apresenta o Atletismo de forma a ser 
experimentado e praticado numa atmosfera de jogo;  
 
• existe uma excelente colaboração entre o Município de 
Odivelas e a Federação Portuguesa de Atletismo, na 
promoção e desenvolvimento deste Programa,  
 
é celebrado, de livre e boa-fé, o presente Acordo de 
Colaboração e Cooperação, 
 
entre: 
 
 
 

O MUNICÍPIO DE ODIVELAS, com sede na Rua 
Guilherme Gomes Fernandes – Quinta da Memória, 
2675-372 Odivelas, pessoa coletiva número 504 293 125, 
neste ato representado pela sua Presidente, Susana de 
Fátima Carvalho Amador, adiante designado como 
Primeiro Outorgante;  
 
e, 
 
A FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE ATLETISMO, com 
sede no Largo da Lagoa, 15 – B, 2799-538 Linda – a - 
Velha, pessoa coletiva número 501 136 517, neste ato 
representado pelo seu Presidente, Jorge Antonio Campos 
Vieira, adiante designado por Segundo Outorgante, 
o qual se rege pelo disposto nas cláusulas seguintes, que as 
partes aceitam e, reciprocamente se obrigam a cumprir e a 
fazer cumprir. 

 
Cláusula Primeira 

(Objeto) 
 

O presente Acordo estabelece as bases de colaboração 
recíproca entre as partes, com o objetivo de assegurar a 
continuidade e a qualidade do programa “Kid’s 
Athletic’s”, adiante abreviado por Programa. 

 
Cláusula Segunda 

(Obrigações do Primeiro Outorgante) 
 

1. O Primeiro Outorgante compromete-se a: 
 
a) Coordenar e programar o plano de atividades anual a 
desenvolver, no âmbito do Programa; 
 
b) Colocar o logótipo do Segundo Outorgante, de forma 
visível, nos locais onde se desenvolvam as atividades e em 
todas as peças de comunicação referentes ao Programa; 
 
2. O logótipo previsto na alínea b) do número anterior 
será o aprovado e disponibilizado pelo Segundo 
Outorgante. 

 
Cláusula Terceira 

(Obrigações do Segundo Outorgante) 
 

O Segundo Outorgante compromete-se a: 
 
a) Disponibilizar apoio técnico no desenvolvimento do 
Projeto; 
 
b) Dar formação aos técnicos do Município de Odivelas e 
aos professores envolvidos, no desenvolvimento do 
Programa; 
 
c) Disponibilizar, sempre que possível, os materiais 
didático-pedagógicos necessários ao Programa. 
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Cláusula Quarta 
(Vigência) 

 
Sem prejuízo de eventual revisão, por acordo dos 
Outorgantes, o presente Acordo de Cooperação e 
Colaboração tem a duração de 1 (um) ano, iniciando-se a 
sua vigência na data da sua assinatura e após publicação 
no Boletim Municipal das Deliberações e Decisões sendo 
renovado sucessiva e automaticamente por iguais 
períodos, salvo se for denunciado por qualquer das partes, 
com a antecedência mínima de 90 (noventa) dias, através 
de carta registada. 
 
O presente Acordo foi feito em dois exemplares, que vão 
ser assinados pelos representantes das Partes, destinando-
se um exemplar a cada uma delas. 
 
Odivelas, 30 de janeiro de 2015. 
 
Pelo Primeiro Outorgante, Pelo Segundo Outorgante, 

  
(Susana de Carvalho 

Amador) 
(Jorge António Campos 

Vieira)” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

CLUBE DE LEITURA FÁCIL 
 

 
 

REALIZAÇÃO DO CLUBE DE LEITURA FÁCIL EM PARCERIA COM 
A EDITORA LUSO READS E O MUNICÍPIO DE ODIVELAS 

 
Realização da iniciativa Clube de Leitura Fácil, em parceria 
com a Editora Luso Reads, no âmbito do Plano de 
Atividades da Biblioteca Municipal D. Dinis, nos termos 
da alínea u) do n.º 1 do artigo 33, do Anexo I à Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro e de acordo com o proposto 
na Informação Interno n.º 2015/841, de 2015-01-23. 
 
“(…)Destinatários: 
 
Alunos do 9° ano de escolaridade e jovens entre os 14 e 
os 16 anos para quem ler é aborrecido/que não 
conseguem terminar um livro. 
 
Datas/horas: 
 
7, 14, 21, 28 de março; 11, 18 de abril. 
 
(…) 
 
Condições de realização das peças: 
 
Para a realização do Clube de Leitura Fácil 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 Editora Luso Reads angaria receita cobrando € 25 (vinte 
e cinco euros) por inscrição, oferecendo à Biblioteca um 
exemplar da obra quando atingir o número mínimo de 
participantes (8).(…)” (Informação Interno n.º 2015/841, de 2015-
01-23) 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO 
 

 
 

A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE ODIVELAS E A 
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DOENTES COM 

ARTRITE REUMATOIDE – A.N.D.A.R. 
 

Protocolo de colaboração a celebrar entre o Município de 
Odivelas e a A.N.D.A.R. - Associação Nacional dos 
Doentes com Artrite Reumatoide. Pelo presente 
protocolo as partes estabelecem os termos genéricos da 
colaboração entre ambas, com vista à atribuição pelo 
Município de Odivelas de um desconto nos preços de 
utilização dos serviços terapêuticos prestados na Piscina 
Municipal de Odivelas, aos associados da Associação 
Nacional dos Doentes com Artrite Reumatoide, que 
comprovem ter as cotas pagas. De acordo com o 
proposto na Informação Interno n.º 2015/832, de 2015-
01-23, e nos termos minuta que se encontra anexa à 
informação. 

 
 

“(Minuta) 
 

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O 
MUNICIPIO DE ODIVELAS E A ASSOCIAÇÃO 

NACIONAL DOS DOENTES COM ARTRITE 
REUMATÓIDE – A.N.D.A.R. 

 
Município de Odivelas, com sede na Quinta da Memória, 
Rua Guilherme Gomes Fernandes, em Odivelas, pessoa 
coletiva n.º 504 293 125, representado neste ato pela 
Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, Susana de 
Fátima de Carvalho Amador, a partir de agora designada 
por Primeira Outorgante, 
 
e 
 
Associação Nacional dos Doentes com Artrite 
Reumatoide – A.N.D.A.R., com sede na Avenida do 
Brasil, 53 – 1700-063, em Lisboa, pessoa coletiva nº. 503 
445 754, representada neste ato pela Presidente da 
Direção, Arsisete Saraiva, a partir de agora designada por 
Segunda Outorgante. 
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Assim, considerando que: 
 
1. A “A.N.D.A.R.” é uma Instituição Particular de 
Solidariedade Social, sem fins lucrativos e considerada de 
utilidade Pública, que prossegue no interesse dos seus 
associados e respetivas famílias, por meio de fins de 
auxílio recíproco, essencialmente através das receitas que 
obtém por meio das quotizações os seus associados. 
 
2. Entre os fins incluídos na atividade da segunda 
outorgante, encontra-se a concretização dos fins de saúde, 
a qual é prosseguida através de apoio médico-social, 
defesa dos interesses dos doentes com Artrite Reumatóide 
(A.R.), integração social, familiar, laboral e difusão do 
conhecimento no que diz respeito às medidas de 
prevenção no combate à doença. 
 
3. A Piscina Municipal de Odivelas, sita na Av. Prof. Dr. 
Augusto Abreu Lopes, em Odivelas, é uma instalação 
desportiva municipal, propriedade do Município de 
Odivelas e sob gestão da Câmara Municipal de Odivelas. 
 
4. A Piscina Municipal de Odivelas, enquanto instalação 
desportiva pública de base recreativa, para fins de 
manutenção, lazer, recreio, desporto, terapia e bem-estar, 
é a única piscina municipal do país reconhecida pela ERS 
para a prestação de serviços de Hidroterapia, em piscina 
específica para o efeito, sob orientação de uma equipa 
terapêutica pluridisciplinar. 
 
5. É do interesse de ambas as partes a cooperação e 
articulação, dada a complementaridade dos âmbitos de 
atuação. 
 
Tendo presente o acima considerado, a primeira e segunda 
outorgantes celebram entre si o presente protocolo, nas 
condições e termos seguintes: 

 
Cláusula 1.ª 

(objeto) 
 

Pelo presente protocolo as partes estabelecem os termos 
genéricos da colaboração entre ambas, com vista à 
atribuição pela primeira outorgante de um desconto nos 
preços de utilização dos serviços terapêuticos prestados na 
Piscina Municipal de Odivelas, aos associados da segunda 
outorgante, que comprovem ter as cotas pagas. 

 
Cláusula 2.ª 

(Obrigações das Partes) 
 

1. A primeira outorgante, no âmbito da execução do 
presente protocolo de colaboração, compromete-se a 
conceder aos associados da segunda outorgante, um 
desconto de 15% sobre a tabela de preços em vigor para 
os serviços terapêuticos prestados nas Piscina Municipal 
de Odivelas. 
 

2. No âmbito da execução do presente protocolo, a 
primeira outorgante compromete-se a divulgar as ações e 
benefícios integrados na presente cooperação estabelecida 
pelas partes, pelos meios que entender adequados e 
convenientes. 
 
3. O presente protocolo não acarreta quaisquer custos ou 
encargos financeiros para a primeira outorgante. 
 
4. A segunda outorgante, no âmbito da execução do 
presente protocolo de colaboração, compromete-se a 
colaborar com a primeira outorgante em iniciativas 
consideradas de interesse municipal, organizadas pelo 
município de Odivelas, mediante solicitação da primeira 
outorgante. 
 
5. A segunda outorgante e os seus associados ficam 
obrigados, no âmbito da execução do presente protocolo, 
a cumprir o “Regulamento Interno da Piscina Municipal 
de Odivelas”. 

 
Cláusula 3.ª 

(Da Execução do Protocolo) 
 

1. A atribuição do desconto referido no n.º 1 da Cláusula 
2ª do presente protocolo, terá efeitos no ato do 
pagamento da respetiva mensalidade, mediante 
apresentação pelos interessados do cartão de associado da 
segunda outorgante e de comprovativo em como possuem 
as quotas em dia. 
 
2. Não estão abrangidas por este protocolo as atividades 
de carater individual, taxas de inscrição e renovação. 
 
3. Os descontos não são cumuláveis com outros 
descontos existentes. 

 
Cláusula 4.ª 
(Vigência) 

 
O presente protocolo produz efeitos desde a data da sua 
outorga pelas partes e vigora durante um ano. 

 
Cláusula 5.ª 
(Rescisão) 

 
1. A primeira outorgante assiste-se ao direito de invocar a 
rescisão do presente protocolo, desde que devidamente 
fundamentada por razões de interesse público relevante, 
devendo neste caso comunicar a rescisão à segunda 
outorgante, mediante envio de declaração nesse sentido, 
com indicação dos respectivos fundamentos, com uma 
antecedência mínima de 60 dias. 
 
