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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

18.ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
 

Realizada em 23 de setembro de 2015 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

VOTOS DE CONGRATULAÇÃO 
 

 
 

CLASSIFICAÇÃO COMO MONUMENTO NACIONAL DO 
EDIFÍCIO DO POSTO DE COMANDO DO 
MOVIMENTO DAS FORÇAS ARMADAS 

 
“No passado dia 17 de setembro, o Conselho de Ministros 
aprovou a classificação do edifício do Posto de Comando 
do Movimento das Forças Armadas (MFA), na freguesia 
da Pontinha, como monumento nacional. 
 
O Posto de Comando do Movimento das Forças 
Armadas, que funcionou no Regimento de Engenharia Nº 
1, nos dias 24, 25 e 26 de Abril de 1974, foi decisivo para 
o sucesso da Revolução de Abril, tendo deixado o nome 
da Freguesia da Pontinha numa das mais importantes 
páginas da História de Portugal do séc. XX. 
 
Esta classificação é particularmente importante, pois trata-
se de preservar o edifício de onde o MFA dirigiu todas as 
operações do 25 de Abril de 1974. 
 
No final do dia 24 de Abril de 1974, o Movimento das 
Forças Armadas (MFA) instala-se no posto de comando 
situado no Regimento de Engenharia 1.  
 
Foi ali que Marcelo Caetano esteve detido, levado pelo 
capitão Salgueiro Maia, tal como Silva Pais, diretor da 
PIDE/DGS e Ruy Patrício, ministro dos Negócios 
Estrangeiros. Foi ali que o programa do MFA foi dado a 
conhecer ao país pelo major Vítor Alves. Foi ali que se 
comandou a Revolução que tirou os portugueses do 
obscurantismo de um estado ditatorial e permitiu que o 
povo viesse para a rua gritar “Liberdade”. 
 
Neste edifício, que é propriedade do Regimento de 
Engenharia está ainda instalado o Núcleo Museológico do 
MFA. Metade do edifico – onde está a Sala de Operações 
– foi preservada. A outra metade foi objeto de obras e da 
dotação, entre outros melhoramentos, de um auditório. 

Procurou reconstituir-se naquele pavilhão pré-fabricado o 
ambiente vivido durante o comando das operações do 25 
de Abril. Assim, podem encontrar-se na Sala de 
Operações telefones, mapas das estradas, mantas a tapar 
as janelas, um rádio, comunicados do MFA e figuras dos 
operacionais. 
 
O reconhecimento do Posto de Comando como 
Monumento Nacional foi sempre muito ansiado pelas 
gentes da Pontinha, que numa fase inicial criaram o 
Movimento Cívico Posto de Comando Sempre uma das 
organizações que lutou por esta classificação, luta à qual 
juntaram uma petição pública, que após entrega na 
Assembleia da República deu início ao processo de 
classificação concluído no passado dia 17. 
 
A Câmara Municipal de Odivelas reunida em sessão 
ordinária congratula-se com o seu reconhecimento, como 
forma de manutenção da memória viva da Revolução de 
Abril, marco único na vida do nosso povo e do nosso 
país. “ 
 
(Apresentado pela bancada do CDU e aprovado, por 
unanimidade) 
 
Odivelas, 25 de setembro de 2015 

 
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 

(Hugo Martins) 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

CLASSIFICAÇÃO COMO MONUMENTO NACIONAL DO 
EDIFÍCIO DO POSTO DE COMANDO DO 
MOVIMENTO DAS FORÇAS ARMADAS 

 
“O Conselho de Ministros aprovou a classificação do 
edifício onde funcionou o Posto de Comando do 
Movimento das Forças Armadas, no Regimento de 
Engenharia Nº 1, na Pontinha, em Odivelas, como 
Monumento Nacional. 
 
Este edifício, que é para nós de um grande valor 
simbólico, está indubitavelmente associado ao 25 de Abril, 
visto que foi nesta unidade militar que foram dirigidas as 
operações militares que se tornaram decisivas para o 
sucesso da revolução, inscrevendo, assim, a Pontinha e o 
atual Concelho de Odivelas numa das mais importantes 
páginas da História de Portugal do séc. XX. 
 
O Núcleo Museológico ali instalado é propriedade do 
Município de Odivelas e o município, em colaboração 
com o Regimento de Engenharia N.º 1, investiu na 
dignificação daquele espaço com o objetivo não só de 
perpetuar a sua memória nas condições originais, 
enquanto centro de operações do MFA, mas, acima de 
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tudo, de divulgar a importância daquela data, tendo sido já 
visitado por mais de 60.000 pessoas. 
 
A Câmara Municipal de Odivelas congratula-se, pois, pela 
classificação deste edifício como Monumento Nacional, 
classificação que era, aliás, há já largo tempo, uma 
aspiração nossa. Por isso, muito nos honra a decisão do 
Governo ao atribuir aquela merecida distinção, que vem 
ao encontro da nossa pretensão, insistentemente 
manifestada, para que tal deliberação se verificasse.  
 
Este é, assim, um acontecimento feliz para a Câmara 
Municipal, que desde 2001 reivindica a classificação deste 
edifício como Monumento Nacional, tendo para isso 
levado a cabo diversas ações e iniciativas em conjunto 
com a sociedade civil e muitos historiadores que se 
associaram à nossa causa.” 
 
(Apresentado, pela bancada do PS e aprovado, por 
unanimidade) 
 
Odivelas, 25 de setembro de 2015 
 
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 

(Hugo Martins) 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

CLASSIFICAÇÃO COMO MONUMENTO NACIONAL DO 
EDIFÍCIO DO POSTO DE COMANDO DO 
MOVIMENTO DAS FORÇAS ARMADAS 

 
 “No passado dia 17 de Setembro o Conselho de 
Ministros aprovou a classificação do edifício do Posto de 
Comando do Movimento das Forças Armadas, incluindo 
o património integrado, como monumento nacional. 
 
A distinção como monumento nacional, a mais elevada 
classificação em termos de proteção de património 
edificado, é o reconhecimento do interesse nacional na 
proteção e valorização do Posto de Comando do MFA 
como património com um valor cultural, histórico e 
simbólico significativo para o país. Foi a partir do edifício 
do Posto de Comando do MFA, instalado no quartel do 
Regimento de Engenharia nº1, que foram conduzidas as 
operações militares do golpe de estado de 25 de Abril de 
1974, que permitiram derrubar o regime do Estado Novo 
e a instauração do regime democrático em que vivemos. 
 
Para todos os portugueses, e em particular para todos os 
munícipes de Odivelas, esta distinção deve ser vivida com 
profundo sentimento de orgulho, alegria e 
responsabilidade. 
 
No ano em que celebramos 4 décadas sobre a instauração 
da democracia em Portugal a classificação do Posto de 

Comando do MFA, como monumento nacional, assume 
um significado muito especial: é o reconhecimento 
institucional, há muito desejado e reclamado, concretizado 
pela mão de um governo do PSD, em coligação com o 
CDS, do interesse nacional deste património. Uma decisão 
fundamental para a salvaguarda e preservação deste 
equipamento, memória da luta vitoriosa pela liberdade, 
junto das gerações mais novas. À Câmara Municipal de 
Odivelas cabe a responsabilidade de contribuir para 
preservação e divulgação expressiva deste monumento, de 
todos nós. 
 
Pelo exposto, o Executivo Municipal de Odivelas 
congratula-se com a classificação do Posto de Comando 
do Movimento das Forças Armadas como monumento 
nacional.” 
 
(Apresentado pela bancada do PSD e aprovado, por 
unanimidade) 
 
Odivelas, 25 de setembro de 2015 

 
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 

(Hugo Martins) 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

UNIDADE DE SAÚDE FAMILIAR (USF) MIRANTE 
 

“A Saúde é um dos bens mais essenciais e estruturais de 
uma sociedade próspera e solidária. 
 
O acesso universal aos cuidados de Saúde é elementar e 
um direito que tem de ser inalienável. 
 
O Município de Odivelas tem assumido a Saúde como 
área de intervenção determinante, tendo em conta a 
prioridade cimeira da Autarquia: melhorar a qualidade de 
vida dos munícipes. 
 
Não obstante o fato de as competências das autarquias 
nesta matéria serem algo redutoras e limitadas, temos 
consciência das lacunas ao nível dos Cuidados de Saúde 
Primários, designadamente a falta de equipamentos e de 
recursos humanos. Todavia, a postura de responsabilidade 
e compromisso com o interesse das populações, no acesso 
aos cuidados e direitos de Saúde, sempre moveu o PS no 
sentido de corrigir esta situação. 
 
A prestação de cuidados de saúde primários aos utentes 
inscritos no Centro de Saúde da Pontinha era efetuada em 
condições físicas pouco favoráveis, quer para profissionais 
quer para os utentes que recorriam a esses serviços.  
 
Tornou-se urgente encontrar uma solução concreta que 
travasse o agravamento progressivo deste problema, de 
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forma a impedir a contínua degradação das condições de 
acessibilidade aos cuidados de saúde e começar a inverter 
esta situação. 
 
Por isso, em agosto de 2014, vimos com bons olhos a 
decisão do Presidente da ARSLVT de instalar o Centro de 
Saúde da Pontinha nas novas instalações do Centro de 
Saúde de Carnide, considerando que se tratava de 
instalações modernas, construídas de raiz, amplas e de 
grande qualidade, acreditámos pois, estar a contribuir para 
a melhoria dos cuidados de saúde dos utentes da 
Pontinha. 
 
No passado dia 9 de setembro, foi inaugurada mais uma 
USF no nosso concelho, a quarta - a USF Mirante. Com a 
abertura desta USF, estamos a melhorar 
consideravelmente a prestação dos cuidados de saúde aos 
utentes da Pontinha, porque as Unidades de Saúde de 
Familiar (USF) permitem uma melhor qualidade 
assistencial para os utentes e vantagens nas condições de 
trabalho para os profissionais.  
 
Para a melhoria de condições assistenciais pontuam o 
horário alargado de atendimento das 8 às 20 horas, a 
certeza de haver sempre pelo menos um médico nesse 
período de atendimento, a cobertura total da população 
inscrita, isto é, todos os inscritos têm Médico de Família e 
a possibilidade de atendimento mesmo na ausência do 
Médico de Família do doente.  
 
Esta USF vai abrir com cerca de 10.800 utentes inscritos e 
irá ter uma equipa composta por 6 médicos de família, 8 
enfermeiros de família e 5 administrativos.  
 
Promover e defender o acesso aos cuidados de saúde para 
todos é uma tarefa para a qual todos somos chamados, e 
os eleitos do Partido Socialista fazem, como sempre 
fizeram, questão de estar na linha da frente desse desafio, 
pois cumprimos o assumido com os munícipes. 
 
O Executivo da Câmara Municipal, apresenta pois o seu 
voto de congratulação pela decisão de criar a USF Mirante 
no Centro de Saúde da Pontinha.” 
 
(Aprovado, por maioria) 
 
Odivelas, 25 de setembro de 2015 
 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins) 

 
(Aprovado por maioria) 
 
 
 
 
 
 

 

PAVILHÃO MULTIUSOS 
 

 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO 

 
Emissão de parecer prévio à celebração do contrato de 
prestação de serviço, na modalidade de avença, com o 
Judo Clube de Odivelas, para dinamização de um 
programa de atividades relacionadas com o Judo, nas 
instalações do Pavilhão Multiusos, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2015/9370, de 
2015.09.15. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO 

 
Emissão de parecer prévio à celebração do contrato de 
prestação de serviço, na modalidade de avença, com a 
Associação Lusa de Artes Marciais Coreanas, para 
dinamização de um programa de atividades relacionadas 
com o Taekwondo, nas instalações do Pavilhão Multiusos, 
de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2015/9380, de 2015.09.16. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 

 

RENOVAÇÃO DE CONTRATO 
 

 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO 

 
Emissão de parecer prévio favorável à renovação do 
contrato de prestação de serviço, na modalidade de 
avença, com Carla Cristina Fernandes da Silva, de acordo 
com o proposto na informação n.º Interno/2015/9050, 
de 2015.09.04. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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II FESTIVAL DA MARMELADA 
 

 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO 

 
Emissão de parecer prévio favorável à celebração do 
contrato de prestação de serviço, na modalidade de tarefa, 
referente ao espetáculo de teatro “Rosas para D. Dinis”, 
no âmbito do II Festival da Marmelada Branca de 
Odivelas e Doçaria Conventual e Tradicional, de acordo 
com o proposto na informação n.º Interno/2015/9419, 
de 2015.09.16. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO 

 
Emissão de parecer prévio favorável à celebração de 
contrato de prestação de serviço de gratificado, na 
modalidade de tarefa, com a Polícia de Segurança Pública 
(PSP), no âmbito do II Festival da Marmelada Branca de 
Odivelas e de Doçaria Conventual e Tradicional, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2015/8471, de 2015.08.05. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 

 

CARREGADORES 
 

 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO 

 
Ratificação do despacho do Senhor Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas exarado na informação n.º 
Interno/2015/9493, de 2015.09.18, a autorizar a emissão 
de parecer prévio favorável à celebração do contrato de 
aquisição de prestação de serviços, na modalidade de 
tarefa, de quatro carregadores para os dias 21 e 22 de 
setembro de 2015, de acordo com a referida informação. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CENTRO CULTURAL MALAPOSTA 
 

 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO 

 
Emissão de parecer prévio favorável à celebração do 
contrato de aquisição de prestação de serviço, na 
modalidade de tarefa, para apresentação dos seguintes 
espetáculos, inseridos na programação regular de outubro 
de 2015, a apresentar no Centro Cultural Malaposta, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2015/9387, de 2015.09.16: 
 
Circo Malaquias  
O objeto do contrato consiste na apresentação espetáculo 
de teatro circo para a infância o Circo Malaquias, na Sala 
Experimental do Centro Cultural Malaposta, de 3, 4, 
10,11, 17, 18, 24, 25, 31 de de outubro a 1 de novembro 
de 2015; 
 
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 3,10, 17, 
24 e 31 de outubro de 2015; 
 
A História da Carochinha  
O objeto do contrato consiste na apresentação do 
espetáculo de teatro para a infância A História da 
Carochinha, na Black Box do Centro Cultural Malaposta, 
nos dias 3 e 4 de outubro de 2015; 
 
