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CCÂÂMMAARRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  
 

 
 

1122..ªª  RREEUUNNIIÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  
 

RReeaalliizzaaddaa  eemm  2200  ddee  JJuunnhhoo  ddee  22000077  
 
 
 
 

DDEELLIIBBEERRAAÇÇÕÕEESS  
 

 
 
 

ACTA 
 

 
 

ACTA DA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 
 

Acta da sexta Reunião Ordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, realizada no dia 28 de Março de 2007. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

REGULAMENTO ORGÂNICO DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 

 
 

ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO ORGÂNICO DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE ODIVELAS À MACRO ESTRUTURA E AO 

CLASSIFICADOR ORGÂNICO 
 

Alterações efectuadas à Macroestrutura, ao Regulamento 
Orgânico da Câmara Municipal de Odivelas e ao 
Classificador Orgânico, com o objectivo de obter uma 
maior operacionalidade e eficácia dos serviços municipais, 
quer através da fusão de algumas unidades orgânicas, quer 
na criação de uma nova Divisão, e reajustamento de 
alguns Sectores dentro das próprias Divisões. Documento 
a publicar após a deliberação por parte da Assembleia 
Municipal. 
 
Este assunto carece de deliberação da Assembleia Municipal. 

 
(Aprovadas por maioria) 

 
 
 
 
 
 

 

HASTA PÚBLICA 
 

 
 

ARRENDAMENTO DA CAFETARIA DO CENTRO DE EXPOSIÇÕES 
DE ODIVELAS 

 
Arrendamento da Cafetaria do Centro de Exposições de 
Odivelas, Condições Gerais da Hasta Pública (documento 
publicado em anexo) e a nomeação da Comissão de 
coordenação com a seguinte composição: 
 
Presidente – Ex.mo Sr. Director do Departamento de 
Administração Jurídica e Geral, Dr. Hernâni Boaventura; 
 
Vogal – Ex.mo Sr. Chefe da Divisão de Estudos e 
Projectos, Arqº Orlando Silva; 
 
Vogal – Ex.mo. Sr. Coordenador do Gabinete de 
Comunicação, Relações Públicas e Protocolo, Paulo César 
Prata Teixeira. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

APLICAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR 
 

 
 

APLICAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR AO ESTABELECIMENTO 
DESIGNADO “CORES E SABORES” 

 
Aplicação da medida cautelar de suspensão da difusão 
musical através de qualquer meio difusor, até que se 
encontrem reunidas condições de isolamento acústico do 
estabelecimento designado “Cores e Sabores”, sito no 
Casal Novo, Rua José Viana, Lote 1, em Caneças, nos 
termos dos n.ºs 1 e 2 do art.º 27º do Regulamento Geral 
do Ruído aprovado pelo Decreto-Lei nº 09/2007, de 17 
de Janeiro, de acordo com a informação n.º Interno 
2007/8129, de 2007-04-23. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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VEÍCULOS DECLARADOS ABANDONADOS 
 

 
 

SUBSTITUIÇÃO DE UM VEÍCULO ATRIBUÍDO À ASSOCIAÇÃO 
DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ODIVELAS 

 
Substituição da cedência temporária da viatura Citroen 
Jumper 85-60-RA aos Bombeiros Voluntários de 
Odivelas, para testes, deliberada na 6.ª Reunião Ordinária 
de Câmara Municipal, realizada a 28 de Março de 2007, 
pela viatura Renault Traffic, matrícula 29-65-FM; 
 
Devolução da viatura Citroen Jumper 85-60-RA ao seu 
proprietário, tendo em atenção o seu manifesto interesse 
em recuperá-la; 
 
Ratificação do despacho da Senhora Presidente da Câmara 
datado de 01 de Junho de 2007 que, por responsabilidade 
e lapso deste serviço, não foi presente à reunião de 
Câmara de 06 de Junho de 2007, de acordo com a 
informação nº Interno/2007/11840, de 2007-06-11. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

SEGURO RAMO DE ACIDENTES PESSOAIS 
 

 
 

RENOVAÇÃO DE APÓLICES A FAVOR DOS DEPUTADOS 
MUNICIPAIS E DO EXECUTIVO DAS JUNTAS DE FREGUESIA 

 
Actualização das apólices de seguro dos Deputados 
Municipais (apólice 203034569) e do Executivo das Juntas 
de Freguesia (apólice 200065556), em condições de 
igualdade para as duas apólices, de acordo com a 
informação nº Interno/2007/11422, de 2007-06-05, com 
as seguintes coberturas/capitais: 
 
Morte ou Invalidez Permanente – € 181.600,00. 
 
Subsídio Diário por Incapacidade temporária Absoluta - 
€90,80. 
 
Subsídio Diário por Internamento Hospitalar - € 90,80. 
 
Despesas de Tratamento e Repatriamento – € 11.440,80. 
 
Este assunto carece de deliberação da Assembleia Municipal. 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

TRANSFERÊNCIA DE VERBA 
 

 
 

JUNTA DE FREGUESIA DE ODIVELAS 
 

Transferência do montante de € 2.396.23 (dois mil 
trezentos e noventa e seis euros e vinte e três cêntimos), 
para a Junta de Freguesia de Odivelas, na sequência dos 
pedidos de reembolso solicitados pela mesma no ano de 
2007 (Janeiro e Março), referente ao depósito de resíduos 
sólidos do Cemitério de Odivelas no Aterro Sanitário da 
Valorsul, S.A., de acordo com a informação nº 
interno/11458/2007, de 2007-06-07. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROTOCOLO ADICIONAL 
 

 
 

JUNTA DE FREGUESIA DE FAMÕES 
MANUTENÇÃO DE ZONA VERDE E ÁREA DE LAZER 

 
Protocolo a estabelecer entre a Câmara Municipal de 
Odivelas e a Junta de Freguesia de Famões, relativa à 
manutenção e conservação de novas zonas verdes na Rua 
Soeiro P. Gomes, zona verde e área de lazer na Rua Laura 
Aires, zona verde e área de lazer na Rua 16 de Fevereiro e 
Parque de Lazer na Rua da Estremadura, nos termos da 
cláusula segunda, o Município de Odivelas obriga-se a 
transferir anualmente para a Junta de Freguesia os meios 
financeiros necessários no montante de €2.555,37 (dois 
mil quinhentos e cinquenta e cinco euros e trinta e sete 
cêntimos), de acordo com o proposto na informação nº 
interno/2007/11645, de 08/06/2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

OBRAS NO BAIRRO SERRA DA LUZ 
REEMBOLSO DE VERBA À JUNTA DE FREGUESIA DA PONTINHA 

 
Reembolso da verba de 7.922.25€ (sete mil, novecentos e 
vinte e dois euros e vinte e cinco cêntimos), relativa às 
obras de requalificação e pavimentação realizadas pela 
Junta de Freguesia da Pontinha na Rua Rainha D. Isabel, 
Bairro Serra da Luz, nos termos da informação técnica nº 
21/LC/DRU/DGOU/07 (folha. 62 do processo), de 
acordo com o proposto na informação nº 
24/DDGOU/AS, de 11.06.2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

FESTA DE ENCERRAMENTO 
PROJECTO “ALDEIA” 

 
Ratificação do despacho do Sr. Vice-Presidente, datado de 
14 de Junho de 2007, para a aceitação de subsídios em 
géneros (abaixo discriminados), no âmbito da realização 
da Festa Final de Encerramento do Projecto “Aldeia” no 
dia 14 de Junho, nos Paços do Concelho de Odivelas, de 
acordo com o proposto na informação 
Interno/2007/15452 de 12.06.2007: 
 
 

Entidade Produto Valor 
Hipermercados 
Continente (Loures) 

Produtos 
Alimentares 

€205,00 

Lusomundo 
Audiovisuais (Ruca) 

Ruca (Fato) €1.000,00 

Editora Gailivro Livros €335,01 

Papelaria Fernandes 
Material 
Escolar €52,54 

Total  €1.687,55 
 
 

Entidade Produto Oferecido 
Sociedade 
Frutas/Eurofrutas Produtos Alimentares 

Florista São José 3 Ramos de Flores 

Família Galaró 
350 CD’s com Música 
Infantil 

SCC – Soc. Central de 
Cervejas e Bebidas, SA 

504 Garrafas de Água do 
Luso 

 
(Ratificado por unanimidade) 

 
 
 

COMISSÃO DE REFORMADOS, PENSIONISTAS 
E IDOSOS DA PÓVOA DE SANTO ADRIÃO 

 
Atribuição à Comissão de Reformados, Pensionistas e 
Idosos da Póvoa de Santo Adrião, no âmbito do 
Programa de Apoio às Instituições Particulares de 
Solidariedade Social de Odivelas (PAIPSSO), Sub-
Programa E, de um apoio, sob a forma de transporte, a 
realizar em veículo municipal no dia 14 de Setembro e no 
dia 19 de Outubro de 2007, para deslocação a Aveiro e a 
Vila Viçosa, respectivamente, de acordo com o proposto 
na informação n.º Interno/2007/11727, de 11.06.2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ASSOCIAÇÃO DAS ANTIGAS ALUNAS DO INSTITUTO DE ODIVELAS 
 

