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CCÂÂMMAARRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  
 

 
 

1155..ªª  RREEUUNNIIÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  
 

RReeaalliizzaaddaa  eemm  0088  ddee  AAggoossttoo  ddee  22000077  
 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 
 

 
 

SÉTIMA ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 
 

Sétima Alteração Orçamental, oitava Modificação 
Orçamental de acordo com os mapas anexos, à 
informação n.º Interno/2007/15038, de 26-07-07, com 
despacho da Senhora Presidente, que farão parte 
integrante da acta da presente reunião. 

 
“Resumo da 8ª Modificação Orçamental 

7.ª Alteração Orçamental 
 

A presente alteração orçamental, tal como a anterior, 
resulta da necessidade de contemplar em orçamento 
situações extraordinárias que pela sua natureza não 
poderiam ser adiadas até à Revisão Orçamental de 5 de 
Setembro. 
 
Destaca-se o reforço do projecto 127/I/2007 - Trabalhos 
Diversos em Cemitérios em € 94.400,00 (noventa e quatro 
mil e quatrocentos euros) relativo à ampliação urgente de 
sepulturas, o reforço das Transferências de Capital - 
projecto 141/A/2007 - aos Bombeiros para aquisição de 
um gerador, no valor de € 10.000,00 (dez mil euros) e o 
reforço do projecto 194/A/2007 para abranger uma 
candidatura ao PER - Famílias. 
 
Da mesma forma, o projecto 898/A/2007, referente à 
contratação de um ROC e um Auditor Externo, teve de 
ser reforçado em 12.000,00 (doze mil euros), com base 
nos custos estimados anuais. 
 
Novos ajustamentos foram efectuados nas rubricas dos 
serviços, tendo em conta projectos que carecem de 
reforço em detrimento de outros, resultantes das opções 
estratégicas de cada pelouro. 
 
A presente modificação orçamental totaliza € 153.100,00 
(cento e cinquenta e três mil e cem euros), mantendo-se 

uma diminuição das despesas correntes no valor de 
€10.000,00 (dez mil euros) em contrapartida de um 
aumento de igual montante ao nível das despesas de 
capital, conforme Mapa Síntese: 
 

 Inscrições / 
Reforços 

Diminuições / 
Anulações 

Total de Despesas 
Correntes 

28.700,00 38.700,00 

Total de Despesas 
Capital 

124.400,00 114.400,00 

Total Geral 153.100,00 153.100,00 
(em euros)” 

(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

PROCESSO DISCIPLINAR 
 

 
 

PROCESSO DISCIPLINAR Nº 2/GAI/2006 
 

Aplicação da pena de aposentação compulsiva ao ex-
funcionário António Garcia Ordaz Canaveira, a qual 
deverá ser executada caso o arguido retome a sua 
actividade na Administração Pública ou passe à situação 
de aposentado, nos termos do n.º 3, do artigo 5º, do 
Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da 
Administração Central, Regional e Local, bem assim como 
determinar a publicação em Diário da República, 2ª Série, 
da vacatura do lugar de Arquitecto Assessor no Quadro 
de Pessoal da Câmara Municipal de Odivelas, de acordo 
com a Proposta da Senhora Presidente datada de 19 de 
Julho de 2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

ACORDO DE COOPERAÇÃO E COLABORAÇÃO 
 

 
 

CONSERVATÓRIO DE MÚSICA D. DINIS 
ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 

ANO LECTIVO DE 2007/2008 
 

Celebração de um Acordo de Cooperação e Colaboração 
entre a Câmara Municipal de Odivelas e o Conservatório 
de Música D. Dinis, no âmbito do Programa de 
Actividades de Enriquecimento Curricular, para o ano 
lectivo de 2007/2008, o presente acordo visa estabelecer 
uma parceria entre as duas entidades, tendo como 
objectivo a leccionação de aulas de música, a serem 
ministradas aos alunos das Escolas do 1º Ciclo do Ensino 
Básico Público do Concelho de Odivelas, abrangendo as 
seguintes escolas: EB1 Quinta das Dálias, EB1 n.º 3 de 
Famões/Trigache, EB1 Serra da Luz, EB1/JI Quinta da 
Paiã, EB1/JI Chafariz D’ El Rey, EB1 Barbosa do 
Bocage, EB1 da Azenha, EB1/JI Caneças n.º 1, EB1/JI 
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Maria Lamas; EB1/JI Casal da Serra, EB1 Eça de 
Queiroz, EB1 Prof. Maria Costa, EB1/JI João Villaret, 
EB1 António Maria Bravo, EB1 Rainha Santa,  EB1/JI 
Olival Basto, EB1 N.º 5 de Odivelas, EB1 de Caneças e 
EB 1 da Amoreira, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2007/14792, de 20-07-2007, e nos 
termos da minuta anexa à informação: 

 
 

(Minuta) 
“ACORDO DE COOPERAÇÃO E COLABORAÇÃO 

 
Considerando que: 
 
1. No âmbito da política de educação definida pelo 

Governo, por despacho da Ministra da Educação de 16 
de Junho de 2006, foi aprovado o “Programa de 
Generalização do Ensino do Inglês nos 3º e 4º anos e 
de outras Actividades de Enriquecimento Curricular do 
1º Ciclo do Ensino Básico Público” – (AEC), bem 
como o Regulamento que define o regime de acesso ao 
apoio financeiro a conceder pelo Ministério da 
Educação no âmbito do mesmo programa. 

 
2. O programa em questão obedece a uma estratégia de 

concretização de projectos de enriquecimento 
curricular e de implementação do conceito de escola a 
tempo inteiro, visando proporcionar aos alunos do 1.º 
Ciclo do Ensino Básico a aprendizagem da língua 
inglesa e de outras actividades de enriquecimento 
curricular como oferta extracurricular gratuita. 

 
3. Para que o referido programa possa ser implementado 

nas Escolas do Ensino Básico do Município de 
Odivelas, é necessário que previamente, este Município 
apresente a sua candidatura em parceria com os 
respectivos Agrupamentos de Escolas e outras 
Entidades, junto do Ministério da Educação, 
constituindo-se assim como entidade promotora. 

 
4. De acordo com o disposto no n.º 1, do Art.º 15º, do 

supra mencionado dispositivo legal, “para execução da 
actividade ensino da música, as entidades promotoras 
devem preferencialmente celebrar acordos de 
colaboração com estabelecimentos de ensino 
vocacional ou profissional da música em contrato com 
o Estado (contrato de patrocínio ou de formação 
profissional)” 

 
5. O Conservatório de Música D. Dinis, é uma instituição 

de Ensino Particular e Cooperativo, que se dedica ao 
ensino vocacional e artístico da música, e que detém 
com o Ministério da Educação um contrato de 
patrocínio, que permite a esta instituição possuir 
paralelismo pedagógico com aquele Ministério. 

 
6. Esta instituição é a única sedeada no Município de 

Odivelas, que se dedica ao ensino vocacional e artístico 
da música, com paralelismo pedagógico com o 
Ministério da Educação. 

 

7. O Conservatório de Música D. Dinis tem-se dedicado 
ao ensino da música com reconhecido mérito, 
constituindo-se como parceira privilegiada do 
Município de Odivelas em projectos de cariz educativo 
e sociocultural. 

 
8. O Município de Odivelas desenvolveu em parceria com 

o Conservatório de Música D. Dinis, o programa das 
“AEC” em 2006/2007, pelo que se pretende, com a 
celebração do presente Acordo, dar continuidade ao 
referido programa, por forma a dar cumprimento as 
directrizes estabelecidas no Despacho que implementa 
o “Programa de Generalização do Ensino do Inglês 
nos 3º e 4º anos e de outras Actividades de 
Enriquecimento Curricular do 1º Ciclo do Ensino 
Básico Público” 

 
Pelo que, entre: 
MUNICÍPIO DE ODIVELAS, com sede na Rua 
Guilherme Gomes Fernandes, na Quinta da Memória, em 
Odivelas, pessoa colectiva com o número 504 293 125, 
neste acto representado pela Senhora Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas, Susana de Carvalho 
Amador, adiante designado como Primeiro Outorgante. 
 
e,  
 
CONSERVATÓRIO DE MÚSICA D.DINIS, com sede 
na Rua José Fontana, Bairro de S. José, 2620-071 Póvoa 
de Santo Adrião, Pessoa Colectiva n.º 501 515 194, 
matriculada na Conservatória do Registo Comercial de 
Odivelas, sob o n.º 04939/840706, com o Capital Social 
de € 9.975,96, neste acto representada pelo Administrador 
Carlos Manuel Gonçalves Gomes, natural de S. Sebastião 
da Pedreira, Lisboa, residente na Alameda dos Oceanos, 
4.52.01A, 7ºD, 1990-213 Lisboa, portador do bilhete de 
identidade número 6582450, emitido em 02/08/2001, 
pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa adiante 
designado por Segundo Outorgante. 
 