Anéditura 
O objeto do contrato consiste na apresentação do 
espetáculo de poesia e música Anéditura, no Café-Teatro 
do Centro Cultural Malaposta, no dia 3 de outubro de 
2015 
 
Open Mic  
O objeto do contrato consiste na apresentação de stand-
up comedy Open Mic, no Café-Teatro do Centro Cultural 
Malaposta, no dia 9 de outubro de 2015; 
 
O Patinho Feio 
O objeto do contrato consiste na apresentação do 
espetáculo de teatro para a infância O Patinho Feio, na 
Black Box do Centro Cultural Malaposta, nos dias 10, 11, 
17, 18, 24, 25, 31 de outubro e 1 de novembro de 2015; 
 
ZOP 
O objeto do contrato consiste na apresentação do 
espetáculo de música ZOP, no Auditório do Centro 
Cultural Malaposta, no dia 16 de outubro de 2015; 
 
Monster Mine 
O objeto do contrato consiste na apresentação do 
espetáculo de música Monster Mine, na sala de Café-



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
 Ano XVI - N.º 19 – 6 de outubro de 2015  

11 
 

Teatro do Centro Cultural Malaposta, no dia 16 de 
outubro de 2015; 
 
Rota do Sul 
O objeto do contrato consiste na apresentação do 
espetáculo de música Rota do Sul, no Auditório do Centro 
Cultural Malaposta, no dia 17 de outubro de 2015; 
 
Ciclo de Cinema Os Filmes Libertam a Cabeça: 
Bobô 
O objeto do contrato consiste na apresentação do Ciclo 
de Cinema Os Filmes Libertam a Cabeça: Bobô, no 
Auditório do Centro Cultural Malaposta, no dia 21 de 
outubro 2015; 
 
Anne Sulivan e Helen Keller 
O objeto do contrato consiste na apresentação do 
espetáculo de teatro Anne Sulivan e Helen Keller, no 
Auditório do Centro Cultural Malaposta, nos dias 22, 23, 
25, 29, 30 de outubro e 1 de novembro de 2015; 
 
Marias Cheias de Graça 
O objeto do contrato consiste na apresentação do 
espetáculo de stand-up comedy Marias Cheias de Graça, 
no Café-Teatro do Centro Cultural Malaposta, no dia 22, 
23, 24, 29, 30 e 31 de outubro de 2015; 
 
A Rainha da Neve  
O objeto do contrato consiste na apresentação do 
espetáculo de teatro para a infância A Rainha da Neve, no 
Auditório do Centro Cultural Malaposta, nos dias 24, 25, 
31 de outubro e 1 de novembro de 2015; 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO 

 
Ratificação do despacho do Senhor Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, exarado na informação n.º 
Interno/2015/8861, de 2015.09.16, a autorizar a emissão 
de parecer prévio favorável à celebração do contrato de 
aquisição de prestação de serviços, na modalidade de 
tarefa, para apresentação dos seguintes espetáculos, 
inseridos na programação regular de setembro de 2015, 
apresentados no Centro Cultural Malaposta, de acordo 
com a referida informação: 
 
Kabaret Lola  
O objeto do contrato consiste na apresentação do 
espetáculo de teatro Kabaret Lola, no Auditório do 
Centro Cultural Malaposta, de 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 
20, 24, 25, 26 e 27 de setembro de 2015; 
 
A Rainha da Neve  
O objeto do contrato consiste na apresentação do 
espetáculo de teatro para a infância A Rainha da Neve, no 

Auditório do Centro Cultural Malaposta, nos dias 12, 13, 
19, 20, 26 e 27 de setembro de 2015; 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

SERVIÇOS DE ASSESSORIA 
 

 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO 

 
Ratificação do despacho do Senhor Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, exarado na informação n.º 
Interno/2015/9035, de 2015.09.03, a autorizar a emissão 
de parecer prévio favorável à celebração do contrato de 
aquisição de prestação de serviços de assessoria, com a 
empresa Capgemini, para elaboração do Plano Estratégico 
de Desenvolvimento Urbano (PEDU) de Odivelas, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
010/DPUPE/FL/2015, de 2015.09.11. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS DE 
ÁGUAS E RESÍDUOS DE LOURES E ODIVELAS 

 

 
 

PLANO DE AÇÃO DOS SIMAR – (PAPERSU SIMAR) 
PLANO ESTRATÉGICO PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 

(PERSU 2020) 
 

Plano de Ação dos Serviços Intermunicipalizados de 
Águas e Resíduos de Loures e Odivelas (PAPERSU 
SIMAR), no âmbito do Plano Estratégico para os 
Resíduos Sólidos Urbanos (PERSU 2020), para o período 
de 2014-2020, aprovado pela Portaria n.º 187-A/2014 
publicada em Diário da República (I Série) n.º 179 de 17 
de setembro, e que tem como objetivo principal a 
proteção do meio ambiente e a saúde humana 
relativamente a gestão e tratamento dos Resíduos Sólidos 
Urbanos, promovendo igualmente a minimização da 
produção e da perigosidade dos mesmos, de acordo com 
o proposto na Informação Interno/2015/9295, de 2015-
09-14, e conforme consta da proposta do Conselho de 
Administração dos SIMAR, remetido através do ofício 
S/19354, de 03-09-2015. 
 
Carece de deliberação da Assembleia Municipal. 

 
(Aprovado por unanimidade) 
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PROCEDIMENTO POR CONCURSO PÚBLICO PARA A 
EMPREITADA DE "TELEGESTÃO DO SISTEMA DE 
ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DA 

ZONA NORTE - 3ª FASE" 
 

Autorização para a realização da despesa com um preço 
base de €870.105,00 (oitocentos e setenta mil cento e 
cinco euros) para a Abertura de um Procedimento por 
Concurso Público para a Empreitada denominada 
“Telegestão do Sistema de Abastecimento e Distribuição 
de Água da Zona Norte- 3ª Fase”. Nos termos do 
deliberado pelo Conselho de Administração dos SIMAR 
Loures e Odivelas, no dia 9 de setembro de 2015, na sua 
24.ª reunião ordinária, conforme consta da proposta 
537/2015, remetida a Câmara Municipal de Odivelas, 
através do ofício S/19558, de 10-09-2015, e de acordo 
com o proposto na Informação Interno/2015/9369, de 
2015-09-15. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PISCINA MUNICIPAL DE ODIVELAS 
 

 
 

ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO 
INTERNO DA PISCINA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 
Alteração ao Regulamento Interno da Piscina Municipal 
de Odivelas em vigor. Alteração que resulta da 
necessidade de o adequar às alterações realizadas nas 
instalações da referida piscina, mas também pela 
necessária adequação do mesmo à internalização desta 
instalação desportiva na gestão do Município de Odivelas. 
De acordo com o proposto na Informação n.º 
interno/2015/9069, de 2015-09-07. 
 
Carece de deliberação da Assembleia Municipal. 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

ACORDOS DE COOPERAÇÃO 
 

 
 

ACORDO DE COOPERAÇÃO A CELEBRAR ENTRE 
O MUNICÍPIO DE ODIVELAS E A 

FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE SHORINJI KEMPO 
 

Acordo de cooperação a celebrar entre o Município de 
Odivelas e a Federação Portuguesa de Shorinji Kempo, 
que tem por objeto a cedência das instalações do Pavilhão 
Multiusos de Odivelas (PMO), sito nas Colinas do 
Cruzeiro, Concelho de Odivelas, bem como, a cedência de 
apoio técnico e logístico, para a realização do evento “7.º 
Campeonato Europeu de Shorinji Kempo” e Estágio 

Europeu da modalidade, integrados nas Comemorações 
do 40.º aniversário do Shorinji Kempo em Portugal. A 
Câmara Municipal de Odivelas disponibiliza as instalações 
que integram aquela infraestrutura (PMO), nos dias 2, 3 e 
4 de outubro de 2015, de acordo com o proposto na 
Informação n.º interno/2015/9389, de 2015-09-16, e 
conforme a minuta que se encontra em anexo à 
informação. 
 
Resumo dos custos (indiretos) 
 

Designação Valor 

Transportes (viaturas municipais) 995,40 € 

Alojamento (Quinta das Águas Férreas) 858,60€ 

 
 

“(Minuta) 
Acordo de Cooperação 

Câmara Municipal de Odivelas 
Federação Portuguesa de Shorinji Kempo 

 
Considerando que: 
 
- Uma das condições essenciais para o desenvolvimento 
desportivo sustentado é a existência de locais adequados 
para a sua prática; 
 
- O alcançar deste objetivo só será possível através da 
rentabilização da utilização das instalações desportivas do 
Concelho; 
 
- O Pavilhão Multiusos de Odivelas (PMO) desempenha 
um papel fulcral no desenvolvimento desportivo do 
concelho, pelos atletas/praticantes que aí desenvolvem a 
prática de atividade física e desportiva; 
 
- O Município de Odivelas tem sido uma referência no 
panorama desportivo nacional, muito devido à edificação 
e dinamização de múltiplos eventos nacionais e 
internacionais no seu Multiusos, infraestrutura que dispõe 
de condições ótimas para a organização de grandes 
eventos de nível internacional nas diversas modalidades 
desportivas; 
 
- A Federação Portuguesa de Shorinji Kempo (FPSK) vai 
levar a efeito nos dias 2, 3 e 4 de outubro de 2015, o 7.º 
Campeonato Europeu de Shorinji Kempo e o Estágio 
Europeu da modalidade, integrados nas Comemorações 
do 40.º aniversário do Shorinji Kempo em Portugal; 
 
- As excelentes condições existentes no PMO, devem não 
só ser usufruídas e aproveitadas pelo público e 
desportistas do Concelho, como tornadas conhecidas no 
mapa internacional, trazendo ao município e ao nosso 
país, a elite dos representantes da modalidade ao nível 
europeu; 
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- O Município de Odivelas encontra-se na disposição de 
ceder o uso do PMO, instalações e infraestruturas de 
apoio, para o evento acima referido e organizado pela 
FPSK. 
 
Assim, é celebrado entre: 
 
Município de Odivelas, com sede na Quinta da Memória, 
Rua Guilherme Gomes Fernandes, em Odivelas, pessoa 
coletiva n.º 504 293 125, representado neste ato por Hugo 
Martins, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal 
de Odivelas, adiante designado por CMO. 
 
e 
 
Federação Portuguesa de Shorinji Kempo, pessoa coletiva 
n.º 504 607 111, com sede na Praceta Artur Bernardino, 
n.º 5, 2.º A, 2735-062, Agualva Cacém, representada nesta 
ato por José António da Silva Araújo, na qualidade de 
Presidente da Direção, doravante designado por FPSK. 
 
O presente Acordo de Cooperação, que se rege pelas 
cláusulas seguintes, que as partes aceitam e, 
reciprocamente, se obrigam a fazer cumprir, nos seguintes 
termos: 

 
Cláusula Primeira 

(Objeto) 
 

1. O presente Acordo tem por objeto a cedência das 
instalações do Pavilhão Multiusos de Odivelas (PMO), 
sito nas Colinas do Cruzeiro, Concelho de Odivelas, bem 
como, a cedência de apoio técnico e logístico, para a 
realização do evento “7.º Campeonato Europeu de 
Shorinji Kempo” e Estágio Europeu da modalidade, 
integrados nas Comemorações do 40.º aniversário do 
Shorinji Kempo em Portugal. 
 
2. Para efeitos do número anterior, a CMO disponibiliza 
as instalações que integram aquela infraestrutura, nos dias 
2, 3 e 4 de outubro de 2015. 

 
Cláusula Segunda 

(Organização do Evento) 
 

Cabe à FPSK o planeamento, preparação, realização e 
avaliação dos eventos, comprometendo-se a realizar todas 
as tarefas relacionadas e inerentes à respetiva organização, 
de modo a garantir que os mesmos correspondam, às 
expectativas qualitativas e quantitativas de todos os 
intervenientes e do público, para eventos desta natureza. 

 
Cláusula Terceira 

(Direitos e Obrigações da CMO) 
 

A CMO é responsável pelos seguintes aspetos da 
organização: 

 

1. Promover e divulgar o evento, pelos meios normais de 
distribuição da CMO, colocando ainda ao dispor da 
FPSK, o circuito de mupis (mediante disponibilidade), 
assim como permitir a colocação de cartazes alusivos ao 
evento no interior do PMO. 
 
2. Ceder viaturas municipais, mediante disponibilidade da 
frota, para os seguintes efeitos: 
 
- Transfers diários das comitivas: Local de alojamento – 
Pavilhão Multiusos de Odivelas – Local de alojamento, de 
acordo com o plano de transportes entregue pela FPSK. 
 
3. Assegurar a Receção Oficial das Delegações nos Paços 
do Concelho, mediante disponibilidade. 
 
4. Assegurar a realização de uma conferência de imprensa 
nas instalações do PMO, em data a definir, mediante 
disponibilidade. 
 
5. Ceder alojamento na Quinta das Águas Férreas (QAF), 
para 30 (trinta) elementos da FPSK (atletas, técnicos, 
dirigentes e acompanhantes), para as noites de 1, 2 e 3 de 
outubro de 2015. 
 
6. Notificar os Bombeiros Voluntários, em modo de 
prevenção, no decorrer do evento. 
 
7. Disponibilizar um espaço, no interior do PMO, para a 
realização de uma exposição alusiva aos 40 (quarenta) 
anos do Shorinji Kempo em Portugal, que permanecerá 
durante os três dias do evento. 
 
8. Organizar a apresentação de uma mostra cultural local 
(a definir), no decorrer das cerimónias oficiais de abertura 
e encerramento do evento (em articulação com o 
Departamento de Gestão Educativa, Juventude e 
Ambiente – Divisão de Cultura, Turismo, Património 
Cultural e Bibliotecas). 
 
9. O Município reserva-se no direito de utilizar os espaços 
publicitários referidos na alínea m) do n.º 1 da cláusula 
quarta, para inserir publicidade que não seja o logotipo da 
CMO, mas essa publicidade terá sempre de ser prévia e 
expressamente aprovada por ambos os Outorgantes. 

