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CCÂÂMMAARRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  
 

 
 

22..ªª  RREEUUNNIIÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  
 

rreeaalliizzaaddaa  eemm  3311  ddee  JJaanneeiirroo  ddee  22000077  
 
 
 
 

DDEELLIIBBEERRAAÇÇÕÕEESS  
 

 
 
 

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
 

 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ODIVELAS 
 

A Câmara Municipal tem urgência na deliberação pela 
Assembleia Municipal de um conjunto de documentos 
que se consideram importantes para o desenvolvimento 
da actividade Municipal.  
 
Assim, nos termos do art. 50°, n.º 1, alínea a), da Lei 
169/99, com as alterações da Lei 5/A, de 2002, de 11 
Janeiro, propõe-se que a Câmara Municipal requeira ao 
Senhor Presidente da Assembleia o agendamento de uma 
Sessão Extraordinária daquele Órgão. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
 

 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 
 

Agendar uma reunião Extraordinária da Câmara 
Municipal de Odivelas, para o próximo dia 7 de Fevereiro 
de 2007, pelas 09h30m, no Salão Nobre dos paços do 
Concelho.  
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MOÇÃO 
 

 
 

VISITA À ESCOLA BÁSICA 2,3 – GONÇALVES CRESPO 
FREGUESIA DA PONTINHA 

 
“Os Eleitos da Câmara Municipal de Odivelas, a convite 
da Associação de Pais da Escola EB 2,3 Gonçalves 
Crespo, visitaram esta escola e têm opinião que todos os 
governos, ostracizaram este estabelecimento de ensino. 
Não olharam, acima de tudo, para os alunos, Auxiliares de 
Educação e Professores que a frequentam, assim como 
para os que por lá já passaram nestes últimos 30 anos. 
 
É tempo para dizer basta. É tempo para ser mudado o 
entendimento de que, por motivo da construção e 
manutenção destas escolas estarem fora das competências 
dos municípios, estes nada têm a ver com elas. Não é 
verdade que assim seja, pois temos que defender o que de 
melhor existe na sociedade: - As crianças. Os Auxiliares de 
Educação, os Professores e por arrastamento os pais das 
crianças são também directamente lesados nesta forma de 
tratar as questões da Educação. 
 
Esta escola não tem tido manutenção, tem paredes com 
fendas, muros a cair, coberturas com placas partidas e 
algumas desaparecidas com o vento, sendo as mesmas 
produzidas com amianto, material cancerígeno, entra 
chuva nas salas de aula, algumas delas fechadas por terem 
cheiros nauseabundos, outras com grandes buracos, 
portas partidas, chove na biblioteca e no gabinete de 
audiovisuais, algerozes entupidos, as casas de banho com 
buracos a rivalizarem com os das sanitas, um refeitório 
com condições de segurança e higiene fora da Lei, o que 
leva a que poucos lá efectuem as suas refeições em virtude 
de os encarregados de educação recearem que os seus 
filhos sejam prejudicados.  
 
Por estranho que pareça e ao contrário do que diz a 
Senhora Ministra da Educação, é o excelente corpo 
docente, com verdadeiro espírito de missão, que garante 
as condições sofríveis para que lá se ministre saber. Uns 
pagam totalmente do seu bolso para criarem as condições 
que têm dentro da sua sala de aula, outros quotizam-se 
para em conjunto adquirirem o que necessitam, todos 
fazem pela vida para resolver uma situação que é da 
responsabilidade do Estado como diz a Constituição da 
Republica. 
 
O meio social em que esta escola está inserida é difícil, 
mas o que encontramos não é principalmente resultado de 
vandalismo, é sim resultado do abandono, da falta de 
investimento financeiro e falta de vontade política em 
última instância.  
 
Por tudo o que acima se refere, este executivo municipal 
exige a adopção de medidas urgentes para resolver de 
imediato os problemas mais significativos que garantam as 
condições mínimas de segurança, bem estar e de ensino à 
população estudantil desta escola, sem prejuízo de ser 
encontrada com a maior urgência possível a solução 
definitiva deste grave problema.” 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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PROJECTO DE REGULAMENTO 
 

 
 

REGULAMENTO DO PERÍODO DE FUNCIONAMENTO, 
PERÍODO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO E DO HORÁRIO 

DE TRABALHO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 
 

Projecto de Regulamento do Período de Funcionamento, 
Período de Atendimento ao Público e do Horário de 
Trabalho da Câmara Municipal de Odivelas, que pretende 
substituir as Normas de Horário de Trabalho actualmente 
em vigor e que foram implementadas pela Comissão 
Instaladora do Município de Odivelas, aprovadas na sua 
1.ª Reunião extraordinária de 16 de Setembro de 1999. O 
presente projecto de regulamento está centrado em três 
eixos prioritários: adopção do horário de trabalho flexível 
como modalidade geral; fixação de horários contínuos 
para os serviços municipais que prestam atendimento ao 
público, de acordo com o disposto no artigo 6.º, do 
Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de Abril e introdução do 
registo automático da assiduidade. Nos termos e de 
acordo com o proposto na informação dos serviços n.º 
Interno 2007/898, de 19.01.2007. 
 
Este assunto carece de deliberação da Assembleia Municipal 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

TRANSFERÊNCIA DE VERBA 
 

 
 

TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA A ODIVELCULTUR 
GESTÃO, PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO CULTURAL, E.M. 

 
Transferência para a Odivelcultur – Gestão, Produção e 
Divulgação Cultural, E.M., de um subsídio à exploração, 
na sequência do Contrato Programa, celebrado entre o 
Município de Odivelas e a Odivelcultur, E.M., no valor 
total de € 879.750,00 (oitocentos e setenta e nove mil e 
setecentos e cinquenta euros), a ser pago em doze 
prestações de valor idêntico, a verba acima referida 
encontra-se inscrita nas GOP’s de 2007, projecto 2007/A 
99 a dotação está cativa para realização da despesa, de 
acordo e nos termos da informação n.º Interno/2007/ 
1035. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LICENÇA DE FUNCIONAMENTO 
 

 
 

CONCESSÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO PARA 
ESTABELECIMENTO DE BEBIDAS (CAFÉ E CERVEJARIA) 

 
Concessão de uma licença de funcionamento autónoma, 
para o estabelecimento de Bebidas (Café e Cervejaria), sito 
na Rua Manuel Simões Castelo, n.º 6 – Bairro Campos de 
Caneças, na Freguesia de Caneças, não concedendo a 
mesma quaisquer direitos urbanísticos, devendo o titular 
adoptar as determinações que lhe vierem a ser impostas 
no âmbito do reordenamento do território, de acordo com 
o proposto na informação n.º 1241/DAJG/DL/SLRB, de 
18.12.2006. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

HABITAÇÃO 
 

 
 

LEVANTAMENTO DO ÓNUS DE INALIENABILIDADE DE FRACÇÃO 
 

Levantamento do ónus de inalienabilidade a que se 
encontra sujeita a fracção sita na Rua José Régio, n.º 9, 3.º 
Direito, em Odivelas, de acordo e nos termos previstos no 
n.º 8 das Normais Gerais de Alienação de Fogos 
Municipais, e ao abrigo dos n.ºs 11 e 12 das referidas 
normas, nos termos e de acordo com o proposto na 
informação n.º 001/DHSAS/2007, de 04.01.2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

DESAFECTAÇÃO DE PARCELAS DE TERRENO 
 

 
 

DESAFECTAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO PARA O DOMÍNIO 
PRIVADO DE DUAS PARCELAS DE TERRENO 

 
Desafectação do domínio público, para posterior cedência 
ao Centro Comunitário e Paroquial da Ramada, das 
parcelas de terreno situadas na Urbanização do Porto 
Pinheiro, uma parcela com a designação “E” com a área 
de 14.608,00 m2 que confronta a Norte com a secção G, 
art.11º, a Sul com o Lote 1 –  Zona 6, alvará de loteamento 
n.º 1/2001, a Nascente com nova parcela, a poente com 
secção G, Art. 40º e uma outra parcela com a designação 
“F” com a área de 3.336,00 m2 que confronta a norte com 
secção D, art. 34º, a sul com nova parcela, a nascente com 
secção G, art. 9º e a poente com secção G, art. 11º, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
1363/DP/2007, de 24.01.2007. 
 
