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CCÂÂMMAARRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  
 

 
 

88..ªª  RREEUUNNIIÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  
 

RReeaalliizzaaddaa  eemm  2233  ddee  AAbbrriill  ddee  22000088  
 
 
 
 

DDEELLIIBBEERRAAÇÇÕÕEESS  
 

 
 
 
 

ALTERAÇÃO DA DATA DA REUNIÃO DE CÂMARA 
 

 
 

ALTERAÇÃO DA DATA DA REUNIÃO DE CÂMARA 
AGENDADA PARA O DIA 21 DE MAIO DE 2008 

 
“Proposta 

 
A Câmara Municipal de Odivelas vai levar a efeito, no dia 
21 de Maio, uma conferência intermunicipal, subordinada 
ao tema: Geminações e Cooperação Municipal - das 
experiências actuais ao debate sobre o futuro. 
 
Dada a importância desta temática na actualidade, e que 
mereceu o apoio dos municípios da Área Metropolitana 
de Lisboa, foi possível assegurar a colaboração de um 
conjunto de entidades, a saber: ACEP (ONGD), Escola 
de Hotelaria e Turismo do Estoril e Universidade de 
Aveiro. Por outro lado esta iniciativa tem cativado o 
interesse de diferentes instituições e entidades na 
perspectiva de apoiarem e marcarem presença na referida 
iniciativa. 
 
A data de 21 de Maio surge como um imperativo 
simbólico dado ser o dia Internacional da Diversidade 
Cultural. 
 
Dado que para esse mesmo dia está calendarizada uma 
reunião de Câmara e, está igualmente prevista a realização 
da conferência, a decorrer no Auditório do Centro de 
Exposições de Odivelas ou eventualmente nos Paços do 
Concelho, coloco à consideração do Executivo a alteração 
da data da reunião de Câmara inicialmente agendada para 
o dia 21 de Maio para o dia 20 de Maio (3.ª Feira).  

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

Susana de Carvalho Amador” 
 

(Aprovado por unanimidade) 

 

 

ACTA 
 

 
 

ACTA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 
Acta da 21ª reunião Ordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas realizada no dia 14 de Novembro de 2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

REGULAMENTO ORGÂNICO DO 
MUNICÍPIO DE ODIVELAS 

 

 
 

ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO ORGÂNICO DO 
MUNICÍPIO DE ODIVELAS 

 
Alteração ao Regulamento Orgânico do Município de 
Odivelas, de acordo com a proposta da Senhora 
Presidente, datada de 21 de Abril de 2008. 
 
“Assunto: Proposta de alteração ao Regulamento 
Orgânico do Município de Odivelas 
 
Considerando, 
 
a necessidade de uma maior operacionalidade dos Serviços 
Municipais, aliada a promoção de um contacto mais 
próximo com os Munícipes e com as Associações de 
Proprietários e Moradores das Áreas Urbanas de Génese 
Ilegal, localizadas em zonas consideradas críticas do 
Concelho de Odivelas; 
 
a necessidade de uma acrescida articulação com a Divisão 
do Plano Director Municipal, através da criação de 
sinergias no âmbito do Departamento de Planeamento 
Estratégico e Desenvolvimento Económico; 
 
a necessidade de reformulação sectorial do Departamento 
Estratégico e Desenvolvimento Económico; 
 
que o Município de Odivelas, conhecedor das realidades 
locais, tem no âmbito das suas actuais competências a 
responsabilidade em áreas educativas na Educação Pré-
Escolar e no 1º Ciclo do Ensino Básico, nomeadamente 
na instalação e gestão dos estabelecimentos de ensino e do 
pessoal não docente; 
 
que se prevê para breve a transferência de novas e 
significativas competências no sector da Educação às 
quais se procura, desde já, responder com a reformulação 
do Departamento Sociocultural; 
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a necessidade de aumentar a operacionalidade do Serviço 
Municipal de Protecção Civil, atendendo às competências 
e atribuições que lhe são cometidas, quer pela Lei de Bases 
da Protecção Civil, quer pelo ROMO, 
 
