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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

13.ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
 
 

Realizada em 1 de julho de 2015 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

VOTO DE PESAR 
 

 
 

JOÃO LIMPINHO 
 
“Desapareceu uma notável personalidade do mundo 
artístico português. Um dos nomes de referência da 
cultura em Portugal, João Limpinho, faleceu deixando-nos 
a todos mais pobres. Foi, sem dúvida, um cidadão de 
conduta cívica exemplar e que aliado a isso brindou o 
mundo com inúmeras obras de expressão artística 
notáveis.  
 
João Limpinho licenciou-se em Escultura pela ESBAL, e 
fez um percurso artístico sempre em crescendo. Prova 
disso mesmo, são os magníficos trabalhos que este 
brilhante escultor tem exibido, paulatinamente, em vários 
espaços públicos espalhados por concelhos de todo o país, 
sendo de destacar as imponentes estátuas que simbolizam 
o Rei D. Dinis e a Rainha Santa Isabel, e que muito 
enobrecem a entrada do Centro de Exposições de 
Odivelas. Sendo um homem discreto e reservado, nunca 
recusou, porém, os convites para participar e envolver-se 
em outras atividades culturais direcionadas para outros 
artistas que foram promovidas por esta Câmara Municipal.  
 
Ficámos sem um dos nomes de referência da cultura e das 
artes em Portugal. Todos recordaremos as suas belíssimas 
esculturas, a sua presença, simpatia e generosidade, fatores 
reveladores do excelente Ser Humano que sempre foi, 
sendo por isso de toda a justiça, a Câmara Municipal de 
Odivelas deliberar aprovar um voto de pesar pelo 
desaparecimento de João Limpinho e apresentar aos seus 
familiares e amigos mais próximos as mais sentidas 
condolências.” 
 
(Aprovado, por unanimidade) 
 
Odivelas, 02 de julho de 2015 
 

O VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
Por Delegação de Competências, nos termos dos 

Despachos n.ºs 144/PRES/2013 e 45/PRES/2015 
 

(Hugo Martins)” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

VOTOS DE CONGRATULAÇÃO 
 

 
 

CAMPEONATO EUROPEU DE FUTEBOL SUB-21 
 
“As cores nacionais subiram mais alto no Campeonato 
Europeu de Futebol, em sub-21, que decorreu na 
República Checa. Os jovens da Seleção Nacional de 
Futebol dignificaram o nome de Portugal e foram, ainda 
mais longe ao apurarem-se também para os Jogos 
Olímpicos de 2016 que se irão realizar no Brasil. 
 
Todos os 23 jogadores, são um motivo de orgulho para 
todos os portugueses, que representaram o nosso País ao 
melhor nível e demonstraram o trabalho de excelência que 
tem vindo a ser desenvolvido pelos clubes profissionais 
do futebol português. Uma vez mais, a bandeira nacional 
subiu ao mais alto patamar mundial, unindo todos os 
portugueses neste sentimento de alegria, que é um 
estímulo e um impulso para os mais jovens acreditarem 
nos seus sonhos e certeza de um futuro risonho para o 
desporto nacional, em particular para o futebol.   
 
Ao sagrarem-se vice-campeões da Europa, estes jovens 
trouxeram para Portugal o reconhecimento mundial nos 
nossos clubes formadores, que têm trabalhado 
afincadamente na área da formação, de onde, aliás, 
surgiram estes fantásticos atletas.  
 
A Câmara Municipal de Odivelas quer assim associar-se 
ao sentimento de reconhecimento nacional por este 
resultado inédito, saudando os atletas, a equipa técnica e a 
Federação Portuguesa de Futebol pela excelente 
demonstração do seu valor desportivo. 
Deste voto de congratulação será dado conhecimento à 
Federação Portuguesa de Futebol.” 
 
(Aprovado, por unanimidade) 
 
Odivelas, 02 de julho de 2015 
 

O VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
Por Delegação de Competências, nos termos  dos 

Despachos n.ºs 144/PRES/2013 e 45/PRES/2015 
 

(Hugo Martins)” 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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CONCURSO INTERNACIONAL DE ARQUITETURA MOLEWA 
 
“No passado dia 15 de junho, foram anunciados os 
resultados do concurso internacional de arquitetura 
Molewa, em Ruichang, na China, no Estado de Mont Lu. 
O concurso contou com a participação de mais de um 
milhar de arquitectos, oriundos de 40 países. 
 
O 3º prémio na categoria profissional, coube à equipa de 
arquitetos portugueses Joana Moreira, Rui Jurze, Diogo 
Jurze e Jorge Francisco, que concorreram com um projeto 
de arquitetura na área comercial e cultura. 
 
O concurso foi promovido pela União Internacional dos 
Arquitetos (UIA), pela UNESCO e pela Creativersal, 
entidade mandatária do Hua Yan Group e promotora do 
projecto e do concurso. O ateliê Hamares — Arquitetura 
Lusitana, é composto por uma equipa multigeracional, que 
tem como conceito de traçado "seguir o legado deixado 
pelos grandes mestres da arquitectura mundial, desde o 
Renascimento". 
 
O Executivo Municipal, felicita os arquitectos Odivelenses 
que compõem o ateliê Hamares - Arquitetura Lusitana 
que, através do seu trabalho honram as suas origens e 
expressam através da sua linguagem criativa e dimensão 
social, uma forma de estar que desenvolve uma proposta 
de compromisso que nos honra. 
 
Todos reconhecemos a preocupação do executivo da 
Câmara Municipal de Odivelas, em incentivar projectos de 
arquitectura que, pela sua qualidade se constituem um 
marco na arquitectura concelhia. A exemplo disso foi 
passado dia 22 de junho 2015, a entrega de Prémios da 4ª 
Edição do Prémio Municipal de Arquitetura e Espaço 
Público, onde o CAS-Arquitectos foi vencedor do Prémio 
Edifícios, com o projecto da Unidade de Saúde Familiar 
da Ramada e o atelier ARX Portugal Arquitectos recebeu 
uma Menção Honrosa, pelo projeto da Escola Secundária 
de Caneças. 
Deste voto de congratulação será dado conhecimento aos 
arquitetos Joana Moreira, Rui Jurze, Diogo Jurze e Jorge 
Francisco.” 
 
(Aprovado, por unanimidade) 
 
Odivelas, 02 de julho de 2015 
 
 

O VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
Por Delegação de Competências, nos termos  dos 

Despachos n.ºs 144/PRES/2013 e 45/PRES/2015 
 

(Hugo Martins)” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

REALIZAÇÃO DOS I JOGOS EUROPEUS 
 

“A realização dos I Jogos Europeus, em Baku, Azerbaijão, 
contou com uma presença nacional ao mais alto nível. 
Foram 17 dias, onde delegação portuguesa protagonizou 
uma brilhante participação desportiva, ao conquistar 10 
medalhas. 
 
Mais de uma centena de atletas, representando várias 
modalidades, foram responsáveis por prestações 
individuais e coletivas de elevado nível em representação 
das cores portuguesas e alcançando resultados de 
excelência.  
 
Com um total de 10 medalhas conquistadas neste primeira 
edição, 3 de ouro, 4 de prata e 3 de bronze, a delegação 
portuguesa destacou-se em diversas modalidades, 
nomeadamente no Judo, com o ouro de Telma Monteiro, 
já em tempos, simbolicamente, homenageada pela Câmara 
Municipal de Odivelas.   
 
Esta primeira edição deste evento multidesportivo, reuniu 
alguns dos melhores atletas europeus, tendo sido motivo 
de grande orgulho e significado para os Portugueses, e 
para o desporto nacional 
 
O Executivo Municipal, reunido em reunião de Câmara, 
felicita todos os atletas da delegação portuguesa, os 
treinadores, equipas técnicas, o Comité Olímpico de 
Portugal e as Federações de todas as modalidades 
representadas. 
 
Um merecido reconhecimento da capacidade e qualidade 
que todos os atletas têm, e por isso mesmo queremos 
enviar os mais sinceros parabéns e saudações desportivas 
pelo esforço e empenho que protagonizaram nesta 1ª 
edição dos Jogos Europeus.  
 
Deste voto de congratulação será dado conhecimento ao 
Comité Olímpico de Portugal. 
 
(Aprovado, por unanimidade) 
 
Odivelas, 02 de julho de 2015 
 
 

O VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
Por Delegação de Competências, nos termos  dos 

Despachos n.ºs 144/PRES/2013 e 45/PRES/2015 
 

(Hugo Martins)” 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 
 

 
 

6.ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 
7 ª MODIFICAÇÃO ORÇAMENTAL 

 
Proposta da 6ª Alteração Orçamental de 2015, 7.ª 
Modificação Orçamental, nos termos dos Mapas anexos à 
informação n.º interno/2015/6893. 
 
 
“6.ª Alteração Orçamental 
 
A 6.ª Alteração Orçamental de 2015 encontra-se 
devidamente calendarizada e reproduz a necessidade de 
ajustamentos (reforços e anulações) de algumas rubricas 
dos serviços municipais, imprescindíveis ao seu normal 
funcionamento. 
 
De entre os vários movimentos de reforço, destaque para: 
 
- No Departamento de Obras Municipais, Habitação e 
Transportes: 
 
• No projeto referente a “Construção, Reparação e 
Beneficiação de Equipamentos Escolares - Intervenções 
Diversas”, a inscrição de 34.500,00 € (trinta e quatro mil e 
quinhentos euros); 
 
• A inscrição de 31.000,00 euros (trinta e um mil euros), 
no projeto referente a “Medidas de Acalmia de Tráfego”; 
 
• reforço de 30.000,00 euros (trinta mil euros), para o 
projeto “Conservação e Reparação de Viaturas”. 
 
- No Departamento de Gestão Educativa, Juventude, 
Cultura e Ambiente:  
 
• 27.000,00 euros (vinte e sete mil euros), referente ao 
projeto “Pavilhão Multiusos de Odivelas”;  
 
• O valor de 25.000,00 euros (vinte e cinco mil euros), no 
projeto “Manutenção de Espaços Verdes no Concelho”; 
 
• No projeto relativo a “Limpezas em Situações de 
Degradação Ambiental”, o valor de 20.000,00 euros (vinte 
mil euros). 
 
Deste modo, a Alteração Orçamental do lado da Despesa 
totaliza 326.246,07 Euros (trezentos e vinte e seis mil, 
duzentos e quarenta e seis euros e sete cêntimos), 
verificando-se um aumento das despesas de capital no 
valor de 177.546,07 Euros (cento e setenta e sete mil, 
quinhentos e quarenta e seis euros e sete cêntimos), por 
contrapartida de um decréscimo de igual montante ao 
nível das despesas correntes, conforme quadro seguinte:  

 
 

Modificação Despesa 
 

Quadro Síntese 
 

 
Inscrições / 

Reforços 
Diminuições / 

Anulações 

Total de Despesas Correntes 107.200,00 284.746,07 

Total de Despesas Capital 219.046,07 41.500,00 

Total Geral 326.246,07 326.246,07 

(un: euros) 
(…)” 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS 
 

 
 

EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL À RENOVAÇÃO DO 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MODALIDADE DE 

AVENÇA PARA ELABORAR PARECERES JURÍDICOS 
 

Emissão de parecer prévio favorável à renovação do 
contrato de prestação de serviço, na modalidade de 
avença, com Gonçalo Filipe Ribas Ribeiro da Costa, para 
elaborar pareceres jurídicos na área do Direito 
Administrativo em geral e em especial, nas áreas do 
urbanismo, da contratação pública, do contencioso, bem 
como no pré-contencioso cível, exercício do patrocínio 
judiciário nos tribunais administrativos e civis. O 
pagamento ao prestador de serviços será no valor de 
€2.414,99 (dois mil quatrocentos e catorze euros e 
noventa e nove cêntimos) por mês mais IVA à taxa legal 
em vigor, a que corresponde o valor anual de €28.979,88 
(vinte e oito mil novecentos e setenta e nove euros e 
oitenta e oito cêntimos) acrescido de IVA à taxa legal em 
vigor, de acordo com o proposto na Informação 
Interno/2015/12443, de 2015-06-22. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL PARA 
CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS PARA ABATE DE ÁRVORES DE GRANDE PORTE 
 

Emissão de parecer prévio favorável para desencadear um 
procedimento de aquisição de serviços para “abate de três 
árvores de grande porte (choupos), com remoção e 
transporte dos resíduos a vazadouro”. A estimativa do 
valor a despender é de €1.700,00 (mil e setecentos euros), 
a que acresce o IVA à taxa legal em vigor, de acordo com 
o proposto na Informação Interno/2015/6034, de 2015-
06-01. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL PARA AQUISIÇÃO 
DE ESPETÁCULOS INSERIDOS NA PROGRAMAÇÃO DE JULHO DE 

2015 DO CENTRO CULTURAL MALAPOSTA 
 

Emissão de parecer prévio favorável à celebração do 
contrato de aquisição de prestação de serviço, na 
modalidade de tarefa, para os espetáculos inseridos na 
programação de julho de 2015 a apresentar no Centro 
Cultural Malaposta, de acordo com o proposto na 
Informação Interno/2015/6874, de 2015-06-24. 
 
“(…) 
A) Objeto do Contrato  
 
O Ignóbil Doutor Devereaux 
 
• O objeto do contrato consiste na apresentação do 
espetáculo de teatro O Ignóbil Doutor Devereaux, no 
Auditório do Centro Cultural Malaposta, nos dias 1 e 2 de 
julho de 2015; 
 
• A entidade adjudicante dispõe-se a pagar pela execução 
de todas as prestações que constituem o objeto do 
contrato o valor máximo de 1908 € (mil novecentos e oito 
euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor mas não faz 
retenção na fonte nos termos do art.º 9° do Decreto- Lei 
n.º 42/91 de 22 de janeiro; 
 
De Medio-Tiempo 
 
• O objeto do contrato consiste na apresentação do 
espetáculo de dança, no Auditório do Centro Cultural 
Malaposta, no dia 5 de julho de 2015; 
 
• A entidade adjudicante dispõe-se a pagar pela execução 
de todas as prestações que constituem o objeto do 
contrato o valor de total de 1192,50 € (mil cento e 
noventa e dois euros e cinquenta cêntimos), que será pago 
aos seguintes intervenientes: 
 
� Associação Circuito Explosivo, encontrando-se a 
adjudicatária isenta de IVA, ao abrigo do art.º 9°doCIVA; 
 
� Carla Sofia Pires da Silva Abraços, encontrando-se a 
adjudicatária isenta de IVA, ao abrigo do art.º 90 do CIVA 
e não faz retenção na fonte nos termos do art.º 9° do 
Decreto- Lei n.º 42/91 de 22 de Janeiro;  
 
� Gil Manuel Antunes Figueiredo Costa encontrando-se o 
adjudicatário isento de IVA, ao abrigo do art.º 9° do 
CIVA e não faz retenção na fonte nos termos do art.º 90 
do Decreto- Lei n.º 42/91 de 22 de janeiro;  
 
� PMP Eventos, Unipessoal, encontrando-se a 
adjudicatária sujeita a IVA.  
 
O Pequeno Cabaret Real  
 
• O objeto do contrato consiste na apresentação do 
espetáculo de teatro O Pequeno Cabaret Real, no Café-

Teatro do Centro Cultural Malaposta, nos dias 1, 2, 7, 8 e 
9 de julho de 2015; 
 
• A entidade adjudicante dispõe-se a pagar pela execução 
de todas as prestações que constituem o objeto do 
contrato o valor máximo de 540 € (quinhentos e quarenta 
euros), encontrando-se a adjudicatária isenta de IVA, ao 
abrigo do art.º 9° do CIVA;  
 
The Stage  
 
• O objeto do contrato consiste na apresentação do 
espetáculo de teatro The Stage, no Auditório do Centro 
Cultural Malaposta, no dia 3 de julho de 2015;  
 
• A entidade adjudicante dispõe-se a pagar pela execução 
de todas as prestações que constituem o objeto do 
contrato o valor máximo de 1192,50 € (mil cento e 
noventa e dois euros e cinquenta cêntimos), encontrando-
se a adjudicatária isenta de IVA, ao abrigo do art.º 53° do 
CIVA e não faz retenção na fonte nos termos do art.º 9° 
do Decreto- Lei n.º 42/91 de 22 de janeiro;  
 
O patinho Feio  
• O objeto do contrato consiste na apresentação de teatro 
infantil O Patinho Feio, no Café-Teatro do Centro 
Cultural Malaposta, nos dias 4, 5, 11, 12, 18 e 19 de julho 
de 2015;  
 
• A entidade adjudicante dispõe-se a pagar pela execução 
de todas as prestações que constituem o objeto do 
contrato o valor máximo de 1800 € (mil e oitocentos 
euros), encontrando-se o adjudicatário isento de IVA, ao 
abrigo do art.º 9° do CIVA, mas faz retenção na fonte;  
 
Julieta e Romeu  
 
• O objeto do contrato consiste na apresentação de teatro 
infantil Julieta e Romeu, na Black Box do Centro Cultural 
Malaposta, nos dias 4, 5, 11 e 12 de julho de 2015;  
 
• A entidade adjudicante dispõe-se a pagar pela execução 
de todas as prestações que constituem o objeto do 
contrato o valor máximo de 1080 € (mil e oitenta euros), 
encontrando-se a adjudicatária isenta de IVA, ao abrigo 
do art.º 9° do CIVA;  
 
Ciclo de Cinema Filminhos Infantis à Solta pelo País 
 
• O objeto do contrato consiste na apresentação do Ciclo 
de Cinema Filminhos Infantis à Solta pelo País, na Sala de 
Cinema do Centro Cultural Malaposta, nos dias 4, 11, 18 e 
25 de julho de 2015;  
 
• A entidade adjudicante dispõe-se a pagar pela execução 
de todas as prestações que constituem o objeto do 
contrato o valor máximo de 250 € (duzentos e cinquenta 
euros), acrescido de IVA, calculado à taxa legal em vigor;  
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A Nossa Guitarra  
 
• O objeto do contrato consiste na apresentação do 
espetáculo de música A Nossa Guitarra, no Auditório do 
Centro Cultural Malaposta, no dia 4 de julho de 2015;  
 
• A entidade adjudicante dispõe-se a pagar pela execução 
de todas as prestações que constituem o objeto do 
contrato o valor máximo de 600 € (seiscentos euros), 
encontrando-se o adjudicatário isento de IVA, ao abrigo 
cio art.º 53° do CIVA e não faz retenção na fonte nos 
termos do art.º 9° do Decreto- Lei n.º 42/91 de 22 de 
janeiro;  
 
A Relíquia  
 
• O objeto do contrato consiste na apresentação do 
espetáculo de teatro A Relíquia, no Auditório do Centro 
Cultural Malaposta, no dia 7 de julho de 2015;  
 
• A entidade adjudicante dispõe-se a pagar pela execução 
de todas as prestações que constituem o objeto do 
contrato o valor máximo de 477 € (quatrocentos e setenta 
e sete euros), encontrando-se a adjudicatária isenta de 
IVA, ao abrigo do art.º 9° do CIVA;  
 
Outro País  
 
• O objeto do contrato consiste na apresentação do 
espetáculo de teatro Outro País, no Auditório do Centro 
Cultural Malaposta, no dia 8 de julho de 2015;  
 
• A entidade adjudicante dispõe-se a pagar pela execução 
de todas as prestações que constituem o objeto do 
contrato o valor máximo de 150 € (cento e cinquenta 
euros), acrescido de IVA, calculado à taxa legal em vigor;  
 
Numa Boa!  
 
• O objeto do contrato consiste na apresentação do 
espetáculo de teatro Numa Boa!, no Auditório do Centro 
Cultural Malaposta, nos dias 9, 10 e 11 de julho de 2015;  
 
• A entidade adjudicante dispõe-se a pagar pela execução 
de todas as prestações que constituem o objeto do 
contrato o valor máximo de 2862 € (dois mil oitocentos e 
sessenta e dois euros), acrescido de IVA à taxa legal em 
vigor e não faz retenção na fonte nos termos do art.º 9° 
do Decreto- Lei n.º 42/91 de 22 de janeiro;  
 
Sleepy Rust  
 
• O objeto do contrato consiste na apresentação do 
espetáculo de teatro Sleepy Rust, no Café- Teatro do 
Centro Cultural Malaposta, nos dias 10 e 11 de julho de 
2015;  
 
• A entidade adjudicante dispõe-se a pagar pela execução 
de todas as prestações que constituem o objeto do 

contrato o valor máximo de 600 € (seiscentos euros), 
encontrando-se o adjudicatário isento de IVA, ao abrigo 
do art.º 9° do CIVA e não faz retenção na fonte nos 
termos do art.º 9° do Decreto- Lei n.º 42/91 de 22 de 
janeiro;  
 
Idance, Do You  
 
• O objeto do contrato consiste na apresentação do 
espetáculo de dança Idance, Do You, no Auditório do 
Centro Cultural Malaposta, no dia 12 de julho de 2015;  
 
• A entidade adjudicante dispõe-se a pagar pela execução 
de todas as prestações que constituem o objeto do 
contrato o valor máximo de 1192,50 € (mil cento e 
noventa e dois euros e cinquenta cêntimos), encontrando-
se o adjudicatário sujeito a IVA, mas não faz retenção na 
fonte nos termos do art.º 9° do Decreto- Lei n.º 42/91 de 
22 de janeiro;  
 
Noiva de Paris  
 
• O objeto do contrato consiste na apresentação do 
espetáculo de teatro Noiva de Paris, no Auditório do 
Centro Cultural Malaposta, no dia 16 de julho de 2015;  
 
• A entidade adjudicante dispõe-se a pagar pela execução 
de todas as prestações que constituem o objeto do 
contrato o valor máximo de 800 € (oitocentos euros), 
encontrando-se a adjudicatária isenta de IVA, ao abrigo 
do art.º 9° do CIVA e não faz retenção na fonte nos 
termos do art.º 9° do Decreto- Lei n.º 42/91 de 22 de 
janeiro;  
 
Grande Gala do 38° Curso de Stand-Up Comedy  
 
• O objeto do contrato consiste na apresentação da 
Grande Gala do 38° Curso de Stand-Up Comedy, no 
Auditório do Centro Cultural Malaposta, no dia 17 de 
julho de 2015;  
 
• A entidade adjudicante dispõe-se a pagar pela execução 
de todas as prestações que constituem o objeto do 
contrato o valor máximo de 1192,50 € (mil cento e 
noventa e dois euros e cinquenta cêntimos), acrescido de 
IVA à taxa legal em vigor;  
 
Conversando com Clarisse  
 
• O objeto do contrato consiste na apresentação do 
espetáculo de teatro Conversando com Clarisse, na Black 
Box do Centro Cultural Malaposta, nos dias 17, 18, 19 24, 
25 e 26 de julho de 2015;  
 
• A entidade adjudicante dispõe-se a pagar pela execução 
de todas as prestações que constituem o objeto do 
contrato o valor máximo de 1800 € (mil e oitocentos 
euros), encontrando-se a adjudicatária isenta de IVA, ao 
abrigo do art.º 53° do CIVA e não faz retenção na fonte 
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nos termos do art.º 9° do Decreto- Lei n.º 42/91 de 22 de 
janeiro;  
 
Miscelânea  
 
• O objeto do contrato consiste na apresentação do 
espetáculo de teatro Miscelânea, no Auditório do Centro 
Cultural Malaposta, no dia 19 de julho de 2015;  
 
• A entidade adjudicante dispõe-se a pagar pela execução 
de todas as prestações que constituem o objeto do 
contrato o valor máximo de 954 € (novecentos e 
cinquenta e quatro euros), encontrando-se a adjudicatária 
sujeita a IVA, e não faz retenção na fonte nos termos do 
art.º 9° do Decreto- Lei n.º 42/91 de 22 de janeiro;  
 
Búfalo Sentado 
 
O objeto do contrato consiste na apresentação do 
espetáculo de teatro Búfalo Sentado, no Café- Teatro do 
Centro Cultural Malaposta, no dia 23 de julho de 2015;  
 
• A entidade adjudicante dispõe-se a pagar pela execução 
de todas as prestações que constituem o objeto do 
contrato o valor máximo de 210 € (duzentos e dez euros), 
encontrando-se o adjudicatário isento de IVA, ao abrigo 
do art.º 53° do CIVA e não faz retenção na fonte nos 
termos do art.º 9° do Decreto-Lei n.º 42/91 de 22 de 
janeiro;  
 
Alto Bairro  
 
• O objeto do contrato consiste na apresentação do 
espetáculo de teatro Alto Bairro, na Sala de Cinema do 
Centro Cultural Malaposta, no dia 24 de julho de 2015,  
 
• A entidade adjudicante dispõe-se a pagar pela execução 
de todas as prestações que constituem o objeto do 
contrato o valor máximo de 100 € (cem euros), 
encontrando-se a adjudicatária sujeita a IVA;  
 
Open Mic  
 
• O objeto do contrato consiste na apresentação do 
espetáculo de stand-up comedy Open Mic, no Café-
Teatro do Centro Cultural Malaposta, no dia 24 de julho 
de 2015;  
 
• A entidade adjudicante dispõe-se a pagar pela execução 
de todas as prestações que constituem o objeto do 
contrato o valor máximo de 200 € (duzentos euros), 
acrescido de IVA à taxa legal em vigor;  
 
Raqs Amira  
 
• O objeto do contrato consiste na apresentação do 
espetáculo de dança Raqs Amira, no Auditório do Centro 
Cultural Malaposta, no dia 25 de julho de 2015;  
 

• A entidade adjudicante dispõe-se a pagar pela execução 
de todas as prestações que constituem o objeto do 
contrato o valor máximo de 954€ (novecentos e cinquenta 
e quatro euros), encontrando-se a adjudicatária isenta de 
IVA, ao abrigo do art.º 53° do CIVA e não faz retenção 
na fonte nos termos do art.º 9° do Decreto- Lei n.º 42/91 
de 22 de janeiro;  
 
Noite de Stand-Up Comedy  
 
• O objeto do contrato consiste na apresentação da Noite 
de Stand-Up Comedy, no Café-Teatro do Centro Cultural 
Malaposta, no dia 25 de julho de 2015;  
 
• A entidade adjudicante dispõe-se a pagar pela execução 
de todas as prestações que constituem o objeto do 
contrato o valor máximo de 180 € (cento e oitenta euros), 
encontrando-se o adjudicatário isento de IVA, ao abrigo 
do art.º 53° do CIVA e não faz retenção na fonte nos 
termos do art.º 9° do Decreto- Lei n.º 42/91 de 22 de 
janeiro;  
 
João Tesoura  
 
• O objeto do contrato consiste na apresentação do 
espetáculo de teatro infantil João Tesoura, no Café-Teatro 
do Centro Cultural Malaposta, no dia 26 de julho de 2015;  
 
• A entidade adjudicante dispõe-se a pagar pela execução 
de todas as prestações que constituem o objeto do 
contrato o valor máximo de 180 € (cento e oitenta euros), 
encontrando-se a adjudicatária isenta de IVA, ao abrigo 
do art.º 9° do CIVA;  
 
Chicago- All That Jazz  
 
• O objeto do contrato consiste na apresentação do 
espetáculo de música Chicago- All That Jazz, no Auditório 
do Centro Cultural Malaposta, no dia 26 de julho de 2015;  
 
• A entidade adjudicante dispõe-se a pagar pela execução 
de todas as prestações que constituem o objeto do 
contrato o valor máximo de 1590 € (mil e quinhentos e 
noventa euros), encontrando-se a adjudicatária isenta de 
IVA, ao abrigo do art.º 53° do CIVA e não faz retenção 
na fonte nos termos do art.º 9° do Decreto- Lei n.º 42/91 
de 22 de janeiro. (…) (Informação n.º Interno/2015/6874, de 2015-06-

24.) 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL PARA AQUISIÇÃO 
DE ESPETÁCULOS INSERIDOS NA PROGRAMAÇÃO DE JUNHO DE 

2015 DO CENTRO CULTURAL MALAPOSTA – RATIFICAÇÃO 
 

Ratificação do despacho da Senhora Presidente, exarado 
na informação interno/2015/6873, de 2015-06-24, de 
autorização para emissão de parecer prévio favorável à 
celebração do contrato de aquisição de prestação de 
serviços, na modalidade de tarefa, para apresentação dos 
espetáculos inseridos na programação de junho de 2015 
do Centro Cultural Malaposta, de acordo com o proposto 
na informação acima mencionada. 
 
