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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

9.ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
 
 

Realizada em 6 de maio de 2015 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

MOÇÃO 
 

 
 

CENTRO INFANTIL E LAR DE ODIVELAS 
 
“O Centro Infantil e o Lar de Odivelas foram, durante 
muitos anos, os únicos equipamentos públicos a dar uma 
resposta social no apoio à infância e aos idosos no 
Concelho de Odivelas. 
 
O Centro Infantil de Odivelas, criado em 1980 e a 
funcionar em instalações municipais, e o Lar de Odivelas, 
criado em 1975 assumiram assim um papel fundamental 
num concelho onde mais nenhuma resposta social pública 
existe. 
 
Em 2011, através do decreto-lei n.º 16/2011 de 25 de 
janeiro, o governo transferiu para a Santa Casa da 
Misericórdia de Lisboa (SCML), em regime de cedência 
temporária, 25 equipamentos da Segurança Social situados 
na área geográfica de intervenção do Centro Distrital de 
Lisboa, onde se incluíam o Centro Infantil e o Lar de 
Odivelas.  
 
Em setembro de 2013 através de um “Memorando de 
Entendimento e Colaboração” entre o Instituto da 
Segurança Social e a SCML foi feita a cedência definitiva 
“… a partir de 1 de janeiro de 2014 com a transmissão do 
património a título gratuito para a SCML”, da maior parte 
daqueles equipamentos.  
 
Para os restantes equipamentos, nos quais estão incluídos 
o Centro Infantil e o Lar de Odivelas, o memorando 
estabelece que a solução passa pela transferência da sua 
gestão para outra entidade da rede solidária, o que deverá 
acontecer até 30 de setembro de 2015. Enquanto esta 
transferência não se concretizar, cabe à SCML gerir os 
equipamentos em questão.  
 

No passado dia 11 de fevereiro a Senhora Presidente da 
Câmara, na sequência de uma reunião entre a Segurança 
Social, a SCML e a CMO, informou o Executivo 
Municipal que a Segurança Social estava a procurar na 
rede solidária local uma instituição que pudesse assegurar 
a gestão destes dois equipamentos.  
 
Considerando que: 
 
•No território do Concelho de Odivelas não existem 
outros equipamentos sociais de caráter público de apoio à 
Infância e aos Idosos; 
 
•Estes dois equipamentos constituem respostas essenciais 
no âmbito da Infância e Apoio aos Idosos, valências cuja 
cobertura no concelho está longe de responder às 
necessidades; 
 
•As famílias que utilizam estes serviços têm, 
maioritariamente, uma situação socioeconómica muito 
frágil pelo que é necessário que se mantenham as 
comparticipações familiares num valor adequado à sua 
realidade, não podendo esse compromisso ser assumido 
por parte de qualquer outra entidade, ainda que da rede 
social;  
 
•Deve ser dada estabilidade quer às famílias, quer às largas 
dezenas de trabalhadores que estão afetos a estes 
equipamentos e que ao longo dos anos têm dado garantia 
da prestação de um serviço de qualidade; 
 
O Executivo da Câmara Municipal de Odivelas, reunido a 
6 de Maio de 2015, entende que estes equipamentos não 
podem ser vistos como descartáveis nem os seus utentes e 
trabalhadores podem estar em permanente sobressalto 
quanto ao seu futuro, defendendo que a sua gestão seja 
assegurada pela Segurança Social, condição fundamental 
para garantir a estabilidade necessária e a manutenção de 
uma resposta pública tão importante para a população. 
 
E neste sentido delibera: 
 
1.Apoiar as Famílias, utentes e trabalhadores, em todas as 
ações cujo objetivo seja a manutenção em funcionamento 
do Centro Infantil e do Lar de Odivelas; 
 
2.Exigir ao Governo que o Instituto da Segurança Social 
assuma a gestão direta do Centro Infantil e do Lar de 
Odivelas 
 
(Aprovada, por maioria) 
 
Odivelas, 06 de maio de 2015 
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 

(Susana de Carvalho Amador)” 
 
(Aprovado por maioria) 
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ATAS 
 

 
 

ATA DA 15.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2011 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 
Ata da 15.ª reunião ordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, realizada a 4 de agosto de 2011. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

ATA DA 4.ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2011 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 
Ata da 4.ª reunião extraordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, realizada a 9 de agosto de 2011. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

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

 
Ata da 5.ª reunião extraordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, realizada a 8 de setembro de 2011. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

SIMAR 
 

 
 

APOIO FINANCEIRO 
AO CENTRO DE CULTURA E DESPORTO DO PESSOAL DA 
CÂMARA E SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE LOURES 

 
Homologação da deliberação do Conselho de 
Administração dos SIMAR - Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos Municípios 
de Loures e Odivelas, de 8 de abril de 2015, por forma a 
conceder apoio financeiro ao Centro de Cultura e 
Desporto do Pessoal da Câmara e Serviços 
Municipalizados de Loures, até ao limite correspondente a 
€145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil euros) para o 
ano de 2014, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2014/4716, de 2015.04.29 e de acordo com a 
alteração efetuada, à referida informação, no decorrer da 
discussão deste ponto na presente reunião. 
 
Este assunto carece de deliberação por parte da Assembleia Municipal 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 

 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
 

 
 

EMISSÃO DE PARECER 
 
Emissão de parecer prévio favorável à renovação do 
contrato de prestação de serviços, na modalidade de 
avença, com João Manuel Santos Viana, de acordo com o 
proposto na Informação n.º Interno/2015/4463, de 
2015.04.22. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 

EMISSÃO DE PARECER 
 
Emissão de parecer prévio favorável à celebração do 
contrato de prestação de serviços, na modalidade de 
avença, com Natália da Silva Freitas, de acordo com o 
proposto na Informação n.º Interno/2015/4646, de 
2015.04.28. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 

 

RESCISÕES POR MÚTUO ACORDO 
 

 
 

PEDIDO DE CESSAÇÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 
 

Indeferimento do pedido de cessação do contrato de 
trabalho solicitado pelo trabalhador João Ricardo Marques 
Conde da Silva, no âmbito do Programa de Rescisões por 
Mútuo Acordo na Administração Local, de acordo com o 
proposto na Informação n.º Interno/2015/4641, de 
2015.04.28. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

PEDIDO DE CESSAÇÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 
 

Deferimento do pedido de cessação do contrato de 
trabalho do trabalhador Egídio António Salgueiro Pinho 
de Oliveira, no âmbito do Programa de Rescisões por 
Mútuo Acordo na Administração Local, de acordo com o 
proposto na Informação n.º Interno/2015/4769, de 
2015.05.04. 
 
(Aprovado por maioria) 
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PEDIDO DE CESSAÇÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 
 

Deferimento do pedido de cessação do contrato de 
trabalho da trabalhadora Maria João Viegas Mota, no 
âmbito do Programa de Rescisões por Mútuo Acordo na 
Administração Local, de acordo com o proposto na 
Informação n.º Interno/2015/4770, de 2015.05.04. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

PEDIDO DE CESSAÇÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 
 

Deferimento do pedido de cessação do contrato de 
trabalho do trabalhador Nuno Alexandre Grilo dos 
Santos, no âmbito do Programa de Rescisões por Mútuo 
Acordo na Administração Local, de acordo com o 
proposto na Informação n.º Interno/2015/4771, de 
2015.05.04. 
 
(Aprovado por maioria) 
 
 
 

PEDIDO DE CESSAÇÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 
 
Deferimento do pedido de cessação do contrato de 
trabalho da trabalhadora Maria João das Neves da Silva 
Meireles, no âmbito do Programa de Rescisões por Mútuo 
Acordo na Administração Local, de acordo com o 
proposto na Informação n.º Interno/2015/4777, de 
2015.05.04. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

PROTOCOLOS 
 

 
 

PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO A CELEBRAR ENTRE O 
MUNICÍPIO DE ODIVELAS E A FORBRAIN SNOEZELEN ROOM 

 
Protocolo de Cooperação a celebrar entre o Município de 
Odivelas e a Forbrain Snoezelen Room. Pelo presente 
protocolo as partes estabelecem os termos genéricos de 
colaboração entre ambas, com vista ao acesso à Terapia 
Snoezelen. O público-alvo desta cooperação são todas as 
pessoas que residam, estudem ou trabalhem no Concelho 
de Odivelas. De acordo com o proposto na Informação 
n.º Interno/2015/4202, de 2015-04-16, e de acordo com 
as alterações à proposta, apresentadas no decorrer da 
presente reunião, e conforme a minuta de protocolo anexa 
à informação. 
 

 
 
 

“(Minuta) 
 

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO 
 

Considerando que: 
 

1. A Forbrain Snoezelen Room é uma empresa que se 
dedica ao tratamento a doenças e perturbações diversas, 
resultantes de atrasos no desenvolvimento e de défices 
cognitivos, através da aplicação da Terapia Snoezelen; 
 
2. A Terapia Snoezelen foi concebida, no fim dos anos 
setenta, por dois terapeutas holandeses, Jan Hulsegge e Ad 
Verheul, na Holanda, que, enquanto trabalhavam no De 
Hartenberg Institute, um centro para pessoas com défices 
mentais, perceberam que conseguiam suscitar respostas 
positivas nos seus doentes, quando os inseriam num 
ambiente sensorial previamente preparado: as Salas 
Snoezelen; 
 
3. Daí para a frente, a curiosidade e reconhecimento de 
toda a comunidade mundial, levou a que hoje as salas 
Snoezelen estejam presentes em Hospitais, Lares, 
Instituições de apoio a pessoas com défices vários de 
desenvolvimento, demências, etc, um pouco por todo o 
mundo; 
 
4. A Sala Snoezelen é uma sala equipada com material 
para estimulação sensorial, feita de luz, sons, cores, 
texturas e aromas, onde os objetos são coloridos e 
disponibilizados para serem tocados e admirados e onde 
os sentidos primários são estimulados dando sensação de 
bem estar; 
 
5. Dado o nível elevado de dependência de muitos idosos 
e outras pessoas portadoras de deficiência, ou até de 
crianças com necessidades educativas especiais, é preciso 
encontrar alternativas e complementos à fisioterapia, à 
animação sociocultural, à terapia ocupacional tradicional e 
outras atividades, para que estes possam ter maior 
qualidade de vida; 
 
6. No caso das crianças é necessário facultar ambientes 
propiciadores de aquisição de competências, libertos das 
exigências curriculares; 
 
7. Os resultados positivos revelados pela investigação na 
área da estimulação sensorial têm contribuído para a 
crescente importância do Snoezelen enquanto tratamento 
complementar à intervenção clínica – reabilitação;  
 
8. A estimulação sensorial é utilizada como promotora de 
relaxamento e lazer, especialmente aos que estão em 
processos demenciais, e também numa vertente 
preventiva e de alívio da dor ou facilitadora de 
aprendizagens ou descoberta de emoções e reações;  
 
9. Os meios utilizados possuem uma forte capacidade de 
estimulação, atuando em múltiplos circuitos neocorticais, 
a nível dos sistemas vestibular e cinestésico;  
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10. O Snoezelen é um campo fértil de buscas, de 
descobertas e possibilidades para a promoção de maior 
qualidade de vida; 
 
11. Embora a Terapia Snoezelen se tenha desenvolvido 
como atividade específica para a deficiência mental 
profunda, não se destina exclusivamente a este grupo de 
pessoas, estendendo-se a um domínio muito mais vasto; 
 
12. O Snoezelen desperta particular interesse no domínio 
das demências e na psiquiatria (Hulsegge, 1989:13), tendo-
se conseguido resultados encorajadores em patologias 
degenerativas do idoso (Pinkney, 1999), como a Doença 
de Alzheimer, em pessoas com doença mental, e ainda em 
indivíduos com dor crónica, com comportamentos 
hiperativos, com danos cerebrais e outras situações 
semelhantes; 
 
13. Além disso, Snoezelen é muito apreciado pela 
população em geral, como antídoto ao stresse;  
 
14. Atualmente o Snoezelen é utilizado quotidianamente 
nos campos da reabilitação, saúde, formação e terapia 
ocupacional, sendo também utilizado em estruturas 
escolares e de tratamento para crianças com deficiências e 
autismo (Mertens, 2005); 
 
ENTRE: 
 
O 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 
 
A Forbrain Snoezelen Room, com sede nos Escritórios do 
Edifício Pertejo, Alameda dos Oceanos, 142 (antigo Lote 
4.24.01), Piso 0, Escritório E, Parque das Nações, 1990-
502 Lisboa, pessoa coletiva nº. 503 445 754, representada 
neste ato por Francisco Alvernaz, a partir de agora 
designada por Segunda Outorgante, 
 
É celebrado o presente protocolo, que se rege pelas 
cláusulas seguintes: 

 
Cláusula 1.ª 

(objeto) 
 

Pelo presente protocolo as partes estabelecem os termos 
genéricos de colaboração entre ambas, com vista ao 
acesso à Terapia Snoezelen, nos termos das cláusulas 
seguintes. 

 
 
 
 
 

Cláusula 2.ª 
(Obrigações das Partes) 

 
1. No âmbito da execução do presente protocolo, o 
Primeiro Outorgante compromete-se a: 
 
a) Divulgar as ações e benefícios integrados na presente 
cooperação estabelecida pelas partes, pelos meios que 
entender adequados e convenientes;  
 
b) Disponibilizar instalações adequadas que permitam a 
realização de ações a desenvolver pela Forbrain Snoezelen 
Room no concelho de Odivelas, assim como efetuar a 
receção de inscrições e elaborar listagens; 
 
c) Assegurar o apoio logístico às mesmas. 
 
2. A Segunda Outorgante obriga-se a: 
 
2.1 - Atribuir os seguintes descontos nos preços de 
utilização dos seguintes serviços terapêuticos prestados na 
Forbrain Snoezelen Room, aos destinatários do protocolo: 
 
a) 25% no valor do Diagnóstico Snoezelen; 
 
b) 20% no valor das Sessões Snoezelen; 
 
c) 10% no valor de Aquisição dos Auscultadores de 
“Transdução” Óssea; 
 
d) 20% no valor das Ações de Formação. 
 
2.2 - Facultar o acesso pelas escolas da rede pública do 
Concelho de Odivelas a visitas de estudo às instalações da 
Segunda Outorgante. 
 
2.3 Proporcionar o acesso, em condições especiais, a 
ofertas formativas a todos os colaboradores da autarquia, 
bem como, a Professores, Psicólogos, Médicos, 
Terapeutas Ocupacionais, Fisioterapeutas, Terapeutas da 
Fala e Psicomotricistas, que trabalhem ou residam no 
concelho de Odivelas.  
 
2.4 - A Segunda Outorgante, no âmbito da execução do 
presente protocolo de colaboração, e como contrapartida 
do previsto no número 1 da presente Cláusula, 
compromete-se a colaborar com a primeira outorgante em 
iniciativas consideradas de interesse municipal, 
organizadas pelo Município de Odivelas, nas quais se 
inserira a atividade desenvolvida pela Segunda 
Outorgante. 

 
Cláusula 3.ª 

(Público-Alvo) 
 

3 O público-alvo desta cooperação são todas as pessoas 
que residam, estudem ou trabalhem no Concelho de 
Odivelas. 

 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
 Ano XVI - N.º 9 – 19 de maio de 2015  

11 
 

Cláusula 4.ª 
(Da Execução do Protocolo) 

 
1. A atribuição dos descontos referidos no n.º 2.1 da 
Cláusula 2.ª do presente protocolo terá efeitos no ato do 
pagamento das respetivas sessões e aquisições, mediante 
apresentação pelos interessados do cartão de trabalhador 
do Município de Odivelas, ou através de comprovativo de 
residência ou de trabalho no concelho de Odivelas. 
 
2. Os descontos não são cumuláveis com outros 
descontos existentes. 
 
3. O presente protocolo não acarreta quaisquer custos ou 
encargos financeiros para o Primeiro Outorgante. 

 
Cláusula 5.ª 
(Vigência) 

 
O presente protocolo produz efeitos desde a data da sua 
outorga pelas partes e publicação no Boletim Municipal 
das Deliberações e Decisões, vigorando durante um ano e 
renovando-se automaticamente, por iguais períodos, se 
não for denunciado por qualquer uma das partes, com 
uma antecedência mínima de 60 dias prévios à data da sua 
renovação. 

 
Cláusula 6.ª 
(Rescisão) 

 
1. Ao Primeiro Outorgante assiste o direito de invocar a 
rescisão do presente protocolo, desde que devidamente 
fundamentado por razões de interesse público relevante, 
devendo neste caso comunicar a rescisão à segunda 
outorgante, mediante envio de declaração fundamentada 
nesse sentido, com uma antecedência mínima de 60 dias. 
 
2. A comunicação referida no número anterior será 
enviada por carta registada com aviso de receção, 
começando o prazo para a produção de efeitos a contar-se 
da data constante na assinatura do aviso de receção pela 
Segunda Outorgante. 