Este assunto carece de deliberação da Assembleia Municipal 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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DENÚNCIA DE PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO 
 

 
 

ENTRE O MUNICÍPIO DE ODIVELAS 
E A ASSOCIAÇÃO DE XADREZ DE LISBOA 

 
Denúncia do Protocolo de colaboração celebrado entre o 
Município de Odivelas e a Associação de Xadrez de 
Lisboa, deliberado e aprovado na 4.ª reunião ordinária da 
Comissão Instaladora do Município de Odivelas, e 
assinado em 16 de Março de 2000, e alterado por 
deliberação da Comissão Instaladora da Câmara Municipal 
na sua 9.ª reunião ordinária de 2 de Maio de 2001, 
protocolo que visava, articular recursos e acções com a 
finalidade de divulgar e incrementar o Xadrez no contexto 
do desenvolvimento desportivo do Município de 
Odivelas, através da definição de princípios e normas 
claras de relacionamento entre as duas instituições, 
promover a generalização e o desenvolvimento do Xadrez 
no concelho de Odivelas, e aumentar progressivamente o 
número de praticantes nesta modalidade, privilegiando os 
escalões etários mais baixos e o alargamento progressivo 
aos outros escalões, de acordo com o proposto na 
informação n.º 557/DD/06, de 18.12.2006. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

SERVIÇO DE REFEIÇÕES NAS ESCOLAS 
 

 
 

REVOGAÇÃO DA AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE REFEIÇÕES 
AQUISIÇÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO 
DE REFEIÇÕES TRANSPORTADAS A QUENTE 

 
Revogação da proposta de aquisição do Serviço de 
Refeições nas Escolas do 1º Ciclo e Jardins de Infância 
para o ano lectivo 2006/2007, deliberação tomada na 21ª 
Reunião da Câmara Municipal, em 15 de Novembro de 
2001, (Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 21 de 
2006, página 14) e aprovado pela Assembleia Municipal na 
2.ª reunião da 5.ª Sessão Ordinária realizada em 21 de 
Dezembro de 2006, (Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões n.º 23 de 2006, página 53): 
 
Revogação da proposta aprovada na 21ª reunião da 
Câmara Municipal, realizada em 15 de Novembro de 
2006, relativa ao transporte de alunos da EB1 n.º 3 de 
Famões, Bairro do Trigache, para irem almoçar ao 
refeitório da escola EB1 da Quinta das Dálias (Boletim 
Municipal das Deliberações e Decisões n.º 21 de 2006, página 18); 
 
Aquisição do fornecimento do serviço de refeições 
transportadas a quente, para o 2º e 3º períodos do ano 
lectivo 2006/2007 e seguintes, até à conclusão do contrato 
de prestação de serviços de fornecimento de refeições 
actualmente em vigor, nos estabelecimentos de ensino 
constantes da informação dos serviços com o n.º Interno 
2007/1254, de 23 de Janeiro de 2007. 

 
Este assunto carece de deliberação da Assembleia Municipal de 
Odivelas, dado tratar-se de uma alteração ao Contrato já aprovado, 
pela mesma, em 2006. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PROGRAMA DAS VISITAS DE ESTUDO 
 

 
 

VISITAS DE ESTUDO DOS ESTABELECIMENTOS EDUCATIVOS 
DA REDE PÚBLICA – ANO LECTIVO 2006/2007 

 
Revogação parcial do Programa das Visitas de Estudo, 
aprovado na 17ª Reunião da Câmara Municipal, de 6 de 
Setembro de 2006, (Boletim Municipal n.º 17/2006 de 19 de 
Setembro, página 10) . Esta revogação parcial é concernente à 
disponibilização de transporte,  sendo que, até ao final do 
presente ano lectivo, o critério para a cedência de 
autocarros para este Programa é, unicamente, o da 
disponibilidade da frota municipal, dentro dos limites 
definidos inicialmente, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2007/1282 de 24-01-2007. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

ODIVELAS FUTEBOL CLUBE 
 

Atribuição ao Odivelas Futebol Clube, no âmbito do 
Programa de Apoio ao Rendimento Desportivo de 
Odivelas (PARDO), Programa A, de um apoio, sob a 
forma de transporte, a realizar em veículo municipal no 
dia 04 de Fevereiro de 2007, para deslocação ao 
Entroncamento, de acordo com o proposto na 
informação n.º 023/DD/07, de 10-01-2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ODIVELAS FUTEBOL CLUBE 
 

Atribuição ao Odivelas Futebol Clube, no âmbito do 
Programa de Apoio ao Rendimento Desportivo de 
Odivelas (PARDO), Programa A, de um apoio, sob a 
forma de transporte, a realizar em veículo municipal no 
dia 11 de Fevereiro de 2007, para deslocação a Braga, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2007/989, de 22-01-2007. 

 
(Aprovado por unanimidade) 
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CENTRO ESCOLAR REPUBLICANO TENENTE VALDEZ 
 

Atribuição ao Centro Escolar Republicano Tenente 
Valdez, no âmbito do Programa de Apoio ao 
Associativismo Desportivo de Odivelas (PADO), Sub-
Programa A4, de um apoio, sob a forma de transporte, a 
realizar em veículo municipal no dia 03 de Fevereiro de 
2007, para deslocação à Lourinhã, de acordo com o 
proposto na informação n.º 026/DD/07, de 12-01-2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

GRUPO RECREATIVO PRESA CASAL DO RATO 
 

Atribuição ao Grupo Recreativo Presa Casal do Rato, no 
âmbito do Programa de Apoio ao Associativismo 
Desportivo de Odivelas (PADO), Sub-Programa A4, de 
um apoio, sob a forma de transporte, a realizar em veículo 
municipal no dia 11 de Fevereiro de 2007, para deslocação 
a Torres Vedras, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2007/1125, de 23-01-2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

POMBAIS SPORT CLUBE 
 

Atribuição ao Pombais Sport Cube, no âmbito do 
Programa de Apoio ao Associativismo Desportivo de 
Odivelas (PADO), Sub-Programa A4, de um apoio, sob a 
forma de transporte, a realizar em veículo municipal no 
dia 11 de Fevereiro de 2007, para deslocação a Arranhó, 
de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2007/859, de 19-01-2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ESCOLA SECUNDÁRIA BRAAMCAMP FREIRE 
 

Atribuição à Escola Secundária Braamcamp Freire de um 
apoio para cedência de transporte, a realizar em veículo 
municipal no dia 10 de Fevereiro de 2007, para deslocação 
a São João da Talha, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/1304/2007, de 24-01-2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ESCOLA SECUNDÁRIA DE ODIVELAS 
 

Atribuição à Escola Secundária de Odivelas, de um apoio 
para cedência de transporte, a realizar em veículo 
municipal no dia 10 de Fevereiro de 2007, para deslocação 
a Lisboa, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/1303/2007, de 24-01-2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE LUSÓFONA 
 

Atribuição à Associação Comunidade Lusófona no 
âmbito do Programa de Apoio às Instituições Particulares 
de Solidariedade Social (PAIPSSO), de um apoio para 
cedência de transporte, a realizar em veículo municipal 
nos dias 18 e 20 de Fevereiro de 2007, para deslocação à 
Serra da Estrela, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2007/1425, de 25-01-2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DO 
BAIRRO DE SANTO ELOY 

 
Atribuição à Associação de Reformados, Pensionistas e 
Idosos do Bairro de Santo Eloy, de um apoio para 
cedência de transporte, a realizar em veículo municipal 
todas as Terças-Feiras, durante o ano de 2007, para 
deslocação de uma voluntária (enfermeira) a essa 
Associação, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2007/591, de 16-01-2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

URBANISMO 
 

 
 

ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 15/96 
PROC. N.º 2249/L 

 
Alteração ao Alvará de Loteamento n.º 15/96, referente 
ao processo n.º 2249/L, de acordo com o proposto na 
informação n.º 01/DDGOU/AS, de 22-01-2007, e nos 
termos das informações técnicas a folhas 2365 a 2367: 
 
“As presentes alterações ao alvará de licença de 
loteamento n.º 15/96, consistem na transferência de áreas 
de construção de comércio e serviços entre vários lotes 
destinados a actividades económicas, não resultando desta 
proposta qualquer alteração aos parâmetros globais do 
alvará de licença de loteamento. 
Uma vez que foram alterados parâmetros urbanísticos nas 
especificações dos 4 lotes envolvidos, nomeadamente 
quanto ao seu uso, o processo de análise inclui o 
procedimento de discussão pública. 
Deste procedimento discussão pública não resultou 
qualquer sugestão, reclamação ou observação, pelo que 
proponho o envio da presente proposta a Sessão de 
Câmara para deliberação sobre a alteração ao alvará de 
licença de loteamento n.º 15/96.” 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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ESTUDO DE LOTEAMENTO MUNICIPAL 
QUINTA DAS PRETAS - FAMÕES 

PROCESSO N.º 8505/DPUPE 
 

Aprovar o Estudo de Loteamento referente ao processo 
n.º 8505/DPUPE, de acordo com as informações n.º 
03/DDGOU/AS de 22-01-2007, n.º 12/DPUPE/FC/06 
de 04-12-2006, e nas condições propostas pela informação 
técnica a folhas 136 a 140 do processo: 
 
“Introdução 
 
Este terreno faz parte de uma série de outros terrenos 
existentes no concelho que tinha a função de promover a 
construção de habitação em Auto Construção e Auto 
Acabamento (AC/AA). 
 
