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CCÂÂMMAARRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  
 

 
 

1166..ªª  RREEUUNNIIÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  
 

RReeaalliizzaaddaa  eemm  55  ddee  SSeetteemmbbrroo  ddee  22000077  
 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 
 

VOTO DE FELICITAÇÃO 
 

 
 

“VOTO DE FELICITAÇÃO 
 

Realizaram-se durante o passado mês de Agosto os 
Campeonatos do Mundo de Atletismo na cidade de 
Osaka, Japão, tendo a representação portuguesa obtido 
muito bons resultados o que naturalmente contribuiu para 
o prestígio da modalidade em Portugal e simultaneamente 
deixou orgulhosa toda a nação. 
 
 No entanto e sem esquecer a participação e capacidade de 
todos os atletas que integraram a comitiva portuguesa, é 
justo destacar a medalha de ouro conquistada na prova de 
triplo salto pelo atleta do Sport Lisboa e Benfica, Nelson 
Évora obtida com a excelente marca 17, 74 metros. 
 
Este título reveste-se de particular importância para o 
Concelho de Odivelas já que foi conquistado por um 
atleta que para além de ser habitante do nosso concelho 
iniciou a sua actividade desportiva em Odivelas. 
 
Assim, a Câmara Municipal de Odivelas reunida na 16ª 
sessão ordinária realizada no dia 5 de Setembro de 2007, 
felicita o atleta Nelson Évora, o seu treinador e o clube 
que representa, pelo excelente resultado obtido nos 
Campeonatos do Mundo de Atletismo, conscientes que 
este feito, mais do que importar prestigio e notoriedade 
para Odivelas, constituirá um forte estimulo para que cada 
vez mais os jovens do nosso Concelho se interessem pela 
prática da modalidade. 
 
Odivelas, 05 de Setembro de 2007” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

 

ACTA 
 

 
 

ACTA DA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 
Acta da sétima Reunião Ordinária da Câmara Municipal 
de Odivelas, realizada no dia 11 de Abril de 2007, com a 
alteração à página 10 na qual se retira a frase…”Das 
intervenções supra mencionadas serão efectuadas 
súmulas, na acta da respectiva reunião...”. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 
 

 
 

OITAVA ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 
 

Oitava Alteração Orçamental, nona Modificação 
Orçamental de acordo com os mapas anexos, à 
informação n.º Interno/2007/16472, de 28-08-07, com 
despacho da Senhora Presidente, que farão parte 
integrante da acta da presente reunião. 

 
“Resumo da 9.ª Modificação Orçamental 

8ª Alteração Orçamental 
 

A 8.ª Alteração Orçamental Extraordinária, ocorre da 
necessidade premente de reforçar os projectos relativos à 
Iniciativa “V Festival da Sopa”, que decorrerá, de acordo 
com a proposta do serviço, entre os próximos dias 14 a 16 
de Setembro. 
 
Dado a indispensabilidade de contemplar em orçamento a 
situação extraordinária, acima mencionada, que não 
poderia ser adiada até à data da próxima Revisão 
Orçamental, aproveitou-se igualmente a presente 
Alteração Orçamental para proceder a pequenos 
ajustamentos ao orçamento de pessoal, bem como a 
alguns acertos orçamentais propostos pelos serviços 
municipais. 
 
Das modificações efectuadas há a destacar o reforço do 
projecto 23/I/2007, para a aquisição dos espaços 
comerciais e de estacionamento, da 1.ª Fase da 
Urbanização da Arroja (empreendimento PER — 64 
Fogos) em € 60.074,34 (Sessenta mil e setenta e quatro 
euros e trinta e quatro cêntimos), do projecto 
236/A/2002, relativo à elaboração do Plano Director 
Municipal, no valor de € 4.500,00 (Quatro mil e 
quinhentos euros) e ainda o reforço do projecto 
7/I/2002, referente à Praça Pública da Quinta da 
Memória, no valor de € 10.000,00 (Dez mil euros). 
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É ainda de salientar, os reforços dos projectos 
249/A/2007 e 297/A/2007, no valor de € 13.000,00 
(Treze mil euros) e € 7.000,00 (Sete mil euros), 
respectivamente, que no caso do primeiro destina-se à 
aquisição de agendas escolares e mochilas para os alunos 
EB1/JI’s, tendo em vista a abertura do ano lectivo e no 
segundo é resultante da necessidade de garantir a 
continuidade do programa “Crescer a Brincar”, nas 
EB1/JI’s, para o 1.º período do ano lectivo 2007/2008. 
Do mesmo modo, reforçou-se o projecto 686/A/2007 
em € 2.875,00 (Dois mil oitocentos e setenta e cinco 
euros) para acautelar uma adequada classificação da 
despesa, no âmbito da “Semana da Mobilidade”. 
 
Por último, destaca-se o reforço do projecto 91/A/2007, 
relativo à Locação de Edifícios, no valor de € 30.000,00 
(Trinta mil euros). 
 
A presente modificação orçamental totaliza € 306.338,46 
(Trezentos e seis mil trezentos e trinta e oito euros e 
quarenta e seis cêntimos), mantendo-se uma diminuição 
das despesas correntes no valor de € 78.324,34 (Setenta e 
oito mil trezentos e vinte e quatro euros e trinta e quatro 
cêntimos) 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 

178.343,93 256.668,27 

Total de Despesas 
Capital 

127.994,53 49.670,19 

Total Geral 306.338,46 306.338,46 

(em euros)” 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

TAXA MUNICIPAL 
 

 
 

TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM 
PARA O ANO DE 2008 

 
Estabelecer a Taxa Municipal de Direitos de Passagem 
para o ano de 2008, na percentagem de 0,25%, nos termos 
do artigo 106.º da Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro e 
Regulamento n.º 38/2004 (D.R. n.º 230, II Série, de 29 de 
Setembro de 2004), de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2007/13723, de 06-07-07. 
 
Este assunto carece de deliberação por parte da Assembleia Municipal 

 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 
 

 

VENDA AMBULANTE 
 

 
 

ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO DA VENDA AMBULANTE 
 

Alteração ao Regulamento da Venda Ambulante em vigor 
no Município de Odivelas, (Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 1 de 2004, página 8 e anexo), 
de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2007/14031, de 11-07-07. 

 
 

“…alterações ao regulamento da venda Ambulante em 
vigor no Concelho de Odivelas: 

 
Art.º 8 

Locais para o exercício da venda ambulante 
 

1.  A venda ambulante só é permitida nos locais e 
horários definidos pela Câmara Municipal, depois de 
parecer vinculativo das Juntas de Freguesia e ouvidas as 
Associações representativas do comércio no município, 
exceptuando-se a venda ambulante de refeições ligeiras 
em equipamentos rolantes, balões, gelados, castanhas 
assadas, pipocas, algodão doce e outras similares. 
 
2. Os locais e horários referidos no número anterior são 
tornados públicos através de edital. 
 
3. Nos locais autorizados, situados a menos de 500 
metros dos Mercados Municipais, não é permitida a venda 
de produtos e artigos com características idênticas aos ali 
comercializados. 
 
4. Nos locais autorizados, não é permitida a venda 
ambulante: 
 
a) a menos de 25 metros dos estabelecimentos 
comerciais; 
b) a menos de 100 metros de estabelecimentos 
comerciais que vendam produtos e artigos semelhantes. 
 
5. Em zonas adjacentes aos locais onde se realizem 
espectáculos desportivos, recreativos e culturais, não 
previstos nos termos do n.º 1 deste artigo, e quando da 
realização destes, poderá exercer-se a actividade da venda 
ambulante. 

 
Art.º 9 

Período do exercício da venda ambulante 
 

1. A actividade de venda ambulante só poderá ser 
exercida de segunda-feira a sábado inclusive. 

 
2. … 
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Art.º 13 
Restrição à venda de produtos 

 
1. … 
 
2. … 
 
3. O peixe somente pode ser vendido em viaturas 

automóveis, de caixa fechada e providas da 
conveniente refrigeração em observância da legislação 
sobre a matéria. 

 
Art.º 20 

(conceito) 
 

…, se esta estiver previamente licenciada através de alvará 
sanitário a emitir nos termos deste Regulamento. 

 
Artigo 36º 

(Contra-ordenações) 
 

1. As infracções ao disposto neste regulamento 
constituem contra-ordenação punidas: 
 
a) Com coima de 60 € a 1.000 €, no caso de exercício da 

actividade de vendedor ambulante sem autorização 
válida para esse efeito; 

b) Com coima de 75 € a 1.000€, no caso de infracções 
ao disposto no art.º 4 n.º 2, 3 e 4; art.º 13º, e art.º 18 
n.º 1 al. d). 

c) Com coima de 50 € a 750 €, no caso de infracções ao 
disposto no art.º 8º, art.º 9º, art.º 11º n.º 1, e art.º 18º 
n.º 1 al. a), b), c) e e); 

d) Com coima de 750 € a 1750 € no caso de venda 
ambulante de refeições ligeiras e outros produtos 
comestíveis preparados de forma tradicional em 
equipamentos rolantes que não se encontram 
devidamente adaptados de acordo com os requisitos 
do presente regulamento; 

e) Com coima de 1250 € a 2500 €, no caso de exercício 
de comércio por grosso na actividade de venda 
ambulante; 

f) Com coima de 50 € a 2500 €, todas as infracções ao 
disposto no presente regulamento, não sancionadas 
nas alíneas anteriores; 

 
2. A negligência é punível. 

 
Acrescentar 

Artigo 38.°- A 
(Regime de apreensão) 

 
1. As autoridades fiscalizadoras deverão proceder à 

apreensão de equipamento, unidades móveis, 
mercadorias, artigos e produtos utilizados no 
exercício da actividade de venda ambulante, sempre 
que verifiquem que o mesmo é praticado sem a 
necessária autorização, fora dos locais autorizados e 
disponibilizando ao consumidor qualquer dos 
produtos em violação do descrito no art.º 13.º. 

 

2. Deverão ainda ser apreendidos os produtos 
alimentares utilizados na venda ambulante que não 
cumpram os requisitos previstos nos art.º 15º e 16º. 

 
3. Tratando-se de bens perecíveis, perigosos ou 

deterioráveis, o Presidente da Câmara ou vereador 
com competência delegada, ou a autoridade sanitária 
veterinária municipal, pode ordenar, conforme os 
casos, a sua afectação a finalidade socialmente útil, 
destruição, ou medidas de conservação ou 
manutenção necessárias lavrando-se o respectivo 
auto. 

 
4. Poderão também ser objecto de apreensão as 

unidades móveis e equipamentos utilizados na venda 
ambulante que não cumpram os requisitos previstos 
no presente Regulamento. 