 
Cláusula Quarta 

(Direitos e Obrigações da FPSK) 
 

1. Na prossecução do objeto do presente contrato, a 
FPSK compromete-se a: 
 
a) Assegurar a coordenação técnica do “7.º Campeonato 
Europeu de Shorinji Kempo” e do Estágio Europeu da 
modalidade; 
 
b) Assumir os custos com os serviços adicionais, entre 
outros: de limpeza, segurança/vigilância, sendo que é da 
competência exclusiva da CMO essa aquisição, conforme 
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previsto nos n.º 1 do Artigo 35.º do Regulamento de 
Funcionamento, Cedência e Utilização do Pavilhão 
Multiusos de Odivelas (RFCUPMO); 
 
c) Assegurar a realização de uma exposição alusiva aos 40 
anos do Shorinji Kempo em Portugal, a ficar instalada no 
PMO durante o decorrer do evento; 
 
d) Organizar uma ação de solidariedade, junto dos atletas 
participantes, visando a angariação de bens alimentares e 
numerário para doar a uma instituição particular de 
solidariedade social do concelho (IPSS), a indicar pela 
CMO (em articulação com o Gabinete de Saúde, 
Igualdade e Cidadania – GSIC); 
 
e) Fomentar a prática do Shorinji Kempo no concelho de 
Odivelas, colaborando com as diversas instituições do 
concelho, designadamente ao nível da formação; 
 
f) Cumprir com as normas estabelecidas pelo 
Regulamento de Funcionamento, Cedência e Utilização 
do Pavilhão Multiusos de Odivelas, sendo certo que em 
caso de conflito entre os dois documentos prevalecerão as 
disposições contidas no contrato; 
 
g) Efetuar as apólices de seguros exigidos por lei; 
 
h) Não instalar equipamentos que, de algum modo, 
danifiquem ou adulterem as instalações; 
 
i) Não danificar as instalações, os materiais e 
equipamentos cedidos pelo Primeiro Outorgante;  
 
j) Fazer prova de que todo o equipamento necessário à 
realização do evento se encontra dentro dos parâmetros 
legais e regulamentares definidos para o efeito; 
 
k) Assegurar apoio médico, bem como a presença e 
permanência de forças de segurança e corpo de 
bombeiros, caso seja necessário e/ou obrigatório; 
 
l) Obter todas as licenças necessárias, nomeadamente de 
Direitos de Autor; 
 
m) Ceder à CMO zonas para inserção de publicidade, 
nomeadamente na Zona de Competição – Nave 1, na 
primeira e segundas linhas de publicidade. 
 
2. A violação de qualquer uma das obrigações elencadas 
no número anterior, por parte da FPSK, constitui o dever 
de ressarcir a CMO dos danos e prejuízos que decorram 
de tal atuação. 

 
Cláusula Quinta 

(Creditação) 
 

Por razões de segurança, todos os participantes serão 
identificados por uma carteira/creditação, contendo a sua 
foto e respetiva identificação. 

Cláusula Sexta 
(Vigência e Denúncia) 

 
O presente Acordo entra em vigor na data da sua 
assinatura e termina com o cumprimento das obrigações 
de cada uma das partes. 

 
Cláusula Sétima 

(Resolução) 
 

O incumprimento dos termos do presente acordo por 
uma das partes, por causa que lhe seja imputável, confere 
à outra parte o direito de resolvê-lo, nos termos da 
legislação aplicável, sem prejuízo de eventual 
indemnização pelos danos e prejuízos causados pela 
atuação culposa da parte faltosa. 

 
Cláusula Oitava 

(Legislação e Jurisdição) 
 

1. Em tudo o que não estiver expressamente previsto, 
aplicar-se-ão as disposições legais vigentes do 
ordenamento jurídico português. 
 
2. As partes comprometem-se a explorar todas as 
possibilidades, para chegarem a uma solução amigável, no 
caso de surgirem diferendos sobre a interpretação ou 
aplicação do presente protocolo. 
 
3. Não sendo de todo possível uma solução amigável, as 
partes elegem o foro da Comarca de Lisboa Norte, para 
dirimir quaisquer litígios decorrentes da interpretação ou 
aplicação do presente protocolo, com expressa renúncia a 
quaisquer outros. 
 
E uma vez lido e compreendido o teor do presente 
protocolo pelos Outorgantes, vai por eles ser assinado em 
dois exemplares, ficando um para a CMO e outro para a 
FPSK. 
 
Odivelas, xxxxxx de setembro de 2015 
 

O Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas 

 
O Presidente da Direção 
da Federação Portuguesa 

de Shorinji Kempo 
___________________  ___________________ 

Hugo Martins  
José António da 

Silva Araújo” 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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ACORDO DE COOPERAÇÃO A CELEBRAR ENTRE 
O MUNICÍPIO DE ODIVELAS E A 

FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE JUDO 
 

Acordo de cooperação a celebrar entre o Município de 
Odivelas e a Federação Portuguesa de Judo. O presente 
contrato tem por objeto a cedência de instalações do 
Pavilhão Multiusos de Odivelas (PMO), sito na Alameda 
do Porto Pinheiro, Colinas do Cruzeiro, Concelho de 
Odivelas, no seguinte âmbito: Realização de 8 (oito) a 10 
(dez) Campeonatos Nacionais e Internacionais, em cada 
ano, de acordo com o calendário definido pela Federação 
Portuguesa de Judo (FPJ); Disponibilização de espaço 
para armazenar material/equipamento desportivo 
utilizado na prática da modalidade de judo. 
 
A Câmara Municipal de Odivelas disponibilizará à 
Federação Portuguesa de Judo, as seguintes instalações do 
Pavilhão Multiusos de Odivelas: Nave principal e 
respetivas bancadas; Nave secundária, ginásios interiores, 
2 (dois) balneários destinados aos atletas; 1 (um) balneário 
destinado à equipa de arbitragem; posto médico e 
auditório. Pela cedência das instalações previstas na 
cláusula primeira do acordo de cooperação e pelos 
serviços elencados no mesmo acordo, a Federação 
Portuguesa de Judo pagará à Câmara Municipal de 
Odivelas, o valor anual de 15.000,00 € (quinze mil euros), 
acrescido de IVA à taxa legal em vigor, de acordo com o 
proposto na Informação n.º interno/2015/9385, de 2015-
09-16, e conforme minuta que se encontra em anexo à 
informação. 

 
 

“ACORDO DE COOPERAÇÃO 
 

Considerando que: 
 
- O apoio à promoção e dinamização da prática de 
atividade física e do desporto constitui uma das 
competências e atribuições das autarquias, nomeadamente 
na área da formação e a ela associadas. 
 
- O desporto no Município de Odivelas tem vindo a 
assumir uma posição de destaque, na medida em que 
constitui um sinal de qualidade de vida e de bem-estar da 
população. 
 
- Os equipamentos desportivos são um dos instrumentos 
fundamentais ao dispor do Município para a promoção do 
desporto;  
 
- O Município de Odivelas tem sido uma referência no 
panorama desportivo nacional, muito devido à edificação 
e dinamização de múltiplos eventos nacionais e 
internacionais no seu Pavilhão Multiusos, infraestrutura 
que dispõe de condições ótimas para a organização de 
grandes eventos de nível nacional e internacional; 
 
- As excelentes condições existentes, devem não só ser 
usufruídas e aproveitadas pelo público e desportistas do 

Concelho, como tornadas conhecidas no mapa do Judo, 
trazendo ao município representantes da modalidade; 
 
- A Federação Portuguesa de Judo (FPJ) tem vindo a 
apostar na formação de praticantes da modalidade, 
valorizando o seu exercício não só como atividade 
profissional, mas também, promovendo a dinamização da 
sua prática. 
 
A congregação destes interesses permite criar em Odivelas 
um conjunto de incentivos e mecanismos estimuladores 
ao desenvolvimento da modalidade de Judo. 
 
Assim, conforme estabelecido no n.º 1 do Artigo 6.º do 
Regulamento de Funcionamento, Cedência e Utilização 
do Pavilhão Multiusos de Odivelas, de forma a articular 
recursos e ações com a finalidade de definir princípios e 
normas claras de relacionamento entre as duas 
instituições, é celebrado o presente contrato, entre: 
 
Município de Odivelas, com sede na Quinta da Memória, 
Rua Guilherme Gomes Fernandes, 2675 Odivelas, pessoa 
coletiva n.º 504 293 125, representado neste ato pelo 
Presidente da Câmara Municipal, Hugo Martins, a partir 
de agora designado por Primeiro Outorgante. 
 
e 
 
Federação Portuguesa de Judo, pessoa coletiva de 
utilidade pública desportiva, com o número de 
identificação fiscal 501 515 674, com sede na Rua do 
Quelhas, 32, concelho de Lisboa, neste ato legalmente 
representado pelo Presidente da Direção José Manuel 
Álvares de Costa e Oliveira, a partir de agora designado 
por Segundo Outorgante. 
 
É celebrado o presente Acordo de Cooperação, o qual se 
rege pelas cláusulas seguintes: 

 
Cláusula Primeira 

(Objeto) 
 

1. O presente contrato tem por objeto a cedência de 
instalações do Pavilhão Multiusos de Odivelas (PMO), 
sito na Alameda do Porto Pinheiro, Colinas do Cruzeiro, 
Concelho de Odivelas, no seguinte âmbito: 
 
a) Realização de 8 (oito) a 10 (dez) Campeonatos 
Nacionais e Internacionais, em cada ano, de acordo com o 
calendário definido pela Federação Portuguesa de Judo 
(FPJ); 
 
b) Disponibilização de espaço para armazenar 
material/equipamento desportivo utilizado na prática da 
modalidade de judo. 
 
2. No cumprimento do disposto no número anterior, o 
Primeiro Outorgante disponibilizará ao Segundo 
Outorgante, as seguintes instalações do Pavilhão 
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Multiusos de Odivelas: Nave principal e respetivas 
bancadas; Nave secundária, ginásios interiores, 2 (dois) 
balneários destinados aos atletas; 1 (um) balneário 
destinado à equipa de arbitragem; posto médico e 
auditório. 

 
Cláusula Segunda 

(Montagem do Equipamento) 
 

As estruturas e equipamentos destinados à realização do 
evento serão instalados no PMO, em horários a definir 
pelo Segundo Outorgante, mediante aprovação por parte 
do Primeiro Outorgante. 

 
Cláusula Terceira 

(Serviços adicionais) 
 

Para cumprimento do objeto do presente acordo o 
Segundo Outorgante assegurará os custos adicionais, de 
limpeza, segurança/vigilância e outros considerados 
necessários, na organização de competições. 

 
Cláusula Quarta 

(Direitos e Obrigações do Primeiro Outorgante) 
 

1. Na prossecução do objeto do presente contrato, o 
Primeiro Outorgante compromete-se a: 
 
a) Ceder as instalações identificadas na cláusula Primeira 
ao Segundo Outorgante; 
 
b) Garantir os serviços referidos na cláusula terceira no 
âmbito da realização de competições; 
 
c) Assegurar o normal e correto funcionamento das 
instalações utilizadas, bem como as condições de higiene, 
nos termos da legislação aplicável; 
 
d) Assegurar a existência do seguro de Responsabilidade 
Civil do PMO (seguro de instalações), bem como o seguro 
que cubra os riscos das tarefas exercidas pelo pessoal afeto 
às atividades necessárias à organização dos eventos. 
 
2. O Primeiro Outorgante reserva-se no direito de utilizar 
os espaços publicitários para inserir publicidade, mesmo 
que não seja o logotipo da CMO, mas essa publicidade 
terá sempre de ser prévia e expressamente aprovada por 
ambos os Outorgantes. 

 
Cláusula Quinta 

(Direitos e Obrigações do Segundo Outorgante) 
 

1. Na prossecução do objeto do presente contrato, o 
Segundo Outorgante compromete-se a: 
 
a) Fomentar a prática de Judo no concelho de Odivelas, 
colaborando com as diversas instituições do concelho, 
designadamente ao nível da formação; 
 

b) Cumprir com as normas estabelecidas pelo 
Regulamento de Funcionamento, Cedência e Utilização 
do Pavilhão Multiusos de Odivelas, que segue, em anexo, 
ao presente contrato e dele faz parte integrante, sendo 
certo que em caso de conflito entre os dois documentos 
prevalecerão as disposições contidas no contrato; 
 
c) Efetuar as apólices de seguros exigidos por lei; 
 
d) Não instalar equipamentos que, de algum modo, 
danifiquem ou adulterem as instalações; 
 
e) Não danificar as instalações, os materiais e 
equipamentos cedidos pelo Primeiro Outorgante;  
 
f) Fazer prova de que todo o equipamento necessário à 
realização do evento se encontra dentro dos parâmetros 
legais e regulamentares definidos para o efeito; 
 
g) Assegurar a presença e permanência de forças de 
segurança e corpo de bombeiros, caso seja necessário 
e/ou obrigatório; 
 
h) Obter todas as licenças necessárias, nomeadamente de 
Direitos de Autor; 
 
i) Liquidar junto do Primeiro Outorgante, nos meses de 
junho e novembro, de cada ano, o valor designado na 
Cláusula Sétima; 
 
j) Ceder ao Primeiro Outorgante zonas para inserção de 
publicidade, nomeadamente na Zona de Competição – 
Nave 1, na primeira e segundas linhas de publicidade. 
 
2. A violação de qualquer uma das obrigações elencadas 
no número anterior, por parte do Segundo Outorgante, 
constitui o dever de ressarcir o Primeiro Outorgante dos 
danos e prejuízos que decorram de tal atuação. 
 
3. Incluir no Naming das provas internacionais o nome de 
Odivelas. 

 
Cláusula Sexta 

(Valores) 
 

1. Pela cedência das instalações previstas na cláusula 
primeira e pelos serviços supra elencados, o Segundo 
Outorgante pagará ao Primeiro Outorgante, o valor anual 
de 15.000,00 € (quinze mil euros), acrescido de IVA à taxa 
legal em vigor. 
 
2. O pagamento referido no número anterior será 
efetuado em duas tranches, cada uma no valor de 7.500,00 
€ (sete mil e quinhentos euros), acrescido de IVA à taxa 
legal em vigor, nos meses de junho e novembro, de cada 
ano. 
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Cláusula Sétima 
(Denúncia do Contrato) 

 
1. O Primeiro Outorgante reserva-se no direito de 
denunciar o presente contrato sempre que circunstâncias 
de interesse público o justifiquem, situação em que não 
será devida qualquer indemnização ao Segundo 
Outorgante. 
 