Procede-se com este projecto ao loteamento do respectivo 
terreno em 4 lotes distintos, após a aferição e medição do 
terreno e respectivo levantamento topográfico. 
 
Localização e Classificação Urbana 
 
O terreno em causa situa-se no interior do Bairro de 
Génese Ilegal da Quinta das Pretas na Freguesia de 
Famões, entre o Casal de S. Sebastião e o Casal da Silveira. 
 
O Bairro da Quinta das Pretas encontra-se definido em 
PDM como zona “a recuperar ou legalizar”. 
 
Características Gerais e Condicionantes. 
 
No terreno em causa estão desde já construídos e 
habitados há vários anos, quatro fogos, tendo vedações 
exteriores aos logradouros instaladas recentemente.  
Os espaços verdes dos lotes têm em geral ajardinamento 
efectuado e mantido pelos moradores. 
No terreno em loteamento existe uma baia de 
estacionamento exterior para 2 carros bem como passeio 
em calçada de calcário. 
 
Descrição da Proposta 
 
Pretende-se deste modo constituir um Loteamento 
Municipal através do qual se estabelecerá, os parâmetros 
urbanísticos relativos a cada um dos lotes, e que permita 
ao Município promover o cumprimento dos 
“Procedimentos para a regularização dos fogos em Auto 
Construção e Auto Acabamento (AA e AC)”. (ver em 
anexo extracto da acta da 19ª reunião ordinária da Câmara 
Municipal de Odivelas). 
Neste sentido são definidas as áreas dos Lotes, a 
implantação das construções, os espaços exteriores e uma 
carta com a indicação das infra-estruturas (águas, esgotos, 
electricidades) existentes. 
 
Índices Urbanísticos 
 
Número de Lotes – 4 
 
Área de Intervenção (m2) – 900 

Área de implantação (m2) – 314,76 
 
Área máxima de construção (m2) – 314,76 
 
Área de logradouro (m2) – 489,33 
 
Área de cedência para domínio público destinada a 
arruamentos, passeios e estacionamentos (m2) – 95,91 
(...)” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ALVARÁ DE LOTEAMENTO 1/2006/DPU 
PROCESSO N.º 7.990/U 
REDUÇÃO DE CAUÇÃO 

 
Redução da caução, prestada através do seguro caução, 
garantia da COSEC, Companhia de Seguros de Crédito 
S.A., com a apólice n.º 100008207/200, para € 341.467,09 
(trezentos e quarenta e um mil quatrocentos e sessenta e 
sete euros e nove cêntimos), do processo n.º 7.990/U, de 
acordo com a informação dos serviços a folhas 868, e nas 
condições da informação técnica a fls. 866 a 867. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

BAIRRO MONTE VERDE, LOTE 103, CANEÇAS 
SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO CAUÇÃO 

 
Substituição da hipoteca legal constituída sobre o lote 103 
inserido no Bairro Monte Verde, em Caneças, pelo 
depósito caução, efectuado no Banco Caixa Geral de 
Depósitos, no valor de €782,69 (setecentos e oitenta e 
dois euros e sessenta e nove cêntimos), para garantir a boa 
execução das obras de urbanização referentes ao Alvará 
n.º 2/2002, de 04 de Fevereiro de 2002, e autorização do 
distrate da hipoteca legal, de acordo com o proposto na 
informação n.º 001/PC/DGOU/DRU/2007, de 12-01-
2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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DDEELLIIBBEERRAAÇÇÕÕEESS  
 

 
 
 

CARTA EDUCATIVA 
 

 
 

CARTA EDUCATIVA DO MUNICÍPIO DE ODIVELAS 
PROPOSTA DE REORDENAMENTO 

 
Reordenamento da Carta Educativa do Município de 
Odivelas. Com a elaboração desta Carta Educativa, “(...)o 
Concelho de Odivelas dispõe de um instrumento de 
planeamento, baseado numa metodologia de intervenção 
no planeamento e no ordenamento da Rede Educativa 
(inserida no contexto mais abrangente do ordenamento 
territorial), cujo principal objectivo é a melhoria das 
condições de acesso à educação, do ensino, e da formação 
num dado território, como parte integrante do seu 
desenvolvimento sócio-económico.(...)”, nos termos da 
Proposta de Reordenamento da Carta Educativa do 
Município de Odivelas, de acordo com o proposto na 
informação n.º 2007/1324 de 24-01-2007. 
 
Este assunto carece de deliberação da Assembleia Municipal 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

CEDÊNCIA DE DIREITO DE SUPERFICIE 
 

 
 

CENTRO COMUNITÁRIO PAROQUIAL DA RAMADA 
 

Aprovação da cedência em direito de superfície, ao Centro 
Comunitário Paroquial da Ramada, de parte da parcela de 
terreno denominada “Parcela E”, com a área de 11.556 m2 
(a parcela tem uma área de 14.608 m2, sendo que apenas 
se pretende a cedência de 11.556 m2, uma vez que nos 
restantes 3.052 m2, se encontram os depósitos de água), 
confrontando a Norte com Secção G, art. 11.º; a Sul com 
Lote 1 – Zona 6 Alvará de Loteamento n.º 1/2001; a 

Nascente com Nova Parcela; e a Poente com Secção G, 
art. 40.º; com o valor de € 43.824,00, e da totalidade da 
“Parcela F”, com a área de 3.336 m2, confrontando a 
Norte com Secção D, art. 34.º, a Sul com Nova Parcela, a 
Nascente com Secção G, art. 9.º e a Poente com Secção 
G, art. 11.º, com o valor de € 10.008,00, ambas sitas na 
Av. das Acácias, Quinta do Porto Pinheiro, em Odivelas, 
para a construção de um equipamento social composto 
por um lar de idosos, centro de dia, lar residencial, 
residência autónoma e creche, acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2007/1990 de 02-02-2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

ODIVELAS FUTEBOL CLUBE 
 

Atribuição, a título extraordinário, ao Odivelas Futebol 
Clube, no âmbito do Programa de Apoio ao Rendimento 
Desportivo de Odivelas (PARDO), Programa A, de um 
apoio, sob a forma de transporte, a realizar em veículo 
municipal no dia 10 de Fevereiro de 2007, para deslocação 
a Rio Maior, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2007/1810, de 31-01-2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROGRAMA CLUBE EM MOVIMENTO – DESPORTO SÉNIOR 
DOAÇÃO DE T-SHIRTS, POR PARTE DA EMPRESA URBANOS 

 
Aceitação da doação de T-Shirts concedida pela empresa 
Urbanos, no valor global de €2.000,00 (Dois mil euros), 
no âmbito da promoção do Programa Clube em 
Movimento – Desporto Sénior, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/1321/2007 de 24-01-
2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

JUNTA DE FREGUESIA DA PONTINHA 
 

Ratificação de despacho da Senhora Presidente, datado de 
02 de Fevereiro de 2007, para atribuição à Junta de 
Freguesia da Pontinha, de um apoio, sob a forma de 
transporte, realizado em veículo municipal no dia 03 de 
Fevereiro de 2007, para deslocação ao Estádio de Alvalade 
de um grupo de crianças da Freguesia, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2007/1919. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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DESPACHO N.º 5/PRES/2007 
 

Assunto: Tolerância de Ponto 
 
Considerando a tradição existente no sentido da 
concessão de tolerância de ponto nos serviços públicos na 
época do Carnaval, determino, nos termos da 
competência que me é atribuída pela al. a) , do n.º 2 do art. 
68.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela 
Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, que no próximo dia 20 
de Fevereiro de 2007 seja concedida tolerância de ponto 
aos trabalhadores municipais. 
 