 
Cláusula 7.ª 
(Resolução) 

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

 
 
 

Cláusula 8.ª 
(Conflitos) 

 
1. As partes comprometem-se a resolver de forma 
amigável qualquer litígio que possa emergir da execução 
do presente protocolo. 
 
2. Para quaisquer litígios emergentes do presente 
protocolo, será competente o foro da Comarca de Lisboa, 
com expresso renúncia a qualquer outro. 

 
Cláusula 9.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. 
 
Odivelas, ----- de maio de 2015 
 
O Primeiro Outorgante A Segunda Outorgante 
_____________________ _____________________ 

(Susana de Carvalho 
Amador) 

(Forbrain Snoezelen 
Room)” 

 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

PROTOCOLO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE ODIVELAS E 
O LABORATÓRIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL – LNEC. 

 
Protocolo a celebrar entre o Município de Odivelas e o 
Laboratório Nacional de Engenharia Civil – LNEC. O 
presente protocolo tem como objeto o desenvolvimento 
de estudos no domínio da Engenharia Civil, em geral, e da 
Geotecnia e da Geologia, em particular, com vista à 
avaliação e gestão do risco do território do Município de 
Odivelas. As Partes comprometem-se a desenvolver uma 
colaboração institucional mútua na definição, discussão e 
implementação de técnicas e procedimentos adequados, 
que contribuam efetivamente para a avaliação e gestão do 
risco do território do Município de Odivelas. Poderão 
ainda ser desenvolvidos projetos conjuntos de I&D, a 
candidatar a programas nacionais e comunitários de 
financiamento. De acordo com o proposto na Informação 
n.º edoc/2015/10505, de 2015-04-24, e conforme a 
minuta de protocolo que consta em anexo à informação 
n.º interno/2015/4200, de 16-04-15. 
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“PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO 
TÉCNICA E CIENTÍFICA 

 
Entre: 
 
PRIMEIRO: O MUNICÍPIO DE ODIVELAS, com sede na 
Quinta da Memória, Rua Guilherme Gomes Fernandes, 
2675-372 Odivelas, pessoa coletiva com o nº 504 293 125, 
representado pela Presidente da Câmara Municipal, 
Susana de Fátima Carvalho Amador, 
 
SEGUNDO: LABORATÓRIO NACIONAL DE 
ENGENHARIA CIVIL, I.P., de ora em diante designado 
por LNEC, instituição de Ciência e Tecnologia do sector 
do Estado, sob a tutela do Ministério das Obras Públicas, 
Transportes e Comunicações, sito na Avenida do Brasil, 
nº 101, 1700-066 Lisboa, pessoa colectiva nº 501 389 660, 
representado pelo seu Vice-Presidente, Investigador 
Coordenador Carlos Alberto de Brito Pina, nos termos do 
nº 4 art. 8º do Decreto-Lei nº 422/99, de 21 de Outubro, 
 
conjuntamente, de ora em diante, designados por 
“Partes”. 
 
Entendem as Partes celebrar o presente Protocolo, nos 
termos e condições que se rege pelo clausulado seguinte. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA 

(Objeto) 
 

1. Este Protocolo visa o desenvolvimento de estudos no 
domínio da Engenharia Civil, em geral, e da Geotecnia e 
da Geologia, em particular, com vista à avaliação e gestão 
do risco do território do Município de Odivelas. 
 
2. As Partes comprometem-se a desenvolver uma 
colaboração institucional mútua na definição, discussão e 
implementação de técnicas e procedimentos adequados, 
que contribuam efetivamente para a avaliação e gestão do 
risco do território do Município de Odivelas. 
 
3. Poderão ainda ser desenvolvidos projetos conjuntos de 
I&D, a candidatar a programas nacionais e comunitários 
de financiamento. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA 
(Obrigações das Partes) 

 
1. O LNEC desenvolverá planos de trabalhos específicos, 
aprovados por ambas as partes, para o desenvolvimento 
das atividades técnico-científicas previstos na 
CLÁUSULA PRIMEIRA. 
 
2. Para efeitos do disposto no número anterior, a CMO 
prestará ao LNEC toda a informação necessária ao 
desenvolvimento dos trabalhos. 
 
3. O LNEC poderá sujeitar a execução de alguns trabalhos 
ou atividades ao pagamento de valor acordado e 
contratualizado pelas partes. 

CLÁUSULA TERCEIRA 
(Meios a mobilizar) 

 
1. As Partes, na execução do presente Protocolo, 
mobilizarão os necessários recursos humanos, técnicos, 
científicos e operacionais próprios para a realização dos 
trabalhos da sua responsabilidade previstos na CLÁUSULA 
SEGUNDA. 
 
2. As Partes para efeito de desenvolvimento das atividades 
previstas na CLAÚSULA PRIMEIRA poderão, mediante 
acordo prévio de ambas as Partes, subcontratar a 
prestação de serviços. 
 
3. Qualquer entidade subcontratada fica obrigada a prestar 
a ambas as partes toda a informação sobre a execução das 
tarefas previstas nos planos de trabalho aprovados pelas 
Partes. 

 
CLÁUSULA QUARTA 
(Confidencialidade) 

 
1. O LNEC obriga-se a manter e tratar como 
absolutamente confidencial toda a informação recebida da 
CMO ou a que tenha acesso em virtude da execução do 
Protocolo, abstendo-se de qualquer transmissão a 
terceiros ou uso fora deste contexto, quer em benefício 
próprio, quer de terceiro, independentemente dos fins, 
salvo se tal utilização ou transmissão tiver sido prévia e 
expressamente autorizada por escrito pela outra Parte ou 
se a informação em causa for solicitada por uma 
autoridade pública. 
 
2. As Partes comprometem-se ainda a assegurar que os 
seus colaboradores bem como as entidades 
subcontratadas no âmbito dos estudos previstos na 
CLAÚSULA PRIMEIRA mantêm a mesma 
confidencialidade.  

 
CLÁUSULA QUINTA 

(Direitos de autor e de propriedade 
intelectual ou industrial) 

 
As Partes comprometem-se a respeitar os direitos de 
propriedade intelectual e industrial de terceiros e da outra 
Parte, sendo que a propriedade do resultado dos trabalhos 
conjuntamente desenvolvidos pelas Partes e o direito de 
utilização desse resultado, serão objeto de acordo prévio a 
estabelecer caso a caso. 

 
CLÁUSULA SEXTA 

(Divulgação dos resultados) 
 

A divulgação de resultados das atividades técnicas, em 
documentos próprios, ou em ações, de caráter científico, 
dependerão do prévio acordo das Partes em cada caso. 
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CLÁUSULA SÈTIMA 
(Vigência do acordo) 

 
1. O presente protocolo produz efeitos imediatamente 
após a sua assinatura. 
 
2. O presente tem duração de dois anos, sendo 
automaticamente renovável por períodos anuais, se 
nenhuma das partes o denunciar. 
 
3. As Partes poderão denunciar o presente através de 
comunicação escrita, com a antecedência mínima de 90 
dias relativamente à data do seu termo ou do das 
prorrogações. 
 
4. A denúncia do Protocolo não afetará as ações de 
cooperação em curso ou que tenham sido objeto de 
acordo, as quais prosseguirão em conformidade. 
 
5. As alterações ao presente Protocolo revestirão sempre a 
forma escrita e poderão ser decididas em qualquer 
momento por comum acordo, assumindo a forma de 
substituição parcial ou integral ou de aditamento ao 
presente documento. 

 
CLÁUSULA OITAVA 

(Casos fortuitos ou de força maior) 
 

1. Nenhuma das Partes incorrerá em responsabilidades se 
por acaso fortuito ou de força maior for impedido de 
cumprir as obrigações assumidas no contrato. 
 
2. A Parte que invocar casos fortuitos ou de força maior 
deverá comunicar e justificar tais situações à outra Parte, 
bem como informar o prazo previsível para restabelecer a 
situação. 

 
CLÁUSULA NONA 

(Rescisão do Protocolo) 
 

O incumprimento, por uma das Partes, dos deveres 
resultantes do presente Protocolo, confere, nos termos 
gerais de direito, à outra Parte o direito de rescindir o 
presente Protocolo, sem prejuízo das correspondentes 
indemnizações legais. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA 
(Gestão do Protocolo) 

 
1. Será nomeada pelas Partes uma Comissão de 
Acompanhamento (CA), responsável pela gestão do 
presente Protocolo e pela necessária articulação entre as 
Partes. 
 
2. A Comissão de Acompanhamento deverá reunir-se 
anualmente para avaliar a execução do protocolo e planear 
as atividades para o ano seguinte. 
 
3. Na reunião de planeamento do Protocolo, o LNEC 
apresentará um relatório síntese das atividades 

desenvolvidas no âmbito do Protocolo, durante os doze 
meses precedentes.  
 
4. Em face do conjunto de estudos previstos para o ano 
civil seguinte, as Partes elaborarão uma proposta de plano 
de atividades, com a previsão das ações a realizar, 
pormenorizar e orçamentar. 
 
5. Para cumprimento do plano proposto pela Comissão de 
Acompanhamento, as Partes poderão contratualizar com 
o LNEC ou outras entidades a execução de trabalhos 
específicos. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 

(Disposições Finais) 
 

As dúvidas e omissões, bem como as eventuais 
actualizações deste Protocolo, serão resolvidas pelas 
Partes. 
 
Lisboa, Laboratório Nacional de Engenharia Civil, março 
de 2015 

 
Pela CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS, 

A Presidente, 
 

Susana de Carvalho Amador, Dra. 
 

Pelo LABORATÓRIO NACIONAL de 
ENGENHARIA CIVIL, 

O Presidente, 
 

Investigador Coordenador Carlos Alberto de Brito Pina” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROPOSTA DE PROTOCOLO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO 
DE ODIVELAS E A ASSOCIAÇÃO CULTURAL ACUPARTE NO 
ÂMBITO DA PROMOÇÃO DA ARTE URBANA EM ODIVELAS 

 
Protocolo a celebrar entre o Município de Odivelas e a 
Associação Cultural ACUParte no Âmbito da Promoção 
da Arte Urbana em Odivelas. O presente protocolo visa 
definir os termos da parceria, para a concretização de 
ações e atividades associadas à arte urbana, com respeito 
pelos princípios e competências dos seus intervenientes. 
Com o presente protocolo pretende-se estabelecer uma 
rede de cooperação entre os outorgantes, consagrando-se 
o desenvolvimento cultural do jovem e/ou jovem adulto, 
a promoção de hábitos saudáveis de ocupação dos tempos 
livres, com a consequente diminuição de comportamentos 
de risco ou adição. A intervenção acontecerá no concelho 
de Odivelas. De acordo com o proposto na Informação 
n.º Interno/2015/4671, de 2015-04-28, e conforme a 
minuta de protocolo que consta em anexo à informação 
mencionada. 

 
 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
Ano XVI - N.º 9 – 19 de maio de 2015 

14 
 

“PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE 
O MUNICÍPIO DE ODIVELAS E A 

ACUPARTE – ASSOCIAÇÃO CULTURAL 
 

(Minuta) 
 

Considerando: 
 

A importância e o espaço que a arte urbana tem vindo a 
conquistar na nossa sociedade através de estilos claros 
como a Stencil Art, a Sticker e a Lamb-lamb, torna-se 
indispensável valorizar esta forma de manifestação social, 
originária de Nova Iorque, E.U.A., na década de 70. 
 
Inicialmente associada ao movimento cultural do hip-hop 
propagou-se por todo o mundo, adotando novas e 
particulares formas de expressão. Nos últimos dez anos, a 
arte urbana cresceu exponencialmente globalizando-se na 
sequência da explosão tecnológica. Tem sido 
consideravelmente mediatizada abrindo horizontes e 
possibilidades aos artistas deste meio, cada vez mais 
próximos da sociedade em que se inserem. Pelo facto é 
cada vez maior o seu impacto no quotidiano das pessoas, 
considerando-se como um veículo de aprendizagem e 
ferramenta educacional, com resultados positivos ao nível 
do relacionamento entre jovens. Segundo os seus autores, 
o graffiti é considerado como “meio de expressão social e de 
comunicação específica, normalmente realizado por jovens, num 
determinado suporte (…) composto por composições onde 
predominam figuras e fundos ou figuras, fundos e texto, com 
preocupações de ordem estética. É realizado com diferentes cores e 
com traços que o identificam, distinguindo-o de outra qualquer 
expressão visual.” 
 
Assim, considerando ainda: 
 
Que as estratégias utilizadas na criação desta arte 
representam significado nos seus autores e recetores ao 
nível mental, da criatividade e expressividade, das suas 
atitudes e comportamentos, contribuindo desta forma 
para um desenvolvimento mais consciente e responsável, 
favorecendo as relações humanas e cívicas. Ainda o facto 
de terem sido já implementadas atividades na área do 
ensino, tendentes ao desenvolvimento global do aluno, no 
que se refere aos conhecimentos, capacidades e 
competências, a partir da disciplina de Educação Visual 
(Ex.: Projeto “Graffiti em Ação”, desenvolvido em 2 escolas 
do distrito de Aveiro), com vista à desmistificação da ideia 
de vandalismo, passando para a sua importância na 
sociedade atual, enquanto forma de arte associada a 
cidadãos mais atentos, comunicativos e criativos. 
 
Conclui-se que: 
 
A arte urbana é um fenómeno cultural cujas expetativas e 
aspirações se resumem na transmissão da perceção sobre 
determinada sociedade e do mundo. Passou-se do rótulo 
de puro vandalismo e/ou atentado ao património, para 
uma outra forma de arte que estimula a capacidade de 
crítica e a tomada de posições perante a realidade social. 

Também de um meio através do qual se tornam mais 
belos os espaços urbanos através do graffiti móvel 
(comboios); graffiti misto (proteções para obras e painéis 
móveis); graffiti estático (muros, pilares ou mobiliário 
urbano). 
 
Face ao exposto,  
 
O MUNICÍPIO DE ODIVELAS, entidade titular do NIPC 
504293125, com endereço na Rua Guilherme Gomes 
Fernandes – Quinta da Memória, 2675 – 372, Odivelas, 
neste ato legalmente representado pela Presidente da 
Câmara Municipal, Dra. Susana de Fátima Carvalho 
Amador, doravante designado por primeiro outorgante; 
 
E 
 
A ACUPARTE – Associação Cultural, entidade titular do 
NIPC 513286292, sita na Rua General Humberto 
Delgado, LT A, C/V Esq.ª 1679 Pontinha, neste ato 
legalmente representado pelo Presidente da Associação, 
Ivo Filipe Monteiro Batista dos Santos, doravante 
designado por segundo outorgante; 
 
Celebram o presente Protocolo de Cooperação que se 
rege pelos termos e condições constantes nas cláusulas 
seguintes: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA 

(Âmbito) 
 

O presente protocolo visa definir os termos da parceria, 
ora instituída, para a concretização de ações e atividades 
associadas à arte urbana, com respeito pelos princípios e 
competências dos seus intervenientes. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA 

(Objetivos) 
 

Com o presente protocolo pretende-se estabelecer uma 
rede de cooperação entre os outorgantes, consagrando-se 
o desenvolvimento cultural do jovem e/ou jovem adulto, 
a promoção de hábitos saudáveis de ocupação dos tempos 
livres, com a consequente diminuição de comportamentos 
de risco ou adição. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA 

(Local) 
 

A intervenção por parte do segundo outorgante 
acontecerá no concelho de Odivelas, sob orientação do 
primeiro outorgante.  

 
CLÁUSULA QUARTA 

(Áreas de Atuação) 
 

As ações a desenvolver visam intervir nas áreas sociais e 
culturais e reeducação de comportamentos desviantes 
e/ou desajustados, através de programas de envolvimento 
interpessoal.  
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CLÁUSULA QUINTA 
(Metodologia) 

 
1 – A metodologia de intervenção a estabelecer, deverá 
respeitar as possibilidades e limites de interferência de 
cada outorgante. 
 
2 – Serão calendarizadas reuniões entre parceiros com a 
periodicidade julgada conveniente e útil para efeitos de 
avaliação de resultados ou necessidade de adaptação, 
mediante os efeitos observados. 
 
3 – O presente protocolo será coordenado pelo primeiro 
outorgante, através do Setor da Juventude, pretendendo-
se ver articulada entre os outorgantes, a possibilidade de 
utilização de recursos, materiais e equipamentos 
pertencentes ao primeiro outorgante, que se venham a 
revelar necessários.  

 
CLÁUSULA SEXTA 

(Deveres Gerais) 
 

Constituem deveres gerais de ambos os outorgantes: 
 
1 – Criar e/ou adotar uma metodologia de intervenção 
integrada no apoio às necessidades verificadas.  
 
2 – Proceder e colaborar na divulgação adequada 
relativamente às atividades desenvolvidas.  