Atribuição à Associação das Antigas Alunas do Instituto 
de Odivelas, no âmbito do Programa de Apoio às 
Instituições Particulares de Solidariedade Social de 
Odivelas (PAIPSSO), Sub-Programa E, de um apoio, sob 
a forma de transporte, a realizar em veículo municipal nos 
dias 2 a 13 de Julho e no dia 26 de Outubro de 2007, para 
deslocação à Praia de Santo Amaro de Oeiras e a Sintra, 
respectivamente, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2007/11851, de 12.06.2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE LUSÓFONA 
 

Atribuição à Associação Comunidade Lusófona, para 
realização de um retiro, de um apoio, sob a forma de 
transporte, a realizar em veículo municipal no dia 21 de 
Julho de 2007, para deslocação a Peniche, de acordo com 
o proposto na informação n.º Interno/2007/11583, de 
08.06.2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ASSOCIAÇÃO DOS ESCOTEIROS DE PORTUGAL 
GRUPO 11 DE ODIVELAS 

 
Atribuição à Associação dos Escoteiros, Grupo 11 de 
Odivelas, para realização do Acampamento de Fim de 
Ano Escotista, de um apoio, sob a forma de transporte, a 
realizar em veículo municipal nos dias 26 a 30 de Julho de 
2007, para deslocação a Évora e a Tavira, de acordo com 
o proposto na informação n.º Interno/2007/11177, de 
01.06.2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES 
DA ESCOLA SECUNDÁRIA DE CANEÇAS 

 
Atribuição à Associação de Estudantes da Escola 
Secundária de Caneças, para realização de um Fim de 
Semana Radical, de um apoio, sob a forma de transporte, 
a realizar em veículo municipal no dia 30 de Junho e no 
dia 1 de Julho de 2007, para deslocação de Caneças a Gois 
e de Gois a Caneças, respectivamente, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2007/11405, de 
05.06.2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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ASSOCIAÇÃO DE ARTESÃOS D. DINIS 
 

Atribuição à Associação de Artesãos D. Dinis, no âmbito 
do Programa de Apoio aos Agentes Culturais do 
Concelho de Odivelas (PACO), Programa C, de um 
apoio, sob a forma de transporte, a realizar em veículo 
municipal no dia 22 de Junho e no dia 2 de Julho de 2007, 
para deslocação à Feira Internacional de Artesanato de 
Lisboa, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2007/11352, de 11.06.2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

SOCIEDADE MUSICAL E DESPORTIVA DE CANEÇAS 
 

Atribuição à Sociedade Musical e Desportiva de Caneças, 
no âmbito do Programa de Apoio aos Agentes Culturais 
do Concelho de Odivelas (PACO), Programa C, de um 
apoio, sob a forma de transporte, a realizar em veículo 
municipal no dia 27 de Junho de 2007, para deslocação à 
Póvoa de Santo Adrião, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2007/11685, de 11.06.2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

URBANISMO 
 

 
 

PROCESSO N.º 2425/LO 
LICENCIAMENTO DA OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO 

 
Licenciamento da Operação de Loteamento em nome de 
Salimarg – Sociedade Imobiliária, Lda – no Bairro Monte 
Verde, em Caneças, que integra a aprovação das 
rectificações ao projecto de loteamento; a aprovação das 
obras de urbanização e suas condições de execução e a 
fixação do valor da caução para efeitos de garantia da boa 
e regular execução das obras de urbanização, nos termos 
da informação técnica n.º 19/LC/DRU/DGOU/07, de 
11.05.2007 (folhas 736 e 737 do processo), de acordo com 
o proposto na informação n.º 23/DDGOU/AS, de 
11.06.2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 
 
 

DESPACHOS 
 
 
 

PRESIDÊNCIA 
 

 
 

DESPACHO N.° 39/PRES/2007 
 

Assunto: Designação dos Representantes da Câmara 
Municipal de Odivelas na Comissão de Segurança e Saúde 
no Trabalho. 
 
Nos termos do n.º 5, do artigo 6.°, do Decreto-Lei n.º 
488/99, de 17 de Novembro, designo, como 
representantes da Câmara Municipal de Odivelas, na 
Comissão de Segurança e Saúde no Trabalho, os seguintes 
Dirigentes Municipais: 
 
Efectivos: 
 
Maria Cristina Machado Mira Laureano Forte 
Orlando Manuel Gomes da Silva 
Ana Isabel Cosme Gomes 
 
Suplentes: 
 
Elisabete Maria Campos Lucas 
António Gomes Mendes Lopes 
Vitorino de Jesus Ferreira Rodrigues 
 
Mais determino que a Comissão seja coordenada pela  
Dr.ª Maria Cristina Machado Mira Laureano Foste e na 
sua ausência pelo Arq.º Orlando Manuel Gomes da Silva. 
 
Odivelas, 21 de Junho de 2007. 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

(a) Susana de Carvalho Amador 
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DESPACHO N.º 40/PRES/2007 
 

Assunto: Suporte físico da comunicação escrita 
 
As diferentes directrizes estabelecidas para o Município 
assentam numa política rigorosa de contenção de despesa 
pública, não podendo ser descurados os consumos de 
bens essenciais ao normal funcionamento dos serviços, 
como é o caso do papel. 
 
De forma a evitar desperdícios e consumos excessivos, 
determino as seguintes medidas: 
 
1. A utilização de papel timbrado (com o novo logótipo 
da CMO) apenas se deverá verificar para a comunicação 
com o exterior; 
 
2. Todas as unidades orgânicas - com excepção das de 
atendimento ao público, relativamente à entrega de 
documentos aos munícipes - passarão a utilizar o papel 
timbrado com o anterior logótipo da CMO, no consumo 
corrente e interno, em substituição do vulgarmente 
chamado “papel de fotocópia” (papel branco), até 
esgotado o stock existente em armazém. 
 
Odivelas, 21 de Junho de 2007.  

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

(a) Susana de Carvalho Amador 
 
 
 

DESPACHO N.º 41/PRES/2007 
 

Assunto: Aditamento ao Despacho n.º 82/PRES/2006 
 
Em aditamento e nos termos do Despacho n.º 
82/PRES/2006, nos termos dos artigos 68°/n.º 2 a) e 
70/n.º 2 da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada 
pela Lei n.º 5 – A/2002, de 11 de Janeiro e Rectificada 
pela Declaração de Rectificação n.º 4/2002, de 6 de 
Fevereiro e, genericamente, nos termos dos artigos 35º e 
37º do Código do Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto - Lei n.º 442/91, de 15 de 
Novembro, pelo presente despacho, delego, no Director 
do Departamento de Gestão Administrativa e Financeira, 
Senhor Doutor Rui Manuel Duarte Vieira, a competência 
abaixo discriminada: 
 
1. Autorizar a autoformação, requerida nos termos do n.º 
1 do artigo 24º do Decreto - Lei n.º 50/98, de 11 de 
Março, na redacção do artigo 1º do Decreto - Lei n.º 
174/2001, de 31 de Maio, do pessoal que, com 
subordinação hierárquica e independentemente da sua 
vinculação, exerça funções na Câmara Municipal de 
Odivelas. 
 
Odivelas, 21 de Junho de 2007 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

(a) Susana de Carvalho Amador 
 

 

OUTROS DESPACHOS 
 

 
 

DESPACHO N.º 01/SMPC/07 
 

Assunto: Subdelegação de assinatura de correspondência e 
expediente, no âmbito do Serviço Municipal de Protecção 
Civil, na Dra. Susana Alexandra Santos Silva Gonçalves da 
Costa 
 
Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 5º do Decreto-
Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, diploma que aplicou à 
Administração Local a Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro 
(Estatuto do Pessoal Dirigente) subdelego, durante o meu 
período de férias, de 16 de Julho a 8 de Agosto de 2007 na 
Técnica Superior de 1ª Classe, Dra. Susana Alexandra 
Santos Silva Gonçalves da Costa, a assinatura da 
correspondência ou do expediente necessário à instrução 
dos processos no âmbito do respectivo Serviço. 
 