“(…) A) Objeto do Contrato  
 
Identidade F.  
 
• O objeto do contrato consiste na apresentação do 
espetáculo de dança Identidade F. no Auditório do Centro 
Cultural Malaposta, no dia 7 de junho de 201 5; 
 
• A entidade adjudicante dispõe-se a pagar pela execução 
de todas as prestações que constituem o objeto do 
contrato o valor realizado em bilheteira de 361,06 € 
(trezentos e sessenta e um euros e seis cêntimos), 
acrescido de IVA à taxa legal em vigor;  
 
O Patinho Feio 
 
• O objeto do contrato consiste na apresentação de teatro 
infantil O Patinho Feio, no Café-Teatro do Centro 
Cultural Malaposta, no dia 11 de junho de 2015; 
 
• A entidade adjudicante dispõe-se a pagar pela execução 
de todas as prestações que constituem o objeto do 
contrato o valor realizado em bilheteira de 104,07 € (cento 
e quatro euros e sete cêntimos), encontrando-se o 
adjudicatário isento de IVA, ao abrigo do art.º 9° do 
CIVA mas faz retenção na fonte;  
 
Charlie Mancini 
 
• O objeto do contrato consiste na apresentação do 
espetáculo de música Charlie Mancini no Auditório do 
Centro Cultural Malaposta, no dia 14 de junho de 2015;  
 
• A entidade adjudicante dispõe-se a pagar, pela execução 
de todas as prestações que constituem o objeto do 
contrato, o valor realizado em bilheteira de 26,02 € (vinte 
e seis euros e dois cêntimos), encontrando-se o 
adjudicatário isento de IVA, ao abrigo do art.º 9° do 
CIVA e não faz retenção na fonte nos termos do art.º 9° 
do Decreto- Lei n.º 42/91 de 22 de janeiro; 
 
Spirulina em Spathódea 
 
• O objeto do contrato consiste na apresentação do 
espetáculo de clown Spirunina em Spathódea, no 
Auditório do Centro Cultural Malaposta, no dia 26 de 
junho de 2015; 

• A entidade adjudicante dispõe-se a pagar pela execução 
de todas as prestações que constituem o objeto do 
contrato o valor máximo de 400 € (quatrocentos euros), 
acrescido de IVA à taxa legal em vigor; (…)(Informação n.º 

Interno/2015/6873, de 2015-06-24) 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL À AQUISIÇÃO DE 
RECITAL DE POESIA NO ÂMBITO DA V BIENAL DE CULTURAS 
LUSÓFONAS E DO ENCONTRO DE ESCRITORES LUSÓFONOS 

RATIFICAÇÃO 
 

Ratificação do despacho da Senhora Presidente, exarado 
no EDOC/2015/29333, de autorização para Emissão de 
parecer prévio favorável à celebração do contrato de 
aquisição de prestação de serviços, com Ana Paula da 
Conceição Nunes, para a apresentação de um recital de 
poesia no encontro de Escritores Lusófonos, no dia 19 de 
maio de 2015, no âmbito da programação da V Bienal de 
Culturas Lusófonas. A entidade adjudicante dispõe-se a 
pagar pela execução de todas as prestações que constituem 
o objeto do contrato o valor máximo de 250 € (duzentos e 
cinquenta euros), encontrando-se o adjudicatário isento de 
IVA, ao abrigo do art.º 9 do CIVA e retenção na fonte de 
11.5% nos termos do art.º 101º, nº 1 do CIRS.- Decreto- 
Lei n.º 42/91 de 22 de janeiro, de acordo com o proposto 
na informação n.º 5845 de 2015-05-26. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL À AQUISIÇÃO DE 
RECITAL DE POESIA NO ÂMBITO DA V BIENAL DE CULTURAS 
LUSÓFONAS E DO ENCONTRO DE ESCRITORES LUSÓFONOS 

RATIFICAÇÃO 
 

Ratificação do despacho da Senhora Presidente, exarado 
no EDOC/2015/29316, de autorização para emissão de 
parecer prévio favorável à celebração do contrato de 
aquisição de prestação de serviços, com Paulo da Nazaré 
Marques dos Santos, para apresentação de um recital de 
poesia no encontro de Escritores Lusófonos, no dia 19 de 
maios de 2015, no âmbito da programação da V Bienal de 
Culturas Lusófonas. A entidade adjudicante dispõe-se a 
pagar pela execução de todas as prestações que constituem 
o objeto do contrato o valor máximo de 250 € (duzentos e 
cinquenta euros), encontrando-se o adjudicatário isento de 
IVA, ao abrigo do art.º 9 do CIVA e retenção na fonte de 
11.5% nos termos do art.º 101º, nº 1 do CIRS.- Decreto- 
Lei n.º 42/91 de 22 de janeiro, de acordo com o proposto 
na informação n.º 5838 de 2015-05-26. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO 
 

 
 

GABINETE DE APOIO PSICOLÓGICO DE ODIVELAS 
 

Protocolo de Colaboração e Cooperação a celebrar entre 
o Município de Odivelas e o Agrupamento de Escolas de 
Odivelas n.º 4, com o objetivo da criação de um Gabinete 
de Apoio Psicológico de Odivelas, de acordo com o 
proposto na Informação Interno/2015/6803, de 
2015.06.22, nos termos da minuta de protocolo anexa à 
referida informação. 
 
 

“PROPOSTA DE PROTOCOLO DE 
COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO 

 
Considerando que o Município de Odivelas: 
 
1. Concentra especial atenção na educação, tanto na sua 
dimensão formal como não formal, bem como em todas 
as suas vertentes, designadamente cultural e social.  
 
2. Integra delegações, associações e outros grupos 
constituídos para apreciar matérias sobre a educação e 
consideradas de interesse para o município, como seja a 
Associação Internacional de Cidades Educadoras, que tem 
vindo a considerar os problemas do insucesso escolar e 
abandono escolar, como campo prioritário de ação.  
 
3. Está consciente de que o exercício de competências no 
âmbito das matérias educativas, deve ser desenvolvido 
dentro de um contexto mais amplo de qualidade de vida, 
justiça social e de promoção dos habitantes do concelho.  
 
4. Reconhece que a educação desempenha um papel 
determinante no desenvolvimento harmonioso das 
sociedades e permite assegurar uma maior participação 
social e contribui para a promoção da igualdade de 
oportunidades entre cidadãos. 
 
5. Partilha com o Agrupamento de Escolas nº 4 de 
Odivelas, a convicção de que é necessário apoiar os 
alunos, no âmbito do seu processo educativo e de 
integração no sistema de relações interpessoais da 
comunidade escolar, por forma a promover um 
desenvolvimento integral que facilite a formação da sua 
identidade pessoal, e nessa medida pretendem em 
conjunto, implementar a criação de um Gabinete de 
Apoio Psicológico.  
 
ENTRE: 
 
MUNICÍPIO DE ODIVELAS, com sede na Rua 
Guilherme Gomes Fernandes, na Quinta da Memória, em 
Odivelas, Pessoa Coletiva nº 504 293 125, neste ato 
representado pela Senhora Presidente da Câmara 

Municipal de Odivelas, Susana de Carvalho Amador 
adiante designada por Primeiro Outorgante; 
 
E 
 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 4 DE 
ODIVELAS, com sede na Escola Secundária de Odivelas, 
sita na Av. Prof. Dr. Augusto Abreu Lopes, Odivelas, 
Pessoa Coletiva n.º 600080072, neste ato representado 
pelo Diretor do Agrupamento de Escolas nº 4 de 
Odivelas, Rui Manuel Marques Almeida, adiante designada 
por Segundo Outorgante; 
 
É celebrado, o presente Protocolo de Cooperação e 
Colaboração, que se rege pelas cláusulas seguintes, que as 
partes aceitam e reciprocamente, se obrigam a fazer 
cumprir. 
 

Cláusula Primeira 
(Do Objeto) 

 
O presente protocolo visa estabelecer uma parceria entre 
as Partes, cujo objetivo é implementar no Município de 
Odivelas um projeto, denominado “Gabinete de Apoio 
Psicológico de Odivelas”.  
 

Cláusula Segunda 
(Do Funcionamento do Gabinete) 

 
1. O Gabinete de Apoio Psicológico de Odivelas irá 
disponibilizar às crianças do Jardim de Infância e aos 
alunos do 1º Ciclo da rede pública que integram o 
Agrupamento de Escolas nº 4 de Odivelas, apoio 
psicológico e psicopedagógico, no contexto das atividades 
educativas, tendo em vista a promoção do sucesso escolar 
e a efetiva igualdade de oportunidades, através da 
adequação/ individualização das respostas educativas.  
 
2. Ao referido gabinete será afeto(a) um(a) psicólogo(a), 
com experiência de trabalho com crianças em risco de 
exclusão, absentismo e abandono escolar, sendo que se 
pretende que o mesmo funcione de forma articulada com 
todos os agentes educativos, no sentido de promover um 
ambiente propício ao desenvolvimento psicológico dos 
alunos e prevenir comportamentos de risco.  
 

Cláusula Terceira 
(Do Âmbito de Aplicação) 

 
O presente protocolo e os benefícios dele resultante, 
aplicam-se exclusivamente às crianças e alunos dos Jardins 
de Infância e das escolas de 1º Ciclo de Ensino Básico da 
rede pública que integram o Agrupamento de Escolas nº 4 
de Odivelas, da Freguesia de Odivelas e apenas enquanto 
o presente protocolo vigorar, sem prejuízo do presente 
projeto poder vir a ser alargado no futuro a outros 
Agrupamentos de Escolas e outras Freguesias.  
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Cláusula Quarta 
(Das Responsabilidades do Primeiro Outorgante) 

 
1.O Primeiro Outorgante responsabiliza-se por: 
 
a) Assegurar e afetar um(a) Psicólogo(a) que prestará 
serviço no Gabinete de Apoio Psicológico de Odivelas, 
bem como assumir integral responsabilidade pelo 
pagamento das respetivas remunerações;  
 
b) Disponibilizar material técnico/pedagógico, bem como 
todos os consumíveis nomeadamente, papel, pastas, 
dossiês, essenciais ao desenvolvimento do trabalho do(a) 
Psicólogo(a).  
 

Cláusula Quinta 
(Das Responsabilidades do Segundo Outorgante) 

 
1. O Segundo Outorgante responsabiliza-se 
designadamente, por: 
 
a) Disponibilizar a título gratuito, instalações e mobiliário 
necessário e adequado ao funcionamento do gabinete, 
para a prossecução eficaz dos seus fins;  
 
b) Assegurar a conservação, manutenção e limpeza das 
referidas instalações;  
 
c) Garantir apoio logístico nomeadamente, telefone, fax, 
equipamento informático e consumíveis essenciais ao 
desenvolvimento da regular atividade do gabinete;  
 
d) Disponibilizar apoio administrativo, nomeadamente no 
que respeita ao atendimento e ao expediente.  
 

Cláusula Sexta 
(Da Vigência) 

 
1.Sem prejuízo de eventual revisão, por acordo dos 
Outorgantes, o presente protocolo entra em vigor na data 
da sua assinatura, mantendo-se em vigor pelo período 
correspondente ao ano letivo de 2015/2016.  
 
2. O presente protocolo considera-se automaticamente 
renovado, por períodos letivos iguais, se nenhum dos 
Outorgantes, mediante carta registada, manifestar aos 
outros o desejo de dele se desvincularem, no prazo de 90 
(noventa) dias de antecedência em relação ao seu termo.  
 

Cláusula Sétima 
(Disposições Finais) 

 
1.O presente protocolo constitui um instrumento de 
coordenação de esforços, no respeito pela autonomia e 
características próprias dos respetivos intervenientes, pelo 
que a adequação ou alteração do estipulado pelo mesmo, 
será apreciada e decidida por acordo entre os 
Outorgantes.  
 

2. No demais, este Protocolo será regido pela legislação 
aplicável em vigor, devendo as Partes respeitar a 
regulamentação específica aplicável.  
 
3. O presente protocolo foi feito em quatro exemplares, 
que vão ser assinados pelos representantes das Partes, 
destinando-se um exemplar a cada uma delas. – 
 
Odivelas, ____ de _________ de 2015 
 
Pelo Primeiro Outorgante, 
 
________________________ 
(Susana de Carvalho Amador) 
 
Pelo Segundo Outorgante, 
 
________________________ 
(Rui Almeida)” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

REFEIÇÕES ESCOLARES 
 

 
 

AQUISIÇÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE REFEIÇÕES 
ADENDA 

ANOS LETIVOS 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 
 

Adenda à proposta de aquisição do fornecimento do 
serviço de refeições (pequeno-almoço, almoço e lanche) 
nos refeitórios escolares das escolas do 1.º ciclo do ensino 
básico e jardins de infância do Concelho de Odivelas, para 
os Anos Letivos 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 
(aprovada da 6.ª reunião ordinária da Câmara Municipal 
de Odivelas, de 2015.03.30 e na 6.ª reunião extraordinária 
da Assembleia Municipal de Odivelas, de 2015.04.23 – 
Boletins Municipais das Deliberações e Decisões n.º 
6/2015, de 7 de abril, pág. 19 e n.º 8/2015, de 5 de maio, 
pág.35, respetivamente) com início a setembro de 2015, 
devido a lapsos nessa proposta inicial que levaram a um 
aumento do preço base global, face ao anteriormente 
deliberado, de €689.439,51 (sem IVA), de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2015/6949, de 
2015.06.25. 
 
Carece de deliberação por parte da Assembleia Municipal 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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AQUISIÇÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE REFEIÇÕES 
RETIFICAÇÃO DO CADERNO DE ENCARGOS 

ANOS LETIVOS 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 
 

Retificação ao Caderno de Encargos relativo ao contrato 
para fornecimento de refeições para as escolas do 1.º ciclo 
do ensino básico e jardins de infância do Concelho de 
Odivelas, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2015/6949, de 2015.06.25. 
 
Carece de deliberação por parte da Assembleia Municipal 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

RETIRADA DE PONTO 
 

 
 

PROPOSTA DE PROTOCOLO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO 
DE ODIVELAS E ARSLVT PARA A CONSTRUÇÃO DA USF 

 
Retirada do ponto “Proposta de Protocolo a Celebrar 
entre o Município de Odivelas e ARSLVT para a 
construção da USF – Odivelas – Ratificação”, da ordem 
de trabalho da presente Reunião. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

CONTRATO DE COMODATO 
 

 
 

CRUZ VERMELHA PORTUGUESA 
 

Contrato de comodato a celebrar entre o Município de 
Odivelas e a Cruz Vermelha Portuguesa, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2015/6736, de 
2015.06.18, nos termos da minuta anexa à referida 
informação. 
 
 
“Contrato de Comodato                 Nº 00/GGPAG/2015 
 
ENTRE  
 
MUNICÍPIO DE ODIVELAS, com sede na Quinta da 
Memória, Rua Guilherme Gomes Fernandes, 2675-372 
Odivelas, pessoa coletiva com o nº 504 293 125, 
representado pela Presidente da Câmara Municipal, 
Susana de Fátima Carvalho Amador, casada, portadora do 
cartão de cidadão com o número de identificação civil 
07740330-4, válido até 24 de agosto de 2019, natural da 
Freguesia de Alagoa, Concelho de Portalegre, com 
domicílio profissional na Quinta da Memória, Rua 

Guilherme Gomes Fernandes, Odivelas, adiante 
designado por Comodante, 
 
E 
 
CRUZ VERMELHA PORTUGUESA, instituição sem 
fins lucrativos e de utilidade pública administrativa, com 
sede no Jardim 9 de Abril, 1 a 5, 1249-083 Lisboa, pessoa 
coletiva com o nº 500745749, representada pelo 
Presidente Nacional, Luís Eduardo da Silva Barbosa, 
portador do bilhete de identidade n.º 318170, vitalício, 
natural da freguesia dos anjos, concelho de Lisboa, 
contribuinte fiscal n.º 103452788, com domicílio 
profissional, no Jardim 9 de Abril, 1 a 5, 1249-083 Lisboa, 
e adiante designada por Comodatária, 
 
É celebrado e reciprocamente aceite o presente contrato 
de comodato, aprovado pela Câmara Municipal de 
Odivelas na sua ---- Reunião -----------, e pela Comissão 
Administrativa da Delegação de Lisboa da Cruz Vermelha 
Portuguesa, na sua reunião de 4 de Junho de 2015, e que 
se rege pelas cláusulas seguintes: 
 

Cláusula 1ª 
 
O Comodante é proprietário e legítimo possuidor da 
fração autónoma designada pela letra “E”, correspondente 
ao rés-do-chão do prédio urbano sito na Rua Alzira 
Beatriz Pacheco, União das freguesias de Póvoa de Santo 
Adrião e Olival Basto, descrita na Conservatória do 
Registo Predial de Odivelas sob a ficha 490, da freguesia 
da Póvoa de Santo Adrião, inscrito na matriz predial 
urbana sob o artigo 1586 da mesma freguesia, e com o 
valor patrimonial de € 89.056,16 (oitenta e nove mil e 
cinquenta e seis euros e dezasseis cêntimos). 
 

Cláusula 2ª 
 
Pelo presente contrato é comodatada a fração autónoma 
identificada na Cláusula 1ª, destinando-se esta à instalação 
de uma creche com berçário. 
 

Cláusula 3ª 
 
O presente contrato é celebrado pelo prazo de 10 (dez 
anos), renovável por períodos iguais e sucessivos de 1 ano 
(um ano), salvo se qualquer das partes o denunciar, com 
aviso prévio de 120 (cento e vinte dias), relativamente à 
data do seu termo. 
 

Cláusula 4ª 
 
A Comodatária não poderá ceder a terceiros o uso do 
imóvel objeto do presente contrato sem autorização 
expressa do Comodante. 
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Cláusula 5ª 
 
1 – A Comodatária poderá proceder às obras que 
considere úteis e necessárias à prossecução dos fins a que 
se destina a fração comodatada, desde que, previamente, 
autorizadas, por escrito, pelo Comodante. 
 
2 – A Comodatária obriga-se a proceder às obras de 
reparação e conservação da fração comodatada. 
 

Cláusula 6ª 
 
As despesas de funcionamento, designadamente as 
referentes ao consumo de água, eletricidade, limpeza, 
eventuais seguros de recheio, contribuições condominiais, 
telefone e internet são da responsabilidade da 
Comodatária. 
 

Cláusula 7ª 
 
1 - Findo o contrato a fração comodatada será restituída 
em bom estado de conservação ao Comodante e sem 
direito a qualquer indemnização da Comodatária pelas 
obras por esta realizadas.  
 
2 – A Comodatária poderá levantar as benfeitorias, apenas 
no caso de não provocar detrimento do imóvel, não tendo 
direito a haver o valor delas no caso contrário. 
 

Cláusula 8ª 
 
1. O presente contrato cessa os seus efeitos nos termos 
gerais de direito, não obstante, o Comodante poderá 
resolver o contrato com fundamento em justa causa. 
 
2. Considera-se justa causa, designadamente, a utilização 
da fração comodatada para fins estranhos aos consagrados 
nos estatutos da Comodatária. 
 
3. É considerada condição resolutiva a cessação do uso do 
imóvel por parte da Comodatária. 
 
4. Para os efeitos estabelecidos no número anterior 
considera-se cessação do uso do imóvel a não utilização 
das instalações comodatadas nos termos estabelecidos no 
presente contrato por prazo superior a 90 dias. 
 

Cláusula 9ª 
 
Em tudo o que o presente contrato for omisso aplicam-se, 
subsidiariamente, as disposições legais em vigor, 
nomeadamente o estabelecido nos artigos 1129º a 1141º 
do Código Civil.  
 
Para resolução dos litígios emergentes do presente 
contrato será competente o Tribunal da Comarca de 
Loures, com expressa renúncia a qualquer outro. 
 
 

Odivelas, ---------- 2015. 
 
O presente contrato foi feito em duplicado, ficando um 
original devidamente assinado para cada um dos 
outorgantes. 
 
Por estarem de acordo lêem e assinam. 
 
Isento de Imposto de Selo 
 

P´lo Comodante P´la Comodatária 
______________ 
(Susana de Fátima 
Carvalho Amador) 

__________________ 
(Luís Eduardo da Silva 

Barbosa)” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

CONTRATO DE CEDÊNCIA DE UTILIZAÇÃO 
 

 
 

ASSOCIAÇÃO INFANTIL E JUVENIL “O NOSSO RECREIO” 
 

Contrato de cedência de utilização do domínio privado a 
celebrar entre o Município de Odivelas e a Associação 
Infantil e Juvenil “O Nosso Recreio”, de acordo com o 
proposto na informação nº Interno/2015/6557, de 
2015.06.15 nos termos da minuta anexa à referida 
informação. 
 
“Contrato de Cedência de Utilização do Domínio Privado 
 
ENTRE  
 
MUNICÍPIO DE ODIVELAS, com sede na Quinta da 
Memória, Rua Guilherme Gomes Fernandes, 2675-372 
Odivelas, pessoa coletiva com o nº 504 293 125, 
representado pela Presidente da Câmara Municipal, 
Susana de Fátima Carvalho Amador, casada, portadora do 
cartão de cidadão com o número de identificação civil 
07740330-4, válido até 24 de agosto de 2019, natural da 
Freguesia de Alagoa, Concelho de Portalegre, com 
domicílio profissional na Quinta da Memória, Rua 
Guilherme Gomes Fernandes, Odivelas, adiante 
designado por Primeiro Outorgante, 
 
E 
 
ASSOCIAÇÃO INFANTIL e JUVENIL “O Nosso 
Recreio”, Instituição Particular de Solidariedade Social 
(IPSS), com sede na Rua Alfredo Roque Gameiro, N.º 10, 
letra A, freguesia e concelho de Odivelas, pessoa coletiva 
com o nº 501632271, representada por Susana Margarida 
Maximiano Ferraria Teixeira, portadora do cartão de 
cidadão com o número de identificação civil 10790938-3, 
válido até 18-07-2018, contribuinte fiscal n.º 209834358, 
com domicílio profissional, na Av. Miguel Torga, N.º 12, 
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Lj. Dta., Urbanização Colinas do Cruzeiro, 2675-664 
Odivelas; Dina Paula Coelho Gonçalves, portadora do 
cartão de cidadão com o número de identificação civil 
10539201- 4, válido até 23-07-2016, contribuinte fiscal n.º 
208219412, com domicílio profissional, na Av. Miguel 
Torga, N.º 12, Lj. Dta., Urbanização Colinas do Cruzeiro, 
2675-664 Odivelas, e Anabela Augusta Morais Jacinto, 
portadora do Bilhete de identidade n.º 7754459- 5, 
emitido pelos S.I.C. de Lisboa, válido até 08-12-2016, 
contribuinte fiscal n.º 194329810, com domicílio 
profissional, na Av. Miguel Torga, N.º 12, Lj. Dta., 
Urbanização Colinas do Cruzeiro, 2675-664 Odivelas, que 
outorgam na qualidade de Vice- Presidente, Tesoureiro e 
Secretário, respetivamente e adiante designada por 
Segunda Outorgante, 
 
Considerando que: 
 
a) O estabelecimento de ensino pré-escolar Associação 
Infantil e Juvenil “O Nosso Recreio” é uma Instituição 
Particular de Solidariedade Social (IPSS), reconhecida 
como pessoa coletiva de utilidade pública e desenvolve a 
sua atividade na freguesia de Odivelas; 
 
b) A existência de estabelecimentos de ensino pré-escolar 
pertencentes à rede privada solidária é essencial para 
colmatar a oferta da rede pública que não permite dar uma 
resposta cabal às necessidades da população do concelho; 
 
c) O “Nosso Recreio” não se encontra dotado de espaço 
exterior de recreio, sendo esta uma condição essencial 
para a obtenção da autorização definitiva de 
funcionamento, por parte do Ministério da Educação. 
 