2. A declaração referida no número anterior será enviada 
por carta registada com aviso de recepção, produzindo a 
rescisão do protocolo efeitos a partir da data constante na 
assinatura do aviso de receção. 
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Cláusula 6.ª 
(Resolução) 

 
1. O incumprimento, por qualquer uma das partes, das 
obrigações e termos resultantes do presente protocolo, 
confere à outra parte o direito de resolver o presente 
protocolo, mediante declaração enviada à contraparte, 
com indicação dos respectivos fundamentos. 
 
2. A declaração referida no número anterior será enviada 
por carta registada com aviso de recepção, produzindo a 
resolução do protocolo efeitos a partir da data constante 
na assinatura do aviso de recepção. 

 
Cláusula 7.ª 
(Conflitos) 

 
As partes comprometem-se a resolver de forma amigável 
qualquer litígio que possa emergir da execução do 
presente protocolo. 

 
Cláusula 8.ª 
(Revisão) 

 
O presente protocolo pode ser objecto de revisão ou 
alteração, em qualquer momento, mediante acordo das 
partes. 
 
O presente protocolo é feito em duplicado e vai ser 
assinado pelas partes outorgantes. 
 
Odivelas, ----- de janeiro de 2015 
 

A Primeira Outorgante A Segunda Outorgante 
  

(Susana de Carvalho 
Amador) 

(Arsisete Saraiva)” 

 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

VEÍCULOS 
 

 
 

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS POR OCUPAÇÃO E DESTINO FINAL 
CEDÊNCIA TEMPORÁRIA DE VEÍCULOS DECLARADOS 

ABANDONADOS AOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ODIVELAS 
 

Aquisição por ocupação de veículos removidos pelos 
serviços desta autarquia das vias públicas sob sua 
jurisdição, no âmbito do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou indevidamente na 
Via Pública (RMVEAIVP), cumpridas todas as 
formalidades legais, nos termos do n.º 4 do Art.º 10 do 
citado regulamento, e determinação do destino final por 
alienação por desmantelamento qualificado, nos termos 
do referido regulamento, dos veículos melhor 

descriminados na tabela constante na informação n.º 
Interno n.º 2015/1101, de 2015-01-30, nos termos e de 
acordo com a informação referida. 

 
 

DESTINO FINAL - ALIENAÇÃO POR 
DESMANTELAMENTO QUALIFICADO 

 

PROCESSO MARCA/ 
MODELO 

MATRÍCULA 

1/VIAT/OD/15 Seat Ibiza VX-86-12 

11/VIAT/PO/FA/15 Opel Corsa XU-35-89 

2/VIAT/OD/15 Peugeot 106 78-18-HN 

112/VIAT/OD/14 Peugeot 106 58-09-GL 

45/VIAT/PO/FA/14 Fiat Tipo 42-23-CT 

43/VIAT/PO/FA/14 Renault Espace 90-04-LJ 

6/VIAT/PV/OL/15 Rover 214 29-98-FJ 

8/VIAT/OD/15 Opel Kadett QE-51-41 

1/VIAT/PV/OL/15 Renault Clio 83-27-GM 

111/VIAT/OD/14 Volkswagen Polo 91-53-HL 

55/VIAT/PO/FA/14 Volkswagen Polo 07-80-UX 

34/VIAT/PV/OL/14 Honda Civic 63-21-IU 

5/VIAT/OD/15 Citroen 2.5 TD s/matrícula 

48/VIAT/RA/CA/14 Mitsubishi Colt 31-08-FC 

110/VIAT/OD/14 Seat Ibiza 20-05-GN 

53/VIAT/PO/FA/14 Renault Clio 22-64-AL 

47/VIAT/RA/CA/14 Renault Laguna 31-79-EP 

47/VIAT/PO/FA/14 Fiat Punto 94-08-GQ 

50/VIAT/PO/FA/14 Opel Corsa 55-15-DQ 

46/VIAT/OD/14 Ford Transit P378AEL 

108/VIAT/OD/14 Volkswgen Golf VX-99-70 

102/VIAT/OD/14 Peugeot 106 52-61-QG 

91/VIAT/OD/14 Mazda 323 45-41-FI 

41/VIAT/PO/FA/14 Renault Express XN-37-18 

96/VIAT/OD/14 Opel Astra 04-09-NV 

52/VIAT/PO/FA/14 Renault Clio 86-89-JQ 

51/VIAT/PO/FA/14 Opel Corsa 26-27-ET 

56/VIAT/PO/FA/14 Skoda Pik-up 42-20-QU 

39/VIAT/PO/FA/14 Renault Megane 86-99-HC 

49/VIAT/PO/FA/14 Nissan Vanete RX-75-40 

32/VIAT/PV/OL/14 Fiat Brava 94-62-MG 

37/VIAT/PO/FA/14 BMW 316 QQ-60-58 

101/VIAT/OD/14 Ford Fiesta VC-10-84 

98/VIAT/OD/14 Ford Fiesta 53-44-NL 

81/VIAT/OD/14 Hyundai Atos GLS 60-03-LC 

90/VIAT/OD/14 Ford Mondeo 17-71-SQ 
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51/VIAT/RA/CA/14 Renault Clio 64-93-IH 

34/VIAT/PO/FA/14 Daewoo Lanos 93-18-PG 

100/VIAT/OD/14 Seat Cordoba 76-53-EA 

87/VIAT/OD/14 Fiat Punto 16-25-EM 

285/VIAT/RA/10 Mercedes 220 II-33-43 

 
 

Aprovar a cedência temporária de 12 veículos declarados 
abandonados, antes do seu desmantelamento, aos 
Bombeiros Voluntários de Odivelas, para fins de instrução 
de salvamento e desencarceramento, conforme 
descriminados na tabela constante na informação acima 
mencionada. 

 
 

VEÍCULOS A CEDER TEMPORARIAMENTE 
À ASSOCIACÃO DOS BOMBEIROS 

VOLUNTÁRIOS DE ODIVELAS 
 

PROCESSO 
MARCA/ 
MODELO MATRÍCULA 

289/VIAT/RA/10 Mercedes 220 II-33-43 

49/VIAT/PO/FA/14 Nissan Vanete RX-75-40 

32/VIAT/PV/OL/14 Fiat Brava 94-62-MG 

37/VIAT/PO/FA/14 BMW 316 QQ-60-58 

101/VIAT/OD/14 Ford Fiesta VC-10-84 

98/VIAT/OD/14 Ford Fiesta 53-44-NL 

81/VIAT/OD/14 Hyundai Atos GLS  60-03-LC 

90/VIAT/OD/14 Ford Mondeo 17-71-SQ 

51/VIAT/RA/CA/14 Renault Clio 64-93-IH 

34/VIAT/PO/FA/14 Daewoo Lanos 93-18-PG 

100/VIAT/OD/14 Seat Cordoba 76-53-EA 

87/VIAT/OD/14 Fiat Punto 16-25-EM 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

REVOGAÇÃO DE DELIBERAÇÃO 
 

 
 

REVOGAÇÃO DA DELIBERAÇÃO APROVADA NA 18ª REUNIÃO 
ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

REALIZADA NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2013 
 

Revogação da deliberação tomada na 18ª Reunião 
Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, realizada no 
dia 25 de setembro de 2013, (Boletim Municipal das Deliberações e 

Decisões n.º 19 de 2013, página 12 e seguinte), através da qual foi 
deliberado a celebração de um Contrato de Comodato 
entre o Município e a ARACODI – Associação dos 
Residentes Angolanos no Concelho de Odivelas, de 

acordo com o proposto na Informação Interno n.º 
2015/964, de 2015-01-27, e nos termos da informação 
referida. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

“CONSTRUINDO CIDADES RESILIENTES” 
 

 
 

CAMPANHA MUNDIAL DE REDUÇÃO DE DESASTRES 
 

Aprovar como forma de legitimar e divulgar nesta sua fase 
embrionária para de seguida submeter às Nações Unidas o 
compromisso de adesão ao projeto “Construindo Cidades 
Resilientes”, sob a forma de uma carta oficial por parte do 
Executivo Municipal, munido da concordância de todos 
os stakeholders envolvidos, de acordo com o proposto na 
Informação Interno n.º 2015/702, de 2015-01-21. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

SUBSÍDIO DE TELEFONE AOS JARDINS DE INFÂNCIA E ESCOLAS 
DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA 

2015 
 

Atribuição de Subsídio de Telefone aos Jardins de 
Infância (J.I.) e Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico 
(E.B.1) da Rede Pública do Concelho de Odivelas, para o 
ano de 2015, para pagamento de taxas fixas de telefone, 
que perfaz o valor mensal de €30,96, sendo que o 
montante global a atribuir às trinta escolas E.B.1 e vinte e 
um J.I. é de €9.473,76 (nove mil, quatrocentos e setenta e 
três euros, setenta e seis cêntimos) no 1.º semestre e valor 
igual no 2.º semestre de 2015, o que perfaz o valor total de 
€18.947,52 (dezoito mil, novecentos e quarenta e sete 
euros, cinquenta e dois cêntimos), de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2015/681, de 
2015.01.20: 
 

Equipamento Custo Atual com IVA 
Linha telefónica €19,11 
Telefone simples do posto principal €2,70 
Campainha exterior €2,30 
Fiscalizador de chamadas €6,85 
Total €30,96 

 
(Aprovado por unanimidade) 
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CENTRO OFICIAL DE RECOLHA ANIMAL - PARQUE DOS BICHOS 
DONATIVOS 

 
Aceitação de donativos no valor anual estimado de cerca 
€500,00 (quinhentos euros), atribuídos pela Fundação 
Belmiro de Azevedo, através do Continente da Arroja, 
para apoio do Parque dos Bichos – Centro Oficial de 
Recolha Animal do Concelho de Odivelas, através de 
produtos alimentares para animais em aproximação do 
final do prazo da validade, durante o ano de 2015, de 
acordo com o proposto na Informação n.º 
Interno/2015/646, de 2015.01.20. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

OBRA ARTÍSTICA 
DOAÇÃO 

 
Aceitação da doação da artista Elizabeth Leite de uma 
obra sua intitulada “À sombra é que se está bem”, com as 
dimensões de 65x50 cm, no valor total de €300,00 
(trezentos euros), passando a mesma a pertencer ao 
acervo Municipal do Centro de Exposições de Odivelas, 
de acordo com o proposto na Informação n.º 
Interno/2015/755, de 2015.01.21. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PROCESSOS PARTICULARES 
 

 
 

APROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO 
N.º 6/2001 - BAIRRO FLOR DO MINHO, LOTE 61 

JUNTA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PONTINHA E FAMÕES 
PROCESSO N.º 41817/OM 