Odivelas, 25 de Junho de 2007 

 
Por delegação de Competências da Senhora Presidente da 

Câmara 
A Coordenadora do Serviço Municipal de Protecção Civil 

(a) Cláudia Beiró 
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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, pelo 
Senhor Vereador José Esteves, ao abrigo das competências 
subdelegadas pelo Despacho n.º 54/PRES/2006, nos termos da 
Informação n.º Interno/2007/12277, de 19 de Junho de 2007, 
referente ao período de 31 de Maio a 18 de Junho de 2007: 
 
 
Departamento de Habitação Saúde e Assuntos Sociais 
 
Sector de Intervenção Social 
 
Interno/2007/10842 de 2007-05-29 
Assunto: Exclusão do PER do agregado 061.0054.1,  
Azinhaga dos Besouros Norte, Pontinha. Decisão Final. 
Decisão: Assinatura de Edital nº 77/VJE/2007 referente à 
Exclusão do Programa Especial de Realojamento (PER), perda 
de direito a realojamento do Sr. José Domingos Soto Maior, por 
falta de residência permanente na Construção Precária nº 54,  
do Núcleo 61 PER, Azinhaga dos Besouros Norte, Pontinha.  
Data: 2007-06-06 
 
Interno/2007/10705 de 2007-05-28 
Assunto: Exclusão do PER do agregado nº 041.0008.1, Junto ao 
Bairro da Cova Pia, Ramada. Audiência de interessados. 
Decisão: Assinatura de Edital nº 72/VJE/2007, referente ao 
processo de exclusão do PER de Óscar Alberto Flores, Virgínia 
da Silva Soares, Pedro Jorge da Silva Flores, Rita Carina da Silva 
Flores, Albino Eduardo da Silva Flores e Maria da Conceição 
Flores, recenseados no PER com o nº 041.0008.1, por falta de 
residência permanente na construção precária nº 8, do Núcleo 41 
PER, Junto ao Bairro da Cova Pia, Ramada.  
Data: 2007-06-06 
 
Interno/2007/10701 de 2007-05-28 
Assunto: Exclusão do PER de elementos do agregado  
nº 094.0100.1, Talude Militar, Olival Basto.  
Audiência de interessados.  
Decisão: Assinatura de Edital nº 71/VJE/2007, referente ao 
processo de exclusão do PER de António Carlos Mestre Pinto e 
Susana Paula Jesus Pinto, recenseados no PER com o  
nº 094.0100.1, por falta de residência permanente na construção 
precária nº 100, do Núcleo 94 PER, Talude Militar, Olival Basto.   
Data: 2007-06-06 
 
Interno/2007/10839 de 2007-05-29 
Assunto: Exclusão do PER de elemento do agregado 041.0015.1, 
Junto ao Bairro da Cova Pia, Ramada. Decisão Final. 
Decisão: Assinatura de Edital nº 76/VJE/2007, referente à 
Exclusão do Programa Especial de Realojamento (PER), perda 
de direito a realojamento do Sr. António do Carmo David, por 
falta de residência permanente na Construção Precária nº 15, do 
Núcleo 41 PER, Junto ao Bairro da Cova Pia, freguesia da 
Ramada.  
Data: 2007-06-06 
 
 
 
 

Interno/2007/10831 de 2007-05-29 
Assunto: Exclusão do PER de elemento do agregado 041.0014.1, 
Junto ao Bairro da Cova Pia, Ramada. Decisão Final.  
Decisão: Assinatura de Edital nº 75/VJE/2007, referente à 
Exclusão do Programa Especial de Realojamento (PER), perda 
de direito a realojamento da Sra. Natália Cardoso Pedro David, 
por falta de residência permanente na Construção Precária nº 14, 
do Núcleo 41 PER, Junto ao Bairro da Cova Pia, Ramada.   
Data: 2007-06-06 
 
Interno/2007/10829 de 2007-05-29 
Assunto: Exclusão do PER de elemento do agregado 041.0010.1, 
Junto ao Bairro da Cova Pia, Ramada. Decisão Final. 
Decisão: Assinatura de Edital nº 74/VJE/2007 para Exclusão do 
Programa Especial de Realojamento (PER), perda de direito a 
realojamento dos Srs. Ludovina Rosa Bastos Caçador, Ricardo 
Jorge Bastos Caçador e Paulo Miguel Bastos Caçador, por falta 
de residência permanente na construção precária nº 10, do 
Núcleo 41 PER, Junto ao Bairro da Cova Pia,  
freguesia da Ramada.  
Data: 2007-06-06 
 
Interno/2007/10821 de 2007-05-29 
Assunto: Exclusão do PER de elemento do agregado 041.0009.1, 
Junto ao Bairro da Cova Pia, Ramada. Decisão Final. 
Decisão: Assinatura de Edital nº 73/VJE/2007 para Exclusão do 
Programa Especial de Realojamento (PER), perda de direito a 
realojamento da Sra. Balbina Preciosa Gregório  
e o Sr. José Augusto Xavier, por falta de residência permanente 
na Construção Precária nº 9, do Núcleo 41 PER,  
Junto ao Bairro da Cova Pia, Ramada.  
Data: 2007-06-06 
 
Interno/2007/10847 de 2007-05-29 
Assunto: Exclusão do PER do agregado 094.0101.1,  
Talude Militar, Olival Basto. Decisão Final. 
Decisão: Assinatura de Edital nº 78/VJE/2007 para Exclusão do 
Programa Especial de Realojamento (PER), perda de direito a 
realojamento do Sr. Fernando Jorge Aleixo Lebre de Almeida e 
respectivo agregado familiar, por falta de residência permanente 
na Construção Precária nº 101, do Núcleo 94 PER,  
Talude Militar, freguesia de Olival Basto.  
Data: 2007-06-11 
 
Interno/2007/10973 de 2007-05-31 
Assunto: Exclusão do PER de elemento ao agregado 020.0038.1, 
Bairro do Barruncho, Póvoa de Santo Adrião. Decisão Final. 
Decisão: Assinatura de Edital nº 82/VJE/2007 para Exclusão do 
Programa Especial de Realojamento (PER), perda de direito a 
realojamento do Sr. Ermelindo do Rosário Pereira, por falta de 
residência permanente na Construção Precária nº 38, do Núcleo 
20 PER, Bairro do Barruncho, freguesia da Póvoa de Santo 
Adrião.   
Data: 2007-06-11 
 
Interno/2007/10970 de 2007-05-31 
Assunto: Exclusão do PER de elementos do agregado 
020.0065.1, Bairro do Barruncho, Póvoa de Santo Adrião. 
Decisão Final. 
Decisão: Assinatura de Edital nº 81/VJE/2007 para Exclusão do 
Programa Especial de Realojamento (PER), perda de direito a 
realojamento dos Srs. Arlindo Filipe Borges Vaz e João Tavares 
Vaz, por falta de residência permanente na Construção Precária 
nº 65, do Núcleo 20 PER, Bairro do Barruncho,  
freguesia da Póvoa de Santo Adrião. 
Data: 2007-06-11 
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Interno/2007/10854 de 2007-05-29 
Assunto: Exclusão do PER do agregado 020.0046.1,  
Bairro do Barruncho, Póvoa de Santo Adrião. Decisão Final. 
Decisão: Assinatura de Edital nº 79/VJE/2007, para Exclusão 
do Programa Especial de Realojamento (PER), perda de direito a 
realojamento da Sra. Virgínia Maria Marques Alexandre e 
respectivo agregado familiar, por falta de residência permanente 
na Construção Precária nº 46, do Núcleo 20 PER,  
Bairro do Barruncho, freguesia da Póvoa de Santo Adrião.  
Data: 2007-06-11 
 
Interno/2007/10968 de 2007-05-31 
Assunto: Exclusão do PER de elementos do agregado 
020.0088.1, Bairro do Barruncho, Póvoa de Santo Adrião. 
Decisão Final. 
Decisão: Assinatura de Edital nº 80/VJE/2007 para Exclusão do 
Programa Especial de Realojamento (PER), perda de direito a 
realojamento dos Srs. Pedro Miguel Tavares Lopes, Carlos 
Manuel Monteiro Lopes e Manuel António Monteiro Lopes, por 
falta de residência permanente na Construção Precária nº 88, do 
Núcleo 20 PER, Bairro do Barruncho,  
freguesia da Póvoa de Santo Adrião.  
Data: 2007-06-11 
 
Interno/2007/8364 de 2007-04-24 
Assunto: Proposta de realojamento do agregado do  
Bairro do Barruncho, inscrito no PER com o nº 020. 0056.1,  
no empreendimento da Arroja. 
Decisão: Realojamento do agregado familiar de  
Maria da Conceição da Silva Gonçalves PER nº 020.0056.1 – 
Bairro do Barruncho – Póvoa de Santo Adrião, num fogo de 
tipologia T3 e T4, no empreendimento da Arroja – Odivelas, 
bem como, actualização do agregado PER, através da inclusão 
dos filhos – Tiago Diogo Gonçalves Mascarenhas e Tatiana 
Alexandre Gonçalves Mascarenhas, nascidos após o 
recenseamento de 1993.  
Data: 2007-06-11 
 