 
CLÁUSULA SÉTIMA 

(Deveres do primeiro outorgante) 
 

Constituem deveres específicos do primeiro outorgante: 
 
1 – Assegurar a coordenação e dinamização da parceria 
através do Setor da Juventude, garantindo o seu pleno 
funcionamento. 
 
2 – Assegurar as comunicações e os pedidos de 
licenciamento que se mostrem necessários para a 
realização das atividades conjuntas. 
 
3 – Procurar, sempre que possível, disponibilizar o apoio 
logístico necessário ao bom desenvolvimento das 
atividades acordadas. 
 
4 – Adquirir o material necessário no âmbito do concurso 
de grafitis a integrar o Mês da Juventude. 
 
5 – Atribuir prémios monetários no âmbito do concurso 
de grafitis a integrar o Mês da Juventude, correspondentes 
aos 3 (três) primeiros lugares, no valor total de € 600,00 
(seiscentos euros). 

 
CLÁUSULA OITAVA 

(Deveres do segundo outorgante) 
 

Constituem deveres específicos do segundo outorgante: 
 

1 – Organizar ações de promoção da arte urbana no 
concelho de Odivelas, através da realização de atividades 
ao tema relacionadas.  
 
2 – Organizar e dinamizar um concurso de graffiti a 
realizar no âmbito do Mês da Juventude. 

 
CLÁUSULA NONA 

(Vigência) 
 

O presente protocolo vigorará a partir do momento da 
sua publicação no Boletim Municipal de Decisões e 
Deliberações até 31 de dezembro do mesmo ano, sendo 
automática e sucessivamente renovável, por períodos de 
um ano, caso nenhuma das partes o denuncie com a 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias, relativamente ao 
seu termo, através de carta registada com aviso de receção. 
Assinado em duas vias, ficando um exemplar em poder de 
cada uma das partes outorgantes.  
 
Odivelas, ____ de _________________ de 2015.  

 
Pelo Primeiro Outorgante 

 
Susana de Carvalho Amador 

 
 

Pelo Segundo Outorgante 
 

Ivo Filipe Monteiro Batista dos Santos” 
 

(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

NORMAS DE PARTICIPAÇÃO 
 

 
 

NORMAS DE PARTICIPAÇÃO DO CONCURSO 
“ODIVELAS P’RO ARTE URBANA” 

 
Normas de Participação do Concurso “Odivelas P’ro Arte 
Urbana”. O Concurso de Graffiti é uma aposta na 
promoção da qualificação da imagem urbana e no respeito 
pelo espaço público de Odivelas. A organização, com esta 
iniciativa, pretende assumir o Graffiti como uma 
manifestação artística, num incentivo a esta arte urbana 
em locais autorizados para o efeito. De acordo com o 
proposto na Informação Interno/2015/4671, de 2015-04-
28, e de acordo com as alterações à proposta, apresentadas 
no decorrer da presente reunião, e nos termos das 
“Normas de Participação” que constam em anexo à 
informação mencionada. 
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«Normas de Participação 
 

Concurso: “Odivelas P’ro Arte Urbana” 
 

1.º - Entidade Promotora 
 
O Concurso Odivelas P’ro Arte Urbana é uma iniciativa 
realizada pela ACUParte com apoio do Município de 
Odivelas, de agora em diante designadas por organização. 
 
2.º - Objetivos  
 
1. O Concurso de Graffiti é uma aposta na promoção da 
qualificação da imagem urbana e no respeito pelo espaço 
público de Odivelas.  
 
2. A organização, com esta iniciativa, pretende assumir o 
Graffiti como uma manifestação artística, num incentivo a 
esta arte urbana em locais autorizados para o efeito.  
 
3.º Tema do concurso 
 
O tema da edição de 2015 do Odivelas P’ro Arte Urbana 
tem como tema a “Luz”. 
 
4.º Data e Local 
 
O concurso Odivelas P’ro Arte Urbana realizar-se-á no 
dia 16 de maio de 2015, no período compreendido entre 
as 10.00h e as 18.30h, na Rua Professor Doutor Egas 
Moniz, na parte superior da estação de metro de Odivelas.  
 
5.º - Candidatura  
 
1. São aceites candidaturas individuais ou em equipa. Cada 
equipa pode ter no máximo 2 (dois) elementos, sendo 
designado um representante.  
 
2. Serão excluídos os familiares, em linha direta, do júri 
referido no artigo 10º.  
 
6º - Modo de Apresentação  
 
1. A apresentação da candidatura faz-se através de Ficha 
de Candidatura própria, anexa às normas de participação, 
acompanhada da seguinte documentação obrigatória:  
 
a) Ficha de inscrição devidamente preenchida;  
b) Esboço do Graffiti;  
c) Fotocópia do Bilhete de Identidade/Cartão de Cidadão;  
d) Memória descritiva subjacente ao Graffiti;  
e) Declaração de autorização de participação por parte do 
encarregado de educação, caso seja menor de idade;  
f) Declaração de cedência de direitos de autor;  
g) Declaração de aceitação das normas de participação.  
 
2. A proposta deve ser assinada pelo concorrente ou seus 
representantes.  
 

3. O número limite de propostas é de 1 por concorrente.  
 
4. As candidaturas deverão conter propostas originais, 
inéditas e da autoria dos candidatos.  
 
5. As candidaturas deverão ser entregues para o endereço 
de correio eletrónico acuparte@gmail.com. 
 
6. O não cumprimento do estipulado nos números 
anteriores, implica a exclusão da candidatura, sem haver 
lugar a recurso desta decisão. 
 
7.º - Prazos  
 
1. O prazo de candidatura decorre até ao dia 12 de maio 
de 2015. 
 
2. Os participantes serão avisados do resultado de 
apresentação de candidatura até ao dia 14 de maio via 
correio eletrónico, para o endereço fornecido na ficha de 
inscrição. 
 
8.º - Propostas Selecionadas e Prémios  
 
1. As propostas serão selecionadas pelo júri, de acordo 
com os seguintes critérios:  
 
Critério  Ponderação  
Originalidade  15%  
Criatividade  10%  
Qualidade técnica  50%  
Adequação ao tema  20%  
Qualidade da memória descritiva anexa 
aos Graffiti  

5%  

 
2. Serão pontuados, separadamente, cada um dos critérios 
do ponto anterior.  
 
3. Em caso de empate, cabe ao Presidente do Júri decidir 
qual o espaço vencedor.  
 
4. Os prémios a atribuir serão os seguintes:  
 
1. Prémio – 300,00 € 
2. Prémio – 200,00 € 
3. Prémio – 100,00 € 
 
5. O prémio a que o concorrente tiver direito será 
entregue até 30 dias após o concurso. 
 
6. Os concorrentes devem estar presente na Cerimónia de 
Entrega de Prémios ou fazer-se representar por outrem, 
devidamente credenciado, sob pena de perder o direito ao 
prémio.  
 
7. A entrega dos prémios decorrerá no local do concurso 
entre as 19.00h e as 20.00h.  
 
9.º Execução do Graffiti 
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1. O Graffiti terá obrigatoriamente de ser alusivo ao tema 
do concurso. 
 
2. A organização disponibiliza 24 latas de tinta Montana 
94, devendo a lista de cores ser entregue no ato da 
inscrição. 
 
3. A organização não disponibiliza mascaras de proteção 
ou luvas, ficando estas a cabo de cada participante. 
 
4. O Graffiti será executado num espaço com 5m x 3m. 
 
5. A parede para a execução do Graffiti terá por base a cor 
Azul, NCS S 2060-R90B que já estará pintada. 
 
6. O Graffiti terá de ser concluído até as 18.30h. 
 
7. A não conclusão do Graffiti no prazo estabelecido no 
número anterior implica a desclassificação do(s) 
participante(s), estando este(s) no entanto obrigado(s) 
pelas presentes normas de participação a concluir o 
mesmo. 
 
8. A não conclusão do Graffiti implica a devolução das 
latas fornecidas. 
 
10.º - Júri  
 
1. Para efeitos do concurso é constituído um júri, 
composto por um representante da ACUParte, um 
representante do Município de Odivelas e um 
representante da Junta de Freguesia de Odivelas. 
 
2. Nenhum elemento do Júri pode apresentar uma 
candidatura ou estar envolvido nas candidaturas a 
concurso;  
3. O júri de concurso pode solicitar a presença dos autores 
para a respetiva explicação.  
 
4. O júri do concurso reserva-se ao direito de não aceitar 
qualquer proposta.  
 
11.º - Decisão Final 
  
Da decisão do júri não cabe recurso.  
 
12.º - Aceitação  
 
1. A participação no concurso implica a aceitação das 
presentes normas de participação, o que deverá ser objeto 
de uma declaração nesse sentido, que deverá acompanhar 
a proposta.  
 
2. Cada concorrente assumirá, para todos os efeitos legais, 
a plena responsabilidade pelos trabalhos que tiver inscrito 
a Concurso, excluindo-se toda e qualquer 
responsabilidade, para com terceiros, por parte da 
organização.  
 

13.º - Propriedade, Direitos de Autor e Reprodução  
 
1. Os concorrentes cedem os respetivos direitos de autor 
ao Município de Odivelas e no caso dos concorrentes 
menores de idade, deverá ser o(a) encarregado de 
educação/representante legal a fazê-lo (através de 
declaração entregue no momento da inscrição).  
 
2. O Município ficará proprietário de todo o material e 
documentação produzidos no âmbito do presente 
concurso, podendo ser reproduzido, no todo ou em parte, 
para quaisquer efeitos que tenha por convenientes.  
 
3. Os concorrentes autorizam a menção do seu nome e 
reprodução dos seus trabalhos em qualquer tipo de 
suporte, bem como a sua divulgação e exibição.  
 
4. O Município de Odivelas compromete-se a mencionar 
sempre os nomes dos autores, nas utilizações que destes 
venha a fazer, renunciando os mesmos a receber qualquer 
contrapartida financeira ou de outra índole.  
 
14.º - Omissões  
 
Os casos omissos às presentes normas de participação 
serão resolvidos pela Organização. 
 
15.º Alterações às normas de participação 
 
1. A organização reserva-se ao direito de alterar as normas 
de participação sem aviso prévio devendo, no entanto, as 
mesmas serem comunicadas até 24h antes do início do 
concurso. 
 
2. As alterações serão comunicadas via correio eletrónico, 
salvo no dia do concurso, sendo neste caso comunicadas 
verbalmente. 
 
3. As alterações previstas no presente artigo não terão 
efeitos retroativos.» 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

REVOGAÇÃO DA ESCRITURA 
PÚBLICA DE COMPRA E VENDA 

 

 
 

CELEBRADA ENTRE O MUNICÍPIO DE ODIVELAS E O 
«LAR FERROVIÁRIO» - COOPERATIVA DE 

HABITAÇÃO E CONSTRUÇÃO, CRL 
 

“(…) No quadro do Programa Especial de Realojamento 
(PER), o Município de Odivelas pretendeu promover um 
projeto de construção de habitações de custos controlados 
nos terrenos municipais designados por “terrenos do 
Arinto”, sitos na então freguesia da Póvoa de Santo 
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Adrião, com vista ao realojamento de 28 famílias 
provindas do núcleo de construções precárias do 
Barruncho. 
 
Atento este contexto e em cumprimento das deliberações 
adotadas na 20ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal 
de Odivelas, realizada em 22 de outubro de 2008, na 9ª 
Reunião Ordinária, realizada em 6 de maio de 2009 e na 
13ª Reunião Ordinária, realizada em 8 de julho de 2009, 
por Escritura Pública de Compra e Venda, lavrada em 14 
de dezembro de 2009, o Município de Odivelas vendeu, 
livre de quaisquer ónus ou encargos, ao «Lar Ferroviário» - 
Cooperativa de Habitação e Construção, CRL os seguintes 
lotes de terrenos: 
 

 
Localização Área Descrição Predial 

Inscrição na 
Matriz 

Lote 1  

Terreno do 
Arinto- Casal do 
Privilégio, Póvoa 
de Santo Adrião  

636,5 m2  
Ficha n.º 1139, 
Freguesia Póvoa 
de Santo Adrião 

Artigo: 1936  

Lote2  

Terreno do 
Arinto- Casal do 
Privilégio, Póvoa 
de Santo Adrião  

512 m2 
Ficha n.º 1140, 
Freguesia Póvoa 
de Santo Adrião  

Artigo: 1918  

Parcela 
B  

Terreno do 
Arinto- Casal do 
Privilégio, Póvoa 
de Santo Adrião  

423m2  
Ficha n.º 1161, 
Freguesia Póvoa 
de Santo Adrião  

Artigo: 1925  

 
De acordo com o que ficou estabelecido no clausulado da 
referida escritura, os lotes objeto da venda destinavam-se 
à construção de 28 fogos a custos controlados, para 
realojamento de famílias inscritas no PER, sendo que a 
parcela B, destinava-se à construção de um equipamento 
social.  
 
Todavia, por ofício datado de 27/08/2012, 
(Entrada/2012/24358) veio o Instituto da Habitação e da 
Reabilitação Urbana, (IHRU) informar o Município de 
Odivelas da impossibilidade de concessão de qualquer 
financiamento para a promoção do empreendimento, sito 
no Arinto, freguesia da Póvoa de Santo Adrião,  
 
Perante a constatada impossibilidade de financiamento, as 
razões de interesse público que estiveram subjacentes à 
alienação dos lotes, melhor identificados supra, ao «Lar 
Ferroviário» - Cooperativa de Habitação e Construção, 
CRL deixaram de se verificar. 
 
Assim, importa proceder à revogação do negócio jurídico 
de compra e venda dos lotes em causa, formalizado 
através da escritura pública celebrada entre o Município de 
Odivelas e o «Lar Ferroviário» - Cooperativa de Habitação 
e Construção, CRL, em 14 de dezembro de 2009, fazendo 
reingressar os lotes em causa no património imobiliário 
municipal.(…)” (Informação n.º Interno/2015/4267, de 2015-04-16) 
 
Resolução da compra e venda dos lotes discriminados na 
informação n.º Interno/2015/4267, de 2015-04-16, 
formalizada através da escritura pública lavrada em 14 de 
dezembro de 2009, de acordo com o proposto na 
informação mencionada, e nos termos seguintes: 

a) Distrate da primitiva escritura pública celebrada entre o 
Município de Odivelas e o «Lar Ferroviário» Cooperativa 
de Habitação e Construção, CRL, lavrada em 14 de 
dezembro de 2009; 
 
b) Com efeitos retroativos àquela data; 
 
c) Cancelamento de todas as inscrições de aquisição a 
favor do «Lar Ferroviário» - Cooperativa de Habitação e 
Construção, CRL. 
 
Este assunto carece da deliberação da Assembleia 
Municipal de Odivelas. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ODIVELAS 
 

 
 

ALTERAÇÃO DA DENOMINAÇÃO DO AGRUPAMENTO DE 
ESCOLAS ODIVELAS Nº1 PARA AGRUPAMENTO DE 

ESCOLAS BRAAMCAMP FREIRE – PONTINHA 
 

Alteração da denominação do Agrupamento de Escolas 
Odivelas Nº 1 para Agrupamento de Escolas Braamcamp 
Freire – Pontinha, e para cumprimento do previsto no 
Decreto-Lei 299/2007, de 22 de agosto, designadamente 
os pontos 2 e 5 do artigo 3º, de acordo com o proposto 
na Informação n.º Interno/2015/7703, de 2015-04-21. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

BIBLIOTECA MUNICIPAL D. DINIS 
 

 
 

REALIZAÇÃO DA OFICINA “O MEU LIVRO DE HISTÓRIA” 
 

Realização da Oficina “O Meu Livro de História”, no dia 
13 de Junho de 2015, no âmbito do Plano de Atividades 
da Biblioteca Municipal D. Dinis, com o propósito de 
construir um livro de raiz, desde a história à ilustração e 
encadernação, para crianças dos 5 aos 12 anos 
acompanhadas por um adulto, grupos escolares e 
atividades de tempos livres. Para a realização da Oficina o 
Município de Odivelas cede o espaço, colabora na 
divulgação, no acolhimento e na organização, 
enriquecendo, a programação cultural da Biblioteca. O 
monitor obtém receita cobrando €10 (dez euros) por 
participante. De acordo com o proposto na Informação 
n.º Interno/2015/3748, de 2015-04-02. 
 