 
Alteração ao alvará de loteamento n.º 6/2001, inserido no 
Bairro Flor do Minho, na União das Freguesias de 
Ramada e Caneças, para o lote 61, em nome de Albino 
José Marques Rodrigues. Tem como objetivo retificar a 
configuração do lote, com base na realidade existente, e a 
redefinição do polígono de implantação da moradia 
unifamiliar prevista, introduzindo um piso em cave, para o 
lote 61. Levantamento da suspensão automática 
decorrente do início do período da discussão publica do 
novo Plano Diretor Municipal por aplicação do disposto 
no artigo 12.º -A do RJEU e artigo 117.º RJIGT. Nas 
condições constantes na informação técnica n.º 
8/CR/DRRU/ DGOU/15, de 19 de janeiro de 2015 e de 
acordo com o proposto na informação constante a folhas 
2084 do processo, de 2 de fevereiro de 2015. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

AUTORIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO E LIGAÇÃO DE 
RAMAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E CONTADOR 

RUA D. JOÃO II, LOTE N.º 325, BAIRRO SERRA DA LUZ 
JUNTA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DA PONTINHA E FAMÕES 

 
Emissão de parecer favorável para a execução e ligação de 
ramal de água para habitação própria e permanente da 
proprietária, Maria João dos Santos da Costa Gamanho, 
com instalação de 1 contador na Rua D. João II, Lote n,º 
325, Bairro Serra da Luz, da União das freguesias de 
Pontinha e Famões, ao abrigo do n.º 5, do artigo 98.º do 
Regulamento Municipal da Edificação e da Urbanização, 
sendo esta autorização a título precário e por razões de 
salubridade e saúde pública, não se constituindo a 
aquisição de quaisquer direitos, nem para efeitos de 
legalização de qualquer construção no terreno, nem para 
continuação da ligação no caso de deliberação de corte de 
ligação, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2015/552, de 2015-01-15. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROPOSTA DE EXECUÇÃO COERCIVA DAS OBRAS DE 
URBANIZAÇÃO EM FALTA, ALVARÁ 01/2007/DLOP E ALVARÁ 

DE OBRAS INACABADAS 01/2009/DLOP E 03/2012/DLOP 
URBANIZAÇÃO DA ARROJA - PROCESSO 7990/U 

 
“(…) Na 1.ª reunião ordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas realizada a 15 de janeiro de 2014, foi deliberada a 
caducidade do alvará de licença especial de obras 
inacabadas n.º 3/2012/DLOP, uma vez que as mesmas 
não se concluíram no prazo concedido para o efeito, 
conforme previsto na alínea d) do n.º 3 do artigo 71º do 
Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro, na sua atual 
redação (RJUE). 
 
Nos termos do previsto no artigo 84° do Decreto-lei 
555/99 de 16 de dezembro (RJUE), a Câmara Municipal, 
para salvaguarda do património cultural, da qualidade do 
meio urbano e do meio ambiente, da segurança das 
edificações e do público em geral e para proteção de 
terceiros adquirentes de lotes, pode promover a realização 
das obras de urbanização por conta do titular do alvará 
quando a causa da falta de execução seja imputável a este; 
 
Verificando-se que, nos termos da alínea c) do n.º 1 do 
mesmo artigo, as obras não foram concluídas no prazo 
fixado no respetivo alvará e que a Câmara Municipal 
deliberou a caducidade do alvará de obras de urbanização, 
propõe-se que o processo seja remetido a Reunião de 
Câmara para: 
 
a) Deliberação de execução coerciva das obras de 
urbanização identificadas no Auto de Vistoria realizada a 
22 de maio de 2014, nos termos do previsto nos artigos 
84º, 105º, n.º 3, 107º e 108º do RJUE; 
 
b) A consequente adoção dos procedimentos necessários 
à execução da obra, nomeadamente, acionar a caução 
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existente, que foi prestada através do seguro caução, da 
companhia COSEC, Companhia de Seguro de Créditos, 
S.A. com a apólice n.º 1000109003/200. Para os efeitos 
previstos no artigo 54º do RJUE. 
 
Concluídos os procedimentos preparatórios à execução da 
obra, será determinada a posse administrativa do imóvel 
nos termos legalmente previstos. (…)” De acordo com o 
proposto na informação 10/APV/2014, de 2015-02-04. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO CAUÇÃO 
RUA DO SOL POENTE, LOTE A-199, BAIRRO DOS PEDERNAIS 
JUNTA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RAMADA E CANEÇAS 

 
Substituição de hipoteca legal, constituída sobre o lote A-
199, da Rua do sol Poente, inserido no Bairro dos 
Pedernais, União das Freguesias de Ramada e Caneças, 
pelo depósito caução n.º 11467, do Banco Caixa Geral de 
Depósitos, no valor de €3.323,28 (três mil, trezentos e 
vinte e três euros e vinte e oito cêntimos), em nome de 
António Antunes de Brito, para garantir a boa execução 
das obras de urbanização referentes ao Alvará de 
Loteamento n.º 7/2001, de 7 de setembro. De acordo 
com o proposto na informação n.º 06.2015, de 02-02-
2015, e na informação técnica n.º 
12/RO/DRRU/DGOU/15, de 28-01-2015. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO CAUÇÃO 
RUA DOS PASTORES, LOTE B-97, BAIRRO DOS PEDERNAIS 

JUNTA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RAMADA E CANEÇAS 
 

Substituição de hipoteca legal, constituída sobre o lote B-
97, da Rua dos Pastores, inserido no Bairro dos Pedernais, 
União das Freguesias de Ramada e Caneças, pelo depósito 
caução n.º 10061, do Banco Caixa Geral de Depósitos, no 
valor de €893,40 (oitocentos e noventa e três euros e 
quarenta cêntimos), em nome de Lina Maria Simão Pita 
Martins Lopes, para garantir a boa execução das obras de 
urbanização referentes ao Alvará de Loteamento n.º 
7/2001, de 7 de setembro. De acordo com o proposto na 
informação n.º 06.2015, de 02-02-2015, e na informação 
técnica n.º 13/RO/DRRU/DGOU/15, de 29-01-2015 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO CAUÇÃO 
RUA DA LIBERDADE, LOTE C-47, BAIRRO DOS PEDERNAIS 

JUNTA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RAMADA E CANEÇAS 
 

Substituição de hipoteca legal, constituída sobre o lote C-
47, da Rua da Liberdade, inserido no Bairro dos 
Pedernais, União das Freguesias de Ramada e Caneças, 

pelo depósito caução n.º 11130, do Banco Caixa Geral de 
Depósitos, no valor de €924,20 (novecentos e vinte e 
quatro euros e vinte cêntimos), em nome de Manuel Rosa 
Pinto, para garantir a boa execução das obras de 
urbanização referentes ao Alvará de Loteamento n.º 
7/2001, de 7 de setembro. De acordo com o proposto na 
informação n.º 06.2015, de 02-02-2015, e na informação 
técnica n.º 11/RO/DRRU/ DGOU/15, de 28-01-2015. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 
 
 

DESPACHOS 
 

 
 
 

PRESIDÊNCIA 
 

 
 

DESPACHO N.º 04/PRES/2015 
 
Assunto: Constituição de Grupo de Trabalho no âmbito 
da estratégia "Portugal 2020"   
 
Considerando que: 
 
1. O Acordo de Parceria denominado “Portugal 2020” 
adota os princípios de programação da estratégia “Europa 
2020”, para o período 2014-2020;  
 
2. Este acordo consagra a política de desenvolvimento 
económico, social, ambiental e territorial, tendente ao 
apoio, estímulo e manutenção do crescimento e criação de 
emprego nos próximos anos; 
 
3. Foram definidas as intervenções, os investimentos e as 
prioridades de financiamento necessárias para promover o 
crescimento inteligente, sustentável e inclusivo e o 
cumprimento das metas da estratégia “Europa 2020”; 
 
4. Os recursos disponibilizados pelos Fundos Europeus 
Estruturais e de Investimento (FEEI) constituem a 
principal fonte de financiamento público; 
 
5. Importa a captação destes fundos para a implementação 
de projetos de desenvolvimento local, com a prévia 
identificação e apresentação de propostas de candidaturas, 
em conformidade com as prioridades de financiamento;   
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6. Neste sentido, urge a necessidade de garantir uma ação 
estratégica concertada e rigorosa na fundamentação 
técnica, tendentes à viabilidade dos investimentos 
candidatáveis a financiamento pelos Programas 
Operacionais, para a prossecução dos objetivos 
estabelecidos pela Câmara Municipal de Odivelas. 
 
Nestes termos, determino a constituição de um Grupo de 
Trabalho interdepartamental, ao qual caberá a recolha de 
informação, divulgação, acompanhamento e gestão dos 
projetos comparticipados pelos fundos comunitários, com 
a seguinte composição: 
 
- Arq.ª Florinda Rosa Pisco Lixa - Chefe da Divisão de 
Planeamento Urbanístico e Projetos Estruturantes; 
 
- Dr. José António dos Remédios Janeiro – Chefe da 
Divisão de Licenciamentos, Atividades Económicas e 
Projetos Comparticipados; 
 
- Dr.ª Ana Susana Oliveira dos Santos – Adjunta do 
Gabinete de Apoio ao Sr. Vereador Hugo Manuel dos 
Santos Martins; 
 
- Dr.ª Célia de Fátima Croca de Sousa Antunes – 
Adjunta do Gabinete de Apoio à Sra. Vereadora Maria 
Fernanda Marcelo Faria Duarte Franchi; 
 
- Dr.ª Carla Patrícia da Silva Mandes Gabriel – 
Técnica Superior da Divisão Financeira e de 
Aprovisionamento.   
 
O presente grupo de trabalho será coordenado pela Arq.ª 
Florinda Rosa Pisco Lixa (DPUPE), a qual deverá 
promover os contactos que entender necessários e 
relevantes com as diversas unidades orgânicas da Câmara 
Municipal de Odivelas para a prossecução dos seus 
trabalhos, sendo substituída nas suas faltas e/ou 
impedimentos pelo Dr. José António dos Remédios 
Janeiro (DLAEPC). 
 
No âmbito instrumental, a submissão dos citados Projetos 
caberá à Divisão de Licenciamentos, Atividades 
Económicas e Projetos Comparticipados (DLAEPC). 
 
O presente Grupo de Trabalho responderá diretamente 
perante a signatária. 
 
O Despacho produz efeitos a partir da presente data. 
 
Odivelas, 13 de fevereiro de 2015 
 
 

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

 
 

2.ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
 

Realizada em 19 de fevereiro de 2015 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

MOÇÕES 
 

 
 

“HUMBERTO DELGADO – O GENERAL SEM MEDO” 
 

Nasceu em 15 de Maio de 1906. Oficial de aeronáutica 
ascendeu a General tendo ocupado importantes cargos 
nacionais e internacionais designadamente adido militar 
nos EUA e chefe da missão militar portuguesa na NATO. 
Em 1958 foi candidato a Presidente da República contra o 
regime ditatorial e apesar de derrotado em eleições, 
reconhecidamente fraudulentas, deixou um rasto de 
esperança e de reserva futura contra o regime. 
Em resposta a uma pergunta feita numa conferência de 
imprensa durante a campanha, sobre, se ganhasse as 
eleições, o que faria ao presidente do Conselho de 
Ministros, Oliveira Salazar, Humberto Delgado responde: 
“Obviamente, demito-o”. 
Preparou uma revolta armada contra o regime que 
fracassou tendo-se exilado na Argélia. 
Personalidade particularmente incómoda para o regime, 
foi atraído a uma cilada em Badajoz e barbaramente 
assassinado pela PIDE em 13 de Fevereiro de 1965, assim 
como a sua secretária. Os seus corpos foram encontrados 
em Villanueva Del Fresno em 24 de Abril de 1965. 
A Assembleia Municipal de Odivelas, reunida em 19 de 
Fevereiro de 2015 na passagem dos 50 anos do seu 
assassinato junta-se a todos os democratas na homenagem 
a um homem que, com a sua coragem e determinação 
procurou derrubar o regime de Salazar e que foi 
assassinado na defesa dessa causa. 
Por esse facto deve merecer da parte de todos os 
democratas o respeito e a admiração com a certeza de que 
ficará na história como um símbolo da luta contra a 
ditadura.  
 