É celebrado, de livre vontade e boa fé, o presente Acordo 
de Cooperação e Colaboração, que se rege pelas cláusulas 
seguintes, que as partes aceitam e, reciprocamente se 
obrigam a cumprir e a fazer cumprir 

 
Cláusula Primeira 

(Do Objecto e Âmbito de Aplicação) 
 

1. Nos termos previstos pelo Despacho n.º 12 591/2006, 
da Ministra da Educação de 16 de Junho de 2006, o 
presente Acordo visa estabelecer uma parceria entre os 
dois Outorgantes acima identificados, cujo objectivo 
central é a leccionação de aulas de música, a serem 
ministradas pelo Segundo Outorgante, aos alunos das 
Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico Público do 
Concelho de Odivelas. 

 
2. Ficam abrangidas pelo presente Acordo, as escolas EB1 

Quinta das Dálias, EB1 n.º 3 de Famões/Trigache, 
EB1 Serra da Luz, EB1/JI Quinta da Paiã, EB1/JI 
Chafariz D’ El Rey, EB1 Barbosa do Bocage, EB1 da 
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Azenha, EB1/JI Caneças n.º 1, EB1/JI Maria Lamas; 
EB1/JI Casal da Serra, EB1 Eça de Queiroz, EB1 Prof. 
Maria Costa, EB1/JI João Villaret, EB1 António Maria 
Bravo, EB1 Rainha Santa,  EB1/JI Olival Basto, EB1 
N.º 5 de Odivelas, EB1 de Caneças e EB 1 da 
Amoreira. 

 
Cláusula Segunda 

(Do Local de Leccionação das Aulas) 
 

A leccionação das aulas de Música decorrerá nas 
instalações das escolas referidas no ponto 2 da cláusula 
primeira, preferencialmente nas salas de aula que os 
alunos frequentam, ou noutras que vierem a ser 
designadas pelo Município, sempre por forma a não 
perturbar o normal funcionamento das actividades 
curriculares dos alunos dos respectivos estabelecimentos 
de ensino. 

 
Cláusula Terceira 

(Do Início da Leccionação das Aulas) 
 

A execução do presente Acordo de Cooperação e 
Colaboração, terá início na data de abertura oficial do ano 
lectivo, 2007/2008 e terminará no final do ano lectivo, em 
Junho de 2008, conforme previsto no calendário escolar. 

 
Cláusula Quarta 

(Do Corpo Docente) 
 

O recrutamento dos professores, é da inteira 
responsabilidade do Segundo Outorgante, em respeito 
pelas orientações definidas pelo Ministério da Educação e 
pelas que vierem a ser emanadas por este organismo. 

 
Cláusula Quinta 

(Do Método de Ensino) 
 

1. O método de ensino a utilizar pelos docentes terá de 
respeitar integralmente as orientações programáticas 
determinadas pelo Ministério da Educação. 

 
2. O mesmo método deverá adequar-se, à realidade 

existente nas escolas nomeadamente no que concerne a 
instalações, equipamentos ou outros. 

 
Cláusula Sexta 

(Das responsabilidades dos Outorgantes) 
 

1. Atendendo a que, apenas com encerramento das 
matrículas, a 15 de Julho, é possível determinar o 
número efectivo de alunos que irão frequentar as aulas 
de Música, e consequentemente o número de turmas 
existentes, todas as questões relativas à organização do 
tempo lectivo, constituição de turmas e outras 
similares, serão fixadas no Anexo ao presente Acordo 
de Cooperação e Colaboração, dele fazendo parte 
integrante e que define as Escolas do 1º Ciclo com a 
actividade de Música, o nº de alunos e de turmas por 
escola, a carga horária semanal e os espaços funcionais 
destinados à actividade de Ensino da Música. 

2. De acordo com o disposto no n.º 3, do Art.º 3º, do 
Regulamento de Acesso ao Financiamento ao 
“Programa de Generalização do Ensino do Inglês nos 
3º e 4º anos e de outras Actividades de Enriquecimento 
Curricular no 1º Ciclo do Ensino Básico”, prevê-se a 
atribuição de uma comparticipação financeira como 
contrapartida da leccionação das aulas de Música, 
sendo o cálculo dessa comparticipação efectuado de 
acordo com o critério do custo anual por aluno, em 
conformidade com o Anexo ao presente Acordo de 
Cooperação e Colaboração. 

 
3. O montante da comparticipação financeira a atribuir 

pelo Município de Odivelas ao Conservatório de 
Música D. Dinis, em contrapartida da leccionação das 
aulas de Música é de € 147.975,00 (cento e quarenta e 
sete mil novecentos e setenta e cinco euros), calculado 
da seguinte forma: 1973 alunos x € 75,00 aluno/ano. 

 
4. O pagamento da comparticipação financeira, será 

efectuado em três tranches em montantes iguais, a 
serem liquidadas nos termos seguintes: 

 
a) a primeira tranche será liquidada no início do 1º 

período do ano lectivo 2007/2008;  
b) a segunda tranche será liquidada no início do 2º 

período do ano lectivo 2007/2008; 
c) a terceira e última tranche, será liquidada no início do 3º 

período do ano lectivo 2007/2008; 
 

Cláusula Sétima 
(Das Responsabilidades do Primeiro Outorgante) 

 
O Primeiro Outorgante, compromete-se, dentro das suas 
condicionantes específicas, a colaborar e cooperar com 
todas as entidades envolvidas no programa em questão, 
designadamente com o Ministério da Educação, os 
Agrupamentos de Escolas e com o Segundo Outorgante, 
por forma a implementar o programa definido pelo 
Ministério da Educação e acompanhar a sua boa 
execução. 

 
Cláusula Oitava 

(Das Responsabilidades do Segundo Outorgante) 
 

1. O recrutamento dos professores, é da inteira 
responsabilidade do Conservatório de Música D. Dinis, 
em respeito pelas orientações definidas pelo Ministério 
da Educação, designadamente as previstas no Art.º 15º, 
do “Regulamento de acesso ao financiamento do 
programa de generalização do ensino do inglês nos 3º e 
4º anos e de outras actividades de enriquecimento 
curricular no 1º ciclo do ensino básico” e pelas que 
vierem a ser emanadas por este organismo. 

 
2. Toda a informação referente ao corpo docente, 

nomeadamente curriculum vitae e documentos 
comprovativos das suas habilitações e experiência 
profissional, ficará disponível, em regime de partilha, 
no dossier técnico-pedagógico e serão fornecidos aos 
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Agrupamentos de Escolas abrangidos pelo presente 
contrato e ao Município de Odivelas. 

 
3: O número de docentes a afectar à leccionação das aulas 

de Música, deverá obedecer a pressupostos de 
optimização que atendam, à distribuição dos tempos de 
leccionação e à proximidade entre os diversos 
estabelecimentos de ensino. 

 
4: Sempre que qualquer docente não possa comparecer às 

aulas, deverá o Segundo Outorgante comunicar tal 
facto, por qualquer meio escrito, com uma 
antecedência mínima de 48h, à Coordenação da 
respectiva Escola e à Divisão de Educação da Câmara 
Municipal de Odivelas, identificando o docente 
substituto. 

 
5: Constituem excepções ao ponto anterior os casos 

fortuitos e de força maior, devidamente comprovados, 
os quais deverão ser, logo que possível, transmitidos 
pelo Segundo Outorgante, ao Coordenador da 
respectiva Escola e à Divisão de Educação da Câmara 
Municipal de Odivelas. 

 
6: Caso se verifique, de forma comprovada, a inadaptação 

ou a incapacidade de um docente desenvolver a sua 
actividade, de forma qualificada, quer sob o ponto de 
vista pedagógico-didáctico, quer no âmbito da relação 
pedagógica ou interpessoal, o Conservatório de Música 
D. Dinis será responsável pela sua substituição, em 
articulação com o Agrupamento de Escolas em questão 
e a Divisão de Educação da Câmara Municipal de 
Odivelas. 

 
7. Os horários de leccionação serão elaborados em regime 

de complemento curricular, após o período normal das 
aulas, nas situações em que a Escola se encontre em 
regime de funcionamento normal, e em sistema de 
contra horário nas Escolas que se encontrem em 
regime de funcionamento duplo. 