 
É celebrado o presente “Contrato de Cedência de 
Utilização do Domínio Privado”, aprovado pela Câmara 
Municipal de Odivelas na reunião de ---------------- , que as 
partes aceitam e obrigam-se a cumprir, o qual se rege pelas 
cláusulas seguintes: 
 

Cláusula 1ª 
 
1. Pelo presente contrato o Primeiro Outorgante cede ao 
Segundo Outorgante, a título gratuito, o uso da parcela 
com a área de 117,00m2, descrita na Conservatória do 
Registo Predial de Odivelas, sob a ficha n.º 6442, da 
mesma freguesia, que confronta a Norte com o domínio 
público, a Sul com domínio público, a Nascente com 
domínio publico e a Poente com domínio público. 
 
2. A parcela identificada no número anterior veio à posse 
do Primeiro Outorgante com a emissão do Alvará de 
Licença de Loteamento n.º 1/2001- Credifilis – 
Construções e Empreendimentos Imobiliários, S.A., tendo 
integrado o domínio público e sido afeta ao uso «espaço 
verde de utilização coletiva». 
 

3. Por deliberação tomada na 16ª Reunião Ordinária da 
Câmara Municipal, realizada no dia 13 de Setembro de 
2011 e na 3ª Reunião, da 4ª Sessão Ordinária da 
Assembleia Municipal, realizada no dia 3 de outubro de 
2011 foi aprovada a desafetação da parcela referida nos 
números anteriores, do domínio público municipal para o 
domínio privado municipal. 
 

Cláusula 2ª 
 
1. A parcela ora cedida destina-se a ser utilizada pela 
Segunda Outorgante como espaço exterior de recreio, em 
exclusividade, no horário compreendido entre as 09:00 e 
as 18:00, todos os dias úteis, exceto feriados. 
 
2. No restante período, o espaço, encontrar-se-á aberto ao 
público em geral.  

 
Cláusula 3ª 

 
1. Para os efeitos estabelecidos na cláusula anterior a 
Segunda Outorgante compromete-se a realizar obras de 
adaptação na parcela cedida, a espaço exterior de recreio, 
bem como a assumir as obrigações seguintes: 
 
a) Colocar e manter vedado o espaço, com uma vedação a 
aprovar pelo Primeiro Outorgante; 
 
c) Permitir o acesso ao público fora do seu horário de 
utilização exclusiva, findo o qual deverá a porta de acesso 
ser deixada aberta; 
 
d) Colocar em local visível, a determinar em sede de 
processo de autorização de construção, placa informativa 
com dimensão, materiais e conteúdo a indicar pelo 
Primeiro Outorgante, no qual se identifique o uso da 
parcela e discrimine o horário de utilização exclusiva e o 
horário de utilização pelo público; 
 
c) Manter, conservar e assegurar a limpeza do espaço 
exterior de recreio, bem como reparar e/ou substituir 
qualquer material, designadamente a vedação, sempre que 
os mesmos se apresentem deteriorados ou danificados; 
 
d) Contratar e manter em vigor um seguro de 
responsabilidade civil que cubra todos danos resultantes 
da utilização do espaço de recreio durante o seu período 
de utilização exclusiva. 
 
2. Toda e qualquer despesa resultante do estipulado no 
número anterior constitui encargo exclusivo da Segunda 
Outorgante. 
 
3. A Segunda Outorgante responsabiliza-se pela obtenção 
dos projetos e/ou quaisquer licenças ou autorizações 
legalmente exigíveis. 
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Cláusula 4ª 
 
1. As obras referidas na cláusula anterior deverão iniciar-se 
no prazo máximo de 90 (noventa) dias após a assinatura 
do presente contrato e terminar no prazo máximo de 180 
(cento e oitenta dias) após a data de início das mesmas. 
 
2. Consideram-se as obras concluídas após vistoria a 
realizar pelos serviços competentes do Primeiro 
Outorgante na qual será atestada a conformidade da obra 
realizada com o projeto de construção apresentado. 
 

Cláusula 5ª 
 
A Segunda Outorgante não poderá ceder, a qualquer 
título, a terceiros o uso da parcela objeto do presente 
contrato sem autorização expressa do Primeiro 
Outorgante. 
 

Cláusula 6ª 
 
Adaptada a parcela ora cedida a espaço exterior de recreio 
e uma vez obtidas todas as licenças e autorizações de 
funcionamento legalmente exigíveis não poderão ser 
efetuadas obras na mesma sem o consentimento prévio e 
escrito do Primeiro Outorgante.  
 

Cláusula 7ª 
 
O Primeiro Outorgante declina qualquer responsabilidade 
por quaisquer ocorrências verificadas na parcela ora 
cedida, após a celebração do presente contrato, 
designadamente enquanto não forem realizadas as obras 
reputadas necessárias de adaptação da parcela a espaço 
exterior de recreio, isto, sem prejuízo do exercício dos 
poderes de fiscalização que estão cometidos por lei ao 
Primeiro Outorgante. 

 
Cláusula 8ª 

 
1. Findo o presente contrato a parcela ora cedida será 
restituída em bom estado de conservação ao Primeiro 
Outorgante e sem direito a qualquer indemnização da 
Segunda Outorgante pelas obras por esta realizadas. 
 
2. A Segunda Outorgante poderá levantar as benfeitorias, 
apenas no caso de não provocar detrimento da parcela, 
não tendo direito a haver o valor delas no caso contrário. 
 

Cláusula 9ª 
 
O presente contrato cessa os seus efeitos nos termos 
gerais de direito, não obstante, o incumprimento do 
estipulado nas cláusulas 3ª, 4ª e 5ª confere ao Primeiro 
Outorgante o direito de resolução imediata do contrato 
sem direito a qualquer indeminização à Segunda 
Outorgante. 
 
 

Cláusula 10ª 
 

1. Sem prejuízo de eventual revisão, por acordo dos 
Outorgantes, o presente contrato entra em vigor na data 
da sua assinatura, mantendo-se em vigor por um período 
de 10 (dez) anos. 
 
2. O contrato só produz efeitos após a realização das 
obras necessárias de adaptação da parcela a espaço 
exterior de recreio e uma vez obtidas todas as licenças e 
autorizações legalmente exigíveis. 
 
3. O presente contrato considera-se automaticamente 
renovado, por períodos de 4 (quatro) anos se nenhum dos 
Outorgantes, mediante carta registada, manifestar, ao 
outro, o desejo de dele se desvincular, no prazo de 90 
(noventa) dias de antecedência em relação ao seu termo 
ou posteriores renovações. 
 
 
Para resolução dos litígios emergentes do presente 
contrato será competente o Tribunal da Comarca de 
Loures, com expressa renúncia a qualquer outro. 
 
Odivelas, ___ de ______________ de 2015. 
 
 
O presente contrato foi feito em duplicado, ficando um 
original devidamente assinado para cada um dos 
outorgantes. 
 
Por estarem de acordo lêem e assinam. 
 
Isento de Imposto de Selo 
 
P´lo Cedente 
______________________________ 
(Susana de Fátima Carvalho Amador)  
 
 
 
P´la Cessionária 
_____________________________________ 
(Susana Margarida Maximiano Ferraria Teixeira) 
 
_____________________________________ 
(Dina Paula Coelho Gonçalves)  
 
_____________________________________ 
(Anabela Augusta Morais Jacinto)” 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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FISCALIZAÇÃO 
 

 
 

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 
 

Aquisição de veículos por ocupação, e destino final dos 
mesmos através da alienação por desmantelamento 
qualificado, nos termos do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na 
Via Pública, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2015/6722, de 2015.06.18: 

 
 

DESTINO FINAL – ALIENAÇÃO POR 
DESMANTELAMENTO QUALIFICADO 

 
PROCESSO MARCA/MODELO MATRÍCULA 

65/VIAT/OD/15 Seat 88-75-DT 

12/VIAT/RA/CA/15 Fiat Palio 50-29-LJ 

6/VIAT/RA/CA/15 Seat Toledo 38-72-AF 

30/VIAT/PO/FA/15 VW Polo 72-63-HQ 

24/VIAT/PO/FA/15 Ford Fiesta 49-70-CR 

10/VIAT/RA/CA/15 Volvo 960 79-80-EU 

32/VIAT/PO/FA/15 Rover 414 42-79-GZ 

9/VIAT/RA/CA/15 Rover 09-25-BB 

10/VIAT/CA/13 Renault Express SA-91-51 

96/VIAT/OD/13 Citroen Saxo 86-91-MC 

14/VIAT/PV/13 Nissan 86-25-AH 

1/VIAT/PO/13 Nissan Primera 13-07-DE 

59/VIAT/OD/13 Renault Express 44-12-IV 

220/VIAT/RA/09 Renault 9 HQ-20-68 

8/VIAT/RA/CA/15 Honda Concerto 25-57-AQ 

13/VIAT/RA/CA/15 Renault 11 OF-88-80 

21/VIAT/PV/OL/15 Renault Clio 11-74-AT 

22/VIAT/RA/CA/15 Fiat Uno 01-54-DA 

4/VIAT/OL/13 Renault Trafic 52-80-CE 

60/VIAT/OD/13 VW Golf 73-73-CJ 

64/VIAT/OD/15 Opel Corsa 47-26-IN 

215/VIAT/OD/02 Seat Marbella HQ-25-37 

26/VIAT/RA/CA/15 Ford Puma 18-87-LC 

23/VIAT/RA/CA/15 Opel Corsa XE-62-27 

14/VIAT/PV/OL/15 Honda Civic s/matrícula 

2/VIAT/PV/OL/15 Fiat Punto 86-25-RZ 

45/VIAT/OD/15 VW Polo 37-BJ-91 

40/VIAT/OD/15 Opel Astra 20-13-ME 

32/VIAT/OD/15 Honda Jazz 85-52-UT 

17/VIAT/RA/CA/15 Peugeot 306 62-78-LI 

11/VIAT/RA/CA/15 Microcar Virgo II 99-JS-64 

29/VIAT/OD/15 Renault Clio 02-81-RX 

19/VIAT/RA/CA/15 Lancia 79-77-GV 

11/VIAT/PO/FA/15 Seat Ibiza 58-31-EZ 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

CEDÊNCIA TEMPORÁRIA DE VEÍCULOS 
 
Cedência temporária aos Bombeiros Voluntários de 
Odivelas de veículos declarados abandonados, num total 
de cinco, antes do seu desmantelamento, para efeitos de 
testes de salvamento e desencarceramento, de acordo com 
o proposto na informação n.º Interno/2015/6722, de 
2015.06.18: 
 
 

VEICULOS A CEDER TEMPORARIAMENTE  
À ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE 

ODIVELAS 
 

PROCESSO MARCA/MODELO MATRÍCULA 

12/VIAT/RA/CA/15 Fiat Palio 50-29-LJ 

6/VIAT/RA/CA/15 Seat Toledo 38-72-AF 

30/VIAT/PO/FA/15 VW Polo 72-63-HQ 

24/VIAT/PO/FA/15 Ford Fiesta 49-70-CR 

10/VIAT/RA/CA/15 Volvo 960 79-80-EU 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 
CEDEMA 

 
Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte 
municipal, à CEDEMA – Lar “O Telhadinho, no dia 13 
de julho de 2015, para deslocação à Pousada da Juventude 
de Santa Cruz, com um custo total estimado em €76,28, 
de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2015/12539, de 2015.06.23. 
 
(Aprovado por unanimidade) 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
 Ano XVI - N.º 13 – 14 de julho de 2015  

21 
 

CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 
COMUNIDADE SIKH 

 
Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte 
municipal, à Comunidade Sikh, no dia 27 de julho de 
2015, para deslocação a Marvão, com um custo total 
estimado em €41,69, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2015/6820, de 2015.06.23. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROJETO “AVENTURA NA CIDADE” 
ACEITAÇÃO DE PATROCÍNIO 

 
Aceitação de patrocínio da Pastelaria Viriato, no âmbito 
do Encontro de Encerramento do Projeto “Aventura na 
Cidade” 2014/2015 – “20 Anos de Aventura”, no dia 3 de 
julho, no valor total de €125,00 (cento e vinte e cinco 
euros) e que consiste em bolos sortidos e salgados 
variados, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2015/6797, de 2015.06.22. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PROCESSOS PARTICULARES 
 

 
 

ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 6/2007 
PARA O LOTE 68 DO BAIRRO DOS CARRASCAIS 

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RAMADA E CANEÇAS 
PROCESSO N.º 9942/LO/GI 

 
Alteração ao alvará de loteamento n.º 6/2007 do Bairro 
dos Carrascais, na União de Freguesias de Ramada e 
Caneças, para o Lote 68, em nome de João António Nave 
Cotrim. A proposta de intervenção apresentada visa a 
alteração dos parâmetros urbanísticos previstos para o lote 
68 do bairro mencionado, designadamente o aumento de 
2 para 4 fogos, mantendo-se os restantes parâmetros 
urbanísticos previstos para o lote. A alteração pretendida 
retrata uma situação pré-existente que não terá sido 
acautelada no âmbito do alvará de loteamento em vigor. 
Nos termos e da informação n.º 9942/LO/GI de 15 de 
junho de 2015, constante a folhas 1450, do processo e de 
acordo com o constante na informação n.º 
89/CR/DRRU/DGOU/15, de 11-06-15. 
 
Deverá ser promovida a publicação dos atos 
administrativos, nos termos do nº 2 do art.º 78 do 
decreto-lei n.º 555/99, na sua redação atual. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 7/2001 
PARA O LOTE A-80 DO BAIRRO DOS PEDERNAIS 

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RAMADA E CANEÇAS 
PROCESSO N.º 33688/LO 

 
Alteração ao alvará de loteamento n.º 7/2001 do Bairro 
dos Pedernais, na União de Freguesias de Ramada e 
Caneças, para o Lote A-80, em nome de Isabel Inês 
Catarino da Silva. A alteração tem como princípio a 
viabilização da edificação existente no lote A80, com 
reflexo no aumento de um fogo para dois fogos. O 
aumento de um fogo não tem repercussão na densidade 
habitacional definida pelo alvará de loteamento em vigor. 
Nos termos da informação técnica n.º 83/CR/DRRU/ 
DGOU/15, constante de folhas 6825 a 6818 do processo 
e de acordo com a informação n.º 33688/LO de 4 de 
junho de 2015, constante a folhas 6844, do processo, nas 
seguintes condições: 
 
- Aplicação dos critérios definidos no art.º 99º do RMEU 
(Regulamento Municipal de Edificação e Urbanização) 
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 € 5.179,22 (cinco mil, cento e setenta 
e nove euros e vinte e dois cêntimos), como compensação 
pela área de cedência para equipamento de utilização 
coletiva em falta (33,89m2), 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 n.º 83/CR/DRRU/DGOU/15, que 
consta do processo. 
 
Deverá ser promovida a publicação dos atos 
administrativos, nos termos do nº2 do art.º 78 do decreto-
lei n.º 555/99, na sua redação atual. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 7/2001 
BAIRRO DOS PEDERNAIS, UNIÃO DAS FREGUESIAS DE 

RAMADA E CANEÇAS, PROCESSO N.º 33688/LO 
 

Alteração ao alvará de loteamento n.º 7/2001 do Bairro 
dos Pedernais, na União de Freguesias de Ramada e 
Caneças, para os Lotes A72, A83, A238; A239, A262, 
A277, A281, A286, A290, A312, A314, A316, A321, B35, 
B42, B63, B65, B86, B108, B148, B150, C24, C25, D18A, 
D18B, D19B, D32, D33, D48, D61, D66 e D76, em 
nome de Manuel Afonso Paradela da Costa e Outros. As 
correções introduzidas pelos novos elementos 
apresentados traduzem-se na regularização de erros 
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materiais de desenho e informação relativa aos parâmetros 
urbanísticos constantes da planta de representação do 
proposto. As alterações propostas traduzem-se num 
acréscimo global de 8 fogos (para efeitos de cálculo não 
foi considerado o aumento de fogos proposto para o lote 
D 19B). Quanto aos restantes parâmetros globais 
propostos verifica-se um aumento da área de lotes de 
49,45m2 e 184,35m2 de área de implantação, ambos 
resultantes de acertos de áreas de uma realidade edificada 
pré- existente. No que diz respeito à área de construção 
verifica-se face aos valores previstos no alvará de 
loteamento em vigor haver um decréscimo de área 
correspondente a - 103,2m2. Nos termos e condições da 
informação técnica n.º 62/CR/DRRU/DGOU/15, que 
consta do processo e de acordo com o proposto na 
informação n.º 33688/LO de 9 de junho de 2015, 
constante a folhas 6846 do processo, nas seguintes 
condições: 
 
- Aplicação dos critérios definidos no art.º 99º do RMEU 
(Regulamento Municipal de Edificação e Urbanização) 
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 € 9.749,55 (nove mil, setecentos e 
quarenta e nove euros e cinquenta e cinco cêntimos), 
como compensação pela área de cedência para 
equipamento de utilização coletiva em falta (63,80m2), 
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 n.º 
62/CR/DRRU/DGOU/15, que consta do processo 
mencionado em epígrafe. 
 
Deverá ser promovida a publicação dos atos 
administrativos, nos termos do nº2 do art.º 78 do decreto-
lei n.º 555/99, na sua redação atual. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO Nº 6/2001 
BAIRRO FLÔR DO MINHO, UNIÃO DE FREGUESIA DE 

RAMADA E CANEÇAS - PROCESSO N. 41817/OM 
 

Alteração ao alvará de loteamento n.º 6/2001 do Bairro 
Flôr do Minho, na União de Freguesias de Ramada e 
Caneças, para os Lotes 1, 4, 10, 57, 60 e 62, em nome de 
Virgílio Ferreira e Outros. A alteração visa a reformulação 
dos parâmetros urbanísticos atribuídos aos lotes em 
questão, tendo em vista a legalização das edificações 
existentes. Nos termos e condições da informação técnica 

n.º 93/CR/DRRU/DGOU/15, de 17 de junho de 2015, 
constante de folhas 2138 a 2128 do processo e de acordo 
com o proposto na informação n.º 41817/OM de 18 de 
junho de 2015, constante a folhas 2154 do processo, nas 
seguintes condições: 
 
- Aplicação dos critérios definidos no art.º 99º do RMEU 
(Regulamento Municipal de Edificação e Urbanização) 
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 € 15.725,31 (quinze mil, setecentos e 
vinte e cinco euros e trinta e um cêntimos), como 
compensação pela área de cedência para equipamento de 
utilização coletiva em falta (107,16m2), 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 n.º 
93/CR/DRRU/DGOU/15, que consta do processo 
mencionado em epígrafe. 
 
Deverá ser promovida a publicação dos atos 
administrativos, nos termos do nº2 do art.º 78 do decreto-
lei n.º 555/99, na sua redação atual. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO Nº 1/2003 
BAIRRO VALE PEQUENO, UNIÃO DE FREGUESIA DE 
PONTINHA E FAMÕES - PROCESSO N.º 47685/RC 

 
Alteração ao alvará de loteamento n.º 1/2003 do Bairro 
Vale Pequeno, na União de Freguesias de Pontinha e 
Famões, para os Lotes 161 e 162, em nome de António 
Nunes da Silva e Outro. Alteração tem como objetivo a 
reformulação das construções nos lotes referidos e têm 
repercussão nos parâmetros urbanísticos gerais do bairro, 
designadamente no que diz respeito ao número de fogos, 
introduzindo ao nível do piso 0 de cada edificação 1 fogo, 
sem que sejam agravados os restantes parâmetros 
urbanísticos previstos para os lotes, nos termos e 
condições da informação técnica n.º 
91/CR/DRRU/DGOU/15, de 12 de junho de 2014 e de 
acordo com o proposto na informação n.º 47685 de 17 de 
junho de 2015, constante a folhas 5607 do processo, nas 
seguintes condições:  
 
- Aplicação dos critérios definidos no art.º 99º do RMEU 
(Regulamento Municipal de Edificação e Urbanização) 
para o dimensionamento das cedências em AUGI, 
podendo ainda a Câmara Municipal prescindir da 
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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 € 10.697,70 (dez mil, seiscentos e 
noventa e sete euros e setenta cêntimos), como 
compensação pela área de cedência para equipamento de 
utilização coletiva em falta (70,00m2), 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 n.º 91/CR/DRRU/DGOU/15, 
que consta do processo mencionado em epígrafe. 
 
Deverá ser promovida a publicação dos atos 
administrativos, nos termos do nº2 do art.º 78 do decreto-
lei n.º 555/99, na sua redação atual 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

REVOGAÇÃO DA DECISÃO DE CADUCIDADE DA LICENÇA 
ADMINISTRATIVA DE ALTERAÇÃO À LICENÇA DE LOTEAMENTO 
N.º 4/2009 - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PONTINHA E FAMÕES 

PROCESSO N.º 3153/RC 
 

Revogar a decisão de caducidade da Licença 
Administrativa de alteração à operação de loteamento n.º 
4/2009, referente ao lote 40, do Bairro Casal das 
Queimadas à Quinta das Dálias, na União de Freguesias 
de Pontinha e Famões, tomada na 9.ª Reunião Ordinária 
da Câmara Municipal de Odivelas, realizada a 06 de maio 
de 2015, que consta do processo mencionado em epígrafe, 
de acordo com o proposto na informação constante a 
folhas 3642 de 15 de junho de 2015. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO CAUÇÃO 
BAIRRO SOL NASCENTE, LOTE 115, UNIÃO DAS FREGUESIAS DE 

PONTINHA E FAMÕES - ALVARÁ Nº 5/2007 
 

Substituição de hipoteca legal, constituída sobre o lote 
115, da Rua Augusto Amaral, do Bairro Sol Nascente, 
União das Freguesias de Pontinha e Famões, pelo 
depósito caução n.º 11390, do Banco Caixa Geral de 
Depósitos, no valor de €3.840,83 (três mil oitocentos e 
quarenta euros e oitenta e três cêntimos), em nome de 
Adelino da Silva Rouçado, para garantir a boa execução 
das obras de urbanização referentes ao Alvará de 
Loteamento n.º 5/2007, de 27 de dezembro, de acordo 
com o proposto na informação n.º 41.2015, de 2015-06-
12, e na informação técnica n.º 
74/RO/DRRU/DGOU/15, de 2015-06-08. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

SUBSTITUIÇÃO DA HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO CAUÇÃO 
BAIRRO PEDERNAIS LOTE A 182, UNIÃO DE FREGUESIA DE 

RAMADA E CANEÇAS - ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 7/2001 
 

Substituição de hipoteca legal, constituída sobre o lote A-
182, da Rua D. José, Bairro dos Pedernais, União das 
Freguesias de Ramada e Caneças, pelo depósito caução n.º 
10473, do Banco Caixa Geral de Depósitos, no valor de 
€1.054,36 (mil e cinquenta e quatro euros e trinta e seis 
cêntimos), em nome de José Martins Bento Roque, para 
garantir a boa execução das obras de urbanização 
referentes ao Alvará de Loteamento n.º 7/2001, de 07 de 
setembro, de acordo com o proposto na informação n.º 
46.2015, de 2015-06-19, e na informação técnica n.º 
77/RO/DRRU/DGOU/15, de 2015-06-19. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

6.ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
 
 

Realizada em 9 de julho de 2015 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

VOTO DE PESAR 
 

 
 

MARIA DE JESUS BARROSO 
 

“Foi com um sentimento de profunda consternação e 
pesar que o País acordou na manhã de 7 de Julho para a 
notícia da morte de Maria de Jesus Simões Barroso Soares. 
 
Maria Barroso foi sempre uma amiga e visita assídua do 
Concelho de Odivelas. 
 
Esteve pela última vez connosco no dia 20 de Junho, por 
ocasião da inauguração da exposição fotográfica 
“Esperança”, promovida pela Fundação Pro Dignitate, 
instituição que dirigia e da qual foi fundadora. Nesse dia 
deixou-nos o desafio indeclinável de que temos a 
“obrigação de dar a conhecer o que se passa no mundo e 
de fazer algo”. 
 
Detentora de uma com uma vasta cultura, Maria Barroso 
era uma mulher de causas, lutadora antifascista, acérrima 
defensora da liberdade, da democracia e da justiça. 
 
Há 10 anos, em entrevista ao DN, afirmou: “Tive medo 
muitas vezes (…) mas também tinha a convicção de que 
era importante ter coragem”. 
 
Essa coragem determinada com que viveu toda a sua vida, 
antes e depois do 25 de Abril, mais do que um traço da 
sua fascinante personalidade é o principal legado que 
deixou a este País e que marcou indelevelmente o rumo da 
nossa história coletiva. 
 
Declamar publicamente o poema “Prometeu”, de Joaquim 
Namorado – “o meu sangue será a minha bandeira / e 
meus ossos o cimento duma outra humanidade/ que aqui 
ninguém se entrega/ isto é vencer ou morrer” - valeu-lhe 
dois interrogatórios pela PIDE. O retumbante sucesso 
enquanto heroína da peça “Casa de Bernarda Alba” de 

García Lorca – que ao quebrar uma vara gritava “Veja o 
que eu faço à tirania” – valeu-lhe o precoce e injusto fim 
do sonho de uma carreira enquanto atriz. 
 
Foi membro da Associação Feminina Portuguesa para a 
Paz, liderada por Maria Lamas, ativista na CEUD e mais 
tarde candidata nas listas unitárias da CED em 1969, 
tendo sido a única mulher a intervir na sessão de abertura 
do III Congresso da Oposição Democrática que se 
realizou em Aveiro, em Abril de 1973. No seu discurso 
falou da guerra, da censura e exigiu liberdades 
democráticas. Nesse dia a polícia carregou com bastões e 
cães sobre os congressistas. 
 
Casou por procuração, estando o marido, Mário Soares, 
preso no Aljube por razões políticas. Quando o exílio os 
separou encarregou-se da educação e do sustento dos seus 
filhos, assumindo a direção do Colégio Moderno de 
Lisboa, função que durante alguns anos desempenhou 
clandestinamente, por ter sido impedida pelo regime. 
 
Militante nº 6 do Partido Socialista, foi a única mulher 
presente no ato da sua fundação em Bad Münstereifel, na 
República Federal Alemã. 
 
Após o 25 de Abril foi eleita deputada à Assembleia da 
República nas três primeiras legislaturas, tendo sido a 
redatora da lei que instituiu e regulamentou as associações 
de pais. 
 