 
5. A apreensão destes bens deverá ser acompanhada do 

correspondente auto de apreensão, a elaborar de 
acordo com o modelo do Anexo I do presente 
Regulamento. 

 
6. O auto de apreensão de bens é apenso ao respectivo 

auto de notícia ou participação da infracção, a fim de 
ser determinada a instrução do respectivo processo de 
contra-ordenação. 

 
7. As apreensões são autorizadas, ordenadas ou 

validadas por despacho do Presidente da Câmara 
Municipal, Vereador com competência delegada, ou 
da autoridade administrativa ou policial com 
competência para a apreensão. 

 
8. Se da decisão final resultar que os bens apreendidos 

não revertem a favor da Câmara Municipal, serão, os 
mesmos restituídos, dispondo o arguido de um prazo 
de 10 dias úteis, após notificado para o efeito, para 
proceder ao respectivo levantamento. 

 
9. Decorrido o prazo referido no número anterior sem 

que o arguido ou o proprietário venha a proceder ao 
levantamento dos bens depositados á guarda da 
Câmara Municipal, poderá ser dado o destino mais 
conveniente aos referidos bens, nomeadamente a 
entrega a instituições de solidariedade social. 

 
Artigo 38.° - B 
(Depósito de bens) 

 
Os bens aprendidos são depositados à responsabilidade da 
Câmara Municipal, constituindo-se esta fiel depositário 
dos mesmos, excepto aqueles a que tenha sido ordenada, 
nos termos do n.º 3 do artigo anterior, a sua afectação a 
finalidade socialmente útil ou destruição. 
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ANEXO I 
 

AUTO DE APREENSÃO 
 

Aos ___ dias do mês de ____________ do ano de 
______, pelas ___ horas e ___ minutos, no local de 
_______________, foi(ram) apreendido(s) a 
________________, contribuinte fiscal n.° 
______________, estado civil ______________, 
residente em ___________________, freguesia de 
____________, concelho de ______________, 
exercendo a profissão de _______________, natural de 
_______________, filho(a) de ______________ e de 
____________________, os seguintes bens: 
 
1 — (Descrever as características, nome, marca, valor, cor, 
tamanho, utilidade, estado de conservação, apresentação, tipo de 
acondicionamento, etc.) 
 
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
por violação ao artigo ____ do Regulamento da Venda 
Ambulante do Concelho de Odivelas, tendo-se procedido 
à apreensão dos referidos bens, conforme o previsto no 
artigo 38.°-A deste Regulamento. 
Odivelas, ____ de ___________ de ________ 

 
O Agente Autuante 

____________________ 
 

A(s) Testemunha(s) 
____________________ 
____________________ 

 
O Autuado 

____________________” 
 

 
Este assunto carece de deliberação por parte da Assembleia Municipal 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

SIMTEJO 
 

 
 

PLANO DE PAGAMENTOS DE DÍVIDA 
 

Pagamento de dívida à SIMTEJO – Saneamento 
Integrado dos Municípios do Tejo e Trancão, S.A., no 
âmbito do aditamento ocorrido no ano de 2005 ao 
Contrato de Recolha de Efluentes celebrado com o 
Município de Odivelas em 2001, que decorrerá da 
seguinte forma, de acordo com a informação n.º 
Interno/2007/16639, de 30.08.2007: 
 
• O pagamento faseado da dívida antiga que a Câmara 
Municipal de Odivelas tem junto da empresa SIMTEJO, 

SA, no valor de € 5.781.474,49 (cinco milhões setecentos e 
oitenta e um mil quatrocentos e setenta e quatro euros e 
quarenta e nove cêntimos), será efectuado em 10 anos, 
com início em Outubro de 2007, de acordo com o Plano 
de Pagamento anexo à informação acima referida. Sendo 
o primeiro pagamento no valor de 69.474,49 € (sessenta e 
nove mil quatrocentos e setenta e quatro euros e quarenta 
e nove cêntimos) e os seguintes de € 48.000,00 (quarenta e 
oito mil euros); 
 
• O montante em dívida, total ou parcial, será passível 
de cedência a terceiros, nos termos e formas que a 
SIMTEJO assim o entenda, desde que os encargos com 
uma eventual operação sejam inferiores aos que 
resultariam da aplicação da taxa de juro que consta do 
acordo assinado;  
 
• Sempre que exista disponibilidade de tesouraria 
poderá a Câmara Municipal de Odivelas, para além dos 
pagamentos mensais previstos, amortizar antecipadamente 
parcelas do montante em dívida a fim de, em caso de 
viabilidade financeira, sanar a dívida em questão com 
maior brevidade. 
 
Este assunto carece de deliberação por parte da Assembleia Municipal 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

ENSINO 
 

 
 

ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 
ANO LECTIVO DE 2007/2008 

 
Acordo de Cooperação e Colaboração a celebrar entre o 
Município de Odivelas, o Agrupamento de Escolas Avelar 
Brotero e a Associação de Pais e Encarregados de 
Educação da EB1 Maria Máxima Vaz, para serem 
leccionadas as actividades Física/Desportiva, a Música e o 
Inglês, de acordo com o proposto na informação n.º 
interno/2007/16167, de 20.08.2007, nos termos da 
minuta anexa à referida informação, que também foi 
aprovada:  

 
 

“Proposta de Acordo  
de Colaboração e Cooperação 

 
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 



 
 
 
 

Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
 

 
Ano VIII - N.º 16 18 de Setembro de 2007 11 

 

financeiro a conceder pelo Ministério da Educação no 
âmbito do mesmo programa. 
 
2. O referido diploma aplica-se aos estabelecimentos de 
educação e ensino público nos quais funcione a educação 
pré-escolar e o 1º ciclo do ensino básico e define as 
normas a observar no período de funcionamento dos 
respectivos estabelecimentos, bem como na oferta das 
actividades de animação e de apoio à família e de 
enriquecimento curricular. 
 
3. No âmbito do diploma consideram-se Actividades de 
Enriquecimento Curricular (AEC) as que incidam nos 
domínios artístico (música, expressão dramática, 
expressão plástica), desportivo, cientifico, tecnológico, 
entre outros. 
 
4. O referido Programa traduz-se numa oferta educativa 
extracurricular gratuita, que se desenvolve ao longo do 
ano lectivo, em regime de complemento educativo, e que 
se dirige aos alunos do 1º ao 4º ano do 1º Ciclo do Ensino 
Básico Público. 
 
5. As actividades curriculares são obrigatoriamente 
organizadas em regime normal, podendo 
excepcionalmente o ser em regime duplo, quando as 
instalações não permitam o funcionamento em regime 
normal, mais precisamente, quando o número de turmas 
constituídas for superior ao número de salas disponíveis. 
 
6. Determina ainda o referido despacho que na 
planificação das AEC devem ser tidos em conta, os 
recursos existentes na comunidade, nomeadamente 
Escolas de Música, Associações Culturais, IPSS, entre 
outros. 
 
7. As actividades de enriquecimento curricular devem ser 
planificadas pelos agrupamentos de escolas em parceria 
obrigatória com a entidade promotora da candidatura ao 
financiamento e com a entidade parceira do programa, 
mediante celebração de um acordo de colaboração, cujos 
termos identifiquem as AEC, o horário semanal de cada 
actividade, o local de funcionamento, as responsabilidades 
das partes e o número de alunos por actividade. 
 
8. A supervisão pedagógica e o acompanhamento da 
execução do programa das AEC para o 1º ciclo é da 
responsabilidade dos professores titulares de turma ou 
grupo, sendo as actividades de animação e de apoio à 
família no âmbito dos prolongamentos de horários da 
responsabilidade da entidade promotora da oferta em 
articulação com o estabelecimento de ensino e as famílias. 
 
9. Para que o referido programa possa ser implementado 
nas Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico do Município 
de Odivelas, é necessário que previamente, este Município 
apresente a sua candidatura em parceria com o respectivo 
Agrupamento de Escolas, e com a Entidade parceira, 
junto do Ministério da Educação, constituindo-se assim 
como entidade promotora. 
 

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 por PRIMEIRO 
OUTORGANTE; 
 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AVELAR 
BROTERO, com sede na Rua Guilherme Gomes 
Fernandes, 2675-366 Odivelas, Pessoa Colectiva n.º 600 
080 072, neste acto representado pela Senhora Presidente 
do Conselho Executivo Isilda Rosa Marques Duarte dos 
Santos, adiante designado por SEGUNDO 
OUTORGANTE; 
 
e, 
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE 
EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DO 1º CICLO 
MARIA MÁXIMA VAZ, ODIVELAS, com sede, na Rua 
Domingos Sequeira – Bairro EDEC em Odivelas. Pessoa 
Colectiva n.º 504 275 763, neste acto representado pelo 
Senhor Presidente da Direcção Sílvio Fernandes Mendes, 
adiante designado por TERCEIRO OUTORGANTE. 
 
É de livre vontade e de boa fé celebrado o presente 
Acordo de Colaboração e Cooperação, que se rege pelas 
cláusulas seguintes, que as partes aceitam e, 
reciprocamente se obrigam a cumprir e a fazer cumprir 

 
Cláusula Primeira 

(Do Objecto) 
 

1. Nos termos previstos pelo Despacho n.º 12 591/2006, 
da Ministra da Educação de 16 de Junho de 2006, com o 
presente Acordo visa-se estabelecer uma parceria entre as 
Partes, cujo objectivo central é criar as condições e 
estabelecer as normas necessárias à implementação e 
desenvolvimento do Programa das Actividades de 
Enriquecimento Curricular, na Escola EB1 Maria Máxima 
Vaz. 
 
2. As questões respeitantes à identificação das Actividades 
de Enriquecimento Curricular (AEC) a desenvolver na 
Escola, ao horário semanal, ao número de alunos e aos 
espaços a afectar a cada actividade, constam do Anexo I 
ao presente Acordo que dele faz parte integrante. 
 
3. O Anexo I mencionado no ponto anterior, será 
actualizado no início de cada ano lectivo. 

 
Cláusula Segunda 

Das Responsabilidades do Primeiro Outorgante) 
 

1. O Primeiro Outorgante responsabiliza-se por: 
 
a) Elaborar e apresentar a candidatura ao Programa em 

questão, nos termos definidos pelo diploma do 
Ministério da Educação; 
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b) Proceder à transferência de verbas a receber do 
Ministério da Educação, relativas ao desenvolvimento 
das AEC, para o Terceiro Outorgante no início de 
cada período lectivo (Setembro 2007, Janeiro 2008 e 
Abril 2008), a fim de este ultimo desenvolver as AEC, 
na EB1 Maria Máxima Vaz, conforme estipulado no 
Anexo I ao presente Acordo que faz parte integrante 
do mesmo; 

c) Participar na elaboração dos horários das AEC, tendo 
em conta, as actividades a desenvolver, a carga horária 
semanal definida, o número de turmas a constituir, 
bem com os espaços físicos afectos ao programa; 

d) Efectuar o acompanhamento e a avaliação da 
implementação, aplicação e resultados do Programa, 
em conjunto com o Segundo e Terceiro Outorgantes; 

e) Definir anualmente o valor hora mínimo a pagar aos 
Professores a afectar às AEC, que no presente ano 
lectivo 2007/2008 se fixa em € 10,00/Hora. 