(Aprovado por maioria) 
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SUBSÍDIOS E COMPARTICPAÇÕES 
 

 
 

INICIATIVA  
“ROTEIROS 3 SÉCULOS, 3 IGREJAS” 

 
Realização da iniciativa intitulada “Roteiros 3 Séculos, 3 
Igrejas”, no dia 10 de maio de 2015, para promoção da 
divulgação do património religioso no Concelho de 
Odivelas, através de visitas guiadas a três igrejas (igreja do 
Mosteiro de S. Dinis, igreja matriz da Póvoa de Santo 
Adrião, igreja matriz de Odivelas) e ao padrão do Senhor 
Roubado, iniciativa com um custo estimado em €60,90 
(sessenta euros e noventa cêntimos), de acordo com o 
proposto na Informação n.º Interno/2015/4660, de 
2015.04.28. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROJETO MAIO JOVEM 2015 
PATROCÍNIOS 

 
Aceitação, por parte da Câmara Municipal de Odivelas, de 
patrocínios provenientes das seguintes entidades, no 
âmbito do Projeto “MAIO JOVEM 2015, a decorrer de 
dia 2 a dia 31 de maio de 2015, no valor total de €522,60 
(quinhentos e vinte e dois euros e sessenta cêntimos), de 
acordo com o proposto na Informação dos serviços, 
datada de 2015.04.29: 
 
Argacol, Tintas e Vernizes, S.A.  
tintas Argalon, no valor com IVA de €451,26; 
 
Nestlé Waters 
máquina e águas, no valor com IVA de €71,00. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

I FÓRUM LOCAL SOBRE PREVENÇÃO  
DE COMPORTAMENTOS DE RISCO - PATROCÍNIO 

 
Ratificação do despacho da Senhora Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, datado de 2015.04.29, para 
aceitação do patrocínio da Pastelaria Viriato, que consiste 
na cedência de bolos sortidos e salgados variados, no valor 
total de €125,00 (cento e vinte cinco euros), no âmbito da 
realização do I Fórum Local sobre a Prevenção de 
Comportamentos de Risco "Dependências Sem 
Substância: da Investigação à Intervenção”, no dia 6 de 
maio de 2015, inserido do PECPT (Plano Estratégico 
Concelhio de Prevenção das Toxicodependência), de 
acordo com o proposto na Informação n.º Interno 
2015/4622, de 2015.04.27. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

4.ª EDIÇÃO DO PRÉMIO MUNICIPAL  
DE ARQUITETURA E ESPAÇO PÚBLICO - PATROCÍNIO 

 
Aceitação, por parte da Câmara Municipal de Odivelas, 
dos patrocínios e apoios, provenientes das seguintes 
entidades, no âmbito da 4.ª Edição do Prémio Municipal 
de Arquitetura e Espaço Público, nos termos constantes 
da informação n.º 001/DPUPE/DG/15, de 2015.04.28 e 
de acordo com o proposto na Informação n.º Interno 
002/DPUPE/FL/2015, de 2015.04.29: 
 
REN – Redes Energéticas Nacionais, S.G.P.S., S.A. 
no valor pecuniário de € 3.000,00 (três mil euros); 
 
SIMTEJO, S.A. 
no valor pecuniário de € 5.000,00 (cinco mil euros). 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PROCESSOS PARTICULARES 
 

 
 

BAIRRO CASAL DAS QUEIMADAS À QUINTA DAS DÁLIAS 
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PONTINHA E FAMÕES 

DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE DA LICENÇA ADMINISTRATIVA 
PARA A ALTERAÇÃO DA LICENÇA DE LOTEAMENTO N.º 4/2009 

 
Declaração de caducidade da Licença Administrativa para 
a alteração da licença de loteamento n.º 4/2009 do Bairro 
Casal das Queimadas à Quinta das Dálias, na União de 
Freguesias de Pontinha e Famões, apresentada por 
requerimento constante a folhas 2928 do processo, em 
nome de Armando Costa Leandro, de acordo com o 
proposto na informação constante a folhas 3628, do 
processo n.º 3153/LO/GI, de 27 de abril de 2015: 
“…Considerando que não foi requerida a emissão do 
aditamento à licença de loteamento n.º 4/2009, aprovado 
na 6.ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, 
realizada em 26 de março de 2014, nem procedeu ao 
pagamento das respetivas taxas urbanísticas, de acordo 
com a informação técnica n.º 
65/MS/DGOU/DRRU/15, a fls. 3594 do processo, 
considerando que foi promovida a audiência de 
interessados nos termos do artigo 100º e 101º do CPA a 
fls. 3532 e 3539, (…)” (Informação  constante a folhas 3628, do processo, 

de 28-04-2015) 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE DA DELIBERAÇÃO DE 
APROVAÇÃO DO PEDIDO DE ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE 

LICENÇA DE LOTEAMENTO N.º 22/81, BAIRRO CASAL DOS 
PEDERNAIS, UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CANEÇAS E RAMADA 

 
Declaração de caducidade da deliberação de aprovação do 
pedido de alteração ao alvará de licença de loteamento n.º 
22/81, do Bairro Casal Pedernais, na União de Freguesias 
de Caneças e Ramada, em nome de Manuel Diniz Pereira, 
tomada na 2ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, realizada a 30 de janeiro de 2008, de acordo com 
o proposto na informação nº 14/APV/2015, de 14-04-
2015: “…Tendo-se verificado o previsto na alínea a) do 
n.º 1 do artigo 71º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de 
dezembro, na sua atual redação, (não foi apresentada a 
comunicação prévia para a realização das obras de 
urbanização devidamente instruída no prazo de um ano 
após a notificação do ato de licenciamento, uma vez que 
não chegou a ser entregue o projeto de arranjos exteriores 
solicitado), foi o titular do Processo nº 27663/U, 
notificado (…) nos termos e para os efeitos previstos nos 
artigos 100º e 101º do CPA, relativa à proposta de 
declaração de caducidade da deliberação de alteração ao 
alvará de licença de loteamento n.º 22/81. Uma vez que o 
requerente não se pronunciou, considera-se estarem 
reunidas as condições necessárias para uma tomada de 
decisão. (…)” (Informação n.º 14/APV/2015, de 14 de abril de 2015) 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 1/2003 
LOTE 189 DO BAIRRO VALE PEQUENO 

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PONTINHA E FAMÕES 
 

Alteração ao alvará de loteamento n.º 01/2003 do Bairro 
Vale Pequeno, na União de Freguesias de Pontinha e 
Famões, para o Lote 189, em nome de José Luís Abreu. 
Alteração que tem como objetivo a legalização da 
construção existente no lote 189. “(…) As alterações 
propostas ao loteamento têm repercussão nos parâmetros 
urbanísticos gerais do bairro, designadamente no que diz 
respeito ao número de fogos e área de lote. Os restantes 
parâmetros previstos pelo alvará de loteamento em vigor 
mantêm-se inalterados. (…) A pretensão visa assim a 
regularização do número de fogos existentes na edificação, 
aumentando de 1 fogo para 3 fogos, bem como o 
ajustamento da área do lote.(…)”(Informação n.º 

69/CR/DRRU/DGOU/15, de 17 de abril de 2015) De acordo com o 
proposto na informação constante a folhas 5577 do 
processo n.º 47685/RC, de 23 de abril de 2015, nas 
seguintes condições: 
 
“(…)- Aplicação dos critérios no art.º 99º do RMEU para 
o dimensionamento das cedências em AUGI, podendo 
ainda a Câmara Municipal prescindir da compensação 
devida à área de espaços verdes e de utilização coletiva, 
prevista no n.º 4 do art.º 44º do Decreto-lei n.º 555/99 de 
16 de dezembro, na redação atual e no art. 49º e n.º 2 do 

art. 99º do RMEU, de acordo com os fundamentos e nos 
termos e condições da informação técnica respetiva; 
 
 - Aceitação do valor € 11.456,98 (onze mil, quatrocentos 
e cinquenta e seis euros e noventa e oito cêntimos), como 
compensação pela área de cedência para equipamento de 
utilização coletiva em falta (75,83m2), prevista no n.º 4 do 
art.º 44º do Decreto-lei n.º 555/99 de 16 de dezembro, na 
redação atual e no art. 49º e n.º 2 do art. 99º do RMEU, 
de acordo com os fundamentos e nos termos e condições 
da informação técnica respetiva. 
 
Mais se aprovou o levantamento da suspensão automática 
decorrente do início do período da discussão pública do 
novo PDM por aplicação do disposto no art.º 12.º-A do 
RJEU e artigo 117.º do RJIGT.(…)” (Informação constante a folhas 

5577 do processo n.º 47685/RC) 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 1/2003 
LOTES 359 E 360 DO BAIRRO VALE PEQUENO 

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PONTINHA E FAMÕES 
 

Alteração ao alvará de loteamento n.º 01/2003 do Bairro 
Vale Pequeno, na União de Freguesias de Pontinha e 
Famões, para os Lotes 359 e 360, em nome de Manuel 
José Quitéria. Alteração que tem como objetivo a 
legalização das construções existentes nos lotes 359 e 360. 
«(…) As alterações propostas ao loteamento têm 
repercussão nos parâmetros urbanísticos, designadamente 
no que diz respeito à área de implantação e construção da 
edificação, aumento do número de fogos e usos, com a 
seguinte descriminação: Lote 359 – aumento de 4 m2 de 
área de implantação e redução de 1 m2 de área de 
construção, com o acréscimo de mais 2 fogos. Neste lote 
é proposta a anulação da atividade económica “comércio”. 
Lote 360 – Aumento de 18m2 de área de implantação e 22 
m2 de área de construção, com o acréscimo de 1 fogo. 
Para além da oficina prevista pelo alvará de loteamento 
em vigor é proposto ainda um espaço destinado a 
comércio. De acordo com o disposto pelo técnico autor 
as alterações propostas consistem na conformação de 
situações pré-existentes, consolidadas há mais de 38 anos, 
com o instrumento de gestão territorial. (…)» (Informação n.º 

68/CR/DRRU/DGOU/15, de 16 de abril de 2015) De acordo com o 
proposto na informação constante a folhas 5567, do 
processo n.º 47685/RC, de 23 de abril de 2015, nas 
seguintes condições: 
 
“(…) - Aplicação dos critérios no art.º 99º do RMEU para 
o dimensionamento das cedências em AUGI, podendo 
ainda a Câmara Municipal prescindir da compensação 
devida à área de espaços verdes e de utilização coletiva, 
prevista no n.º 4 do art.º 44º do Decreto-lei n.º 555/99 de 
16 de dezembro, na redação atual e no artº. 49º e n.º 2 do 
art.º 99º do RMEU, de acordo com os fundamentos e nos 
termos e condições da informação técnica respetiva; 
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 - Aceitação do valor € 7.508,26 (sete mil, quinhentos e 
oito euros e vinte e seis cêntimos), como compensação 
pela área de cedência para equipamento de utilização 
coletiva em falta (49,13m2), prevista no n.º 4 do art.º 44º 
do Decreto-lei n.º 555/99 de 16 de dezembro, na redação 
atual e no art. 49º e n.º 2 do art. 99º do RMEU, de acordo 
com os fundamentos e nos termos e condições da 
informação técnica respetiva. 
 
Mais se propõe, o levantamento da suspensão automática 
decorrente do início do período da discussão pública do 
novo PDM por aplicação do disposto no art.º 12.º - A do 
RJEU e artigo 117.º do RJIGT.(…)” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 6/89 
LOTE 175 DO BAIRRO CASAL DA SILVEIRA 

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PONTINHA E FAMÕES 
 

Alteração ao alvará de loteamento n.º 6/89 do Bairro 
Casal da Silveira, na União de Freguesias de Pontinha e 
Famões, para o Lote 175, em nome de Maria Teresa de 
Noronha Cardoso Mergulhão. Alteração que tem como 
objetivo a alteração do uso previsto para o lote 175, de 
habitação para atividades económicas, com a consequente 
redução do número de fogos de 1 para 0, com o intuito de 
permitir a legalização de uma edificação existente, de 
acordo com os fundamentos e nos termos e condições da 
informação técnica n.º 61/CR/DRRU/DGOU/15, de 17 
de abril de 2015, que consta a folhas 6373 do processo n.º 
28234/OM, e de acordo com o proposto na informação 
constante a folhas 6383, do processo, de 23 de abril de 
2015. 
 
Mais se propõe, o levantamento da suspensão automática 
decorrente do início do período da discussão pública do 
novo PDM por aplicação do disposto no art.º 12.º - A do 
RJEU e artigo 117.º do RJIGT. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ALTERAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DA QUOTA DE 
COMPARTICIPAÇÃO DE CADA LOTE NA CAUÇÃO 

BAIRRO DOS PEDRÓGÃOS, UNIÃO DAS FREGUESIAS 
DE RAMADA E CANEÇAS 

 
Nova listagem específica com quota de comparticipação 
de cada lote no valor da caução fixada para a boa 
execução das obras de urbanização do bairro, constante 
como anexo à informação técnica n.º 42/SM/DRRU/ 
DGOU/15, de 21 de abril de 2015, substituindo a 
anteriormente aprovada, em nome da Comissão 
Administrativa Conjunta do Bairro dos Pedrógãos, na 
União de Freguesias de Ramada e Caneças, nos termos e 
condições da informação técnica n.º 42/SM/DRRU/ 
DGOU/15, de 21 de abril de 2015, que consta do 

processo n.º 35937/LO/GI, e de acordo com o proposto 
na informação constante a folhas 1655 do processo, de 24 
de abril de 2015. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 
 
 

DESPACHOS 
 

 
 
 

PRESIDÊNCIA 
 

 
 

DESPACHO N.º 34/PRES/2015 
 

Assunto: Aditamento ao Despacho n.º 23/PRES/2015 de 
Delegação de Competências da Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas no Diretor Municipal, Hernâni 
Silvino Vilela Boaventura   

 
Em aditamento ao meu Despacho n.º 23/PRES/2015, de 
30 de março, publicado no Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 6, de 7 de abril de 2015, nos 
termos do disposto no artigo 38.º do Anexo I da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, que estabelece o Regime 
Jurídico das Autarquias Locais (RJAL), conjugado com os 
artigos 44.º e seguintes do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado em Anexo ao Decreto-Lei n.º 
4/2015, de 7 de janeiro, delego no Senhor Diretor 
Municipal, HERNÂNI SILVINO VILELA 
BOAVENTURA, com possibilidade de subdelegar, 
as competências abaixo discriminadas, a serem exercidas 
no âmbito do Setor de Contratos Públicos, afeto à 
Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal, nos seguintes 
termos e limites:  
 
• Autorizar férias dos trabalhadores afetos a esta 
Subunidade Orgânica, em conformidade com os 
respetivos mapas e requerimentos apresentados pelos 
trabalhadores, sem prejuízo pelo regular funcionamento 
do serviço e da salvaguarda do interesse público; 
 
• Justificar e injustificar faltas no âmbito do serviço, com 
exceção das mencionadas no n.º 3 do artigo 206.º da Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho, que aprova a Lei Geral do 
Trabalho em Funções Públicas, na sua redação atual; 
 
• Autorizar a prestação de trabalho suplementar, dentro 
dos limites previstos no artigo 120.º da Lei n.º 35/2014, 
de 20 de junho, na sua redação atual, que aprova a Lei 
Geral do Trabalho em Funções Públicas;  
 
• Preparar a celebração de contratos, com exceção dos 
relativos a pessoal, em que o Município seja outorgante. 
 
As competências ora delegadas poderão ser revogadas a 
todo o tempo desde que circunstâncias o justifiquem e, 

bem assim como quaisquer atos praticados pelo delegado 
no exercício da presente delegação. 
 
Poderá ainda a delegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, o delegado 
abster-se da prática de quaisquer ações ou iniciativas que, 
por qualquer forma, sejam suscetíveis de alterar a situação 
existente, enquanto o processo ou assunto não lhe for 
devolvido. 
 
Do exercício das competências delegadas, deverá o 
delegado prestar à delegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
O presente despacho produz efeitos a partir da presente 
data. 
 
Odivelas, 6 de maio de 2015 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 

DESPACHO N.º 35/PRES/2015 
 

Assunto: Processos de Execução Fiscal 
 
Considerando: 
 
• Que o artigo 15º da Lei nº 73/2013, de 3 de setembro, 
estabelece que compete aos Municípios a cobrança 
coerciva de impostos e outros tributos a cuja receita 
tenham direito, aplicando-se o Código do Procedimento e 
Processo Tributário, aprovado pelo Decreto-Lei 433/99, 
de 26 de outubro, na sua atual redação, com as necessárias 
adaptações; 
 
• Que nos termos do nº 2 do artigo 12º da Lei nº 53 – 
E/2006, de 2 de dezembro, as dividas que não forem 
pagas voluntariamente serão objeto de cobrança coerciva 
através de processo de execução fiscal; 
 
• Que de acordo com o artigo 148º do Código do 
Procedimento e Processo Tributário a cobrança das 
dívidas atras referidas efetua-se mediante processo de 
execução fiscal; 
 
• Que pelo nº 1 do artigo 7º do Decreto-Lei nº 433/99, de 
26 de outubro, as competências atribuídas aos órgãos 
periféricos locais serão exercidas, nos termos da Lei, no 
caso de tributos administrado por autarquias locais, pela 
respetiva autarquia; 
 
• Que nos termos do nº 2 do art.º 7º do Decreto-Lei nº 
433/99, de 26 de outubro, as competências atribuídas no 
CPPT ao dirigente máximo do serviço ou aos órgãos 
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executivos da administração tributária serão exercidas pelo 
presidente da autarquia; 
 
• Que a alínea a) do nº 2 do artigo 35º da Lei 75/2013, de 
12 de setembro, atribui ao Presidente da Camara 
Municipal competência para decidir todos os assuntos 
relacionados com a gestão e direção dos recursos 
humanos afetos aos serviços municipais; 
 
Designo, ao abrigo do disposto no artigo 15º da Lei nº 
73/2013, de 3 de setembro, do nº 3 do artigo 1º da Lei 
Geral Tributária, aprovada pelo Decreto-Lei nº 398/98, 
de 12 de dezembro, dos artigos 148º a 150º do Código do 
Procedimento e Processo Tributário, aprovado pelo 
Decreto-Lei nº 433/99, de 26 de outubro e da alínea a) do 
nº 2 do artigo 35º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, 
o Dr. João Miguel de Melo Santos Taborda Serrano, como 
responsável pelo órgão de execução fiscal do Município 
de Odivelas e nas suas faltas e/ou impedimentos a Chefe 
da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal, Dra. 
Elizabete Maria Campos Lucas.  
 