 
8. As aulas terão a duração de 135 minutos semanais, com 

distribuição horária a definir de acordo com as 
directrizes dos respectivos Agrupamentos e 
preferencialmente decorrerão três vezes por semana, 
com duração diária de 45 minutos. 

 
9. As interrupções lectivas serão absolutamente 

coincidentes com as previstas no calendário escolar. 
 
10. As turmas serão constituídas por um máximo de 25 

alunos. 
 
11. O Segundo Outorgante, no âmbito da leccionação das 

aulas de Música responsabiliza-se, por designadamente: 
 
a) Leccionar as aulas de Música nas escolas mencionadas 

no nº 2 da Cláusula Primeira; 
b) Desenvolver a sua actividade nas condições definidas 

pelo Ministério da Educação, no âmbito do “Programa 
do Ensino do Inglês nos 3º e 4º anos e de outras 

Actividades de Enriquecimento Curricular no 1º Ciclo 
do Ensino Básico”; 

c) Respeitar a organização de turmas e dos tempos 
lectivos estabelecidas pelos respectivos Agrupamentos 
de Escolas; 

d) Realizar um conjunto de tarefas necessárias à boa 
execução da acção pedagógica, nomeadamente ao nível 
do fornecimento de fotocópias e documentação de 
apoio às aulas; da elaboração/organização/actualização 
do dossier técnico-pedagógico; do controlo de 
assiduidade de alunos e docentes; da avaliação da 
aprendizagem dos alunos; da implementação das 
orientações programáticas ou referentes à utilização de 
material didáctico que vierem a ser divulgadas pelo 
Ministério da Educação; 

e) Manter informado o Primeiro Outorgante e os 
Agrupamentos de Escolas de todos os dados relevantes 
para a  execução do programa; 

f) Manter os Encarregados de Educação informados 
sobre a evolução do aluno, nomeadamente através da 
entrega de Ficha de Avaliação Continua ao Professor 
Titular de Turma, responsável pela supervisão 
pedagógica e pelo acompanhamento das Actividades de 
Enriquecimento Curricular na respectiva Escola; 

g) Os instrumentos musicais afectos a cada escola, não 
poderão ser deslocados ou transportados, para outras 
escolas, mesmo em situações de urgência, salvo 
consentimento expresso do Município de Odivelas. 

 
Cláusula Nona 

( Da Gestão e Acompanhamento) 
 

1. A coordenação da execução do presente Acordo 
incumbe à Divisão de Educação, da Câmara Municipal 
de Odivelas, sita na Praceta José Malhoa, n.º 10-A R/C, 
2675 Odivelas e ao Conservatório de Música D.Dinis, 
sito na Rua José Fontana, Bairro de S. José, 2620-071 
Póvoa de Santo Adrião. 

 
2. Com vista ao acompanhamento, planeamento e 

avaliação periódica da aplicação do presente Acordo de 
Cooperação e Colaboração, bem como a tomada de 
quaisquer decisões conducentes à sua adequada 
execução, as partes deverão solicitar os eventuais 
esclarecimentos que tenham por pertinentes às 
pessoas/entidades acima referidas nos contactos acima 
indicados. 

 
Cláusula Décima 
(Da Vigência) 

 
Sem prejuízo de eventual revisão, por acordo dos 
Outorgantes, o presente Acordo entra em vigor na data da 
sua assinatura, mantendo-se em vigor até ao dia de 
encerramento oficial do ano lectivo 2007/2008, 
considerando-se automaticamente renovado por iguais e 
sucessivos períodos, se não for denunciado, por escrito, 
por qualquer uma das Partes, com antecedência mínima 
de 60 dias em relação ao seu termo final ou a qualquer 
uma das suas posteriores renovações, ficando o anexo ao 
presente Acordo sujeito a eventuais adaptações anuais. 
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(Disposições Finais) 
 

1. No demais, este Acordo será regido pela legislação 
aplicável em vigor, devendo ambas as partes respeitar a 
regulamentação específica aplicável, emanada pelo 
Ministério da Educação 

 
2. Qualquer adequação ou tolerância relativa ao estipulado 

que não implique alteração ao clausulado do presente 
Acordo será resolvida por acordo entre as partes, desde 
que por acordo, as partes assim o entendam. 

 
Feito em duplicado, um original para cada uma das partes 
signatárias. 
Por estarem de acordo lêem e assinam. 
 

(Susana de Carvalho Amador)  (Carlos Manuel Gonçalves 
Gomes) 

(Pelo Primeiro Outorgante)  (Pelo Segundo Outorgante)” 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

VIATURAS DOADAS 
 

 
 

ALTERAÇÃO RELATIVA À POSSE DA VIATURA ATRIBUÍDA À GNR 
PROGRAMA “ESCOLA SEGURA” 

 
Transferir para a posse do Comando da Polícia de 
Segurança Pública, do Concelho de Odivelas, a viatura 
municipal da Marca Toyota, modelo Yaris Terra 1.0, com 
a matricula 77-52-SC, doada à Guarda Nacional 
Republicana, por deliberação na 19ª Reunião Ordinária da 
Comissão Instaladora, em 18-09-2001, no âmbito do 
Projecto “Escola Segura”, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2007/14813, de 23-07-07. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

EMPRÉSTIMO DE LONGO PRAZO 
 

 
 

EMPRÉSTIMO N.º 9015/001437/987/0019 - INVESTIMENTOS 
MUNICIPAIS - NEGOCIAÇÃO DE “SPREAD” – ANO 2007 

 
Redução do spread de 0,7% para 0,375%, do Empréstimo 
de Longo Prazo – Investimentos Municipais – Emp. N.º 
9015/001437/987/0019, celebrado com a Caixa Geral de 
Depósitos, com efeitos a partir de 24.04.2007, de acordo 
com o proposto na informação n.º Interno/2007/15149, 
de 27-07-2007. 
 
Este assunto carece de deliberação por parte da Assembleia Municipal 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 

 

REDUÇÃO DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 
 

 
 

ESTABELECIMENTO DENOMINADO S&A 
 

Redução do horário de funcionamento do 
Estabelecimento denominado “S&A”, localizado na Rua 
Aquilino Ribeiro, n.º 5, em Odivelas, como medida 
tendente a minimizar as incomodidades provocadas pela 
laboração do estabelecimento, passando o mesmo a 
encerrar às 22 horas, todos os dias da semana, nos termos 
do n.º 1 do artigo 10º do Regulamento dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
interno/2007/13491, de 04-07-2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PROTOCOLO ADICIONAL 
 

 
 

IMPLANTAÇÃO DE ÁGUA E ELECTRICIDADE EM MONUMENTO 
JUNTA DE FREGUESIA DA PONTINHA 
PROCESSO N.º 1455/06/PO-DOM 

 
Celebração de um Protocolo Adicional, ao abrigo do 
artigo 27º do Protocolo de Delegação de Competências 
nas Juntas de Freguesia (PDCJF), entre o Município de 
Odivelas e a Junta de Freguesia da Pontinha, no valor de 
€12.250,00 (doze mil duzentos e cinquenta euros), 
acrescido de IVA à taxa legal em vigor, para 
implementação de água e electricidade no Monumento do 
Bombeiro, situado na Rotunda da Paiã, na Pontinha, de 
acordo com o proposto na informação 
Interno/2007/15122, de 27-07-07, nos termos da minuta 
de protocolo anexa à informação: 

 
(Minuta) 

“Protocolo Adicional de Delegação de Competências 
na Junta de Freguesia da Pontinha 
ao abrigo do artigo 27° do PDCJF 

 
Entre: 
MUNICÍPIO DE ODIVELAS, pessoa colectiva de 
direito público n.°504 293 125, com sede nos Paços do 
Concelho, Quinta da Memória, na Rua Guilherme Gomes 
Femandes, em Odivelas, representada pela Presidente da 
sua Câmara Municipal, Senhor Dra. Susana Carvalho 
Amador, 
 
E 
 
JUNTA DE FREGUESIA DA PONTINHA, com sede 
em Avª 25 de Abril, n.° 22A 1675-183 PONTINHA, 
representada pelo seu Presidente, Senhor José Francisco 
Guerreiro, é celebrado e reciprocamente aceite o presente 
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protocolo adicional de delegação de competências, nos 
termos do estabelecido no Artigo 27° do Protocolo de 
Delegação de Competências nas Juntas de Freguesia 
vigente nesta data e da Deliberação da Câmara Municipal 
de Odivelas tomada na sua …..ª Reunião Ordinária de 
..../…./07, que se regerá pelas seguintes cláusulas: 

 
Cláusula Primeira 

 
A Junta de Freguesia da Pontinha, obriga-se a executar a 
“Implantação de Água e Electricidade no Monumento do 
Bombeiro na Rotunda da Paiã” 

 
Cláusula Segunda 

 
O Município de Odivelas obriga-se a transferir para a 
Junta de Freguesia os meios financeiros necessários no 
montante de Euros 12.250,00€ (doze mil duzentos e 
cinquenta euros), acrescidos de IVA à taxa legal em vigor.  