 
(Documento apresentado pela bancada do PSD  – Aprovado 
por Unanimidade) 
 
 

O Presidente da Assembleia Municipal de Odivelas 
(Miguel Cabrita) 

 
Odivelas, 23 de fevereiro de 2015” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

“DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA” 
 

Considerando que: 
 
1. A maioria PSD/CDS aprovou um Programa de 
Governo que tinha como princípio uma “(…) uma agenda 
reformista e inovadora para o Poder Local, 
eminentemente assente na descentralização 
administrativa.”; 
 
2. A concretização da agenda reformadora do atual 
Governo consubstanciou-se num conjunto de políticas 
que vieram colocar sérias dificuldades às Autarquias e 
limitações graves ao exercício da sua autonomia, princípio 
constitucionalmente consagrado; 
 
3. São exemplos a Lei 8/2012 (Lei dos Compromissos e 
Pagamentos em Atraso), a extinção unilateral de empresas 
municipais, as reformas dos setores das águas e dos 
resíduos ou a reforma administrativa que levou à extinção 
1.169 Freguesias; 
 
4. Sobre a reforma administrativa, houve a expectativa de 
que esta correspondesse a um reforço efetivo das 
competências próprias das freguesias, acompanhado pelo 
respetivo pacote financeiro. Mas, ao contrário do que 
aconteceu com a reforma das freguesias de Lisboa, através 
da Lei nº 56/2012, apenas foi incorporado um mecanismo 
de incentivo à delegação de competências por parte dos 
Municípios, com base negocial, sem qualquer tipo de 
obrigatoriedade para qualquer das partes; 
 
5. Decidiu, agora, o Governo apresentar um de diploma 
(Decreto-Lei 30/2015 de 12 de Fevereiro) que desenvolve 
o Capítulo II do título IV do Anexo I da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, identificando as competências 
delegáveis pelo Estado nos municípios e entidades 
intermunicipais, ao abrigo do n.º 2 do artigo 124.º da 
mesma Lei. 
 
Acresce que: 
 
1. O referido diploma aprovado pelo Governo resulta de 
um processo apressado, sem que tenha merecido a 
necessária em ampla discussão entre todos os atores e 
agentes envolvidos; 
 
2. Não houve, igualmente, o necessário e desejável 
envolvimento, quer da Associação Nacional de 
Municípios, quer da Associação Nacional de Freguesias, 
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na mobilização dos autarcas para uma reflexão conjunta e 
geração de consensos amplos; 
 
3. O Governo não apresentou qualquer estudo técnico 
que valide a sua proposta; 
 
4. Não existe qualquer intenção do Governo de reforço 
efetivo de competências das autarquias locais, mas antes 
tratar as Câmara Municipais como serviços 
desconcentrados da administração do Estado; 
 
5. A opção pela via da delegação de competências gera: 
 
a. Por um lado, desigualdades no tratamento dos 
territórios e, por outro, um nível de imprevisibilidade que 
é perturbador, não só para as autarquias, que têm de 
proceder a uma ampla reorganização e à contratação de 
pessoal, sem que haja garantias quanto à manutenção no 
tempo da solução contratualizada e às condições previstas; 
 
b. Por outro, instabilidade nos serviços e organismos cujas 
competências sejam total ou parcialmente delegadas nos 
Municípios, pelas mesmas razões. 
 
 
Face ao exposto, a Assembleia Municipal de Odivelas, 
reunida em Sessão Ordinária em 20 de fevereiro de 2015 
delibera: 
 
1. Manifestar o seu protesto quanto à aprovação e 
publicação do Decreto-Lei 30/2015 de 12 de fevereiro; 
 
2. Recomendar ao Governo e à Assembleia da República 
que promovam uma efetiva descentralização de 
competências para as autarquias locais, através de uma lei-
quadro que resulte de um processo de diálogo aberto, 
franco e abrangente com os atores e agentes envolvidos. 
 
 
(Documento apresentado pela bancada do PS – Aprovado por 
Maioria com os votos a favor das bancadas do BE, CDU e PS, 
com os votos contra das bancadas do PSD e do CDS). 
 
 

O Presidente da Assembleia Municipal de Odivelas 
(Miguel Cabrita) 

 
Odivelas, 23 de janeiro de 2015” 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VOTO DE CONGRATULAÇÃO 
 

 
 

“TRANSPORTES HOSPITAL BEATRIZ ÂNGELO” 
 

No dia 23 do corrente mês, a Barraqueiro dará início a 
uma nova carreira, que permitirá a ligação direta entre o 
Olival Basto, a Póvoa de Santo Adrião e o Hospital 
Beatriz Ângelo. Também a Rodoviária de Lisboa 
procedeu a alterações nas suas carreiras que vêm melhorar 
as acessibilidades a este importante equipamento de saúde, 
já a partir do próximo dia 2 de Março: 
 
1. A Carreira 225/925 - Odivelas (ML) – Hospital Beatriz 
Ângelo - passa a ser realizada, por viaturas “midis, aos dias 
úteis e sábados (anteriormente apenas aos domingos), o 
que permite que esta circule sempre pelo interior do 
Hospital Beatriz Ângelo; 
 
2. Integração das carreiras 204 e 206 numa nova carreira, 
o que vem garantir a ligação direta da Pontinha ao 
Hospital Beatriz Ângelo. Esta solução elimina o 
transbordo em Odivelas e permite a aquisição de apenas 
um bilhete para cada deslocação. 
 
A Assembleia Municipal de Odivelas, reunida no dia 20 de 
Fevereiro de 2015, congratula-se com estas medidas que 
beneficiam a população do concelho e que resultaram de 
uma ação conjugada entre a Câmara Municipal de 
Odivelas e os operadores de transportes do Concelho de 
Odivelas, com suporte também em movimentações 
cívicas. 
 
Apesar destas melhorias, que merecem o nosso 
reconhecimento e congratulação, não desistiremos de 
reivindicar: 
 
A. Que a entidade gestora da infra-estrutura do Hospital 
Beatriz Ângelo autorize a entrada de autocarros standard, 
de modo a minimizar as deslocações consideráveis que 
ainda muitos utentes têm de realizar até ao interior desta 
Unidade de Saúde, para receber cuidados médicos ou 
visitar doentes internados; 
 
B. Que o Ministério da Saúde negocie com a entidade 
gestora do Hospital Beatriz Ângelo a solução que permita 
concretizar aquilo que sempre defendemos e que é uma 
reivindicação da população da União de Freguesias de 
Pontinha e Famões - a sua reintegração no Hospital de 
Santa Maria, por troca com Freguesia(s) do Concelho de 
Loures. 
 
 
(Documento apresentado pela bancada do PS – Aprovado por 
Unanimidade). 
 
 

O Presidente da Assembleia Municipal de Odivelas 
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(Miguel Cabrita) 
 
Odivelas, 23 de janeiro de 2015” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

MOÇÕES 
 

 
 

“CONTRA A MUNICIPALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO” 
 

Considerando que: 
 
1. Está em curso um processo de municipalização de 
competências em matéria de educação, materializado 
através da assinatura pelo Estado, com diversos 
Municípios, de contratos interadministrativos de 
delegação de competências; 
 
2. Este é um processo que tem sido desenvolvido com 
secretismo, com a intenção de evitar que dele tenha 
conhecimento a comunidade educativa e em especial 
professores e professoras, de forma a evitar qualquer tipo 
de contestação; 
 
3. Tais contratos assentam sobretudo em pressupostos 
economicistas, visando a desresponsabilização do Estado 
relativamente a um sector essencial como é o da educação; 
 
4. As autarquias em dificuldades financeiras têm sido 
aliciadas com a transferência de verbas e com 
“coeficientes de eficiência” que configuram a atribuição de 
financiamento por redução de custos; 
 
5. Todo este processo significa também uma grande 
ingerência na gestão dos estabelecimentos de ensino, 
ficando a autonomia dos mesmos ainda mais amordaçada; 
 
6. A transferência de verbas para as autarquias fará com 
que a gestão passe a ser feita por estas. Essa gestão 
também passará a ser feita ao nível dos recursos humanos 
e técnicos; 
 
7. Os contratos permitem que 25% do currículo seja 
gerido localmente, o que implicará a definição e 
contratação ao nível local de recursos que assegurem esta 
percentagem do currículo; 
 
8. A experiencia de gestão de pessoal nestas 
circunstancias, quer seja quanto a pessoal das Atividades 
Extracurriculares ou a pessoal auxiliar de acção educativa, 
demonstra-nos que muitas vezes as autarquias recorrem a 
contratação com vínculos precários ou até mesmo à 
medida Contratos Emprego Inserção (CEI e CEI+); 
 

9. Estamos num país onde as assimetrias são cada vez 
mais acentuadas, favorecendo tal facto um crescendo de 
desigualdade de oportunidades e de discriminação no 
acesso a uma educação de qualidade; 
 
10. A aposta desenfreada na privatização leva a 
financiamentos de escolas privadas e, em paralelo, a um 
empobrecimento da escola pública, aumentando os alunos 
por turma, reduzindo os currículos, despedindo 
professores e professoras; 
 
11. Com a municipalização, o Estado pretende livrar-se da 
sua responsabilidade na educação, o que configura um 
claro abandono de uma das suas principais prioridades, 
 
12. Este processo de municipalização pode traduzir-se 
numa política de educação em saldos e a retalho. A escola 
pública poderá ficar refém da possível arbitrariedade dos 
interesses dos caciquismos locais em desprimor da 
qualidade, da transparência e do rigor.  
 
 
Assim, a Assembleia Municipal de Odivelas, reunida a 19 
de fevereiro de 2015: 
 
1. Pronuncia-se contra o processo em curso em diversas 
autarquias do país e exige a sua suspensão imediata; 
 
2. Recusa este processo de municipalização da educação 
no Município de Odivelas; 
 
3. Solidariza-se com a luta dos professores, professoras e 
restante comunidade educativa contra a municipalização 
da educação; 
 
4. Apela à promoção de um encontro entre autarquias da 
Área Metropolitana de Lisboa para contestação do 
processo de municipalização da Educação; 
 
5. Enviar esta Moção ao Primeiro-Ministro, ao Ministro 
da Educação e Ciência, ao Secretário de Estado da 
Administração Local, aos Grupos Parlamentares na 
Assembleia da República, aos Sindicatos de Professores e 
da Administração Local, à Associação Nacional de 
Municípios Portugueses, às Câmaras e Assembleias 
Municipais da Área Metropolitana de Lisboa e à 
comunicação social. 
 