Designo ainda, nos termos do nº 3 do referido artigo, 
escrivães dos Processos de Execução Fiscal a Técnica 
Superior, Paula Cristina da Silva Tavares e nas suas faltas 
e/ou impedimentos o Técnico Superior, Maria Madalena 
Romano Baptista Calapez Correia. 
 
Odivelas, 7 de maio de 2015 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
Susana de Carvalho Amador 

 
 
 

DESPACHO N.º 36/PRES/2015 
 

Assunto: Constituição de Comissão de Análise Técnica 
Multidisciplinar no âmbito do Orçamento Participativo 
 
A Câmara Municipal de Odivelas (CMO) implementa 
desde 2008 o Orçamento Participativo considerando-se 
este instrumento como uma forma eficaz de promover a 
participação dos cidadãos nos processos de decisão e 
governação local. 
 
Na edição do presente ano a CMO adotou um modelo 
deliberativo que traduz uma nova conceção de Orçamento 
Participativo, bem como pressupõe um conjunto de 
alterações face a edições anteriores que importa considerar 
e implementar. 
 
Assim, e considerando que: 
 
1. A CMO deliberou, na sua reunião de 30 de Março de 
2015, a promoção do Orçamento Participativo de 
Odivelas para 2015 aprovando paralelamente o conjunto 
de normas de participação e regulação do mesmo; 
 

2. O Art.º 11º das Normas do Orçamento Participativo 
“Odivelas.OP’15”, estabelece, no seu n.º 2, a constituição 
de uma Comissão de Análise Técnica multidisciplinar que 
realize uma análise e verificação de todas as propostas 
submetidas pelos cidadãos; 
 
3. A Comissão referida em 2 deve abranger todas as áreas 
temáticas estabelecidas no OP’15; 
 
4. Importa promover o cumprimento das normas, 
designadamente no que respeita ao esclarecimento das 
questões colocadas pelos cidadãos, bem como promover 
os necessários procedimentos que visem a explicitação e 
clarificação das propostas. 
 
Determino a constituição da Comissão de Análise 
Técnica Multidisciplinar no âmbito do Art.º 11º das 
Normas do Orçamento Participativo “Odivelas.OP’15”, 
com a seguinte constituição, em função das áreas 
envolvidas: 
 
-Diretor Municipal, Dr. Hernâni Boaventura - que preside; 
 
-Eng.º Luís Jorge (Espaço Público e Espaço Verde) – que 
substitui o presidente nas ausências e impedimentos; 
 
-Dra. Angelina Pereira (Cultura); 
 
-Dr. António Janeiro (Turismo, Comércio e Promoção 
Económica); 
 
-Dra. Carla Sérgio (Ação Social); 
 
-Dr. Carlos Costa (Desporto); 
 
-Dra. Fátima Simões (Modernização Administrativa e 
Cidadania); 
 
-Dr. Gabriel Caetano (Educação); 
 
-Dra. Guida Uvaldo (Juventude); 
 
-Eng.º José Fonseca (Infraestruturas Viárias, Trânsito e 
Mobilidade); 
 
-Arq.ª Mafalda Santos (Urbanismo e Requalificação 
Urbana); 
 
-Arq.ª Manuela Henriques (Saúde); 
 
-Dra. Regina Meneses (Proteção Ambiental, Energia e 
Sustentabilidade); 
 
-Dr. Rui Barata (Planeamento Estratégico); 
 
-Dra. Susana Costa (Proteção Civil). 
 
A Comissão ora constituída deverá acompanhar todo o 
processo, designadamente a fase de análise técnica, 
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adaptação das propostas a projetos, esclarecimentos aos 
cidadãos no âmbito da apresentação de propostas e 
validação de projetos, bem como a avaliação de eventuais 
reclamações para elaboração de relatório. 
 
Odivelas, 11 de maio de 2015 
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 

(Susana de Carvalho Amador) 
 
 
 

DESPACHO N.º 37/PRES/2015 
 

Assunto: Designação de Paulo Ségio Ribeiro Tavares 
como Coordenador da Secção Administrativa e de 
Operações - SMPC/SAO 

 
Considerando que: 
 
1. Nos termos do artigo 267º/n.º 1 da Constituição da 
República Portuguesa, “A Administração Pública será 
estruturada de modo a evitar a burocratização, a 
aproximar os serviços das populações e a assegurar a 
participação dos interessados na sua gestão efetiva”; 
 
2. Nos termos dos n.ºs 1 e 2 do artigo 5º do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 4/2015, de 7 de janeiro, “A Administração Pública 
deve pautar-se por critérios de eficiência, economicidade e 
celeridade” e “deve ser organizada de … forma não 
burocratizada”; 
 
3. Como corolário destes Princípios de Boa 
Administração e da Desconcentração Administrativa, nos 
termos do artigo 3º do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 
de outubro, se estabelece que “ a organização, a estrutura 
e o funcionamento dos serviços da administração 
autárquica devem orientar-se pelos princípios da unidade e 
eficácia da ação, da aproximação dos serviços aos 
cidadãos, da desburocratização, da racionalização de 
meios e da eficiência na afetação de recursos públicos, da 
melhoria quantitativa e qualitativa do serviço prestado e da 
garantia de participação dos cidadãos…”; 
 
4. Na Estrutura Orgânica Flexível da Câmara Municipal 
de Odivelas, alterada e republicada no Boletim Municipal 
das Deliberações e Decisões n.º23, de 3 de dezembro de 
2013, com as alterações introduzidas e aprovadas na 5.ª 
Reunião Ordinária da CMO, de 11 de março de 2015, 
conforme deliberação publicada no Boletim Municipal n.º 
5, de 27 de março de 2015, se define, no artigo 23º, as 
atribuições do Serviço Municipal de Proteção Civil; 
 
5. O Serviço Municipal de Proteção Civil, nos termos do 
n.º 6 do ponto V do Despacho n.º 13/PRES/2015, de 30 
de março, comporta a subunidade Secção Administrativa e 
de Operações; 
 

6. A Secção referida no ponto 5, tem uma forte 
componente administrativa e operacional e implica uma 
permanente coordenação da equipa de piquete e 
articulação com outros serviços municipais e com agentes 
de autoridade e de proteção civil com intervenção no 
Concelho de Odivelas; 
 
7. O exercício das funções daquela subunidade orgânica 
exige a coordenação de alguém com uma experiência 
adequada em situações de intervenção urgente e de 
formação preventiva, bem como de coordenação de 
equipas de trabalho em matéria de Proteção Civil. 
 
Assim, ao abrigo da alínea a) do n.º 2 do artigo 35º do 
Regime Jurídico das Autarquias Locais aprovado pela Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, designo Paulo Sérgio 
Ribeiro Tavares, Assistente Técnico do Mapa de Pessoal 
da Câmara Municipal de Odivelas, como Coordenador 
da Secção Administrativa e de Operações, com efeitos 
à data do presente Despacho. 
 
Odivelas, 11 de maio de 2015 
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 

(Susana de Carvalho Amador) 
 
 
 

DESPACHO N.º 38/PRES/2015 
 

Assunto: Designação de Susana Alexandra Santos Silva 
Gonçalves da Costa como Coordenadora do Setor de 
Informação e Planeamento - SMPC/SIP 
 
Considerando que: 
 
1. Nos termos do artigo 267º/n.º 1 da Constituição da 
República Portuguesa, “A Administração Pública será 
estruturada de modo a evitar a burocratização, a 
aproximar os serviços das populações e a assegurar a 
participação dos interessados na sua gestão efetiva”; 
 
2. Nos termos dos n.ºs 1 e 2 do artigo 5º do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 4/2015, de 7 de janeiro, “A Administração Pública 
deve pautar-se por critérios de eficiência, economicidade e 
celeridade” e “deve ser organizada de … forma não 
burocratizada”; 
 
3. Como corolário destes Princípios de Boa 
Administração e da Desconcentração Administrativa, nos 
termos do artigo 3º do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 
de outubro, se estabelece que “A organização, a estrutura 
e o funcionamento dos serviços da administração 
autárquica devem orientar-se pelos princípios da unidade e 
eficácia da ação, da aproximação dos serviços aos 
cidadãos, da desburocratização, da racionalização de 
meios e da eficiência na afetação de recursos públicos, da 
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melhoria quantitativa e qualitativa do serviço prestado e da 
garantia de participação dos cidadãos…”; 
 
4. Na Estrutura Orgânica Flexível da Câmara Municipal 
de Odivelas, alterada e republicada no Boletim Municipal 
das Deliberações e Decisões n.º23, de 3 de dezembro de 
2013, com as alterações introduzidas e aprovadas na 5.ª 
Reunião Ordinária da CMO, de 11 de março de 2015, 
conforme deliberação publicada no Boletim Municipal n.º 
5, de 27 de março de 2015, se define, no artigo 23º, as 
atribuições do Serviço Municipal de Proteção Civil; 
 
5. O Serviço Municipal de Proteção Civil, nos termos do 
n.º 6 do ponto V do Despacho n.º 13/PRES/2015, de 30 
de março, comporta a subunidade Setor de Informação e 
Planeamento; 
 
6. O Setor referido em 5. tem uma forte componente 
técnica e implica uma permanente articulação com outros 
serviços municipais e com agentes de autoridade e de 
proteção civil com intervenção no Concelho de Odivelas; 
 
7. O exercício das funções daquela subunidade orgânica 
exige a coordenação de um Técnico que possua 
conhecimentos adequados e uma vasta experiência 
profissional na instrução de processos na área da Proteção 
Civil. 
 
Assim, ao abrigo da alínea a) do n.º 2 do artigo 35º do 
Regime Jurídico das Autarquias Locais aprovado pela Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, designo Susana 
Alexandra Santos Silva Gonçalves da Costa, Técnica 
Superior do Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de 
Odivelas, como Coordenadora do Setor de Informação 
e Planeamento, com efeitos à data do presente 
Despacho. 
 
Odivelas, 11 de maio de 2015 
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 

(Susana de Carvalho Amador) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VEREAÇÃO 
 

 
 

DESPACHO N.º 2/GVMFF/2015 
 

Assunto: Subdelegação de Competências da Vereadora 
Maria Fernanda Franchi, na Senhora Adjunta, Dra. Célia 
de Fátima Croca de Sousa Antunes 
 
Nos termos do n.º 6 do artigo 42º da Lei 75/2013, de 12 
de setembro, diploma que aprovou o novo Regime 
Jurídico das Autarquias Locais, de acordo com os artigos 
44º e seguintes do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 
7 de janeiro e ao abrigo do disposto no despacho de 
delegação e subdelegação de competências da Senhora 
Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, n.º 
17/PRES/2015, de 30 de março, pelo presente despacho 
subdelego na Adjunta do meu Gabinete de Apoio, 
Senhora Dra. Célia de Fátima Croca de Sousa 
Antunes, as competências abaixo discriminadas que serão 
exercidas no âmbito do referido Gabinete: 
 
1. Assinar a correspondência e documentos de mero 
expediente, com exceção da dirigida a organismos ou 
entidades públicas; 
 
2. Praticar atos e formalidades de carácter instrumental 
necessários ao exercício da minha competência decisória; 
 
3. Solicitar quaisquer informações destinadas a instruir os 
procedimentos administrativos, com o objetivo de 
preparar o exercício da minha competência decisória;  
 
4. Proceder à coordenação de grupos de trabalho e 
assegurar a realização de reuniões internas e externas 
sempre que necessário; 
 
5. Elaborar análises e sínteses, e apresentar novas 
propostas e soluções de trabalho; 
 
6. Acompanhar a tramitação de processos e assegurar a 
comunicação com o exterior; 
 
7. Substituir-me nas minhas ausências e impedimentos; 
 
8. Aprovar notas de imprensa, conteúdos programáticos 
das iniciativas dos serviços da signatária em articulação 
com o GCMA. 
 
 
As competências agora subdelegadas poderão ser 
revogadas a todo o tempo desde que as circunstâncias o 
justifiquem e, bem assim, poderão ser revogados 
quaisquer atos praticados pela subdelegada. 
 
Poderá ainda a subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
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processo ou assunto, devendo, neste caso, a subdelegada 
abster-se da prática de quaisquer ações ou iniciativas que 
por qualquer forma sejam suscetíveis de alterar a situação 
existente, enquanto o processo ou assunto não lhe for 
devolvido. 
 
Do exercício das competências subdelegadas, deverá a 
subdelegada prestar à subdelegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
As competências agora subdelegadas poderão, por sua 
vez, ser objeto de subdelegação sempre que tal se 
justifique e com autorização prévia da signatária. 
 
Pelo presente despacho revogo o meu despacho n.º 
6/GVMFF/2013, datado de 1 de novembro de 2013, 
publicado no Boletim Municipal, n.º 22, de 20 de 
novembro de 2013. 
 
Odivelas, 5 de maio de 2015. 
 

A Vereadora 
No uso da competência que me foi delegada pela  

Sra. Presidente da Câmara Municipal, Susana de Carvalho 
Amador, através do Despacho n.º 17/PRES/2015, de 

30/03/2015 
 

Mª Fernanda Franchi 
 
 
 

DESPACHO N.º 3/GVMFF/2015 
 

Assunto: Subdelegação de Competências da Vereadora 
Maria Fernanda Franchi, na Senhora Secretária, Dra. Sofia 
Alexandra Prudêncio dos Santos Mateus 
 
Nos termos do n.º 6 do artigo 42º da Lei 75/2013, de 12 
de setembro, diploma que aprovou o novo Regime 
Jurídico das Autarquias Locais, de acordo com os artigos 
44º e seguintes do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 
7 de janeiro e ao abrigo do disposto no despacho de 
delegação e subdelegação de competências da Senhora 
Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, n.º 
17/PRES/2015, de 30 de março, pelo presente despacho 
subdelego na Secretária do meu Gabinete de Apoio, 
Senhora Dra. Sofia Alexandra Prudêncio dos Santos 
Mateus, as competências abaixo discriminadas que serão 
exercidas no âmbito do referido Gabinete: 
 
1. Controlar a assiduidade, mediante informações, mapas e 
relatórios de assiduidade do pessoal afeto ao meu gabinete 
de apoio pessoal; 
 
2. Justificar e injustificar faltas no âmbito do serviço, com 
exceção das referidas no art.º 206º, n.º 3 da Lei Geral do 
Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 
35/2014, de 20 de junho; 

3. Compilar e organizar informação no âmbito da 
Educação (propostas e relatórios de atividade); 
 
4. Assegurar a preparação, organização e 
acompanhamento das reuniões com o exterior; 
 
5. Solicitar informação atualizada dos projetos, junto dos 
serviços destinada a apoiar a minha competência decisória. 
 
As competências agora subdelegadas poderão ser 
revogadas a todo o tempo desde que as circunstâncias o 
justifiquem e, bem assim, poderão ser revogados 
quaisquer atos praticados pela subdelegada. 
 
Poderá ainda a subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, a subdelegada 
abster-se da prática de quaisquer ações ou iniciativas que 
por qualquer forma sejam suscetíveis de alterar a situação 
existente, enquanto o processo ou assunto não lhe for 
devolvido. 
 
Do exercício das competências subdelegadas, deverá a 
subdelegada prestar à subdelegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
As competências agora subdelegadas poderão, por sua 
vez, ser objeto de subdelegação sempre que tal se 
justifique e com autorização prévia da signatária. 
 
Pelo presente despacho revogo o meu despacho n.º 
7/GVMFF/2013, datado de 1 de novembro de 2013, 
publicado no Boletim Municipal, n.º 22, de 20 de 
novembro de 2013 
 
Odivelas, 5 de maio de 2015. 
 