 
Cláusula Terceira 

 
A Junta de Freguesia da Pontinha obriga-se a permitir que 
as obras ou fornecimentos sejam acompanhados pelos 
técnicos municipais com o objectivo de verificação da sua 
conformidade. 

 
Cláusula Quarta 

 
O presente Protocolo Adicional extingue-se com o 
cumprimento do seu objecto e com a transferência dos 
meios financeiros respectivos. 

 
Cláusula Quinta 

 
A Junta de Freguesia obriga-se a afixar, em local de boa 
visibilidade, um painel que será fornecido pelos serviços 
municipais, do qual conste que a acção concreta, obra ou 
outro, é executada pela Junta de Freguesia e financiada 
pelo Município de Odivelas, em termos análogos aos 
realizados por força de protocolos celebrados pela 
Administração Central. 
 
Odivelas, 27 de Julho de 2007 
 
A Presidente da Câmara Municipal 
 
O Presidente da Junta de Freguesia” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

JUNTA DE FREGUESIA DA RAMADA 
REEMBOLSO, POR OBRAS EFECTUADAS 

 
Reembolso à Junta de Freguesia da Ramada, do valor de 
€25.423,00 (vinte e cinco mil, quatrocentos e vinte e três 
euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, ao abrigo 
do artigo 27º do Protocolo de Delegação de 
Competências nas Juntas de Freguesia (PDCJF), por obras 
efectuadas nas ruas Catarina Eufémia, Cova da Pia e 

Azinhaga dos Pedernais, no Bairro Cova da Pia, na 
freguesia da Ramada, de acordo com o proposto na 
informação Interno/2007/15102, de 26-07-07. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

REALIZAÇÃO DE COLÓQUIO 
 

 
 

“IGUALDADE DE OPORTUNIDADES: EMPREGO E FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL” – POR UMA SOCIEDADE JUSTA 

 
Realização de um Colóquio subordinado ao tema 
“Igualdade de Oportunidades: Emprego e Formação 
Profissional – Por uma Sociedade Justa”, a realizar no dia 
15 de Novembro, no âmbito do Ano Europeu da 
Igualdade de Oportunidades para Todos – Por Uma 
Sociedade Justa, de acordo com o proposto na informação 
n.º Interno/2007/13982, de 10-07-07. 
 
Pretende-se com a realização deste colóquio criar um 
espaço de debate e informação sobre questões relativas às 
dificuldades sentidas no que se refere à inserção no 
mercado de trabalho e no acesso à formação profissional. 
Terá como principais objectivos: sensibilizar para o direito 
à igualdade e à não discriminação, fomentar o debate 
sobre formas de aumentar a participação na sociedade de 
grupos que são vítimas de discriminação e de obter uma 
participação equilibrada entre homens e mulheres, 
contribuir para consciencializar e informar os cidadãos 
sobre os seus direitos e obrigações e contribuir para uma 
sociedade mais coesa. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PERMUTA DE TERRENOS 
 

 
 

PERMUTA DE TERRENOS PARA EFEITOS DA CONCLUSÃO DA VIA 
L-14 (LIGAÇÃO AOS BONS DIAS) 

 
Aceitação da permuta de uma parcela de terreno, 
denominada pela “letra I” no alvará de Loteamento n.º 
8/2001, com a área de 4.164,70 m2, pela parcela privada 
situada nos Bons Dias propriedade da Mundiplanos, nas 
condições das informações técnicas, n.º 
Interno/2007/011635 e n.º 34/APV/07, constantes do 
processo Urb. 2007/5648, e de acordo com o proposto na 
informação n.º 30/DGOU/AS, de 16-07-07. 
 
(Aprovado por maioria) 
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PROJECTO DE ADAPTAÇÃO 
AO MEIO AQUÁTICO 

 

 
 

CONTINUIDADE NO ANO LECTIVO 2007/2008 
 

Continuidade do “Projecto de Adaptação ao Meio 
Aquático – PAMA”, para o ano lectivo 2007/2008. O 
PAMA é um Projecto de âmbito concelhio cuja 
participação é aberta aos alunos do Ensino Pré-Escolar da 
rede pública, abrangendo o universo dos 16 Jardins 
Infância da rede pública do Concelho, que se manifestem 
interessados em aderir ao projecto, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2007/15335, de 01-
08-07, e nos termos do Contrato-Programa a celebrar 
entre o Município de Odivelas e a Odivelgest, E.M, que se 
encontra anexo à informação. 

 
 

(Minuta) 
“Contrato-Programa 

 
Considerando que: 
 
1. Nos termos do disposto no Art.º 19º, n.º 2, al. e), da 

Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, “É da 
competência dos órgãos municipais participar no 
planeamento e na gestão dos equipamentos 
educativos e realizar investimentos que apoiem o 
desenvolvimento de actividades complementares de 
acção educativa na Educação Pré-Escolar e do 1º 
Ciclo do Ensino Básico”; 

 
2. De acordo com estabelecido no Art.º 2º, da Lei 

Quadro da Educação Pré-Escolar (Lei n.º 5/97, de 10 
de Fevereiro), “ A Educação Pré-Escolar é a primeira 
etapa básica no processo de educação ao longo da 
vida, sendo complementar da acção educativa da 
família, com a qual deve estabelecer estrita 
cooperação, favorecendo a formação e o 
desenvolvimento equilibrado da criança, tendo em 
vista a sua plena inserção na sociedade como ser 
autónomo, livre e solidário”; 

 
3. Neste contexto o Município pretende reiniciar o 

Projecto de Adaptação ao Meio Aquático – PAMA, 
que existe desde o inicio da Comissão Instaladora, e 
que tem como finalidade proporcionar uma 
sensibilização ao meio aquático a todas as crianças do 
Pré-Escolar da rede pública, familiarizar os alunos 
com a água, permitindo-lhes a aquisição de novas 
competências a nível motor; 

 
4. O Município de Odivelas está convicto de que a 

organização de actividades que possibilitem 
experiências no plano físico-motor, nomeadamente 
no meio aquático, constitui factor de 
desenvolvimento da motricidade global das crianças; 

 

5. A ODIVELGEST, Gestão de Equipamentos E.M., é 
uma empresa municipal que tem por objecto social a 
construção, gestão, manutenção, exploração e 
concessão de equipamentos que lhe sejam destinados 
pelo órgão executivo do Município de Odivelas, bem 
como a promoção do desenvolvimento do Município; 

 
6. A Piscina Municipal de Odivelas, é o único 

equipamento público do género no Concelho, e cuja 
gestão está cometida à empresa municipal 
ODIVELGEST, pretende-se desta forma criar 
sinergias e rentabilizar os recursos existentes na 
Comunidade; 

 
7. O Projecto de Adaptação ao Meio Aquático PAMA é 

um projecto de âmbito concelhio cuja participação é 
aberta ao Ensino Pré-Escolar da rede pública, 
abrangendo o universo dos 16 Jardins Infância da 
rede pública do Concelho, interessados em aderir ao 
projecto. 

 
Entre: 
 
O MUNICÍPIO DE ODIVELAS, com sede na Rua 
Guilherme Gomes Fernandes, na Quinta da Memória, em 
Odivelas, pessoa colectiva com o número 504 293 125, 
neste acto representado pela Senhora Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas, Susana de Carvalho 
Amador, adiante designado por Primeiro Outorgante 
 
e, 
 
ODIVELGEST, Gestão de Equipamentos, E.M., com 
sede na Piscina Municipal de Odivelas, na Av. Prof. Dr. 
Augusto Abreu Lopes, em Odivelas, pessoa colectiva n.º 
505 028 301, neste acto representado pelo Presidente do 
Conselho de Administração, Senhor Mário Máximo dos 
Santos, adiante designado por Segundo Outorgante 
 
Nos termos do disposto no Art.º 23, da Lei n.º 53-
F/2006, de 29 de Dezembro (Regime Jurídico do Sector 
Empresarial Local), é celebrado e reciprocamente aceite, o 
presente Contrato-Programa, que se rege nos termos e 
pelas Cláusulas seguintes: 

 
Cláusula Primeira 
(Do Objecto) 

 
O presente Contrato-Programa tem por objecto dotar a 
ODIVELGEST, E.M. dos meios financeiros necessários 
ao desenvolvimento do Projecto de Adaptação ao Meio 
Aquático – PAMA, cuja responsabilidade pela 
implementação e operacionalização é do Município de 
Odivelas, no âmbito das competências cometidas às 
Autarquias Locais na área da Educação. 