(Documento apresentado pela bancada do BE – Aprovado por 
Maioria, com os votos a favor das bancadas do PS, CDU e BE, 
com os votos contra da bancada do PSD e com abstenção da 
bancada do CDS). 
 

O Presidente da Assembleia Municipal de Odivelas 
(Miguel Cabrita) 

 
Odivelas, 23 de janeiro de 2015” 
 
(Aprovado por maioria) 
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“PELA QUALIFICAÇÃO DO SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE 
NO CONSELHO” 

 
Texto da moção não será publicado, já que a mesma foi 
rejeitada (sem a redação constante nas conclusões 
designadas por número 4; e com apenas a redação 
constante nas conclusões designadas por número 4). 
 
(Rejeitada por maioria) 

 
 
 

“PELA QUALIFICAÇÃO DO SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE 
NO CONSELHO” 

 
Texto da moção não será publicado, já que a mesma foi 
rejeitada (apenas a redação constante nas conclusões 
designadas por número 4). 
 
(Rejeitada por maioria) 

 
 
 

“SAUDAÇÃO AO POVO GREGO” 
 

Os resultados das eleições legislativas do passado dia 25 
de Janeiro na Grécia, para além de escolhas políticas 
internas que são matéria da exclusiva responsabilidade do 
seu povo soberano, tiveram ampla repercussão 
internacional, em particular na Europa.  
 
Os/as eleitores/as gregos/as repudiaram nas urnas as 
pressões para condicionar as suas escolhas democráticas à 
vontade dos agiotas internacionais, da Troika e dos 
responsáveis europeus por cinco anos de austeridade, que 
conduziram o país ao desastre económico, social e 
humanitário. 
 
Fica demonstrado que existem ALTERNATIVAS 
políticas à austeridade em doses mais ou menos duras. Na 
Grécia, como em Portugal, a austeridade gerou uma 
espiral recessiva, o aumento do desemprego e da própria 
dívida, por mais que seja maquilhada pela contabilidade 
criativa dos governos, das entidades reguladoras e agências 
de rating – as mesmas que encobriram até ao limite as 
bolhas financeiras e a falência de bancos como o Lehman 
Brothers, o BPN e o BES – GES.  
 
As primeiras medidas anti-austeridade do novo governo 
grego – fim das privatizações e despedimentos na 
administração pública, reposição do salário mínimo 
anterior à entrada da Troika – e as propostas de 
renegociação das dívidas soberanas vão no bom sentido, 
ao apontarem um novo rumo para a Europa.  
 
O governo PSD/CDS insiste numa pose servil, “mais 
merkelista que a senhora Merkel” que envergonha 
Portugal e prejudica a própria recuperação económica 
europeia, em particular nos países do Sul; ao mesmo 
tempo que, de forma oportunista, antecipa o possível 

recuo dos seus tutores para salvaguardar os louros de uma 
eventual renegociação da dívida que sempre recusou. 
 
 
Assim, a Assembleia Municipal de Odivelas, reunida em 
19 de Fevereiro de 2015: 
 
1. Saúda o povo grego que, numa situação económica e 
social dramática, deu mais uma bela lição de dignidade e 
democracia à Europa e ao mundo; 
 
2. Saúda as medidas anti-austeridade adotadas pelo 
governo grego e apoia a exigência de renegociação das 
dívidas soberanas a nível europeu; 
 
3. Repudia o servilismo do governo português face aos 
poderosos da Europa, exigindo uma nova atitude digna de 
um povo soberano com mais de oito séculos de História; 
 
4. Enviar esta moção para a Presidente da AR, os Grupos 
Parlamentares, o Governo, a Presidente da República, a 
Embaixada da Grécia em Lisboa e comunicação social). 
 
 
(Documento apresentado pela bancada do BE – Aprovado por 
Maioria, com os votos a favor do BE e CDU, com os votos 
contra do PSD e CDS e com abstenção do PS). 
 
 

O Presidente da Assembleia Municipal de Odivelas 
(Miguel Cabrita) 

 
 
Odivelas, 23 de janeiro de 2015” 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

VOTO DE REPÚDIO 
 

 
 

“PELO CHUMBO DA ADOÇÃO POR CASAIS DO MESMO SEXO” 
 

Considerando que: 
 
1. Em 22 de janeiro foi chumbado um Projeto de Lei que 
visava permitir a adoção de crianças por casais do mesmo 
sexo, apresentado simultaneamente pelo Bloco de 
Esquerda, Partido Socialista e Partido Ecologista Os 
Verdes na Assembleia da República.  
 
2. A pedra de toque dos detratores destes projetos lei é a 
do superior interesse da criança. Alegando, por exemplo, 
que as crianças precisam de um pai e de uma mãe para 
crescerem harmoniosamente;  
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3. Bem, qualquer ser humano precisará de referências 
masculinas e femininas na sua vida. Mas não 
necessariamente de um pai e uma mãe. As famílias não 
vivem isoladas! Muito menos as famílias por via da 
adoção. A existência de uma rede familiar de apoio é aliás 
um dos critérios extensivamente avaliados nos processos 
de adoção aquando da avaliação das candidaturas. As 
referências masculinas e femininas são uma constante na 
vida do ser social que somos (primos e primas, 
professoras e professores, amigos e amigas e etc.);  
 
4. Não é admissível proibir as adoções singulares por, 
nesses casos, faltar sempre um dos géneros supostamente 
essencial ao pleno desenvolvimento da criança. E é, 
igualmente, indesejável proibir as famílias monoparentais; 
 
5. Outra das narrativas conservadoras assume que se as 
crianças forem educadas por um casal do mesmo sexo as 
crianças também vão ser homossexuais;  
 
6. A orientação sexual não é algo que se ensine ou que se 
pegue, já agora. Se assim fosse, não existiriam orientações 
sexuais outras que a heterossexual. Afinal, os gays e 
lésbicas por esse mundo fora nasceram de relações 
heterossexuais e a esmagadora maioria deles e delas foram 
educados por casais heterossexuais; 
 
7. Acrescentam ainda os opositores aos projetos de lei que 
as crianças vão ser gozadas na escola. Como são gozadas 
porque têm peso a mais, ou porque gaguejam, ou porque 
são tímidas, ou porque usam óculos ou até, ironia das 
ironias, porque são adotadas. A forma de combater isto 
não passa pela proibição da adoção por casais do mesmo 
sexo, da adoção tout court ou do uso de óculos; 
 
8. Esse combate terá de fazer-se-á pela educação e pela 
consciencialização, da sociedade, também nas escolas, 
mostrando que o que é diferente não é mau ou inferior; 
 
9. Se pretendia estabelecer a igualdade entre todos os 
cidadãos no sentido de poderem ser elegíveis para 
adotarem e não de dar crianças para certas famílias. 
 
10. Na impossibilidade da coadoção por casais do mesmo 
sexo, situação criada pela maioria PS, a hipocrisia com que 
é usado o argumento do superior interesse da criança é 
ainda mais gritante.  
Trata-se de famílias já existentes, de carne e osso. Trata-se 
de crianças que reconhecem aqueles pais e mães como os 
seus. Não legalizar a situação destas crianças/famílias não 
vai alterar em nada a situação de facto. Apenas as 
discrimina e menoriza, dizendo-lhes – às crianças – que 
não têm direito à sua família como qualquer outra;  
 
11. As evidências científicas mostram sem sombra de 
dúvida que as crianças que crescem no seio de famílias 
homoparentais são em tudo iguais às crianças educadas 
por casais heterossexuais, com níveis de desenvolvimento 
e sucesso de inclusão social semelhantes; 

12. Quando a discriminação passa da escola para o 
parlamento é o próprio Estado que a impõe, sabemos que 
vivemos num país que parou no tempo e que a escolha de 
discriminar uma grande parte dos seus cidadãos é uma 
escolha consciente ancorada em preconceitos que só 
podem envergonhar qualquer estado democrático; 
 
 
Assim, a Assembleia Municipal de Odivelas, reunida em 
19 de fevereiro de 2015, repudia veementemente o 
chumbo do projeto de lei que permitia a adoção plena por 
casais do mesmo sexo, fazendo com que o superior 
interesse da criança ficasse, mais uma vez, subjugado ao 
superior interesse do preconceito.  
 
 
(Documento apresentado pela bancada do BE – Aprovado por 
Maioria, com os votos a favor das bancadas do PS, CDU e BE, 
com as abstenções da bancada do CDS e PSD, Rogério Breia e 
Nuno Gaudêncio, ambos em nome pessoal, e com os votos 
contra dos membros Miguel Galante, Edgar Valles e Domingos 
Cabaço). 
 
 

O Presidente da Assembleia Municipal de Odivelas 
(Miguel Cabrita) 

 
 
Odivelas, 23 de janeiro de 2015” 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

MOÇÃO 
 

 
 

“DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS” 
 

Considerando que 
 
1. A C.R.P. - Constituição da República Portuguesa prevê 
que o “Estado é unitário e respeita na sua organização 
funcionamento o regime autonómico insular e os 
princípios de subsidiariedade da autonomia das autarquias 
locais e da descentralização democrática da Administração 
Pública” (artigo 6º., nº 1). 
 
2. A descentralização de poderes efetua-se mediante a 
transferência de atribuições e competências para as 
autarquias locais, tendo por finalidade assegurar o reforço 
de coesão nacional e da solidariedade inter-regional e 
promover a eficiência e eficácia da gestão pública 
assegurando os direitos das populações. 
 
3. A descentralização administrativa deve assegurar o 
princípio da subsidiariedade devendo as atribuições e 
competências ser exercidas pelo nível de administração 
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melhor colocado para prosseguir com racionalidade 
eficácia e proximidade aos cidadãos. 
 
4. A transferência de competências deve ser acompanhada 
dos meios humanos, recursos financeiros e do património 
adequados ao desempenho das funções transferidas, e não 
assumida, como a prática tem demonstrado, num 
processo de redução de investimento público e 
transferência de ónus e insatisfação para o Poder Local. 
 
5. O Decreto-Lei sobre descentralização de competências 
aprovado em Conselho de Ministros em 15 de Janeiro de 
2015, constitui-se no seu objetivo e fins, num processo de 
delegação de competências a concretizar através de 
contratos inter-administrativos a celebrar com as 
autarquias que aderirem em áreas de grande complexidade 
(educação, saúde, segurança social e cultura), não separado 
da estratégia de destruição de políticas públicas e funções 
sociais do Estado que os governos há muito prosseguem. 
 
6. A solução que, nesta matéria, possa vir a ser 
encontrada, deverá passar por uma verdadeira 
descentralização de competências, onde o Poder Local 
Democrático se assuma como titular de atribuições e 
competências próprias, com os inerentes poderes de 
direção e conformação em sede de legalidade e mérito, em 
matérias que faça sentido à luz do princípio da 
complementaridade e que não ponha em causa a 
universalidade das funções sociais do Estado. 
 