A Vereadora 
No uso da competência que me foi delegada pela  

Sra. Presidente da Câmara Municipal, Susana de Carvalho 
Amador, através do Despacho n.º 17/PRES/2015, de 

30/03/2015 
 

Mª Fernanda Franchi 
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DESPACHO N.º 02/VMLV/2015 
 

Assunto: SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO 
ADJUNTO DO GABINETE DE APOIO À VEREADORA 
MÓNICA VILARINHO, FRANCISCO JOSÉ LOURENÇO DA 
SILVA  
BAPTISTA 
 
Atento o Princípio da Desconcentração Administrativa, 
consagrado no n.º 2 do artigo 267.º da Constituição da 
República Portuguesa e com vista a uma administração 
mais célere, económica e eficaz, nos termos do n.º 6 do 
artigo 42.° do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, e atentos os artigos 44.º a 50.° do Código do 
Procedimento Administrativo, pelo presente despacho, 
subdelego no Adjunto, Francisco José Lourenço da 
Silva Baptista, o exercício das competências abaixo 
indicadas que me foram delegadas e subdelegadas pela Sr.ª 
Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, nos termos 
do Despacho n.º 19/PRES/2015, de 30 de março, nos 
seguintes termos e limites, no âmbito da Divisão de 
Licenciamentos, Atividades Económica e Projetos 
Comparticipados e Setor do Turismo:  
 
1. A prática dos atos de administração ordinária inerentes 
ao exercício da competência prevista na alínea b) do n.º 1 
do artigo 35.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, de execução das deliberações da Câmara 
Municipal e de coordenação da atividade inerente aos 
supra mencionados Divisão e Setor.  
 
2. A prática dos atos de administração ordinária inerentes 
ao exercício da competência prevista na alínea h) do n.º 2 
do artigo 35.° do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, de promover todas as ações necessárias à 
administração corrente do Património Municipal afeto aos 
supra referidos Divisão e Setor. 
 
Odivelas, 05 de Maio de 2015. 

 
No uso da competência que me foi subdelegada e 
delegada pela Sr.ª Presidente da CMO, através do 
Despacho n.º 19/PRES/2015, de 30 de Março 

A Vereadora 
 

(Mónica Vilarinho) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESPACHO N.º 03/VMLV/2015 
 

Assunto: SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO 
SECRETÁRIO DO GABINETE DE APOIO À VEREADORA 
MÓNICA VILARINHO, TIAGO ARTUR DAMAS DE JESUS 
 
Atento o Princípio da Desconcentração Administrativa, 
consagrado no n.º 2 do artigo 267.° da Constituição da 
República Portuguesa e com vista a uma administração 
mais célere, económica e eficaz, nos termos do n.º 6 do 
artigo 42.° do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, e atentos os artigos 44.° a 50.° do Código do 
Procedimento Administrativo, pelo presente despacho, 
subdelego no secretário, Tiago Artur Damas de 
Jesus, o exercício das competências abaixo indicadas que 
me foram delegadas e subdelegadas pela Sr.ª Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas, nos termos do Despacho 
n.º 19/PRES/2015, de 30 de março, nos seguintes termos 
e limites, no âmbito do Setor da Juventude:  
 
1. A prática dos atos de administração ordinária inerentes 
ao exercício da competência prevista na alínea b) do n.º 1 
do artigo 35.° do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, de execução das deliberações da Câmara 
Municipal e de coordenação da atividade inerente ao supra 
mencionado Setor.  
 
2. A prática dos atos de administração ordinária inerentes 
ao exercício da competência prevista na alínea h) do n.º 2 
do artigo 35.° do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, de promover todas as ações necessárias à 
administração corrente do Património Municipal afeto a 
este Gabinete e ao Setor supra referido e ainda à sua 
conservação. 
 
Odivelas, 05 de Maio de 2015.  

 
No uso da competência que me foi subdelegada e 
delegada pela Sr.ª Presidente da CMO, através do 
Despacho n.º 19/PRES/2015, de 30 de Março 

A Vereadora 
 

(Mónica Vilarinho) 
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OUTROS DESPACHOS 
 

 
 

DESPACHO N.º 01/DM/2015 
 

Assunto: Subdelegação de Competências do Diretor 
Municipal na Chefe da Divisão Financeira e de 
Aprovisionamento, Paula Susana do Nascimento Teixeira 
Gonçalves. 

 
Ao abrigo do disposto no artigo 16.º da Lei n.º 49/2012, 
de 29 de agosto, que procede à adaptação à administração 
local da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pelas 
Leis n.ºs 51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de 
dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, e 64/2011, de 22 de 
dezembro, que aprova o estatuto do pessoal dirigente dos 
serviços e organismos da administração central, regional e 
local de Estado, conjugado com o disposto no artigo 44.º 
e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, 
aprovado em Anexo ao Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de 
janeiro, subdelego na Senhora Chefe da Divisão 
Financeira e de Aprovisionamento, PAULA SUSANA 
DO NASCIMENTO TEIXEIRA GONÇALVES, 
Licenciada em Direito, as competências abaixo 
discriminadas, que me foram delegadas pela Sr.ª 
Presidente, através do Despacho de Delegação de 
Competências n.º 23/PRES/2015, de 30 de março, e que 
serão exercidas no âmbito da referida Unidade Orgânica, 
nos seguintes termos e limites: 
 
1. Assinar documentos de mero expediente e 
correspondência, com exceção da dirigida a organismos 
ou entidades públicas; 
 
2. Autorizar férias dos trabalhadores afetos a esta Unidade 
Orgânica, em conformidade com os respetivos mapas e 
requerimentos apresentados pelos trabalhadores, sem 
prejuízo pelo regular funcionamento do serviço e da 
salvaguarda do interesse público; 
 
3. Justificar e injustificar faltas no âmbito do serviço, com 
exceção das mencionadas no n.º 3 do artigo 206.º da Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho, que aprova a Lei Geral do 
Trabalho em Funções Públicas, na sua redação atual; 
 
4. Autorizar a prestação de trabalho suplementar, dentro 
dos limites previstos no artigo 120.º da Lei n.º 35/2014, 
de 20 de junho, na sua redação atual, que aprova a Lei 
Geral do Trabalho em Funções Públicas; 
 
5. Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias 
autenticadas aos interessados, relativas a processos ou 
documentos constantes de processos arquivados e que 
careçam de despacho ou deliberação dos eleitos locais, 
bem como a restituição aos interessados de documentos 
juntos a processos, com respeito pelas salvaguardas 
estabelecidas por lei; 
 

6. Coordenar a elaboração das Grandes Opções do Plano 
(Plano Plurianual de Investimentos e Outras Atividades 
Relevantes) e do Orçamento do Município, promovendo 
o planeamento anual e plurianual de atividades, tanto na 
sua vertente operativa como orçamental; 
 
7. Assegurar os registos e procedimentos contabilísticos, 
de acordo com a legislação em vigor e com os requisitos 
do modelo de gestão estabelecido no Município; 
 
8. Proceder aos estudos prévios, e colaborar na execução 
de operações financeiras ao nível da aplicação de 
disponibilidades e da gestão da carteira de empréstimos; 
 
9. Proceder à liquidação das receitas municipais sempre 
que esta tarefa não esteja cometida a outros serviços; 
 
10. Colaborar com a Divisão de Licenciamentos, 
Atividades Económicas e Projetos Comparticipados na 
gestão financeira destes projetos, preparando os respetivos 
elementos contabilísticos; 
 
11. Assegurar a gestão e controlo das garantias bancárias 
prestadas, quer pelo Município, quer por terceiros a favor 
do Município, no quadro dos contratos estabelecidos; 
 
12. Organizar a Conta de Gerência e elaborar o respetivo 
relatório; 
 
13. Elaborar estudos e propostas relativamente a receitas a 
cobrar pelo Município designadamente sobre o 
Regulamento de Taxas e outras Receitas Municipais; 
 
14. Assegurar a gestão e funcionamento da tesouraria do 
Município, designadamente no que respeita à elaboração 
de planos de tesouraria; 
 
15. Propor diretrizes, mediante análise económico-
financeira, para o aumento das receitas municipais; 
 
16. Colaborar na elaboração de relatórios que 
sistematizem aspetos relevantes da gestão financeira do 
Município; 
 
17. Apoiar tecnicamente as ações relativas à 
empresarialização ou concessão externa de atividades ou 
serviços que o Município tenha decidido empreender; 
 
18. Acompanhar os contratos-programa, protocolos e 
acordos, na sua incidência financeira, em que o Município 
participe; 
 
19. Acompanhar e controlar a execução dos Planos e 
Orçamentos, elaborar relatórios de avaliação dessa 
execução e promover medidas de reajustamento, sempre 
que se verifique a ocorrência de desvios entre o 
programado e o executado; 
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20. Assegurar as atividades de aprovisionamento 
municipal em bens e serviços necessários à execução 
eficiente e oportuna das atividades planeadas, respeitando 
os melhores critérios de gestão económica, financeira e de 
qualidade; 
 
21. Elaborar, em colaboração com os diversos serviços, o 
Plano Anual de Aprovisionamento, em consonância com 
as atividades previstas nos documentos previsionais; 
 
22. Proceder ao lançamento de todos os concursos ou 
outros processos de aquisição, para fornecimento de bens 
e serviços, devidamente autorizados; 
 
23. Proceder à constituição e gestão racional de “stocks”, 
em consonância com critérios definidos, em articulação 
com os diversos serviços utilizadores; 
 
24. Proceder ao armazenamento e gestão material dos 
bens e ao seu fornecimento mediante requisição própria; 
 
 
As competências ora subdelegadas poderão ser revogadas 
a todo o tempo desde que circunstâncias o justifiquem e, 
bem assim como quaisquer atos praticados pela 
subdelegada no exercício da presente subdelegação. 
 
Poderá ainda o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, a subdelegada 
abster-se da prática de quaisquer ações ou iniciativas que, 
por qualquer forma, sejam suscetíveis de alterar a situação 
existente, enquanto o processo ou assunto não lhe for 
devolvido. 
 
Do exercício das competências subdelegadas, deverá a 
subdelegada prestar ao subdelegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
Odivelas, 06 de maio de 2015 
 

Por delegação e subdelegação de competências da 
Presidente da Câmara Municipal 

Despacho 23/PRES/2015, de 30 de março de 2015 
O Diretor Municipal, 

 
(Hernâni Boaventura) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESPACHO N.º 01/SMPC/2015 
 

Assunto: Delegação de assinatura de correspondência e 
expediente, no âmbito do Serviço Municipal de Proteção 
Civil, na Dr.ª Susana Alexandra Santos Silva Gonçalves da 
Costa 
 
Nos termos do artigo 16°, n.º 3 da Lei n.º 49/2012, de 29 
de agosto, dos artigos 35.° a 40.° do Código do 
Procedimento Administrativo e ao abrigo do disposto no 
Despacho da Sr.ª Presidente da CMO, de Designação do 
signatário como Coordenador do Serviço Municipal de 
Proteção Civil, nível equiparado a Chefe de Divisão, n.º 
121/PRES/2013, de 23 de outubro, pelo presente 
Despacho delego, no período de 11 a 15 de maio de 
2015, na Técnica Superior do Mapa de Pessoal da Câmara 
Municipal de Odivelas, Dr.ª Susana Alexandra Santos 
Silva Gonçalves da Costa, a competência abaixo 
discriminada que será exercida no âmbito da respetiva 
subunidade orgânica:  
 
1. Assinatura da correspondência ou do expediente 
necessário á mera instrução de processos.  
 
A competência agora delegada poderá ser revogada a todo 
o tempo, desde que as circunstâncias o justifiquem e, bem 
assim, poderão ser revogados quaisquer atos praticados 
pela delegada.  
 
 
A competência agora delegada poderá ser revogada a todo 
o tempo, desde que as circunstâncias o justifiquem e, bem 
assim, poderão ser revogados quaisquer atos praticados 
pela delegada.  
 
Poderá ainda o delegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, a delegada 
abster-se da prática de quaisquer ações ou iniciativas que, 
por qualquer forma, sejam suscetíveis de alterar a situação 
existente, enquanto o processo ou assunto não lhe for 
devolvido. 
 
Do exercício da competência delegada deverá a delegada 
prestar ao delegante todas as informações solicitadas, 
independentemente do dever genérico de informar. 
 
Odivelas, 7 de maio de 2015 

 
Por Nomeação da 

Sra. Presidente Susana de Carvalho Amador, 
através do Despacho n.º 121/PRES/2013, de 23 de outubro, 

O Coordenador do SMPC 
 

Luís Gomes da Costa 
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AVISOS 
 

 
 

AVISO 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 
Emissão de Alvará de Loteamento 

N.º 1/2015/DRRU - AUGI 
Bairro Casal da Perdigueira – 

União das  Freguesias de Pontinha e Famões 
 

Susana de Carvalho Amador, Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, ao abrigo do disposto nos artigos 
78.º n.º 2 do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, 
na sua redação atual, conjugado com o disposto na Lei nº 
91/95, na sua redação atual, torna-se público que a 
Câmara Municipal de Odivelas, emitiu em 24 de abril de 
2015 o Alvará de Loteamento n.º 1/2015/DRRU-AUGI, 
conforme requerido pela Comissão de Administração 
Conjunta do Bairro Casal da Perdigueira – União das 
Freguesias de Pontinha e Famões, que incide sob os 
prédios descritos na Conservatória do Registo Predial de 
Odivelas inseridos na área delimitada como AUGI. 
 
A operação de loteamento, obras de urbanização e 
condições para a emissão do alvará de loteamento foram 
aprovadas por deliberações camarárias tomadas na 8.ª 
Reunião Ordinária de 24 de abril de 2013 e 21.ª Reunião 
Ordinária de 05 de novembro de 2014 da Câmara 
Municipal de Odivelas. 
 
A área de intervenção cumpre o Plano Diretor Municipal 
de Loures (PDM) publicado no Diário da República I 
Série B de 14 de Julho de 1994 com as alterações 
publicadas a 9 de setembro de 2013. 
 
Características do Loteamento: 
 

Área de intervenção – 47.043,00 m2 ----------------------- 

Área total de lotes – 37.313,50 m2 ------------------------- 

Área habitacional – 21.821,50 m2 -------------------------- 

Área de comércio – 515,00 m2 ------------------------------ 

Área de serviços – 718,50 m2 -------------------------------- 
Área de indústrias – 2.727,50 m2 ---------------------------- 
Área de anexos – 1.906,50 m2 ------------------------------- 

Área total de atividades económicas – 3.961,00 m2 ----- 

Percentagem mínima de atividades económicas – 15% - 

Área total de construção – 27.689,00 m2 ------------------ 

Índice de construção (incluindo anexos) – 0,59 ---------- 

Nº de lotes – 113 ------------------------------------------------ 

Nº de fogos – 165 ----------------------------------------------- 

Densidade habitacional – 35 f/ha --------------------------- 

Nº máximo de pisos – 4 --------------------------------------- 

Nº de lugares de estacionamento nos lotes – 184 -------- 

Nº de lugares de estacionamento exteriores – 7 ---------- 

Área de cedência para espaços verdes – 135,00 m2 ------ 
Área contabilizada para espaços verdes no interior dos 
lotes – 9.976,75 m2 ---------------------------------------------- 
Área total de cedência para espaços verdes – 10.370,50 
m2 ------------------------------------------------------------------ 

Área a integrar no domínio público – 9.729,50 m2 ------ 
 
O Alvará que se publicita contém todos os elementos 
legalmente previstos, designadamente:  
 
� Planta de localização à escala 1/5000; 
� Planta de Síntese do Loteamento à escala 1/500 que 

inclui Quadro Urbanimétrico; 
� Regulamento do Loteamento;  
� Quadro de Ónus; 
� Lista de Devedores entregue pela Comissão de 

Administração Conjunta do Bairro Casal da 
Perdigueira; 

� Quadro da Taxa Municipal de Urbanização e valor da 
Caução atribuído a cada lote; 

 
O processo 975/RC, assim como todo o conteúdo da 
deliberação final camarária e texto integral do alvará estão 
disponíveis para consulta dos interessados no 
Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico e 
da emissão do mesmo é feita publicidade nos termos e 
locais legalmente previstos.  
 