Ficam excepcionados do disposto no presente Despacho, 
os serviços que, atento o carácter imprescindível do seu 
funcionamento, não possam dispensar os seus 
trabalhadores, caso em que os mesmos usufruirão da 
referida dispensa em momento posterior, a acordar com o 
respectivo superior hierárquico. 
 
Solicito, todavia, a todos os serviços que prestam 
atendimento ao público que procedam a divulgação deste 
despacho, afixando-o nas respectivas portas, por forma a 
que o mesmo seja do conhecimento antecipado dos 
Munícipes. 
 
Odivelas, 9 de Fevereiro de 2007 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

(a) Susana de Carvalho Amador 
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DECISÕES COM EFICÁCIA EXTERNA 
 

 
 
 

Habitação, Saúde e Assuntos Sociais 
 

 
 

Decisões com eficácia externa, tomadas no âmbito do 
Departamento de Habitação Saúde e Assuntos Sociais, pela 
Senhora Directora do DHSAS, ao abrigo das competências 
subdelegadas pelo Despacho n.º 08/VJE/2006, nos termos da 
Informação n.o: 024/DHSAS/2007 , de 23 de Janeiro de 2007, 
referente ao período de 01 a 23 de Janeiro de 2007. 
 
 
Assunto: Pagamento à firma “Manuel Esteves Moreira, Lda.” da 
factura n.º 2239, correspondente ao Auto de Medição n.º 5, 
referente à empreitada “Demolição, emparedamento e/ou 
intervenções em construções precárias e fogos municipais no 
concelho de Odivelas”, no valor de €144,00 (cento e quarenta e 
quatro euros) + IVA à taxa legal em vigor, de acordo com a 
informação n.º 14/DGHS/SIS/2007, 2007-01-09. 
Decisão da Directora do DHSAS: Ao DGAF/DF: Envia-se a 
presente informação e respectivos anexos contendo factura, para 
efeitos de compromisso e pagamento. 
Data da Decisão:2007.01.12 
 
Assunto: Pagamento à firma “Manuel Esteves Moreira, Lda.” da 
factura n.º 2240, correspondente ao Auto de Medição n.º 7, 
referente à empreitada “Demolição, emparedamento e/ou 
intervenções em construções precárias e fogos municipais no 
concelho de Odivelas”, no valor de €60,00 (sessenta euros) + 
IVA à taxa legal em vigor, de acordo com a informação n.º 
16/DGHS/SIS/2007, 2007-01-09. 
Decisão da Directora do DHSAS: Ao DGAF/DF: Envia-se a 
presente informação e respectivos anexos contendo factura, para 
efeitos de compromisso e pagamento. 
Data da Decisão:2007.01.15 
 
Assunto: Pagamento à firma “Manuel Esteves Moreira, Lda.” da 
factura n.º 2241, correspondente ao Auto de Medição n.º 6, 
referente à empreitada “Demolição, emparedamento e/ou 
intervenções em construções precárias e fogos municipais no 
concelho de Odivelas”, no valor de €120,00 (cento e vinte euros) 
+ IVA à taxa legal em vigor, de acordo com a informação n.º 
15/DGHS/SIS/2007, 2007-01-09. 
Decisão da Directora do DHSAS: Ao DGAF/DF: Envia-se a 
presente informação e respectivos anexos contendo factura, para 
efeitos de compromisso e pagamento. 
Data da Decisão:2007.01.15 
 
Assunto: Pagamento à firma “Manuel Esteves Moreira, Lda.” da 
factura n.º 2243, correspondente ao Auto de Medição n.º 8, 
referente à empreitada “Demolição, emparedamento e/ou 
intervenções em construções precárias e fogos municipais no 
concelho de Odivelas”, no valor de €432,50 (quatrocentos e 
trinta e dois euros e cinquenta cêntimos) + IVA à taxa legal em 
vigor, de acordo com a informação n.º 17/DGHS/SIS/2007, 
2007-01-09. 
Decisão da Directora do DHSAS: Ao DGAF/DF: Envia-se a 
presente informação e respectivos anexos contendo factura, para 
efeitos de compromisso e pagamento. 
Data da Decisão:2007.01.15 
 

Assunto: Actualização da renda para 2007 do fogo sito na 
Praceta Mário Sá Carneiro, n.º 1 - 5º D – Odivelas, para o valor 
mensal de €463,95 (quatrocentos e sessenta e três euros e 
noventa e cinco cêntimos), de acordo com a informação n.º 
15/DHSAS/2007, 2007-01-15. 
Decisão da Directora do DHSAS: Ao DGAF/DPC: Envia-se a 
presente informação para efeitos de cabimentação da verba 
descrita na presente informação, a que se deverá seguir o 
compromisso e pagamento pelo DGAF/DF. Esta questão 
decorre da aplicação da Lei do Arrendamento. 
Data da Decisão:2007.01.18 
 
Assunto: Actualização da renda para 2007 do fogo sito na 
Praceta Manuela Porto, n.º 4 – 2º Esqº - Quinta da Arroja - 
Odivelas, para o valor mensal de €402,09 (quatrocentos e dois 
euros e nove cêntimos), de acordo com a informação n.º 
0016/DHSAS/2007, 2007-01-15. 
Decisão da Directora do DHSAS: Ao DGAF: Envia-se a 
presente informação para efeitos de cabimentação por parte da 
DPC da verba apresentada na presente informação, a que se 
deverá seguir o compromisso e pagamento pela DGAF/DF, nos 
termos do contrato de arrendamento em vigor. Esta questão 
decorre da aplicação da Legislação do Arrendamento. 
Data da Decisão:2007.01.18 
 
Assunto: Actualização da renda para 2007 do fogo sito na Rua 
Viana da Mota, n.º 12 - Odivelas, para o valor mensal de €567,05 
(quinhentos e sessenta e sete euros e cinco cêntimos), de acordo 
com a informação n.º 324/DHSAS/2006, 2006-12-14. 
Decisão da Directora do DHSAS: Ao DGAF: Envia-se a 
presente informação para efeitos de cabimentação por parte da 
DPC da verba apresentada na presente informação, a que se 
deverá seguir o compromisso e pagamento pelo DGAF/DF, 
nos termos do contrato de arrendamento em vigor. Esta questão 
decorre da aplicação da Legislação do Arrendamento. 
Data da Decisão:2007.01.19 
 
Assunto: Actualização da renda para 2007 do fogo sito na 
Praceta Ana de Castro Osório, n.º 4 – 3º Frt. – Quinta da Arroja 
- Odivelas, para o valor mensal de €422,71 (quatrocentos e vinte 
e dois euros e setenta e um cêntimo), de acordo com a 
informação n.º 0017/DHSAS/2007, 2007-01-15. 
Decisão da Directora do DHSAS: Ao DGAF: Envia-se a 
presente informação para efeitos de cabimentação por parte da 
DPC da verba apresentada na presente informação, a que se 
deverá seguir o compromisso e pagamento pelo DGAF/DF, 
nos termos do contrato de arrendamento em vigor. Esta questão 
decorre da aplicação da Legislação do Arrendamento. 
Data da Decisão:2007.01.19 
 
Assunto: Actualização da renda para 2007 do fogo sito na Rua 
Amélia Rey Colaço, n.º 3 – 5º Frt. – Quinta da Arroja - Odivelas, 
para o valor mensal de €453,64 (quatrocentos e cinquenta e três 
euros e sessenta e quatro cêntimos), de acordo com a 
informação n.º 0019/DHSAS/2007, 2007-01-15. 
Decisão da Directora do DHSAS: Ao DGAF: Envia-se a 
presente informação para efeitos de cabimentação por parte da 
DPC da verba apresentada na presente informação, a que se 
deverá seguir o compromisso e pagamento pelo DGAF/DF, 
nos termos do contrato de arrendamento em vigor. Esta questão 
decorre da aplicação da Legislação do Arrendamento. 
Data da Decisão:2007.01.19 
 