Enquanto primeira-dama de Portugal, esteve longe de ser 
a mulher na sombra. Bateu-se empenhadamente pelas 
causas da justiça social, da igualdade entre homens e 
mulheres e da Paz. O seu papel na construção da Paz em 
Moçambique foi decisivo. 
 
No dia após a eleição, de Mário Soares como Presidente 
da República, Maria Barroso encontrou um miúdo que, 
por vergonha, escondeu o autocolante do candidato 
opositor que trazia ao peito. Maria Barroso disse-lhe – 
“Deves mostrar a tua escolha sem vergonha de ninguém." 
Explicou-lhe o significado da democracia e deu-lhe um 
beijo. 
 
Este beijo é o símbolo da aquela enorme doçura que 
temperou a força do seu carácter em todas as suas causas. 
Foi destacada Presidente da Cruz Vermelha e dirigente, 
membro e apoiante de numerosas associações, fundações 
e causas, num trabalho cívico de múltiplas faces que deixa 
uma forte marca na luta pelos direitos humanos, pela 
solidariedade e pela igualdade de oportunidades. Recebeu, 
pelo seu percurso e currículo, numerosas distinções, 
prémios e condecorações, que espelham bem o 
reconhecimento generalizado que mereceu, tanto a nível 
nacional como internacional. 
 
O País perdeu uma das suas melhores. Odivelas perdeu 
uma amiga. 
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A Câmara Municipal de Odivelas, exprime, através deste 
Voto, o seu profundo pesar pelo falecimento de Maria 
Barroso, endereçando sentidas condolências a todos os 
seus familiares e ao Partido Socialista. 
 
Odivelas, 9 de Julho de 2015. 
 
A Câmara Municipal de Odivelas” 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 
 

 
 

7.ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL EXTRAORDINÁRIA 
8.ª MODIFICAÇÃO ORÇAMENTAL 

 
7.ª Alteração Orçamental Extraordinária de 2015, 8.ª 
Modificação Orçamental, nos termos dos Mapas anexos à 
informação n.º Interno/2015/7217, de 2015.07.03. 
 
“7.ª Alteração Orçamental (Extraordinária) 
 
A 7.ª Alteração Orçamental (Extraordinária) de 2015 serve 
única e exclusivamente para proceder ao reforço das 
rubricas referentes ao projeto “Acordos de Execução com 
as Juntas de Freguesia”. 
 
Deste modo, a Alteração Orçamental do lado da Despesa 
totaliza 239.510,82 Euros (duzentos e trinta e nove mil, 
quinhentos e dez euros e oitenta e dois cêntimos), 
verificando-se um aumento das despesas correntes no 
valor de 47.902,16 Euros (quarenta e sete mil, novecentos 
e dois euros e dezasseis cêntimos), por contrapartida de 
um decréscimo de igual montante ao nível das despesas de 
capital, conforme quadro seguinte: 
 

Modificação Despesa 
 

Quadro Síntese 
 

 
Inscrições / 

Reforços 
Diminuição / 

Anulação 

Total de Despesas 
Correntes 

47.902,16 0,00 

Total de Despesas 
Capital 

191.608,66 239.510,82 

Total Geral 239.510,82 239.510,82 

(un: euros)” 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 
 

 

PROTOCOLO 
 

 
 

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DE ODIVELAS 
 

Ratificação do despacho da Senhora Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas de aprovação da proposta de 
Protocolo de Parceria entre a Administração Regional de 
Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) e o Município 
de Odivelas, para construção do Polo do Centro de Saúde 
de Odivelas/USF de Odivelas, de acordo com o proposto 
na informação n.º Interno/2015/7045, de 2015.06.30. 

 
 

“PROTOCOLO 
 

Celebrado entre a Administração Regional de Saúde de 
Lisboa e Vale do Tejo, I.P. e o Município de Odivelas 

para a INSTALAÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE 
 

Considerando que, na prossecução das suas atribuições, 
compete à Administração Regional de Saúde de Lisboa e 
Vale do Tejo, I.P. adotar as medidas necessárias ao bom 
funcionamento dos serviços prestadores de cuidados de 
saúde aos utentes, bem como ao pleno aproveitamento 
dos recursos materiais e financeiros existentes, na 
execução dos necessários projetos de investimento, 
podendo colaborar com outras entidades do sector 
público; 
 
Considerando o disposto no artigo 34º do Estatuto do 
Serviço Nacional de Saúde, aprovado pelo Decreto-Lei 
nº11/93, de 15 de Janeiro, com a redação em vigor; 
 
Considerando as insuficiências na prestação de cuidados 
de saúde e a necessidade daí decorrente de promover uma 
alteração no sentido do melhoramento das condições em 
que os referidos cuidados de saúde são prestados à 
população abrangida; 
 
Considerando que o Município de Odivelas se 
compromete a ceder à Administração Regional de Saúde 
de Lisboa e Vale do Tejo, I.P., gratuitamente, em regime 
de direito de superfície, o prédio, de que é o legítimo e 
único proprietário, para a construção e instalação da 
Unidade de Saúde de Odivelas, contribuindo para a 
modernização das infraestruturas de saúde, numa 
perspetiva de cooperação entre as duas entidades públicas. 
 
Entre 
 
A Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do 
Tejo, I.P., pessoa coletiva n.º 503 148 776, com sede na 
Avenida dos Estados Unidos da América, n° 77, em 
Lisboa, representada pelo Presidente do Conselho 
Diretivo, Dr. Luís Manuel de Paiva Gomes Cunha 
Ribeiro, nos termos do artigo 21º, n.º3 da Lei n.º 3/2004, 
de 15 de Janeiro, alterada e republicada pelo Decreto-Lei 
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n.º 5/2012, de 17 de Janeiro, com a redação em vigor na 
presente data, doravante designada ARSLVT; 
 
E 
 
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, casada, portadora do 
cartão de cidadão com o número de identificação civil 
07740330-4, válido até 24 de agosto de 2019, natural da 
Freguesia de Alagoa, Concelho de Portalegre, com 
domicílio profissional na Quinta da Memória, Rua 
Guilherme Gomes Fernandes, Odivelas, cujos poderes lhe 
são conferidos pela alínea f) do n.º 2, do artigo 35.º da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, adiante designado por 
Município; 
 
É celebrado o presente Protocolo, o qual se rege nos 
termos das cláusulas seguintes: 

 
Cláusula 1.ª 

Objeto 
 

O presente Protocolo tem por objeto o estabelecimento 
de um acordo entre as Partes, com vista à futura instalação 
e funcionamento da Unidade de Saúde de Odivelas, no 
Município de Odivelas, no terreno para construção sito 
em Odivelas, com a área de 1952 m², que confronta a 
Norte, a Sul, a Nascente e a Poente com terrenos 
municipais, a desanexar do lote de terreno para 
construção, com a área atual de 5040m², denominado 
Quinta do Mendes, sito na freguesia e concelho de 
Odivelas, descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Odivelas, sob o número n.º 3526, da freguesia de Odivelas 
e inscrito sob o artigo matricial urbano 11279 da mesma 
freguesia, em substituição da Unidade de Cuidados de 
Saúde Primários (UCSP) de Olaio e da Unidade de Saúde 
Familiar (USF) do Cruzeiro. 

 
Cláusula 2.ª 

Direito de Superfície 
 

1. A Unidade de Saúde será instalada em terreno cedido 
gratuitamente para o efeito, pelo Município de Odivelas, 
em regime de direito de superfície e pelo prazo de 70 
anos, sendo a propriedade do edificado transferida para a 
ARSLVT após a conclusão das obras. 
 
2. Findo o direito de superfície, a ARSLVT compromete-
se a entregar o prédio ao Município em condições de 
perfeita utilização, não lhe sendo devida qualquer 
indemnização ou compensação. 

 
 
 
 
 

Cláusula 3.ª 
Obrigações das Partes 

 
1. Obrigações da ARSLVT:  
 
a) Disponibilizar o projeto de arquitetura; 
b) Assumir até ao limite de 70% (setenta por cento) do 
encargo global da empreitada de construção da Unidade 
de Saúde de Odivelas, bem como, na mesma percentagem, 
eventuais encargos resultantes de revisão de preços da 
empreitada; 
c) Proceder ao registo da Unidade de Saúde de Odivelas, 
terreno e edificado; 
 
2. Obrigações do Município:  
 
a) Praticar todos os atos necessários à abertura do 
concurso público de empreitada de obras públicas, de 
acordo com o projeto disponibilizado pela ARSLVT, 
adjudicar, consignar a obra e garantir a fiscalização da 
empreitada, assumindo de modo exclusivo a posição 
contratual de dono da obra; 
b) Suportar o custo do valor remanescente relativamente 
ao encargo assumido pela ARSLVT;  
c) Elaborar e executar os projetos de especialidade, dos 
arranjos exteriores e das infraestruturas, incluindo 
arruamentos e estacionamentos, bem como as ligações de 
água, esgotos, eletricidade e telefone, assumindo os 
encargos daí decorrentes. 

 
Cláusula 4.ª 

Celebração de Contrato-Programa 
 

A execução do presente Protocolo será realizada através 
da celebração de um Contrato-Programa, nos termos do 
qual serão definidos os montantes de financiamento, 
modos de pagamento, encargos de cada uma das Partes, 
bem como o modo de fiscalização das empreitadas, sem 
prejuízo do disposto na alínea a), do n.º 2, da Cláusula 
Terceira. 

 
Cláusula 5.ª 

Execução Financeira 
 

No âmbito do Contrato-Programa a celebrar, cabe ao 
Município a responsabilidade da execução financeira, 
devendo aquele definir as regras de pagamento da 
comparticipação por parte da ARSLVT, a qual será, em 
qualquer caso, apenas feita após confirmação dos autos de 
medição por parte do Município e não procedendo a 
ARSLVT ao pagamento de quaisquer adiantamentos. 
 
Feito em dois exemplares originais, de igual conteúdo e 
valor, ficando um exemplar na posse de cada uma das 
partes. 
 
Lisboa, 30 de junho de 2015.  
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Pel' A Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale 
do Tejo, I.P. 
 
 
Pel' O Município de Odivelas” 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 
 

 
 

ACORDOS DE EXECUÇÃO  
E CONTRATOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

 
Proposta de Acordos de Execução e Contratos de 
Delegação de Competências nas Juntas de Freguesia do 
Concelho de Odivelas, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2015/7280, de 2015.07.03, nos 
termos das minutas anexas à referida informação. As 
minutas são as seguintes, de acordo com a mesma 
informação: 
 
-Contrato de Delegação de Competências na União de 
Freguesias de Póvoa de Santo Adrião e Olival Basto; 
 
-Contrato de Delegação de Competências na União de 
Freguesias de Pontinha e Famões; 
 
-Contrato de Delegação de Competências na União de 
Freguesias de Ramada e Caneças; 
 
-Contrato de Delegação de Competências na Freguesia de 
Odivelas; 
 
-Acordo de Execução para a Concretização da Delegação 
Legal de Competências da Câmara Municipal de Odivelas 
na União de Freguesias de Póvoa de Santo Adrião e Olival 
Basto; 
 
-Acordo de Execução para a Concretização da Delegação 
Legal de Competências da Câmara Municipal de Odivelas 
na União de Freguesias de Pontinha e Famões; 
 
-Acordo de Execução para a Concretização da Delegação 
Legal de Competências da Câmara Municipal de Odivelas 
na União de Freguesias de Ramada e Caneças; 
 
-Acordo de Execução para a Concretização da Delegação 
Legal de Competências da Câmara Municipal de Odivelas 
na Freguesia de Odivelas. 
 
Carece de deliberação por parte da Assembleia Municipal 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

 

URBANISMO 
 

 
 

AUMENTO DO NÚMERO DE COMPARTES 
UNIÃO DE FREGUESIAS DE RAMADA E CANEÇAS 

 
Emissão de parecer favorável ao aumento de número de 
compartes da parte rústica da parcela sito no Casal do 
Urmal, União das Freguesias de Ramada e Caneças, em 
nome de Carlos Alberto Fernandes Morgado, na condição 
e no pressuposto de que o mesmo não venha a originar 
parcelamento físico ou violação do regime legal dos 
loteamentos urbanos, de acordo com o proposto na 
informação n.º 25/APV/2015, de 2015.06.22. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
Ano XVI - N.º 13 – 14 de julho de 2015 

28 
 

 

UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 
 
 

DESPACHOS 
 

 
 
 

OUTROS DESPACHOS 
 

 
 

DESPACHO N.º 09/DGOU/2015 
 

Assunto: Subdelegação de assinatura de correspondência e 
expediente no âmbito do Setor de Reconversão Urbana de 
Áreas Criticas  
 
Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 5.º do Decreto-
Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, com as alterações 
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 104/2006, de 7 de 
Junho, e o Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de Outubro, 
diploma que aplica à Administração Local a Lei n.º 
2/2004, de 15 de Janeiro, com a redação em vigor, 
conjugado com o artigo 46.º e seguintes do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 442/91, de 15 de Novembro, com a redação que lhe 
foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, 
subdelego no Eng.º Luís Manuel Bento, durante o 
período compreendido entre os dias 6 a 22 de julho de 
2015, por ausência (férias) do respetivo Coordenador, a 
assinatura da correspondência e expediente necessários à 
instrução dos processos no âmbito do Setor de 
Reconversão Urbana de Áreas Criticas. 
 
Odivelas, 29 de junho de 2015 

 
O Diretor do Departamento de Gestão e 

Ordenamento Urbanístico 
No uso da competência que me foi subdelegada pelo Sr. Vereador Paulo 

César Prata Teixeira, através do Despacho 08/GVPCT/2015, 
 

António de Sousa, Arq.º 
 
 
 

DESPACHO N.º 10/DGOU/2015 
 

Assunto: Subdelegação de assinatura de correspondência e 
expediente no âmbito da Divisão de Planeamento 
Urbanístico e Projetos Estruturantes 
 
Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 5.º do Decreto-
Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, com as alterações 
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 104/2006, de 7 de 
Junho, e o Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de Outubro, 
diploma que aplica à Administração Local a Lei n.º 

2/2004, de 15 de Janeiro, com a redação em vigor, 
conjugado com o artigo 46.º e seguintes do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 442/91, de 15 de Novembro, com a redação que lhe 
foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, 
subdelego no Técnico Superior, Arq.º David Alves 
Monteiro Gil, durante o período compreendido entre os 
dias 13 a 24 de julho de 2015, por ausência (férias) da 
respetiva Chefe de Divisão, a assinatura da 
correspondência e expediente necessários à instrução dos 
processos no âmbito da Divisão de Planeamento 
Urbanístico e Projetos Estruturantes. 
 
Odivelas, 09 de julho de 2015 

 
O Diretor do Departamento de Gestão e 

Ordenamento Urbanístico 
No uso da competência que me foi subdelegada pelo Sr. Vereador 

Paulo César Prata Teixeira, através do Despacho 08/GVPCT/2015, 
 

António de Sousa, Arq.º 
 
 
 

DESPACHO N.º 11/DGOU/2015 
 

Assunto: Subdelegação de competências do Diretor do 
Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico, 
Arq.º António Henrique Moreira de Sousa, na Chefe da 
Divisão de Licenciamento de Obras Particulares, Arq.ª 
Ana Paula Figueiredo Viegas Murgeiro 
 
Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 5.º do Decreto-
Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, com as alterações 
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 104/2006, de 7 de 
Junho, e o Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de Outubro, 
diploma que aplica à Administração Local a Lei n.º 
2/2004, de 15 de Janeiro, com a redação em vigor, 
conjugado com o artigo 46.º e seguintes do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 442/91, de 15 de Novembro, com a redação que lhe 
foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, 
e ao abrigo do despacho de subdelegação de competências 
n.º 08/GVPCT/2015, de 07 de abril, subdelego na Chefe 
da Divisão de Licenciamento de Obras Particulares, Arq.ª 
Ana Paula Figueiredo Viegas Murgeiro, de 20 a 31 de 
julho de 2015, as competências que me foram 
subdelegadas e que constam do supra citado despacho, 
que serão exercidas no âmbito do Departamento de 
Gestão e Ordenamento Urbanístico, durante o meu 
período de férias. 
 
As competências subdelegadas poderão ser revogadas a 
todo o tempo desde que as circunstâncias o justifiquem, 
bem como poderão ser revogados quaisquer actos 
praticados pelo subdelegado nos termos legalmente 
previstos. 
 
Poderá ainda o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
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competência subdelegada relativa a determinado processo 
ou assunto, devendo, neste caso, o subdelegado abster-se 
da prática de quaisquer actos ou iniciativas susceptíveis de 
alterar a situação existente, enquanto o processo ou 
assunto não lhe for devolvido. 
 
Do exercício das competências subdelegadas deverá o 
subdelegado prestar ao subdelegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
Odivelas, 09 de julho de 2015 

 
O Diretor do Departamento de Gestão e 

Ordenamento Urbanístico 
No uso da competência que me foi subdelegada pelo Sr. Vereador Paulo 

César Prata Teixeira, através do Despacho n.º 08/GVPCT/2015 
 

António de Sousa, Arq.º 
 
 
 

DESPACHO N.º 12-DGOU-2015 
 

Assunto: Subdelegação de assinatura de correspondência e 
expediente no âmbito da Divisão de Planeamento 
Urbanístico e Projetos Estruturantes 
 
Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 5.º do Decreto-
Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, com as alterações 
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 104/2006, de 7 de 
Junho, e o Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de Outubro, 
diploma que aplica à Administração Local a Lei n.º 
2/2004, de 15 de Janeiro, com a redação em vigor, 
conjugado com o artigo 46.º e seguintes do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 442/91, de 15 de Novembro, com a redação que lhe 
foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, 
subdelego no Técnico Superior, Arq.º Paisagista Telmo 
Figueiredo de Albuquerque Pina, durante o período 
compreendido entre os dias 27 a 31 de julho de 2015, por 
ausência (férias) da respetiva Chefe de Divisão, a 
assinatura da correspondência e expediente necessários à 
instrução dos processos no âmbito da Divisão de 
Planeamento Urbanístico e Projetos Estruturantes. 
 
Odivelas, 09 de julho de 2015 
 

O Diretor do Departamento de Gestão e 
Ordenamento Urbanístico 

No uso da competência que me foi subdelegada pelo Sr. Vereador Paulo 
César Prata Teixeira, através do Despacho 08/GVPCT/2015, 

 
António de Sousa, Arq.º 

 
 
 

 
 
 

 

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 junho de 2015, nos termos da 
informação n.º Interno/2015/6984, de 2015.06.26: 
 
Divisão de Habitação 
 
Setor de Gestão do Parque Habitacional (SGPH) 
 
EDOC/2014/62341 
Interno/2015/5462 de 2015/05/18 
Assunto: Atualização de renda – Nome: Alzira D’Assunção Faria 
Gonçalves – Morada: Rua Dr. Elysio Moura, n.º 2 – R/C Esq. - 
Odivelas 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo, face ao informado. 
Oficie-se nos termos propostos e comunique-se ao 
DJGFP/DFA.”  
Data da decisão: 2015/06/15 
 
EDOC/2014/62349 
Interno/2015/5459 de 2015/05/18 
Assunto: Atualização de renda – Nome: Felicidade Rodrigues 
Afonso – Morada: Rua Dr. Elysio Moura, n.º 2 – R/C Frt. - 
Odivelas 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo, face ao informado. 
Oficie-se nos termos propostos e comunique-se ao 
DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2015/06/15 
 
EDOC/2014/62358 
Interno/2015/5467 de 2015/05/18 
Assunto: Atualização de renda – Nome: Etelvina dos Santos 
Pereira de Almeida – Morada: Rua Dr. Elysio Moura, n.º 2 – 
R/C Dt. - Odivelas 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo, face ao informado. 
Oficie-se nos termos propostos e comunique-se ao 
DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2015/06/23 
 
EDOC/2014/62366 
Interno/2015/5475 de 2015/05/18 
Assunto: Atualização de renda – Nome: José Salgueiro Moiteiro 
– Morada: Rua Dr. Elysio Moura, n.º 2 – 1º Esq. - Odivelas 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo, face ao informado. 
Oficie-se nos termos propostos e comunique-se ao 
DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2015/06/15 
 
EDOC/2014/62370 
Interno/2015/5477 de 2015/05/18 
Assunto: Atualização de renda – Nome: José Salgueiro Moiteiro 
– Morada: Rua Dr. Elysio Moura, n.º 2 – 1º Esq. - Odivelas 
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Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo, face ao informado. 
Oficie-se nos termos propostos e comunique-se ao 
DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2015/06/23 
 
EDOC/2014/62371 
Interno/2015/5473 de 2015/05/18 
Assunto: Atualização de renda – Nome: Cláudia Abreu Pascoal – 
Morada: Rua Dr. Elysio Moura, n.º 2 – 1º Dt. - Odivelas 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo, face ao informado. 
Oficie-se nos termos propostos e comunique-se ao 
DJGFP/DFA.”  
Data da decisão: 2015/06/17 
 
EDOC/2014/62372 
Interno/2015/5476 de 2015/05/18 
Assunto: Atualização de renda – Nome: Amadeu Gomes da 
Silva – Morada: Rua Dr. Elysio Moura, n.º 2 – 2º Esq - Odivelas 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo, face ao informado. 
Oficie-se nos termos propostos e comunique-se ao 
DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2015/06/24 
 
EDOC/2014/62430 
Interno/2015/5683 de 2015/05/21 
Assunto: Atualização de renda – Nome: Sónia Alexandra 
Rodrigues Pinto – Morada: Rua Dr. Elysio Moura, n.º 6 – 1º Dt. 
- Odivelas 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo, face ao informado. 
Oficie-se nos termos propostos e comunique-se ao 
DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2015/06/15 
 
EDOC/2014/62437 
Interno/2015/5711 de 2015/05/21 
Assunto: Atualização de renda – Nome: Irene Maria de Sousa 
Flores – Morada: Rua Dr. Elysio Moura, n.º 6 – 1º Esq. - 
Odivelas 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo, face ao informado. 
Oficie-se nos termos propostos e comunique-se ao 
DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2015/06/15 
 
EDOC/2014/62455 
Interno/2015/5679 de 2015/05/21 
Assunto: Atualização de renda – Nome: Maria de Fátima Dias 
Rodrigues – Morada: Rua Dr. Elysio Moura, n.º 6 – 3º Esq. - 
Odivelas 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo, face ao informado. 
Oficie-se nos termos propostos e comunique-se ao 
DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2015/06/15 
 
EDOC/2014/62458 
Interno/2015/5671 de 2015/05/19 
Assunto: Atualização de renda – Nome: Maria Isaura Saavedra – 
Morada: Rua Dr. Elysio Moura, n.º 6 – R/ Dt. - Odivelas 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo, face ao informado. 
Oficie-se nos termos propostos e comunique-se ao 
DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2015/06/16 
 
EDOC/2014/62463 
Interno/2015/5676 de 2015/05/21 
Assunto: Atualização de renda – Nome: José de Sousa Flores – 
Morada: Rua Dr. Elysio Moura, n.º 6 – R/C Esq. - Odivelas 

Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo, face ao informado. 
Oficie-se nos termos propostos e comunique-se ao 
DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2015/06/23 
 
EDOC/2014/62682 
Interno/2015/5503 de 2015/05/19 
Assunto: Atualização de renda – Nome: Pedro Vasco Simões – 
Morada: Rua Dr. Elysio Moura, n.º 2 – 3º Esq. - Odivelas 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo, face ao informado. 
Oficie-se nos termos propostos e comunique-se ao 
DJGFP/DFA.”  
Data da decisão: 2015/06/16 
 
EDOC/2014/62696 
Interno/2015/5517 de 2015/05/19 
Assunto: Atualização de renda – Nome: Francisco Mendes 
Semedo – Morada: Rua Dr. Elysio Moura, n.º 4 – R/C Esq. - 
Odivelas 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo, face ao informado. 
Proceda-se à atualização da composição do agregado familiar. 
Oficie-se nos termos propostos e comunique-se ao 
DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2015/06/23 
 
EDOC/2014/62699 
Interno/2015/5526 de 2015/05/19 
Assunto: Atualização de renda – Nome: Fernando Manuel 
Marques Vieira – Morada: Rua Dr. Elysio Moura, n.º 4 – R/C 
Dt.. - Odivelas 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo, face ao informado. 
Oficie-se nos termos propostos e comunique-se ao 
DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2015/06/15 
 
EDOC/2014/62704 
Interno/2015/5548 de 2015/05/19 
Assunto: Atualização de renda – Nome: Cândida Fonseca 
Antero – Morada: Rua Dr. Elysio Moura, n.º 4 – 1º Dt.- 
Odivelas 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo com o proposto. 
Proceda-se em conformidade no que se refere aos 
esclarecimentos a prestar relativos à composição do agregado 
familiar. Oficie-se nos termos propostos e comunique-se ao 
DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2015/06/23 
 
EDOC/2014/62713 
Interno/2015/5573 de 2015/05/19 
Assunto: Atualização de renda – Nome: Sónia Rosa de Abreu – 
Morada: Rua Dr. Elysio Moura, n.º 8 – R/C Dt.- Odivelas 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo, face ao informado. 
Oficie-se nos termos propostos e comunique-se ao 
DJGFP/DFA.”  
Data da decisão: 2015/06/16 
 
EDOC/2014/62737 
Interno/2015/5552 de 2015/05/19 
Assunto: Atualização de renda – Nome: Alice Rodrigues das 
Neves – Morada: Rua Dr. Elysio Moura, n.º 4 – 3º Dt.- Odivelas 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo, face ao informado. 
Oficie-se o agregado familiar comunicando o novo valor de 
renda, bem como informando da exclusão de Sara Rafaela Neves 
de Oliveira.” 
Data da decisão: 2015/06/23 
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EDOC/2014/62776 
Interno/2015/5431 de 2015/05/18 
Assunto: Atualização de renda – Nome: Manuel Varela Tavares 
– Morada: Rua Dr. Fernando Valle, n.º 2 – 3º Dt. - Odivelas 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo, face ao informado. 
Oficie-se nos termos propostos e comunique-se ao 
DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2015/06/24 
 
EDOC/2015/3384 
Interno/2015/5730 de 2015/05/22 
Assunto: Atualização de renda – Nome: Maria do Rosário Curro 
Pinto – Morada: Praceta Alice Pestana, n.º 3 – 3º B - Odivelas 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo, face ao informado. 
Oficie-se nos termos propostos e comunique-se ao 
DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2015/06/15 
 