 
Cláusula Segunda 

(Do âmbito de Aplicação) 
 

O PAMA é um Projecto de âmbito concelhio cuja 
participação é aberta aos alunos do Ensino Pré-Escolar da 
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rede pública, abrangendo o universo dos 16 Jardins 
Infância da rede pública do Concelho, que se manifestem 
interessados em aderir ao projecto. 

 
Cláusula Terceira 

(Do Desenvolvimento do Projecto) 
 

1. O Projecto PAMA, para o ano lectivo 2007/2008, irá 
abranger um universo estimado de 640 crianças, 
durante um período de 10 meses. 

 
2. Atendendo ao elevado número de crianças, que se 

prevê, frequentarem a piscina, por razões de ordem 
logística, o projecto irá decorrer em duas fases 
distintas, nos termos seguintes: 

 
a) 1ª Fase: entre 17 de Setembro de 2007 e 15 de 

Fevereiro de 2008, abrangendo um número estimado 
de 320 crianças; 

b) 2ª Fase: entre 18 de Fevereiro de 2008 e 11 de Julho 
de 2008, abrangendo um número estimado de 320 
crianças. 

 
3. O enquadramento técnico-pedagógico, relativo ao 

desenvolvimento do Projecto compete aos técnicos 
da ODIVELGEST, E.M.. 

 
4. Ao Município de Odivelas, cabe assegurar as 

deslocações das crianças dos Jardins de Infância para 
a piscina e o respectivo regresso. 

 
Cláusula Quarta 

(Das Obrigações, Controlo e Avaliação do Projecto) 
 

1. A Divisão de Educação, da Câmara Municipal de 
Odivelas, responsabiliza-se pela recepção das 
candidaturas dos Jardins de Infância, pela planificação 
anual e respectiva distribuição de alunos, pelo plano 
de transportes e pela elaboração do relatório final 
global do desenvolvimento da actividade. 

 
2. A ODIVELGEST, E.M., assegura e responsabiliza-se 

pela componente técnico-pedagógica do 
desenvolvimento da actividade, elabora o registo de 
assiduidade e o relatório de avaliação no final de cada 
fase, contendo as fichas de avaliação de competências. 

 
3. A coordenação e articulação do Projecto entre os 

Estabelecimentos de Ensino Pré-Escolar aderentes e 
a ODIVELGEST, E.M., compete à Divisão de 
Educação, da Câmara Municipal de Odivelas. 

 
Cláusula Quinta 

(Da Comparticipação Financeira) 
 

1. O desenvolvimento do objecto contratual, referido na 
Cláusula Primeira a ODIVELGEST,E.M., terá 
previsivelmente um custo global de € 50.464,00 
(cinquenta mil quatrocentos e sessenta e quatro 
euros). 

 

2. O custo referido no ponto anterior tem por base, o 
custo mensal por criança no valor de € 15,37, 
acrescido do seguro de acidentes pessoais por criança 
no valor de € 2,00/Ano, para um universo previsível 
de 640 crianças, desenvolvendo-se o projecto em duas 
fases com a duração de 5 meses cada. 

 
3. Considerando que, o número de crianças, que se 

prevê frequentarem a piscina é meramente estimado, 
e que só com o encerramento das candidaturas, será 
possível saber o numero efectivo de inscritos, o 
montante da comparticipação referida nos pontos 
anteriores poderá sofrer variações. 

 
4. O Município de Odivelas, procederá à transferência 

mensal das verbas devidas pelo desenvolvimento do 
objecto do presente Contrato-Programa, contra 
documento mensal, a emitir pela 
ODIVELGEST,E.M., onde conste o número 
efectivo de alunos inscritos e a frequentar o programa 
e o respectivo montante devido nos termos do ponto 
2 da presente cláusula. 

 
Cláusula Sexta 
(Da Vigência) 

 
Sem prejuízo de eventual revisão, por acordo dos 
Outorgantes, o presente Contrato tem início à data da sua 
assinatura, mantendo-se em vigor até ao final da segunda 
fase de desenvolvimento do Projecto, em 11 de Julho de 
2008, considerando-se automaticamente renovado por 
iguais e sucessivos períodos, se não for denunciado, por 
escrito, por qualquer uma das Partes, com antecedência 
mínima de 60 (sessenta) dias em relação ao seu termo final 
ou a qualquer uma das suas posteriores renovações. 

 
Cláusula Sétima 
(Do Cabimento) 

 
O presente contrato tem cabimento orçamental na rubrica 
seguinte: CF: 25211/17010103/2007/A/884 e COE: 
0702/020225. 

 
Cláusula Oitava 

(Do Foro) 
 

Para dirimir eventuais conflitos emergentes do presente 
contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de Loures, 
com expressa renúncia a qualquer outro. 

 
Cláusula Nona 

(Disposições Finais) 
 

1. As Partes obrigam-se, mutuamente, a cooperar no 
sentido de garantir a boa realização do objecto do 
presente Contrato-Programa. 

 
2. Qualquer alteração, aditamento ou disposição 

acessória ao presente Contrato-Programa, deverá 
constar de documento escrito e assinado por ambas 
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as Partes e que constituirá anexo superveniente ao 
mesmo. 

 
Odivelas, ---------------------------2007. 
 
Feito em duplicado, um original para cada uma das partes 
signatárias. 
Por estarem de acordo lêem e assinam. 
 
   
(Susana de Carvalho Amador)  (Mário Máximo dos Santos) 

(Pelo Primeiro Outorgante)  (Pelo Segundo Outorgante)” 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO 
CURRICULAR (AEC) 

 

 
 

EB1 MARIA MÁXIMA VAZ 
ANO LECTIVO 2007/2008 

 
Implementação do Programa de Actividades de 
Enriquecimento Curricular – AEC – na Escola EB 1 
Maria Máxima Vaz, para o ano lectivo 2007/2008, 
apresentando-se a Câmara Municipal de Odivelas como 
entidade promotora da candidatura ao Programa das AEC 
nesta Escola, em parceria tripartida com a Associação de 
Pais e Encarregados de Educação da Escola EB1 Maria 
Máxima Vaz e o Agrupamento de Escolas Avelar Brotero, 
no qual ficou integrada, tendo em conta os seguintes 
critérios: 
 
“ 
• O Programa traduz-se numa oferta educativa 
extracurricular gratuita, que se desenvolve ao longo do 
ano lectivo, em regime de complemento educativo, 
destinado aos alunos que frequentam todos os anos de 
escolaridade do 1º ciclo. 
 
•  Valorização das AEC, junto da comunidade 
educativa, em particular dos pais e encarregados de 
educação; 
 
• Valorização do papel dos docentes das AEC e 
dignificação das suas condições de trabalho, propondo-se 
o pagamento mínimo de 10 euros por hora, 
independentemente da actividade a leccionar, bem como o 
reforço das exigências de formação tendo em vista o bom 
desempenho pedagógico dos professores das AEC; 
 
• Dinamização de parcerias de modo a integrar as 
estruturas existentes na comunidade, garantindo maior 
participação de todos os agentes educativos no programa, 
bem como uma resposta mais adequada às necessidades 
das famílias; 

• Participação da entidade promotora, Câmara 
Municipal, na elaboração, organização e planificação dos 
horários em conjunto com os parceiros, Agrupamentos de 
Escola e a DREL; 
 
• Envolvimento e co-responsabilização dos 
Agrupamentos de Escola na supervisão pedagógica do 
Programa das AEC, em particular ao nível da planificação 
e elaboração do dossier pedagógico, em consonância com 
o Projecto Educativo de Escola, mas também da 
articulação vertical, entre os coordenadores de 
departamento das Escolas do 2º e 3º ciclos, sede dos 
Agrupamentos de Escola e os professores das AEC e da 
articulação horizontal, entre os professores das AEC e os 
professores titulares de turma.  
 