 
Cláusula Terceira 

(Das Responsabilidades do Segundo Outorgante) 
 

1. O Segundo Outorgante responsabiliza-se por: 
 
a) Organizar os processos e procedimentos relativos à 

inscrição dos alunos abrangidos, bem como a 
organização das respectivas turmas, tendo em conta, a 
carga horária semanal, o local de funcionamento, bem 
como o número de alunos a frequentar cada 
actividade;  

b) Participar na elaboração dos horários das AEC em 
conjunto com a entidade promotora e os parceiros, 
tendo em conta as actividades a desenvolver, a carga 
horária semanal definida, o número de turmas a 
constituir, bem com os espaços físicos afectos a cada 
actividade; 

c) Supervisionar e colaborar na programação das AEC, 
tendo por base o Projecto Educativo do respectivo 
Estabelecimento de Ensino; 

d) Elaborar a proposta de integração das AEC no 
Regulamento Interno e no Plano de Actividades do 
Estabelecimento de Ensino; 

e) Colaborar com o Terceiro Outorgante, na selecção 
dos professores para as AEC em conformidade com 
o estipulado no Despacho que implementa o 
Programa das AEC;  

f) Efectuar o plano anual de supervisão pedagógica no 
início do 1º período lectivo e acompanhar a avaliação 
do Programa em conjunto com a entidade promotora 
e a entidade parceira das AEC; 

g) Participar no acompanhamento e na avaliação da 
implementação, aplicação e resultados do Programa, 
conjuntamente com o Primeiro e o Terceiro 
Outorgantes; 

h) Garantir a abertura e o fecho das instalações 
destinadas às AEC, bem como disponibilizar os 
recursos humanos, para a vigilância dos recreios e 
limpeza das instalações, nos termos a definir com o 
Terceiro Outorgante; 

i) Disponibilizar os equipamentos e materiais didácticos 
existentes na escola, para viabilizar o funcionamento 
das AEC. 

 
Cláusula Quarta 

(Das Responsabilidades do Terceiro Outorgante) 
 

1. O Terceiro Outorgante responsabiliza-se por: 
 
a) Seleccionar e recrutar os professores para as AEC a 

leccionar na EB1 Maria Máxima Vaz, conforme 
estipulado no Anexo ao presente Acordo, em 
conjunto com o Segundo Outorgante e em 
conformidade com o estipulado no Despacho n.º 12 
591/2006, publicado no Dr. 2ª Série, de 16/06/2006, 
que aprovou o “Programa de Generalização do 
Ensino do Inglês nos 3º e 4º anos e de outras 
Actividades de Enriquecimento Curricular do 1º 
Ciclo; 

b) Efectuar a gestão quotidiana das AEC, garantindo a 
guarda dos alunos nos furos dos horários e garantir a 
substituição dos professores, no caso de ausência 
pontual ou continuada; 

c) Participar na elaboração dos horários das AEC, tendo 
em conta as actividades a desenvolver, a carga horária 
semanal definida, o número de turmas a constituir, 
bem com os espaços físicos afectos ao programa; 

d) Implementar o programa de acordo com os horários 
semanais definidos em conjunto pelas Partes, e o local 
determinado para o funcionamento de cada 
actividade; 

e) Efectuar o controlo de assiduidade dos docentes em 
cada uma das AEC; 

f) Efectuar o pagamento aos professores, tendo por 
base o valor mínimo definido pelo Primeiro 
Outorgante, e elaborar mapas trimestrais de custos a 
enviar à Câmara Municipal de Odivelas no final de 
cada período lectivo, tendo em conta o número de 
alunos a frequentar as AEC, a fim de se proceder aos 
eventuais acertos nos montantes das transferências 
subsequentes, atendendo a que as transferências a 
efectuar pelo Ministério da Educação têm por 
referência o número de alunos que efectivamente 
frequentam as AEC; 

g) Garantir que as verbas a transferir no âmbito do 
presente Acordo, serão aplicadas no desenvolvimento 
das AEC, na Escola EB1 Maria Máxima Vaz, 
assumindo integral responsabilidade pela utilização 
das referidas verbas no fim a que se destina; 

h) Disponibilizar os recursos humanos, para a vigilância 
dos recreios e limpeza das instalações, nos termos a 
definir com o Segundo Outorgante; 

 
Cláusula Quinta 
(Da Logística) 

 
A leccionação das Actividades de Enriquecimento 
Curricular, no âmbito do mencionado Programa, far-se-á 
nos espaços escolares do respectivo estabelecimento de 
ensino, após o terminus das actividades curriculares. 
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Cláusula Sexta 
(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 90 (noventa) dias em relação ao seu termo final ou a 
qualquer uma das suas posteriores renovações. 

 
(Disposições Finais) 

 
1. No demais, este Acordo será regido pela legislação 
aplicável em vigor, devendo as Partes respeitar a 
regulamentação específica aplicável, emitida pelas 
Entidades Nacionais competentes em matéria de 
Educação.  
 
2. Qualquer adequação ou tolerância relativa ao estipulado 
no presente acordo será resolvida por acordo entre as 

Partes, não implicando uma alteração ao clausulado a 
menos, que as Partes por acordo assim o entendam fazer. 
 
O presente protocolo foi feito em 3 exemplares, que vão 
ser assinados pelos representantes das Partes, destinando-
se um exemplar a cada uma delas. 
 
Odivelas,        de Setembro de 2007 

 
Pelo Primeiro Outorgante, 

______________________________ 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
Pelo Segundo Outorgante, 

______________________________ 
(Isilda Rosa Marques Duarte dos Santos) 

 
Pelo Terceiro Outorgante, 

______________________________ 
(Sílvio Fernandes Mendes) 

 

 
 

ANEXO I 
 

O presente anexo identifica o Agrupamento de Escolas e as Actividades de Enriquecimento Curricular (AEC) a desenvolver 
na EB1 Maria Máxima Vaz, o horário semanal, o número de alunos e os espaços a afectar a cada actividade: 
 
 
Agrupamento de Escolas Avelar Brotero 
 
ESCOLA: EB1 Maria Máxima Vaz 
 
Regime de Funcionamento da Escola: Duplo 
 
Actividades: 
Inglês 3º/4º Anos 
Música 1º/2ª/3ª/4º Anos 
Actividade Física/Desportiva 1º/2º/3º/4º Anos 
 
 
AEC / Nº de Alunos e Local de Funcionamento de cada actividade: 
 

 
 

Nº de Alunos Local de Funcionamento 

AEC 
 

1º/2º 
 

3º/4º 
 

Total Sala Aula 
Ginásio 

R. Desportivo Biblioteca Outros 

Inglês 3º/4º Anos  110 110 x    
Música 1º/2ª/3ª/4º Anos 100 110 210 x    
Actividade Física/Desportiva 
1º/2º/3º/4º Anos 100 110 210  x   
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AEC / Horário Semanal / Duração Diário: 

 

AEC 
Horário 

Semanal (min.) Duração Diária (min.) 

Inglês 3º/4º Anos 90 45 45  
Música 1º/2ª/3ª/4º Anos 45 45   

Actividade Desportiva 3º/4º Anos 90 45 45  
 

Odivelas,       de Setembro de 2007 
 

Câmara Municipal de Odivelas  Agrupamento de Escolas 
____________________  __________________ 

 
Associação de Pais e Encarregados de Educação 

da Escola EB1 Maria Máxima Vaz - Odivelas 
 

___________________________________” 
 

(Aprovado por maioria) 
 
 
 
 

REFEIÇÕES A PAGAR NOS REFEITÓRIOS ESCOLARES 
ANO LECTIVO DE 2007/2008 

 
Actualização do preço das refeições a pagar pelos alunos 
nos refeitórios escolares, de gestão directa do Município 
ou de gestão das Associações de Pais comparticipadas 
pelo Município, no ano lectivo de 2007/2008, de acordo 
com o proposto na informação n.º Interno/2007/16553, e 
tendo por base os escalões para o cálculo da capitação do 
agregado familiar: 

 
Escalões para o Cálculo da Capitação 

 do Agregado Familiar 
 
“Escalão A – Alunos não carenciados – alunos cujo 
rendimento per capita da família seja superior a €214,00; 
 
Escalão B – Alunos carenciados – alunos cujo rendimento 
per capita da família seja igual ou inferior a €214,00; 
 
Escalão C – Alunos em situação de risco – alunos cujas 
famílias são ausentes ou revelam indicadores de 
negligência capazes de colocar em risco a saúde da criança, 
nomeadamente não possibilitando o acesso da criança a 1 
refeição completa por dia, independentemente do seu 
rendimento per-capita. Esta situação deve ser 
devidamente justificada pela escola.” 
 
 

Preços das Refeições 
 
“Escalão A: o valor total determinado para as refeições 
dos alunos será de € 1,42 (com IVA incluído);  
 
Escalão B: dedução de 50% do valor a cobrar ao escalão 
A (€ 0,71 com IVA incluído);  
 

Escalão C: dedução de 100% do valor a cobrar aos alunos 
do escalão A, (€ 0,00).” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

COMEMORAÇÃO DA ABERTURA DO ANO LECTIVO 2007/2008 
ACEITAÇÃO DE PATROCÍNIOS 

 
Aceitação de patrocínio de estadia de 19 professores 
aposentados e respectivos acompanhantes, durante uma 
noite, concedido pela “Mansão da Torre Hotel & SPA”, 
em Óbidos, com o valor total estimado em €1.292,00 (mil 
duzentos e noventa e dois euros) e de patrocínio de 
viagem concedido pela Rádio 94.8 FM, com o valor total 
estimado em €1.700,00 (mil e setecentos euros) a sortear 
no dia da iniciativa, no dia 10 de Setembro de 2007, cujas 
Normas Específicas do Sorteio foram também aprovadas, 
no âmbito da Comemoração da Abertura do Ano Lectivo 
2007/2008 para Recepção dos Agentes Educativos e 
Homenagem aos Professores Aposentados, das escolas do 
1º Ciclo do Ensino Básico e dos Jardins de Infância da 
Rede Pública do Município, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2007/16917, de 04.09.2007. 