Interno/2007/10976 de 2007-05-31 
Assunto: Exclusão do PER de elementos do agregado 
020.0015.1, Bairro do Barruncho, Póvoa de Santos Adrião. 
Decisão Final.  
Decisão: Assinatura de Edital nº 83/VJE/2007 para Exclusão do 
Programa Especial de Realojamento (PER), perda de direito a 
realojamento dos Srs. José Augusto Borges e Natalino Borges 
Pereira, por falta de residência permanente na Construção 
Precária nº 15, do Núcleo 20 PER, Bairro do Barruncho, 
freguesia da Póvoa de Santo Adrião.    
Data: 2007-06-11 
 
Interno/2007/10998 de 2007-05-31 
Assunto: Exclusão do PER de elemento do agregado 020.0064.1, 
Bairro do Barruncho, Póvoa de Santo Adrião – Audiência de 
interessados.  
Decisão: Assinatura de Edital nº 84/VJE/2007, referente ao 
processo de exclusão do PER de Maria Teresa de Sousa 
Sebastião Cardoso, recenseada no PER com o nº 020.0064.1, 
por falta de residência permanente na construção precária nº 64, 
do Núcleo 20 PER, Bairro do Barruncho,  
Póvoa de Santo Adrião. 
Data: 2007-06-11 
 
 
Sector de Reabilitação de Habitação 
 
Interno/2007/11244 de 2007-06-04 
Assunto: Reparação de urgência em fogo municipal sito  
na Rua Combatentes 9 de Abril, A1 – 2º Dto. – Odivelas.  
Decisão: Abertura de procedimento por ajuste directo. 
Data: 2007-06-05 
 

Interno/2007/11570 de 2007-06-06 
Assunto: Inquérito administrativo. Obras de reabilitação em 
fogo municipal sito na “ Rua António Aleixo, nº 01 – 2º Dto., 
Quinta da Quintinha – Póvoa de Santo Adrião. 
Decisão: Assinatura de Edital nº 85/VJE/2007. 
Data: 2007-06-13 
 
 
 
Decisões com eficácia externa, tomadas no âmbito do 
Departamento de Habitação, Saúde e Assuntos Sociais, 
pelo Senhor Vereador José Esteves, ao abrigo das 
competências subdelegadas pelo Despacho n.º 
54/PRES/2006, nos termos da Informação n.º 
Interno/2007/12280, de 19 de Junho de 2007, referente ao 
período de 31 de Maio a 18 de Junho de 2007: 
 
 
Departamento de Habitação Saúde e Assuntos Sociais 
 
Sector de Intervenção Social 
 
Interno/2007/10773 de 2007-06-18 
Assunto: Factura nº 2287 emitida pela “ Manuel Esteves 
Moreira, Lda”, referente ao Contrato de Empreitada nº 08/06 de 
“ Demolição, emparedamento e/ou intervenções em 
construções precárias e fogos municipais no concelho de 
Odivelas.”  
Decisão: Ao DGAF/DF para pagamento da factura nº 2287 da 
empresa “ Manuel Esteves Moreira, Lda” no valor de € 1.231,50 
+ IVA.  
Data: 2007-06-05 
 
 
Sector de Reabilitação de Habitação  
 
Interno/2007/11250 de 2007-06-04 
Assunto: Pagamento de Factura – Obras de reabilitação no fogo 
municipal sito na Rua José Régio nº 7, r/c Dto. – Odivelas.  
Decisão: Ao DGAF/DF para pagamento da factura nº 75 no 
valor de € 1.776,00 + IVA da empresa “ Flores & Gomes, Lda”. 
Data: 2007-06-05 
 
Interno/2007/10573 de 2007-05-25 
Assunto: Reabilitação em fogo municipal sito na Rua Helena de 
Aragão nº 3 – 3º Dto. – Bairro Gulbenkian – Odivelas.  
Decisão: Ao DGAF/DF para compromisso do valor de  
€ 4.632,00 + IVA à empresa “ Armando Ferreira e Filhos, Lda.” 
e ao DGAF/DPC para decréscimo ao PRC 323/07 de € 352,00, 
uma vez que o valor apresentado pela empresa vencedora é 
inferior ao inicialmente cabimentado. 
Data: 2007-06-05 
 
 
Divisão de Saúde e da Prevenção das Toxicodependências 
 
Interno/2007/10836 de 2007-05-29 
Assunto: Pagamento de quota referente ao ano de 2007  
à Rede Portuguesa de Cidades Saudáveis.  
Decisão: Ao DGAF/DF, para cabimento, compromisso e 
pagamento da quota anual no valor de € 4.375,40.  
Data: 2007-05-31 
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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 Interno/2007/11865, de 12 de Junho de 
2007, referente ao período de 30 de Maio a 12 de Junho de 
2007: 
 
Assunto: Pagamento das quotas de 2007 do Condomínio do 
Edifício n.º 13 – Rua Pedro Álvares Cabral - Odivelas, no valor 
de € 180,00 (cento e oitenta euros), de acordo com a informação 
n.º Interno/2007/10793, 2007-05-29. 
Decisão da Directora do DHSAS: Ao DGAF/DF: Para efeitos 
de compromisso e pagamento da verba indicada na informação, 
com vista ao cumprimento das obrigações da autarquia enquanto 
condómino do edifício acima referido. 
Data da Decisão: 2007-06-04 
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AASSSSEEMMBBLLEEIIAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  
 

 
 

33..ªª  SSEESSSSÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  
 

11..ªª  RReeuunniiããoo  rreeaalliizzaaddaa  eemm  
2288  ddee  JJuunnhhoo  ddee  22000077  

 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

MOÇÕES 
 

 
 

INTEGRAÇÃO EM AGRUPAMENTO 
DA ESCOLA MARIA MÁXIMA VAZ 

 
É já do conhecimento de todos, da proposta apresentada 
e da, entretanto, decisão tomada, por parte da Direcção 
regional de Educação e Vale do Tejo, no sentido de 
integrar a Escola EB1 Maria Máxima Vaz, no 
agrupamento de Escolas Avelar Brotero. 
 
No entanto, todos os que estão minimamente atentos à 
comunidade escolar de Odivelas, sabem que a Escola BB1 
Maria Máxima Vaz, é uma das Escolas mais inovadoras e 
empreendedoras em termos de projectos e parcerias tidas 
com as mais diversas entidades, sejam elas públicas ou 
privadas, É também uma escola que tem tido por parte 
dos seus alunos, excelentes níveis de aproveitamento a 
todos os níveis de ensino, e em particular com a 
matemática, disciplina essa que é madrasta para a maioria 
dos alunos de todo o país. 
 
É uma escola assim que a DREL pretende alterar! 
 
É uma escola que pode realmente ser apresentada como 
um modelo de gestão, pese as frágeis instalações de que 
dispõe, maleita essa que não afecta apenas esta escola em 
particular, mas sim o país todo, do Norte a Sul, do litoral 
para o interior. 
 
A política levada a cabo a nível nacional por parte do 
Ministério da Educação, é tendencialmente de aplicação 
geral. Mas se uma escola, que já tem autonomia há cerca 
de oito anos, que já tanto contribuiu para esta 
comunidade, porque tem de mudar? Será que as regras 
gerais e de aplicação geral ao território nacional não 
devem ter excepções, casos especiais por forma a que essa 
própria Lei geral se aplique de forma mais justa, mais 
equitativa. 
 

Inexiste assim qualquer razão de fundo, de substância e 
que tenha sido apresentada pela DREL no sentido da 
integração. 
 
Por todo o exposto, a Assembleia Municipal de Odivelas, 
reunida em sessão ordinária no dia 28 de Junho de 2007, 
delibera, apoiar todos os encarregados de educação, 
pessoal auxiliar educativo, corpo docente, órgãos de 
gestão, nomeadamente o Conselho Executivo da Escola 
EB1 Maria Máxima Vaz no sentido de pugnarem pela 
manutenção da sua autonomia. 
 
A Assembleia Municipal de Odivelas 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

ORGANIZAÇÃO DAS ÁREAS METROPOLITANAS 
 

Considerando que: 
  
O modelo de organização das Áreas Metropolitanas tem 
sofrido alterações que, embora não sedimentadas, 
produziram a necessidade de aprofundar a organização 
das mesmas; 
 
Crescentemente se torna prioritário fixar um conjunto de 
competências ao nível local e um modelo de organização 
na dimensão metropolitana que permita sinergias entre os 
Municípios e promova o desenvolvimento sustentável das 
grandes metrópoles; 
 
A fixação de qualquer novo modelo deve encontrar as 
suas próprias formas de legitimação que salvaguarde, em 
simultâneo, o papel determinante que os Municípios 
desempenham na satisfação das necessidades colectivas 
das populações; 
 
Qual a actual lei em vigor ainda não corresponde ao 
modelo considerado adequado ao justo equilíbrio entre o 
exercício do poder local, nomeadamente dos Municípios e 
a correspondente transferência de poderes de 
Administração Central; 
 
Que a proposta de lei do Governo representa um 
retrocesso nesta matéria, pela incapacidade de projectar 
um modelo consensual e equilibrado entre todos os 
protagonistas, quer em matéria de quadro institucional, 
quer na definição de competências claras, quer na 
salvaguarda e reconhecimento do papel dos Municípios 
no desenvolvimento metropolitano; 
 
Assim a Assembleia Municipal de Odivelas Reunida em 28 
de Junho de 2007 delibera: 
 
Rejeitar liminarmente a proposta de lei do Governo por 
não corresponder a um modelo credível, legitimador e 
exequível para o adequado desenvolvimento sustentado e 
integrado das Áreas Metropolitanas. 
 