Assunto: Actualização da renda para 2007 do fogo sito na Rua 
Amélia Rey Colaço, n.º 3 – 7º Frt. – Quinta da Arroja - Odivelas, 
para o valor mensal de €453,64 (quatrocentos e cinquenta e três 
euros e sessenta e quatro cêntimos), de acordo com a 
informação n.º 0018/DHSAS/2007, 2007-01-15. 
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Decisão da Directora do DHSAS: Ao DGAF: Envia-se a 
presente informação para efeitos de cabimentação por parte da 
DPC da verba apresentada na presente informação, a que se 
deverá seguir o compromisso e pagamento pelo DGAF/DF, 
nos termos do contrato de arrendamento em vigor. Esta questão 
decorre da aplicação da Legislação do Arrendamento. 
Data da Decisão:2007.01.19 
 
Assunto: Aditamento/Rectificação do valor da quotização de 
2006 referente ao Condomínio do Edifício n.º 46 – Rua Major 
Caldas Xavier – Odivelas, anteriormente mencionado na inf. 
731/DGHS/SGPH/06, de 2006/11/23 como sendo de €240 
(duzentos e quarenta euros) para o valor de €320 (trezentos e 
vinte euros). 
Decisão da Directora do DHSAS: Ao DGAF: Para os efeitos 
adequados. 
Data da Decisão:2007.01.19 
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DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

ACTAS 
 

 
 

ACTAS DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

Actas da 1ª e 2ª Reuniões da 2ª Sessão Ordinária, da 3ª 
Sessão Extraordinária, da 1ª e 2ª Reuniões da 3ª Sessão 
Ordinária, da 4ª Sessão Extraordinária e da 1ª Reunião da 
4ª Sessão Ordinária, realizadas nos dias 20 e 27 de Abril, 
25 de Maio, 29 de Junho, 4 de Julho, 14 e 28 de Setembro, 
respectivamente. 
 
(Aprovadas por Maioria) 

 
 
 
 

DESAFECTAÇÃO DE PARCELAS DE TERRENO 
 

 
 

DESAFECTAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO PARA O DOMÍNIO 
PRIVADO DE DUAS PARCELAS DE TERRENO 

 
Desafectação do domínio público, para posterior cedência 
ao Centro Comunitário e Paroquial da Ramada, das 
parcelas de terreno situadas na Urbanização do Porto 
Pinheiro, uma parcela com a designação “E” com a área 
de 14.608,00 m2 que confronta a Norte com a secção G, 
art.11º, a Sul com o Lote 1 –  Zona 6, alvará de loteamento 
n.º 1/2001, a Nascente com nova parcela, a poente com 
secção G, Art. 40º e uma outra parcela com a designação 
“F” com a área de 3.336,00 m2 que confronta a norte com 
secção D, art. 34º, a sul com nova parcela, a nascente com 
secção G, art. 9º e a poente com secção G, art. 11º, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
1363/DP/2007, de 24.01.2007, e nos termos do 
deliberado na 2.ª reunião ordinária da Câmara Municipal 
de Odivelas realizada no dia 31 de Janeiro de 2007 (página 
8 do presente Boletim). 
 
(Aprovado por Maioria) 

 

 

EMPREENDIMENTO HABITACIONAL DA ARROJA 
 

 
 

ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DO CONCURSO PARA  
ATRIBUIÇÃO DE HABITAÇÕES, EM REGIME DE VENDA 

A CUSTOS CONTROLADOS 
 

Alteração ao Regulamento do Concurso para Atribuição 
de Habitações, em Regime de Venda a Custos 
Controlados, no Empreendimento da Arroja, na Freguesia 
de Odivelas, aprovado na 24.ª reunião ordinária da 
Câmara Municipal de 20 de Dezembro de 2006, (Boletim 
Municipal das Deliberações e Decisões n.º 23 de 2006, página 12), 
de acordo com a informação n.º 012/DHSAS/2007, de 
10.01.2007, e nos termos do deliberado na 1.ª reunião 
ordinária da Câmara Municipal de Odivelas realizada no 
dia 17 de Janeiro de 2007 (Boletim Municipal das Deliberações 
e Decisões n.º 1/2007, página 7) 

 
 
 

Regulamento do Concurso para Atribuição de Habitações, 
em Regime de Venda a Custos Controlados, 
No empreendimento Habitacional da Arroja, 

Freguesia de Odivelas 
 

O presente Regulamento tem por base o Protocolo de 
Cooperação celebrado em 02/08/2006, entre a Câmara 
Municipal de Odivelas e a empresa HAGEN Imobiliária, 
SA tendo em vista a promoção e comercialização dos 146 
Fogos de Custos Controlados a serem construídos pela 
HAGEN no âmbito da implementação da II Fase do 
Loteamento da Arroja, na Freguesia de Odivelas, e no 
qual a Câmara Municipal de Odivelas se compromete a 
promover um Concurso para Jovens destinado à venda 
destes 146 fogos com as respectivas arrecadações e 
estacionamentos.  
 
O presente Regulamento estabelece as condições desse 
Concurso.  

 
1. Requisitos de candidatura: 

 
Podem candidatar-se ao Concurso para a venda de fogos a 
custos controlados, todos os cidadãos nacionais e 
estrangeiros cuja situação esteja regularizada de acordo 
com a lei, e que preencham, cumulativamente, os 
seguintes requisitos: 
 
a) À data da abertura do concurso sejam maiores com 
idade não superior a 39 anos; 
 
b) Casais, em qualquer das situações legalmente previstas, 
independentemente da orientação sexual, cuja soma de 
idades não seja superior a 78 anos; 
 
c) Que residam no concelho de Odivelas ou trabalhem há 
pelo menos 2 anos, ou caso seja casal que um deles resida 
ou trabalhe há pelo menos 2 anos;  
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d) Que não detenham habitação própria permanente ou 
terreno urbanizado de sua propriedade no Concelho, 
alargando-se esta condição a ambos os membros do casal; 
 
e) Pagamento do valor da inscrição;  

 
2. Inscrição 

 
1. A inscrição está sujeita ao pagamento do valor de 25 € 
(vinte e cinco euros); 
 
2. O valor referido no número anterior deverá ser pago na 
Tesouraria da Câmara Municipal de OdiveIas. 
 
3. Em caso de desistência do concorrente, o valor da 
inscrição reverte a favor da Câmara Municipal de 
Odivelas.  
 
4. O valor da inscrição só será devolvido se não houver 
atribuição de fracção à data do encerramento do 
Concurso. 

 
3. Júri 

 
1. Será criado um Júri com a responsabilidade de efectuar 
a selecção dos candidatos e decidir sobre todos os 
assuntos relativos a este Concurso, de acordo com o 
disposto no Presente Regulamento. 
 
2. O júri será composto por 3 elementos, a serem 
designados por: 
 
a) 1 membro designado pela Câmara Municipal, que 
preside; 
 
b) 1 membro designado pela Assembleia Municipal; 
 
c) 1 membro designado pela empresa promotora do 
Empreendimento  

 
4. Prazo e local de inscrição 

 
1. As inscrições para o presente Concurso decorrerão 
entre os dias 1 de Março e 31 de Maio de 2007, no 
Departamento de Habitação, Saúde e Assuntos Sociais, 
sito na Rua Frei João Turiano, n° 12, em OdiveIas, 
durante as horas normais de funcionamento, ou seja das 9 
h ás 17h 30m;  
 
2. O Regulamento e o Boletim de Inscrição poderão ser 
obtidos neste mesmo local ou no site da Internet da 
Câmara Municipal de OdiveIas: www.cm -odivelas.pt  

 
5. Documentos necessários 

 
1. Os concorrentes deverão apresentar, juntamente com o 
Boletim de Inscrição correctamente preenchido, cópia dos 
seguintes documentos: 
 
a) Bilhete de Identidade;  
 

b) Documento de Autorização de Residência emitido pela 
autoridade competente, para o caso dos cidadãos estrangeiros:  
 
c) Cartão de Eleitor ou Documento emitido pela Junta de 
Freguesia comprovativo da sua residência, ou agregado 
familiar, no Concelho há, pelo menos 2 anos;  
 
d) Cartão de Contribuinte;  
 
e) Declaração da entidade patronal atestando o tipo de 
vínculo laboral e data do início da relação laboral, para o 
caso dos concorrentes não residentes no concelho:  
 
f) Última declaração do IRS, exceptuando-se os seguintes 
casos:  
 
1. quando ainda não sejam trabalhadores, declaração dos 
pais, ou de outrem, avalizando a compra do fogo, 
acompanhada da respectiva declaração do IRS;  
 
2. quando tenha iniciado a sua actividade profissional há 
menos de 1 ano, deverá apresentar os últimos recibos de 
vencimentos; 
 
g) Cópia das cédulas pessoais ou Bilhetes de Identidade 
dos filhos, quando estes existam;  
 
h) Prova do pagamento do valor da inscrição;  
 
i) Atestado comprovativo do grau de incapacidade, 
quando exista;  
 
j) Apresentação de declaração emitida pelos Serviços de 
Finanças comprovando a inexistência de habitação própria 
permanente ou terreno urbanizado no concelho em seu 
nome e do(a) companheiro(a), quando se trate de 1 casal. 
 