 
 

“Normas Específicas de Sorteio 
 

Preâmbulo 
O Município de Odivelas em reconhecimento pela 
importância do papel do Professor, do Educador e dos 
Agentes Educativos na Comunidade e pelo seu contributo 
para a formação pessoal, social e cultural das crianças do 
Concelho de Odivelas, a Câmara Municipal de Odivelas, 
promove anualmente a iniciativa de Abertura do Ano 
Lectivo, Recepção aos Agentes Educativos e Homenagem 



 
 
 
 

Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
 

 
Ano VIII - N.º 16 18 de Setembro de 2007 15 

 

aos Professores Aposentados, das Escolas do 1º Ciclo do 
Ensino Básico e dos Jardins de Infância da rede pública 
do Município. 
 
Assim, no dia 10 de Setembro de 2007, irá decorrer, no 
Centro de Exposições de Odivelas, a “Abertura do Ano 
Lectivo 2007/2008”, iniciativa que pretende prestar 
homenagem aos Professores e Educadores Aposentados, 
bem como acolher e dar as boas vindas aos Agentes 
Educativos do Concelho. 
 
A Rádio 94.8 Fm associou-se a esta iniciativa, 
patrocinando-a mediante a oferta de uma viagem 
Lisboa/Marrocos (Agadir) para duas pessoas, durante 5 
dias, num Hotel de 4 estrelas, em regime de meia pensão, 
com seguro de viagem incluído a sortear entre o universo 
dos Professores e Educadores Aposentados. 
 
Neste contexto, surge a necessidade de estabelecer um 
conjunto de regras e princípios a que deve obedecer esse 
mesmo sorteio. 
 
Partindo dessa premissa são elaboradas as “Normas do 
Sorteio”, da viagem anteriormente referida no âmbito da 
iniciativa promovida pelo Município de Odivelas 
“Abertura do Ano Lectivo 2007/2008”: 
 

Artigo 1º 
(Do Objecto) 

As presentes normas estabelecem as regras de participação 
e realização do sorteio de uma viagem oferecida pelo 
Patrocinador Rádio 94.8 FM, a Marrocos (Agadir) para 
duas pessoas, durante 5 dias, num Hotel de 4 estrelas, em 
regime de meia pensão, com seguro de viagem incluído a 
sortear entre o universo dos Professores e Educadores 
Aposentados. 
 

Artigo 2º 
(Dos Participantes) 

Poderão participar no sorteio os Professores e 
Educadores aposentados no final do Ano Lectivo 
2006/2007, que leccionaram nas Escolas do 1º Ciclo e 
Jardins de Infância da rede pública do Concelho de 
Odivelas, conforme listagem a fornecer pelos respectivos 
Agrupamentos de Escolas que se encontrem presentes no 
Centro de Exposições de Odivelas no dia da realização do 
sorteio.  
 

Artigo 3º 
(Do Sorteio) 

1. O sorteio terá lugar no próximo dia 10 de Setembro, 
entre as 15.00 e as 17.00 horas, no Centro de Exposições 
de Odivelas, e realizar-se-á do seguinte modo: 
 
a) Os nomes dos Professores e Educadores aposentados, 
a fornecer pelos respectivos Agrupamentos de Escolas, 
serão previamente inscritos numa folha em branco; 
 
b) Cada Professor ou Educador aposentado e constante 
da lista deve dirigir-se ao funcionário destacado para o 
efeito, a fim de confirmar a sua presença e introduzir a 

folha com o seu nome dobrada em quatro partes iguais, 
numa cuba opaca; 
 
c) Um representante da Câmara Municipal de Odivelas, irá 
retirar apenas uma das folhas nos termos do ponto 
anterior, sendo a viagem atribuída à pessoa cujo nome 
constar na respectiva folha. 
 

Artigo 4º 
(Da intransmissibilidade da viagem) 

1. A viagem só poderá ser realizada pelo Professor ou 
Educador sorteado e pelo acompanhante que ele designar, 
não havendo lugar a qualquer tipo de cedências ou 
permutas. 
 
2. O sorteado assume integral responsabilidade pelo 
cumprimento de todos os requisitos e formalidades legais 
necessários à realização da referida viagem, 
designadamente passaporte válido. 
 

Artigo 5º 
(Disposição Final) 

Todas as questões relativas à data de realização da viagem, 
taxas, transferes e outras diligências serão acordadas entre 
o Patrocinador e o Sorteado.” 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

PROTOCOLO ADICIONAL 
 

 
 

JUNTA DE FREGUESIA DE ODIVELAS 
PROCESSO N.º 3.3/2007/OD/DAS/DP 

 
Celebração de um Protocolo Adicional, ao abrigo do 
Protocolo de Delegação de Competências nas Juntas de 
Freguesia, entre o Município de Odivelas e a Junta de 
Freguesia de Odivelas, por forma a transferir o valor de 
€6.542,40 (seis mil quinhentos e quarenta e dois euros e 
quarenta cêntimos), para a manutenção das zonas verdes 
adjacentes à Ribeira de Odivelas, Urbanização Quinta da 
Memória, de acordo com o proposto na informação 
Interno/2007/15152, de 27-07-07 e nos termos da minuta 
de protocolo anexa à informação: 

 
 

“Protocolo Adicional de Delegação de Competências de 
Manutenção e Conservação de Zonas Verdes e Espaços 

Ajardinados ao abrigo da alínea b) do n.º 1 e n.º 3 do 
artigo 4.° 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 
Fernandes, em Odivelas, representada pela Presidente da 
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sua Câmara Municipal, Senhora Dra. Susana Carvalho 
Amador, 
 
E 
 
JUNTA DE FREGUESIA DE ODIVELAS, com sede 
na Alameda do Poder Local n.° 4, em Odivelas, 
representada pela sua Presidente, Senhora Maria da Graça 
Albuquerque da Costa Peixoto, é celebrado e 
reciprocamente aceite o presente protocolo adicional de 
delegação de competências, nos termos do estabelecido na 
alínea b) do n.° 1 e n.° 3 do artigo 4.° do Protocolo de 
Delegação de Competências nas Juntas de Freguesia 
vigente nesta data e da Deliberação da Câmara Municipal 
de Odivelas tomada na sua ……… Reunião Ordinária de 
(data), que se regerá pelas seguintes cláusulas: 

 
Cláusula Primeira 

 
A Junta de Freguesia de Odivelas, obriga-se a manter as 
Zonas Verdes Adjacentes à Ribeira de 
Odivelas/Urbanização Quinta da Memória (jogos de água 
não incluídos), nos termos do estabelecido no 
Regulamento de Espaços Verdes Parques e Jardins da 
Câmara Municipal de Odivelas, sendo expressamente 
proibido efectuar alterações às zonas verdes/áreas de 
lazer, sem a prévia autorização da Divisão de Parques e 
Jardins.  

 
Cláusula Segunda 

 
O Município de Odivelas obriga-se a transferir 
anualmente para a Junta de Freguesia os meios financeiros 
necessários no montante de € 6.542,40 (seis mil 
quinhentos e quarenta de dois euros e quarenta cêntimos). 

 
Cláusula Terceira 

 
A Junta de Freguesia de Odivelas obriga-se a manter a 
integridade das árvores existentes nas referidas zonas 
verdes/áreas de lazer, mantendo a sua forma e 
crescimento natural, sendo expressamente proibido a 
poda sem o acompanhamento técnico da Divisão de 
Parques e Jardins. 

 
 

Cláusula Quarta 
 

A Junta de Freguesia de Odivelas obriga-se a cumprir 
todas as orientações técnicas fornecidas 
extraordinariamente pelos técnicos municipais com o 
objectivo de assegurar a melhor manutenção das zonas 
verdes/áreas de lazer em causa. 

 
Cláusula Quinta 

 
A Junta de Freguesia de Odivelas obriga-se a permitir que 
a manutenção dos espaços, seja acompanhada pelos 
técnicos municipais com o objectivo de verificação da sua 
conformidade. 
 

Odivelas, ….. de ……….. de …. 
 
A Presidente da Câmara Municipal 
 
A Presidente da Junta de Freguesia” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO EXTRAORDINÁRIO 
À JUNTA DE FREGUESIA DE FAMÕES 
PROCESSO N.º 1/2006/FA-DA/DEV 

 
Atribuição de um subsídio extraordinário à Junta de 
Freguesia de Famões, no valor de € 5.433,23 (cinco mil, 
quatrocentos e trinta e três euros e vinte e três cêntimos), 
relativo às obras de instalação de um sistema de rega 
automático no jardim do Famões Park, de acordo com o 
proposto na informação Interno/13078/2007, de 
28.06.07. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ODIVELAS FUTEBOL CLUBE 
 

Ratificação do despacho do Sr. Vice-Presidente, datado de 
30.08.2007, para atribuição ao Odivelas Futebol Clube, no 
âmbito do Programa de Apoio ao Rendimento 
Desportivo de Odivelas (PARDO), Programa A, de apoio, 
sob a forma de transporte, realizado em veículo municipal, 
no dia 1 de Setembro de 2007, para deslocação a Vila Real 
de Santo António, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2007/16543, de 29.08.2007 e com 
a condição de este apoio ser deduzido nos transportes a 
conceder e que constem no calendário a apresentar pelo 
Clube. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

ODIVELAS FUTEBOL CLUBE 
 

Atribuição ao Odivelas Futebol Clube, no âmbito do 
Programa de Apoio ao Rendimento Desportivo de 
Odivelas (PARDO), Programa A, de apoio, sob a forma 
de transporte, a realizar em veículo municipal, no dia 15 
de Setembro de 2007, para deslocação ao Barreiro, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2007/16572, de 29.08.2007 e com a condição de 
este apoio ser deduzido nos transportes a conceder e que 
constem no calendário a apresentar pelo Clube. 
 