2. Caso se verifique a hipótese referida no número 
anterior, compete ao Primeiro Outorgante comunicá-la-á 
logo que possível ao Segundo Outorgante, o qual retirará 
das instalações os materiais e equipamentos que lhe 
pertençam, no período máximo de 24 horas. 

 
Cláusula Oitava 

(Resolução do Contrato) 
 

O incumprimento dos termos do presente acordo por 
uma das partes, por causa que lhe seja imputável, confere 
à outra parte o direito a resolvê-lo, nos termos da 
legislação aplicável, sem prejuízo de eventual 
indemnização pelos danos e prejuízos causados pela 
atuação culposa da parte faltosa. 

 
Cláusula Nona 

(Entrega das Instalações Cedidas) 
 

1. A cedência das instalações termina no último dia de 
cada ação desportiva, em horário a acordar entre as partes. 
 
2. Findo o presente contrato ou em caso de resolução do 
mesmo, as instalações cedidas deverão ser devolvidas pelo 
Segundo Outorgante no estado em que as recebeu, ou 
seja, em bom estado de conservação, ressalvadas as 
deteriorações inerentes a uma prudente utilização. 
 
3. As deteriorações e prejuízos causados por atuação 
culposa por parte do Segundo Outorgante serão da sua 
inteira responsabilidade, pelo que terá de proceder às 
reparações, substituições ou ressarcimento que se 
afigurem necessárias para repor a situação inicial. 
 
4. O Primeiro Outorgante não se responsabiliza por 
nenhum material ou equipamento que o Segundo 
Outorgante deixe nas instalações cedidas, após a 
desmontagem dos mesmos, não sendo devida qualquer 
indemnização, por dano ou extravio. 

 
Cláusula Décima 

(Duração do Contrato) 
 

O presente contrato tem a duração de 1 (um) ano, 
iniciando a sua vigência na data da respetiva assinatura, 
sendo renovado automaticamente por períodos de 1 (um) 
ano, salvo denúncia com o mínimo de 30 dias de 
antecedência relativamente ao termo, por carta registada, 
com aviso de receção para a morada contratual da 
contraparte. 

Cláusula Décima-Primeira 
(Direito de Preferência) 

 
O Primeiro Outorgante reserva-se no direito de alterar a/s 
data/s e/ou hora/s das competições cujo calendário por 
si já tenha sido aprovado ou cuja realização seja proposta 
por parte da respetiva Federação, caso surja a necessidade 
de realizar um evento de interesse municipal no PMO em 
data/s e/ou horas/s coincidentes com as de realização das 
competições. Nestes casos, deve o Primeiro Outorgante 
dar conhecimento ao Segundo Outorgante, com a 
antecedência mínima de 10 (dez) dias da data de 
agendamento do jogo, de forma possibilitar agendamento 
de nova data/s e/ou horas/ para a realização do mesmo. 

 
Cláusula Décima-Segunda 

(Alterações – Comunicações) 
 

1. Qualquer alteração ou aditamento aos termos do 
presente acordo/contrato, carecerá sempre de prévia 
autorização e redação a escrito e assinatura dos dois 
outorgantes. 
 
2. Quaisquer alterações contratuais reguladas pelo 
presente acordo devem ser endereçadas aos representantes 
deste ato. 

 
Cláusula Décima-Terceira 

(Cessão) 
 

Nenhum dos Outorgantes poderá ceder a terceiros a sua 
posição contratual, ou qualquer dos direitos e obrigações 
decorrentes do presente contrato, sem prévio 
consentimento e expresso do outro Outorgante. 

 
Cláusula Décima-Quarta 

(Foro) 
 

As partes acordam em dirimir qualquer conflito emergente 
do presente acordo/contrato no Foro da Comarca de 
Lisboa Norte, com expressa renúncia de qualquer outro. 
 
Feito em duplicado, um original para cada uma das partes 
signatárias, em Odivelas, ___ de ___________de 2015. 
 
 
O Primeiro Outorgante  O Segundo Outorgante 
___________________  ___________________ 

Hugo Martins  
José Manuel Álvares de 

Costa e Oliveira” 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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APLICAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR 
 

 
 

APLICAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR AO ESTABELECIMENTO 
DENOMINADO “CAFÉ ROTAÇÕES” AO ABRIGO DO 

REGULAMENTO GERAL DE RUÍDO 
 

Aplicação de medida cautelar de suspensão da atividade de 
difusão musical, quer de reprodução de gravações, quer de 
espetáculos, bem como a apreensão de equipamentos 
associados à difusão de música, ao abrigo do Regulamento 
Geral de Ruído, no estabelecimento denominado “Café 
Rotações”, sito na Rua da Indústria, Lote E, Loja, Quinta 
do Pinheiro, na Pontinha, nos termos do n.º 1 e 2 do 
artigo 27.º do Regulamento Geral do Ruído aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, bem como, nos 
termos do n.º 2 do artigo 89.º do Código do 
Procedimento Administrativo, de acordo com o proposto 
na Informação n.º interno/2015/8623, de 2015-08-19. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

ACORDO DE COLABORAÇÃO 
 

 
 

ACORDO DE COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO ENTRE A 
CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS E A 

JUNTA DE FREGUESIA DE ODIVELAS 
 

Acordo de cooperação a celebrar entre a Câmara 
Municipal de Odivelas e a Junta de Freguesia de Odivelas. 
O acordo tem por objeto estabelecer os termos e as 
condições de utilização da cozinha e respetivos 
equipamentos, da Escola Básica Manuel Coco, para 
confeção das refeições a fornecer às crianças que 
frequentam o Centro Infantil da Arroja, de acordo com o 
proposto na Informação n.º interno/2015/9378, de 2015-
09-16. 

 
“Minuta de ACORDO DE COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO 

 
Considerando que: 
 
1. A Junta de Freguesia de Odivelas tem a seu cargo a 
gestão do Centro Infantil da Arroja, situado na Praceta 
Alice Pestana, 2 Arroja, Odivelas, que atualmente pode ser 
frequentado por 18 Crianças, com idades compreendidas 
entre os 3 e os 5 anos de idade; 
 
2. O Centro Infantil da Arroja é uma resposta social da 
Junta de Freguesia, não pertencendo à rede pública do 
Concelho de Odivelas;  
 
3. O espaço do Centro Infantil da Arroja não possui 
condições infraestruturais para que as refeições das 

crianças possam ser confecionadas nas respetivas 
instalações; 
 
4. A Câmara Municipal de Odivelas disponibilizava o 
fornecimento de refeições às crianças que frequentavam, o 
Centro Infantil da Arroja, a partir do refeitório Municipal, 
sito em Odivelas; 
 
5. Com o encerramento do refeitório municipal a 16 de 
julho de 2015, esta situação deixou de ficar assegurada 
pelo acordo até então existente, deixando as crianças que 
frequentarem o Centro no ano letivo 2015/2016 de poder 
usufruir da refeição; 
 
6. O fornecimento do serviço de refeições escolares aos 
alunos do 1.º ciclo e jardins- de-infância que frequentam 
estabelecimentos de ensino da rede pública do concelho é 
da competência da Câmara Municipal; 
 
7. A Escola do ensino Básico mais próxima do Centro 
Infantil da Arroja é a EB Manuel Coco, estabelecimento 
de ensino cuja gestão e organização do fornecimento de 
refeições pertence à Câmara Municipal de Odivelas. 
 
8. A Junta de Freguesia de Odivelas solicitou à Câmara 
Municipal de Odivelas que disponibilizasse a utilização da 
cozinha da referida escola, para a confeção de refeições 
para o Centro Infantil da Arroja, tendo a Câmara 
Municipal de Odivelas acedido, na condição de a Junta 
não envolver a presença no local de outra empresa de 
restauração coletiva. 
 
9. A Junta de Freguesia de Odivelas não contratualize com 
a empresa de restauração coletiva, ao serviço da Câmara 
Municipal de Odivelas, não poderá utilizar a cozinha da 
referida escola. 
 
É celebrado o presente Acordo de Colaboração e 
Cooperação entre: 
 
O MUNICÍPIO DE ODIVELAS, com sede na Rua Guilherme 
Gomes Fernandes, na Quinta da Memória, em Odivelas, 
pessoa coletiva com o número 504 293 125, neste ato 
representado pelo Senhor Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas Hugo Manuel dos Santos Martins, 
adiante designado por PRIMEIRO OUTORGANTE;  
 
e 
 
A JUNTA DE FREGUESIA DE ODIVELAS com sede na 
Alameda do Poder Local,4, Odivelas, Pessoa Coletiva n.º 
506605752, neste ato representada pelo Senhor Presidente 
da Junta de Freguesia de Odivelas, Nuno Filipe André 
Gaudêncio, adiante designado por SEGUNDO 
OUTORGANTE;  
 
De livre vontade e boa-fé, regendo-se pelas cláusulas 
seguintes, que as partes aceitam e, reciprocamente se 
obrigam a cumprir e a fazer cumprir. 
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Cláusula Primeira 
(Do Objeto) 

 
1. O presente acordo tem por objeto estabelecer os 
termos e as condições de utilização da cozinha e 
respetivos equipamentos, da EB Manuel Coco, para 
confeção das refeições a fornecer às crianças que 
frequentam o Centro Infantil da Arroja. 

 
Cláusula Segunda 

(Das Responsabilidades do Primeiro Outorgante) 
 

O Primeiro Outorgante, na qualidade de entidade 
responsável pelo serviço de refeições ao pré-escolar e 1º 
ciclo do ensino básico e de entidade com a gestão e posse 
do espaço em causa, compromete-se a: 
 
a) Autorizar a empresa de restauração coletiva, ao serviço 
da Câmara Municipal de Odivelas, a confecionar na EB 
Manuel Coco, as refeições que vier a fornecer à Junta de 
Freguesia de Odivelas, para as crianças do Centro Infantil 
da Arroja;  
 
b) Suportar as despesas de funcionamento do refeitório 
escolar da EB Manuel Coco (consumos de água, 
eletricidade e gás), por referência ao aumento do número 
de almoços a ser confecionado, na mesma, excetuando o 
mês de agosto; 
 
c) Facultar as ementas mensais, em vigor, à Junta de 
Freguesia de Odivelas, para esta Entidade as disponibilizar 
aos Encarregados de Educação. 

 
Cláusula Terceira 

(Das Responsabilidades do Segundo Outorgante) 
 

O Segundo Outorgante responsabiliza-se por: 
 
1. Articular com a empresa de restauração coletiva, ao 
serviço da Câmara Municipal de Odivelas, as condições e 
os termos do fornecimento do serviço de refeições, no 
respeito pelo regular funcionamento do estabelecimento 
de ensino. 
 
2. Para tanto compromete-se a: 
 
a) Garantir que a contratualização do serviço de refeições 
junto da empresa de restauração coletiva não interfira, em 
caso algum, com o serviço adjudicado pelo Primeiro 
Outorgante para a EB Manuel Coco, nomeadamente no 
que se refere ao mapa de pessoal, ementas, capitação de 
refeições, segurança alimentar, HACCP e demais 
informação que consta do Caderno de Encargos para o 
fornecimento de refeições aos alunos do 1.ºciclo e JI da 
rede pública do Concelho; 
 
b) Cumprir as normas de acesso, de permanência no 
estabelecimento de ensino e de funcionamento do 
Refeitório Escolar, no respeito pelo estipulado no 

Regulamento Interno do Agrupamento de Escolas 
Moinhos da Arroja e nas Normas de Funcionamento dos 
Refeitórios Escolares da Câmara Municipal de Odivelas; 
 
c) Garantir que o transporte das refeições da unidade de 
confeção, para a unidade de distribuição, no Centro 
Infantil da Arroja, ocorre impreterivelmente, entre as 11h 
e as 11h:30m e ainda assegurar que a recolha das refeições, 
no referido horário, é efetuada pelo portão de acesso, aos 
fornecedores da EB Manuel Coco, em condições de 
segurança e proteção das pessoas e bens acautelando, 
sempre, o fecho do portão nas entradas e saídas; 
 
d) Acautelar que o transporte e a distribuição das 
refeições, cumpre a legislação em vigor. 

 
Cláusula Quarta 
(Da Vigência) 

 
1. Sem prejuízo de eventual revisão, por acordo dos 
Outorgantes, o presente acordo vigora pelo prazo de um 
ano letivo, incluindo o período das interrupções letivas do 
pré-escolar, excetuando o mês de agosto. 
 
2. O presente acordo considera-se automaticamente 
renovado, desde que 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 inicial ou a qualquer 
das suas posteriores renovações; 

 
Cláusula Quinta 

Disposições Finais) 
 

1. No demais, este acordo será regido pela legislação 
aplicável em vigor, devendo ambas as partes respeitar a 
regulamentação específica aplicável. 
 
2. Qualquer adequação ou tolerância relativa ao estipulado 
no presente acordo será resolvida por acordo entre as 
Partes, não implicando uma alteração ao clausulado do 
mesmo, a menos que as Partes por acordo assim o 
entendam. 
 
O presente Acordo de Colaboração e Cooperação foi 
feito em dois exemplares, que vão ser assinados pelos 
representantes das Partes, destinando-se um exemplar a 
cada uma delas. 
 
Odivelas, ____ de _________ de 2015 
 
Pelo Primeiro Outorgante, 
______________________________ 
(Dr. Hugo Manuel dos Santos Martins) 
 
Pelo Segundo Outorgante, 
____________________________ 
(Dr. Nuno Filipe André Gaudêncio)” 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

COMEMORAÇÃO DO DIA MUNDIAL DO ANIMAL 2015 
“ANIMAIS COM PINTA, TRAGA OS SEUS!” 

ACEITAÇÃO DE PATROCÍNIO 
 

Aceitação dos patrocínios atribuídos para realização do VI 
Concurso Canino ”Animais Com Pinta, Traga os Seus!”, 
no âmbito da comemoração do Dia Mundial do Animal 
2015, no valor total de € 1225,20 (mil duzentos e vinte e 
cinco euros e vinte cêntimos), de acordo com o proposto 
na Informação n.º 2015/9363, de 2015-09-15. 
 