2. Em caso de dúvidas, a Câmara Municipal de Odivelas 
reserva-se o direito de exigir a apresentação de outros 
elementos, bem como averiguar a veracidade das 
declarações prestadas.  

 
6. Regime geral: 

 
1. Cada candidato, individual ou em casal, apenas pode 
inscrever-se para a aquisição de uma só habitação, 
respectivo lugar ou lugares de estacionamento e respectiva 
arrecadação, podendo optar por mais de uma tipologia; 
 
2. Os fogos adquiridos no âmbito do presente Concurso, 
ficam sujeitos a um ónus de inalienabilidade por um 
período de 5 anos, o qual está sujeito a registo, na 
respectiva Conservatória do registo Predial, pelo que, não 
será permitida aos adquirentes a venda ou o arrendamento 
do fogo;  
 
3. Em caso de alienação, nos termos previstos na lei, é 
conferido direito de preferência à Câmara Municipal de 
Odivelas e ao Instituto Nacional de Habitação. 
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4. As taxas e os emolumentos referentes aos actos do 
registo e das escrituras serão por conta dos adquirentes;  
 
5. As dimensões médias dos fogos, em área bruta de 
construção, e de acordo com a Portaria 500/97, são as 
seguintes: T1 -65 m2; T2 - 85 m2; T3 - 105 m2; T4 - 114 
m2; 
 
6. O preço médio dos fogos será o que resultar do valor 
de venda legalmente estipulado para as habitações 
construídas no âmbito dos Contratos de 
Desenvolvimento para Habitação, à data da sua 
comercialização; a título indicativo, porém, e de acordo 
com os valores máximos estabelecidos pela Portaria 
696/2006 que fixa os preços máximos de venda para o 
ano de 2006 da habitação, lugar de estacionamento e 
arrecadação, o preço seria o seguinte: TI – 46 678 Euros ; 
T2 – 56 964 Euros; T3 – 70 362 Euros; T4 – 74 162 
Euros. Aos valores indicados acrescerá o valor das áreas 
acessórias constituídas por lugar ou lugares de 
estacionamento e da arrecadação, com os seguintes preços 
máximos em 2006: 1 lugar de estacionamento - 7 269 
Euros; 1 arrecadação -2 578 Euros.  

 
7. Lista provisória 

 
1. Até dia 15 de Julho de 2007, será publicada a lista 
provisória dos candidatos admitidos e excluídos do 
concurso.  
 
2. Da exclusão do concurso é admitida reclamação para o 
júri do Concurso, a interpor no prazo de 15 dias a contar 
da data da sua afixação, a qual deverá ser enviada para a 
Câmara Municipal de Odivelas - Departamento de 
Habitação, Saúde e Assuntos Sociais - Rua Frei João 
Turiano, n° 12- 2675 ODIVELAS;  
 
3. A decisão sobre as reclamações será proferida no prazo 
máximo de 15 dias a contar da data da respectiva recepção 
pela Câmara Municipal;  
 
4. A decisão proferida pelo júri em sede de reclamação é 
irrecorrível. 
 
5. Decorrido o prazo previsto para a entrada de 
reclamações, conforme estipulado no ponto 2., e 
proferidas as decisões do júri sobre as mesmas nos termos 
do ponto 3., a Câmara Municipal de Odivelas publicará a 
lista definitiva de candidatos seleccionados, a qual será 
publicitada num jornal Diário de âmbito nacional e num 
jornal de âmbito local e ainda no site da CMO na Internet 
até ao dia 31 de Agosto de 2007;  

 
8 .Classificação e apuramento dos candidatos: 

 
1. As listas dos candidatos será organizada tendo em conta 
os seguintes factores de ponderação [1]: 
 
 
 
 

a) Número de filhos:  
 
Um filho: 2 pontos 
Dois filhos: 4 pontos 
Três filhos: 6 pontos 
Mais de três filhos: 8 pontos  
 
b) Caracterização social do agregado  
 
Estudante ou à procura de emprego: 2 pontos 
Agregado com rendimento anual 
igual ou inferior a 10 500 Euros [2] 

 
4 pontos 

Agregado familiar contendo 
elementos c/deficiência[3] 

 
8 pontos  

 
c) Em caso de empate entre concorrentes atender-se-á : 
 
1° - Á existência de pessoas com deficiência no agregado; 
2° - Ao maior número de :filhos 
 
2. Será elaborada uma lista ordenada de forma decrescente 
em função da classificação apurada, sendo os fogos 
atribuídos de acordo com as preferências de tipologia 
indicadas por cada concorrente.  
 
[I] Nos casos em que possam ser escolhidos vários itens da mesma 

alínea, deverá o candidato, individual ou em casal, escolher aquele 
que lhe confere mais pontos, escolhendo sempre um único item em 
cada alínea.  

[2] O rendimento do agregado considerado para efeitos de classificação 
dos candidatos resultará do seguinte cálculo: rendimento bruto do 
agregado familiar dividido pelo número dos seus membros. Refira-se, 
adicionalmente, que este indicador pretende dar acesso privilegiado a 
indivíduos e/ou agregados com rendimentos mais baixos. Contudo, a 
aquisição da habitação através de empréstimo bancário não depende 
da Câmara Municipal ou da empresa promotora do 
Empreendimento, mas sim do preenchimento dos requisitos dos 
rendimentos ( e outros) de acordo com as regras das instituições . 
financiadoras.  

[3] Será considerada pessoa com deficiência aquela que possuir atestado 
de incapacidade igualou superior a 50% passado por autoridade 
médica competente.  

 
9. Atribuição 

 
Os fogos serão atribuídos aos concorrentes que obtiverem 
maior pontuação, até ser esgotado o número de fogos 
disponíveis;  

 
10. Listas de atribuição 

 
1. As listas dos candidatos seleccionados para atribuição 
de um fogo serão publicadas pela Câmara Municipal de 
Odivelas num jornal diário de âmbito nacional e num 
jornal local e ainda no site da Internet da Câmara 
Municipal de Odivelas, até 15 de Julho de 2007;  
 
2. Das listas de atribuição cabe reclamação para o júri do 
Concurso, a interpor no prazo de 15 dias a contar da data 
da sua publicação, a qual deverá ser enviada para a Câmara 
Municipal de Odivelas - Departamento de Habitação, 
Saúde e Assuntos Sociais - Rua Frei João Turiano, na 12- 
2675 ODIVELAS;  
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3. A decisão sobre as reclamações será proferida no prazo 
máximo de 15 dias a contar da data da respectiva recepção 
pela Câmara Municipal;  
 
4. A decisão proferida pelo júri em sede de reclamação é 
irrecorrível.  

 
11. Suplentes 

 
1. Os candidatos que não tenham sido seleccionados, 
integrarão uma lista de suplentes até ao final do processo 
de atribuição das habitações.  
 
2. Concluído o processo de atribuição das habitações e 
verificando-se a existência de fogos ainda disponíveis, 
serão os mesmos atribuídos aos suplentes inscritos, 
ordenados em conformidade com o seu número de 
inscrição (do na mais baixo para o mais alto).  
 
3. Se após a conclusão do processo de atribuição 
constante em 2. ainda existirem fogos disponíveis, a 
Câmara Municipal de Odivelas procederá a novo processo 
de selecção de candidatos, definindo, no momento, o 
perfil dos mesmos. 