Propõe-se: 
 
a criação da Divisão de Reconversão de Áreas Críticas, 
integrada no Departamento de Planeamento Estratégico e 
Desenvolvimento Económico, com a consequente 
extinção da Direcção de Projecto de Reconversão da 
Vertente Sul; 
 
a reformulação sectorial do Departamento de 
Planeamento Estratégico e Desenvolvimento Económico, 
com a renomeação da Divisão de Projectos Estratégicos e 
Mobilidade Urbana para Divisão de Projectos 
Estruturantes e Mobilidade; 
 
a reformulação do Departamento Sociocultural, através da 
criação de uma única Divisão que integra a Juventude, 
Cultura e Turismo e com a criação da Divisão de Gestão 
de Recursos Educativos e Acção Social Escolar e a 
Divisão de Projectos Sócio-Educativos, mantendo-se a 
Divisão de Desporto; 
 
a criação de 3 sectores no Serviço Municipal de Protecção 
Civil; 
 
A presente proposta prevê ainda a redefinição, embora 
com alterações pontuais, das atribuições da Divisão de 
Planeamento Urbanístico e de Projectos Especiais, da 
Divisão de Licenciamentos de Obras Particulares, da 
Divisão de Recuperação Urbanística, e da Divisão de 
Fiscalização Urbanística. 
 
Odivelas, 21 de Abril de 2008 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

Susana de Carvalho Amador” 
 
 
 

“Direcção de Projecto de Reconversão da Vertente Sul 
 
Alteração n.º 1 - Extinta a Direcção de Projecto de 
Reconversão da Vertente Sul (alínea c) do n.º 2 do Art.º 4º 
- do ROMO aprovado na 3ª Sessão Ordinária, 2ª Reunião 
da Assembleia Municipal de Odivelas, realizada a 5 de 
Julho de 2007; 
 
 
2. São constituídas as seguintes unidades orgânicas: 
 
a) Gabinetes 
 
1) Gabinete da Presidência 
2) Gabinete de Apoio ao Cidadão  
3) Gabinete de Apoio às Juntas de Freguesia 
4) Gabinete de Modernização Administrativa 

5) Gabinete de Informática e Sistemas de Comunicação 
6) Gabinete de Auditoria Interna 
7) Gabinete de Comunicação, Relações Públicas e 

Protocolo 
8) Serviço Municipal de Protecção Civil 
 
 
b) Médico Veterinário Municipal 

Apoio Técnico e Administrativo 
 
c) Direcção de Projecto de Reconversão da Vertente Sul 

A EXTINGUIR 
 
 
 

Divisão de Requalificação e Inserção Áreas Críticas 
 
Alteração n.º 2 - Criada a Divisão de Requalificação e 
Inserção de Áreas Críticas com a integração da mesma no 
Departamento de Planeamento Estratégico e 
Desenvolvimento Económico (Art.º 38º da presente 
proposta de alteração); 

 
 

Artigo 38º 
(Divisão de Requalificação e Inserção de Áreas Críticas) 

 
São atribuições da Divisão de Requalificação e Inserção de 
Áreas Críticas: 
 
a) Planear e promover de forma integrada as acções 

destinadas a recuperar e reabilitar as áreas urbanas 
consideradas críticas do Município de Odivelas; 

b) Elaborar os estudos necessários ao planeamento e 
programação da intervenção; 

c) Colaborar e prestar apoio técnico na elaboração de 
regulamentos, posturas e outras normas municipais 
que visem a reconversão de áreas críticas; 

d) Elaborar os projectos de revitalização dos espaços 
públicos nas áreas de intervenção, bem como 
promover e acompanhar as respectivas obras de 
execução; 

e) Informar os processos de licenciamento de obras, nas 
áreas da sua intervenção; 

f) Emitir parecer sobre a utilização dos espaços situados 
nas suas áreas de intervenção; 

g) Emitir parecer sobre projectos de iniciativa de 
serviços municipais ou de outros organismos públicos 
centrais, regionais ou locais sempre que careçam de 
parecer municipal e incidam sobre as suas áreas de 
intervenção; 