(…) 
 
• 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/Alunos/Ano 
 

N.º Alunos 

Designação 
1º,2º 3º,4º 

Regime 
Funcionamento 

Outra 
AEC 
1º/2º 
Anos 

Financiamento 
M.E. (euros) 

EB1 Maria 
Máxima Vaz 

100 110 Duplo ____ 52 500 

…” 
Os termos desta parceria irão constar de um Acordo de 
Colaboração e Cooperação a celebrar entre as três 
entidades já referidas: Associação de Pais e Encarregados 
de Educação da Escola EB1 Maria Máxima Vaz, 
Agrupamento de Escolas Avelar Brotero e Câmara 
Municipal de Odivelas. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

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 apoio, 
sob a forma de transporte, a realizar em veículo municipal, 
no dia 31 de Agosto e no dia 3 de Setembro de 2007, para 
deslocação (ida e volta, respectivamente) a Portalegre, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2007/14785, de 23.07.2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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GRUPO CORAL VOZES d’AFRICA 
(IGREJA DO SANTÍSSIMO NOME DE JESUS – MATRIZ) 

 
Ratificação do despacho da Sr.ª Presidente, datado de 
31.07.2007, para atribuição ao Grupo Coral Vozes 
d’Africa, de apoio, sob a forma de transporte, realizado 
em veículo municipal no dia 4 de Agosto de 2007, para 
deslocação a Fátima, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2007/15116, de 27.07.2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SAÚDE MENTAL DE ODIVELAS 
 

Apoio a exposição da Associação Comunitária de Saúde 
Mental de Odivelas, ACSMO, para divulgação da mesma e 
dos trabalho produzido pelos seus utentes, através da 
cedência de espaço concedido pelo Centro Comercial 
Odivelas Parque, nos dias 12, 13, 14 e 15 de Outubro, no 
acesso 2, em frente à linha das caixas do Feira Nova, bem 
como o acompanhamento, durante a iniciativa, por parte 
de um técnico da Divisão de Saúde da Prevenção das 
Toxicodependências, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2007/14507, de 17.07.2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ODIVELCULTUR, 
GESTÃO, PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO CULTURAL, E.M. 

 
Ratificação do despacho da Sr.ª Presidente, datado de 
20.07.2007, para atribuição à Odivelcultur, E.M., de apoio, 
sob a forma de transporte, realizado em veículo municipal 
no dia 22 de Julho de 2007, para deslocação à Malaposta, 
de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2007/14711, de 20.07.2007. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

ASSOCIAÇÃO DOS ORIGINÁRIOS DO TOGO EM PORTUGAL 
 

Atribuição à Associação dos Originários do Togo em 
Portugal, de apoio, sob a forma de transporte, a realizar 
em veículo municipal no dia 19 de Agosto de 2007 e no 
dia 9 de Setembro de 2007, para deslocação à Figueira da 
Foz, Fátima e para deslocação a Mafra, Alcobaça e 
Nazaré, respectivamente, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2007/14135, de 12.07.2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 

JUVENTUDE NAZARENA INTERNACIONAL DE CASAL NOVO 
 

Atribuição à Juventude Nazarena Internacional de Casal 
Novo, de apoio, sob a forma de transporte, a realizar em 
veículo municipal no dia 31 de Agosto e no dia 4 de 
Setembro de 2007, para deslocação (ida e volta, 
respectivamente) à Lousã, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2007/15161, de 06.08.2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

URBANISMO 
 

 
 

PROCESSO N.º 9209/U – QUINTA DAS PRETAS, FAMÕES 
SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO CAUÇÃO 

 
Substituição da hipoteca legal constituída sobre o lote 55, 
inserido no Bairro Quinta das Pretas, em Famões, pelo 
depósito caução, em nome de Anabela de Jesus Correia 
Carvalho, na Caixa Geral de Depósitos, no valor de 
€1.995,19 (mil novecentos e noventa e cinco euros e 
dezanove cêntimos), para garantir a boa execução das 
obras de urbanização referentes ao Alvará n.º 6/1981, de 
acordo com o proposto na folha 821 e nos termos da 
informação técnica n.º 268/DLOP/SLU/07, de 
13.07.2007, constantes do Processo n.º 9209/U. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROCESSO N.º 33022/L/OC – CASAL DA PARADELA 
REDUÇÃO DE GARANTIA BANCÁRIA – HIPOTECA DE FRACÇÕES 

COMAFIL – CONSTRUÇÕES JOSÉ MANUEL E FILHOS, LDA 
 

Aceitação da hipoteca voluntária sobre os imóveis 
identificados em informações técnicas do processo n.º 
33022/L/OC (a folhas 935 e 936, 925 a 928 e 915 a 918), 
no Casal da Paradela, Póvoa de Santo Adrião, bem como 
aprovar a redução da garantia bancária n.º 000009471 
emitida pelo Banco Nacional de Crédito Imobiliário, de 
acordo com o proposto na folha n.º 937 e nos termos da 
informações técnicas já referidas. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROCESSO N.º 2801/LO – RUA CMDT. SAC. CABRAL, RAMADA 
ALTERAÇÃO DE CAUÇÃO 

TRANSVERSO – CONSTRUÇÕES CIVIS E URBANISMO, S.A. 
 

Alteração do montante da caução anteriormente fixada, 
para €911.450,00 (novecentos e onze mil, quatrocentos e 
cinquenta euros), excluindo a estrutura dos edifícios do 
seu montante e a actualização do valor do montante dos 
orçamentos apresentados para a execução das infra-
estruturas aprovadas, tendo em conta o tempo anterior 
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decorrido, de acordo com o proposto na folha 566 e nos 
termos da informação técnica n.º 296/MP/DLOP/SLU/07, 
de 24.07.2007, folha 565 e 564, constantes do processo n.º 
2801/LO. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROCESSO N.º 7990/U – URBANIZAÇÃO DA ARROJA 
RECEPÇÃO PROVISÓRIA DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO 

REDUÇÃO DE GARANTIA BANCÁRIA 
HAGEN IMOBILIÁRIA, S.A. 

 
Recepção Provisória das Obras de Urbanização, 
integrando os arranjos dos espaços exteriores, bem como 
a redução da caução, prestada através de seguro caução, 
garantia da COSEC - Companhia de Seguros de Crédito 
S.A., com a apólice n.º 100008207/200, para €96.971,43 
(noventa e seis mil, novecentos e setenta e um euros e 
quarenta e três cêntimos), de acordo com o proposto na 
folha 1039 e nos termos da informação técnica n.º 
176/OS/DLOP/SLU/07, de 13.07.2007, folha 1038 e 
folha 1037, constantes do processo n.º 7990/U. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROCESSO N.º 7.371/L– BAIXO JARDIM, CAMPOS DE CANEÇAS 
RECEPÇÃO DEFINITIVA DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO 

CANCELAMENTO DE CAUÇÃO 
MANUEL VITOR DA SILVA FERREIRA 

 
Recepção Definitiva das Obras de Urbanização e 
Cancelamento da Garantia Bancária n.º 9.742/91, emitida 
pela Companhia Geral do Crédito Predial Português S.A. 
hoje em dia correspondente à garantia com a referência 
n.º 39990489742406 do Banco Totta no valor de € 324,22 
(trezentos e vinte e quatro euros e vinte e dois cêntimos), 
de acordo com o proposto na folha 106 e nos termos das 
informações técnicas (folhas 104 a 105, folhas 99 a 102), 
constantes do processo n.º 7.371/L. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROCESSO N.º Urb./2007/8196 
BAIRRO CASAL DOS APRÉSTIMOS, RAMADA 

SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO CAUÇÃO 
 

Substituição da hipoteca legal constituída sobre o lote 90, 
inserido no Bairro Casal do Apréstimos, na Ramada, pelo 
depósito caução, em nome de Construções Araújo & 
Machado, Lda, na Caixa Geral de Depósitos, no valor de 
€413,02 (quatrocentos e treze euros e dois cêntimos), para 
garantir a boa execução das obras de urbanização 
referentes ao Alvará n.º 11/2001, de 30 de Novembro de 
2001, de acordo com o proposto na informação técnica 
n.º 240/PC/DGOU/DRU/2007, de 27.06.2007, 
constante do Processo n.º Urb./2007/8196. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

PROCESSO N.º Urb./2007/9575 
BAIRRO CASAL DOS APRÉSTIMOS, RAMADA 

SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO CAUÇÃO 
 

Substituição da hipoteca legal constituída sobre o lote 177, 
inserido no Bairro Casal do Apréstimos, na Ramada, pelo 
depósito caução, em nome de António Francisco Cubaixo 
Soeiro, na Caixa Geral de Depósitos, no valor de €327,95 
(trezentos e vinte e sete euros e noventa e cinco 
cêntimos), para garantir a boa execução das obras de 
urbanização referentes ao Alvará n.º 11/2001, de 30 de 
Novembro de 2001, de acordo com o proposto na 
informação técnica n.º 262/PC/DGOU/DRU/2007, de 
23.06.2007, constante do Processo n.º Urb./2007/9575. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 
 
 

DESPACHOS 
 

 
 
 

PRESIDÊNCIA 
 

 
 

DESPACHO N.º 53/PRES/2007 
 

Assunto: Delegação de competências por período de 
férias 
 
Susana de Carvalho Amador, Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, no uso das competências em mim 
delegadas pela Câmara Municipal de Odivelas, pelas 
deliberações de 04 de Novembro de 2005 e 22 de 
Fevereiro de 2006, ao abrigo do artigo 70° da Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro, com as alterações 
introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e 
nos termos do disposto nos artigos 35º a 40° do Código 
do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-
Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, com a redacção dada 
pelo Decreto-Lei n.° 6/96, de 31 de Janeiro, encontrando-
me em gozo de férias, durante o período de 13 de Agosto 
a 7 de Setembro de 2007, pelo presente despacho 
DESIGNO para me substituir durante a duração das 
mesmas, o Vice-Presidente da Câmara Municipal, o Sr. 
Vereador Sérgio Constantino Gaspar Lopes de Paiva. 
 