EDOC/2015/3385 
Interno/2015/5739 de 2015/05/22 
Assunto: Atualização de renda – Nome: Maria Amável Eugénia 
da Silva – Morada: Praceta Alice Pestana, n.º 3 – 3º C - Odivelas 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo, face ao informado e 
proposto. Ofície-se nos termos propostos e comunique-se ao 
DJGFP/DFA. Relativamente à desadequação de tipologia que se 
verifica, no agregado em apreço, deve a informação sobre a 
composição e caracterização sócio-económica dos agregados 
familiares que integram o parque habitacional da CMO, obtida 
no decurso do processo de actualização de rendas em curso, ser 
"tratada" e sistematizada de forma a que no final do processo 
possa existir informação fidedigna que reflicta a realidade social 
dos beneficiários de habitação social na CMO e que possa servir 
de base a uma gestão criteriosa, entre outros aspectos, no que 
concerne à adequação de tipologias.” 
Data da decisão: 2015/06/15 
 
EDOC/2015/3393 
Interno/2015/5733 de 2015/05/22 
Assunto: Atualização de renda – Nome: Andreia Sofia B. L. 
Rodrigues M. Ferreira – Morada: Praceta Alice Pestana, n.º 4 – 
C/V C - Odivelas 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo, face ao informado. 
Oficie-se nos termos propostos e comunique-se ao 
DJGFP/DFA.”  
Data da decisão: 2015/06/17 
 
EDOC/2015/3414 
Interno/2015/5737 de 2015/05/22 
Assunto: Atualização de renda – Nome: Anastácio Semedo de 
Moura – Morada: Praceta Alice Pestana, n.º 4 – 2º C - Odivelas 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo, face ao informado. 
Oficie-se nos termos propostos e comunique-se ao 
DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2015/06/16 
 
EDOC/2015/3428 
Interno/2015/5743 de 2015/05/22 
Assunto: Atualização de renda – Nome: António José Gonçalves 
– Morada: Praceta dos Cravos, n.º 3 – R/C Dt. - Odivelas 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo, face ao informado. 
Oficie-se nos termos propostos e comunique-se ao 
DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2015/06/15 
 
 
 

EDOC/2015/3429 
Interno/2015/5740 de 2015/05/22 
Assunto: Atualização de renda – Nome: Maria do Céu Ribeiro – 
Morada: Praceta dos Cravos, n.º 3 – R/C Esq. - Odivelas 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo, face ao informado. 
Oficie-se nos termos propostos e comunique-se ao 
DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2015/06/23 
 
EDOC/2015/3432 
Interno/2015/5744 de 2015/05/22 
Assunto: Atualização de renda – Nome: António José Mendes 
Sousa – Morada: Praceta dos Cravos, n.º 3 – 1º Dt. - Odivelas 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo, face ao informado. 
Oficie-se nos termos propostos e comunique-se ao 
DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2015/06/16 
 
EDOC/2015/3446 
Interno/2015/5481 de 2015/05/19 
Assunto: Atualização de renda – Nome: João Belita Rodrigues – 
Morada: Rua Maria Guilhermina Ascenso, n.º 5 – 2º C - 
Odivelas 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo, face ao informado. 
Oficie-se nos termos propostos e comunique-se ao 
DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2015/06/23 
 
EDOC/2015/3491 
Interno/2015/4681 de 2015/04/28 
Assunto: Atualização de renda – Nome: Jesuíno Veiga Moreira – 
Morada: Praceta dos Cravos, n.º 3 - 1º Esq.- Odivelas 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo, face ao informado. 
Oficie-se nos termos propostos e comunique-se ao 
DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2015/06/23 
 
EDOC/2015/3529 
Interno/2015/5709 de 2015/05/21 
Assunto: Atualização de renda – Nome: Maria Augusta Carvalho 
dos Santos – Morada: Av. Prof. Dr. Augusto Abreu Lopes, n.º 
44 – R/C Esq. - Odivelas 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo, face ao informado. 
Oficie-se nos termos propostos e comunique-se ao 
DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2015/06/17 
 
EDOC/2015/3541 
Interno/2015/5708 de 2015/05/21 
Assunto: Atualização de renda – Nome: Manuel Gomes Soares – 
Morada: Av. Prof. Dr. Augusto Abreu Lopes, n.º 44 – 2º Esq. - 
Odivelas 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo, face ao informado. 
Oficie-se nos termos propostos e comunique-se ao 
DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2015/06/16 
 
EDOC/2015/3547 
Interno/2015/5707 de 2015/05/21 
Assunto: Atualização de renda – Nome: Vítor Manuel de 
Oliveira Fragoso – Morada: Av. Prof. Dr. Augusto Abreu Lopes, 
n.º 46 – R/C Esq. - Odivelas 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo, face ao informado. 
Oficie-se nos termos propostos e comunique-se ao 
DJGFP/DFA.”  
Data da decisão: 2015/06/17 
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EDOC/2015/3553 
Interno/2015/5706 de 2015/05/21 
Assunto: Atualização de renda – Nome: José António Gonçalves 
dos Santos – Morada: Av. Prof. Dr. Augusto Abreu Lopes, n.º 
48 – R/C Dt. - Odivelas 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo, face ao informado. 
Oficie-se nos termos propostos e comunique-se ao 
DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2015/06/15 
 
EDOC/2015/3565 
Interno/2015/5690 de 2015/05/21 
Assunto: Atualização de renda – Nome: Maria Helena da 
Encarnação Guarda – Morada: Av. Prof. Dr. Augusto Abreu 
Lopes, 54 – 3º Esq. - Odivelas 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo, face ao informado. 
Oficie-se nos termos propostos e comunique-se ao 
DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2015/06/15 
 
EDOC/2015/3577 
Interno/2015/5684 de 2015/05/21 
Assunto: Atualização de renda – Nome: Eunice dos Santos 
Bernardo – Morada: Av. Prof. Dr. Augusto Abreu Lopes, 56 – 
3º Esq. - Odivelas 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo, face ao informado. 
Oficie-se nos termos propostos e comunique-se ao 
DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2015/06/23 
 
EDOC/2015/3600 
Interno/2015/5702 de 2015/05/21 
Assunto: Atualização de renda – Nome: Maria Salomé Pinto 
S.M. Mendes Conceição – Morada: Av. Prof. Dr. Augusto Abreu 
Lopes, 52 – R/C Dt. - Odivelas 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo, face ao informado. 
Oficie-se nos termos propostos e comunique-se ao 
DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2015/06/12 
 
EDOC/2015/3619 
Interno/2015/5492 de 2015/05/19 
Assunto: Atualização de renda – Nome: Laurinda Maria Santos 
Pereira – Morada: Rua Alves Redol Lote 13 – 2º B – Odivelas 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo, face ao informado. 
Oficie-se nos termos propostos e comunique-se ao 
DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2015/06/23 
 
EDOC/2015/3639 
Interno/2015/5471 de 2015/05/18 
Assunto: Atualização de renda – Nome: Firmino Pereira da Silva 
– Morada: Largo António Aleixo, n.º 9 – 4º F - Odivelas 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo, face ao informado. 
Oficie-se nos termos propostos e comunique-se ao 
DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2015/06/15 
 
EDOC/2015/3656 
Interno/2015/5629 de 2015/05/20 
Assunto: Atualização de renda – Nome: Jesuína Tusto Alves 
Lousa – Morada: Rua Combatentes 9 de Abril, Lote 1 – 3º Dt. - 
Odivelas 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo, face ao informado. 
Oficie-se nos termos propostos e comunique-se ao 
DJGFP/DFA.” 

Data da decisão: 2015/06/16 
 
EDOC/2015/3663 
Interno/2015/5487 de 2015/05/19 
Assunto: Atualização de renda – Nome: José Luis Cardoso – 
Morada: Rua Combatentes do Ultramar, n.º 13 – R/C Dt. – 
Odivelas 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo, face ao informado. 
Oficie-se nos termos propostos e comunique-se ao 
DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2015/06/16 
 
EDOC/2015/3703 
Interno/2015/5634 de 2015/05/20 
Assunto: Atualização de renda – Nome: Maria Luísa Dias – 
Morada: Rua Palmira Bastos, n.º 1 – 15º A – Odivelas 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo, face ao informado. 
Oficie-se nos termos propostos e comunique-se ao 
DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2015/06/23 
 
EDOC/2015/3986 
Interno/2015/5589 de 2015/05/19 
Assunto: Atualização de renda – Nome: Maria Madalena de 
Azevedo Lopes Fortunato – Morada: Rua António Aleixo, n.º 1 
– 2º Dt. – Póvoa de Santo Adrião 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo, face ao informado. 
Oficie-se nos termos propostos e comunique-se ao 
DJGFP/DFA.”  
Data da decisão: 2015/06/17 
 
EDOC/2015/3996 
Interno/2015/5470 de 2015/05/18 
Assunto: Atualização de renda – Nome: Helder António dos 
Santos Nunes – Morada: Rua António Aleixo, n.º 1 – 3º Dtº. – 
Póvoa de Santo Adrião 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo, face ao informado. 
Oficie-se nos termos propostos e comunique-se ao 
DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2015/06/15 
 
EDOC/2015/4000 
Interno/2015/5454 de 2015/05/18 
Assunto: Atualização de renda – Nome: Ana Joaquina Lucas – 
Morada: Rua António Aleixo, n.º 3 – C/V Dt. – Póvoa de Santo 
Adrião 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo, face ao informado. 
Oficie-se nos termos propostos e comunique-se ao 
DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2015/06/16 
 
EDOC/2015/4004 
Interno/2015/5453 de 2015/05/18 
Assunto: Atualização de renda – Nome: Maria da Conceição de 
Jesus Carvalho – Morada: Rua António Aleixo, n.º 3 – R/C Esq. 
– Póvoa de Santo Adrião 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo, face ao informado. 
Oficie-se nos termos propostos e comunique-se ao 
DJGFP/DFA.”  
Data da decisão: 2015/06/17 
 
EDOC/2015/4007 
Interno/2015/5460 de 2015/05/18 
Assunto: Atualização de renda – Nome: Salvador Gonçalves 
Rosa – Morada: Rua António Aleixo, n.º 3 – 1º Dtº. – Póvoa de 
Santo Adrião 
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Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo, face ao informado. 
Oficie-se nos termos propostos e comunique-se ao 
DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2015/06/15 
 
EDOC/2015/4017 
Interno/2015/5566 de 2015/05/19 
Assunto: Atualização de renda – Nome: Arlindo da Rocha 
Varela – Morada: Rua António Aleixo, n.º 5 – C/V Esq. – 
Póvoa de Santo Adrião 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo, face ao informado. 
Oficie-se nos termos propostos e comunique-se ao 
DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2015/06/16 
 
EDOC/2015/4019 
Interno/2015/5571 de 2015/05/19 
Assunto: Atualização de renda – Nome: Manuel Francisco 
Derriça Baião – Morada: Rua António Aleixo, n.º 5 – 3º Dt. – 
Póvoa de Santo Adrião 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo, face ao informado. 
Oficie-se nos termos propostos e comunique-se ao 
DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2015/06/15 
 
EDOC/2015/4053 
Interno/2015/5581 de 2015/05/19 
Assunto: Atualização de renda – Nome: Bárbara Maria Colaço 
Pires – Morada: Rua Rainha Santa Isabel, n.º 2 – R/C Dt. - 
Famões 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo, face ao informado. 
Oficie-se nos termos propostos e comunique-se ao 
DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2015/06/16 
 
EDOC/2015/4158 
Interno/2015/5457 de 2015/05/18 
Assunto: Atualização de renda – Nome: Maria Isabel Barão 
Saraiva – Morada: Rua Vitorino Nemésio, n.º 5 – 2º Esq. – 
Póvoa de Santo Adrião 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo, face ao informado. 
Oficie-se nos termos propostos e comunique-se ao 
DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2015/06/16 
 
EDOC/2015/4289 
Interno/2015/5442 de 2015/05/18 
Assunto: Atualização de renda – Nome: Teodolinda Neves 
Marques Farinha Reis – Morada: Rua de S. Jorge, n.º 4 – R/C 
Dt. – Famões 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo, face ao informado. 
Oficie-se nos termos propostos e comunique-se ao 
DJGFP/DFA.”  
Data da decisão: 2015/06/17 
 
EDOC/2015/4291 
Interno/2015/5439 de 2015/05/18 
Assunto: Atualização de renda – Nome: Otelinda da Rocha 
Inácio – Morada: Rua de S. Jorge, n.º 4 – 1º Dt. – Famões 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo, face ao informado e 
proposto. Oficie-se nos termos propostos e comunique-se ao 
DJGFP/DFA. Relativamente à desadequação de tipologia que se 
verifica, no agregado em apreço, deve a informação sobre a 
composição e caracterização sócio-económica dos agregados 
familiares que integram o parque habitacional da CMO, obtida 
no decurso do processo de actualização de rendas em curso, ser 

"tratada" e sistematizada de forma a que no final do processo 
possa existir informação fidedigna que reflicta a realidade social 
dos beneficiários de habitação social na CMO e que possa servir 
de base a uma gestão criteriosa, entre outros aspectos, no que 
concerne à adequação de tipologias.” 
Data da decisão: 2015/06/15 
 
EDOC/2015/4294 
Interno/2015/5495 de 2015/05/19 
Assunto: Atualização de renda – Nome: João Batista Mendes 
Sanches – Morada: Rua de S. Jorge, n.º 4 – 2º Esq. – Famões 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo, face ao informado. 
Oficie-se nos termos propostos e comunique-se ao 
DJGFP/DFA.”  
Data da decisão: 2015/06/16 
 
EDOC/2015/4473 
Interno/2015/5466 de 2015/05/18 
Assunto: Atualização de renda – Nome: Jacinta Maria Bernardo 
Garcia Pais – Morada: Rua Cristovão da Gama, n.º 3 – R/C A - 
Pontinha 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo, face ao informado. 
Oficie-se nos termos propostos e comunique-se ao 
DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2015/06/24 
 
EDOC/2015/14409 
Interno/2015/5620 de 2015/05/20 
Assunto: Atualização de renda – Nome: Augusta de Assunção 
Ramos – Morada: Rua Cândido de Oliveira, n.º 13 – 2º Esq. – 
Póvoa de Santo Adrião 
Decisão da Sra. Vereadora: “Proceda-se à regularização 
contratual com Fábio André Ramos de Carvalho, face à análise e 
fundamentos apresentados. Oficie-se, para assinatura de 
contrato de arrendamento e comunicação do valor da renda.” 
Data da decisão: 2015/06/15 
 
EDOC/2015/17294 
Interno/2015/5094 de 2015/05/11 
Assunto: Prohabita Acordo 328 – Rua Alexandre Herculano, 43, 
7º B – Odivelas - Maria Amélia da Encarnação Soares Pinto 
Osório - Atualização de renda 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo, face ao informado. 
Oficie-se nos termos propostos e comunique-se ao 
DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2015/06/23 
 
EDOC/2015/21775 
Interno/2015/4782 de 2015/05/04 
Assunto: Prohabita Acordo 328 – Rua Amélia Rey Colaço, 3, 8º 
Frt. – Celso Cordeiro Soares – Requerimento para reavaliação de 
renda 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo, face ao informado. 
Oficie-se nos termos propostos e comunique-se ao 
DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2015/06/17 
 
EDOC/2015/27081 
Interno/2015/5402 de 2015/05/15 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 9, Largo António Aleixo – 
Odivelas - Pagamento de quotas 2015. 
Decisão da Sra. Vereadora: “Autorizo, conforme proposto, o 
cabimento, compromisso e pagamento de 182,52 €, relativos 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. 
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Ao DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2015/06/05 
 
EDOC/2015/27448 
Interno/2015/5410 de 2015/05/15 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 16, Rua Cristovão da 
Gama – Pontinha - Pagamento de quotas 2015. 
Decisão da Sra. Vereadora: “Autorizo, conforme proposto, o 
cabimento, compromisso e pagamento de 205,80 €, 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: 2015/06/05 
 
EDOC/2015/29431 
Interno/2015/5855 de 2015/05/26 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 3 – Rua Carlos Reis – 
Odivelas – Pagamento de quotas 2015. 
Decisão da Sra. Vereadora: “Autorizo, conforme proposto, o 
cabimento, compromisso e pagamento de 600 €, 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: 2015/06/05 
 
EDOC/2015/29443 
Interno/2015/6303 de 2015/06/05 
Assunto: Regularização de dívida. Nome: Ana Maria Ferreira 
Lopes – Morada: Rua Dr. Fernando Valle, n.º 2 – 2º Esq. - 
Odivelas 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo, face ao informado e de 
forma a evitar que a situação de incumprimento se agrave. 
Oficie-se nos termos propostos e comunique-se ao 
DJGFP/DFA. Proceda-se à actualização do valor da renda logo 
que possível.” 
Data da decisão: 2015/06/24 
 
EDOC/2015/33300 
Interno/2015/6585 de 2015/06/16 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 2 – Praceta 25 de Agosto 
– Famões – Pagamento de quotas 2015. 
Decisão da Sra. Vereadora: “Autorizo, conforme proposto, o 
cabimento, compromisso e pagamento da verba de 792 €, 
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: 2015/06/24 
 
 
Setor de Promoção, Construção e Reabilitação de 
Habitação (SPCRH) 
 
EDOC/2015/22096 
Interno/2015/6444 de 2015/06/11 
Assunto: Libertação de caução. Rua Dr. Fernando Valle, 2 – 
R/C Esq.- Arroja (Antigo Lote 23) 
Decisão da Sra. Vereadora: “Ao DJGFP/DFA para restituição 
dos valores retidos como caução (289,81 €), referente à 
empreitada de reabilitação do fogo citado.” 
Data da decisão: 2015/06/24 
 
EDOC/2015/22110 
Interno/2015/6482 de 2015/06/15 
Assunto: Libertação de caução. Casa 14 – Bairro Olival do 
Pancas - Pontinha 

Decisão da Sra. Vereadora: “Ao DJGFP/DFA para restituição 
dos valores retidos como caução (154,38€), referente à 
empreitada de reabilitação do fogo citado.” 
Data da decisão: 2015/06/24 
 
EDOC/2015/33064 
Interno/2015/6525 de 2015/06/15 
Assunto: Reparação urgente efetuada na bateria de contadores 
de água do prédio sito na Rua Ferreira de Castro, 1, Quinta da 
Quintinha, Póvoa de Santo Adrião. 
Decisão da Sra. Vereadora: “Autorizo, conforme proposto, o 
cabimento, compromisso e pagamento da verba de 104,55 €, a 
Rodrigues Elias Piteira (NIB anexo à etapa 1) referente ao 
pagamento da quota-parte das frações municipais, sitas no 
prédio supracitado, 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: 2015/06/23 
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ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

 
 

11.ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
 

Realizada em 9 de julho de 2015 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

VOTO DE REPÚDIO 
 

 
 

PROCESSO DE (RE)PRIVATIZAÇÃO DA EDP E REN 
 

Com a tomada de posse do XIX Governo em Junho de 
2011, foi iniciado um conjunto de privatizações de 
empresas do sector empresarial do Estado.   
 
Nesse processo, a esmagadora maioria da sociedade 
portuguesa opôs-se á forma e caracter das mesmas, onde, 
entre outras questões, foram evocadas falta de 
transparência nos processos e acautelamento dos 
interesses estratégicos nacionais. No entanto, o XIX 
Governo comprometia-se em acelerar os processos de 
privatizações.    
 
Utilizando a doutrina de choque, argumentou o modo 
dessas operações de (re)privatização com o Memorando 
de Entendimento com a Troika em resultado da situação 
financeira do país.   
 
Em muitas intervenções públicas, o actual Primeiro-
Ministro e restantes membros do Governo, 
repetidamente, afirmaram que os Portugueses viveram 
acima das suas possibilidades e que teriam de empobrecer. 
Para solucionar os problemas financeiro do país teriam de 
ser vendidos os activos do Estado. 
  
Passados mais de quatro anos da eleição do XIX Governo 
e ainda sem anuncio de eleições pelo Presidente da 
República, começam a ser clarificados processos que 
pouca ou nenhuma luz tiveram no espaço público, para os 
contribuintes e portugueses. 
 
Em Maio o Tribunal de Contas (TdC) fez publicar o 
relatório de auditoria nº9/2015 sobre os processos de 
(re)privatizações do sector eléctrico onde se constata-se o 
seguinte: 
 

1. Na elaboração do relatório de auditoria o TdC 
confrontou-se com constrangimentos devido á falta de 
documentos; 
 
2. Desses, destacam-se o relatório de avaliação económica 
e financeira das empresas, relatórios da Comissão Especial 
para Acompanhamento, inexistência de um programa 
forma de privatizações, dificuldade na obtenção de 
informação não disponibilizados pela PARPÚBLICA, a 
não existência de cronograma das várias fases do processo 
de privatização e report pós privatização ao público em 
geral;    
 
3. Após a entrada em funções do XIX Governo, foram 
realizadas alterações legislativas à Lei-Quadro das 
Privatizações através da publicação da Lei 50/2011, de 13 
de Setembro; 
 
4. No novo diploma legal são suprimidas cláusulas que 
garantiam o interesse nacional através das Golden Shares, 
bem como o controlo sistemático que era exercido pela 
Comissão de Acompanhamento das Reprivatizações 
(CAR) e eliminada a obrigatoriedade de reserva uma parte 
do capital da empresa a privatizar aos pequenos 
subscritores; 
 
5. Das alterações resulta a Comissão Especial para 
Acompanhamento (CEA) de natureza eventual e 
consultiva para acompanhamento do processo de 
privatização dando ao Governo a capacidade de decidir 
quanto à sua intervenção;  
 
6. Finalizada as duas operações de venda, o valor da 
receita bruta obtido representou cerca de 60% do valor 
previsto, que se situava em 5,5 mil milhões de euros, 
correspondendo a 1,6% do total da dívida portuguesa em 
2012 e ; 
 
7. O TdC analisou as avaliações efectuadas antes do 
processo de (re)privatização e conclui que apontavam para 
valores médios superiores aos que estavam referenciados 
pelo mercado considerando que ambas as Empresas se 
encontravam sub-avaliadas antes do processo de venda; 
 
8. Não obstante o decreto de privatização da EDP e da 
REN e o acordo de venda e de parceria estratégica 
conterem referências à salvaguarda do interesse nacional, 
não foi prevista qualquer cláusula de penalização para o 
seu incumprimento; 
 
9. A acrescer, o diploma legal que acautela a salvaguarda 
de activos estratégicos em sectores fundamentais para o 
interesse nacional é publicado quase três anos depois 
destas operações, em Setembro 2014;   
 
10. No relatório, é conclusivo não terem sido tomadas 
medidas legislativas que acautelassem os interesses 
estratégicos do Estado Português; 
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11. Foram detectados conflitos de interesses não 
acautelados pela PARPÚBLICA devido á contratação de 
empresas de consultoria, assessoria e avaliação que 
prestaram serviços ao Estado e posteriormente, aos 
potenciais compradores no mesmo processo de 
(re)privatizações. A acrescer a este rol de casos, foram 
contratadas empresas por ajuste directo sem qualificação 
jurídica para a função exigida; 
 
12. Esta situação constitui-se falta de transparência e 
violação aos procedimentos previstos no Regulamento 
interno da PARPÚBLICA para a aquisição de bens e 
serviços, como também, um incumprimento às 
orientações da Direcção Geral do Tesouro e Finanças em 
matéria de contratação e consultoria técnica; 
 
13. Nos procedimentos de contratação de empresas para 
assessoria e consultoria nestas operações nunca foi 
aplicado o Código dos Contracto Públicos o que para o 
TdC constitui falha grave na acção da PARPÚBLICA;  
 
Pelo exposto, a Assembleia Municipal de Odivelas, 
reunida na 11.ª Sessão Extraordinária de 2015, delibera 
aprovar o seguinte:   
 
1. O profundo repúdio pela a actuação do XIX Governo 
no processo de (re)privatização da EDP e REN ao não ter 
acautelado os interesses nacionais e estratégicos do País;   
 
2. O repúdio pela a acção do XIX Governo ao prejudicar 
os contribuintes portugueses através à perda de 
dividendos futuros que estas empresas geravam 
anualmente para o Estado;  
 
3. Condenar veementemente a falta de transparência nos 
processos de (re)privatização realizadas pelo XIX 
Governo; 
 
(Documento apresentado pela bancada do PS – Aprovado por 
Maioria, com os votos a favor das bancadas do BE, CDU 
e PS, com os votos contra da bancada do PSD e com 
abstenção da bancada do CDS) 

 
O Presidente da Assembleia Municipal de Odivelas 

 
(Miguel Cabrita) 

 
Odivelas, 10 de julho de 2015” 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VOTO DE CONGRATULAÇÃO 
 

 
 

A Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou em 
Junho de 2014 e por unanimidade a criação do Prémio 
Nelson Mandela, em homenagem ao líder sul-Africano.  
 
O objetivo é distinguir e reconhecer, de cinco em cinco 
anos, a contribuição excecional de pessoas ou instituições 
em prol da humanidade, promovendo os propósitos e 
princípios das Nações Unidas. 
 
Os distinguidos são selecionados por um Comité das 
Nações Unidas, composto por representantes de seis 
Estados membros, oriundos dos cinco grupos regionais, 
Argélia, Letónia, México, Arábia Saudita e Suécia, um 
representante da África do Sul e presidido pelo presidente 
da Assembleia Geral. 
 
Jorge Sampaio, ex-Presidente da República é, em conjunto 
com a ativista namibiana Helena Ndume, o vencedor do 
primeiro Prémio Nelson Mandela. 
 
Jorge Sampaio, após terminar o 2º., mandato na 
Presidência da República, tem-se dedicado a causas 
humanitárias internacionais.  
 
Alto representante das Nações Unidas para a Aliança das 
Civilizações durante seis anos, foi também enviado 
especial do secretário-geral da ONU para o combate à 
tuberculose, tendo sido distinguido pela Organização 
Mundial da Saúde em 2012.  
 
Atualmente, é o principal promotor de uma iniciativa para 
acolher estudantes universitários sírios em instituições 
portuguesas de ensino superior. 
 