Odivelas, 24 de abril de 2015 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS, 

 
(Susana de Carvalho Amador) 
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DECISÕES COM EFICÁCIA EXTERNA 
 

 
 
 

HABITAÇÃO 
 

 
 

Decisões com eficácia externa tomadas pela Vereadora Sandra 
Cristina de Sequeiros Pereira, ao abrigo do disposto no 
Despacho de delegação e subdelegação de competências da 
Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, n.º 
137/PRES/2013, de 23 de outubro, no âmbito da Divisão de 
Habitação, referentes ao mês de abril de 2015, nos termos da 
informação n.º Interno/2015/4812, de 2015.04.30: 
 
Divisão de Habitação 
 
Setor de Intervenção na Habitação Social (SIHS) 
 
EDOC/2014/38504 
Interno/2015/2917 de 2015/03/12 
Assunto: Atribuição de fogo municipal a Marisa Carina Pereira 
Martins – Transmissão por morte do pai 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo, face ao compromisso de 
atribuição de fogo municipal, assumido pela Câmara Municipal 
de Odivelas em 2009. Segue ofício assinado.” 
Data da decisão: 2015/04/24 
 
 
Setor de Estudos, Planeamento e Controle (SEPC) 
 
EDOC/2015/13800 
Interno/2015/2705 de 2015/03/06 
Assunto: Odivelas Autarquia Familiarmente Responsável: 
Projeto de Capacitação em Economia Familiar – Ateliês de 
Reutilização de Vestuário e de Têxteis-Lar. 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo. Visto com agrado o 
interesse e o nível de estruturação da proposta de intervenção 
apresentada. À Divisão de Habitação para tramitação 
subsequente visando a implementação da iniciativa.” 
Data da decisão: 2015/04/10 
 
 
Setor de Gestão do Parque Habitacional (SGPH) 
 
EDOC/2014/8253 
Interno/2015/3274 de 2015/03/20 
Assunto: Prohabita I Acordo 328 (III Fase) Maria Madalena 
Silva – Alameda Fernando Namora, 10, 4º E – Póvoa de Santo 
Adrião – Atendimento para projecto de regularização de dívida 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo, face ao informado e 
proposto. Oficie-se a subarrendatária.” 
Data da decisão: 2015/04/09 
 
EDOC/2014/10270 
Interno/2015/3927 de 2015/04/09 
Assunto: Largo António Aleixo, 3, R/C Esq. Loja , Codivel, 
Odivelas – Palmira Sarmento Jordão – Notificação para 
desocupação de instalações municipais e realojamento em 
habitação municipal 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo. Segue ofício assinado. À 
Divisão de Habitação.” 

Data da decisão: 2015/04/17 
 
EDOC/2014/48222 
Interno/2015/3432 de 2015/03/25 
Assunto: Relatório Final – quanto à transmissão do contrato de 
arrendamento por morte da titular do contrato de arrendamento 
do locado sito na Rua Vitorino Nemésio, n.º 7 – C/V Dta – 
Póvoa Santo Adrião 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo, com a proposta de 
Decisão Final, considerando os factos e fundamentação jurídica 
apresentados. Segue ofício assinado.”  
Data da decisão: 2015/04/08 
 
EDOC/2015/14254 
Interno/2015/2814 de 2015/03/10 
Assunto: Acordo de regularização de dívida – Fogo: Rua Dr. 
Fernando Valle, n.º 2 – 2º Dtº - Odivelas – Titular: Domingos 
Rodrigues Neves 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo, com o plano de 
regularização apresentado, face ao informado e proposto. Oficie-
se o arrendatário.” 
Data da decisão: 2015/04/06 
 
EDOC/2015/17138 
Interno/2015/3396 de 2015/03/24 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 7, Rua Padre Pinto – 
Odivelas - Pagamento de quotas 2015. 
Decisão da Sra. Vereadora: “Autorizo, conforme proposto, o 
cabimento, compromisso e pagamento de 180 €, relativos a 
encargos com condomínio, condicionado à verificação do 
cumprimento do previsto na Lei nº 8/2012 de 21/02 e no 
Decreto-Lei 127/2012 de 21/06. Ao DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2015/04/06 
 
EDOC/2015/17397 
Interno/2015/3438 de 2015/03/25 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 79, Av. D. Dinis – 
Odivelas - Pagamento de quotas 2015. 
Decisão da Sra. Vereadora: “Autorizo, conforme proposto, o 
cabimento, compromisso e pagamento da verba de 204 €, 
relativa a encargos com condomínios, condicionado à verificação 
do cumprimento do previsto na Lei nº 8/2012 de 21/02 e no 
Decreto-Lei 127/2012 de 21/06. Ao DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2015/04/06 
 
EDOC/2015/18054 
Interno/2015/3554 de 2015/03/27 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 6, Travessa Alves Cardoso 
– Odivelas - Pagamento de quotas 2015. 
Decisão da Sra. Vereadora: “Autorizo, conforme proposto, o 
cabimento, compromisso e pagamento da verba de 424,70 €, 
relativa a encargos com condomínio, condicionado à verificação 
do cumprimento do previsto na Lei nº 8/2012 de 21/02 e no 
Decreto-Lei 127/2012 de 21/06. Ao DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2015/04/09 
 
EDOC/2015/18081 
Interno/2015/3572 de 2015/03/27 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 4, Rua Bordalo Pinheiro – 
Odivelas - Pagamento de quotas 2015. 
Decisão da Sra. Vereadora: “Autorizo, conforme proposto, o 
cabimento, compromisso e pagamento de 528 €, verba relativa a 
encargos com condomínio, condicionado à verificação do 
cumprimento do previsto na Lei nº 8/2012 de 21/02 e no 
Decreto-Lei 127/2012 de 21/06. Ao DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2015/04/09 
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EDOC/2015/18126 
Interno/2015/3866 de 2015/04/08 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 12, Rua Cristovão 
Colombo – Odivelas - Pagamento de quotas 2015. 
Decisão da Sra. Vereadora: “Autorizo, conforme proposto, o 
cabimento, compromisso e pagamento da verba de 270,96 €, 
relativa a encargos com condomínio, condicionado à verificação 
do cumprimento do previsto na Lei nº 8/2012 de 21/02 e no 
Decreto-Lei 127/2012 de 21/06. Ao DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2015/04/27 
 
EDOC/2015/18199 
Interno/2015/3650 de 2015/03/31 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 11, Rua Cristovão da 
Gama – Pontinha - Pagamento de quotas 2015. 
Decisão da Sra. Vereadora: “Autorizo, conforme proposto, o 
cabimento, compromisso e pagamento de 302,40 €, relativos a 
encargos de condomínio, condicionado à verificação do 
cumprimento do previsto na Lei nº 8/2012 de 21/02 e no 
Decreto-Lei 127/2012 de 21/06. Ao DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2015/04/27 
 
EDOC/2015/18809 
Interno/2015/3724 de 2015/04/01 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 16, Rua do Poder Local – 
Pontinha - Pagamento de quotas 2015. 
Decisão da Sra. Vereadora: “Autorizo, conforme proposto, o 
cabimento, compromisso e pagamento da verba de 342 €, 
relativa a encargos de condomínio, condicionado à verificação 
do cumprimento do previsto na Lei nº 8/2012 de 21/02 e no 
Decreto-Lei 127/2012 de 21/06. Ao DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2015/04/27 
 
EDOC/2015/18834 
Interno/2015/3735 de 2015/04/01 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 13, Rua Alves Redol – 
Odivelas - Pagamento de quotas 2015. 
Decisão da Sra. Vereadora: “Autorizo, conforme proposto, o 
cabimento, compromisso e pagamento da verba de 145,88 €, 
relativa a encargo com condomínio, condicionado à verificação 
do cumprimento do previsto na Lei nº 8/2012 de 21/02 e no 
Decreto-Lei 127/2012 de 21/06. Ao DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2015/04/14 
 
EDOC/2015/20072 
Interno/2015/4003 de 2015/04/10 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 4, Rua Dr. Teófilo Braga – 
Odivelas - Pagamento de quotas 2015. 
Decisão da Sra. Vereadora: “Autorizo, conforme proposto, o 
cabimento, compromisso e pagamento da verba de 240 €, 
relativa a encargo com condomínio, condicionado à verificação 
do cumprimento do previsto na Lei nº 8/2012 de 21/02 e no 
Decreto-Lei 127/2012 de 21/06. Ao DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2015/04/27 
 
EDOC/2015/20306 
Interno/2015/3989 de 2015/04/10 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 23, Rua Palmira Bastos – 
Ramada - Pagamento de quotas 2015. 
Decisão da Sra. Vereadora: “Autorizo, conforme proposto, o 
cabimento, compromisso e pagamento da verba de 194,40 €, 
relativa a encargos com condomínio, condicionado à verificação 
do cumprimento do previsto na Lei nº 8/2012 de 21/02 e no 
Decreto-Lei 127/2012 de 21/06. Ao DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2015/04/27 
 

EDOC/2015/20928 
Interno/2015/4107 de 2015/04/14 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 27, Rua Serpa Pinto – 
Odivelas - Pagamento de quotas 2015. 
Decisão da Sra. Vereadora: “Autorizo, conforme proposto, o 
cabimento, compromisso e pagamento da verba de 240 €, 
relativa a encargos com condomínio, condicionado à verificação 
do cumprimento do previsto na Lei nº 8/2012 de 21/02 e no 
Decreto-Lei 127/2012 de 21/06. Ao DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2015/04/27 
 
EDOC/2015/21013 
Interno/2015/4121 de 2015/04/14 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 7, Rua Vitorino Nemésio 
– Póvoa de Santo Adrião - Pagamento de quotas 2015. 
Decisão da Sra. Vereadora: “Autorizo, conforme proposto, o 
cabimento, compromisso e pagamento, da verba de 260 €, 
relativa a encargo com condomínio, condicionado à verificação 
do cumprimento do previsto na Lei nº 8/2012 de 21/02 e no 
Decreto-Lei 127/2012 de 21/06. Ao DJGFP/DFA.“ 
Data da decisão: 2015/04/27 
 
EDOC/2015/21521 
Interno/2015/4276 de 2015/04/17 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 15, Av. Bombeiros 
Voluntários – Pontinha - Pagamento de quota extraordinária 
(obras). 
Decisão da Sra. Vereadora: “Autorizo, conforme proposto, o 
cabimento, compromisso e pagamento da verba de 395 €, 
relativa encargos de condomínio (pagamento de quota 
extraordinária), condicionado à verificação do cumprimento do 
previsto na Lei nº 8/2012 de 21/02 e no Decreto-Lei 127/2012 
de 21/06. Ao DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2015/04/27 
 
EDOC/2015/21974 
Interno/2015/4363 de 2015/04/20 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 2, Rua Ilha do Faial – 
Pontinha - Pagamento de quotas 2015. 
Decisão da Sra. Vereadora: Autorizo, conforme proposto, o 
cabimento, compromisso e pagamento da verba de 240 €, 
relativa a encargo com condomínio, condicionado à verificação 
do cumprimento do previsto na Lei nº 8/2012 de 21/02 e no 
Decreto-Lei 127/2012 de 21/06. Ao DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2015/04/27 
 
EDOC/2015/22225 
Interno/2015/4395 de 2015/04/21 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 13, Praceta 1º de 
Dezembro – Póvoa de Santo Adrião - Pagamento de quotas 
2015. 
Decisão da Sra. Vereadora: “Autorizo, conforme proposto, o 
cabimento, compromisso e pagamento da verba de 210 €, 
relativa a encargos com condomínio, condicionado à verificação 
do cumprimento do previsto na Lei nº 8/2012 de 21/02 e no 
Decreto-Lei 127/2012 de 21/06. Ao DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2015/04/27 
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ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

 
 

7.ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
 

Realizada em 7 de maio de 2015 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

PROPOSTA DE RECOMENDAÇÃO 
 

 
 

“PROPOSTA DE RECOMENDAÇÃO 
 

ADOÇÃO DE LINGUAGEM INCLUSIVA EM 
TODOS OS DOCUMENTOS MUNICIPAIS 

 
Considerando que: 
 
1. Vinte anos depois da adoção da Declaração e 
Plataforma de Ação de Beijing são muitos os desafios e as 
dificuldades na promoção da igualdade de género e no 
empoderamento das mulheres. Nas Nações Unidas 
discute-se a agenda de Desenvolvimento do Pós 2015 
enquanto as mulheres continuam a lutar contra a pobreza 
e por uma mudança política, social e cultural que lhes 
permita uma vida digna e uma cidadania plena; 
 
2. A contestação feminina ao uso de linguagem sexista e a 
luta pelo reconhecimento de direitos civis e políticos não é 
nova. Em 1791, Olympe de Gouges escreveu a 
Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, em 
resposta à Déclaration des droits de l’homme et du 
citoyen. A sua luta pela igualdade custou-lhe a vida; 
 
3. Em Portugal, a nível legislativo é de assinalar a 
aprovação da lei que tornou a violência doméstica crime 
público e a lei da paridade. Mas os desafios e as 
dificuldades na promoção da igualdade de género são 
imensas; 
 
4. As mulheres em Portugal enfrentam também um nível 
insatisfatório de consciência e sensibilização para as 
questões de género por parte do governo e nas estruturas 
da administração pública; 
 
5. Para além da partilha desigual das responsabilidades 
entre mulheres e homens na gestão da vida familiar 
baseada nas representações genderizadas dos papéis 
sociais, da desigualdade salarial entre homens e mulheres, 

da elevada taxa de desemprego e de pobreza entre as 
mulheres e do reduzido número de mulheres nos 
processos de decisão económica e de decisão e 
representação política, as mulheres em Portugal enfrentam 
também um nível insatisfatório de consciência e 
sensibilização para as questões de género por parte do 
poder público central e local e nas estruturas da 
administração pública; 
 
6. Apesar do V Plano Nacional para a Igualdade, Género, 
Cidadania e Não Discriminação prever a realização de um 
estudo para avaliar o grau de utilização de linguagem 
inclusiva na administração pública, o próprio Plano da 
Igualdade, publicado no Diário da República, não 
respeitava as orientações do Guia para uma Linguagem 
Promotora da Igualdade entre Mulheres e Homens na 
Administração Pública publicado pela Comissão para a 
Cidadania e Igualdade de Género uma vez que as as regras 
de legística da Imprensa Nacional permitem a “correção” 
dos textos ou seja promovem a perpetuação do uso de 
linguagem discriminatória.  
 
7. A jornalista Andreia Sanches, em num artigo publicado 
no jornal Público em janeiro de 2014 aponta que na lei 
orgânica da Presidência do Conselho de Ministros, de 
2007, no artigo 4.º, lê-se que a Comissão para a Cidadania 
e Igualdade de Género deverá ser dirigida por um 
presidente, coadjuvado por um vice-presidente sem 
mencionar a hipótese de ser nomeada uma presidente ou 
uma vice-presidente, apesar de até à data terem sido 
sempre mulheres a liderar a Comissão; 
 
8. A negligência do governo em respeitar o uso de uma 
linguagem inclusiva, em que ambos os sexos sejam 
mencionados de forma igual e paralela, tem como 
expoente máximo o cartão de cidadão. A obtenção do 
cartão de cidadão é obrigatória para todos os cidadãos 
nacionais, residentes em Portugal ou no estrangeiro, a 
partir dos 6 anos de idade ou logo que a sua apresentação 
seja exigida para o relacionamento com algum serviço 
público. O cartão de cidadão é por definição um 
documento autêntico que contém os dados de cada 
cidadão relevantes para a sua identificação mas que na 
verdade não respeita a identidade de 5.515.578 cidadãs, 
mais de metade da população; 
 
9. Por proposta da Mesa, aceite unanimemente, o 
Regimento da Assembleia Municipal de Odivelas foi 
construído com base em linguagem inclusiva do ponto de 
vista do género; 
 
10. Alguns regulamentos e programas municipais 
perpetuam linguagem discriminatória, como acontece no 
caso do “Cartão Jovem Cidadão” ou do “Cartão 
Municipal Sénior”, por exemplo. 
 
Assim, a Assembleia Municipal de Odivelas, reunida em 
plenário no dia 7 de maio de 2015, recomenda ao 
executivo municipal que:  
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1. Progressivamente altere os seus programas e 
regulamentos, todas as publicações municipais, todos os 
documentos e formulários de todos os serviços tutelados 
pelo município para que adotem uma linguagem 
verdadeiramente inclusiva; 
 
2. Cumpram as recomendações do Guia para uma 
Linguagem Promotora da Igualdade entre Mulheres e 
Homens na Administração Pública, recorrendo ao uso de 
linguagem não discriminatória de género; 
 
(Documento apresentado pela bancada do BE – Aprovado por 
Maioria - com os votos a favor das bancadas do PS, CDU, BE e 
CDS/PP e com os votos contra da bancada do PSD.) 

 
O Presidente da Assembleia Municipal de Odivelas 

 
(Miguel Cabrita) 

 
Odivelas, 08 de maio de 2015” 
 
(Aprovada por maioria) 

 
 
 
 

MUNICIPÁLIA E.M. 
PRESTAÇÃO DE CONTAS/LIQUIDAÇÃO 

 

 
 

PRESTAÇÃO DE CONTAS/LIQUIDAÇÃO DA MUNICIPÁLIA E.M. 
 

Prestação de Contas de 1 de janeiro a 31 de outubro de 
2014 e Prestação de Contas/Liquidação de 1 de 
novembro a 31 de dezembro de 2014 da Municipália, 
Gestão de Equipamentos e Património do Município de 
Odivelas, E.M., remetida pela Senhora Presidente da 
Câmara, a esta Assembleia Municipal, conforme o 
deliberado na 2.ª reunião extraordinária da Câmara 
Municipal de Odivelas, realizada em 23 de abril de 2015, 
Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 8 de 2015, 
página 21, de acordo com a informação n.º 2015/4245, de 
2015.04.16, que se dá como reproduzida e arquivada na 
pasta da presente reunião. 
 