Esta delegação de competências entra em vigor em 13 de 
Agosto de 2007. 
 
Odivelas, 7 de Agosto de 2007 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

(a) Susana de Carvalho Amador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESPACHO N.° 55/PRES/2007 
 

Assunto: Revogação do acto administrativo constante no 
Capítulo 1, ponto 3, W., do Despacho nº 50/PRES/2007, 
de Delegação e Subdelegação de Competências no Senhor 
Vereador Sérgio Constantino Gaspar Lopes Paiva 
 
Por força do estabelecido no n°2 do artigo 69°, da Lei n° 
169/99, de 18 de Setembro, com a redacção conferida 
pela Lei n°5 — A/2002, de 11 de Janeiro e, 
genericamente, nos artigos 35°, 36°, e 40° do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Dec.-Lei n° 
442/91, de 15 de Novembro, com a redacção do Dec.-Lei 
n° 6/96, de 31 de Janeiro, revogo o meu despacho n° 
50/PRES/2006, para a prática dos actos administrativos e 
de gestão, da seguinte atribuição municipal: 
 
Capítulo 1, ponto 3: 
 
W. Assegurar o funcionamento de um serviço Autárquico 
de Informação ao Consumidor. 

 
Odivelas, 10 de Agosto de 2007. 
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
(a) Susana de Carvalho Amador 
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DECISÕES COM EFICÁCIA EXTERNA 
 

 
 
 

Ambiente e Salubridade 
 

 
 

Decisões com eficácia externa tomadas ao abrigo  
das competências delegadas pelo Despacho n.º 53/PRES/2006, 
de 8 de Março de 2006, durante o período compreendido entre  
02 de Maio a 23 de Julho de 2007, nos termos da Informação n.º 
I/14805/2007, de 23 de Julho de 2007: 
 
 
Departamento do Ambiente e Salubridade 
 
Informação n.º 2007/8722 de 2007-05-03 
Assunto: Proposta de pagamento da factura nº 1665 do Horto 
do Rossio – Floricultura, no valor de € 2.800 (dois mil e 
oitocentos euros), valor com IVA incluído à taxa de 21 %, 
referente à aquisição de material vegetativo para a comemoração 
do Dia da Floresta Autóctone. 
Decisão: Ao DGAF/DF para o procedimento solicitado. 
Data: 2007-05-04 
 
 
Divisão de Ambiente 
 
Informação n.º 2007/8594 de 2007-05-02 
Assunto: Proposta de compromisso e pagamento da factura nº 
270251/2007 da ABAE – Associação Bandeira Azul da Europa, 
no valor de € 95.00 (noventa e cinco euros), valor isento de IVA, 
referente à participação no Seminário Nacional Eco-Escolas. 
Decisão: Ao DGAF/DF para os procedimentos solicitados. 
Data: 2007-05-04 
 
Informação n.º 2007/14165 de 2007-07-12 
Assunto: Proposta de compromisso e pagamento da factura nº 
270314/2007 da Associação Bandeira Azul da Europa, no valor 
de € 120.00 (cento e vinte euros), isentos de IVA, referente às 
inscrições das escolas do Município de Odivelas no Programa 
Eco-Escolas. 
Decisão: Ao DGAF/DF para os procedimentos solicitados. 
Data: 2007-07-17 
 
 
Divisão de Prevenção Hígio-Sanitária  
 
Informação n.º 2007/11852 de 2007-06-12 
Assunto: Proposta de pagamento da factura nº 7001151513 dos 
Serviços Municipalizados de Loures (SML), no valor de € 
2.063,68 (dois mil e sessenta e três euros e sessenta e oito 
cêntimos), valor com IVA incluído à taxa legal em vigor, 
referente ao serviço de colocação e remoção de contentores nas 
freguesias do município no decorrer do mês de Janeiro de 2007. 
Decisão: Ao DGAF/DF para os efeitos solicitados. 
Data: 2007-06-15 
 
Informação n.º 2007/14380 de 2007-07-16 
Assunto: Proposta de pagamento da factura nº 22 00176 da 
Valorsul, no valor de € 3.848.76 (três mil oitocentos e quarenta e 
oito euros e sessenta e seis cêntimos), valor com IVA incluído à 
taxa de 5 %, referente à utilização do sistema da Valorsul – 
Aterro Sanitário de Mato da Cruz, para deposição de resíduos 

sólidos urbanos e equiparados, durante o mês de Maio, 
provenientes das intervenções de limpeza de espaços públicos da 
Junta de Freguesia da Pontinha e dos estaleiros das Juntas de 
Freguesia do Olival Basto e Odivelas. 
Decisão: Ao DGAF/DF para os efeitos solicitados. 
Data: 2007-07-17 
 
 
Divisão de Parques e Jardins 
 
Informação n.º 2007/12044 de 2007-06-14 
Processo nº 18/2002/MO-DA/DEV 
Assunto: Proposta de compromisso e pagamento da factura nº 
07.23 da empresa Oásis – Combustíveis e Lubrificantes, Lda., no 
valor de € 162.48 (cento e sessenta e dois euros e quarenta e oito 
cêntimos), valor com IVA incluído à taxa de 21%, referente à 
aquisição de combustível para as máquinas da Divisão de 
Parques e Jardins / Sector Viveiros Municipais. 
Decisão: Ao DGAF/DF para os efeitos solicitados. 
Data: 2007-06-19 
 
Informação n.º 2007/13478 de 2007-07-04 
Processo nº 5.4/2007/OL-DAS/DPJ 
Assunto: Proposta de pagamento da factura nº 7001163883 dos 
Serviços Municipalizados de Loures (SML), no valor de € 707.58 
(setecentos e sete euros e cinquenta e oito cêntimos), valor com 
IVA incluído à taxa legal em vigor, referente à instalação de um 
ramal de água em frente ao Centro Cultural da Malaposta. 
Decisão: Ao DGAF/DF para os efeitos solicitados. 
Data: 2007-07-10 
 
Informação n.º 2007/13482 de 2007-07-04 
Processo 20/2005/PO-DA/DEV 
Assunto: Proposta de pagamento da factura nº 6001181253 dos 
Serviços Municipalizados de Loures (SML), no valor de € 805.26 
(oitocentos e cinco euros e vinte e seis cêntimos), valor com 
IVA incluído á taxa legal em vigor, referente à aquisição de 
instalação de um ramal de rega no jardim das Torres do Falcão. 
Decisão: Ao DGAF/DF para os procedimentos solicitados. 
Data: 2007-07-10 
 
Informação n.º 2007/13592 de 2007-07-05 
Processo nº 19/2005/FA-DA/DEV 
Assunto: Proposta de pagamento da factura nº 6001165656 dos 
Serviços Municipalizados de Loures (SML), no valor de € 805.26 
(oitocentos e cinco euros e vinte e seis cêntimos), valor com 
IVA incluído à taxa legal em vigor, referente à aquisição de 
instalação de um ramal de rega no Jardim 19 de Abril. 
Decisão: Ao DGAF/DF para os procedimentos solicitados. 
Data: 2007-07-13 
 
 
 
Decisões com eficácia externa tomadas ao abrigo  
das competências delegadas pelo Despacho n.º 
53/PRES/2006, de 8 de Março de 2006, durante o período 
compreendido entre 02 de Maio a 23 de Julho de 2007,  
nos termos da Informação n.º I/14805/2007, de 23 de Julho 
de 2007: 
 