A atribuição do Prémio Nelson Mandela a Jorge Sampaio, 
é também um reconhecimento ao mais alto nível do que 
tem sido a vida de “ um grande apoiante da democracia 
portuguesa.” 
 
Assim, a Assembleia Municipal de Odivelas reunida em 09 
de Julho de 2015 congratula-se com a atribuição do 
Prémio Nelson Mandela a Jorge Sampaio, reconhecendo 
que esta distinção honrando a memória dessa notável 
figura mundial que foi Nelson Mandela, deve também ser 
motivo de orgulho Portugal e dos Portugueses. 
 
(Documento apresentado pela bancada do PS – Aprovado por 
Unanimidade) 

 
O Presidente da Assembleia Municipal de Odivelas 

 
(Miguel Cabrita) 

 
Odivelas, 10 de julho de 2015” 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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“PELO PRÉMIO CAMÕES 2015 A HÉLIA CORREIA” 
 

Hélia Correia nasceu em Lisboa em fevereiro de 1949. É 
licenciada em Filologia Românica, pela Faculdade de 
Letras da Universidade de Lisboa, tendo feito também um 
curso de pós-graduação em Teatro Clássico. É, também, 
professora de Língua Portuguesa do ensino secundário.  
 
O Prémio Camões 2015 foi atribuído a Hélia Correia, por 
unanimidade, no passado mês de junho, em 
reconhecimento da sua "vertente universal, pela forma como 
explora a natureza humana nos seus vários aspetos, pela atenção 
que dá ao mundo real", como sublinhou na altura à agência 
Lusa a presidente do júri, a investigadora Rita Marnoto. 
 
O júri considerou que Hélia Correia, seja no romance, no 
conto ou na poesia, explora a natureza humana, como que 
"a partir das suas raízes na antiguidade clássica, projetando-a nos 
nossos dias, através de cruzamentos que se estendem a várias vias da 
literatura contemporânea". 
 
Segundo a Lusa, com a publicação de "A Terceira Miséria", 
obra distinguida em 2014 com o Prémio Correntes 
d'Escritas, Hélia Correia quis homenagear a Grécia, 
destacando "a voz de um país que está a sofrer uma opressão 
impensável", como afirmou, na altura, durante o festival 
literário da Póvoa de Varzim. 
 
Na cerimónia de entrega do Prémio Camões 2015, Hélia 
Correia afirmou, a encerrar o seu discurso: "Quero dedicar 
este prémio à Grécia, sem a qual não teríamos nada. Viva a 
Grécia". 
 
Quando recebeu este prémio, Hélia Correia recordou os 
ensinamentos universais da Antiguidade e a sua 
importância para a atualidade: "Ver tudo o que existia na 
Grécia clássica, em que tudo era feito pelo homem, para o homem e à 
medida do homem". 
 
Após a sua intervenção, Hélia Correia declarou à 
comunicação social: "A Grécia de hoje está a revelar-se um país 
tão heroico como uma Grécia antiga". 
 
Sublinhou ainda a escritora. "Pensava nas duas nações em 
termos muito separados, porque muitos séculos, culturas, civilizações, 
separam a minha Grécia clássica da Grécia de hoje mas, de repente, 
eles estão lá, porque só o orgulho grego, o sentido da dignidade 
humana, da nobreza da democracia é que pode conseguir o género de 
reação que estes gregos, nossos contemporâneos, estão a ter.",  
 
Assim, a Assembleia Municipal de Odivelas, reunida em 
plenário no dia 9 de julho de 2015, congratula Hélia 
Correia pelo Premio Camões recebido no ano de 2015 
 
(Documento apresentado pela bancada do BE – Aprovado por 
Unanimidade) 

 
O Presidente da Assembleia Municipal de Odivelas 

 
(Miguel Cabrita) 

 
Odivelas, 10 de julho de 2015 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

MOÇÕES 
 

 
 

“PELO DIREITO A CUIDADOS DE SAÚDE 

PÚBLICOS PARA TODOS” 
 

Considerando que: 
 
1. Ao longo dos últimos tempos, têm-se sucedido as 
informações dando conta de enormes dificuldades 
sentidas no Serviço Nacional de Saúde (SNS), seja nos 
cuidados de saúde primários seja nos serviços hospitalares, 
designadamente nos serviços de urgência; 
 
2. Esta é uma situação grave e que deixa a descoberto um 
conjunto de falácias que o discurso da austeridade tentou 
passar como verdade; 
 
3. Não é verdade que seja possível desorçamentar o SNS e 
manter a sua qualidade de funcionamento; 
 
4. Não é verdade que seja possível fazer mais com menos; 
 
5. Não é verdade que se possa fomentar a precariedade no 
SNS, promover a contratação de empresas de trabalho 
temporário, recorrer a Contratos de Emprego Inserção 
(CEI) e CEI+ descurando que tais medidas têm 
consequências nas equipas, na sua coesão, estabilidade e 
capacidade de trabalho; 
 
6. Não é possível atrofiar os orçamentos hospitalares a 
ponto de se registar falta dos mais simples materiais 
(como luvas ou batas) ou terapêuticas mais caras (como 
medicamentos oncológicos ou biológicos) e considerar 
que isso não tem consequências; 
 
7. As consequências existem e estão à vista: apesar do 
inexcedível empenho dos profissionais do SNS, a 
qualidade do serviço está a degradar-se; 
 
8. É fundamental, portanto, implementar as ações 
necessárias a travar esta perda de qualidade, o que implica 
dotar o SNS do orçamento necessário ao seu 
funcionamento bem como assegurar a contratação pública 
dos profissionais em falta; 
 
9. Essencial também é garantir o acesso de todos aos 
cuidados de saúde de que necessitam algo que é 
compatível apenas com a prestação pública de serviços de 
saúde;  
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10. A entrega a terceiros da prestação total ou parcial de 
serviços de saúde não acautela a efetiva disponibilização 
desses serviços à população, deixando o SNS refém das 
opções de privados e/ou do setor social para o 
investimento a ser feito; 
 
11. A passagem da gestão de uma unidade do SNS para 
outras entidades não é isenta de consequências, como aliás 
se tem constatado com exuberância no caso dos hospitais 
geridos em regime de Parceria Público Privada (PPP). A 
título de exemplo, refira-se o Hospital de Braga que há 
três anos é gerido em PPP e onde se têm sucedido as 
inconformidades, como sejam a transferência de doentes 
deste hospital para outras unidades hospitalares sem 
motivos clínicos que o justifiquem ou a desmarcação de 
cirurgias programadas por falta de anestesistas; 
 
12. Um outro exemplo remete para a rede nacional de 
cuidados continuados integrados (RNCCI); por força das 
decisões dos sucessivos governo o desenvolvimento da 
rede encontra-se refém do setor social o que faz com que 
algumas regiões do país tenham um défice assinalável de 
camas no âmbito desta rede ou que outras localidades 
tenham unidade situadas em locais ermos e de difícil 
acesso; 
 
13. O que é público deve ser gerido pelo público; o que é 
privado deve ser gerido pelo privado; o que é do setor 
social deve ser gerido pelo setor social. A promiscuidade 
na gestão traz benefícios para as entidades adjudicantes, 
mas em nada favorece o serviço público, a qualidade dos 
serviços, o acesso dos cidadãos ou a fluidez de articulação 
entre as diversas unidades do SNS; 
 
14. Por todos estes motivos, discordamos de qualquer 
tentativa de municipalização de serviços do SNS: a 
prestação de respostas sociais às populações é um serviço 
importante dos municípios, mas a sua disponibilização 
não pode nem deve ser confundida com gestão 
municipalizada de serviços de saúde; 
 
15. O concelho de Odivelas apresenta particularidades da 
sua população que justificam respostas ajustadas às 
necessidades da população. Todavia, a disponibilização 
destes serviços deve ocorrer no âmbito do SNS, garantido 
a articulação necessária com os cuidados de saúde 
primários e a rede hospitalar e assegurando que todas as 
pessoas inscritas nas unidades de saúde têm médico de 
família, horários de atendimento compatíveis e acesso aos 
cuidados de saúde de que necessitam e aos quais têm 
direito. 
 
Assim, a Assembleia Municipal de Odivelas reunida em 
plenário no dia 9 de julho de 2015, delibera: 
 
1. Exigir ao Governo adequada orçamentação do SNS que 
garanta a contratação pública de trabalhadores que 
exercem funções no SNS, assegurando a manutenção na 

esfera pública da disponibilização de cuidados de saúde no 
âmbito do SNS; 
 
2. Exigir uma política de saúde pública que garanta 
médico de família a todas as pessoas inscritas nas unidades 
de cuidados de saúde primários; 
 
3. Rejeitar a privatização do SNS bem como a 
municipalização. 
 
(Documento apresentado pela bancada do BE – Aprovado por 
Maioria, com os votos a favor das bancadas do BE, CDU 
e PS, com os votos contra da bancada do PSD e com 
abstenção da bancada do CDS) 

 
O Presidente da Assembleia Municipal de Odivelas 

 
(Miguel Cabrita) 

 
Odivelas, 10 de julho de 2015 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

“SOLIDARIEDADE COM JAQUELINE PINA E 
TANTAS OUTRAS PESSOAS” 

 
Pela Bancada do Bloco de Esquerda, foi apresentada uma 
Moção com o título “Solidariedade com Jaqueline Pina e 
tantas outras pessoas”. Colocada à votação foi a mesma 
rejeitada por maioria, com os votos contra das bancadas 
do PS e do PSD, com os votos a favor das bancadas da 
CDU e do BE, e com abstenção da bancada do CDS. 
 
(Rejeitada por maioria) 

 
 
 

“PELA DIGNIDADE DA ESCOLHA DO POVO GREGO” 
 

Considerando que: 
 
1. O ‘Não’ venceu na Grécia no passado dia 5. Um dia 
que ficará na história da Europa pela coragem de um povo 
que defendeu a sua dignidade, de forma expressiva e 
contra tantas adversidades, bem como a de um governo 
que, desde a sua eleição, em janeiro, nunca deixou de se 
bater pelo seu país; 
 
2. Nos últimos cinco anos, a Grécia viu o seu PIB cair 
mais de 25 por cento. Foi um período fortemente 
marcado por uma política de austeridade, que fez disparar 
brutalmente o aumento do desemprego e, em particular, 
do desemprego jovem. O nível de vida das pessoas foi 
terrivelmente afetado ao ponto de milhares de gregos 
perderem o seu direito à saúde pública, durante os 
governos do PASOK e da Nova Democracia; 
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3. Em janeiro, o povo grego deu um voto de confiança ao 
Syriza para que o afirmasse numa Europa liderada por 
uma elite que se julga acima da democracia. Uma elite que 
espalha ideias fabricadas que escondem interesses 
económicos visando a riqueza para uns e miséria para 
outros. Uma elite que procura humilhar e incutir o medo, 
insistindo em mais austeridade, que ao povo apenas traz 
precariedade, desemprego e pobreza; 
 
4. As negociações em Bruxelas fracassaram, porque o 
Governo grego não se deixou subjugar e defendeu aqueles 
que representa e que lhe deram legitimidade para isso. 
Mais, porque continuou a negociar resgates com o Banco 
Central Europeu (BCE), o Fundo Monetário 
Internacional (FMI), a Comissão Europeia (CE) e o 
Eurogrupo – que tantas vezes apelidaram o atual regime 
da Grécia como extremista, quando são os próprios que 
lançam o pânico e se revelavam inflexíveis; 
 
5. Nem no dia do referendo a tirania e a chantagem de 
Bruxelas deixaram de ser propagandeadas. A ameaça de 
última hora surgiu nessa manhã pela voz do presidente do 
Parlamento Europeu. Numa entrevista, Martin Schulz 
afirmou que “se os gregos disserem não no referendo terão de 
introduzir outra moeda, porque o euro não está disponível como meio 
de pagamento”. “A partir do momento em que alguém 
introduz uma nova moeda, sai da zona euro. São estes 
aspetos que me dão alguma esperança que as pessoas não 
irão hoje votar no “Não”, ameaçou o dirigente do SPD e 
ex-candidato dos socialistas europeus à presidência da 
Comissão Europeia, mostrando o seu total desprezo pelo 
ato democrático em curso; 
 
6. As pressões externas na semana que antecedeu o 
referendo foram bastante explícitas. De campanhas 
mediáticas, passando por chantagem com a população 
grega em relação ao acesso a bens essenciais, como 
medicamentos por exemplo, até declarações inaceitáveis 
de chefes de governo e estado de outros países da União 
Europeia, como foi o caso do presidente da nossa 
República que reduziu a questão a uma simples aritmética 
descartável; 
 
7. Perante este cenário e em pleno ato de coragem e de 
democracia, o governo liderado por Alexis Tsipras ouviu a 
voz do povo, que em grande maioria disse NÃO às 
políticas de austeridade e reiterou a confiança dada ao 
Syriza no início do ano: 
 
8. Para ser vinculativo o referendo necessitava de 40% de 
participação das e dos eleitores, mas foram cerca de 60% 
que se deslocaram às urnas para demonstrar de forma 
inequívoca a sua escolha (61,3% votaram Não); 
 
9. O primeiro ministro grego tem reafirmado o 
compromisso do seu país com um projecto europeu 
solidário e responsável, compete agora a todos os líderes 
europeus encontrar uma solução que respeite a vontade e 
a dignidade demonstradas pelo povo grego. 

Assim, a Assembleia Municipal de Odivelas reunida em 
plenário no dia 9 de julho de 2015, delibera: 
 
1. Saudar o povo grego pela brilhante lição de democracia 
dada a muitos líderes europeus, deixando claro que a 
dignidade de uma população vale mais que qualquer 
chantagem social - financeira; 
 
2. Exigir aos governos europeus que encontrem uma 
solução que permita à Grécia recuperar a sua economia e 
melhorar as condições de vida da sua população  
 
3. Condenar veementemente todas as formas de 
chantagem e pressão exercidas por dirigentes europeus 
sobre o povo grego, que visavam acima de tudo 
condicionar o funcionamento da democracia; 
 
4. Exigir ao governo português que seja proactivo nas 
negociações entre a Grécia e as instituições europeias no 
sentido de libertar o povo Grego e também o Português 
do garrote da dívida; 
 
(Documento apresentado pela bancada do BE – Aprovado por 
Maioria, com os votos a favor das bancadas do PS, CDU 
e BE, com os votos contra da bancada do PSD, e com 
abstenção da bancada do CDS) 

 
O Presidente da Assembleia Municipal de Odivelas 

 
(Miguel Cabrita) 

 
Odivelas, 10 de julho de 2015 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

“CONTAMINAÇÃO AMBIENTAL DOS SOLOS E 
DAS LINHAS DE ÁGUA” 

 
Pela bancada da CDU – Coligação Democrática Unitária, 
foi apresentada uma moção com o título “Contaminação 
Ambiental dos Solos e das Linhas de Água”. Colocada à 
votação foi a mesma rejeitada por maioria, com os votos 
favor das bancadas da CDU e do CDS, com os votos 
contra das bancadas do PS e do PSD, e com abstenção da 
bancada do BE 
 
(Rejeitada por maioria) 
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PROPOSTA DE RECOMENDAÇÃO 
 

 
 

“PELA COLOCAÇÃO DE BEBEDOUROS NO CONCELHO” 
 

Pela Bancada do Bloco de Esquerda, foi apresentada uma 
Proposta de Recomendação com o título “Pela Colocação 
de Bebedouros no Concelho”. Colocada à votação foi a 
mesma rejeitada por maioria, com os votos contra das 
bancadas do PS, com os votos a favor das bancadas da 
CDU e do BE, e com as abstenções das bancadas do CDS 
e do PSD. 
 
(Rejeitada por maioria) 

 
 
 
 

VOTO DE PROTESTO 
 

 
 

“SUBCONCESSÃO DA EXPLORAÇÃO A PRIVADOS DO SERVIÇO 
DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DA CARRIS E 

METROPOLITANO DE LISBOA” 
 

O Partido Socialista manifestou na Assembleia Municipal 
de Odivelas, no tempo oportuno, a sua preocupação com 
a intenção do Governo proceder à subconcessão da 
gestão das empresas de transportes coletivos Carris 
(autocarros e elétricos) e Metropolitano de Lisboa a 
privados, pelo período de 10 anos. 
 
Na moção apresentada, o Partido Socialista recomendou o 
diálogo do Governo com os Municípios da Grande 
Lisboa servidos pela rede de transportes públicos 
operadas pela Companhia Carris de Ferro de Lisboa, S.A. 
e pelo Metropolitano de Lisboa, E.P.E., exigindo a esse 
mesmo Governo a suspensão imediata do procedimento 
concursal determinado pela Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 10/2015, refutando, deste modo, a decisão 
governamental de proceder à subconcessão a privados dos 
serviços públicos de transporte coletivo de passageiros 
prestados pelas empresas Companhia Carris de Ferro de 
Lisboa, S.A., e Metropolitano de Lisboa, E.P.E.. 
 
Verifica-se que o tempo está a dar razão às preocupações 
elencadas pelo Partido Socialista, pois este é mais um 
processo repleto de zonas cinzentas e cujas únicas certezas 
que emanam do caderno de encargos apresentado pelo 
Governo são a perda de qualidade do serviço público de 
transportes e o despedimento de mais de 600 
trabalhadores nessas duas empresas, pois esse caderno de 
encargos não contempla a transferência de todos os 
trabalhadores para as empresas privadas vencedoras dos 
concursos de subconcessão. 
 

Estamos perante um processo camuflado de privatização, 
que pode vir a representar um encargo de 230 milhões de 
euros anuais para o erário público e que ainda carece do 
visto do Tribunal de Contas. Um processo que tem 
suscitado a contestação dos trabalhadores e a incerteza 
dos utentes quanto ao serviço que será prestado no futuro 
por essas empresas. 
 
Tendo presente que diariamente milhares de munícipes de 
Odivelas utilizam a rede de transportes públicos colectivos 
do Metro e da Carris nas suas deslocações pendulares 
profissionais e pessoais para a cidade de Lisboa, que o 
direito à mobilidade é um direito fundamental dos 
cidadãos nas metrópoles urbanas e que existe um risco 
sério da subconcessão a privados deste serviço público de 
transporte colectivo prejudicar a mobilidade dos 
odivelenses, nomeadamente nas carreiras da Carris, o 
Partido Socialista condena mais esta decisão unilateral do 
Governo, porque a qualidade do serviço público da Área 
Metropolitana de Lisboa não pode ser sujeita à agenda 
liberal do Governo. 
 
Face à assinatura no dia 15 de julho do contrato entre o 
Governo e o Grupo espanhol Avanza, no valor de 1.075 
milhões de euros para a gestão durante oito anos destes 
transportes públicos coletivos urbanos de Lisboa, a 
Assembleia Municipal de Odivelas, reunida na sessão 
extraordinária de 9 de julho de 2015, delibera apresentar o 
seu VOTO PROTESTO por mais esta decisão 
penalizadora da população. 
 
(Documento apresentado pela bancada do PS – Aprovado por 
Maioria, com votos a favor das bancadas do PS e BE; com 
abstenções das bancadas das CDU e do CDS, e com os 
votos contra da bancada do PSD e do membro da 
Assembleia Municipal Adventino Amaro) 

 
O Presidente da Assembleia Municipal de Odivelas 

 
(Miguel Cabrita) 

 
Odivelas, 10 de julho de 2015 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

VOTO DE PESAR 
 

 
 

MARIA DE JESUS SIMÕES BARROSO SOARES (1925-2015) 
 

O desaparecimento de Maria de Jesus Simões Barroso 
Soares (1925-2015) constitui um momento de luto 
coletivo a que não podemos deixar de nos associar. Teve 
uma vida longa, árdua e plena de realizações que deixa um 
legado indelével na sociedade portuguesa, como bem o 
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demonstram as manifestações de pesar oriundas de todos 
os quadrantes políticos e sociais. 
 
Maria Barroso, licenciada em Ciências Histórico-
Filosóficas pela Universidade de Lisboa, declamadora e 
atriz com uma carreira assinalável no teatro e no cinema e 
foi sempre uma mulher da cultura. 
 
Foi educadora, professora, pedagoga e diretora de um 
reconhecido estabelecimento de ensino. E foi acima de 
tudo uma mulher de causas políticas, cívicas e sociais em 
que se empenhou grande parte da vida. 
 
Foi durante décadas uma destacada e corajosa resistente 
contra a ditadura de Salazar e Caetano e uma lutadora 
inquebrável pela democracia e pela liberdade, tendo sido 
por isso despedida do Teatro Nacional D. Maria II, 
proibida de exercer profissão no ensino, vigiada e 
interrogada pela PIDE. Foi ativista na CEUD, mais tarde 
candidata nas listas unitárias da CED em 1969, e foi a 
única mulher a intervir na sessão de abertura do III 
Congresso da Oposição Democrática em Aveiro, em Abril 
de 1973. 
 
Também em Abril de 1973, fez parte do grupo restrito de 
mulheres entre os fundadores do Partido Socialista, e foi 
mesmo a única a estar presente na reunião fundadora em 
Bad Munstereifel. Já em democracia, foi eleita deputada à 
Assembleia da República nas primeiras legislaturas. 
 
Entre outras iniciativas a que ficou associada, foi redatora 
da lei que instituiu e regulamentou as associações de pais. 
 
Depois de ter sido Primeira Dama (1986-1996), foi 
destacada Presidente da Cruz Vermelha e dirigente, 
membro e apoiante de numerosas associações, fundações 
e causas, num trabalho cívico de múltiplas faces que deixa 
uma forte marca na luta pelos direitos humanos, pela 
solidariedade e pela igualdade de oportunidades. Recebeu, 
pelo seu percurso e currículo, numerosas distinções, 
prémios e condecorações, que espelham bem o 
reconhecimento generalizado que mereceu. 
 
Foi, também, uma amiga e visita assídua do Concelho de 
Odivelas, onde a sua presença, disponibilidade e 
proximidade serão lembradas com saudade. Esteve pela 
última vez na Cidade de Odivelas no dia 20 de Junho por 
ocasião da inauguração da exposição fotográfica 
“Esperança”, promovida pela Fundação Pro Dignitate, 
que dirigia e da qual foi fundadora. Como sempre, 
agraciou todos os presentes com uma vitalidade, uma 
lucidez e uma generosidade notáveis. 
 
Maria Barroso foi, e é, acima de tudo um exemplo para os 
portugueses e portuguesas de todas as gerações. 
 
Num modesto contributo para que a sua memória e o seu 
legado perdurem, a Assembleia Municipal de Odivelas, 
reunida em 9 de Julho de 2015, exprime através deste 

Voto o seu profundo pesar pela morte de Maria Barroso, 
endereçando sentidas condolências a todos os seus 
familiares. 
 
(Documento apresentado pela bancada do PS – Aprovado por 
Unanimidade) 

 
O Presidente da Assembleia Municipal de Odivelas 

 
(Miguel Cabrita) 

 
Odivelas, 10 de julho de 2015 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

EDUCAÇÃO 
 

 
 

ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 
ANO LETIVO 2015/2016 

 
Proposta de implementação das atividades de 
enriquecimento curricular (AEC) no 1.º ciclo do ensino 
básico, para o ano letivo 2015/2016, programa que se 
traduz numa oferta educativa e formativa gratuita, de 
inscrição facultativa, que se desenvolve ao longo do ano 
letivo e garante uma diversidade de atividades 
consideradas relevantes para a formação integral dos 
alunos e possibilita a articulação com as famílias numa 
ocupação útil e consequente dos tempos não letivos, 
destinada aos alunos dos quatro anos de escolaridade das 
escolas do 1.º ciclo do ensino básico da rede pública do 
concelho, tendo como enquadramento o Despacho n.º 
9265-B/2013, de 15 de julho, nos termos e de acordo com 
o proposto na informação n.º Interno/2015/6357, de 
2015.06.08. Remetida pela Senhora Presidente da Câmara, 
à Assembleia Municipal de Odivelas, aprovada na 12.ª 
reunião ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, de 17 
de junho de 2015, (Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões n.º 12/2015, de 30 de junho, página 20). 
 
 
“(…) III – Planificação das Atividades 
 
O Programa de oferta das AEC em cada escola será 
planificado pelos Agrupamentos de Escolas em parceria 
com a Câmara Municipal e com as Entidades Gestoras 
Parceiras, tendo por base os domínios das atividades a 
definir de acordo com o Projeto Educativo de Escola, a 
formação e perfil dos docentes do quadro, a possibilidade 
de flexibilização do horário das mesmas, o regime de 
funcionamento dos estabelecimentos de ensino, os 
espaços disponíveis para o funcionamento das atividades e 
o número estimado de alunos para o Ano Letivo 
2015/2016. 
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PROGRAMA AEC – ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 
Ano Letivo 2015/2016 

 

ESTABELECIMENTOS DE 
EDUCAÇÃO E ENSINO 

PREVISÃO DE 
ALUNOS 

REGIME DE 
FUNCIONAMENTO 

PREVISÃO 
CUSTOS 

ALUNO/AEC 

TOTAL CUSTOS 
ANO LETIVO 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS A SUDOESTE DE ODIVELAS  

EB Quinta das Dálias  50 Normal €150,00x50 €7.500,00 

EB Veiga Ferreira  156 Normal €150,00x156 €23.400,00 

EB Sophia de Mello Breyner 
Andresen  

70 Normal €150,00x70 €10.500,00 

EB Casais de Trigache  182 Normal €150,00x182 €27.300,00 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS N.º 4 DE ODIVELAS 

EB D. Dinis n.º 1  308 Normal €150,00x308 €46.200,00 

EB Maria Máxima Vaz  176 Normal €150,00x176 €26.400,00 

EB Bernardim Ribeiro  118 Normal €150,00x118 €17.700,00 

EB António Maria Bravo  180 Normal €150,00x180 €27.000,00 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CANEÇAS 

EB Francisco Vieira Caldas  98 Normal €150,00x98 €14.700,00 

EB Artur Alves Cardoso  124 Normal €150,00x124 €18.600,00 

EB Professora Maria Costa  130 Normal €150,00x130 €19.500,00 

EB Cesário Verde  150 Normal €150,00x150 €22.500,00 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PEDRO ALEXANDRINO – PÓVOA DE ST. ADRIÃO 

EB Barbosa du Bocage  274 Normal €150,00x274 €41.100,00 

EB Quinta S. José  152 Normal €150,00x152 €22.800,00 

EB Olival Basto  228 Normal €150,00x228 €34.200,00 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS N.º 1 DE ODIVELAS 

EB Casal da Serra  156 Normal €150,00x156 €23.400,00 

EB Serra da Luz  104 Normal €150,00x104 €15.600,00 

EB Dr. Mário Madeira  78 Normal €150,00x78 €11.700,00 

EB Quinta da Paiã  156 Normal €150,00x156 €23.400,00 

EB Vale Grande  104 Normal €150,00x104 €15.600,00 

EB Quinta da Condessa  208 Normal €150,00x208 €31.200,00 

EB Mello Falcão  202 Normal €150,00x202 €30.300,00 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. DINIS 

EB Rainha Santa  260 Misto €150,00x260 €39.000,00 

EB Maria Lamas  338 Normal €150,00x338 €50.700,00 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MOINHOS DA ARROJA 

EB Manuel Coco  338 Normal €150,00x338 €50.700,00 

EB Porto Pinheiro  312 Normal €150,00x312 €46.800,00 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS VASCO SANTANA 

EB da Amoreira  234 Normal €150,00x234 €35.100,00 

EB Eça de Queirós  78 Normal €150,00x78 €11.700,00 

EB João Villaret  182 Normal €150,00x182 €27.300,00 

EB Casal dos Apréstimos  282 Normal €150,00x282 €42.300,00 

TOTAL  5.428  €814.200,00 

 
 
O processo de gestão operacional do programa decorrerá 
em colaboração com os Agrupamentos de Escolas e as 
Entidades Gestoras Parceiras, a partir da assunção de 
responsabilidades distintas, plasmadas no Despacho n.º 
9265-B/2013, de 15 de julho e conforme os termos de um 
acordo a celebrar entre as partes. 
 