(Aprovado por maioria) 
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CLUBE ATLÉTICO E CULTURAL 
 

Atribuição ao Clube Atlético e Cultural, no âmbito do 
Programa de Apoio ao Rendimento Desportivo de 
Odivelas (PARDO), Programa A, de apoio, sob a forma 
de transporte, a realizar em veículo municipal, no dia 8 de 
Setembro de 2007, para deslocação ao Fundão, de acordo 
com o proposto na informação n.º Interno/2007/16512, 
de 28.08.2007 e com a condição de este apoio ser 
deduzido nos transportes a conceder e que constem no 
calendário a apresentar pelo Clube. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

CENTRO UNITÁRIO DE REFORMADOS, PENSIONISTAS  
E IDOSOS DE ODIVELAS 

 
Atribuição ao Centro Unitário de Reformados, 
Pensionistas e Idosos de Odivelas, no âmbito do 
Programa de Apoio às Instituições Particulares de 
Solidariedade Social de Odivelas (PAIPSSO), Sub-
Programa E, de apoio, sob a forma de transporte, a 
realizar em veículo municipal, no dia 13 de Setembro de 
2007 e no dia 9 de Outubro de 2007, para deslocação ao 
Luso, Buçaco, Mealhada e para deslocação a Santarém, 
respectivamente, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2007/16576, de 29.08.2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE LUSÓFONA 
 

Atribuição à Associação Comunidade Lusófona, de apoio, 
sob a forma de transporte, a realizar em veículo municipal 
nos dias 7, 8 e 9 de Setembro de 2007, para deslocação a 
Quarteira, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2007/16518, de 28.08.2007. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

GRUPO DE DANÇAS E CANTARES DO CASAL DO RATO 
 

Atribuição ao Grupo de Danças e Cantares do Casal do 
Rato, 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 8 de Setembro de 2007, para deslocação 
a Odivelas, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2007/16422, de 28.07.2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 

 

URBANISMO 
 

 
 

BAIRRO CASAL DOS APRÉSTIMOS, LOTE 117, RAMADA 
SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL 
DUPLAVIT – CONSTRUÇÕES, LDA. 

 
Substituição da hipoteca legal constituída sobre o lote 117 
inserido no Bairro Casal dos Apréstimos, na Ramada, pelo 
depósito caução n.º 1834 de 30.07.2007, efectuado pela 
Caixa Geral de Depósitos, no valor de € 400,00 
(quatrocentos euros), 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 n.º 300/PC/DGOU/DRU/2007, de 
07.08.2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

BAIRRO CASAL DOS APRÉSTIMOS, LOTE 119, RAMADA 
SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA 

DUPLAVIT – CONSTRUÇÕES, LDA. 
 

Substituição da hipoteca legal constituída sobre o lote 119 
inserido no Bairro Casal dos Apréstimos, na Ramada, pelo 
depósito caução n.º 1816 de 30.07.2007, efectuado pela 
Caixa Geral de Depósitos, no valor de € 400,00 
(quatrocentos euros), 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 n.º 301/PC/DGOU/DRU/2007, de 
07.08.2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

BAIRRO SETE QUINTAS, LOTE 85, CANEÇAS 
SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA 

CAR PINICE – EMPREITADAS CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA. 
 

Substituição da hipoteca legal constituída sobre o lote 85 
inserido no Bairro Sete Quintas, AUGI II, em Caneças, 
pelo depósito caução n.º 277 de 30.07.2007, efectuado 
pela Caixa Geral de Depósitos, no valor de € 1.158,85 
(mil, cento e cinquenta e oito euros e oitenta e cinco 
cêntimos), para garantir a boa execução das obras de 
urbanização referentes ao Alvará n.º 10/2002, de 31 de 
Outubro de 2002, de acordo com o proposto na 
informação n.º 311/PC/DGOU/DRU/2007, de 
10.08.2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 
 
 

DESPACHOS DA PRESIDÊNCIA 
 

 
 

DESPACHO N.° 56/PRES/2007 
 

Assunto: Nomeação da Dra. Paula Cristina Baptista 
Cabrita Gama, no cargo de Coordenadora da Unidade de 
Inserção na Vida Activa (UNIVA), da Divisão de Apoio 
ao Desenvolvimento Económico e Projectos 
Comparticipados. 
 
Considerando que o recurso à subdelegação constitui uma 
medida indispensável ao correcto exercício da gestão dos 
serviços, num quadro de responsabilidade partilhadas e 
assumidas aos diferentes níveis da escala hierárquica, e ao 
abrigo do art.° 65° alínea f) do ROMO, nomeio a Dra. 
Paula Cristina Baptista Cabrita Gama, Técnica Superior de 
2ª classe, do Quadro de pessoal da Câmara Municipal de 
Odivelas no cargo de Coordenadora da Unidade de 
Inserção na Vida Activa (UNIVA), da Divisão de Apoio 
ao Desenvolvimento Económico e Projectos 
Comparticipados. 
 
A presente nomeação produz efeitos a partir de 04 de 
Setembro de 2007 
 
Odivelas, 4 de Setembro de 2007. 

 
O Vice-Presidente em Exercício da Câmara Municipal 

(a) Sérgio Paiva 
 
 
 

DESPACHO N.º 58/PRES/2007 
 

Assunto: Cessação da nomeação, em regime de comissão 
de serviço, de Fernando Manuel Gonçalves Noivo, no 
Cargo de Chefe da Divisão Municipal de Apoio ao 
Desenvolvimento Económico 
 
Considerando que de acordo com a nova Macro-estrutura 
da Câmara Municipal de Odivelas, aprovada pela 
Assembleia Municipal de Odivelas, a 05 de Julho de 2007, 
e publicada no Diário da República II Série, n.º 176 de 12 
de Setembro de 2007, se extinguiu a Divisão Municipal de 
Apoio ao Desenvolvimento Económico, determino, nos 
termos e para os efeitos do disposto na alínea c) do n.º 1 
do artigo 25° da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, com a 
redacção conferida pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto, 
e do n.º 1 do artigo 1° do Decreto - Lei n.º 93/2004, de 
20 de Abril, alterado pelo Decreto - Lei n.º 104/2006, de 
7 de Junho, a cessação da nomeação, em regime de 
comissão de serviço, de Fernando Manuel Gonçalves 
Noivo, no cargo de Chefe da Divisão Municipal de Apoio 

ao Desenvolvimento Económico, com efeitos a partir da 
presente data. 
 
Odivelas, 12 de Setembro de 2007 

 
A PRESIDENTE CÂMARA MUNICIPAL 

(a) Susana de Carvalho Amador 
 
 
 

DESPACHO N.° 59/PRES/2007 
 

Assunto: Cessação da nomeação, em regime de comissão 
de serviço, de Miguel de Sousa Ferreira, no Cargo de 
Chefe da Divisão Municipal de Cultura e Património 
Cultural 
 
Considerando que de acordo com a nova Macro-estrutura 
da Câmara Municipal de Odivelas, aprovada pela 
Assembleia Municipal de Odivelas, a 05 de Julho de 2007, 
e publicada no Diário da República II Série, n.º 176 de 12 
de Setembro de 2007, a Divisão Municipal de Cultura e 
Património Cultural foi reestruturada dando origem à 
Divisão de Juventude e Cultura, determino, nos termos e 
para os efeitos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 
25° da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, com a redacção 
conferida pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto, e do n.º 
1 do artigo 1° do Decreto - Lei n.º 93/2004, de 20 de 
Abril, alterado pelo Decreto - Lei n.º 104/2006, de 7 de 
Junho, a cessação da nomeação, em regime de comissão 
de serviço, de Miguel de Sousa Ferreira, no cargo de 
Chefe da Divisão Municipal de Cultura e Património 
Cultural, com efeitos a partir da presente data. 
 
Odivelas, 12 de Setembro de 2007 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

(a) Susana de Carvalho Amador 
 
 
 

DESPACHO N.° 60/PRES/2007 
 
Assunto: Cessação da nomeação, em regime de comissão 
de serviço, de Sandra Cristina Fernandes de Almeida, no 
Cargo de Chefe da Divisão Municipal da Juventude 
 
Considerando que de acordo com a nova Macro-estrutura 
da Câmara -Municipal de OdiveIas, aprovada pela 
Assembleia Municipal de Odivelas, a 05 de Julho de 2007, 
e publicada no Diário da República II Série, n.º 176 de 12 
de Setembro de 2007, se extinguiu a Divisão Municipal de 
Juventude, determino, nos termos e para os efeitos do 
disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 25° da Lei n.º 
2/2004, de 15 de Janeiro, com a redacção conferida pela 
Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto, e do n.º 1 do artigo 1° 
do Decreto - Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, alterado 
pelo Decreto — Lei n.º 104/2006, de 7 de Junho, a 
cessação da nomeação, em regime de comissão de serviço, 
de Sandra Cristina Fernandes de Almeida, no cargo de 
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Chefe da Divisão Municipal de Juventude, com efeitos a 
partir da presente data. 
 
Odivelas, 12 de Setembro de 2007 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

(a) Susana de Carvalho Amador 
 
 
 

DESPACHO N.º 61/PRES/2007 
 

Assunto: Manutenção da Nomeação, em Regime de 
Comissão de Serviço, da Dr.ª Maria Margarida dos Santos 
Freitas no Cargo de Directora do Departamento Sócio-
Cultural. 
 
Considerando que: 
 
1 - De acordo com a nova Macro-estrutura da Câmara 
Municipal de Odivelas, aprovada pela Assembleia 
Municipal de Odivelas, a 05 de Julho de 2007, e publicada 
no Diário da República II Série, n.º 176 de 12 de 
Setembro de 2007, o Departamento Municipal de 
Educação, Juventude e Cultura, se reorganizou, passando 
a designar-se Departamento Sócio-Cultural e a integrar 
uma nova Divisão;  
2 - A alínea c) do n.º 1 do artigo 25° da Lei n.º 2/2004, de 
15 de Janeiro, com a redacção conferida pela Lei n.º 
51/2005, de 30 de Agosto, aplicável à Administração 
Local pelo art. 9.°- C, do Decreto-Lei n.º 93/2004, 
alterado pelo Decreto - Lei n.º 104/2006, de 7 de Junho, 
permite, em caso de reorganização dos serviços, a 
manutenção da nomeação em regime de comissão de 
serviço no cargo dirigente do mesmo nível que lhe suceda;  
 
Determino a manutenção da nomeação, em regime de 
comissão de serviço, de Margarida dos Santos Freitas, no 
cargo de Directora do Departamento Sócio-Cultural, com 
efeitos a partir da presente data. 
 
Odivelas, 12 de Setembro de 2007 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

(a) Susana de Carvalho Amador 
 
 
 

DESPACHO N.° 62/PRES/2007 
 

Assunto: Manutenção da Nomeação, em Regime de 
Comissão de Serviço, do Dr. Hernâni Silvino Vilela 
Boaventura no Cargo de Director do Departamento de 
Administração Jurídica e Geral  
 
Considerando que: 
 
1 - De acordo com a nova Macro-estrutura da Câmara 
Municipal de Odivelas, aprovada pela Assembleia 
Municipal de  

Odivelas, a 05 de Julho de 2007, e publicada no Diário da 
República, II Série — N.° 176 de 12 de Setembro de 
2007, o Departamento de Administração Jurídica e Geral, 
reorganizou-se, passando a integrar a Divisão de 
Fiscalização Municipal;  
 
2- A alínea c) do n.º 1 do artigo 25° da Lei n.º 2/2004, de 
15 de Janeiro, com a redacção conferida pela Lei n.º 
51/2005, de 30 de Agosto, aplicável à Administração 
Local pelo art. 9.°- C, do Decreto-Lei n.º 93/2004, 
alterado pelo Decreto - Lei n.º 104/2006, de 7 de Junho, 
permite, em caso de reorganização dos serviços, a 
manutenção da nomeação em regime de comissão de 
serviço no cargo dirigente do mesmo nível que lhe suceda; 
 
Determino a manutenção da nomeação, em regime de 
comissão de serviço, de Hernâni Silvino Vilela 
Boaventura, no cargo de Director do Departamento de 
Administração Jurídica e Geral, com efeitos a partir da 
presente data.  
 