 
Médico Veterinário Municipal 
 
Informação n.º 2007/10338 de 2007-05-23 
Processo nº 11.14/04-2007 
Assunto: Proposta de cabimento, compromisso e pagamento da 
factura nº MO70900 07556 da Câmara Municipal de Lisboa, 
Departamento de Higiene Urbana e Resíduos Sólidos, no valor 
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de € 42.65 (quarenta e dois euros e sessenta e cinco cêntimos), 
valor com IVA incluído à taxa de 21 %, referente à incineração 
de 5 cadáveres de animal no mês de Março 2007. 
Decisão: Ao DGAF/DF para os efeitos solicitados. 
Data: 2007-05-29 
 
Informação n.º 2007/10360 de 2007-05-23 
Processo nº 11.14/04-2007 
Assunto: Proposta de cabimento, compromisso e pagamento da 
factura nº M07090007852 da Câmara Municipal de Lisboa, 
Departamento de Higiene Urbana e Resíduos Sólidos, no valor 
de € 17.06 (dezassete euros e seis cêntimos), valor com IVA 
incluído á taxa de 21 %, referente a incineração de dois 
cadáveres de animal no mês de Abril de 2007. 
Decisão: Ao DGAF/DF para os efeitos solicitados. 
Data: 2007-05-24 
 
Informação n.º 2007/12922 de 2007-06-17 
Processo nº AT.07.02/1-2005 
Assunto: Proposta de cabimento, compromisso e pagamento da 
factura B-71 da Fundação São Francisco de Assis, no valor de € 
3.025.00 (três mil e vinte e cinco euros), valor com IVA incluído 
à taxa de 21 %, referente ao serviço de Recolha, Tratamento e 
Encaminhamento de Animais Errantes efectuado no mês de 
Maio de 2007, no âmbito do Contrato de Prestação de Serviços 
nº 08/05 celebrado entre a C.M.O. e a F.S.F.A. 
Decisão: Ao DGAF/DF para os efeitos solicitados. 
Data: 2007-06-28 
 
Informação n.º 2007/3996 de 2007-07-10  
Processo nº 11.14/04-2007 
Assunto: Proposta de cabimento, compromisso e pagamento da 
factura nº M07090008252 da Câmara Municipal de Lisboa, 
Departamento de Higiene Urbana e Resíduos Sólidos, no valor 
de € 51.18 (cinquenta e um euros e dezoito cêntimos), valor com 
IVA incluído à taxa de 21 %, referente à incineração de 6 
cadáveres de animais no mês de Maio de 2007. 
Decisão: Ao DGAF/DF para os procedimentos solicitados. 
Data: 2007-07-13 
 
Informação n.º 2007/3993 de 2007-07-10 
Processo: AT.07.02/1-2005 
Assunto: Proposta de cabimento, compromisso e pagamento da 
factura B-73 da Fundação São Francisco de Assis, no valor de € 
3.025.00 (três mil e vinte e cinco euros), valor com IVA incluído 
à taxa de 21 %, referente ao serviço de Recolha, Tratamento e 
Encaminhamento de Animais Errantes efectuado no mês de 
Junho de 2007, no âmbito do Contrato de Prestação de Serviços 
nº 08/05 celebrado entre a C.M.O. e a F.S.F.A. 
Decisão: Ao DGAF/DF para os efeitos solicitados. 
Data: 2007-07-13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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/2007/15252, de 31 de Julho de 2007, 
referente ao período de 12 a 30 de Julho de 2007: 
 
 
 
Departamento de Habitação Saúde e Assuntos Sociais 
 
Sector de Reabilitação de Habitação 
 
Interno/2007/14251 de 2007-07-17 
Assunto: Inquérito Administrativo. Obras de reparação de 
emergência nos fogos municipais sitos na “ Rua Vitorino 
Nemésio, nº 5 – R/C Esq. e C/V Dtª, Qtª da Quintinha,  
Póvoa de Stº Adrião.” 
Decisão: Assinatura de Edital nº 95/VJE/2007. 
Data: 2007-07-17 
 
Interno/2007/14214 de 2007-07-10 
Assunto: Abertura de procedimento: Reparações em fogo 
municipal sito na “ Rua José Régio, nº 9 – 3º Esqº,  
B.º Gulbenkian – Odivelas”. 
Decisão: Abertura de procedimento por ajuste directo. 
Data: 2007-07-18 
 
 
Sector de Intervenção Social 
 
Interno/2007/14217 de 2007-07-12 
Assunto: Proposta de desdobramento do agregado familiar 
residente no Núcleo Alto da Arroja, com o nº de matrícula 
84.0006.01. 
Decisão: Exclusão de Cláudio Daniel Rodrigues Pinto, por não 
habitar; integração de Willington Escobar Rincon, no agregado 
familiar de António Rocha Pinto e atribuição de número de 
matrícula PER ao agregado familiar de Susana Alexandre 
Rodrigues Pinto. 
Data: 2007-07-17 
 
Interno/2007/14255 de 2007-07-13 
Assunto: Exclusão do PER de elemento do agregado  
nº 041.0017.1, junto ao Bairro da Cova Pia, pré-fabricado nº 17. 
Audiência de interessados. 
Decisão: Assinatura de Edital nº 96/VJE/2007, referente ao 
processo de exclusão do PER de Filipe Miguel Pimenta Ramos 
Banha, recenseados no PER com o nº 041.0017.1, por falta de 
residência permanente na construção precária nº 17, do Núcleo 
41 PER, Junto ao Bairro da Cova Pia. 
Data: 2007-07-17 
 
Interno/2007/14330 de 2007-07-13 
Assunto: Proposta de desdobramento do agregado familiar 
matricula no PER com o nº 84.0014.01, núcleo Alto da Arroja. 
Decisão: Desdobramento ao agregado recenseado com o nº de 
matrícula 84.0014.01 e integração dos indivíduos não PER do 
agregado 2. 
Data: 2007-07-17 
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Interno/2007/14203 de 2007-07-12 
Assunto: Proposta de realojamento do agregado familiar 
residente no Núcleo Bairro Alto da Arroja, com o PER  
n.º 84.0003.01 e n.º 84.0004.01. 
Decisão: Exclusão do agregado da titular Isabel Moreira, por 
falecimento; integração no presente agregado de José António 
Moreira Nunes e que o Sr. Américo Moreira Nunes seja 
considerado para efeitos de base de dados PER, o chefe  
de família deste agregado, pelo que dever-se-á manter o número 
PER 84.0004.01, adicionando os outros elementos (recenseados 
com o nº 84.0003.01), a este número de matrícula. 
Data: 2007-07-17 
 
Interno/2007/14244 de 2007-07-13 
Assunto: Desdobramento do agregado familiar de José Correia, 
nº PER 061.0046.1, Azinhaga dos Besouros Norte, Pontinha. 
Decisão: Desdobramento do agregado familiar de José Manuel 
Correia – PER nº 061.0046.1, residente na Azinhaga dos 
Besouros Norte – Pontinha, sendo que a titularidade do  
2º agregado será atribuída a Maria de Lurdes Gonçalves Correia. 
Data: 2007-07-17 
 
Interno/2007/14233 de 2007-07-13 
Assunto: Actualização dos processos dos agregados familiares 
residentes no Pré – Fabricado 9, B.º Municipal da Arroja, 
Núcleo PER 83 – Odivelas.  
Decisão: Actualização dos processos dos agregados familiares 
residentes no pré-fabricado 9 – Bº Municipal da Arroja – Núcleo 
PER 83 – Odivelas, através da integração no PER nº 60.14.1 dos 
familiares de Manuel Varela Tavares, compostos por:  
Narcisa Cabral Gomes Tavares (mulher) e Edson Manuel 
Gomes Varela; Evanir António Gomes Varela e Beatriz Gomes 
Varela (filhos) e integração no PER nº 60.7.3 dos familiares de 
António Vieira Moniz, compostos por Maria Spencer Cabral 
Moniz (mulher) e Edmilson Jorge Cabral Vieira (filho).  
Data: 2007-07-17 
 
Interno/2007/13942 de 2007-07-09 
Assunto: Proposta de plano de regularização da divida de renda 
do agregado familiar residente na Rua António Aleixo nº 9 –  
2º Dto. – Póvoa de Santo Adrião. 
Decisão: Regularização dos meses de renda em atraso referentes 
ao período de Maio de 2007 a Junho de 2007, através de um 
plano de regularização da divida em 10 prestações mensais, 
sendo as primeiras 9 no valor de € 37,00 e uma final de € 45,94 
com inicio em Setembro de 2007. Informar a Divisão Financeira 
e oficiar a inquilina do teor da decisão.   
Data: 2007-07-27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