 

IV – Parcerias 
 
No âmbito da Cláusula 3ª, do Contrato de Execução n.º 
366/2009, respeitante à Transferência de Atribuições na 
área da Educação para o Município de Odivelas, propõe-
se que o Município se assuma como Entidade Promotora 
do Programa das AEC para o Ano Letivo 2015/2016 em 
todas as Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico do 
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Concelho, em parceria com os 8 (oito) Agrupamentos de 
Escolas e com as IPSS e APEE locais, identificadas no 
anexo 7. 
 
Neste contexto, assumiram-se quatro critérios - 
continuidade, dimensão, proximidade geográfica e 
estabilidade dos corpos sociais - na distribuição das 
parcerias, conforme se expõe: 
 
► Instituto Português de Pedagogia Infantil e 
Agrupamento de Escolas Pedro Alexandrino – Póvoa de 
St. Adrião para desenvolvimento das AEC nas escolas do 
1º ciclo que integram o mesmo; 
 
► Instituto Português de Pedagogia Infantil e 
Agrupamento de Escolas n.º 4 de Odivelas para 
desenvolvimento das AEC nas escolas do 1º ciclo que 
integram o mesmo, excluindo a EB D. Dinis n.º 1, 
Odivelas; 
 
► Instituto Português de Pedagogia Infantil e 
Agrupamento de Escolas D. Dinis para desenvolvimento 
das AEC nas escolas do 1º ciclo que integram o mesmo; 
 
► APEE da EB D. Dinis n.º 1, Odivelas, para 
desenvolvimento das AEC na EB D. Dinis n.1, Odivelas; 
 
► Centro Comunitário e Paroquial da Ramada e 
Agrupamento de Escolas Vasco Santana para 
desenvolvimento das AEC nas escolas do 1º ciclo que 
integram o mesmo; 
 
► Centro Comunitário e Paroquial da Ramada e 
Agrupamento de Escolas de Caneças para 
desenvolvimento das AEC nas escolas do 1º ciclo que 
integram o mesmo; 
 
► Jardim Infantil Popular da Pontinha e Agrupamento de 
Escolas n.º 1 de Odivelas para desenvolvimento das AEC 
nas escolas do 1º ciclo da Mello Falcão, Mário Madeira, e 
Serra da Luz; 
 
► Centro Comunitário e Paroquial de Famões e 
Agrupamento de Escolas a Sudoeste de Odivelas para 
desenvolvimento das AEC nas escolas do 1º ciclo que 
integram o mesmo, excluindo a EB Veiga Ferreira; 
 
► APEE da EB Veiga Ferreira, para desenvolvimento das 
AEC na EB Veiga Ferreira; 
 
► Centro Comunitário e Paroquial de Famões e 
Agrupamento de Escolas Moinhos da Arroja para 
desenvolvimento das AEC nas escolas do 1º ciclo que 
integram o mesmo; 
 
► Centro Comunitário e Paroquial de Famões e 
Agrupamento de Escolas n.º 1 de Odivelas para 
desenvolvimento das AEC nas escolas do 1º ciclo do Vale 
Grande e Quinta da Paiã; 

► APEE da EB Quinta da Condessa, para 
desenvolvimento das AEC na EB Quinta da Condessa; 
 
► APEE da EB Casal da Serra, para desenvolvimento das 
AEC na EB Casal da Serra. 
 
Os termos destas parcerias, constarão de Acordo de 
Colaboração e de Cooperação a celebrar entre a Câmara 
Municipal de Odivelas (Entidade Promotora), os 
Agrupamentos de Escolas e as Entidades Gestoras 
Parceiras, após aprovação prévia em sede de reunião de 
Câmara. 
 
V – Modalidades de Pagamento 
 
O cálculo dos custos para a implementação do Programa 
de AEC para 2015/2016, resultante dos montantes a 
transferir para os Agrupamentos de Escolas e para as 
Entidades Gestoras Parceiras, baseia-se no valor do 
financiamento previsto no número 3, calculado de acordo 
com os números 2 e 7, do artigo 3º, Capítulo II, do anexo 
do Despacho n.º 9265-B/2013, de 15 de julho, a saber: 
 

Valor máximo de comparticipação 
financeira anual, por aluno, para cinco 

horas semanais 
150,00 

 
De realçar que o número de alunos apresentado resulta da 
previsão dos Agrupamentos de Escolas para o próximo 
ano letivo, e que por esse motivo poderão ocorrer 
oscilações com consequentes flutuações no valor das 
transferências a efetuar para as Entidades Gestoras 
Parceiras. 
 
O Município transferirá as verbas correspondentes ao 
financiamento por parte do Ministério da Educação e 
Ciência, para as entidades envolvidas na gestão das AEC, 
em três tranches, que deverão ocorrer em setembro de 
2015 (relativa ao primeiro período), dezembro de 2015 
(relativa ao segundo período), e abril de 2016 (relativa ao 
terceiro período). 
 
VI – Modalidades de Pagamento 
 
A estimativa do montante global referente às 
transferências para as Entidades Gestoras do Programa, 
tem por base o número de alunos previsto para a 
frequência das AEC, e o custo aluno/ano definido no 
Despacho n.º 9265-B/2013, de 15 de julho. 
 
O valor global previsto destinado à transferência das 
verbas, para as Entidades Gestoras Parceiras fazerem face 
às despesas com a implementação do Programa no Ano 
Letivo 2015/2016, perfaz um total de €814.200,00 
(oitocentos e catorze mil e duzentos euro). 
 
O valor a cabimentar no presente ano económico é de 
€542.800,00 (quinhentos e quarenta e dois mil e 
oitocentos euro), correspondendo às tranches a transferir 
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para as Entidades Gestoras Parceiras fazerem face às 
despesas com a gestão do Programa no 1º e 2º períodos 
letivos, no valor de €271.400,00 (duzentos e setenta e um 
mil e quatrocentos euro), cada. 
 
Propõe-se ainda, que o valor remanescente de €271.400,00 
(duzentos e setenta e um mil e quatrocentos euro), 
correspondente à tranche do 3º período letivo, seja 
inscrito no Plano de Atividades e Orçamento para 2016. 
(…)” (Informação N.º Interno/2015/6357, de 2015-06-08) 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

REFEIÇÕES ESCOLARES 
 

 
 

AQUISIÇÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE REFEIÇÕES 
ANOS LETIVOS 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 

ADENDA 
 

Adenda à proposta de aquisição do fornecimento do 
serviço de refeições (pequeno-almoço, almoço e lanche) 
nos refeitórios escolares das escolas do 1.º ciclo do ensino 
básico e jardins de infância do Concelho de Odivelas, para 
os Anos Letivos 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 

(aprovada na 6.ª reunião ordinária da Câmara Municipal 
de Odivelas, de 2015.03.30 e na 6.ª reunião extraordinária 
da Assembleia Municipal de Odivelas, de 2015.04.23 – 
Boletins Municipais das Deliberações e Decisões n.º 
6/2015, de 7 de abril, pág. 19 e n.º 8/2015, de 5 de maio, 
pág.35, respetivamente) com início a setembro de 2015, 
devido a lapsos nessa proposta inicial que levaram a um 
aumento do preço base global, face ao anteriormente 
deliberado, de €689.439,51 (sem IVA), de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2015/6949, de 
2015.06.25. Remetida pela Senhora Presidente da Câmara, 
à Assembleia Municipal de Odivelas, aprovada na 13.ª 
reunião ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, de 1 
de julho de 2015, (presente boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões, página 15). 
 
“(…) aquando do desenvolvimento do procedimento 
adjudicatório foram detetados lapsos à proposta inicial 
deliberada pelos órgãos municipais, que consubstanciam 
um aumento do preço base global deliberado, como se 
explicita de seguida: 
 
a) Não obstante o número de refeições transportadas para 
as unidades que não possuem confeção local (quadro 1 e 
2), estar contemplado no Interno/2015/3204 (anexo 2), o 
mesmo não foi contabilizado em termos de custos globais 
da mesma, facto que representa um acréscimo no custo 
global das refeições: 

 
1. Transporte de Refeição Simples 
 

Estabelecimento EB1 JI Total 
Global de Ensino Esc. A Esc. B Esc. C Total Esc. A Esc. B Esc. C Total 

EB Sophia de Mello 
Breyner Andresen 

30 15 40 85 5 10 10 25 110 

JI Gil Eanes 0 0 0 0 10 20 20 50 50 

JI Dr. João dos Santos 0 0 0 0 18 24 33 75 75 

JI Azenha 0 0 0 0 10 15 25 50 50 

JI Roque Gameiro 0 0 0 0 23 27 40 90 90 

EB Serra da Luz 20 33 40 93 0 0 0 0 93 

Total 50 48 80 178 66 96 128 290 468 

 
 
2. Transporte de Refeições – Fornecimento do serviço e de palamenta descartável (catering) 
 

Estabelecimento EB1 JI Total 
Global de Ensino Esc. A Esc. B Esc. C Total Esc. A Esc. B Esc. C Total 

EB Vieira Caldas 48 62 105 215 15 15 20 50 265 

EB Bernardim Ribeiro 38 52 92 182 0 0 0 0 182 

EB Dr. Mário Madeira 55 52 52 159 0 0 0 0 159 

Total 141 166 249 556 15 15 20 50 606 
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Assim, considerando o transporte de refeições simples e o 
transporte de refeições com fornecimento do serviço de 
palamenta descartável (catering), e o valor inicial da 
proposta verificamos que existe um acréscimo global do 
custo do serviço no montante de € 491.647,64 
(quatrocentos e noventa e um mil seiscentos e quarenta e 
sete euros e sessenta e quatro cêntimos), acrescido de Iva 
à taxa legal em vigor. 
 
b) Pese embora o valor unitário para cálculo de lanche e 
pequeno-almoço, definido nos termos do Procedimento 
de “Acordo Quadro para Refeições Escolares” (AQRE), 
celebrado no âmbito do Concurso Público Internacional 
para a Seleção de Fornecedores de Refeições Escolares n.º 
002CI/2012 da Central de Compras Eletrónicas da Área 
Metropolitana de Lisboa (CCE-AML), ser de € 0,20 + Iva, 
por lapso dos serviços na proposta em referência 
Interno/2015/3204, adotaram como valor de base para a 
estimativa do custo do serviço o preço de € 0,19 + IVA, 
preço praticado no ano letivo 2014/2015. Assim, propõe-
se que seja considerado o valor de €0,20 + IVA em 
detrimento do valor anterior, o que perfaz um acréscimo 
de € 66.523,58 (sessenta e seis mil quinhentos e vinte e 
três euros e cinquenta e oito cêntimos), acrescidos de Iva, 
à taxa legal em vigor. 
 
c) Por fim constatou-se que o número total de lanches de 
Escalão C, para os alunos de EB, não estava correto 
devido a um lapso na digitação dos algarismos, facto que 
altera o valor final da proposta em € 131.268,29 (cento e 
trinta e um mil duzentos e sessenta e oito euros e vinte e 
nove cêntimos). 
 
Face ao exposto, nas alíneas a), b) e c) o valor global do 
procedimento, entenda-se preço base, tem um acréscimo 
de € 689.439,51 (seiscentos e oitenta e nove mil 
quatrocentos e trinta e nove euros e cinquenta e um 
cêntimos), sem Iva Incluído, para os 3 anos letivos, 
conforme quadro abaixo: 
 

Acréscimo final Sem iva 

Preço base Inicial 3.037.751,01 € 

Preço base final 3.727.190,52 € 

Diferencial 689.439,51 € 
 
O valor supracitado tem impacto orçamental, já no 1º 
período letivo 2015/2016 e nos anos subsequentes, até ao 
términus do contrato. 
 
Assim, a verba para aquisição do serviço de refeições 
escolares (Pequeno-almoço, almoço e lanche) está prevista 
no Plano e Orçamento de 2015, pelo que se propõe o 
cabimento adicional do PRC/2015/1617 no montante de 
€ 87.928,13 (oitenta e sete mil novecentos e vinte e oito 
euros e treze cêntimos), ao qual acresce Iva à taxa legal em 
vigor. 
C.O.E: 2602/020225  
Plano: 2015/A/161 

Propõe-se ainda, que aos valores considerados para os 
anos civis seguintes seja acrescido os montantes ora 
apurados, da seguinte forma: 
 
- Ano civil 2016, correspondente ao 2.ºe 3.º período de 
2015/2016 e ao 1.º período de 2016/2017, no montante 
acrescido de € 252.026,83 (duzentos e cinquenta e dois mil 
vinte e seis euros e oitenta e três cêntimos) sem IVA 
incluído seja inscrito no Plano de Atividades e Orçamento 
de 2016; 
 
- Ano civil 2017, correspondente ao 2.ºe 3.º período de 
2016/2017 e ao 1.º período de 2017/2018 no montante 
acrescido de € 252.026,83 (duzentos e cinquenta e dois mil 
vinte e seis euros e oitenta e três cêntimos) sem IVA 
incluído seja inscrito no Plano de Atividades e Orçamento 
de 2017; 
 
- Ao ano civil 2018 – correspondente ao 2.º e 3.º período 
letivo de 2017/2018 e desde o dia 1 de setembro até início 
das atividades de JI no ano letivo de 2018/2019, no 
montante acrescido de € 97.457,72 (noventa e sete mil 
quatrocentos e cinquenta e sete euros e setenta e dois 
cêntimos) sem IVA incluído, seja inscrito no Plano de 
Atividades e Orçamento de 2018. 
 
2 - Retificação ao caderno de encargos – Contrato para 
Fornecimento de Refeições para as Escolas do 1º Ciclo do 
Ensino Básico (EB1) e Jardins de Infância (JI) do 
Concelho de Odivelas PROC.387/2015/DJGFP/DFA 
 
Com base no exposto anteriormente e por uma questão 
de celeridade processual, propõe-se ainda que seja 
deliberada a retificação ao caderno de encargos, tendo por 
base o impacto que a proposta anterior reflete no preço 
base do procedimento, bem como nos mapas de 
quantidades e tipo de serviço a prestar [alíneas a), b) e c)], 
(anexo2). De referir que as restantes cláusulas referentes 
ao funcionamento do serviço não sofrem quaisquer 
alterações. (…)” (Informação n.º Interno/2015/6949 de 2015-06-25) 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

AQUISIÇÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE REFEIÇÕES 
ANOS LETIVOS 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 

RETIFICAÇÃO DO CADERNO DE ENCARGOS 
 

Retificação ao Caderno de Encargos relativo ao contrato 
para fornecimento de refeições para as escolas do 1.º ciclo 
do ensino básico e jardins de infância do Concelho de 
Odivelas, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2015/6949, de 2015.06.25. Remetida pela 
Senhora Presidente da Câmara, à Assembleia Municipal de 
Odivelas, aprovada na 13.ª reunião ordinária da Câmara 
Municipal de Odivelas, de 1 de julho de 2015, (presente 
boletim Municipal das Deliberações e Decisões, página 
16). 
 
(Aprovado por maioria) 
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CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 

 
 

ADITAMENTO À COMPOSIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DE ODIVELAS PARA O MANDATO AUTÁRQUICO DE 

2013/2017 
 

Proposta de aditamento à composição do Conselho 
Municipal de Educação de Odivelas para o mandato 
autárquico de 2013/2017 (composição aprovada na 6.ª 
reunião ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, de 26 
de março de 2014, Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões n.º 7/2014, de 8 de abril, pág. 10 e na 6.ª Sessão 
Extraordinária da Assembleia Municipal de Odivelas, de 
16 de abril de 2014, Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões n.º 8/2014, de 22 de abril, pág. 28), de acordo 
com o proposto na informação Interno/2015/6079, de 
2015.06.02. Remetida pela Senhora Presidente da Câmara, 
à Assembleia Municipal de Odivelas, aprovada na 12.ª 
reunião ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, de 17 
de junho de 2015, (Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões n.º 12/2015, de 30 de junho, página 20), passando a 
alínea n) do n.º 2 da proposta de composição, constante 
da informação n.º Interno/2014/5980, de 2014.03.17 
(deliberada na reunião e sessão acima mencionadas), a ter 
a seguinte redação: 
 
Onde se lê: “Diretores dos agrupamentos de escolas e 
escolas não agrupadas do Concelho de Odivelas, 
representados pela Diretora Agrupamento de Escolas a 
Sudoeste de Odivelas, Professora Odília César” 
 
Passe a ler-se: “Os diretores dos agrupamentos de escolas 
e de escolas não agrupadas da área do município.”.  
 
O que equivale a dizer que passam a integrar o Conselho 
Municipal de Educação de Odivelas os seguintes diretores:  
 
Dr. Jorge Nunes - Agrupamento de Escolas nº 1 de 
Odivelas (Braamcamp Freire – Pontinha);  
 
Dr. Rui Almeida - Agrupamento de Escolas n.º 4 de 
Odivelas (Adelaide Cabette);  
 
Dr. Fernando Costa - Agrupamento de Escolas de 
Caneças;  
 
Dra. Ana Gralheiro - Agrupamento de Escolas D. Dinis;  
 
Dra. Fernanda Barreiros - Agrupamento de Escolas 
Moinhos da Arroja; 
 
Dra. Rosário Ferreira - Agrupamento de Escolas Pedro 
Alexandrino - Póvoa de Santo Adrião;  
 
Dra. Odília César - Agrupamento de Escolas a Sudoeste 
de Odivelas;  
 

Dra. Fátima Silva - Agrupamento de Escolas Vasco 
Santana;  
 
Dr. Edgar Oleiro - Escola Secundária da Ramada; 
 
Eng.º José Aires - Escola Profissional Agrícola da Paiã. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

BIBLIOTECA MUNICIPAL D. DINIS 
 

 
 

ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL 
D. DINIS E DO REGULAMENTO DA SALA POLIVALENTE E 

ÁTRIO DA BMDD 
 

Alteração aos “Regulamentos da Biblioteca Municipal D. 
Dinis” e ao “Regulamento da Sala Polivalente e Átrio da 
BMDD” em vigor, aprovado na 20.ª reunião Ordinária da 
Câmara Municipal de Odivelas, realizada no dia 22 de 
outubro de 2014, cuja deliberação foi publicada na página 
10 do Boletim Municipal das Deliberações e Decisões, N.º 21 de 4 
de novembro de 2014, bem como tendo sido submetido a 
apreciação pública através do Edital N.º 7/PRES/2015, 
publicado na página 17 do Boletim Municipal das Deliberações 
e Decisões, N.º 2 de 10 de fevereiro de 2015, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2015/6001, de 2015-
05-29. Remetida pela Senhora Presidente da Câmara, à 
Assembleia Municipal de Odivelas, nos termos do 
despacho constante na Informação mencionada. 
 
[Publica-se o Documento no final do presente Boletim] 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROPOSTA DE RECOMENDAÇÃO 
 

No âmbito do ponto “Ponto 4 - Projeto de Regulamento 
da Biblioteca Municipal Dom Dinis e Polos” foi 
apresentado uma proposta de recomendação à Câmara 
Municipal. 

 
 

“PELA DISPONIBILIZAÇÃO DE MATERIAL LITERÁRIO E/OU 
AUDIOVISUAL QUE ABORDE TEMÁTICAS LGBTI EM EQUIDADE 

COM OS RESTANTES DOCUMENTOS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL 
DE ODIVELAS” 

 
Considerando que: 
 
1. Nas bibliotecas públicas, como noutras instituições 
culturais, podem entrar e permanecer formas de 
preconceito e discriminação que são hoje em dia 
inaceitáveis e que, por vezes, entram mesmo em conflito 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
 Ano XVI - N.º 13 – 14 de julho de 2015  

49 
 

com os avanços legislativos e sociais registados na 
sociedade portuguesa; 
 
2. As bibliotecas públicas devem não só criar atmosferas 
inclusivas, que facilitem o acesso a todas/os as/os 
leitores/as independentemente do seu sexo, identidade de 
género ou orientação sexual, como devem refletir nas suas 
coleções os temas e as perspetivas de toda a população em 
toda a sua diversidade social; 
 
3. Verifica-se que, tanto em língua portuguesa como 
estrangeira têm sido produzidos diversos documentos 
impressos e audiovisuais que abordam e incluem a 
diversidade na dimensão lésbica, gay, bissexual, transexual 
e intersexo (LGBTI), documentos estes que deverão estar 
presentes na Biblioteca Municipal D. Dinis e aí serem 
disponibilizados em equidade com os restantes materiais 
de leitura; 
 
4. Para que este objetivo seja atingido, a classificação 
documental bem como o arranjo espacial dessa sub-
coleção deverão exprimir uma visão sem preconceito ou 
discriminação. Assim, para as pessoas que visitam a 
biblioteca deve ficar claro que a especialidade da sub-
coleção consagra um direito de cidadania e não um 
separatismo segregador; 
 
5. A Biblioteca Municipal poderá ampliar o seu serviço à 
comunidade desenvolvendo ações em parceria com 
organizações LGBTI que poderão encontrar nestas 
instalações um espaço de liberdade de acesso à expressão 
e de organização de iniciativas conjuntas no âmbito da 
leitura e da fruição cultural. 
 
Assim, a Assembleia Municipal de Odivelas, reunida em 
plenário no dia 9 de julho de 2015, recomenda ao 
executivo municipal que: 
 
1. A Biblioteca Municipal D. Dinis crie secções que 
permitam a disponibilização de material literário e/ou 
audiovisual que aborde temáticas LGBTI em equidade 
com os restantes documentos; 
 
2. O disposto no ponto 1) seja implementado assegurando 
que a classificação documental bem como o arranjo 
espacial dessa coleção consagra um direito de cidadania e 
não uma discriminação; 
 
3. A Biblioteca Municipal organize iniciativas conjuntas 
com as organizações LGBTI no âmbito da leitura e da 
fruição cultural; 
 
(Documento apresentado pela bancada do BE – Aprovado por 
Maioria com os votos a favor das bancadas do BE, CDU 
e PS; com os votos contra das bancadas PSD e dos 
deputados Miguel Ramos e Domingos Tomé; e com 
abstenções dos seguintes deputados Tânia Beleza, Isabel 
Coelho, João António, António Ramos e Afonso Simão. 

 

O Presidente da Assembleia Municipal de Odivelas 
 

(Miguel Cabrita) 
 

Odivelas, 10 de julho de 2015 
 
(Aprovado por maioria) 
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REGULAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL D. DINIS E POLOS 

 

Nos termos da alínea k) do n.º 1 do artigo 33º e da alínea g) do n.º 1 do artigo 25º do Anexo I à Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, retificada pelas Declarações de Retificação n.º 46-C/2013 e 50-

A/2013, respetivamente de 1 e 11 de novembro e, nos termos do n.º 3 do artigo 118º do Decreto-Lei 

n.º 442/91, de 15 de novembro, tendo o respetivo projeto sido objeto de apreciação pública, é 

estabelecido o Regulamento da Biblioteca Municipal D. Dinis: 

 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

ARTIGO 1º 

Âmbito de Aplicação 

 

1. O presente Regulamento aplica-se ao funcionamento da Biblioteca Municipal D. Dinis e respetivos 

polos que integram a rede municipal de bibliotecas de Odivelas. 

 

2. A Biblioteca Municipal D. Dinis e respetivos polos prestam serviços de caráter informativo, 

educativo e cultural, tendo por finalidade a promoção do livro e da leitura, observando os princípios 

expressos no “Manifesto da UNESCO sobre Bibliotecas Públicas”. 

 

ARTIGO 2º 

Objetivos 

 

A Biblioteca Municipal D. Dinis e respetivos polos têm por objetivos: 

 

a) Proporcionar o livre acesso à cultura e à informação a todos os munícipes. 

 

b) Facilitar o acesso aos diversos suportes de informação (impressos, audiovisuais, multimédia e 

eletrónicos), através da consulta local ou do empréstimo domiciliário. 

 

c) Adquirir, organizar e disponibilizar coleções de modo a dar resposta às necessidades de 

informação, educação e cultura, visando a descentralização dos serviços de leitura pública no 

espaço concelhio. 

 

d) Valorizar, divulgar e possibilitar o acesso da população ao património cultural da região, através 

da criação de um fundo bibliográfico local. 
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e) Prestar apoio às bibliotecas escolares dos estabelecimentos de ensino do Concelho. 

 

f) Promover atividades de animação e divulgação cultural, contribuindo para a ocupação dos tempos 

livres da população. 