Odivelas, 12 de Setembro de 2007 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

(a) Susana de Carvalho Amador 
 
 
 

DESPACHO N.° 63/PRES/2007 
 

Assunto: Manutenção da Nomeação, em Regime de 
Comissão de Serviço, do Arquitecto António Henrique 
Moreira Sousa no Cargo de Director do Departamento de 
Gestão e Ordenamento Urbanístico 
 
Considerando que: 
 
1 - De acordo com a nova Macro-estrutura da Câmara 
Municipal de Odivelas, aprovada pela Assembleia 
Municipal de Odivelas, aos de Julho de 2007, e publicada 
em Diário da República II Série, a 12 de Setembro de 
2007, o Departamento de Gestão e Ordenamento 
Urbanístico, reorganizou-se, passando a integrar a Divisão 
de Fiscalização Urbanística; 
 
2 - A alínea c) do n.º 1 do artigo 25° da Lei n.º 2/2004, de 
15 de Janeiro, com a redacção conferida pela Lei n.º 
51/2005, de 30 de Agosto, aplicável à Administração 
Local pelo art. 9° - C, do Decreto-Lei n.º 93/2004, 
alterado pelo Decreto- Lei n.º 104/2006, de 7 de Junho, 
permite, em caso de reorganização dos serviços, a 
manutenção da nomeação em regime de comissão de 
serviço no cargo dirigente do mesmo nível que lhe suceda; 
 
Determino a manutenção da nomeação, em regime de 
comissão de serviço, de António Henrique Moreira Sousa, 
no cargo de Director do Departamento de Gestão e 
Ordenamento Urbanístico, com efeitos a partir da 
presente data. 
 
Odivelas, 12 de Setembro de 2007 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

(a) Susana de Carvalho Amador 
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DECISÕES COM EFICÁCIA EXTERNA 
 

 
 
 

Habitação, Saúde e Assuntos Sociais 
 

 
 

Decisões com eficácia externa, tomadas no âmbito do 
Departamento de Habitação, Saúde e Assuntos Sociais, pelo 
Senhor Vereador José Esteves, ao abrigo das competências 
subdelegadas pelo Despacho n.º 54/PRES/2006, nos termos da 
Informação n.º Interno/2007/16889, de 04 de Setembro de 
2007, referente ao período de 30 de Julho a 03 de Setembro de 
2007: 
 
Departamento de Habitação Saúde e Assuntos Sociais 
 
Interno/2007/18171 de 2007-08-03 
Assunto: Bairro Olival do Pancas, Lote nº 29, freguesia da 
Pontinha. Atribuída em regime de Auto – Construção a Maria 
dos Anjos Monteiro Sanches Andrade. Desocupação. Restituição 
à titular. 
Decisão: Assinatura da Notificação nº 03/VJE/2007. 
Data: 2007-08-30 
 
 
Sector de Intervenção Social 
 
Interno/2007/15946 de 2007-08-14 
Assunto: Actualização do agregado familiar recenseado no 
Núcleo Alto da Arroja, com o nº PER 84.0019.01.  
Decisão: Actualização da base de dados PER referente ao 
falecimento do Sr. Adelino da Silva e alteração da titularidade a 
favor de Amadeu Gomes da Silva. 
Data: 2007-08-18 
 
Interno/2007/15929 de 2007-08-14 
Assunto: Actualização do agregado familiar recenseado no 
núcleo Alto da Arroja, com o nº PER 84.0018.01. 
Decisão: Integração no agregado familiar no que concerne à base 
de dados PER de Viviana Santos, bem como, atribuição de um 
fogo de tipologia 2, no Empreendimento da Arroja, aquando do 
realojamento do Núcleo Alto da Arroja.  
Data: 2007-08-18 
 
Interno/2007/15882 de 2007-08-13 
Assunto: Proposta de desdobramento e integração de elementos 
do agregado familiar, recenseado no PER do núcleo Alto da 
Arroja, com o nº 84.0017.01.  
Decisão: Integração no agregado familiar de Beatriz Pais, dos 
filhos, Sandro e Márcio Silva e desdobramento do agregado 
familiar de Rui Silva e atribuição de número PER, bem como 
integração da companheira e dos filhos daquele.  
Data: 2007-08-18 
 
Interno/2007/15771 de 2007-08-09 
Assunto: Proposta de realojamento de Alzira D´Assunção Faria 
Gonçalves, residente no núcleo Casal dos Apóstolos, Freguesia 
de Odivelas, recenseada com o nº PER 87.0012.01.    
Decisão: Atribuição de um fogo de tipologia 1, que se encontra 
disponível no Empreendimento da Arroja, na medida em que 
uma das moradoras do Bairro Municipal da Arroja, desistiu do 
realojamento no futuro Bairro, deixando assim, a possibilidade 

de atribuição a Alzira Gonçalves, uma vez que se encontra com 
autonomia e reabilitada do AVC. 
Desdobramento do agregado familiar, recenseado no PER, e o 
respectivo realojamento em fogo de tipologia 2, do agregado de 
José Ricardo, por não existir qualquer possibilidade de 
recuperação da barraca em questão e integração no PER dos 
dois filhos menores de José Ricardo.  
Data: 2007-08-18 
 
Interno/2007/15683 de 2007-08-08 
Assunto: Actualização do agregado familiar recenseado com o nº 
PER 84.0010.01 – Bairro Alto Arroja. 
Decisão: Inclusão na base de dados PER de André Manuel 
Vieira. 
Data: 2007-08-18 
 
Interno/2007/15640 de 2007-08-07 
Assunto: Actualização do processo de Domingos Rodrigues 
Simão das Neves, Pré- Fabricado 12, B.º Municipal da Arroja, 
Núcleo PER 83, Odivelas.   
Decisão: Integração no PER da mulher e dos 4 filhos de 
Domingos Rodrigues das Neves e correcção do nome do CF na 
base de dados, por não se encontrar de acordo com o seu bilhete 
de identidade.  
Data: 2007-08-18 
 
Interno/2007/15796 de 2007-08-10 
Assunto: Actualização do agregado familiar residente no Núcleo 
Bairro Alto da Arroja, recenseado com o nº PER 84.0016.01. 
Decisão: Actualização da base de dados PER anexando o 
assento de óbito de António dos Santos, para exclusão da base 
de dados PER e documentos de identificação da menor Joana 
Marques para integração no agregado familiar, bem como, 
documentos de identificação dos outros dois elementos.  
Data: 2007-08-18 
 
Interno/2007/9811 de 2007-05-16 
Assunto: Exclusão do PER de elementos do agregado  
n.º 020.0096.1, Bairro do Barruncho, Póvoa de Santo Adrião. 
Audiência de interessados. 
Decisão: Assinatura de Edital nº 65/VJE/2007, referente ao 
processo de exclusão do PER de Ilídio Pereira Semedo, 
recenseado no PER com o nº 020.0096.1, por falta de residência 
permanente na construção precária nº 96, do Núcleo 20 PER, 
Bairro do Barruncho, Póvoa de Santo Adrião.   
Data: 2007-08-20 
 
Interno/2007/9816 de 2007-05-16 
Assunto: Exclusão do PER de elementos do agregado nº 
042.0001.2, Bairro do Chapim, Ramada. Audiência de 
interessados. 
Decisão: Assinatura de Edital nº 66/VJE/2007, referente ao 
processo de exclusão do PER de Carlos Manuel da Silva 
Rodrigues, recenseado no PER com o nº 042.0001.2, por falta de 
residência permanente na construção precária nº 1, do Núcleo 42 
PER, Bairro do Chapim, Ramada.   
Data: 2007-08-20 
 
Interno/2007/15254 de 2007-07-31 
Assunto: Exclusão do PER de elementos do agregado 
094.0100.1, Talude Militar, Olival Basto. Decisão Final.  
Decisão: Assinatura de Edital nº 98/VJE/2007, referente à 
Exclusão do Programa Especial de Realojamento (PER), perda 
de direito a realojamento dos Srs. António Carlos Mestre Pinto e 
Susana Paula Jesus Pinto, por falta de residência permanente na 
Construção Precária nº 100, do Núcleo 94 PER, Talude Militar, 
Olival Basto. 
Data: 2007-08-20 
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Interno/2007/15258 de 2007-07-31 
Assunto: Exclusão do PER de elementos do agregado 
020.0064.1, Bairro do Barruncho, Póvoa de Santo Adrião. 
Decisão Final.  
Decisão: Assinatura de Edital nº 99/VJE/2007, referente à 
Exclusão do Programa Especial de Realojamento (PER), perda 
de direito a realojamento da Sra. Maria Teresa de Sousa 
Sebastião Cardoso, por falta de residência permanente na 
Construção Precária nº 64, do Núcleo 20 PER, Bairro do 
Barruncho, Póvoa de Santo Adrião. 
Data: 2007-08-20 
 
Interno/2007/15248 de 2007-07-31 
Assunto: Exclusão do PER de elementos do agregado 
041.0008.1, Junto ao Bairro da Cova Pia, Ramada. Decisão Final.  
Decisão: Assinatura de Edital nº 97/VJE/2007, referente à 
Exclusão do Programa Especial de Realojamento (PER), perda 
de direito a realojamento dos Srs. 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, por falta de residência permanente na Construção 
Precária nº 8, do Núcleo 41 PER, Junto ao Bairro da Cova Pia, 
Ramada. 
Data: 2007-08-20 
 
Interno/2007/15726 de 2007-08-09 
Assunto: Exclusão do PER de elemento do agregado 041.0017.1, 
Junto ao Bairro da Cova Pia, pré-fabricado nº 17 Ramada. 
Decisão Final.  
Decisão: Assinatura de Edital nº 100/VJE/2007, referente à 
Exclusão do Programa Especial de Realojamento (PER), perda 
de direito a realojamento do Sr. Filipe Miguel Pimenta Ramos 
Banha, por falta de residência permanente na Construção 
Precária nº 17, do Núcleo 41 PER, Junto ao Bairro da Cova Pia, 
Ramada. 
Data: 2007-08-20 
 