 
“(…) Assim, acederam patrocinar o evento as seguintes 
entidades: 
 
No âmbito da divulgação: 
 
- Edições Colibri, a quem foi solicitada a impressão de 
materiais de divulgação – 5000 folhetos e 300 cartazes A3 
(EDOC/2015/48409, anexo à distribuição que 
acompanha a presente informação), no valor total de 700€ 
(setecentos euros).  
 
No âmbito do VI Concurso Canino: 
 
 - Aviário Tropical, SA, Produtos Para Animais de 
Companhia (EDOC/2015/48321) anexo à distribuição 
que acompanha a presente informação. O valor total do 
patrocínio do Aviário Tropical é de 415,20€ (quatrocentos 
e quinze euros e vinte cêntimos). 
 
- Loja Mini-Herói, com quem a Câmara Municipal de 
Odivelas tem um protocolo de colaboração no âmbito do 
Parque dos Bichos (EDOC/2015/47811, anexo à 
distribuição que acompanha a presente informação). O 
valor total do patrocínio da Mini-Herói é de 110€ (cento e 
dez euros), em voucher para compras na loja. 
 
Os prémios estão distribuídos da seguinte forma: 
 
Prémios para o vencedor de cada uma das 5 categorias 
(cada animal pode inscrever-se apenas numa):  
 
a. O Cão Mais Engraçado 
b. O Cão Com Melhor Pelagem 
c. O Cão Mais Elegante 
d. O Melhor Cão Jovem 
e. O Cão Sénior Mais Enérgico 
 
Oferecidos pelo Aviário Tropical: 
 
• Kit 2 comedouros base anti-derrapante/resíduos "omega 
paw" 
• Diagnos shampoo tea tree 200ml (árvore do chá)  
• Pinça p/parasitas em plástico 

• 2 brinquedos maciços peq. borracha colorida 
• Capa de lã 25 cm 
• Ouriço em vinil 
• 1 pente 
• 1 escova 
• 1 king insecticida “tropical” 
 
Valor unitário: 18,150€ (por cada um das 5 categorias, 
num total de 90,75€). 
 
Oferecido pela Mini-Herói: 
 
• Dois vouchers de 5€ em compras na loja (por cada uma 
das 5 categorias, num total de 50€). 
 
Os cães que não vencerem nenhuma das categorias 
anteriores ficam apurados para a Classe “Melhor Cão a 
Concurso”. São premiados os três cães mais votados pelo 
Júri, recebendo: 
 
1º Classificado:  
 
Oferecido pelo Aviário Tropical: 
 
• Kit 2 comedouros base anti-derrapante/resíduos "omega 
paw" 
• Diagnos shampoo tea tree 200ml (árvore do chá)  
• 1 afastador “tropical” 
• 1 atractivo “tropical” 
• 1 cicatrizante “tropical” 
• 1 king insecticida “tropical” 
• 1 cinto segurança médio 
• Flippy deluxe 3t trela extensível em fita 3 m / 50 kg 
"ferplast" 
• Tcb-2018 coleira metal tripla c/cabedal 2mm x 45cm 
• Wl-25a peitoral estampado 25mm 
• 2 pinças p/parasitas em plástico 
• 3 brinquedos de borracha  
• Ouriços em vinil 
• 1 escova & 1 pente 
• 1 capa de lã grande 
 
Valor: 56.20 € 
 
Oferecido pela Mini-Herói: 
 
• Cinco vouchers de 5€ em compras na loja (num total de 
25€). 
 
2º Classificado 
Oferecido pelo Aviário Tropical: 
 
• Kit 2 comedouros base anti-derrapante/resíduos "omega 
paw" 
• Diagnos shampoo tea tree 200ml (árvore do chá)  
• 1 king insecticida “tropical” 
• 1 cinto segurança médio 
• Flippy deluxe 3t trela extensíivel em fita 3 m / 50 kg 
"ferplast" 
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• Tcb-2018 coleira metal tripla c/cabedal 2mm x 45cm 
• Wl-25a peitoral estampado 25mm 
• 2 pinças p/parasitas em plástico 
• 2 brinquedos borracha  
• Ouriços em vinil 
• 1 pente 
• 1 capa de lã grande 
 
Valor 44.40 € 
 
Oferecido pela Mini-Herói: 
 
• Quatro vouchers de 5€ em compras na loja (num total 
de 20€). 
 
3º Classificado:  
Oferecido pelo Aviário Tropical: 
 
• Kit 2 comedouros base anti-derrapante/resíduos "omega 
paw" 
• Diagnos shampoo tea tree 200ml (árvore do chá)  
• 1 cinto segurança médio 
• Wl-25a peitoral estampado 25mm 
• Tcb-2018 coleira metal tripla c/cabedal 2mm x 45cm  
• 2 pinças p/parasitas em plástico 
• 1 pente 
• 2 brinquedos maciços peq. borracha colorida 
• Ouriço em vinil 
• 1 capa de lã grande 
 
Valor 29.15 € 
 
Oferecido pela Mini-Herói: 
 
• Três vouchers de 5€ em compras na loja (num total de 
15€). 
 
Serão entregues 33 prémios de participação, oferecidos 
pelo Aviário Tropical, dos quais constam:  
 
• Coleiras pequenas 
• Escova em forma de cão ou gato 
• 5 sticks moído prensado 13cm 9/10g 
• 2 brinquedos borracha  
• Ouriços em vinil 
• Pinça p/parasitas em plástico  
 
Valor 5.90 € (enviados 33 prémios, perfaz um total de 
194,70€) (…)” (Informação n.º Interno/2015/9363, de 2015-09-15) 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROCESSOS PARTICULARES 
 

 
 

ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 2/2000 
BAIRRO ALTO DAS ARROTEIAS, LOTE 14 

UNIÃO DE FREGUESIAS DE RAMADA E CANEÇAS 
PROCESSO N.º 17717/LO/GI 

 
Alteração ao alvará de loteamento n.º 2/2000, para o Lote 
14 da Rua dos Pinheiros, no Bairro Alto das Arroteias, na 
União de Freguesias de Ramada e Caneças, em nome de 
Luísa Tomé de Carvalho Bernardino Soares. A alteração 
compreende o aumento de um fogo e designação dos 
pisos para o lote 14, por forma a viabilizar a legalização da 
construção existente no referido lote. O aumento do 
número de fogos, não implica alteração na densidade 
habitacional, a qual continua nos 23 fogos/ha, cumprindo 
o previsto no Plano Diretor Municipal que é de 45 
fogos/ha. As alterações incidem sobre espaço privado, 
não implicando alteração do desenho urbano. De acordo 
com o proposto na informação constante no processo a 
folhas 2080, de 14-09-2015, e nos termos e condições da 
informação técnica n.º 101/RD/DGOU/DRRU/15, de 
11 de setembro de 2015, nas seguintes condições: 
 
- Aplicação dos critérios definidos no art.º 99º do 
Regulamento Municipal da Edificação e da Urbanização 
(RMEU) para o dimensionamento das cedências em 
AUGI, podendo ainda a Câmara Municipal prescindir da 
compensação devida à área de espaços verdes e de 
utilização coletiva, prevista no n.º 4 do art.º 44º do 
Decreto-lei n.º 555/99 de 16 de dezembro, na redação 
atual e no art. 49º e n.º 2 do art. 99º do RMEU, de acordo 
com os fundamentos e nos termos e condições da 
informação técnica respetiva; 
 
 - Aceitação do valor € 5.470,42 (cinco mil, quatrocentos e 
setenta euros e quarenta e dois cêntimos), como 
compensação pela área de cedência para equipamento de 
utilização coletiva em falta (35,00m2), 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 101/RD/DGOU/DRRU/15, 
que consta do processo mencionado em epígrafe. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

8.ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
 

Realizada em 28 de setembro de 2015 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

CONTRATO PROGRAMA 
 

 
 

UNIDADE DE SAÚDE DE ODIVELAS 
 

Contrato Programa a celebrar entre a Administração 
Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, IP e o 
Município de Odivelas para a instalação da Unidade de 
Saúde de Odivelas, na freguesia de Odivelas, nos termos 
da minuta (abaixo publicada), que se encontra em anexa à 
informação n.º Interno/2015/9672, de 2015.09.24, de 
acordo com o proposto na mesma informação. 
Relativamente à referida Minuta foi apresentada, no 
decorrer da discussão deste ponto na presente reunião, 
uma alteração à Cláusula Segunda, ponto 2, pelo que, 
onde se lê: “A Unidade de Saúde de Odivelas e será entregue à 
ARSLVT…”, deve passar-se a ler: “A Unidade de Saúde de 
Odivelas será entregue à ARSLVT…”. 

 
 

“MINUTA DE CONTRATO-PROGRAMA 

 
Celebrado entre a Administração Regional de Saúde de 

Lisboa e Vale do Tejo, I.P. 
 

e o 
 

Município de Odivelas 
 

PARA 
 

INSTALAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE ODIVELAS 
 

Considerando que, na prossecução das suas atribuições, 
compete á 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, nomeadamente, através da celebração de 
Contratos-Programa com as autarquias locais, ao abrigo 
do artigo 3º, nº 2, alínea g) e do nº 3, do Decreto-Lei nº 
22/2012, de 30 de Janeiro; 
 
Considerando as insuficiências crescentes na infraestrutura 
atualmente existente para a 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 á 
população abrangida; 
 
Considerando que constituem atribuições do município a 
promoção e salvaguarda dos interesses próprios das 
respetivas populações, designadamente no domínio da 
saúde, nos termos conjugados dos artigos 23°, n° 2 alínea 
g) e 33°, n° 1 alínea r) da Lei n° 75/2013, de 12 de 
Setembro; 
 
Considerando que o Município de Odivelas é o legítimo e 
único proprietário do terreno 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. 
 
Considerando o Protocolo celebrado entre a 
Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do 
Tejo e o Município de Odivelas, em 30 de junho de 2015; 
 
Considerando o disposto no artigo 34.° do Estatuto do 
Serviço Nacional de Saúde, aprovado pelo Decreto-lei n.º 
11/93, de 15 de Janeiro, com a redação em vigor; 
 
Considerando o Despacho do Ministro da Saúde, de …. 
de ……….de 2015, bem como o Despacho Conjunto dos 
Ministros de Estado e das Finanças e Adjunto e do 
Desenvolvimento Regional, publicado no Diário da 
Republica, 2 série, n° ……., de ……….., em 
cumprimento do n.º 5 do artigo 22° da Lei n.º 73/2013, 
de 3 de Setembro; 
 
Entre 
 
A Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do 
Tejo, I.P., pessoa coletiva de direito público com o 
número 503 148 776, com sede na Avenida dos Estados 
Unidos da América, n.º 77, em Lisboa, representada no 
presente ato pelo Presidente do Conselho Diretivo, Dr. 
Luís Manuel de Paiva Gomes Cunha Ribeiro, nos termos 
do artigo 21°, n.º 3 da Lei n.º 3/2004, de 15 de Janeiro, 
alterada e republicada pelo Decreto-Lei n.º 5/2012, de 17 
de Janeiro, com a redação em vigor na presente data, 
doravante, abreviadamente designada ARSLVT;  
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E  
 
O Município de Odivelas, pessoa coletiva com o n.º 504 
293 125, com sede na Quinta da Memória, Rua Guilherme 
Gomes Fernandes, 2675-372 Odivelas, representado pelo 
Presidente da Câmara Municipal, Dr. Hugo Manuel dos 
Santos Martins, portador do cartão de cidadão com o 
número de identificação civil 10774489 - 8, válido até 8 de 
abril de 2019, 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;  
 
Conjuntamente designadas como Partes,  
 
É celebrado e reciprocamente aceite o presente Contrato-
programa, ao abrigo do Decreto-Lei n° 384/87, de 24 de 
dezembro, com as alterações introduzidas pelos Decretos-
Lei n° 157/90, de 17 de maio e 319/2001, de 10 de 
dezembro, e do artigo 34.º do Estatuto do Serviço 
Nacional de Saúde, aprovado pelo Decreto-Lei n° 11/93, 
de 15 de Janeiro, com a redação em vigor, o qual se rege 
nos termos dos Considerandos que antecedem e das 
Cláusulas seguintes:  

 
Cláusula Primeira 

Objeto 
 

O presente Contrato-programa tem por objeto a definição 
das condições de cooperação técnica e financeira entre as 
Partes, tendo por objetivo a construção e instalação da 
Unidade de Saúde de Odivelas.  

 
Cláusula Segunda 

Direito de Superfície 
 

1 - O Município compromete-se a ceder á ARSLVT, 
mediante direito de superfície, pelo período de 70 
(setenta) anos, o 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, a fim 
de nele ser edificada a Unidade de Saúde de Odivelas.  
 
2 - A Unidade de Saúde de Odivelas será entregue á 
ARSLVT pelo Município após a recepção provisória da 
obra e do pagamento da totalidade das quantias previstas 
no presente contrato-programa.  
 

Cláusula Terceira 
Obrigações 

 
1 - Constituem obrigações da ARSLVT: 

a) Elaborar o programa funcional para a Unidade de 
Saúde a construir e a instalar no prédio a que se refere a 
Cláusula Segunda;  
 
b) Disponibilizar o projeto de arquitetura, o qual deverá 
respeitar o cumprimento do programa funcional e a 
adequação dos edifícios ás áreas de construção tidas por 
necessárias; 
 
c) Suportar 70% (setenta por cento) do encargo com a 
empreitada de construção do Centro de Saúde de 
Odivelas, para instalação da Unidade de Saúde de 
Odivelas, até ao montante máximo de € 1.163,400,00 (um 
milhão cento e sessenta e três mil e quatrocentos euros), 
com IVA incluído á taxa legal em vigor, bem como, na 
mesma proporção, os encargos, caso ocorram, resultantes 
de revisão de preços da empreitada. 
 
d) Equipar a unidade de saúde a construir, com vista ao 
seu pleno funcionamento. 
 
e) Assegurar a manutenção do edifício em funcionamento, 
e suportar os encargos decorrentes dos consumos de água, 
eletricidade e comunicações.  
 