 
12. Compra e venda 

 
1. No dia 31 de Agosto de 2007, a lista com os nomes dos 
concorrentes contemplados, será entregue pela Câmara 
Municipal de Odivelas à empresa promotora do 
Empreendimento, com a qual os candidatos seleccionados 
deverão dar início ao processo de aquisição da habitação;  
 
2. A partir do dia 31 de Agosto de 2007 e até dia 30 de 
Setembro de 2007 os concorrentes contemplados deverão 
efectuar o pagamento de uma caução de reserva no 
montante de 250 Euros à empresa promotora do 
Empreendimento, a qual será posteriormente deduzida do 
montante a pagar no momento da transmissão da 
propriedade (escritura de compra e venda);  
 
3. O valor da caução referida na alínea anterior é 
considerada como sinal e inicio de pagamento nos casos 
de assinatura do contrato-promessa de compra e venda.  
 
4. A partir do dia 31 de Agosto de 2007 e pelo período de 
3 meses os candidatos seleccionados deverão celebrar com 
a referida empresa um contrato-promessa de compra-
venda do fogo, arrecadação e estacionamento atribuídos, 
no qual deverão pagar, a título de sinal e princípio de 
pagamento, 10% do valor estimado de venda do fogo, 
devendo para o efeito disponibilizar todos os documentos 
necessários e exigidos;  
 
5. Os concorrentes que tenham de solicitar um 
empréstimo para aceder à propriedade do fogo ficam 
obrigados a inteirar-se das respectivas condições de acesso 
ao crédito à habitação junto da instituição bancária a que 
pensem recorrer apresentando todos os documentos 
comprovativos na data da celebração do contrato-
promessa de compra e venda;  

6. A transmissão formal da propriedade (escritura de 
compra-venda) dos fogos realizar-se-á no prazo máximo 
de 90 dias após a conclusão do Empreendimento;  
 
7. O pagamento do valor remanescente do preço de venda 
será efectuado na data da transmissão formal da 
propriedade (escritura de compra-venda).  

 
13. Reclamações 

 
Qualquer reclamação que surja no âmbito do negócio 
jurídico de compra e venda, objecto do presente 
Regulamento, será efectuada directamente à HAGEN 
IMOBILIÁRIA, SA, empresa responsável pela 
comercialização dos 146 fogos de custos controlados do 
Empreendimento Habitacional da Arroja.  
 
Odivelas, 11 de Janeiro de 2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

CONSTITUIÇÃO DO JÚRI DO CONCURSO PARA ATRIBUIÇÃO DE 
HABITAÇÕES, EM REGIME DE VENDA A CUSTOS CONTROLADOS 

 
Nomeação da composição do Júri do Concurso para 
Atribuição de Habitações, em Regime de Venda a Custos 
Controlados, no Empreendimento da Arroja, na Freguesia 
de Odivelas, de acordo com o proposto na informação n.º 
013/DHSAS/2007, de 10.01.2007, e nos termos do 
deliberado na 1.ª reunião ordinária da Câmara Municipal 
de Odivelas realizada no dia 17 de Janeiro de 2007 (Boletim 
Municipal das Deliberações e Decisões n.º 1/2007, página 8). 
 
Designado por escrutínio secreto, como representante da 
Assembleia Municipal de Odivelas no Júri do Concurso, o 
Membro efectivo Domingos Tomé e como substituto 
João Rego de Carvalho. 

 
 
 
 

SERVIÇO DE REFEIÇÕES NAS ESCOLAS 
 

 
 

REVOGAÇÃO DA AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE REFEIÇÕES 
AQUISIÇÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO 
DE REFEIÇÕES TRANSPORTADAS A QUENTE 

 
Revogação da proposta de aquisição do Serviço  de 
Refeições nas Escolas do 1º Ciclo e Jardins de Infância 
para o ano lectivo 2006/2007, deliberação tomada na 21ª 
Reunião da Câmara Municipal, em 15 de Novembro de 
2001, (Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 21 de 
2006, página 14) e aprovado pela Assembleia Municipal na 
2.ª reunião da 5.ª Sessão Ordinária realizada em 21 de 
Dezembro de 2006, (Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões n.º 23 de 2006, página 53): 
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Revogação da proposta aprovada na 21ª reunião da 
Câmara Municipal, realizada em 15 de Novembro de 
2006, relativa ao transporte de alunos da EB1 n.º 3 de 
Famões, Bairro do Trigache, para irem almoçar ao 
refeitório da escola EB1 da Quinta das Dálias (Boletim 
Municipal das Deliberações e Decisões n.º 21 de 2006, página 18); 
 
Aquisição do fornecimento do serviço de refeições 
transportadas a quente, para o 2º e 3º períodos do ano 
lectivo 2006/2007 e seguintes, até à conclusão do contrato 
de prestação de serviços de fornecimento de refeições 
actualmente em vigor, nos estabelecimentos de ensino 
constantes da informação dos serviços com o n.º Interno 
2007/1254, de 23 de Janeiro de 2007, e nos termos do 
deliberado na 2.ª reunião ordinária da Câmara Municipal 
de Odivelas realizada no dia 31 de Janeiro de 2007 (página 
9 do presente Boletim) 
 
“(...)Trata-se de um serviço, cuja refeição é completa 
(sopa, prato de carne/peixe alternado, acompanhado de 
legumes/salada alternados, sobremesa fruta/doce/iogurte, 
pão e água) embalada quente, perfeitamente 
acondicionada para transporte em containers térmicas, 
tipo Marmitex, respeitando o controle rigoroso de 
qualidade e o cumprimento da legislação em vigor para o 
sector alimentar, garantindo a conservação integral das 
características e sabor dos alimentos. 

 
Funcionamento do Serviço  

 
A empresa responsável pelo fornecimento das refeições 
transportadas, efectuará a distribuição dos alimentos aos 
alunos nas salas/espaços destinadas para o efeito nas 
escolas e jardins de infância, colocará os utensílios 
descartáveis (pratos, talher, copos, toalhetes, 
guardanapos…), colocará o pessoal necessário para servir 
as refeições à mesa, retirar as loiças, uma vez que a idade 
dos alunos não permite o funcionamento em regime de 
“self-service”, acompanhar as crianças no decorrer da 
refeição e efectuar a higienização das instalações (mesas 
cadeiras e pavimentos). 
 
Quanto aos utensílios de utilização geral a sua 
higienização deverá ser feita na unidade de confecção, já 
que as instalações não dispõem de condições estruturais 
para o efeito. Quando se tratar de um espaço polivalente 
(com mais actividades a decorrerem no mesmo local) a 
empresa ficará ainda com a responsabilidade de montar e 
desmontar diariamente as mesas de refeição e cadeiras. 

 
Rácio do Pessoal 

 
Para a colocação de empregados de refeitório nos 
refeitórios das Escolas e/ou Jardins de Infância considera-
se como critério de referência o rácio de pessoal 
enumerado a seguir: 
 
 
 
 

Designação Rácio de Pessoal 

Empregados de refeitório 
para acompanhar alunos do 
Jardim de Infância 

1 empregado por cada 25 
refeições de Jardim de 
Infância 

Empregados de refeitório 
para acompanhar alunos do 
1º Ciclo 

1 empregado por cada 50 
refeições do 1º ciclo 

 
O rácio considerado para acompanhar os alunos do 
Jardim de Infância é superior porque estes apresentam um 
grau de autonomia inferior e uma maior dependência do 
adulto, o rácio será sempre para cumprir dentro dos 
critérios definidos, excepto quando: 
 
O valor encontrado (nº de refeições fornecidas) for 
inferior ao n.º mínimo de unidades obrigatório, situação 
em que se terá que cumprir o mínimo estabelecido; 
O valor encontrado (nº de refeições fornecidas) for 
superior ao n.º máximo de unidades obrigatório, situação 
em que se terá que cumprir o máximo estabelecido. 
 
Ementa: sopa, prato (dieta), pão, sobremesa e água. 

 
Pagamentos: 

 
O aluno efectuará na escola o pagamento da senha de 
almoço de acordo com o escalão em que se encontra, 
directamente à empresa. A lista de alunos e dos 
respectivos escalões é previamente facultada à empresa 
pelo Câmara Municipal de Odivelas. 
 
A supervisão diária das condições de higiene e do serviço 
de refeição, para efeitos de controlo de qualidade e 
quantidade de refeições fornecidas, é da responsabilidade 
do órgão de gestão do estabelecimento de ensino. No 
final do dia o órgão de gestão visa o relatório apresentado 
pela empresa, com o número de refeições servidas e a 
ementa praticada, cabendo-lhe elaborar uma apreciação 
sobre a ementa, bem como garantir que o número de 
refeições servidas está em conformidade com o número 
de alunos que almoçam. 
 