Interno/2007/16140 de 2007-08-20 
Assunto: Exclusão do PER de elemento do agregado nº 
084.0011.01, Bairro do Alto da Arroja, Odivelas. Audiência de 
interessados. 
Decisão: Assinatura de Edital nº 101/VJE/2007, referente ao 
processo de exclusão do PER de Pedro Miguel Coelho da Costa, 
recenseado no PER com o nº 084.0011.01, por falta de 
residência permanente na construção precária nº 11, do Núcleo 
84 PER, Bairro do Alto da Arroja, Odivelas. 
Data: 2007-08-20 
 
Interno/2007/16146 de 2007-08-20 
Assunto: Exclusão do PER de elemento do agregado nº 
084.0005.01, Bairro do Alto da Arroja, Odivelas. Audiência de 
interessados. 
Decisão: Assinatura de Edital nº 102/VJE/2007, referente ao 
processo de exclusão do PER de Liliana Alexandra Rodrigues 
dos Reis, recenseada no PER com o nº 084.0005.01, por falta de 
residência permanente na construção precária nº 05, do Núcleo 
84 PER, Bairro Alto da Arroja, Odivelas. 
Data: 2007-08-20 
 
Interno/2007/9660 de 2007-05-15 
Assunto: Estrada da Correia, nº 1, freguesia da Pontinha – 
Actualização do agregado familiar recenseado no PER com o 
registo de matrícula nº 072.0001.01. 
Decisão: Integração no PER de Maria Argentina Madeira 
Bernardino, neta de Maria Cândido dos Santos Correia, 
recenseada no PER com o registo de matrícula nº 072.0001.01. 
Data: 2007-08-20 
 

Interno/2007/16190 de 2007-08-20 
Assunto: Actualização do agregado familiar recenseado no PER 
com o nº 60.0053.01, Núcleo Casal do Falcão, freguesia da 
Pontinha, transferidos provisoriamente em 1995, para o Bairro 
Municipal da Arroja, pré-fabricado 3.  
Decisão: Atribuição de número PER a Boaventura Almeida 
Moreira e integração no agregado, da sua mulher Ermelinda 
Moreira, que se mantenha em base de dados PER António 
Pereira Gonçalves, aguardando o termo da liberdade 
condicional, e respectiva reavaliação social e habitacional dos 
serviços.  
Data: 2007-08-23 
 
Interno/2007/15225 de 2007-07-30 
Assunto: Bairro Olival do Pancas, casa 40, Pontinha – Alteração 
de titularidade. 
Decisão: Alteração da titularidade do contrato de arrendamento 
da casa 40 do Bairro Olival do Pancas, para Juvenal Duarte 
Perrulas, dado o falecimento de Inácia da Conceição Saavedra e 
assinatura da declaração para os SMAS, para efeitos de 
regularização do contrato de fornecimento. 
Data: 2007-08-23 
 
Interno/2007/16315 de 2007-08-23 
Assunto: Actualização do processo, de Carlos Joaquim Neves, 
Barraca 28, B.º Municipal da Arroja, Núcleo PER 83, Odivelas.   
Decisão: Integração do filho do casal Diogo Neves, no PER. 
Data: 2007-08-28 
 
Interno/2007/16227 de 2007-08-21 
Assunto: Exclusão do PER de elementos do agregado  
n.º 083.0028.1 a residir no pré-fabricado 20, Bairro Municipal da 
Arroja, Odivelas. Audiência de interessados. 
Decisão: Assinatura de Edital nº 103/VJE/2007, referente ao 
processo de exclusão do PER, de João Arlindo Rodrigues das 
Neves, Nelson Domingos Rodrigues da Neves, Edgar António 
Rodrigues das Neves, Luís Filipe Neves Lopes da Silva e Cláudia 
Solange Neves Lopes da Silva recenseados no PER com o nº 
083.0028.01, por falta de residência permanente no pré-fabricado 
nº 20 do Núcleo 83 PER, Bairro Municipal da Arroja, Odivelas.   
Data: 2007-08-28 
 
Interno/2007/12403 de 2007-06-20 
Assunto: Proposta de transferência do agregado familiar de 
Cármen Noémia Fonseca Balão, residente na Rua António 
Aleixo nº 1 – 2º Dto. (T2) – Póvoa de Santo Adrião. 
Decisão: Transferência do agregado supramencionado para um 
fogo T2, no empreendimento da Arroja; manter o valor da renda 
considerando que os rendimentos bem como a composição do 
agregado familiar, não sofreu alterações e elaboração de um 
aditamento ao contrato de arrendamento, para alteração de 
morada. 
Data: 2007-08-29 
 
Interno/2007/16475 de 2007-08-28 
Assunto: Exclusão do PER de elementos do agregado 
057.0025.02, Bairro Municipal da Arroja, pré-fabricado nº 24, 
freguesia de Odivelas. Decisão Final.  
Decisão: Assinatura de Edital nº 110/VJE/2007, referente à 
Exclusão do Programa Especial de Realojamento (PER), perda 
de direito a realojamento dos Srs. Bruno Miguel Flores 
Fernandes, Paulo Alexandre Flores Marques e Manuel António 
Flores Marques, por falta de residência permanente no pré-
fabricado nº 24, do Núcleo 83 PER, Bairro Municipal da Arroja, 
Odivelas.  
Data: 2007-08-29 
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Interno/2007/15746 de 2007-08-09 
Assunto: Actualização do processo de Anabela Silva Monte,  
Pré- Fabricado 19, B.º Municipal da Arroja, Núcleo PER 83, 
Odivelas. 
Decisão: Integração no PER de Ana Paula Cardoso da Silva e 
análise jurídica face à existência de atribuição de renda à Anabela 
da Silva Monte.  
Data: 2007-08-29 
 
Interno/2007/16469 de 2007-08-28 
Assunto: Exclusão do PER de elementos do agregado 
083.0020.01, Bairro Municipal da Arroja, pré-fabricado nº 14, 
freguesia de Odivelas. Decisão Final. 
Decisão: Assinatura de Edital nº 109/VJE/2007, referente à 
Exclusão do Programa Especial de Realojamento (PER), perda 
de direito a realojamento dos Srs. Olívia Fátima Carvalho Batista 
e Filomena Gisela Carvalho Batista, por falta de residência 
permanente no pré-fabricado nº 14, do Núcleo 83 PER, Bairro 
Municipal da Arroja, Odivelas. 
Data: 2007-08-29 
 
Interno/2007/16233 de 2007-08-21 
Assunto: Exclusão do PER de elementos do agregado  
n.º 020.0066.2, Bairro do Barruncho, Póvoa de Santo Adrião. 
Audiência de interessados. 
Decisão: Assinatura de Edital nº 104/VJE/2007, referente ao 
processo de exclusão do PER, de Antónia Maria da Conceição 
Ávila, Bruno Cláudio Ávila Ludgero Correia e Carlos  Manuel 
Ferreira de Moura, recenseados no PER com o nº 020.0066.02, 
por falta de residência permanente na construção precária nº 66 
do Núcleo 20 PER, Bairro do Barruncho, Póvoa de Santo 
Adrião.   
Data: 2007-08-29 
 
Interno/2007/16264 de 2007-08-22 
Assunto: Exclusão do PER de elemento do agregado  
n.º 072.0030.1, Estrada da Correia, Pontinha. Audiência de 
interessados. 
Decisão: Assinatura de Edital nº 108/VJE/2007, referente ao 
processo de exclusão do PER, de António Domingos Inácio, 
recenseados no PER com o nº 072.0030.01, por falta de 
residência permanente na construção precária nº 30 do Núcleo 
72 PER, Estrada da Correia, Pontinha.  
Data: 2007-08-29 
 
Interno/2007/16259 de 2007-08-22 
Assunto: Exclusão do PER de elemento do agregado  
n.º 072.0043.1, Estrada da Correia, Pontinha. Audiência de 
interessados. 
Decisão: Assinatura de Edital nº 107/VJE/2007, referente ao 
processo de exclusão do PER, de Sérgio Fernando Rodrigues 
Monteiro, recenseados no PER com o nº 072.0043.1, por falta 
de residência permanente na construção precária nº 43 do 
Núcleo 72 PER, Estrada da Correia, Pontinha. 
Data: 2007-08-29 
 
Interno/2007/16257 de 2007-08-22 
Assunto: Exclusão do PER de elementos do agregado  
n.º 072.0047.1, Estrada da Correia, Pontinha. Audiência de 
interessados. 
Decisão: Assinatura de Edital nº 106/VJE/2007, referente ao 
processo de exclusão do PER, de Isabel Varandas do Rego, 
recenseados no PER com o nº 072.0047.1, por falta de 
residência permanente na construção precária nº 47 do Núcleo 
72 PER, Estrada da Correia, Pontinha. 
Data: 2007-08-29 
 
 

Interno/2007/16255 de 2007-08-22 
Assunto: Exclusão do PER de elementos do agregado  
n.º 020.0037.1, Bairro do Barruncho, Póvoa de Santo Adrião. 
Audiência de interessados. 
Decisão: Assinatura de Edital nº 105/VJE/2007, referente ao 
processo de exclusão do PER, de Orlinda Costa Pereira, Paulo 
Jorge Pereira Varela, Cátia Sofia Pereira Borges, recenseados no 
PER com o nº 020.0037.01, por falta de residência permanente 
na construção precária nº 37 do Núcleo 20 PER, Bairro do 
Barruncho, Póvoa de Santo Adrião. 
Data: 2007-08-29 
 
Interno/2007/15878 de 2007-08-13 
Assunto: Proposta de integração no PER do agregado residente 
no pré-fabricado nº 22, B.º Municipal da Arroja – Odivelas. 
Decisão: Integração no PER de Elvira Paiva e de Carlos 
Castilho. 
Data: 2007-08-29 
 
Interno/2007/16525 de 2007-08-29 
Assunto: Exclusão do PER do agregado nº 020.0029.01, Bairro 
do Barruncho, Póvoa de Santo Adrião - Audiência de 
interessados. Notificação do agregado residente para abandono 
da construção precária 29.  
Decisão: Assinatura de Edital nº 111/VJE/2007, referente ao 
processo de exclusão do PER, de Lucas da Moura Gonçalves, 
recenseado no PER com o nº 020.0029.01, por falta de 
residência permanente na construção precária nº 29 do Núcleo 
20 PER, Bairro do Barruncho, Póvoa de Santo Adrião e 
assinatura da notificação nº 02/VJE/2007, para que o agregado 
residente abandone a construção precária nº 29, Bairro do 
Barruncho, Póvoa de Santo Adrião. 
Data: 2007-08-30 
 