2 - Constituem obrigações do Município: 
 
a) A gestão e concretização de todos os processos de 
certificação e de licenciamentos a que haja lugar, incluindo 
os encargos daí resultantes, que se reportem á construção, 
até á entrega do edifício á ARSLVT, IP;  
 
b) Aprovar e realizar todos os atos necessários á abertura 
e ao desenvolvimento do procedimento pré-contratual 
para execução da empreitada de obras públicas, incluindo 
a adjudicação, bem como assumir de modo exclusivo a 
posição contratual de dono da obra, nos termos e para os 
efeitos previstos no Código dos Contratos Públicos, 
aprovado pelo Decreto-Lei n° 18/2008, de 29 de janeiro, 
com a redação em vigor; 
 
c) Executar, assumindo a totalidade dos encargos daí 
decorrentes, os arruamentos, estacionamentos, as 
infraestruturas, e respetivas ligações, de água, esgotos, 
eletricidade e comunicações, bem como os arranjos 
exteriores ao edificado.  
 
d) Assegurar a manutenção dos arranjos exteriores 
durante a vigência do direito de superfície; 
 
e) Assegurar a realização e a coordenação da fiscalização 
da empreitada, quer por funcionários do Município 
devidamente habilitados e credenciados, quer por empresa 
contratada para o efeito, suportando, em qualquer caso, o 
respetivo encargo;  
 
f) Suportar todos os encargos decorrentes da execução do 
presente Contrato- Programa, com exclusão dos 
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expressamente mencionados nas alíneas b), c), d) e e) do 
n.º 1, da presente Cláusula, e do n.º 2, da Cláusula Quarta. 

 
Cláusula Quarta 

Pagamento da comparticipação 
 

1 - O preço-base do procedimento pré-contratual de 
empreitada de obras públicas não deve ser superior a € 
1.567.924,53 (um milhão, quinhentos e sessenta e sete mil, 
novecentos e vinte e quatro euros e cinquenta e três 
cêntimos). sem inclusão do IVA.  
 
2 - Todas e quaisquer alterações ao Projeto, trabalhos a 
mais e erros ou omissões, terão de ser objeto de prévio 
acordo escrito entre as Partes, e os respetivos encargos daí 
resultantes repartidos na proporção de 70% para 
ARSLVT e 30% para o Município.  
 
3 - Os custos com a execução da empreitada serão 
suportados pelo Município e posteriormente 
reembolsados pela ARSLVT.  
 
4 - Para efeitos de execução do disposto no número 
anterior, o Município apresentará á ARSLVT, os autos de 
medição, aprovados nos termos do disposto na al. b), da 
Cláusula Quinta, acompanhados das faturas e recibos 
comprovativos, devendo o respetivo reembolso efetuar-se 
no prazo máximo de 30 dias.  
 
5 - A ARSLVT não procederá, em caso algum, ao 
pagamento de adiantamentos.  
 
6 - Ao Município cabe a responsabilidade da execução 
financeira do presente contrato.  

 
Cláusula Quinta 

Comissão de acompanhamento 
 

Para efeitos de coordenação e acompanhamento da 
realização das obras, será constituída uma comissão 
composta por um representante de cada uma das Partes, a 
qual terá as seguintes funções:  
 
a) Coordenar as ações que integram o desenvolvimento do 
contrato-programa, desde a adjudicação até á conclusão da 
empreitada, avaliando a programação dos investimentos 
envolvidos;  
 
b) Visar os autos de medição e validar os pareceres e 
decisões da fiscalização, prevalecendo, em caso de 
divergência, a decisão do representante do dono da obra;  
 
c) Emitir parecer sobre alterações e trabalhos imprevistos 
da empreitada, sob proposta da fiscalização, do projetista 
ou do empreiteiro; 
 
d) Acompanhar a execução da obra, sem prejuízo dos 
deveres que, neste âmbito, recaem sobre o Município 

enquanto dono da obra, designadamente no que diz 
respeito à fiscalização da empreitada;  
 
e) Elaborar relatórios, de periodicidade mensal, apás 
informação a emitir pela fiscalização da obra, sobre a 
execução do presente Contrato-Programa, tendo em 
especial atenção a execução material e financeira, devendo 
analisar os desvios em relação á programação inicial e as 
suas causas, propondo medidas a adotar para a sua 
correção.  

 
Cláusula Sexta 

Publicidade do financiamento 
 

O dono da obra obriga-se a colocar, no local dos 
trabalhos, placa onde conste a inscrição de que a obra é 
objeto de comparticipação pelo Ministério da Saúde 
através do Orçamento da ARSLVT.  

 
Cláusula Sétima 

Período de vigência do contrato 
 

O presente contrato produz efeitos a partir da data da sua 
assinatura até á cessação do direito de superfície.  

 
Cláusula Oitava 

Resolução 
 

1 - O incumprimento, por uma das partes, das obrigações 
decorrentes do presente Contrato-programa confere á 
contraparte a faculdade de o resolver.  
 
2 - A resolução será comunicada á contraparte, mediante 
carta registada com aviso de receção, com a antecedência 
mínima de 60 dias relativamente á data em que a resolução 
deva produzir efeitos. 

 
Cláusula Nona 
Modificação 

 
1 - O presente Contrato-programa poderá ser modificado 
por acordo entre as Partes, sujeito aos formalismos legais 
que á data se encontrem em vigor no âmbito da 
celebração de contratos-programa e da fiscalização do 
Tribunal de Contas.  
 
2 - As Partes acordam em fixar por escrito e como adenda 
complementar todas as alterações à empreitada que 
envolvam trabalhos a mais, erros e omissões e aumento 
dos encargos previstos observando-se o estabelecido no 
n.º 2, da Cláusula Quarta.  

 
Cláusula Décima 
Encargo Global 

 
1 - O encargo global previsto para a ARSLVT decorrente 
do presente contrato é de € 1.163.400,00 (um milhão 
cento e sessenta e três mil e quatrocentos euros), 
incluindo o valor do IVA á taxa de 6%. 
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2 - O encargo máximo previsto pelo presente contrato 
para a ARSLVT obteve o cabimento com o número 
4015013967.  
 
3 - o presente contrato-programa não produz quaisquer 
efeitos antes do visto prévio do Tribunal de Contas, nos 
termos dos artigos 45°, n° 4 e 46°, n° 1 alínea b) da Lei n.º 
98/97, de 26 de Agosto, na sua atual redação.  
 
Feito em dois exemplares originais, de igual conteúdo e 
valor, ficando um exemplar na posse de cada uma das 
partes. 
 
Lisboa, 22 de setembro de 2015 
 
Pel’ A Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale 
do Tejo, IP. 
 
Pel’ O Município de Odivelas 
 
(Aprovado por maioria) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 
 
 

DESPACHOS 
 

 
 
 

PRESIDÊNCIA 
 

 
 

DESPACHO N.º 84/PRES/2015 
 

Assunto: Autorização para condução de viaturas 
municipais.  
 
Considerando que: 
 
1. O Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC) pauta a 
sua atuação no âmbito da Lei n.º 27/2006, de 3 de julho 
(aprova a Lei de Bases da Proteção Civil) e da Lei n.º 
65/2007, de 12 de novembro (define o enquadramento 
institucional e operacional da proteção civil no âmbito 
municipal, estabelece a organização dos serviços 
municipais de proteção civil e determina as competências 
do comandante operacional municipal);  
 
2. O artigo 6.° da Lei n.º 27/2006, de 3 de julho, define o 
dever de colaboração dos cidadãos e demais entidades 
privadas, bem como dos trabalhadores em exercício de 
funções públicas e agentes do Estado;  
 
3. A fim de prosseguir com as suas funções o SMPC, 
sempre que se justifique, pode requerer o auxílio de um 
trabalhador em exercício de funções públicas de outra 
unidade orgânica do Município, ou de outra instituição, a 
limite, de um colaborador ou de um qualquer cidadão;  
 
4. Neste pressuposto, e de forma a agilizar procedimentos, 
se torna imprescindível a autorização de auto-condução a 
todos os colaboradores e trabalhadores em exercício de 
funções públicas que se encontrem ao serviço do SMPC, 
na condução de viaturas municipais. 
 
Assim, 
 
Relativamente a viaturas municipais necessárias ao 
exercício de funções de proteção civil, determino a 
aplicação do regime de autocondução a todos os 
colaboradores e trabalhadores em exercício de funções 
públicas que se encontrem ao serviço do SMPC. 
 
Odivelas, 22 de setembro de 2015 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins) 
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DESPACHO N.º 85/PRES/2015 
 

Assunto: Delegação de competências 
Voto antecipado 

 
Hugo Manuel dos Santos Martins, Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas, no uso das minhas 
competências e nos termos do disposto nos artigos 44º a 
50º do Código do Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto-Lei nº 4/2015 de 7 de janeiro, 
pelo presente despacho DESIGNO para me substituir na 
minha ausência, aquando do exercício do direito de voto 
antecipado para as Eleições Legislativas, os(as) 
Senhores(as) Vereadores(as) Paulo César Teixeira, 
Fernanda Franchi, Edgar Valles, Mónica Vilarinho 
ou José Esteves Ferreira. 
 
Odivelas, 23 de setembro de 2015 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins) 

 
 
 

DESPACHO N.º 87/PRES/2015 
 

Assunto: Nomeação do cargo de Chefe do Gabinete de 
Apoio à Presidência da Câmara Municipal de Odivelas - 
José Esteves Ferreira 
 
Atenta a necessidade de constituição de um Gabinete de 
Apoio à Presidência da Câmara Municipal de Odivelas, a 
signatária, ao abrigo do disposto na alínea c) do n.º 1 do 
no artigo 42.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
diploma que estabelece o Regime Jurídico das Autarquias 
Locais, pelo presente Despacho, nomeia José Esteves 
Ferreira, para o cargo de Chefe de Gabinete. 
 
O presente Despacho produz efeitos a partir desta data. 
 
Odivelas, 05 de outubro de 2015 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 

DESPACHO N.º 88/PRES/2015 
 

Assunto: Delegação de Competências da Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas no Chefe do Gabinete da 
Presidência, José Esteves Ferreira 
 
Considerando que,  
 
Na sequência do meu Pedido de Suspensão de Mandato, 
aprovado na 7ª Reunião de Câmara Extraordinária, do 
passado dia 17 de agosto do corrente, em obediência ao 

disposto no artigo 9.º da Lei n.º 14/79, de 16 de maio, na 
atual redação, que aprova a Lei Eleitoral para a 
Assembleia da República, por integrar a lista de candidatos 
a deputados, apresentada pelo Partido Socialista, no 
Círculo Eleitoral de Lisboa, assumiu funções de 
Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, em regime 
de suplência, em conformidade com o disposto no artigo 
79.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada pela 
Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, o Sr. Vereador Hugo 
Manuel dos Santos Martins; 
 
No exercício das referidas funções, e tendo em vista a 
manutenção do número de vereadores que foi fixado pela 
Câmara Municipal em 23 de outubro de 2013, ao abrigo 
do n.º 2 do artigo 58.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 
setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro 
- atendendo ao posicionamento ocupado na respetiva lista 
-, designou como Vereador, em regime de permanência e 
a tempo inteiro, o Sr. José Esteves Ferreira, no âmbito do 
Despacho N.º 78/PRES/2015, de 26 de agosto, ao qual 
vieram a ser atribuídas as competências consignadas no 
Despacho n.º 79/PRES/2015, de 26 de agosto; 
 
No passado dia 5 do corrente, a signatária retomou as 
funções de Presidente de Câmara e, por força do disposto 
na primeira parte da alínea b) do artigo 50.º do novo 
Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, os referidos 
Despachos extinguiram-se, em resultado de se terem 
esgotado os seus efeitos; 
 
Nestes termos, e ao abrigo do disposto no n.º 6 do artigo 
42.º do Anexo I da Lei n º 75/2013, de 12 de setembro, 
diploma que estabelece o Regime Jurídico das Autarquias 
Locais, conjugado com o disposto nos artigos 44.º 
seguintes do Código do Procedimento Administrativo, 
aprovado em Anexo ao Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de 
janeiro, aplicável “ex vi” n.º 5 do artigo 43.º do referido 
Regime Jurídico das Autarquias Locais, delego no Senhor 
Chefe de Gabinete de Apoio Pessoal, José Esteves 
Ferreira, e sem prejuízo das competências inerentes à 
função, sem possibilidade para subdelegar, as 
competências abaixo discriminadas, nomeadamente: 

 
I 
 

No âmbito de atos de administração ordinária: 
 
1. Proceder à abertura, análise e distribuição de 
correspondência e demais expediente, dirigido à 
Presidente da Câmara, cabendo-lhe promover as 
diligências ou a prática de quaisquer atos destinados à 
instrução, pelos serviços municipais competentes, dos 
procedimentos administrativos a que respeitem; 
 
2. Assinar ou visar a correspondência da Câmara 
Municipal com destino a quaisquer entidades, com as 
seguintes exceções: 
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a) A que for dirigida ao Presidente da República, ao 
Primeiro-Ministro, Ministros, Secretários de Estado, 
Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, do Supremo 
Tribunal Administrativo e do Tribunal Constitucional, 
Presidente da Assembleia da República e Presidente da 
Associação Nacional dos Municípios Portugueses, 
Presidentes das Câmaras Municipais ou titulares de cargos 
públicos de estatuto equivalente ou superior; 
 
b) A que constituir, por si, informação, proposta ou 
decisão vinculativa para o Município ou constitutiva de 
direitos de terceiros ou que verse, de forma inovadora, 
matérias sobre as quais o Município deva pronunciar-se. 
 
3. Autorizar termos de abertura e de encerramento de 
livros sujeitos a esta formalidade; 
 
4. Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias 
autenticadas aos interessados, relativas a processos ou 
documentos constantes de processos arquivados e que 
careçam de despacho ou deliberação dos eleitos locais, 
bem como a restituição aos interessados de documentos 
juntos aos processos, sem prejuízo das salvaguardas 
estabelecidas por lei; 
 
5. Praticar todos os atos e formalidades de carater 
instrumental necessários ao exercício da minha 
competência decisória; 
 
6. Solicitar quaisquer informações destinadas a instruir os 
procedimentos administrativos, com o objetivo de 
preparar o exercício da minha competência decisória. 