 

ARTIGO 3º 

Atividades 

 

1. Para prossecução dos objetivos referidos no artigo 2º, a Biblioteca Municipal D. Dinis e respetivos 

polos propõem-se implementar as seguintes atividades: 

 

a) Gestão do acervo bibliográfico, de modo a disponibilizar serviços eficientes e de qualidade. 

 

b) Atualização regular das coleções. 

 

c) Organização técnica dos documentos de modo adequado e permanente. 

 

d) Realização de atividades de animação e divulgação cultural e outras iniciativas de promoção do 

livro e da leitura. 

 

e) Promoção de autores locais, através de encontros, debates e outras iniciativas. 

 

f) Cooperação com outras bibliotecas, entidades e organismos que contemplem, nas suas 

atividades, a promoção cultural, educativa e informativa. 

 

g) Criação de serviços inovadores e especiais que visem disseminar o acesso à informação. 

 

2. Para além das iniciativas referidas no número anterior, a Biblioteca Municipal D. Dinis e respetivos 

polos poderão desenvolver outras atividades e serviços que se enquadrem nos objetivos a que se 

propõem. 

 

3. As atividades da responsabilidade da Câmara Municipal de Odivelas ou de entidades externas 

não podem ter fins lucrativos, à exceção de lançamentos de livros, feiras do livro e iniciativas/eventos 

similares. 
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CAPÍTULO II 

SUJEITOS 

 

ARTIGO 4º 

Condições de Admissão 

 

1. Pode ser utente da rede municipal de bibliotecas qualquer pessoa, estabelecimento de ensino ou 

instituição de caráter social, cultural ou desportivo. 

 

2. A admissão como leitor em qualquer biblioteca da rede municipal é gratuita e está dependente da 

apresentação de cartão de leitor. 

 

3. A obtenção do cartão de leitor está dependente da apresentação de: 

 

a) Documento de identificação (bilhete de identidade, cartão de cidadão, passaporte ou autorização 

de residência). 

 

b) Cartão de contribuinte fiscal. 

 

c) Documento comprovativo atualizado da morada (carta de condução ou fatura de água, luz, gás, 

telefone, em nome próprio ou de ascendentes/descendentes diretos em 1.º grau, ou ainda atestado 

de residência emitido pela Junta de Freguesia da área da residência). 

 

d) Fotografia atualizada, tipo passe. 

 

4. A atribuição do cartão de leitor a menor de dezasseis anos depende da prévia autorização do 

respetivo responsável legal, mediante preenchimento de impresso próprio e a apresentação de: 

 

a) Documento de identificação do responsável legal. 

 

b) Cartão de contribuinte fiscal do responsável legal. 

 

c) Declaração de responsabilidade de todos os atos praticados pelo menor nas bibliotecas da rede 

municipal e decorrentes do presente Regulamento. 

 

5. A obtenção do cartão de leitor por estabelecimento de ensino ou instituição de caráter social, 

cultural ou desportivo está dependente da apresentação de: 
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a) Credencial da pessoa coletiva, em papel timbrado, a delegar a titularidade do cartão de leitor num 

seu representante. 
 

b) Documento de identificação do representante delegado. 

 

c) Cartão de contribuinte fiscal da pessoa colectiva. 

 

6. O cartão de leitor é válido pelo período de um ano, sendo renovável por idêntico período mediante 

a apresentação de documento comprovativo da morada conforme definido nos números anteriores. 

A revalidação do cartão de leitor dos estabelecimentos de ensino e instituições de natureza social, 

cultural ou desportivo está condicionada à apresentação da credencial prevista na alínea a) do n.º 5 

do presente artigo, devidamente atualizada. 

 

7. A perda, dano ou extravio do cartão de leitor obriga o titular a requerer um novo cartão e ao 

pagamento do valor para a respetiva emissão, de acordo com o “Regulamento de Taxas e Outras 

Receitas Municipais” e “Regulamento de Liquidação e Cobrança de Odivelas” (doravante RTORM). 

 

ARTIGO 5º 

Direito dos Utentes 

 

Aos utentes da rede municipal de bibliotecas é garantido o direito a: 

 

a) Serem tratados com civismo, equidade, imparcialidade e atenção. 

 

b) Confidencialidade dos dados pessoais fornecidos no ato de inscrição. 

 

c) Consultarem o catálogo bibliográfico informatizado. 

 

d) Consultarem as coleções existentes nas estantes. 

 

e) Solicitarem, mediante a apresentação do cartão de leitor, o empréstimo domiciliário dos 

documentos disponíveis para tal fim nos termos definidos no presente Regulamento. 

 

f) Utilizarem o computador uma vez por dia, para elaboração de trabalhos e leitura de suportes 

digitais das coleções, bem como para consulta de fontes remotas de informação, designadamente a 

Internet, mediante a exibição do cartão de leitor. 
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g) Efetuarem a reprodução de documentos, desde que não infrinjam as normas legalmente 

estabelecidas no “Código de Direitos de Autor e Direitos Conexos” e/ou não estejam assinalados 

com uma etiqueta quadrangular vermelha, através do cartão de fotocópias a adquirir para o efeito e 

cujo valor é anualmente fixado no RTORM. 

 

h) Requererem a impressão de trabalhos ou de pesquisas feitas em fontes remotas de informação, 

designadamente na Internet, mediante pagamento das folhas impressas, cujo valor é anualmente 

fixado no RTORM. 

 

i) Serem informados, com a antecedência mínima de 48 horas, exceto em situações imprevisíveis, 

de qualquer modificação que venha a ser efetuada em horários, serviços ou atividades. 

 

j) Apresentarem sugestões, reclamações e propostas, mediante o preenchimento de impresso 

próprio. 

 

ARTIGO 6º 

Deveres dos Utentes 

 

1. Os utentes são obrigados a: 

 

a) Cumprir as normas estabelecidas no presente Regulamento. 

 

b) Respeitar e relacionar-se de forma cívica e cortês com os trabalhadores e restantes utentes, 

nomeadamente não emitindo ou produzindo ruídos. 

 

c) Colocar os documentos consultados nos locais indicados para o efeito, não os devendo arrumar 

nas estantes de onde foram retirados. 

 

d) Manter em bom estado de uso e conservação os documentos que lhes forem facultados, quer na 

consulta local quer na consulta domiciliária. 

 

e) Ressarcir o Município de Odivelas pelos danos que causem nas instalações da rede de bibliotecas 

municipais, em documentos, equipamentos ou perdas, através do pagamento integral dos mesmos 

ou da respetiva reposição. 

 

f) Cumprir os prazos estabelecidos para a devolução dos documentos requisitados. 

 

g) Comunicar, de imediato, a perda ou extravio do cartão de leitor, sob pena de serem 

responsabilizados pela utilização fraudulenta efetuada por terceiros. 
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h) Manter atualizados os dados pessoais registados na ficha de inscrição. 

 

2. Os utentes devem ainda colaborar no preenchimento de inquéritos e questionários que lhes forem 

apresentados para efeitos estatísticos e de gestão, tendo em vista a melhoria dos serviços 

prestados. 

 

Artigo 7º 

Acidentes Pessoais 

 

A Câmara Municipal de Odivelas declina qualquer responsabilidade por acidentes que ocorram com 

os utentes aquando da utilização das instalações, salvo as situações previstas e abrangidas pelo 

seguro que o Município possui para o efeito. 

 

ARTIGO 8º 

Permanência de Menores 

 

O Município de Odivelas declina qualquer responsabilidade por acidentes e danos que se venham a 

verificar com menores nas instalações das bibliotecas da rede municipal, decorrentes da omissão do 

dever de vigilância dos respetivos responsáveis legais. 

 

ARTIGO 9º 

Proibições 

 

É expressamente proibido ao utente: 

 

a) Consumir alimentos e bebidas nas instalações das bibliotecas da rede municipal, com exceção da 

cafetaria, onde esta exista. 

 

b) Utilizar objetos cortantes ou outros instrumentos que possam danificar os documentos. 

 

c) Escrever, sublinhar, rasgar, dobrar as folhas de qualquer documento, bem como marcá-los por 

qualquer outra forma. 

 

d) Transportar para o exterior das instalações das bibliotecas da rede municipal qualquer documento 

ou equipamento sem que para o efeito tenha sido autorizado pelos serviços e técnicos responsáveis. 

 

e) Fazer-se acompanhar por animais, exceto nas situações legalmente admitidas. 

 

f) Ligar computadores pessoais à rede informática do Município de Odivelas. 
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g) Instalar e descarregar qualquer tipo de programas nos computadores disponíveis ao público, 

através de unidades de armazenamento ou da Internet. 

 

h) Consultar páginas eletrónicas com conteúdos violentos ou pornográficos, sob pena de lhe ser 

permanentemente vedado o acesso aos computadores. 

 

i) Utilizar equipamentos sonoros, exceto com auscultadores e desde que não emitam ruído. 

 

j) Utilizar telemóvel ou outros aparelhos de comunicação. 

 

l) Com exceção da comunicação social e para fins exclusivos de cobertura informativa, fotografar 

espaços sem autorização prévia da chefia da rede municipal de bibliotecas. 

 

m) Fotografar trabalhadores e utentes sem autorização prévia dos próprios e da chefia da rede 

municipal de bibliotecas. 

 

n) Retirar para o exterior da Biblioteca qualquer material ou equipamento audiovisual, sem que para 

o efeito tenha sido autorizado pelos serviços e técnicos responsáveis. 

 

o) Utilizar materiais que danifiquem o imóvel e respetivo mobiliário. 

 

ARTIGO 10º 

Infrações 

 

1. O incumprimento do prazo de entrega de documento emprestado impede o utente de requerer a 

prorrogação de prazos bem como de requerer novos empréstimos por um número de dias igual ao 

do atraso, isto é, um dia de atraso implica um dia sem empréstimo e, assim, sucessivamente. 

 

2. Aos utentes responsáveis por posse prolongada, dano ou perda de documentos, a rede municipal 

de bibliotecas reserva o direito de limitar ou recusar o serviço de empréstimo domiciliário e o acesso 

aos equipamentos informáticos. 

 

3. O utente não poderá renovar o cartão de leitor em caso de prática de ato suscetível de 

ressarcimento ao Município de Odivelas pelos danos que tenha causado nas instalações e/ou 

equipamentos da rede municipal de bibliotecas, em documentos ou perdas destes e cujo pagamento 

integral ou respetiva reposição ainda não tenha efetuado. 

 

4. No caso de a reposição não ser possível, o utente indemnizará o Município de Odivelas em 

quantia equivalente ao valor do documento no mercado editorial. 
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5. Caso o documento perdido ou danificado faça parte integrante de um conjunto constituído por 

mais de um volume, e não sendo possível a aquisição daquele, o valor da indemnização será igual 

ao valor atual do conjunto da obra no mercado editorial. 

 

6. A reposição ou pagamento do documento desaparecido ou danificado será efetuado no prazo de 

30 dias, a contar da data da notificação do Município de Odivelas. 

 

7. A prática de ato que provoque danos nas instalações e/ou equipamentos da rede municipal de 

bibliotecas, em documentos ou respetiva perda, não inibe o Município de Odivelas, 

independentemente do presente Regulamento, de acionar os meios legais existentes, 

nomeadamente os civis e criminais. 

 

CAPÍTULO III 

FUNCIONAMENTO 

 

Título I 

Regras Comuns a Todos os Espaços 

 

ARTIGO 11º 

Acesso 

 

1. O acesso dos utentes às estantes é livre, podendo ser consultados todos os documentos 

existentes nas salas de leitura. 

 

2. Qualquer cidadão pode circular livremente nos espaços destinados ao público e utilizar os 

serviços de livre acesso disponibilizados. 

 

3. Poderá ser negada a entrada aos utentes que se apresentem em condições de higiene e 

salubridade que ponham em causa o bem-estar dos trabalhadores e público em geral. 

 

4. O acesso de crianças deve ser sempre efetuado na companhia de pessoa adulta, não se 

responsabilizando as bibliotecas da rede municipal por eventuais ocorrências. 

 

ARTIGO 12º 

Espaços 

 

O utente poderá ter ao seu dispor os seguintes espaços, a determinar em função das caraterísticas 

das instalações onde se insere cada biblioteca: 
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a) Átrio, para a realização de exposições e outras atividades de animação cultural. 

 

b) Bebeteca (dos 9 aos 36 meses) e salas de leitura infantil, juvenil/multimédia e de adultos. 

 

c) Sala do conto, para atividades de promoção do livro e da leitura. 

 

d) Áreas de leitura informal e de convívio. 

 

e) Sala Polivalente, para realização de conferências, seminários, palestras, ações de formação e 

outros eventos similares, de acordo com as regras previstas no Título II do presente Capítulo. 

 

f) Cafetaria. 

 

g) Instalações sanitárias e fraldário. 

 

ARTIGO 13º 

Serviços 

 

O utente poderá dispor dos seguintes serviços, a determinar em função das caraterísticas das 

instalações onde se insere cada biblioteca: 

 

a) Serviço de acolhimento e empréstimo. 

 

b) Serviço de referência e informação à comunidade. 

 

c) Serviço de leitura especial. 

 

d) Fotocopiadora em regime de autogestão. 
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ARTIGO 14º 

Horário 

 

1. O horário de funcionamento ao público da Biblioteca Municipal D. Dinis é o seguinte: 

 

INVERNO VERÃO 

16 de setembro a 14 de junho 15 de junho a 15 de setembro 

  

Serviço de Empréstimo e Salas de Leitura 

De terça a sexta-feira 

Das 09:30 às 18:45 horas 

 

De terça a sexta-feira 

Das 09:30 às 18:45 horas 

sábados 

Das 09:30 às 16:45 horas 

sábados 

Das 09:30 às 14:45 horas 

  

Biblioteca Fora de Hor@s 

De segunda-feira a sábado 

Das 09:30 às 23:00 horas 

De segunda a sexta-feira 

Das 09:30 às 23:00 horas 

 

 sábados 

Das 09:30 às 23:00 horas 

 

 Mês de agosto 

 De segunda a sexta-feira 

Das 09:30 às 19:00 horas 

 

 sábados 

Das 09:30 às 15:00 horas  

 

 

 

 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
Ano XVI - N.º 13 – 14 de julho de 2015 

12 
 

2. O horário de funcionamento ao público da Biblioteca Municipal D. Dinis: Sala Polivalente e 

átrios é o seguinte: 

 
INVERNO 

16 de setembro a 14 de junho 

 

De segunda-feira a sábado 

Das 09:00 às 23:00 horas 

 

 

VERÃO 

15 de junho a 15 de setembro 

 

De segunda-feira a sábados 

Das 09:00 às 23:00 horas 

 

 

1.ª quinzena de agosto 

 

De segunda-feira a sexta-feira 

Das 09:00 às 19:00 horas 

 

sábados 

Das 09:00 às 15:00 horas 

 

 

3. O horário de funcionamento ao público dos polos é o seguinte: 

 

INVERNO VERÃO 

16 de setembro a 14 de junho 15 de junho a 15 de setembro 

Serviço de Empréstimo e Salas de Leitura 

De terça a sexta-feira 

Das 09:15 às 12:30 e das 13:30 às 18:00 horas 

 

De terça a sexta-feira 

Das 09:15 às 12:30 e das 13:30 às 18:00 horas 

 

sábados 

Das 09:15 às 12:30 e das 13:30 às 17:00 horas 

sábados 

Das 09:15 às 12:30 e das 13:00 às 15:00 horas 

 

 

4. A Biblioteca Municipal de Odivelas e respetivos polos encerram anualmente, na segunda quinzena 

do mês de agosto, para manutenção e reorganização das salas e serviços. 
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Título II 

Regras Aplicáveis Exclusivamente à Sala Polivalente e Átrios  

da Biblioteca Municipal D. Dinis 

 

Artigo 15º 

Utilização da Sala Polivalente e Átrios da Biblioteca Municipal D. Dinis 

 

1. A Sala Polivalente é destinada a ações de formação, conferências, palestras, reuniões de caráter 

informativo e outros eventos similares, tendo capacidade para, aproximadamente, 200 pessoas, 

dispondo de cerca de 140 lugares sentados. 

 

2. A Biblioteca Municipal D. Dinis constitui um espaço público de cultura e informação por excelência. 

Assim os eventos a realizar pelas entidades requisitantes não devem de modo algum desvirtuar 

estes princípios, sob pena de poderem vir a ser recusados futuros pedidos de cedência de 

instalações. 

 

3. O Átrio Principal, situado no piso 2, destina-se à realização de exposições, feiras do livro e outros 

eventos similares. 

 

4. O Átrio junto à Sala Polivalente, situado no piso 1, destina-se ao apoio a iniciativas na Sala 

Polivalente, nomeadamente receção, secretariado, serviço de catering e outros similares, assim 

como à realização de exposições. 

 

Artigo 16º 

Condições de Utilização da Sala Polivalente e Átrios 

da Biblioteca Municipal D. Dinis 

 

1. As iniciativas, independentemente da sua duração e natureza, não devem afetar o normal 

funcionamento da Biblioteca Municipal D. Dinis. 

 

2. O manuseamento do equipamento audiovisual é da responsabilidade do(s) técnico(s) de 

audiovisuais e do(s) funcionário(s) da Biblioteca Municipal D. Dinis. 

 

3. A entidade requisitante é responsável pela arrumação (na montagem e desmontagem) da Sala 

Polivalente e do(s) átrio(s), devendo zelar pelas condições das instalações e dos materiais. Inclui-se 

neste artigo a remoção de materiais danosos aplicados no imóvel e no mobiliário. 
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4. A montagem e desmontagem de exposições no(s) átrio(s) deve ser feita, sempre que possível, às 

segundas-feiras, dia em que a Biblioteca Municipal D. Dinis se encontra encerrada ao público. 

 

Artigo 17º 

Equipamento 

 

1. A Biblioteca Municipal D. Dinis dispõe de material audiovisual e outros equipamentos adequados 

ao tipo de iniciativas mencionadas no artigo 15º. 

 

Artigo 18º 

Acesso 

 

O acesso do público à Sala Polivalente da Biblioteca Municipal D. Dinis faz-se através da escada 

situada no lado direito da fachada principal, no sentido de salvaguardar de ruídos os espaços 

reservados à leitura. 

 

Artigo 19º 

Cedência de Instalações 

 

A cedência das instalações é feita prioritariamente a: 

 

1. Iniciativas da Câmara Municipal de Odivelas e iniciativas previstas na programação regular da 

BMDD. 

 

2. Iniciativas apoiadas pela Câmara Municipal de Odivelas. 

 

3. Iniciativas das Juntas de Freguesia do Concelho. 

 

4. Iniciativas das Escolas e Coletividades do Município de Odivelas. 

 

5. Iniciativas de outras Entidades do Concelho. 

 

6. Iniciativas de Entidades fora do Concelho. 
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Artigo 20º 

Taxas 

 

1. Como contrapartida da utilização das instalações da Sala Polivalente e do equipamento 

audiovisual a ela afeto, a entidade requisitante fica sujeita ao pagamento das taxas constantes no 

RTORM. 

 

2. A cedência da Sala Polivalente e respetivos Átrios implica obrigatoriamente o pagamento do 

serviço de Segurança e Vigilância, cujo valor será debitado pela Empresa de Segurança e Vigilância 

diretamente à entidade requerente. 

 

Artigo 21º 

Isenção de Taxas 

 

1. A Câmara Municipal de Odivelas pode isentar, total ou parcialmente, do pagamento de taxas, as 

entidades que reúnam as condições de isenção previstas no RTORM. 

 

2. A isenção de taxas não isenta do pagamento do serviço referido no n.º 2 do artigo anterior. 

 

Artigo 22º 

Procedimentos 

 

1. Os pedidos de utilização da Sala Polivalente e dos átrios devem ser feitos por escrito e dirigidos à 

Presidência da Câmara Municipal de Odivelas, através de correio eletrónico para o endereço 

geral@cm-odivelas.pt, ou via CTT, com 30 dias de antecedência. 

 

2. A entidade requisitante deverá contatar previamente a Biblioteca, através de correio eletrónico 

para o endereço bmdd@cm-odivelas.pt, a fim de se certificar da disponibilidade da cedência das 

instalações para a data pretendida, ficando sujeita ao referido no número anterior. 

 

Artigo 23º 

Danos nas Instalações e/ou Equipamento 

 

Os danos causados nas instalações e no material (mesas, cadeiras, painéis expositores e outros), 

durante o período da cedência dos mesmos, e que não resultem de uma correta e normal utilização, 

são da responsabilidade da entidade requisitante. 
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CAPÍTULO IV 

EMPRÉSTIMO DOMICILIÁRIO 

 

ARTIGO 24º 

Admissibilidade de Empréstimo 

 

1. O empréstimo domiciliário de documentos está condicionado à apresentação do cartão de leitor. 

 

2. Cada utente poderá requisitar até sete (7) documentos: 3 livros, 2 cd, 1 cd-rom e 1 dvd por 

requisição. 

 

3. Os estabelecimentos de ensino e instituições de caráter social, cultural ou desportivo poderão 

requisitar até dez (10) documentos: 6 livros, 2 cd, 1 cd-rom e 1 dvd por requisição. 

 

ARTIGO 25º 

Prazos 

 

1. Os prazos de empréstimo domiciliário dos documentos referenciados no artigo 24º são os 

seguintes: 

 

a) Dez dias úteis para os livros. 

 

b) Cinco dias úteis para os documentos audiovisuais (cd, cd-rom, dvd). 

 

2. Entende-se por dias úteis, os dias de funcionamento das bibliotecas da rede municipal, excluindo 

segundas, domingos e feriados, ou outras situações que impliquem o encerramento dos serviços. 

 

3. O empréstimo domiciliário poderá ser prorrogado até duas vezes para os livros e uma vez para os 

documentos audiovisuais, devendo o pedido de prorrogação ser efetuado até à data limite do 

empréstimo, no balcão de acolhimento e empréstimo, através de fax, correio eletrónico ou via 

telefone. 

 

4. É condição de renovação do empréstimo de documentos a não existência de qualquer reserva dos 

mesmos por outro utente para idêntico período, a não existência de suspensão ativa e a não 

existência de documentos em atraso. 
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5. Em caso de incumprimento do prazo de devolução dos documentos estabelecido no empréstimo, 

os serviços da rede municipal de bibliotecas notificarão o utente para, no prazo de 10 dias, proceder 

à devolução dos mesmos, sob pena da aplicação das sanções decorrentes do presente 

Regulamento. 

 

ARTIGO 26º 

Restrições 

 

1. Não são suscetíveis de empréstimo domiciliário: 

 

a) Livros de referência e documentação pertencentes ao fundo local ou ao serviço de informação à 

comunidade, exceto quando exista mais do que um exemplar destes. 

b) Livros em mau estado de conservação ou danificados. 

 

c) Publicações periódicas (jornais e revistas). 

 

d) Cd-rom (enciclopédias e dicionários), com exceção de jogos. 

 

e) Documentos assinalados na lombada com etiquetas quadrangulares de cor vermelha ou amarela. 

 

2. Para efeito de esclarecimento da alínea a) do número anterior, consideram-se: 

 

a) Livros de referência, os editados sob a forma de enciclopédias, dicionários, guias, atlas ou outros. 

 

b) Documentação pertencente ao fundo local, o conjunto de documentos que dizem respeito ao 

património cultural e à memória coletiva da região. 

 

c) Documentação pertencente ao serviço de informação à comunidade, o conjunto de documentos 

referentes aos serviços de utilidade pública existentes no Concelho. 

 

3. Excecionalmente, mediante a apresentação de requerimento escrito, devidamente fundamentado, 

poderá proceder-se ao empréstimo domiciliário dos documentos referidos nas alíneas a), c), d) e e) 

do n.º 1 do presente artigo. 
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CAPÍTULO V 

PENALIDADES 

 

ARTIGO 27º 

Coimas 

 

1. A violação do estatuído no presente Regulamento constitui Contra-Ordenação, punida com coima 

indexada ao valor da Retribuição Mínima Nacional (RMN), nos termos seguintes: 

 

a) A infração ao disposto na alínea g) do n.º 1 do artigo 6º, alíneas a), i), j) e l) do artigo 9º, e n.º 1 e 

3 do artigo 26º, com coima de 1/8 RMN a 1/4 RMN. 

 

b) A infração ao disposto nas alíneas d), f), g) e h) do artigo 9º, e n.º 6 do artigo 10º, com coima de 

1/6 RMN a 1/2 RMN. 

 

c) A infração ao disposto nas alíneas b) e c) do artigo 9º, com coima de 1/2 RMN a 4,5 RMN. 

d) A infração ao disposto nas alíneas a), b), c), d), f) e h) do artigo 6º, com coima de 1/8 RMN a 1/4 

RMN. 

 

2. A negligência é punível nos termos gerais. 

 

ARTIGO 28º 

Sanções Acessórias 

 

Sem prejuízo das coimas previstas no artigo anterior, poderão ser aplicadas as seguintes sanções 

acessórias: 

 

a) Sanção acessória de proibição de frequência das bibliotecas municipais de Odivelas relativamente 

às contra-ordenações previstas na alínea c) do n.º 1 do artigo 27º do presente Regulamento. 

 

b) Sanção acessória de cassação do cartão de leitor para as contra-ordenações previstas nas 

alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 27º do presente Regulamento. 

 

ARTIGO 29º 

Competência para Aplicação das Coimas e das Sanções Acessórias 

 

A competência para ordenar a abertura de processo de contra-ordenação, para aplicação das 

coimas e das sanções acessórias previstas no presente Regulamento, pertence à Presidência da 
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Câmara Municipal de Odivelas ou à Vereação com competência delegada na superintendência dos 

serviços de bibliotecas. 
 

CAPÍTULO VI 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Artigo 30º 

Casos Omissos 

 

As situações não previstas neste Regulamento e que necessitem de ser supridas serão resolvidas 

pela Presidência da Câmara Municipal de Odivelas. 

 

ARTIGO 31º 

Entrada em Vigor 

 

Este Regulamento entra em vigor após publicação no “Boletim Municipal das Deliberações e 

Decisões” do Município de Odivelas. 

 

ARTIGO 32º 

Revogação 

 

Com a entrada em vigor do presente Regulamento, consideram-se revogados todos os regulamentos 

municipais que versem sobre as matérias aqui previstas. 

 

 