7. O governo, ao invés, vem preconizar um modelo 
assente numa delegação de competências onde os 
próprios elementos de negociação e contratualização 
parecem encontrar-se reduzidos a pouco mais que uma 
possibilidade, manifestamente incompatível com a 
dimensão autonómica do Poder Local Democrático, de 
adesão dos Municípios a condições e objetivos pré-
definidos. 
 
8. A solução preconizada é incompatível com a autonomia 
do Poder Local, sendo mais um passo na sua 
subordinação a interesses e políticas que lhe são estranhas. 
 
9. Mais do que novas competências, o que o Poder Local 
exige e necessita é de ver preenchidas as condições 
(financeiras, de autonomia e de política de pessoal) para o 
pleno exercício das competências que hoje fazem parte do 
acervo das responsabilidades das autarquias. 
 
10. Não estão manifestamente reunidas as condições 
mínimas para um diálogo sério entre a Administração 
Central e a Administração Local dado o percurso de 
ataque, arbitrariedades e sonegação de meios que tem sido 
imposta às autarquias locais, para lá da comprovada má-fé 
com que tem conduzido os processos de transferência de 
competências em áreas como a educação, a proteção civil 
ou a rede de serviços públicos. 
 

11. O processo de delegação de competências anterior 
abriu espaço e justificou em muitas situações a 
privatização de funções educativas, restringiu o carácter 
universal e gratuito do sistema de ensino, afetou a 
dignidade da carreira docente, constituiu um adicional 
fator de novos encargos para as autarquias que se 
dispuseram a dar o passo da contratualização. 
 
 
A Assembleia Municipal de Odivelas, reunida em 2ª 
Sessão Extraordinária, no dia 19 de Fevereiro de 2015, 
delibera manifestar: 
 
• O seu desacordo expresso face ao regime jurídico de 

delegação de competências para os Municípios nas 
áreas sociais aprovado no Conselho de Ministros de 
15 de Janeiro de 2015; 
 

• O seu repúdio face ao tratamento dispensado pelo 
Governo, ao longo de todo este processo legislativo, 
à ANMP e, consequentemente, aos Municípios 
Portugueses e ao Poder Local Democrático;  
 

• Apelar ao Congresso da ANM, a realizar em 27 e 28 
de Março próximo, no diálogo institucional que lhe 
cumpre prosseguir, rejeite liminarmente esta 
proposta de contratos inter-administrativos de 
delegação de competências e manifeste a 
disponibilidade para aprofundar a discussão duma 
verdadeira descentralização de competências 
conforme a Constituição da República Portuguesa 
prevê. 

 
 
Considerando que: 
 
1. Em 22 de janeiro foi chumbado um Projeto de Lei que 
visava permitir a adoção de crianças por casais do mesmo 
sexo, apresentado simultaneamente pelo Bloco de 
Esquerda, Partido Socialista e Partido Ecologista Os 
Verdes na Assembleia da República.  
 
2. A pedra de toque dos detratores destes projetos lei é a 
do superior interesse da criança. Alegando, por exemplo, 
que as crianças precisam de um pai e de uma mãe para 
crescerem harmoniosamente;  
 
3. Bem, qualquer ser humano precisará de referências 
masculinas e femininas na sua vida. Mas não 
necessariamente de um pai e uma mãe. As famílias não 
vivem isoladas! Muito menos as famílias por via da 
adoção. A existência de uma rede familiar de apoio é aliás 
um dos critérios extensivamente avaliados nos processos 
de adoção aquando da avaliação das candidaturas. As 
referências masculinas e femininas são uma constante na 
vida do ser social que somos (primos e primas, 
professoras e professores, amigos e amigas e etc.);  
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4. Não é admissível proibir as adoções singulares por, 
nesses casos, faltar sempre um dos géneros supostamente 
essencial ao pleno desenvolvimento da criança. E é, 
igualmente, indesejável proibir as famílias monoparentais; 
 
5. Outra das narrativas conservadoras assume que se as 
crianças forem educadas por um casal do mesmo sexo as 
crianças também vão ser homossexuais;  
 
6. A orientação sexual não é algo que se ensine ou que se 
pegue, já agora. Se assim fosse, não existiriam orientações 
sexuais outras que a heterossexual. Afinal, os gays e 
lésbicas por esse mundo fora nasceram de relações 
heterossexuais e a esmagadora maioria deles e delas foram 
educados por casais heterossexuais; 
 
7. Acrescentam ainda os opositores aos projetos de lei que 
as crianças vão ser gozadas na escola. Como são gozadas 
porque têm peso a mais, ou porque gaguejam, ou porque 
são tímidas, ou porque usam óculos ou até, ironia das 
ironias, porque são adotadas. A forma de combater isto 
não passa pela proibição da adoção por casais do mesmo 
sexo, da adoção tout court ou do uso de óculos; 
 
8. Esse combate terá de fazer-se-á pela educação e pela 
consciencialização, da sociedade, também nas escolas, 
mostrando que o que é diferente não é mau ou inferior; 
 
9. Se pretendia estabelecer a igualdade entre todos os 
cidadãos no sentido de poderem ser elegíveis para 
adotarem e não de dar crianças para certas famílias. 
 
10. Na impossibilidade da coadoção por casais do mesmo 
sexo, situação criada pela maioria PS, a hipocrisia com que 
é usado o argumento do superior interesse da criança é 
ainda mais gritante.  
Trata-se de famílias já existentes, de carne e osso. Trata-se 
de crianças que reconhecem aqueles pais e mães como os 
seus. Não legalizar a situação destas crianças/famílias não 
vai alterar em nada a situação de facto. Apenas as 
discrimina e menoriza, dizendo-lhes – às crianças – que 
não têm direito à sua família como qualquer outra;  
 
11. As evidências científicas mostram sem sombra de 
dúvida que as crianças que crescem no seio de famílias 
homoparentais são em tudo iguais às crianças educadas 
por casais heterossexuais, com níveis de desenvolvimento 
e sucesso de inclusão social semelhantes; 
 
12. Quando a discriminação passa da escola para o 
parlamento é o próprio Estado que a impõe, sabemos que 
vivemos num país que parou no tempo e que a escolha de 
discriminar uma grande parte dos seus cidadãos é uma 
escolha consciente ancorada em preconceitos que só 
podem envergonhar qualquer estado democrático; 
 
Assim, a Assembleia Municipal de Odivelas, reunida em 
19 de fevereiro de 2015, repudia veementemente o 
chumbo do projeto de lei que permitia a adoção plena por 

casais do mesmo sexo, fazendo com que o superior 
interesse da criança ficasse, mais uma vez, subjugado ao 
superior interesse do preconceito.  
 
 
(Documento apresentado pela bancada do BE – Aprovado por 
Maioria, com os votos a favor das bancadas do PS, CDU e BE, 
com os votos contra da bancada do PSD e com a abstenção da 
bancada do CDS). 
 
 

O Presidente da Assembleia Municipal de Odivelas 
(Miguel Cabrita) 

 
 
Odivelas, 24 de janeiro de 2015” 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

PROPOSTA DE RECOMENDAÇÃO 
 

 
 

“IMI FAMILIAR” 
 

Texto da proposta de recomendação não será publicado, 
já que a mesma foi rejeitada. 
 
(Rejeitada por maioria) 

 
 
 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 01/AM/2015 
 

 
 

ELEIÇÃO DE UM PRESIDENTE DE JUNTA E O SEU SUBSTITUTO 
PARA INTEGRAR O XXII CONGRESSO DA ANMP 

 
“Eleição de um Presidente da Junta e o seu substituto para 
integrar o XXII Congresso da Associação Nacional de 
Municípios Portugueses”, de acordo com a proposta de 
deliberação nº 01/AM/2015, de 11 de fevereiro de 2015. 

 
 

“PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 01/AM/2015 
 

ELEIÇÃO DE UM PRESIDENTE DE JUNTA, INERENTE 
À ASSEMBLEIA MUNICPAL DE ODIVELAS, PARA O 
XXII CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE 
MUNICÍPIOS PORTUGUESES 
 
Considerando que: 
 
1. O Conselho Geral da Associação Nacional de 
Municípios Portugueses, no dia 24 de novembro de 2014, 
aprovou a data e local para a realização do XXII 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
Ano XVI - N.º 3 – 24 de fevereiro de 2015 

32 
 

Congresso da Associação Nacional de Municípios 
Portugueses a realizar no Centro de Conferências do 
Tróia Design Hotel, em Tróia; nos próximos dias 27 e 28 
de março de 2015; 
 
2. Assim e nos termos do n.º 2 do art.º 6 dos Estatutos da 
ANMP, é necessário a eleição de um Presidente de Junta 
de Freguesia do Município de Odivelas, eleito pela 
Assembleia Municipal para o integrar, pelo que se propõe: 
 
- A eleição de um Presidente de Junta de Freguesia e o seu 
substituto, na 2 Sessão Extraordinária de 2015 deste órgão 
deliberativo. 

 
O Presidente da Assembleia Municipal 

(Miguel Cabrita) 
 

Odivelas, 11 de fevereiro de 2015.” 
 
Eleito como representante da Assembleia Municipal de 
Odivelas para o XXII Congresso da Associação Nacional 
de Municípios Portugueses, Ilídio Ferreira como efetivo e 
como substituto Nuno Gaudêncio. 
 
(Aprovado por escrutínio secreto, com trinta e dois votos a 
favor e cinco votos em branco) 

 
 
 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 02/AM/2015 
 

 
 

ELEIÇÃO DE UM REPRESENTANTE PARA INTEGRAR O JÚRI 
PARA ATRIBUIÇÃO DO PRÉMIO MUNICIPAL DE 
ARQUITETURA E ESPAÇO PUBLICO – 4º EDIÇÃO 

 
“Eleição de Um Representante para Integrar o Júri para 
Atribuição do Prémio Municipal de Arquitetura e Espaço 
Publico – 4º Edição”, de acordo com ofício remetido pela 
Senhora Presidente a esta Assembleia Municipal, com a 
referência nº 2015/1051. 

 
 

“PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N° 02/AM/2015 
 

Eleição de 1 Representante para integrar o Júri para 
Atribuição do Prémio Municipal de Arquitetura e Espaço 
Publico 
 
Considerando que: 
 
1 - A Câmara Municipal de Odivelas irá realizar a 4ª 
Edição do Prémio Municipal de Arquitetura e Espaço 
Publico, no decorrer do presente ano; 
 
2 - E de acordo com o n° 1, do artigo 4°, do Regulamento 
do Prémio supra mencionado, a Assembleia Municipal de 
Odivelas, deverá indicar o seu Representante para integrar 

o Júri que irá atribuir o referido Prémio, pelo que se 
propõe: 
 
- A Eleição de um Membro da Assembleia Municipal na 
2ª Sessão Extraordinária de 2015 deste órgão deliberativo. 