A Assembleia Municipal de Odivelas 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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VOTOS DE CONGRATULAÇÃO 
 

 
 

VOTO DE CONGRATULAÇÃO 

 
Em consequência directa de uma brincadeira, sem 
qualquer relevância jurídica, que não afectou a honra de 
um País, no caso concreto a Letónia, cinco jovens foram 
detidos, viram os seus direitos espezinhados e as normas 
mais elementares do direito internacional violadas. 
 
Dois desses jovens, funcionários da Câmara Municipal de 
Odivelas, regressaram, finalmente, a Portugal, depois do 
pagamento de uma caução, e aguardam o julgamento, para 
depois do Verão. 
 
A Assembleia Municipal de Odivelas congratula-se pelo 
facto de, finalmente, os dois jovens terem regressado ao 
seio da sua família e dos seus amigos e, quando se fala, 
com tanta insistência, na defesa das liberdades e das 
garantias, numa Europa cada vez mais alargada, que se 
siga, com atenção, comportamentos antidemocráticos, 
violadores dos Direitos Humanos e se dê maior atenção a 
velhos hábitos, que já deveriam ter sido erradicados, de 
uma sociedade que se quer solidária. 
 
A igualdade de género passa, também, pela liberdade e 
pela dignidade de quem é detido e aprisionado, justa ou 
injustamente. 
 
Olival Basto, 28 de Junho de 2007 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

VOTO DE CONGRATULAÇÃO 
 

A Bancada do Partido Socialista vem desta forma louvar a 
participação do grupo de Teatro da Malaposta no 12° 
Festival de Teatro do Eixo Atlântico, que decorreu no dia 
9 de Junho, em Viana do Castelo. 
 
Esta foi a primeira vez que uma peça de teatro, 
representada integralmente por artistas da Malaposta, 
participou neste Festival. 
 
Orgulhamo-nos em saber que o nome de Odivelas se 
associou a tão prestigiado evento. O público que assistiu à 
representação da peça “O Barão”, reconheceu a excelência 
do trabalho desenvolvido... Também nós nos unimos aos 
aplausos, através deste voto de congratulação. 
 
Assembleia Municipal de Odivelas, 28 de Junho de 2007  
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 

 

ACTIVIDADE E SITUAÇÃO FINANCEIRA 
DO MUNICÍPIO 

 

 
 

INFORMAÇÃO DA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
À ASSEMBLEIA MUNICIPAL SOBRE A ACTIVIDADE 

E SITUAÇÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO 
 

Presente para apreciação a Informação da Presidente da 
Câmara Municipal à Assembleia Municipal sobre a actividade e 
situação financeira do Município, remetida pela Senhora 
Presidente da Câmara a Assembleia Municipal, nos termos 
da alínea e) do n.º 1 do artigo 53 da Lei 169/99, de 18 de 
Setembro, com alterações introduzidas pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11 de Janeiro. 
 
“Para os efeitos estipulados na alínea e) do n.º 1 do Artigo 
53º, e na alínea cc) do n.º 1 do Artigo 68.º, todos da Lei 
169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11 de Janeiro, junto se anexa a informação 
que a Câmara Municipal de Odivelas se obriga a 
apresentar, no período compreendido entre a data de 
realização da 2.ª Sessão Ordinária de 2007 da Assembleia 
Municipal e a data legalmente estabelecida, para o envio 
da convocatória para a 3.ª Sessão Ordinária de 2007 do 
mesmo órgão, sobre a sua situação financeira e a sua 
actividade, bem como outros documentos importantes 
relativos à actividade municipal.” 
 
Documento com a seguinte estrutura: 
 
1. Informação sobre a Situação Financeira do Município 
 
Anexo A- espelha a situação financeira do Município em 
Maio de 2007 
Anexo B - contém a informação relativa ao grau de 
endividamento do Município para 2007 
 
2. Gabinete de Comunicação Relações públicas e 
Protocolo 
 
3. Gabinete de Apoio ao Cidadão 
 
4. Gabinete de Apoio às Juntas de Freguesia 
 
5. Departamento Gestão Administrativa e Financeira 
 
Divisão Recursos Humanos 
Divisão de Formação e Saúde Ocupacional 
Divisão Financeira 
Divisão de Aprovisionamento 
 
6. Departamento Gestão e Ordenamento Urbanístico 
 
Divisão de Planeamento Urbanístico e de Projectos 
Especiais 
Divisão de Licenciamento de Obras Particulares 
Divisão Reabilitação Urbana 
Direcção de Projecto da Vertente Sul 
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7. Departamento Planeamento Estratégico e  
Desenvolvimento Económico 
 
Divisão de Apoio ao Desenvolvimento Económico 
Divisão de Estudos e Projectos Comparticipados 
Divisão do Plano Director Municipal 
Divisão de Projectos Estratégicos e Mobilidade Urbana 
 
8. Departamento Obras Municipais e Transportes, Serviço 
Municipal de Protecção Civil, Divisão de Desporto e 
Divisão de Fiscalização Municipal 
 
Obras Municipais 
Divisão de Desporto 
Serviço Municipal de Protecção Civil 
Divisão de Fiscalização Municipal 
 
9. Departamento Ambiente e Salubridade e Médico 
Veterinário Municipal 
 
Divisão de Prevenção Higio-Santiária 
Divisão de Ambiente 
Divisão de Parques e Jardins 
Médico Veterinário Municipal 
 
10. Departamento Educação, Juventude e Cultura, 
e Divisão de Assuntos Sociais 
 
Divisão de Educação 
Divisão de Juventude 
Divisão de Cultura e Património Cultural 
Divisão de Assuntos Sociais 
 
11. Departamento de Habitação Saúde e Assuntos Sociais 
 
Divisão de Gestão de Habitação Social 
Divisão de Construção e Reabilitação de Habitação 
Divisão de Saúde e da Prevenção das Toxicodependências 
 
12. Departamento Administração Jurídica e Geral 
 
Divisão de Administração Geral 
Divisão Jurídica 
Divisão de Licenciamentos 
Divisão de Património 
 
Anexos, Quadros e Tabelas 

 

ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO 
CURRICULAR 

 

 
 

PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DE INGLÊS E OUTRAS 
ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 
NO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO - 2007/2008 

 
Programa de Generalização do Inglês e Outras 
Actividades de Enriquecimento Curricular no 1º Ciclo do 
Ensino Básico (AEC), ano Lectivo 2007/2008, de acordo 
com o proposto na informação Interno/2007/10895, de 
30-05-07, de acordo com o deliberado na 11.ª reunião 
ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, realizada em 
06 de Junho de 2007, (Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões n.º 11/2007, página 8), e nos seguintes termos: 
 
“…de acordo com o estabelecido no Despacho nº 12 
591/2006 (2ª série) de 16 de Junho, propõe-se que a 
Câmara Municipal de Odivelas se apresente como 
entidade promotora da candidatura ao Programa das 
AEC, nas escolas abaixo identificadas. 
 
Oferta de Actividades de Enriquecimento Curricular – 
AEC 
 
O Programa traduz-se numa oferta educativa 
extracurricular gratuita, que se desenvolve ao longo do 
ano lectivo, em regime de complemento educativo e 
destina-se aos alunos que frequentam os 1º/2º/3º/4º anos 
das escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico Público. 
 
As AEC foram planificadas pelos Agrupamentos de 
Escolas em parceria com a Câmara Municipal, tendo por 
base o regime de funcionamento dos estabelecimentos de 
ensino, o espaço de funcionamento das actividades e um 
nº estimativo de alunos. A supervisão pedagógica das 
AEC é da competência dos Agrupamentos de Escolas 
(articulação vertical e horizontal) e a 
gestão/desenvolvimento do Programa é da 
responsabilidade da Câmara Municipal de Odivelas e 
respectivos parceiros. 
 