Mensalmente a empresa entrega os relatórios e emite uma 
factura à Câmara Municipal de Odivelas, cujo valor a 
pagar corresponde à diferença entre o valor real das 
refeições e o pagamento já efectuado pelos alunos. 

 
Valor das refeições e das comparticipações: 

 
Os escalões para calcu lar o valor das refeições pagas pelos 
alunos têm como valor de referência o Despacho do 
Ministério da Educação, que procede à harmonização das 
formas de cálculo da capitação do agregado familiar e à 
actualização dos preços das refeições em refeitórios 
esco lares, considerado para o 2º e 3º Ciclos do Ensino 
Básico, a publicar anualmente em Diário da República II 
Série, para o ano lectivo subsequente e são os seguintes: 
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Escalão A – Alunos não carenciados – são os alunos cujo 
rendimento per capita da família é superior ao valor, 
referenciado no Despacho do Ministério da Educação a 
publicar anualmente; 
 
Escalão B – Alunos carenciados – são os alunos cujo 
rendimento per capita da família é inferior ao valor, 
referenciado no Despacho do Ministério da Educação a 
publicar anualmente; 
 
Escalão C – Alunos ultra carenciados – são alunos em 
situações de risco, cujas famílias são ausentes ou revelam 
indicadores de negligência capazes de colocar em risco a 
saúde da criança, nomeadamente não possibilitando o 
acesso da crian ça a 1 refeição completa por dia, 
independentemente do seu rendimento per capita. Esta 
situação deve ser devidamente justificada pela escola. 
 
O valor das refeições e comparticipações deve ter em 
consideração os seguintes critérios: 
Valor a pagar pelos alunos: 
 
Escalão A: O valor total determinado para as refeições dos 
alunos = € 1,38 com IVA incluído (Despacho M.E. Julho 
2006) (anexo4); 
 
Escalão B: Dedução de 50% do valor a cobrar aos alunos 
não carenciados = € 0,69 com IVA incluído (Despacho 
M.E. Julho 2006); 
 
Escalão C: Dedução de 100% do valor a cobrar aos alunos 
não carenciados = € 0,00. 
 
O valor considerado para calcular os escalões e o valor da 
refeição a pagar pelos alunos será actualizado no início de 
cada ano lectivo em Reunião da Câmara Municipal, em 
conformidade com Despacho do Ministério da Educação 
para o referido ano. 

 
Valor a pagar pela Câmara Municipal de Odivelas: 

 
Escalão A: Diferença entre o valor real da refeição e o 
valor pago pelos alunos; 
 
Escalão B: Diferença entre o valor real da refeição e os 
50% do valor pago pelos alunos; 
 
Escalão C: O valor real da refeição.  
 
Período de actividade: 
 
Pretende-se que este serviço se inicie no 2º período 
escolar do presente ano lectivo e se prolongue até ao final 
desse ano lectivo (1ª quinzena de Julho para o pré-escolar, 
final de Junho para o 1º ciclo). 
 
O calendário escolar é publicado em Diário da República 
anualmente, alerta-se para o facto das interrupções lectivas 
do pré-escolar serem desfasadas das do 1º ciclo, pelo que 
a empresa deverá assegurar o fornecimento do serviço de 
refeição, em todos os dias de actividades lectivas 

interrompendo o fornecimento do serviço nas férias e 
interrupções lectivas, a determinar pelo Ministério da 
Educação. 
 
O número de dias previstos para calcular o valor a pagar, 
são 86 dias lectivos. 
 
Novos refeitórios escolares - Escolas do 1º Ciclo e Jardins 
de Infância 
 
EB1 de Caneças (EB1 Vieira Caldas) 
Largo Vieira Caldas 
1685-605 Caneças - Telef. 21 9804531 
 
Recursos Humanos: 
4 empregados de refeitório para acompanhar os alunos do 
1º Ciclo; 
 

EB1 de Caneças 
N.º de alunos 

Escalão A Escalão B Escalão C 
Valor 

Previsto 

117/dia 65/dia 20/dia € 33.595,90 
 
 
EB1 Eça de Queiroz 
Bairro de S. Jorge 
2620-217 Ramada - Telef: 21 9811434 
 
Recursos Humanos: 
1 empregado de refeitório para acompanhar os alunos do 
1º Ciclo. 
 

EB1 Eça de Queiroz 
N.º de alunos 

Escalão A Escalão B Escalão C 
Valor 

Previsto 

16/dia 7/dia 3/dia € 4.617,34 
 
 
EB1 Nº 5 de Odivelas 
Rua Bernardim Ribeiro – Bairro da Codivel 
2675-299 Odivelas - Telef: 21 9386263 
 
Recursos Humanos: 
3 empregados de refeitório para acompanhar os alunos do 
1º Ciclo; 
 

EB1 Nº 5 de Odivelas 
N.º de alunos 

Escalão A Escalão B Escalão C 
Valor 

Previsto 

100/dia 45/dia 5/dia € 25.451,70 
 
 
EB1/JI Chafariz D’El Rey  
Rua do Chafariz D’el Rey – Quinta da Quintinha 
2620-116 Póvoa de Santo Adrião - Telef: 21 9376500 
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Recursos Humanos: 
2 empregados de refeitório para acompanhar os alunos do 
Jardim de Infância. 
3 empregados de refeitório para acompanhar os alunos do 
1.º Ciclo. 
 

EB1/JI Chafariz D’El Rey 
N.º de alunos 

Escalão A Escalão B Escalão C 
Valor 

Previsto 

135/dia 43/dia 10/dia € 31.547,38 
 
 
EB1 Barbosa du Bocage 
Rua Alzira Beatriz Pacheco  
2620-128 Póvoa de Santo Adrião - Telef: 21 9371425 
 
Recursos Humanos: 
3 empregados de refeitório para acompanhar os alunos do 
1.º Ciclo. 
 

EB1 Barbosa du Bocage 
N.º de alunos 

Escalão A Escalão B Escalão C 
Valor 

Previsto 

70/dia 38/dia 10/dia € 20.896,28 
 
 
EB1 Dr. Mário Madeira 
Rua Calouste Gulbenkian 
1675-101 Pontinha - Telef: 21 4785029 
 
Recursos Humanos: 
3 empregados de refeitório, para acompanhar os alunos 
do 1.º Ciclo. 
 

EB1 Dr. Mário Madeira 
N.º de alunos 

Escalão A Escalão B Escalão C 
Valor 

Previsto 

110/dia 30/dia 10/dia € 25.155,00 
 
 
Jardim de Infância Roque Gameiro 
Rua Alfredo Roque Gameiro – Urbanização da Quinta 
Nova 
2675-279 Odivelas - Telef: 21 9340786 
 
Recursos Humanos: 
2 empregados de refeitório, para acompanhar os alunos 
do Jardim de Infância. 
 

J.I. Roque Gameiro  
N.º de alunos 

Escalão A Escalão B Escalão C 
Valor 

Previsto 

37/dia 5/dia 5/dia € 7.842,34 
 
 
 

EB1 Nº 3 de Famões – Bº Trigache 
Rua Cesário Verde 
Bairro do Trigache Norte 
1675-767 Famões – Telef:21 934 04 14 
 
Recursos Humanos: 
1 empregado de refeitório, para acompanhar os alunos do 
1.º Ciclo. 
 

EB1 Nº 3 de Famões – Bº Trigache 
N.º de alunos 

Escalão A Escalão B Escalão C 
Valor 

Previsto 

20/dia 10/dia 7/dia € 5.774,04 
 
A verba estimada para implementar o serviço de refeições 
tem subjacente, o preço praticado actualmente pela 
empresa de restauração colectiva, os 86 dias previstos para 
o terminus deste ano lectivo, bem como a dedução do 
valor a pagar pelos alunos por escalão. 
 
Neste contexto, estima-se que o montante global a 
despender para a aquisição do serviço de refeições para o 
2º/3º períodos do ano lectivo de 2006/2007, seja de € 
154.879,98 (cento e cinquenta e quatro mil oitocentos e 
setenta e nove euros e noventa e oito cêntimos) acrescidos 
de IVA à taxa em vigor.(...)” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