 
O Presidente da Assembleia Municipal 

(Miguel Cabrita) 
 

Odivelas, 11 de fevereiro de 2015.” 
 
Eleito como representante da Assembleia Municipal de 
Odivelas, o membro Carlos Lopes, que integrará o Júri 
para Atribuição do Prémio Municipal de Arquitetura e 
Espaço Publico. 
 
(Aprovado por escrutínio secreto, com vinte e sete votos a 
favor, um voto nulo e nove votos em branco) 

 
 
 
 

RETIRADA DE PONTO 
 

 
 

Retirada da ordem de trabalhos da presente sessão, do 
ponto 3: «Proposta de Recomendação N.º 01/AM/2015, 
Conclusões da Conferência “Orçamentos participativos 
em contexto metropolitano: experiências e desafios”», 
para ser deliberado numa próxima sessão da Assembleia 
Municipal. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 

“CARTÃO MUNICIPAL FAMÍLIA NUMEROSA” 
 

 
 

PROPOSTA DE IMPLEMENTAÇÃO DO 
“CARTÃO MUNICIPAL FAMÍLIA NUMEROSA” 

 
Proposta de Implementação do “Cartão Municipal Família 
Numerosa” remetida pela Senhora Presidente a esta 
Assembleia Municipal, de acordo com a Informação nº 
Interno/2014/9172, de 2014.10-14, aprovada na 20ª 
Reunião Ordinária de 2014 da Câmara Municipal de 
Odivelas, de 22 de outubro, (Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 21/2014, de 4 de novembro, 
página 11). 
 
[Regulamento de Utilização do “Cartão Municipal Família 
Numerosa” publicado em anexo.] 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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ANEXO 
 
 

REGULAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO 
 

 “CARTÃO MUNICIPAL FAMÍLIA NUMEROSA” 
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REGULAMENTO 

DE UTILIZAÇÃO DO “CARTÃO MUNICIPAL FAMÍLIA NUMEROSA ” 

 

NOTA JUSTIFICATIVA 

A Família, ao assumir-se como um elemento fundamental da sociedade, tendo direito à 

proteção da sociedade e do Estado e à efetivação de todas as condições que permitam a 

realização pessoal dos seus membros, constitui um elemento indispensável à coesão social e à 

vida e bem-estar das comunidades. Neste sentido, as crescentes dificuldades no sistema 

familiar, resultante dos vários fatores penalizadores das famílias, faz emergir a necessidade de 

se reforçarem políticas e medidas que permitam aos agregados familiares terem os filhos que 

desejam e desenvolverem-se de uma forma responsável, estável e equilibrada. Aqui, as 

famílias numerosas assumem especial acuidade, uma vez que, pelo papel indispensável que 

desempenham no equilíbrio e renovação geracional da sociedade, têm o direito a viver com o 

respeito e apreço de todos e serem defendidas de uma forma positiva. 

 

Assim, do ponto de vista do Município de Odivelas, é de vital importância acompanhar a 

situação das famílias numerosas odivelenses e promover ações e medidas em matéria de 

apoio às mesmas, tanto no plano interno da Câmara Municipal de Odivelas (enquanto entidade 

empregadora) como ao nível externo (medidas direcionadas para os seus munícipes e 

respetivas famílias), num quadro de articulações e parcerias com as diferentes entidades com 

intervenção neste domínio. Trata-se de construir sinergias em prol do fortalecimento e 

capacitação das famílias odivelenses, a fim de estas afrontarem as várias ameaças com que se 

deparam no seu quotidiano. 

 

O “Cartão Municipal Família Numerosa” é uma iniciativa da Câmara Municipal de Odivelas que 

visa proporcionar às famílias numerosas, definidas como sendo as que são compostas por 3 ou 

mais filhos a seu cargo, que residam no concelho de Odivelas ou que pelo menos um dos 

elementos trabalhe no concelho de Odivelas ou que pelo menos um dos elementos seja 

colaborador/funcionário na Câmara Municipal de Odivelas, um conjunto de vantagens 

traduzidas num conjunto de descontos ao nível de bens e serviços. 

 

 

Regulamento de funcionamento do “Cartão Municipal F amília Numerosa” 

 

Artigo 1.º 

Objeto 

O presente regulamento estabelece as regras de funcionamento do Cartão Municipal Família 

Numerosa atribuído pela Câmara Municipal de Odivelas. 
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Artigo 2.º   

Âmbito 

O Cartão Municipal Família Numerosa destina-se às famílias numerosas definidas como 

famílias compostas por três ou mais filhos a seu cargo e que residam no concelho de Odivelas 

ou que um dos elementos trabalhe no concelho de Odivelas ou que pelo menos um dos 

elementos seja colaborador/funcionário da Câmara Municipal de Odivelas. 

 

Artigo 3.º 

Objetivos 

1 - Contribuir para o bem-estar e a melhoria da qualidade de vida das famílias numerosas do 

concelho de Odivelas, estimulando também a sua participação ativa nas atividades 

desportivas, culturais e recreativas concelhias, promovendo a coesão social do concelho e o 

apelo a um pleno exercício da cidadania; 

 

2 - Proporcionar às famílias numerosas o acesso a bens e serviços, em condições vantajosas, 

nas áreas da saúde, desporto, cultura, ação social, atividades económicas, entre outras; 

 

3 - Contribuir para a melhoria das condições de vida das famílias numerosas que residam no 

concelho de Odivelas ou que trabalhem na Câmara Municipal de Odivelas; 

 

4 – Estimular o rejuvenescimento geracional contribuindo para inverter a tendência de 

envelhecimento demográfico; 

 

5 – Reforçar o dinamismo do comércio local. 

 

Artigo 4.º  

Condições de Acesso e Benefícios  

As famílias numerosas, beneficiárias do Cartão Municipal Família Numerosa, nos termos do 

Artigo 2º, terão os seguintes benefícios: 

 

a) Acesso gratuito ou com descontos no âmbito de programas ou atividades 

desenvolvidas pela Câmara Municipal de Odivelas; 

b) Descontos nos bens ou serviços fornecidos ou prestados pelas entidades públicas ou 

privadas que subscrevam acordo de colaboração com a Câmara Municipal; 
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Artigo 5.º 

Emissão, Extravio ou Deterioração 

1 - O Cartão Municipal Família Numerosa será emitido pela Câmara Municipal de Odivelas, 

mediante a comprovação da condição de família numerosa por parte da família requerente, e 

que seja residente no concelho de Odivelas ou que pelo menos um dos elementos exerça a 

atividade laboral no concelho de Odivelas ou que pelo menos um dos elementos seja 

colaborador/funcionário na Câmara Municipal de Odivelas. É um cartão identificativo pessoal e 

intransmissível e terá dois tipos de emissão: uma emissão dupla para as famílias nucleares 

(cônjuges ou que vivam em união de facto) e uma emissão única para famílias monoparentais. 

O pedido de atribuição do cartão é formulado pelas famílias através do preenchimento de uma 

ficha de adesão das famílias e a apresentação dos seguintes documentos: 

 

a) Fotocópia do Cartão do Cidadão/Bilhete de Identidade ou do Título de Residência, de 

todos os membros do agregado familiar; 

b) Comprovativo de morada na área geográfica do Município de Odivelas ou 

comprovativo de exercício da atividade laboral no concelho de Odivelas ou de 

colaborador/funcionário municipal; 

c) Outros documentos complementares em caso de necessidade. 

 

2 - O Cartão Municipal Família Numerosa é cedido gratuitamente pela Câmara Municipal. 

 

3 - Em caso de extravio, destruição ou deterioração do cartão, poderá ser requerida uma 

segunda via. O extravio do cartão deverá ser comunicado à Câmara Municipal de Odivelas – 

Divisão de Habitação, serviço emissor do mesmo. 

 

 
Artigo 6.º 

Validade 

O Cartão Municipal Família Numerosa é válido a partir do momento em que é emitido e cessa a 

partir do momento em que deixem de estar reunidas as condições de família aderente. 

 

Artigo 7.º 

Cessação do Direito de Utilização do Cartão por Inc umprimento 

1 – Constituem causas de cessação do direito de utilização do Cartão Municipal Família 

Numerosa: 

a) A utilização do Cartão Municipal Família Numerosa por terceiros; 

b) As falsas declarações para obtenção de utilização do Cartão Municipal Família 

Numerosa;  

c) A não comunicação aos serviços municipais da alteração da residência; 
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d) A não comunicação aos serviços municipais da alteração da composição do agregado 

familiar. 

2 – Logo que tome conhecimento de algum dos factos referidos no número anterior, o 

Município de Odivelas informará o titular faltoso e todas as entidades colaboradoras, mediante 

comunicação escrita enviada por correio tradicional ou eletrónico, da imediata cessação do direito de 

utilização do Cartão Municipal Família Numerosa e respetivo motivo. 

 

 

Artigo 8.º 

Obrigações dos Beneficiários 

1. Constituem obrigações dos beneficiários: 

a) Apresentar o Cartão Municipal Família Numerosa e o Cartão do Cidadão/Bilhete de 

Identidade ou Título de Residência sempre que pretendam usufruir dos benefícios 

referidos no artigo 4.º;  

b) Devolver o Cartão Municipal Família Numerosa à Câmara Municipal de Odivelas – 

Divisão de Habitação se cessarem as condições de beneficiário previstas no artigo 4º e 

em caso de fraude e/ou incumprimento nos termos do artigo 7.º. 

 

2 – Sempre que os beneficiários do Cartão Municipal Família Numerosa constatem o 

desrespeito das entidades públicas ou privadas colaboradoras para com os compromissos 

assumidos com a Câmara Municipal, devem, de imediato e por escrito, comunicá-lo à Câmara 

Municipal de Odivelas. 

 

Artigo 9.º 

Aceitação das condições de adesão e de utilização 

Ao subscrever o Cartão Municipal Família Numerosa, o titular adere às condições consignadas 

no presente regulamento e obriga-se ao seu cumprimento. 