 

 
Oferta de AEC – Inglês 3º/4º Anos, Ensino da Música 1º/2º/3º/4º Anos e Actividade Física/Desportiva 1º/2º/3º/4º Anos 
_ € 250 / Aluno/Ano 
 

Nº Alunos Turmas 
Designação 

1º,2º 3º, 4º 1º/2º 3º/4º 
Regime 

Funcionamento 
Outra AEC 
1º/2º Anos 

Financiamento 
M. E. (euros) 

EB 1 nº3 de Famões 10 14 1 1 Normal Inglês 6 000 
EB 1 Quinta das Dálias 20 35 1 2 Normal Inglês 13 750 
EB 1/JI Chafariz D’El Rei 63 67 3 3 Normal ------------ 32 500 
EB1/JI Quinta da Paiã 75 104 4 5 Normal T.I.C. 44 750 
EB1/JI Casal da Serra 78 55 4 3 Normal T.I.C. 33 350 

 
Nota: A Outra Actividade 1º/2º Anos é uma alternativa em substituição do inglês para os 3º/4º anos  
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Oferta de AEC – Inglês 3º/4º Anos, Ensino da Música 1º/2º/3º/4º Anos e Expressão Dramática 1º/2º/3º/4º Anos _ € 180 
/ Aluno/Ano 
 

Nº Alunos Turmas Designação 
1º,2º 3º, 4º 1º/2º 3º/4º 

Regime 
Funcionamento 

Outra AEC 
1º/2º Anos 

Financiamento 
M. E. (euros) 

EB 1 Barbosa du Bocage 82 68 4 3 Normal T.I.C. 27 000 
EB 1 Serra da Luz 39 43 2 2 Normal T.I.C. 14 760 
EB 1 da Azenha 16 23 1 1 Normal Inglês 7 020 
EB 1 Eça de Queiroz 12 10 1 1 Normal ------------ 4 500 

 
 
Oferta de AEC – Inglês 3º/4º Anos, Ensino da Música 1º/2º/3º/4º Anos _ € 130 / Aluno/Ano 
 

Nº Alunos Turmas  Designação 
1º,2º 3º, 4º 1º/2º 3º/4º Regime 

Outra AEC 
1º/2º Anos 

Financiamento 
M. E. (euros) 

EB 1 Maria Bravo * 103 102 5 5 Misto ----------- 26 650 
EB 1 Rainha Santa 113 133 6 7 Misto ----------- 31 980 
EB1 / JI Maria Lamas 129 151 6 7 Normal E. Dramática 36 400 
EB1 / JI de Caneças nº1 80 60 4 3 Misto ----------- 18 200 

 
* Esta oferta depende do número de turmas em regime duplo e consequente libertação de salas para as AEC, estando a 
mesma condicionada à decisão da DRELVT.  
 
 
Oferta de AEC – Inglês 3º/4º Anos, Actividade Física/Desportiva 1º/2º/3º/4º Anos _€ 130 / Aluno/Ano 
 

Nº Alunos Turmas 
Designação 

1º,2º 3º, 4º 1º/2º 3º/4º 
Regime 

Funcionamento 
Outra AEC 
1º/2º Anos 

Financiamento 
M. E. (euros) 

EB 1/ JI do Olival Basto 97 104 5 5 Misto Música 26 130 
EB 1 /JI Cesário Verde 105 93 5 4 Misto E. Dramática 25 740 
EB 1 /JI Quinta de S. José 120 95 6 5 Misto ------------- 27 950 
EB 1 nº7 de Odivelas 229 181 11 9 Duplo ------------ 53 300 
EB 1 nº5 de Odivelas 85 85 4 4 Misto Música 22 100 

 
 
Oferta de AEC – Inglês 3º/4º Anos _ € 100 / Aluno/Ano 
 

Nº Alunos Turmas 
Designação 

1º,2º 3º, 4º 1º/2º 3º/4º 
Regime 

Funcionamento 
Outra AEC 
1º/2º Anos 

Financiamento 
M. E. (euros) 

EB 1/JI Veiga Ferreira 113 103 6 4 Misto -------------- 10 300 
EB 1 de Caneças 85 124 4 6 Misto -------------- 12 400 
EB 1 da Amoreira 142 111 7 5 Duplo ------------ 11 100 

 
 
 
Outras Situações 
 
Estabelecimentos de Ensino com ofertas distintas para as turmas em horário normal e duplo: 
 
 Oferta de AEC – Inglês 3º/4º Anos Ensino da Música 1º/2º/3º/4º Anos e Act. Física/Desportiva 1º/2º/3º/4º Anos  
_ €250 / Aluno/Ano 
 
 

Nº Alunos Turmas Designação 
1º,2º 3º, 4º 1º/2º 3º/4º 

Regime 
Funcionamento 

Outra AEC 
1º/2º Anos 

Financiamento 
M. E. (euros) 

EB 1 Professora Maria Costa 22 44 1 2 Normal E. Dramática 16 500 
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Oferta de AEC – Inglês 3º/4º Anos, Actividade Física/Desportiva 1º/2º/3º/4º Anos ___ € 130 / Aluno/Ano 
 
 

Nº Alunos Turmas Designação 
1º,2º 3º, 4º 1º/2º 3º/4º 

Regime 
Funcionamento 

Outra AEC 
1º/2º Anos 

Financiamento 
M. E. (euros) 

EB 1 Professora Maria Costa 58 21 3 1 Duplo Música 10 270 
 
 
Inglês 3º/4º Anos, Ensino da Música 1º/2º/3º/4º Anos e Act. Física/Desportiva 1º/2º/3º/4º Anos _€ 250 / Aluno/Ano 
 

Nº Alunos Turmas Designação 
1º,2º 3º, 4º 1º/2º 3º/4º 

Regime 
Funcionamento 

Outra AEC 
1º/2º Anos 

Financiamento 
M. E. (euros) 

EB 1/JI João Villaret --- 44 --- 2 Normal ------- 11 000 
 
 
Oferta de AEC – Inglês 3º/4º Anos _ € 100 / Aluno/Ano 
 

Nº Alunos Turmas Designação 
1º,2º 3º, 4º 1º/2º 3º/4º 

Regime 
Funcionamento 

Outra AEC 
1º/2º Anos 

Financiamento 
M. E. (euros) 

EB 1/JI João Villaret 84 80 4 4 Duplo -------- 8 000 
 
 
Parcerias Tripartidas: 
 
Oferta de AEC – Inglês 3º/4º Anos, Ensino da Música 1º/2º/3º/4º Anos e Actividade Física/Desportiva 1º/2º/3º/4º Anos 
_ € 250 / Aluno/Ano 
 
 

Nº Alunos Turmas Designação 
1º,2º 3º, 4º 1º/2º 3º/4º 

Regime 
Funcionamento 

Outra AEC 
1º/2º Anos 

Financiamento 
M. E. (euros) 

EB 1 nº4 de Famões 43 33 2 2 Normal Inglês 19 000 
EB 1/JI D. Dinis 136 172 6 8 Misto T.I.C. 77 000 

(…)” 
(Aprovado por maioria) 
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ANEXOS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONDIÇÕES GERAIS  
 

DA HASTA PÚBLICA  
 

PARA ARRENDAMENTO DA CAFETARIA 
 

DO CENTRO DE EXPOSIÇÕES DE ODIVELAS 
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(Minuta) 

 
CONDIÇÕES GERAIS 

 
DA HASTA PÚBLICA PARA ARRENDAMENTO DA CAFETARIA 

DO CENTRO DE EXPOSIÇÕES DE ODIVELAS 
 

A hasta pública para arrendamento da cafetaria do Centro de Exposições de Odivelas rege-se pelas seguintes 
normas: 

 
1ª 

(Objecto) 
 

O objecto da presente hasta pública é o arrendamento da cafetaria do Parque de Exposições de Odivelas, abaixo 
identificado: 

 

Ref.ª Hasta Localização Área Composição Preço base/ mês 

“Centro de 
Exposições de 

Odivelas” 

Quinta da 
Memória em 
Odivelas 

155,31 m2 
a) 

1balcão, 
1 copa, 

1 despensa, 
1 esplanada interior, 
1 instalação sanitária 

do pessoal 

€ 349,95 
 

 a) Planta em anexo 
 

2ª 
(Legislação Aplicável) 

 
Na realização da hasta pública observar-se-á, subsidiariamente, o Decreto-Lei n.º 139-A/79 de 24 de Dezembro e 
o Código Civil, em tudo o que não for especificamente contrário às presentes Condições Gerais.  

 
3ª 

(Publicitação) 
 

A hasta pública será precedida de editais publicados, com pelo menos 20 dias de antecedência, em jornais de 
âmbito nacional e local e afixação nos Paços do Concelho e nos lugares de estilo. 

 
4ª 

(Consulta do Processo) 
 

1. Todos os elementos disponíveis sobre o espaço comercial para arrendamento e as Condições Gerais estarão 
patentes para consulta no Departamento de Administração Jurídica e Geral (DAJG/Divisão do Património 
(DP), sito na Rua Álvaro de Campos, 34 A – 34 B, no Bairro Codivel, em Odivelas. 