Interno/2007/16600 de 2007-08-30 
Assunto: Exclusão do PER de elemento do agregado  
n.º 020.0063.01, Bairro do Barruncho, Póvoa de Santo Adrião – 
Audiência de interessados. 
Decisão: Assinatura de Edital nº 112/VJE/2007, referente ao 
processo de exclusão do PER, de Luís Freire, recenseado no 
PER com o nº 020.0063.01, por falta de residência permanente 
na construção precária nº 63 do Núcleo 20 PER, Bairro do 
Barruncho, Póvoa de Santo Adrião.  
Data: 2007-08-31 
 
Interno/2007/16628 de 2007-08-30 
Assunto: Exclusão do PER do agregado nº 020.0020.01, Bairro 
do Barruncho, Póvoa de Santo Adrião – Audiência de 
interessados. 
Decisão: Assinatura de Edital nº 113/VJE/2007, referente ao 
processo de exclusão do PER, de Carlos Pedro Eduardo, 
Osvaldo Manuel Coutinho e Luís Marlon Eduardo Pombal, 
recenseados no PER com o nº 020.0020.01, por falta de 
residência permanente na construção precária nº 20, do Núcleo 
20 PER, Bairro do Barruncho, Póvoa de Santo Adrião.   
Data: 2007-08-31 
 
Interno/2007/16510 de 2007-08-28 
Assunto: Proposta de realojamento do agregado recenseado com 
o registo de matrícula nº 059.0004.1 – Quinta da Várzea – Olival 
Basto. 
Decisão: Realojamento de Daniel Carvalho e Maria da 
Conceição de Jesus Carvalho, residente na Quinta da Várzea – 
Olival Basto com o nº PER nº 59.0004.1, para um fogo de 
tipologia 1, na Rua António Aleixo nº 3 – R/C Esq. – Póvoa de 
Santo Adrião.  
Data: 2007-09-03 
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Interno/2007/16368 de 2007-08-22 
Assunto: Gestão Social do PER – Actualização de agregado. 
Decisão: Inclusão de Fábio Júnior Moreno Pereira, dado ter 
nascido posteriormente ao recenseamento do PER, efectuado 
em 1993.  
Data: 2007-09-03 
 
Interno/2007/16509 de 2007-08-28 
Assunto: Proposta de integração no PER. Do agregado familiar 
residente na barraca nº 36, Bº Municipal da Arroja – Odivelas.  
Decisão: Integração no PER, barraca nº 36 Bº Municipal da 
Arroja – Odivelas do agregado familiar composto por Alice 
Rodrigues das Neves, José Manuel Gonçalves Alves, Sara 
Rafaela Neves de Oliveira e Maria Inês das Neves Alves.  
Data: 2007-09-03 
 
 
 
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/2007/16892, de 04 de Setembro de 2007, 
referente ao período de 30 de Julho a 03 de Setembro de 
2007: 
 
Departamento de Habitação Saúde e Assuntos Sociais 
 
Sector de Reabilitação de Habitação 
 
Interno/2007/16519 de 2007-08-28 
Assunto: Adjudicação: Reparações em fogo municipal sito na 
“Rua José Régio, nº 9 – 3º Esq., B.º Gulbenkian – Odivelas”.  
Decisão: Adjudique-se nos termos propostos. Ao DGAF/DF, 
para cabimento do valor em falta, e para compromisso. À Sra. 
DHSAS, após compromisso, para os efeitos subsequentes. 
Data: 2007-08-30 
 
Interno/2007/16466 de 2007-08-28 
Assunto: Pagamento de Factura referente a reabilitação em fogo 
municipal sito na Rua Helena de Aragão nº 3 – 3º Dto. – Bairro 
Gulbenkian.  
Decisão: Ao DGAF/DF para pagamento da factura nº 281 da 
empresa Armando Ferreira & Filhos, Lda. no valor total de € 
4.632,00+ IVA. 
Data: 2007-08-31 
 
 
Sector de Intervenção Social 
 
Interno/2007/15364 de 2007-08-01 
Assunto: Factura nº 2302 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 compromisso e pagamento da 
factura nº 2302 da empresa Manuel Esteves Moreira, Lda. no 
valor de € 1.464,00 +IVA. 
Data: 2007-08-23 
 
Interno/2007/15362 de 2007-08-01 
Assunto: Factura nº 2303 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 compromisso e pagamento da 
factura nº 2303 da empresa Manuel Esteves Moreira, Lda no 
valor de € 474,00 + IVA. 
Data: 2007-08-23 
 
Interno/2007/15359 de 2007-08-07 
Assunto: Factura nº 2306 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 compromisso e pagamento da 
factura nº 2306 da empresa Manuel Esteves Moreira, Lda no 
valor de € 8.476,85 + IVA. 
Data: 2007-08-23 
 
Interno/2007/15357 de 2007-08-07 
Assunto: Factura nº 2308 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 compromisso e pagamento da 
factura nº 2308 da empresa Manuel Esteves Moreira, Lda no 
valor de € 8.274,00 +IVA. 
Data: 2007-08-23 
 
Interno/2007/15360 de 2007-08-07 
Assunto: Factura nº 2305 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 compromisso e pagamento da 
factura nº 2305 da empresa Manuel Esteves Moreira, Lda no 
valor de € 1.692,50 +IVA. 
Data: 2007-08-23 
 
Interno/2007/15358 de 2007-08-01 
Assunto: Factura nº 2307 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 compromisso e pagamento da 
factura nº 2307 da empresa Manuel Esteves Moreira, Lda. no 
valor de € 174,00 +IVA.  
Data: 2007-08-24 
 
 
 
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/2007/16806, de 09 de Setembro 
de 2007, referente ao período de 11 de Julho a 03 de 
Setembro de 2007: 
 
Assunto: Aumento de quotas a pagar pelo período de 01 de 
Junho a 31 de Dezembro de 2007 do Condomínio do Edifício  
n.º 48 – Avª Prof. Dr. Augusto Abreu Lopes - Bº Gulbenkian - 
Odivelas, no valor de € 105,00 (cento e cinco euros), de acordo 
com a informação n.º Interno/2007/16326, 2007-08-23. 
Decisão da Directora do DHSAS: Ao DGAF/DF: Para efeitos 
de compromisso e pagamento da verba abaixo descrita, com 
vista ao cumprimento da autarquia das obrigações decorrentes 
do seu estatuto de condómino do edifício acima identificado. 
Data da Decisão: 2007-08-28 
 
Assunto: Actualização da renda para 2007 do fogo sito na Rua 
Florbela Espanca, nº 3-2º Esq. – Quinta da Arroja em Odivelas, 
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para o valor mensal de € 413,43 (quatrocentos e treze euros e 
quarenta e três cêntimos), a partir de 01 de Outubro/07, 
vencendo-se consequentemente, a 01 de Setembro, de acordo 
com a informação n.º Interno/2007/16570, 2007-08-29. 
Decisão da Directora do DHSAS: Muito Urgente. Ao 
DGAF/DF: Para efeitos, tendo em conta o ofício enviado pela 
Silviurbana, constante em anexo. 
Data da Decisão: 2007-08-29 
 
Assunto: Actualização da renda para 2007 do fogo sito na Rua 
Amélia Rey Colaço, nº 3-8º Frt. – Quinta da Arroja em Odivelas, 
para o valor mensal de € 427,87 (quatrocentos e vinte e sete 
euros e oitenta e sete cêntimos), a partir de 01 de Outubro/07, 
vencendo-se consequentemente, a 01 de Setembro, de acordo 
com a informação n.º Interno/2007/16362, 2007-08-24. 
Decisão da Directora do DHSAS: Muito Urgente. Ao 
DGAF/DF: Envia-se a presente informação, para os necessários 
efeitos, na sequência do ofício enviado pela Silviurbana e 
constante em anexo. 
Data da Decisão: 2007-08-31 
 
Assunto: Actualização da renda para 2007 do fogo sito na Pcta. 
Florbela Espanca, nº 4-C/V Esq. – Quinta da Arroja em 
Odivelas, para o valor mensal de € 376,32 (trezentos e setenta e 
seis euros e trinta e dois cêntimos), a partir de 01 de 
Outubro/07, vencendo-se consequentemente, a 01 de Setembro, 
de acordo com a informação n.º Interno/2007/16361, 2007-08-
24. 
Decisão da Directora do DHSAS: Muito Urgente. Ao 
DGAF/DF: Envia-se a presente informação, para os necessários 
efeitos, na sequência do ofício recepcionado da Silviurbana e 
constante em anexo. 
Data da Decisão: 2007-08-31 
 
Assunto: Pagamento de quotas de 2007 do Condomínio do 
Edifício n.º 06 – Travessa Alves Cardoso - Odivelas, no valor de 
€ 179,38 (cento e setenta e nove euros e trinta e oito cêntimos), 
de acordo com a informação n.º Interno/2007/16231, 2007-08-
21. 
Decisão da Directora do DHSAS: Ao DGAF/DF: Para efeitos 
de compromisso e pagamento da verba abaixo indicada, tendo 
vista o cumprimento da obrigação da autarquia enquanto 
condómino do edifício acima referido. 
Data da Decisão: 2007-08-31 
 
Assunto: Pagamento de quotas de 2007 do Condomínio do 
Edifício n.º 13 – Rua Aura Abranches - Ramada, no valor de 
€300 (trezentos euros), de acordo com a informação n.º 
Interno/2007/16692, 2007-08-31. 
Decisão da Directora do DHSAS: Ao DGAF/DF: Para efeitos 
de compromisso e pagamento da verba abaixo indicada, tendo 
em vista o cumprimento das obrigações da autarquia enquanto 
condómino do edifício acima identificado. 
Data da Decisão: 2007-08-31 
 
Assunto: Rectificação do pagamento das quotas referentes ao 
ano de 2006 do Condomínio do Edifício n.º 25 – Rua Tomás da 
Anunciação - Odivelas, no valor de 20€ (vinte euros), de acordo 
com a informação n.º Interno/2007/16605, 2007-08-29. 
Decisão da Directora do DHSAS: Ao DGAF/DF: Tendo em 
conta o lapso do Serviço relativo ao nº de meses de condomínio 
a pagar à Adm. acima referida, solicita-se o compromisso e 
pagamento de 20 Euros à referida Adm., nos termos propostos. 
Data da Decisão: 2007-08-31 
 
Assunto: Pagamento de quotas de 2007 do Condomínio do 
Edifício n.º 3 – Rua Paiva Couceiro - Odivelas, no valor de €120 

(cento e vinte euros), de acordo com a informação n.º 
Interno/2007/16282, 2007-08-22. 
Decisão da Directora do DHSAS: Ao DGAF/DF: Para efeitos 
de compromisso e pagamento da verba abaixo descrita, tendo 
vista o cumprimento da obrigação da autarquia enquanto 
condómino. 
Data da Decisão: 2007-08-31 

 
 
 
 