 

Artigo 10.º  

Condições de Colaboração  

As entidades públicas ou privadas que pretendam associar-se à iniciativa do Cartão Municipal 

Família Numerosa devem subscrever um acordo de colaboração com o Município de Odivelas 

com condições particulares a estipular e as condições gerais previstas no presente 

regulamento, designadamente: 

 

a) A entidade colaboradora obriga-se a conceder aos titulares do Cartão Municipal 

Família Numerosa as vantagens acordadas com o Município de Odivelas, nos termos 

das Condições Particulares de Colaboração, sem qualquer contrapartida financeira; 
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b) Os titulares do referido Cartão Municipal beneficiarão da redução do preço de bens 

e/ou serviços fornecidos pela Entidade, nos termos da percentagem convencionada 

nas Condições Particulares, mediante a apresentação do respetivo cartão; 

c) A entidade aderente poderá a todo o tempo rever ou excluir das Condições Particulares 

de Colaboração na iniciativa Cartão Municipal Família Numerosa os bens e/ou serviços 

em que não lhe seja possível conceder as vantagens acordadas, desde que o 

comunique ao Município de Odivelas por escrito, através de carta, fax ou correio 

eletrónico dirigidos à Divisão de Habitação, sita no Edifício Maria Lamas, Rua da 

Memória nº 2-A, 2675-389 Odivelas, Fax 21 934 43 91, email geral@cm-odivelas.pt 

com antecedência de quinze dias relativamente a data em que se pretenda que a 

comunicação produza efeitos; 

d) As vantagens a conceder aos titulares do Cartão Municipal Família Numerosa na 

aquisição de bens e/ou serviços têm por base o preço neles publicitado pela Entidade, 

com exceção daqueles que vigorarem durante o período legal em que decorram saldos 

e/ou promoções devidamente publicitadas; 

e) A Entidade obriga-se a afixar um dístico de publicitação da presente parceria, a 

fornecer pelo Município de Odivelas, e a colocar em local bem visível; 

f) O Município de Odivelas reserva-se o direito de não aceitar qualquer vantagem da 

Entidade que viole ou seja suscetível de pôr em causa o cumprimento das suas 

atribuições e/ou competências ou se mostre desadequada aos objetivos da iniciativa; 

g) Qualquer das partes subscritoras do Acordo poderá a todo o tempo desvincular-se do 

mesmo mediante comunicação por escrito dirigida à outra parte, por correio tradicional, 

fax ou correio eletrónico, com a antecedência de quinze dias relativamente a data em 

que pretenda que a comunicação produza efeitos; 

h) O incumprimento das disposições enunciadas no Acordo confere à parte não faltosa o 

direito de o resolver imediatamente, através de comunicação escrita, por carta 

registada com aviso de receção, dirigida à outra parte, se a falta não for reparada no 

prazo de oito dias a contar de comunicação escrita para esse efeito realizada nos 

mesmos termos; 

i) Em caso de cessação do Acordo a Entidade obriga-se a retirar toda a publicidade 

alusiva à iniciativa Cartão Municipal Família Numerosa, podendo o Município de 

Odivelas proceder à respetiva fiscalização e remoção caso venha a constatar a 

existência da mesma 

 

Artigo 11.º 

Guia de Utilização do Cartão Municipal Família Nume rosa 

Será divulgado no Site www.cm-odivelas.pt e no Portal Interno da Câmara Municipal um Guia 

Informativo do Cartão onde constarão os benefícios, condições de acesso e utilização do 

Cartão Municipal Família Numerosa, que será atualizado periodicamente. 
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Artigo 12.º 

Questões Normativas e Casos Omissos 

As questões normativas que suscitem dúvidas de interpretação e os casos omissos serão 

resolvidos pela Câmara Municipal de Odivelas. Qualquer alteração ao presente regulamento 

será objeto de comunicação às famílias aderentes. 

 

 

Artigo 13.º 

Disposições Finais 

1 – O desconhecimento deste regulamento não poderá ser invocado para justificar o não 

cumprimento das suas disposições. 

 

2 – O titular do Cartão Municipal Família Numerosa autoriza a Câmara Municipal a tratar 

automaticamente os dados recolhidos na ficha de adesão, para fins única e exclusivamente 

associados ao Cartão Municipal Família Numerosa. 

 

 

Artigo 14.º 

Entrada em Vigor 

O presente regulamento entra em vigor no primeiro dia subsequente à sua publicação no 

Boletim Municipal. 
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FICHA DE ACORDO DE COLABORAÇÃO COM ENTIDADES 
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CARTÃO MUNICIPAL FAMÍLIA NUMEROSA  
Condições Particulares de Colaboração 

 
O Município de Odivelas, com sede na Rua Guilherme Gomes Fernandes, 2675-372 Odivelas, 

contribuinte n.º 504 293 125, representado pela Senh ora Presidente da Câmara Municipal de 

Odivelas Susana de Fátima Carvalho Amador e, 

 

A sociedade comercial, ____________________________ ________________________________, 

representada por __________________________________ _______________________________, 

na qualidade de ___________________________________ _______________________________, 

com sede em _______________________________________ _____________________________, 

Código Postal: _______ – ____ Localidade: __________ _________________________________, 

Distrito: _________________________ Tel.: _________ _________ Fax: _____________________, 

E-mail: _____________________________ Site: _________ ________________________, adiante 

designada por Entidade, ACORDAM  

 

Colaborar no âmbito da iniciativa denominada CARTÃO  MUNICIPAL FAMÍLIA NUMEROSA, nos 

termos e condições particulares abaixo referidas e condições gerais em anexo: 

 

Nome da Empresa/ 

Estabelecimento: ___________________________________ ______________________________, 

Morada: ___________________________________________ ______________________________, 

C.P.: _________ – ______ Localidade: _______________ _________________________________, 

Telefone: __________________ E-mail: ______________ _________________________________, 

Sector de Atividade: _______________________________ _______________________________, 

Pessoa a contactar: ________________________________ _______________________________, 

Vantagens/Descontos: 

Nos seguintes bens/serviços: 

 Bem/ serviço:_____________________________________ ____ % 

 Bem/ serviço: ____________________________________ _____ % 

 Bem/ serviço: ____________________________________ _____ % 

 

 Todos os bens/serviços disponíveis no estabelecime nto % 

 

Este acordo é feito em dois exemplares, ambos assina dos pelas Partes, destinando-se um a cada 

uma daquelas. 

Odivelas,  _____ de _________________de 20____. 

 

                A Entidade                                                                             O Município de Odivelas 
 
 
 
 
 

(Assinatura e Carimbo)                                           (Assinatura e Carimbo)   
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Acordo de Colaboração – CARTÃO MUNICIPAL FAMÍLIA NU MEROSA 
Condições Gerais 

1) A Entidade obriga-se a conceder aos titulares do Cartão Municipal Família Numerosa as vantagens 
acordadas com o Município de Odivelas, nos termos das Condições Particulares de Colaboração, sem 
qualquer contrapartida financeira. 

2) Os titulares do referido Cartão Municipal beneficiarão da redução do preço de bens e/ou serviços 
fornecidos pela Entidade, nos termos da percentagem convencionada nas Condições Particulares, 
mediante a apresentação do respetivo cartão. 

3) A Entidade poderá a todo o tempo rever ou excluir das Condições Particulares de Colaboração na 
iniciativa Cartão Municipal Família Numerosa os bens e/ou serviços em que não lhe seja possível 
conceder as vantagens acordadas, desde que o comunique ao Município de Odivelas por escrito, através 

de carta, fax ou correio eletrónico dirigidos à Divisão de Habitação, sita no Edifício Maria Lamas, Rua da 
Memória nº 2-A, 2675-389 Odivelas, Fax 21 934 43 91, email geral@cm-odivelas.pt com antecedência de 
quinze dias relativamente a data em que se pretenda que a comunicação produza efeitos.  

4) As vantagens a conceder aos titulares do Cartão Municipal Família Numerosa na aquisição de bens 
e/ou serviços têm por base o preço neles publicitado pela Entidade aderente, com exceção daqueles que 
vigorarem durante o período legal em que decorram saldos e/ou promoções devidamente publicitadas. 

5) A Entidade obriga-se a afixar um dístico de publicitação da presente parceria, a fornecer pelo Município 
de Odivelas, e a colocar em local bem visível. 

6) O Município de Odivelas reserva-se o direito de não aceitar qualquer vantagem da Entidade que viole 

ou seja suscetível de pôr em causa o cumprimento das suas atribuições e/ou competências ou se mostre 
desadequada aos objetivos da iniciativa.  

7) O Município de Odivelas elaborará e procederá à publicação de um Guia Informativo do Cartão 

Municipal Família Numerosa, em formato papel e/ou digital, onde constará a identificação de todas as 
entidades aderentes à data da sua publicação, assim como a respetiva localização, ramo de atividade e 
vantagens a conceder por via do presente acordo. O Guia será atualizado periodicamente. 

8) Qualquer das partes poderá a todo o tempo desvincular-se do presente Acordo mediante comunicação 
por escrito dirigida à outra parte, por correio tradicional, fax ou correio eletrónico, com a antecedência de 
quinze dias relativamente a data em que pretenda que a comunicação produza efeitos. A referida 

comunicação será realizada para os seguintes destinos: 

Município de Odivelas: Dados identificativos constantes do número três das presentes Condições Gerais 

Entidade: Dados identificativos constantes das Condições Particulares 

9) O incumprimento das disposições enunciadas no presente Acordo confere à parte não faltosa o direito 
de o resolver imediatamente, através de comunicação escrita, por carta registada com aviso de receção, 
dirigida à outra parte, se a falta não for reparada no prazo de oito dias a contar de comunicação escrita 

para esse efeito realizada nos mesmos termos. 

10) Em caso de cessação do presente Acordo a Entidade obriga-se a retirar toda a publicidade alusiva à 
iniciativa Cartão Municipal Família Numerosa, podendo o Município de Odivelas proceder à respetiva 

fiscalização e remoção caso venha a constatar a existência da mesma. 

11) Ao presente acordo de colaboração aplica-se subsidiariamente o Regulamento do Cartão Municipal 
Família Numerosa, aprovado por Deliberação da Câmara Municipal de Odivelas, tomada na __ª Reunião, 

realizada em __de _____ de 2014 e por Deliberação da Assembleia Municipal, tomada na __ª Sessão, 
realizada em __de _____ de 2014, e publicado no Boletim Municipal das Decisões e Deliberações Nº 
__/2014, de ___ de ________ e demais legislação em vigor. 
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FICHA DE ADESÃO DAS FAMÍLIAS 
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CARTÃO MUNICIPAL FAMÍLIA NUMEROSA 
FICHA DE ADESÃO DA FAMÍLIA 

 
 

Nome: _________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
Número de filhos a seu cargo: ____ 

 
Morada: ________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

 
Código Postal: _________-_______ Freguesia: _________________________ 

 
Telefone: _________________        Telemóvel: _________________________ 

 
E-mail: ________________________________________________________ 

 
 
- Bilhete de Identidade N.º _____________________ 
Emitido em _____/____/________ 
- Arquivo de Identificação de ___________________ 
Cartão de Cidadão N.º ______________________ 
Válido até ________________________________ 
- Título de Residência N.º ______________________ 
Válido até ________________________________ 

 
 
Declaro que tomei conhecimento das normas do Regulamento do Cartão 
Municipal Família Numerosa, publicado no Boletim Municipal das Decisões e 
Deliberações Nº __/2014, de ___ de ________. 
 
O Guia Informativo do Cartão Municipal Família Numerosa está disponível no 
sítio www.cm-odivelas.pt  

 
 

O ADERENTE 
 

____________________________________________ 
 

Documentos a entregar:  

a) Fotocópia do Cartão do Cidadão/Bilhete de Identidade ou do Título de Residência, de todos os membros do 

agregado familiar; 

b) Comprovativo de morada na área geográfica do Município de Odivelas ou comprovativo de exercício da atividade 

laboral no concelho de Odivelas ou comprovativo de colaborador/funcionário municipal; 

c) Outros documentos complementares desde que necessário. 

 