 
2. Os referidos elementos estarão organizados e poderão ser adquiridos pelos interessados, pelo preço de € 

11,51 (onze euros e cinquenta um cêntimos) acrescido de IVA À taxa legal em vigor.  
 

5ª 
(Coordenação dos actos) 

 
Todos os actos da hasta pública serão coordenados por uma Comissão nomeada pela Ex.ma. Sra. Presidente da 
Câmara. 
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6ª 
(Entrega das Propostas) 

 
1. As propostas e os documentos que as acompanham devem ser entregues até às 17.00h do 20.º dia útil 

seguinte ao da publicação do Edital, na Secção de Expediente, da Câmara Municipal de Odivelas, sita na rua 
Vasco Santana, nº 21 A – 2620-364 Ramada, das 9.00 às 17.00 horas contra recibo, ou remetidas pelo correio, 
sob registo e com aviso de recepção, desde que a recepção ocorra dentro do prazo fixado. 

 
2. Os proponentes serão os únicos responsáveis pela entrega intempestiva das propostas na morada acima 

mencionada, a qual implicará a sua não admissão à licitação pública. 
 

7ª 
(Modo de apresentação das Propostas) 

 
1. As propostas deverão ser apresentadas de acordo com o modelo constante do Anexo I, em invólucro opaco e 

fechado, em cujo rosto se deve escrever, a palavra «Proposta», o nome ou denominação do proponente e a 
Ref.ª da Hasta. 

 
2. As propostas e os documentos que as acompanham, devem ser redigidos em língua portuguesa ou, não o 

sendo, devem ser acompanhadas de tradução devidamente legalizada e em relação à qual o proponente 
declara aceitar a prevalência, para todos os efeitos, sobre os respectivos originais. 

 
8ª 

(Elementos da Proposta) 
 

1. Na proposta o licitante manifesta a sua vontade de contratar e indica as condições em que se dispõe a fazê-lo. 
 
2. Na proposta devem ser indicados os seguintes elementos: 
 
a) Identificação do proponente; 
b) Ref.ª da hasta; 
c) Valor da oferta que deve ser indicado em algarismos e por extenso, devendo ser igual ou superior ao valor 

base de licitação no valor de € 349,95/mensais; 
d) Estudo técnico identificativo do aproveitamento efectivo do espaço objecto de arrendamento, incluindo, a 

descrição dos investimentos a realizar, eventuais alterações materiais a introduzir no local e decoração dos 
espaços interiores e exteriores afectos ao estabelecimento, e prazo previsto para intervenção. 

 
3. Na proposta o concorrente pode juntar elementos e especificar aspectos que considere relevantes para 

apreciação da mesma. 
 
4. A proposta deve ser assinada pelo concorrente ou seus representantes. 
 
5. Os candidatos que pretendam constituir sociedade devem indicar essa pretensão na sua proposta e apresentar 

o currículo profissional das pessoas com quem pretendem associar-se sendo que, se lhes for adjudicado o 
espaço comercial municipal a que se candidatam, têm de constituir a sociedade no prazo de 180 dias após a 
adjudicação definitiva, consubstanciada na liquidação do valor referido no n.º 2 da clausula 12ª. 

 
9ª 

(Documentos que acompanham as Propostas) 
 

1. As propostas devem ser acompanhadas: 
 
a) Currículo profissional indicando as habilitações do candidato e a experiência no ramo de actividade que se 

propõe exercer; 
b) O número de postos de trabalho a criar, bem como de outros elementos que os candidatos considerem 

relevantes para a análise das respectivas propostas; 
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c) Declaração de acordo com o Anexo II, através da qual o proponente declara sob compromisso de honra, que 
as contratações do pessoal para ocupar os postos de trabalho que vão ser criados, cumprem todos os 
requisitos legais, designadamente os previstos no D.L. n.º 244/98, de 8 de Agosto com as alterações 
constantes da Lei nº 97/99 de 26 de Julho, do D.L. n.º 4/2001 de 10 de Janeiro com a redacção dada pelo 
DL nº 34/2003 de 25 de Fevereiro. 

 
10ª 

(Critério de Adjudicação) 
 

A adjudicação é feita segundo o critério da proposta economicamente mais vantajosa., tendo em conta os 
seguintes factores por ordem decrescente de importância: 
 
a) Estudo técnico (ET), com ponderação de 60%; 
b) Valor da renda (VR), com ponderação de 40%. 

 
11ª 

(Praça) 
 

1. O acto público da abertura das propostas terá lugar no segundo dia útil seguinte à data limite para a entrega 
das propostas, no auditório, no edifício dos Paços do Concelho, pelas 10.00h e será iniciada com a leitura das 
Condições Gerais da hasta e com a identificação completa do espaço comercial a arrendar. 

 
2. Serão abertas todas as propostas apresentadas e a Comissão procederá à análise dos documentos para 

exclusão ou admissão dos proponentes à hasta pública. 
 
3. Após leitura dos valores das ofertas do montante mensal da renda do arrendamento haverá lugar a licitação 

entre os concorrentes, a partir do valor da proposta mais elevada. 
 
4. O valor do lanço mínimo é fixado pela Comissão, em montante não inferior a 1% da base de licitação. 
 
5. A licitação termina quando o Presidente da Comissão tiver anunciado por três vezes o lanço mais elevado e 

este não for coberto. 
 
6. A praça será suspensa pelo prazo de 10 (dez) dias seguidos para apreciação do estudo técnico e classificação 

dos interessados, sendo reiniciada no primeiro dia útil seguinte ao término do prazo com a leitura das 
classificações e adjudicação provisória pela Comissão ao proponente com a classificação mais alta. 

 
12ª 

(Adjudicação) 
 

1. Ao proponente que ficar classificado em primeiro lugar será adjudicado provisoriamente o espaço comercial 
em questão e deverá pagar no acto da arrematação a importância total de duas rendas, que aquando da 
celebração do respectivo contrato de arrendamento ficarão a constar como adiantamento e caução do 
mesmo. 

 
2. O concorrente cuja proposta haja sido preferida, para garantia do bom pagamento das rendas, fica obrigado a 

prestar garantia bancária “on first demand”, no prazo de dez dias a contar da data do reinicio da praça, 
correspondente ao valor de seis meses de renda.  

 
13ª 

(Da Garantia Bancária) 
 

1. Encontrando-se prestada a garantia, a Presidente da Câmara adjudicará definitivamente o arrendamento da 
Cafetaria do Centro de Exposições de Odivelas e notificará o licitante do despacho tomado, seguindo tudo o 
mais as condições gerais de arrendamento. 
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2. O não cumprimento, por parte do adjudicatário, da prestação da garantia exigida na clausula 12ª, importará a 
nulidade da adjudicação e a perda das importâncias que houverem sido pagas à Câmara Municipal. 

 
14ª 

(Legitimidade dos proponentes) 
 

Os proponentes, têm de provar a sua identidade e a qualidade em que intervêm, devendo apresentar, caso actuem 
em representação de outrem, documento comprovativo de poderes para a arrematação do arrendamento em 
causa. 

 
15ª 

(Não adjudicação definitiva) 
 

Se não houver adjudicação definitiva, a Presidente da Câmara restituirá a importância recebida, sem necessidade 
de requerimento do interessado, salvo se a não adjudicação se dever a culpa do adjudicatário, nomeadamente pelo 
exposto do nº 2, da clausula 12.ª. 

 
16ª 

(Preço base de licitação) 
 

O preço base de licitação do espaço comercial municipal encontra-se descrito na cláusula 1ª e foi aprovado por 
despacho da Exma. Sra. Presidente em 18 de Maio de 2007. 

 
17ª 

(Praça deserta) 
 

Se a praça ficar deserta por falta de licitação, fica o Departamento de Administração Jurídica e Geral (DAJG) 
autorizado a proceder ao arrendamento da Cafetaria do Centro de Exposições de Odivelas sem recurso a nova 
hasta pública, através de negociação directa com eventuais interessados no arrendamento, que para o efeito 
apresentem propostas, com base no valor fixado na clausula 1ª das presentes Condições Gerais. 

 
18ª 

(Adjudicação definitiva) 
 

1. A adjudicação só será válida, depois de convertida em definitiva por despacho da Sra. Presidente. 
 
2. A Câmara Municipal reserva-se o direito de não efectuar a arrematação do espaço comercial, se entender que 

o interesse público posto por lei a seu cargo é colocado em causa com as propostas apresentadas. 
 

19ª 
(Celebração de contrato) 

 
1. O contrato de arrendamento será celebrado no Notariado Privativo da Câmara Municipal de Odivelas, no 

prazo de 60 dias após a data da adjudicação definitiva, sendo o arrematante notificado para o efeito, mediante 
carta registada com aviso de recepção.  