 

“RELATÓRIO DE GESTÃO DA MUNICIPÁLIA 
Gestão de Equipamentos e Património do 

Município de Odivelas EM 
 

(1 de janeiro a 31 de outubro 2014) 
 

Enquadramento Estratégico  
 
Em 24 de Outubro de 2013 tomou posse o Conselho de 
Administração da MUNICIPÁLIA - Gestão de 
Equipamentos e Património do Município de Odivelas 
EM (daqui em diante referida por Municipália EM). O 
referido conselho tinha a seguinte constituição: 

Presidente, Dr. Mário Máximo dos Santos e Vogais o Sr. 
Luís Filipe de Sá e o Dr. Eduardo Espada. 
 
A missão atribuída pelo acionista único da Municipália (O 
Município de Odivelas) ao Conselho de Administração 
empossado era o da definição e aplicação de um Plano de 
Reestruturação que viesse a colocar a empresa fora da 
alçada dos critérios de extinção constantes da alínea 1, do 
art°. 62 da Lei 50/2012.  
 
O Plano de Reestruturação foi apresentado e deliberado 
em reunião da Câmara Municipal de Odivelas a 20 de 
dezembro de 2013. E logo se iniciou a sua implementação. 
A 17 de março de 2014 foi também deliberado em reunião 
de Câmara Municipal o Plano de Atividades e Orçamento 
que objetivava a implementação do citado Plano de 
Reestruturação.  
 
No final do 1° semestre de 2014 a empresa apresentou um 
resultado líquido positivo de 47.846 euros. Ou seja, o 
resultado das medidas tomadas demonstrou que o 
caminho estratégico traçado era um caminho adequado.  
 
Todavia, a IGF (em ofício de meados de junho de 2014) 
intimou a Câmara Municipal de Odivelas a iniciar um 
processo de dissolução da empresa que levasse, depois, à 
sua extinção. Invocou o não cumprimento, durante os 
exercícios de 2009, 2010 e 2011 dos preceitos legais 
constantes da lei 50/2012, nomeadamente a já referida 
alínea 1 do art°. 62.  
 
Dando sequência aos termos do ofício da IGF a Câmara 
Municipal de Odivelas (de ora em diante referida por 
CMO) constituiu um grupo de trabalho para iniciar o 
processo que levasse à elaboração de um Plano de 
Internalização das atividades da Municipália EM. A 
dissolução da Municipália EM veio a ser deliberada, com 
efeitos a partir de 3 1 de outubro de 2014. Procedeu-se, 
concomitantemente, a internalização das atividades 
constantes no Plano de Internalização e respetivos 
trabalhadores necessários para a execução das mesmas. As 
deliberações necessárias para o culminar do processo de 
dissolução da Municipália EM ocorreram da seguinte 
forma e calendário:  
 
- 3 de outubro de 2014: deliberação em sede de CMO  
- 16 de outubro de 2014: deliberação em sede de AMO 
(Assembleia Municipal de Odivelas)  
- 23 de outubro de 2014: deliberação em sede de 
Assembleia-Geral da Municipália EM  
 
Após a consumação da dissolução, a 31 de outubro, 
iniciou-se um processo de liquidação que terá o relatório 
específico adequado.  
 
Composição do Presente Documento  
 
No documento integrado que se apresenta, 
consubstanciando toda a informação relevante para a 
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dissolução da Municipália EM, constam todos os mapas 
contabilísticos adequados para o efeito bem como os 
devidos comentários técnico-contabilísticos apresentados 
pela Dr.ª Sandra Lameira (TOC) e a respetiva certificação 
de Oliveira Reis e Associados (ROC). 
 
Faz parte integrante do documento, claro, o presente 
relatório do Conselho de Administração. 
 
Dos Resultados Apresentados  
 
Após o início do processo de elaboração do Plano de 
Internalização (nos finais de junho 2014) a atividade em 
exploração ficou maculada pelo facto de ser pública 
(como de resto tinha de ser) a situação que levaria à 
dissolução e extinção da empresa (com a inevitável saída 
de trabalhadores). Mesmo assim, conseguiu-se manter um 
elevado nível de excelência nos serviços prestados e houve 
perdas de público que acabaram por ser recuperadas.  
 
Com o aprofundamento do processo de dissolução (logo 
seguido do processo de liquidação), a CMO veio a 
desreconhecer o contrato-programa celebrado com a 
Municipália EM (deliberação da CMO em 7 de novembro 
mas com efeitos contabilísticos na dissolução) havendo, 
por isso, direito à reversão dos valores transferidos a título 
de subsídio à exploração e à não transferência do restante 
(contas a 31 de outubro). Esse valor, globalmente, atinge 
o montante de 685.000 euros (tendo sido efetivamente 
transferido pela CMO 548.000 euros).  
 
Por outro lado, a sustentabilidade do Plano de Atividades 
e Orçamento 2014 assentava, em parte significativa, na 
afetação dos custos estruturais dos equipamentos (como 
sempre, aliás, deveria ter acontecido) ao acionista único. 
Exceção feita à parte dos custos derivados do consumo de 
água (SMAS) mais nenhuns custos vieram a ser 
repercutidos. Tal situação levou a um não ressarcimento 
de valor justamente orçamentado com o montante de 
341.792 euros.  
 
Refira-se, ainda, que os valores respeitantes às 
indemnizações aos trabalhadores que vieram a sair da 
Municipália EM, na sequência do processo de 
internalização, ascenderam a 479.994 euros. 
 
Se agregarmos estas três verbas (alheias, por completo, à 
exploração da atividade da empresa) encontramos o 
montante de 1.506.786 euros. Ora, o resultado global 
apresentado em 31 de outubro, no contexto da dissolução 
da empresa, é de 1.505.560 euros (resultado após 
imposto). 
 
Considerações Finais 
 
Após anos de serviço público de excelência a Municipália 
EM terminou a sua atividade. Cabe enaltecer os serviços 
prestados na área cultural, artística, desportiva e de lazer. 

Serviços que se tornaram dignos de referência no 
concelho de Odivelas, na AML e no pais.  
 
Durante toda a sua atividade a empresa cumpriu 
integralmente todos os preceitos das leis e normativos 
vigentes. A dissolução da empresa aconteceu não por 
qualquer situação de insolvência ou de ausência de 
viabilidade de exploração mas apenas por causa dos 
critérios definidos na Lei 50/2012, no seu artigo 62, 
número 1. Critérios que, não será demais realçar, 
apresentaram duas características essenciais:  
 
- foram de aplicação retroativa  
- jamais levaram em conta o balanço social, isto é, os 
benefícios concretos que a sua atividade gerou para todos 
os munícipes do concelho de Odivelas e da AML 
 
Acresce ainda o facto de a gestão levada a cabo durante o 
exercício de 2014 ter demonstrado uma completa inversão 
de paradigma estratégico.  
 
Inversão essa que permitiu que os resultados de 
exploração se mostrassem positivos, como atrás vimos, 
quer no primeiro semestre (como já atrás referido), quer a 
31 de outubro de 2014, data da dissolução (Isto se 
levarmos em conta tudo o que de estratégico ficou 
deliberado em sede de Plano de Atividades e Orçamento 
da empresa para o exercício de 2014). 
 
Aos trabalhadores da empresa, desde a sua fundação, é 
devido um louvor pelo empenho, competência e talento. 
A todos os trabalhadores: aos que infelizmente já 
faleceram, aos que entretanto, por razões de sua vida 
profissional e pessoal deixaram a empresa quando assim o 
entenderam; aos que saíram no momento da dissolução 
recebendo a respetiva indemnização e ainda, claro, aos 
que foram internalizados na CMO. Um justo bem haja a 
todos! 
 
Resta deixar aqui bem vincado que o Conselho de 
Administração da Municipália EM sente que, em todos os 
momentos deste processo delicado, vivido entre 24 de 
outubro de 2013 e 31 de outubro de 2014 (em articulação 
com a CMO), atuou sempre de modo assertivo, em prol 
da comunidade e em respeito absoluto pelas regras da boa 
gestão e do sequente cumprimento da lei. 
 
Odivelas, 31 de Dezembro de 201 
 
MÁRIO MÁXIMO DOS SANTOS 
 
LUÍS FILIPE DE OLIVEIRA E SÁ 
 
EDUARDO ESPADA (…)” 
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“RELATÓRIO DE GESTÃO DA MUNICIPÁLIA 
Gestão de Equipamentos e Património do 

Município de Odivelas EM 
 

Do período de LIQUIDAÇÃO 
(1 de novembro a 31 de dezembro 2014) 

 
Na sequência do processo de dissolução da Municipália - 
Gestão de Equipamentos e Património do Município de Odivelas 
EM (de ora em diante referida por Municipália EM), 
iniciou-se o período de liquidação, tendo sido o signatário 
nomeado em reunião de Câmara Municipal de Odivelas 
(de ora em diante referida por C. M. O.). O período de 
liquidação decorreu de 1 de novembro a 31 de dezembro 
de 2014. 
 
Os termos da liquidação devem obedecer ao Regime 
Jurídico dos Procedimentos Administrativos de dissolução 
e liquidação de entidades comerciais, regime aprovado 
pelo Decreto Lei n° 76-A/2006 de 29 de março. 
 
A empresa em processo de liquidação definiu todos os 
procedimentos de forma a:  
 
- Liquidar o passivo social (cfr Artigo 154° do CSC);  
- Apresentar as Contas Finais e deliberação de sócios (cfr 
Artigo 160° do CSC); 
- Proceder a ações pendentes, ativo e passivo 
supervenientes (cfr artigos 162°e 163° do CSC).  
- Proceder ao registo comercial da liquidação (cfr Artigo 
162 do CSC); 
 
Todos os procedimentos (exceto naturalmente o respetivo 
registo) foram implementados de acordo com a realidade 
contabilística, as disponibilidades financeiras existentes e, 
no caso dos dossiês em contencioso, de acordo com os 
procedimentos legais aconselháveis.  
 
Os quadros contabilísticos que constam do presente 
documento expressam com rigor todos os movimentos 
realizados e demonstram que todos os procedimentos 
expectados pela liquidação foram executados dentro do 
espaço de tempo definido pelo acionista único (de 1 de 
novembro a 31 de dezembro de 2014). 
 
O resultado líquido da liquidação (depois de impostos) é 
de - 41.074,96 euros. Todas as medidas tomadas e ações 
desenvolvidas foram realizadas em perfeita sintonia com o 
acionista único e em permanente monitorização com o 
mesmo. 
 
Odivelas, 28 de Fevereiro de 2015  
 
Mário Máximo dos Santos 
Liquidatário da Municipália EM (…)” 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

 

RETIRADA DE PONTO 
 

 
 

RETIRADA DE PONTO DA ORDEM DO DIA DA 
PRESENTE REUNIÃO 

 
Retirada do ponto 3 referente à “Aprovação da Ata da 22.ª 
Sessão Extraordinária de 2014 da Assembleia Municipal – 
18 de dezembro”, da Ordem do Dia da presente Reunião, 
para ser deliberada na próxima reunião da Assembleia 
Municipal. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

 
 
 

NOTA RETIFICATIVA 
 

 
 

DOCUMENTOS APRESENTADOS NO PERÍODO 
ANTES DA ORDEM DO DIA 

 
No Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 7/2015, de 
21 de abril, página 52, no que se refere à deliberação 
referente ao documento (Moção) apresentado no período 
antes da ordem do dia da 5.ª Sessão Extraordinária, da 
Assembleia Municipal de Odivelas, realizada em 9 de abril 
de 2015, com o título “Creche e JI Crianças de São José - 
PROSÁLIS”, foi solicitado pelo serviço emissor do 
documento mencionado, a sua republicação, em virtude 
de o documento publicado, anteriormente, não estar 
completo. Procede-se de seguida à republicação da versão 
completa do mesmo. 

 
 

“MOÇÃO 
 

CRECHE E JI CRIANÇAS DE SÃO JOSÉ – PROSÁLIS 
 

Os pais das 40 crianças que frequentam a creche e o 
jardim-de-infância, de propriedade da PROSALIS – 
Projeto de Saúde em Lisboa – IPSS, foram informados 
por circular, datada de 11 de Março, da decisão de 
encerramento dos seus serviços a partir do final do mês de 
Março, decisão entretanto antecipada, para o dia 17 de 
Março de 2015. 
 
É referida nesta circular que esta entidade “se encontra a 
atravessar um período de grandes dificuldades financeiras 
devido a uma série de fatores, nomeadamente, o 
encerramento do Centro Novas Oportunidades, o 
encerramento de três ATL, a extinção do Governo Civil 
de Lisboa e tendo igualmente perdido outros apoios 
financeiros que habitualmente usufruía, devido ao 
contexto económico que se vivencia presentemente entre 
outros. (…) Acresce, ainda, que uma antiga funcionária da 
instituição requereu um processo de insolvência da 
PROSALIS.” 
 
Importa referir que os pais foram confrontados com esta 
decisão sem ser assegurada qualquer alternativa no 
acompanhamento das crianças, significando esta mais um 
fator de abandono e de exclusão no acesso a direitos 
fundamentais por parte das famílias e crianças que vivem 
nos chamados bairros do Governo Civil. 
 
O Instituto da Segurança Social e o Governo PSD/CDS 
não podem ficar passivos perante este quadro pois, numa 
perspetiva de proximidade e de complementaridade, face à 

ausência de uma resposta pública que se exige e a que os 
moradores desta freguesia do concelho de Odivelas têm, 
constitucionalmente, direito, este é um serviço de vital 
importância para a população da Urmeira. 
 
Ao longo do último mês os pais e encarregados de 
educação, têm desenvolvido diversas formas de luta, 
exigindo que o equipamento continue a funcionar no 
bairro, não tendo de deslocar para qualquer outro local as 
suas crianças. 
 
Estiveram na Assembleia Municipal a denunciar a 
situação, chamaram a comunicação social, reuniram com a 
Junta de Freguesia, a Câmara e a Segurança Social. Mas até 
ao momento o equipamento continua encerrado, algumas 
foram encaminhadas para uma entidade fora do bairro, 
outras estão entregues às famílias que as estão a 
acompanhar, mas os pertences das crianças, deixados 
naquelas instalações, antes do encerramento, continuam 
por entregar.  
 
Os eleitos da CDU na Câmara Municipal de Odivelas e o 
Grupo Parlamentar do PCP têm acompanhado, desde o 
início, o processo do encerramento da Creche e Jardim de 
Infância «Crianças de S. José», na Urmeira, mantido 
contacto com os pais das crianças que frequentam este 
equipamento e invitado todos os esforços para inverter 
estar situação.  
 
Embora este fosse um equipamento privado, pertencia à 
rede solidária e tinha acordos de cooperação com a 
segurança social desde 2002 tendo, ao longo destes anos 
prestado um apoio imprescindível às crianças e famílias do 
Bairro da Urmeira, não podendo por isso a Câmara 
Municipal ficar indiferente a toda esta situação devendo 
ter uma atitude proactiva na exigência da reabertura deste 
equipamento. 
 
Assim, consideramos que: 
 
É inaceitável a passividade do Centro Regional da 
Segurança Social perante o desaparecimento deste 
equipamento, quando não há respostas de Creche e 
Jardim de Infância nestes bairros, os mesmos são escassos 
na Freguesia da Pontinha e no Concelho de Odivelas.  
 
Não são assumidas responsabilidades pelos prejuízos 
causados aos pais e às crianças, por esta decisão. 
 
A Segurança Social, em reuniões com os pais, sugeria que 
aqueles que se encontram desempregados fiquem em casa 
com os seus filhos e que lhes sejam dadas listas de 
contactos de outros equipamentos sociais (onde ainda 
consta a PROSALIS), ou que empurrem as crianças para 
um outro equipamento fora do Bairro; 
 
Tendo a PROSALIS celebrado um contrato de prestação 
de serviços com os pais das crianças que frequentam este 
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equipamento, devem assumir as consequências pela 
quebra destes compromissos. 
 
A Assembleia Municipal de Odivelas, reunida no dia 9 de 
Abril de 2015, recomenda à Câmara Municipal de 
Odivelas, que: 
 
1. Intervenha junto do Instituto da Segurança Social com 
vista à reabertura deste equipamento de fundamental 
importância para as crianças do Bairro;  
 
2. Exija à Segurança Social informação sobre o 
acompanhamento desta Instituição nos últimos anos, 
sendo apurados os motivos que levaram ao seu 
encerramento; 
 
3. Exija, ainda, à Segurança Social que se responsabilize 
pelas consequências da quebra dos compromissos 
assumidos entre os Pais das crianças e a PROSALIS. 
 
(Documento apresentado pela bancada da CDU – Aprovado por 
Maioria com os votos a favor das bancadas do CDU, CDS/PP, 
PS e BE. A bancada do PSD não participou na votação por estar 
ausente durante a mesma). 

 
O Presidente da Assembleia Municipal de Odivelas 

 
(Miguel Cabrita) 

 
Odivelas, 09 de abril de 2015” 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 
 
 