 
II 
 

No âmbito de atos relativos à gestão do Gabinete da 
Presidência e do respetivo pessoal: 
 
1. Com exceção dos atos referentes à constituição, 
modificação e extinção da relação jurídica de emprego, as 
seguintes competências: 
 
a) Autorizar férias dos trabalhadores afetos a este 
Gabinete, em conformidade com os respetivos mapas e 
requerimentos apresentados dos trabalhadores, sem 
prejuízo pelo regular funcionamento do serviço e da 
salvaguarda do interesse público; 
 
b) Autorizar ausências ao serviço por pequenos períodos; 
 
c) Controlar a assiduidade, visando informação, mapas e 
relatórios de assiduidade; 
 
d) Justificar e injustificar faltas no âmbito do serviço, com 
exceção das mencionadas no n.º 3 do artigo 206.º da Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho, que aprova a Lei Geral do 
Trabalho em Funções Públicas, na sua redação atual; 
 

e) Emitir parecer sobre requerimentos de mobilidade 
interna. 

 
III 

 
A delegação de competências ora efetuada poderá ser, a 
todo o tempo, total ou parcialmente revogada, desde que 
as circunstâncias o justifiquem e os superiores interesses 
do Município o aconselhem. 
 
Nas mesmas circunstâncias e pelos mesmos motivos, 
poderão ser revogados quaisquer atos praticados pelo 
delegado, bem como poderá ser decidida a avocação de 
algum processo ou assunto. 
 
Em tais casos e enquanto o processo ou assunto não for 
devolvido à delegante, o delegado abster-se-á de praticar 
quaisquer ações ou iniciativas que, por qualquer forma, 
sejam suscetíveis de alterar a situação existente. 
 
Pelo presente Despacho, e ao abrigo do disposto no artigo 
50.º, nos artigos n.ºs 169.º e 170.º, todos do novo Código 
do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-
Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, revogo o meu Despacho 
de Delegação de Competências n.º 140/PRES/2013, de 
23 de outubro de 2013. 
 
O presente despacho produz efeitos a partir desta data. 
 
Odivelas, 05 de outubro de 2015 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Susana de Carvalho Amador) 
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VEREAÇÃO 
 

 
 

DESPACHO N.º 13/VPCT/2015 
 

Assunto: Nomeação do Dr. Luís Daniel Braga Gonçalves 
da Silva como Instrutor de Processos de Contraordenação  
 
No uso da competência prevista na alínea n), do n.º 2, do 
artigo 35°, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, para 
determinar a instrução de processos de contraordenação, 
em mim delegada pelo Despacho n.º 16/PRES/2015, de 
30 de março de 2015, pelo presente Despacho, NOMEIO 
o Sr. Dr. Luis Daniel Braga Gonçalves da Silva, Técnico 
Superior do Mapa de Pessoal da Câmara de Odivelas, 
como instrutor dos processos de contraordenação que 
corram termos na Divisão Jurídica e de Fiscalização 
Municipal da Câmara Municipal de Odivelas e que lhe 
forem atribuídos.  
 
Odivelas, 21 de setembro de 2015  
 
 

O Vereador 
 

Paulo César Teixeira 
No uso da competência que me foi delegada e subdelegada pela Sra. Presidente da 

Câmara Municipal, Susana de Carvalho Amador,  
através do Despacho n.º 16/PRES/2015, de 30 de março 

 
 
 
 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
 Ano XVI - N.º 19 – 6 de outubro de 2015  

29 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

DE ODIVELAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 





Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
 Ano XVI - N.º 19 – 6 de outubro de 2015  

31 
 

 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

 
 

4.ª SESSÃO ORDINÁRIA 
 

Realizada em 24 de setembro de 2015 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

VOTOS DE CONGRATULAÇÃO 
 

 
 

VOTO DE CONGRATULAÇÃO 
 

“NELSON ÉVORA – MEDALHA DE BRONZE NO TRIPLO SALTO” 
 

Uma vez mais Nelson Évora merece a congratulação 
desta Assembleia, este jovem munícipe de Odivelas, 
conquistou no final do mês passado, mais uma medalha, a 
medalha de bronze na prova do triplo salto dos Mundiais 
de Atletismo de Pequim, na China ao saltar 17.52 metros, 
a sua melhor marca da temporada.  
 
Nelson Évora chegou ao estádio com a sexta marca do 
ano entre os participantes – 17,24 metros, e supera-a 
garantindo a sua posição, a posição de Portugal, no pódio. 
 
Nelson Évora é um estímulo para Odivelas e para 
Portugal, já conquistou vários títulos relevantes e 
acreditamos que esta medalha foi mais uma dessas tantas 
conquistas, conquistas que certamente irão prosseguir e 
marcar a sua vida e a sua carreira. 
 
Dada a honra, promoção e estimulo que dá a Odivelas e a 
Portugal, Nelson Évora merece, por unanimidade, o voto 
de congratulação desta Assembleia.  
 
(Documento apresentado pela bancada do PS – Aprovado por 
Unanimidade.) 

 
O Presidente da Assembleia Municipal de Odivelas 

 
(Miguel Cabrita) 

 
 
Odivelas, 25 de setembro de 2015 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 

VOTO DE CONGRATULAÇÃO 
 

“USF NOVO MIRANTE” 
 

A procura e o garante de melhores condições ao nível da 
saúde, e a promoção de estilos de vida saudáveis para toda 
a população, têm sido uma das prioridades máximas do 
Executivo Municipal liderado pelo PS. 
 
Ao longo dos anos recentes, é inegável que o Município 
de Odivelas tem realizado um esforço redobrado na 
defesa de um melhor acesso a cuidados de saúde de 
proximidade com efetiva qualidade. Prova disso mesmo 
foi o surgimento de novos equipamentos da saúde no 
concelho, na Ramada, na Póvoa de Santo Adrião e a 
possibilidade de o Centro de Saúde da Pontinha ser 
instalado num novo edifício. 
 
Por isso, em agosto de 2014, vimos com bons olhos a 
decisão da ARSLVT de transferir o Centro de Saúde da 
Pontinha para a nova estrutura já ocupada em parte pelo 
Centro de Saúde de Carnide, considerando que se tratava 
de instalações modernas, construídas de raiz e com 
qualidade para o fim em causa, muito próximas do centro 
da Vila, proporcionando uma grande melhoria dos 
cuidados de saúde prestados aos utentes da Pontinha. 
 
Numa lógica de otimização de recursos, foi assim 
resolvido o problema do antigo Centro de Saúde da 
Pontinha, cujas instalações, embora com mais 
centralidade, eram de todo desadequadas para aquele fim, 
situação que há muito era alvo de reclamações dos 
utentes.   
 
A culminar este processo, no passado dia 9 de setembro 
foi inaugurada nas novas instalações a quarta Unidade de 
Saúde Familiar do nosso Concelho - a USF Novo 
Mirante, numa lógica organizacional diferente da Unidade 
de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP), permitindo 
uma melhor qualidade assistencial e condições de trabalho 
mais vantajosas para os profissionais, como acontece em 
todas as USF, sendo por isso uma mais-valia para os 
utentes da Pontinha, situação que teve também o apoio 
inequívoco da Junta de Freguesia da União das Freguesias 
de Pontinha e Famões. 
 
Para a melhoria de condições assistenciais pontuam o 
horário alargado de atendimento das 8 às 20 horas, a 
certeza de haver sempre pelo menos um médico nesse 
período de atendimento, a cobertura total da população 
inscrita, isto é, todos os inscritos têm médico de família, 
além da possibilidade de atendimento mesmo na ausência 
do médico de família do doente necessitado.  
 
Esta USF abre com cerca de 10.800 utentes inscritos e 
com uma equipa composta por 6 médicos de família, 8 
enfermeiros de família e 5 administrativos.  
 
Os dados da UCSP apontavam para um total de 21.716 
utentes, em que cerca de 17.634 tinham médico de família 
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atribuído e cerca de 4082 não tinham, com uma equipa 
composta por 5 médicos e 3 enfermeiros.  
 
A criação da USF Novo Mirante surgiu, portanto, em boa 
hora, pois o reforço da equipa clínica com mais médicos e 
enfermeiros permite diminuir o número de utentes sem 
médico de família em cerca de 90%.  
 
Odivelas é o exemplo que se pode gerir com rigor, honrar 
os compromissos e ainda assim investir no Concelho e 
nas pessoas. É nessa senda que o PS continua a cumprir 
com o seu programa, pois somos aqueles que nunca se 
resignam e que procuram, acima de qualquer vicissitude 
ou constrangimento económico, manter uma gestão 
responsável e adaptável às circunstâncias, e ainda assim 
promover mais Saúde e Bem-estar para os Odivelenses, e, 
neste caso concreto, para os Pontinhenses. 
 
Por muito que custe reconhecer e aceitar a algumas forças 
políticas do Concelho, continuamos a ser em Odivelas o 
poder local de ação, responsável e de confiança, aquele 
que faz bem às pessoas e que trabalha diária e 
afincadamente para melhorar a qualidade de vida dos 
Munícipes. 
 
Pelas razões expostas, a Assembleia Municipal de 
Odivelas, apresenta o seu voto de congratulação pela 
decisão de criar a Unidade de Saúde Familiar Novo 
Mirante no Centro de Saúde da Pontinha. 
 
(Documento apresentado pela bancada do PS – Aprovado por 
Maioria com os votos a favor das bancadas do PS e do PSD, e com 
as abstenções das bancadas da CDU, do BE e do CDS/PP) 

 
O Presidente da Assembleia Municipal de Odivelas 

 
(Miguel Cabrita) 

 
Odivelas, 25 de setembro de 2015 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

MOÇÕES 
 

 
 

MOÇÃO 
 

“SOBRE A SITUAÇÃO DOS REFUGIADOS E 
IMIGRANTES NA EUROPA” 

 
Considerando: 
 
Que os movimentos migratórios e de imigrantes são 
autênticas fugas à pobreza, à guerra e à morte.  
 

As centenas de milhar de seres humanos e de famílias 
inteiras que arriscam a vida em luta pela sua sobrevivência, 
carregam consigo histórias dramáticas de vida. 
 
Considerando que o seu inalienável direito à vida e à 
dignidade é um princípio basilar consagrado na Carta das 
Nações Unidas; 
 
Que se deve sublinhar que esta dura realidade é uma 
dolorosa demonstração do carácter desumano, explorador 
e agressivo do sistema que domina atualmente a maior 
parte das relações internacionais, caracter esse para o qual 
têm chamado a devida atenção as mais insuspeitas 
personalidades; 
 
Considerando ainda que: 
 
A mesma dura realidade com que nos confrontamos tem 
causas mais profundas e decisivas nos processos de 
desestabilização levados a cabo em vários pontos do 
Globo de que são exemplos paradigmáticos o Iraque, a 
Líbia e a Síria, processos esses que estão na origem da 
presente catástrofe humanitária; 
 
Que é deplorável que a União Europeia, a qual não pode 
enjeitar as suas responsabilidades em todo este processo, 
reaja a esta realidade, identificando no direito à 
sobrevivência de milhões de seres humanos uma ameaça, 
abrindo por aí campo à ascensão política de uma extrema-
direita xenófoba e racista e às suas ações criminosas; 
 
Que a resposta necessária a esta situação passa 
obrigatoriamente pelo respeito dos direitos humanos, 
incluindo sociais e laborais, e pelo direito dos povos ao 
desenvolvimento e à livre decisão sobre o seu futuro;  
 
Que essa mesma resposta passa igualmente pelo 
abandono das teorias e práticas políticas de repressão e de 
militarização desta questão, políticas essas que, como a 
realidade demonstra apenas aprofundam as causas e 
alimentam as redes de imigração ilegais e todo um 
conjunto de negócios sujos ligados à poderosa indústria 
do armamento, dos petróleos e outras; 
 
Que, em contraponto, essa resposta deve passar pelo 
desenvolvimento de uma política humanitária de apoio 
aos refugiados e de respeito pelos direitos dos migrantes e 
pelo combate às causas da imigração em massa – ou seja 
pelo fim das políticas de guerra e ingerência, pelo fim de 
todas as formas de neocolonialismo e exploração dos 
povos e países de África e do Médio Oriente, pelo 
respeito da soberania e independência dos Estados, pelo 
decidido combate à pobreza e por políticas de real 
solidariedade e cooperação para o desenvolvimento dos 
países economicamente menos desenvolvidos. 
 
Face à dimensão do drama humano do movimento 
de refugiados e imigrantes oriundos de várias regiões 
do continente africano, Médio Oriente e outras zonas 
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do Mundo, a Assembleia Municipal de Odivelas, 
reunida em Sessão Ordinária, em 24 de Setembro de 
2015, delibera: 
 
1. Expressar a sua solidariedade aos povos vítimas da 
ingerência e agressão externa – designadamente ao povo 
da Síria que está hoje a constituir o maior contingente de 
refugiados – e aos povos vítimas de exploração e de saque 
dos recursos naturais e de negação dos seus mais básicos 
direitos económicos e sociais; 
 
2. Que o governo português deve, por razões 
humanitárias e por obrigação constitucional, tomar as 
medidas para dar o devido acolhimento a refugiados e 
imigrantes numa expressão da solidariedade do Estado 
Português para com os povos vítimas das agressões e 
políticas anteriormente referidas; 
 
(Documento apresentado pela bancada da CDU – Aprovado por 
Maioria com os votos a favor das bancadas do PS, CDU, BE e 
CDS/PP e com os votos contra da bancada do PSD) 
 
O Presidente da Assembleia Municipal de Odivelas 

 
(Miguel Cabrita) 

 
Odivelas, 25 de setembro de 2015 

 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

MOÇÃO 
 

“CONTRA OS CORTES IMPOSTOS PELO GOVERNO AO 
ENSINO ARTÍSTICO ESPECIALIZADO” 

 
Considerando que: 
 
As Escolas do Ensino Artístico Especializado asseguram 
um serviço público de formação artística de qualidade e 
funcionam como polos de dinamização social, cultural e 
económica das regiões em que estão inseridas.  
 
O seu impacto social reflete-se não só nos postos de 
trabalho que representam mas sobretudo na salvaguarda 
do direito ao acesso ao Ensino Artístico Especializado por 
parte da população escolar, na garantia da possibilidade de 
prosseguimento de estudos, na concretização do direito à 
fruição e criação cultural.  
 