 
2. Para efeitos da celebração do contrato de arrendamento da Cafetaria do Centro de Exposições de Odivelas, 

deve o arrematante apresentar, no prazo de cinco dias a contar da notificação da adjudicação, os seguintes 
documentos: 

 
a) cópia do Bilhete de Identidade; 
b) cópia do cartão de contribuinte; 
c) cópia do cartão de identificação de pessoa colectiva (quando for o caso); 
d) certidão do registo de pessoa colectiva actualizada (quando for o caso); 
e) documento comprovativo de que se encontra regularizada a situação perante a administração fiscal; 
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f) documento autêntico comprovativo de se encontrar regularizada a sua situação relativamente às contribuições 
para a Segurança Social; 

g) quaisquer outros que para o efeito lhe sejam expressamente requeridos. 
 
3. São da responsabilidade do arrematante as despesas do respectivo contrato de arrendamento. 

 
20ª 

(Para instalação) 
 

1. O prazo para instalação será definido pela Comissão no auto de arrematação, findo o qual, em caso de 
incumprimento, se considera caducada a titularidade de ocupação da Cafetaria. 

 
2. O local será entregue nas condições físicas em que se encontra aquando da publicitação da hasta pública, pelo 

que todas as obras necessárias serão suportadas, na íntegra pelo arrematante, de acordo com a proposta 
apresentada. 

 
3. Os pedidos de ligação de água, luz, gás e/ou telefone, bem como os seus consumos serão da responsabilidade 

e suportados pelo arrematante. 
 
4. O Locatário fica vinculado à obrigatoriedade de: 
 
a) manter o estabelecimento a funcionar diariamente, doze meses por ano, de segunda a sábado, cumprindo o 

horário definido no Regulamento Municipal dos horários de funcionamento dos estabelecimentos comerciais 
do Município de Odivelas. 

b) durante a realização de exposições, o estabelecimento deverá manter-se em funcionamento desde a hora de 
abertura até à hora de encerramento daquelas, incluindo sábados, domingos e feriados, fornecendo para o 
efeito, o Locador ao Locatário, com a antecedência de cinco dias úteis, as datas e o horário de funcionamento 
das exposições que se venham a realizar no Parque de Exposições. 

 
21ª 

(Início e vigência e prazo) 
 

1. O contrato de arrendamento será celebrado pelo prazo de cinco anos. 
 
2. Terminado o prazo referido no número anterior, o contrato caducará automaticamente, sem necessidade de 

qualquer comunicação prévia do Locador ao Locatário. 
 

22ª 
(Pagamento da renda) 

 
1. A renda mensal será paga até ao dia 8 de cada mês, por transferência bancária para a conta a indicar no acto 

de celebração do respectivo contrato de arrendamento. 
 
2. Com a assinatura do contrato de arrendamento o Locatário obriga-se ao pagamento da primeira renda 

correspondente ao mês seguinte ao da celebração do contrato. 
 
3. Em caso de mora no pagamento da renda e das suas actualizações, referidas na cláusula seguinte, o Locatário 

pagará uma multa igual a 50% do montante em dívida por cada mês de atraso. 
 

23ª 
(Actualização da renda) 

 
1. A renda anual será actualizável anualmente de acordo com o índice de preços ao consumidor apurado pelo 

INE para o ano imediatamente transacto. 
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2. Os montantes que resultarem das actualizações anuais da renda, nos termos previsto no número 1 da 
presente Cláusula, serão notificados pelo Locador ao Locatário e serão devidos no primeiro dia útil seguinte 
ao termo dos doze meses precedentes desde a última actualização. 

 
24ª 

(Encargos da Locatário) 
 

1.  Constituirão encargos do Locatário: 
 
a) o pagamento de taxas, impostos, coimas e multas que sejam devidos pela exploração do estabelecimento; 
b) o pagamento de salários, contribuições e demais encargos com os trabalhadores próprios e alheios, afectos ao 

funcionamento do estabelecimento; 
c) a limpeza dentro da área afecta ao estabelecimento; 
d) a manutenção dos equipamentos afectos ao estabelecimento, ainda que propriedade do Locador; 
e) a contratação de um seguro de responsabilidade civil, por danos decorrentes do exercício da actividade 

comercial; 
f) a manutenção das redes de água, luz e gás, necessárias ao funcionamento do estabelecimento, bem como as 

benfeitorias de qualquer natureza nelas realizadas; 
g) a obtenção das licenças, alvarás e autorizações administrativas necessárias ao funcionamento do 

estabelecimento; 
h) a aquisição de equipamento necessário ao funcionamento do estabelecimento; 
i) a decoração de toda a área afecta ao estabelecimento, nos termos previstos na cláusula seguinte. 

 
25ª 

(Configuração do estabelecimento e arranjos exteriores) 
 

Quaisquer alterações à decoração original correrão por conta do Locatário, carecendo de autorizações do 
Locador, a qual só será concedida mediante a apresentação de um “lay out” adequado. 

 
26ª 

(Benfeitorias) 
 

As benfeitorias realizadas no estabelecimento concessionado, qualquer que seja a sua natureza, ficam a fazer parte 
integrante do espaço municipal, renunciando o Locatário de toda e qualquer indemnização, no termo do contrato. 

 
27ª 

(Denúncia do Contrato) 
 

1. O Locatário pode a todo o tempo denunciar o contrato de arrendamento, mediante comunicação escrita 
enviada ao Município, com a antecedência mínima de 90 dias sobre a data em que pretende que se operem os 
seus efeitos. 

 
2. O Locador poderá denunciar o presente contrato em qualquer das seguintes circunstâncias: 
 
a) Se o Locatário se colocar em mora por período de tempo superior a 90 dias, no pagamento das rendas anuais; 
b) Se o Locatário não respeitar, por mais de três dias consecutivos ou dez interpolados, os horários de 

funcionamento, salvo motivo atendível que seja expressamente aceite pela Locador; 
c) Se o Locatário não assegurar, em qualquer momento da vigência do contrato, as licenças, alvarás e 

autorizações administrativas necessárias ao funcionamento do estabelecimento; 
d) Se o Locatário não mantiver vigente, por todo o período de duração do contrato, um seguro de 

responsabilidade civil por danos decorrentes do exercício da actividade comercial; 
e) Se o Locatário realizar obras em violação do disposto na Cláusula vigésima quinta; 
f) Se o Locatário se colocar em mora relativamente aos encargos previstos no nº 5 da Cláusula vigésima e nas 

alíneas a), e b) da Cláusula vigésima quarta; 
g) Se o Locatário não assegurar, em tempo útil, a manutenção das redes de água, luz e gás necessárias ao 

funcionamento do estabelecimento; 
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h) Se o Locatário não assegurar a limpeza dentro da área afecta ao estabelecimento; 
i) Se o Locatário violar, por oito dias consecutivos, o disposto no nº 6 da cláusula vigésima; 
j) Se o Locatário ceder a sua posição contratual sem prévia autorização escrita do Locador; 
k) Se o Locatário não respeitar a legislação aplicável em matéria sanitária. 
 
3. Verificada qualquer uma das circunstâncias descritas no número antecedente, a Locador poderá denunciar o 

contrato com efeitos imediatos, mediante o envio de carta registada com aviso de recepção. 
 
4. O Município pode ainda denunciar o contrato de arrendamento antes do termo do prazo quando o espaço 

comercial for necessário para qualquer fim de utilidade pública, notificando o locatário através de carta 
registada com a antecedência mínima de seis meses. 

 
28ª 

(Desocupação do Local Arrendado) 
 

Se por força do estipulado no nº 3 e 4 da clausula 27ª o Locatário não proceder à desocupação do local arrendado 
no termo do prazo concedido para o efeito, ao Município fica reservado o direito de proceder ao despejo 
imediato. 

 
29ª 

(Manutenção do local arrendado) 
 

O Locatário obriga-se a manter o espaço comercial arrendado em bom estado de conservação.  
 

30ª 
(Cessão da posição contratual) 

 
O Locatário não poderá ceder a posição contratual ou qualquer dos direitos e obrigações decorrentes do contrato, 
salvo autorização expressa do Município. 

 
31ª 

(Notificações e comunicações) 
 

Todas as comunicações e notificações contratuais deverão ser feitas por escrito, via postal ou telecópia (fax), de e 
para os endereços e números abaixo indicados, a menos que outros venham a ser indicados por qualquer daqueles 
meios, considerando-se efectuados no caso de fax no primeiro dia útil seguinte ao da expedição e no caso de via 
postal no terceiro dia, ou dia útil subsequente, ao da sua expedição. 
Locador – Município de Odivelas, Quinta da Memória, Rua Guilherme Gomes Fernandes, Odivelas, com o fax 
nº. 219344393. 
Locatário -  

 
Odivelas, ____ de ________ de 2007 

 
 

O Director do Departamento de Administração Jurídica e Geral 
Hernâni Boaventura 

 
 
 
 