Este tipo de ensino, que é indiscutivelmente um pilar na 
educação dos jovens do nosso país, pela especificidade do 
seu currículo, obedece a regras exigentes de financiamento 
que também exigem dos alunos um elevado grau de 
empenhamento e aproveitamento. Embora muito 
estruturados, estes cursos sofrem quase todos os anos 
reformulações curriculares e alterações nas regras de 
financiamento, impostas às escolas muitas vezes com uma 
calendarização desadequada e de forma pouco ponderada. 

No ano letivo transato, estas escolas atravessaram um 
período extraordinariamente crítico, de grave asfixia 
financeira, devido aos sucessivos atrasos no 
financiamento, em inúmeros casos superiores a seis 
meses. 
 
Este ano, a partir de uma medida que, à partida, seria 
positiva (alteração das regras de financiamento/ 
financiamento do ensino artístico especializado em todo o 
território nacional com verbas do Orçamento de Estado), 
a poucas semanas do início das aulas, os resultados 
provisórios das candidaturas ao financiamento revelavam, 
para perplexidade de todos, cortes de financiamento que 
em algumas escolas atingiam mesmo os 40%.  
 
Estes cortes, que incidiam principalmente na entrada de 
novos alunos, seja nos cursos de iniciação, seja nos 
primeiros anos do ensino articulado, impediam o acesso 
de 7500 alunos ao ensino artístico e colocavam em risco o 
posto de trabalho de cerca de 350 professores em todo o 
país (ou à redução do seu horário na ordem dos 30%, com 
correspondente impacto salarial), gorando as legítimas 
expetativas de encarregados de educação e alunos, que, na 
maioria dos casos, seriam forçados a desistir. Não 
havendo novas entradas e apoio a novas turmas de 
substituição dos alunos que iriam terminando, teríamos o 
regresso aos tempos em que o ensino da música apenas 
estava disponível para os jovens cujas famílias tinham 
mais recursos. 
 
Só no concelho de Odivelas, os cortes então 
anunciados para o Conservatório de Música D. Dinis 
iriam impedir que, este ano letivo, cerca de duas 
centenas de crianças pudessem iniciar ou continuar 
uma aprendizagem musical que até agora tinha sido 
proporcionada. 
 
Os critérios para atribuição de verbas às escolas não foram 
manifestamente claros e não respeitavam nem a 
continuidade do percurso escolar, nem a sustentabilidade 
e estabilidade das escolas. 
 
Após inúmeros protestos por parte dos alunos, 
encarregados de educação, professores e diretores de 
escolas, o Governo, através do Ministério da Educação e 
Ciência, veio agora, no início da semana, com as eleições à 
porta, tentar emendar a mão e anunciar que iria 
disponibilizar um montante adicional de quatro milhões 
de euros de modo a fazer face aos cortes resultantes das 
alterações ao financiamento, montante esse que, segundo 
a Associação Portuguesa de Instituições de Ensino da 
Música, permitiria apenas resolver metade dos problemas.  
 
Face ao exposto, a Assembleia Municipal de 
Odivelas, reunida em sessão ordinária, a 24 de 
setembro de 2015, delibera: 
 
1. Saudar a ação de protesto promovida no passado dia 18 
de setembro, em frente ao Ministério da Educação e 
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Ciência, que contou com a participação de mais de uma 
centena alunos e professores das escolas de ensino 
artístico especializado, contra os cortes então anunciados 
que impediam milhares de crianças de iniciar ou continuar 
uma aprendizagem musical que até agora tinha sido 
possibilitada; 
 
2. Solidarizar-se com as escolas do ensino artístico 
especializado, os docentes, os alunos, pais e encarregados 
de educação, através do apoio a todas as iniciativas que as 
mesmas possam vir a desenvolver em prol da valorização 
e defesa do ensino artístico especializado e em defesa das 
condições materiais e humanas que salvaguardem o 
cumprimento do papel destas escolas na formação da 
cultura integral do indivíduo; 
 
Mais delibera instar o Governo a: 
 
3. Assegurar um financiamento que vise a dignificação das 
Escolas do Ensino Artístico Especializado e salvaguarde a 
igualdade de oportunidades a todos os alunos no acesso à 
oferta deste ensino. 
 
4. Honrar, na íntegra, os compromissos que assumiu, 
garantindo que todos os alunos financiados no ano letivo 
transato, quer no ensino articulado, quer no supletivo, 
manterão a possibilidade de terminar a sua formação 
musical nas condições que vigoravam aquando do seu 
começo, assegurando que as escolas possam, no mínimo, 
manter o número de alunos de 2014/2015; 
 
5. Equacionar urgentemente o financiamento dos alunos 
de iniciação e a manter os três escalões de financiamento 
que permitem a progressão na carreira aos docentes; 
 
(Documento apresentado pela bancada da CDU – Aprovado por 
Maioria com os votos a favor das bancadas do PS, CDU, BE e 
CDS/PP e com os votos contra da bancada do PSD) 

 
O Presidente da Assembleia Municipal de Odivelas 

 
(Miguel Cabrita) 

 
Odivelas, 25 de setembro de 2015 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

REVISÃO ORÇAMENTAL 
 

 
 

2.ª REVISÃO ORÇAMENTAL DE 2015 
12.ª MODIFICAÇÃO ORÇAMENTAL 

 
2.ª Revisão Orçamental de 2015, 12.ª Modificação 
Orçamental, remetida pelo Senhor Presidente da Câmara, 
à Assembleia Municipal de Odivelas, aprovada na 17.ª 

reunião ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, 
realizada a 9 de setembro de 2015, (Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 18/2015, de 22 de setembro, página 7). 
De acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2015/9013, de 2015-09-03 e nos termos dos 
Mapas anexos à informação. 

 
 

“PREÂMBULO 
 

A presente REVISÄO ORÇAMENTAL encontra-se 
devidamente calendarizada de acordo com o mapa das 
modificações orçamentais aprovado em 2015 e permitirá 
incorporar no Orçamento do presente ano, a inscrição de 
novos projetos, bem como ajustamentos nas dotações dos 
projetos e ações atualmente existentes. 
 
Em relação à despesa, salientam-se as propostas de 
ajustamento e de criação de novos projetos, enviadas 
pelos diversos serviços municipais, destacando-se a 
inscrição do projeto de Construção da Unidade de Saúde 
de Odivelas no valor de 10.000,00 Euros e do reforço dos 
projetos relativos a Arruamentos no Concelho e 
Sinalização Horizontal e Vertical, no valor de 100.000,00 e 
60.000,00 Euros, respetivamente.  
 
Em relação à receita, destaca-se a inscrição do projeto 
cofinanciado “Inovar para Competir - Parceiras Locais”, 
com o valor de 27.454,15 Euros e do projeto acima 
referido relativo à Construção da Unidade de Saúde de 
Odivelas, no valor de 10.000,00 Euros. 
 
Numa análise comparativa, do Lado da Despesa, entre as 
dotações atuais e o previsto na presente REVISÃO 
ORÇAMENTAL, verifica-se um aumento das despesas 
correntes em 5.150,00 euros por contrapartida de um 
decréscimo de igual montante ao nível das despesas de 
capital, mantendo-se a conta Orçamental da despesa, em 
85.987.184,00 Euros. 
 
Relativamente, ao lado da Receita, verifica-se um aumento 
das receitas de capital em 37.454,15 euros por 
contrapartida da diminuição das outras receitas em 
16.000,00 euros e das receitas correntes em 21.454,15 
euros, mantendo-se deste modo a conta Orçamental da 
receita, em 85.987.184,00 Euros. 
 
Odivelas, 04 de setembro de 2015 
 

O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, 
 

(Hugo Martins) 
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(valores em euros) 

Receitas 

 Inicial Atual Variação Após 2.ª 
Revisão 

Variação 
(5) 

 (1) (2) (3)=(2)-(1) (4) Valores Perc. 

Correntes 63.268.182,00 62.086.013,54 -1.182.168,46 62.064.559,39 -21.454,15 0,0% 

Capital 19.707.728,00 19.707.728,00 0,00 19.745.182,15 37.454,15 0,2% 

Outras 20.000,00 4.193.442,46 -4.173.442,46 4.177.442,46 -16.000,00 -0,4% 

Total 82.995.910,00 85.987.184,00 -5.355.610,92 85.987.184,00 0,00 0,00% 

 
 

(valores em euros) 

Despesas 

 Inicial Atual Variação 
Após 2.ª 
Revisão 

Variação 
(5)  

 (1) (2) (3)=(2)-(1) (4) Valores Perc. 

Correntes 63.140.359,02 61.945.656,90 -1.194.702,12 61.950.806,90 5.150,00 0,0% 

Capital 19.855.550,98 24.041.527,10 4.185.976,12 24.036.377,10 -5.150,00 0,0% 

Outras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 n.a 

Total 82.995.910,00 85.987.184,00 2.991.274,00 85.987.184,00 0,00 0,00% 

 
(…)” 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 

PROGRAMA DE APOIO 
 

 
 

PAGIEE - PROGRAMA DE APOIO À GESTÃO DAS 
INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS ESCOLARES 

 
Programa de Apoio à Gestão das Instalações e 
Equipamentos Escolares – PAGIEE, para 2015/2016. Os 
critérios de apoio ao PAGIEE, para o ano letivo 
2015/2016, são os seguintes: manutenção e conservação 
de escolas (de 2/3 Ciclos) do ensino Básico da rede 
pública com e sem equipamentos desportivos integrados, 
até ao montante de €15.000,00; apetrechamento, até ao 
montante de €2.500,00; equipamento de gestão corrente, 
até ao montante de €2.500,00; conservação/manutenção 
dos espaços verdes e logradouro, até ao montante de 
€5.000,00. De acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2015/8417, de 2015-08-12, remetida pelo Senhor 
Presidente da Câmara, à Assembleia Municipal de 
Odivelas, aprovada na 16.ª reunião ordinária da Câmara 
Municipal de Odivelas, realizada a 26 de agosto de 2015, 
(Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 17/2015, de 8 
de setembro, página 10), nos seguintes termos: 
 
A) - Autorizar a transição do valor da despesa não 
realizada, no PAGIEE 2014/2015, sem penalizações; 
 
Pela análise dos dados e dos documentos apresentados 
pela EB António Gedeão, constaram os serviços, que o 
apoio financeiro atribuído foi aplicado praticamente na 
totalidade, à exceção de €0,57 (cinquenta e sete cêntimos), 

pelo que a Direção da Escola solicitou autorização para 
não lhe ser deduzido esse valor e que o mesmo transite 
para o ano subsequente de acordo com o disposto no 
ponto 3 do artigo 10 do Programa. 
 
Pela análise dos dados e dos documentos apresentados 
pela EB D. Dinis, constaram os serviços, que o apoio 
financeiro atribuído foi aplicado praticamente na 
totalidade, à exceção de €0,95 (noventa e cinco cêntimos), 
pelo que a Direção da Escola solicitou autorização para 
não lhe ser deduzido esse valor e que o mesmo transite 
para o ano subsequente de acordo com o disposto no 
ponto 3 do artigo 10 do Programa. 
 
Pela análise dos dados e dos documentos apresentados 
pela EB Vasco Santana, constataram os serviços, que não 
foi aplicado na totalidade o apoio financeiro atribuído 
pelo que, a Direção da escola solicitou autorização para 
não lhe ser deduzido o valor de €10.190,01 (dez mil, cento 
e noventa euros e um cêntimo) e que o mesmo transite 
para o ano subsequente de acordo com o disposto no 
ponto 3 do artigo 10 do Programa. 
 
Pela análise dos dados e dos documentos apresentados 
pela EB Carlos Paredes, constataram os serviços, que não 
foi aplicado na totalidade o apoio financeiro atribuído 
pelo que, a Direção da escola solicitou autorização para 
não lhe ser deduzido o valor de €18.896,81 (dezoito mil, 
oitocentos e noventa e seis euros e oitenta e um cêntimos) 
e que o mesmo transite para o ano subsequente de acordo 
com o disposto no ponto 3 do artigo 10 do Programa. 
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B) - Aumentar o apoio financeiro em € 5.000,00 por 
escola destinado à manutenção e conservação dos espaços 
verdes e logradouro das Escolas Básicas António Gedeão, 
Vasco Santana, Carlos Paredes e D. Dinis; 
 
C) - As candidaturas e concessão do apoio financeiro às 
Escolas Básicas de 2º e 3º Ciclo, António Gedeão, Carlos 
Paredes, Vasco Santana e D. Dinis, para o ano letivo de 
2015/2016. 
 
Os montantes com o PAGIEE 2015/2016 são os 
seguintes: 
 

Critérios de Apoio 
EB 
António 
Gedeão 

EB D. 
Dinis 

EB Carlos 
Paredes 

EB Vasco 
Santana 

Manutenção 15.000,00€ 15.000,00€ 15.000,00€ 15.000,00€ 

Apetrechamento 2.500,00€ 2.500,00€ 2.500,00€ 2.500,00€ 

Equipamento 2.500,00€ 2.500,00€ 2.500,00€ 2.500,00€ 

Espaços Verdes e 
Logradouro 5.000,00€ 5.000,00€ 5.000,00€ 5.000,00€ 

Saldo 2014/2015 0,57 € 0,95 € 18.896,81€ 10.190,01€ 

Total 25.000,57€ 25.000,95€ 43.896,81€ 35.190,01€ 

 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS DE 
ÁGUAS E RESÍDUOS DE LOURES E ODIVELAS 

 

 
 

PROCEDIMENTO CONCURSAL 
ASSISTENTE TÉCNICO 

 
Autorizar a abertura de Procedimento Concursal para 9 
(nove) postos de trabalho na categoria de Assistente 
Técnico, em regime de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, para o Departamento 
Comercial dos serviços Intermunicipalizados de Águas e 
Resíduos de Loures e Odivelas, nos termos apresentados 
na Proposta 449/2015 do Conselho de Administração dos 
SIMAR Loures e Odivelas, remetida através do ofício 
S/14874, de 3 de julho de 2015, de acordo com a 
informação n.º Interno/2015/7477, de 2015.07.10, 
remetida pela Senhora Presidente da Câmara, à 
Assembleia Municipal de Odivelas, aprovada na 15.ª 
reunião ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, 
realizada a 29 de julho de 2015, (Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 15/2015, de 11 de agosto, página 
14). 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