h) Promover vistorias em edifícios situados ou espaços 
situados nas suas áreas de intervenção; 

i) Proceder ao levantamento da situação habitacional 
das suas áreas de intervenção e colaborar com os 
Serviços Municipais de habitação na resolução das 
carências detectadas; 

j) Elaborar e propor os planos de actividade anual e 
plurianual e os respectivos orçamentos, tendo em 
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conta os estudos de planeamento e programação, 
bem como as metas intercalares fixadas; 

k) Proceder anualmente à avaliação dos resultados da 
recuperação das áreas críticas, elaborar o relatório de 
actividades e propor eventuais revisões, de acordo 
com a análise dos resultados.  

 
 
 

DRIAC - Criação de Sectores 
 
Alteração n.º 3 – Criados os seguintes Sectores na Divisão 
de Requalificação e Inserção de Áreas Críticas: 
 
Apoio Técnico e Administrativo 
Sector de Estudos e Projectos de Intervenção Especial 
Sector de Gestão, Acompanhamento e Controle 
 
Passando a constar no Art.º 4º, n.º 2, alínea d). 
 
 
 
3 - Departamento de Planeamento Estratégico e 

Desenvolvimento Económico 
 
… 
 
Divisão de Requalificação e Inserção de Áreas Críticas 
 
Apoio Técnico e Administrativo 
Sector de Estudos e Projectos de Intervenção Especial 
Sector de Gestão, Acompanhamento e Controle 

 
 
 

Departamento de Planeamento Estratégico e 
Desenvolvimento Económico 

 
Alteração n.º 4 – Aumento das atribuições do DPEDE, 
com a inclusão do ponto 3 no Art.º 34º da presente 
proposta de alteração; 

 
 

Artigo 34º 
(Departamento de Planeamento Estratégico e 

Desenvolvimento Económico) 
 
 

1- O Departamento de Planeamento Estratégico e 
Desenvolvimento Económico compreende a Divisão 
de Projectos Estruturantes e Mobilidade, a Divisão do 
Plano Director Municipal, a Divisão de Apoio ao 
Desenvolvimento Económico e Projectos 
Comparticipados e a Divisão de Requalificação e 
Inserção de Áreas Críticas. 

 
2- Compete ao Departamento de Planeamento 

Estratégico e Desenvolvimento Económico 
coordenar e desenvolver as competências inerentes às 
suas atribuições através do planeamento, preparação e 

coordenação das acções municipais nos diferentes 
sectores de actuação, com especial relevo para o 
fomento do desenvolvimento económico do 
Município. 

 
3- Acompanhar o processo de recuperação de Áreas 

Urbanas de Génese Ilegal localizados em áreas  
críticas do Município de Odivelas.  

 
 
 

DPEDE – Divisão de Projectos Estruturantes e 
Mobilidade 

 
Alteração n.º 5 – Alterada a denominação da Divisão de 
Projectos Estratégicos e Mobilidade Urbana para Divisão 
de Projectos Estruturantes e Mobilidade, sendo alterado o 
título do Art.º 35º da presente proposta; 

 
 

Artigo 35º 
(Divisão de Projectos Estruturantes e Mobilidade) 

 
São atribuições da Divisão de Projectos Estruturantes e 
Mobilidade: 

 
 
 

DPEDE – DPEM, DPDM, DADEPC e DRIAC 
 

Alteração n.º 6 – Reformulação dos Sectores constantes 
no Departamento de Planeamento Estratégicos e 
Desenvolvimento Económico; 
 
Nota: nesta alteração já se encontra incluída a recém 
criada Divisão de Requalificação e Inserção de Áreas 
Críticas. 
 
 
3 – Departamento de Planeamento Estratégico e 

Desenvolvimento Económico 
 
Apoio Técnico e Administrativo 
 
Divisão de Projectos Estruturantes e Mobilidade 
 
Apoio Técnico e Administrativo 
Sector de Estudos e Projectos Estratégicos  
Sector de Planeamento, Controle e Programação da 
Mobilidade 
 
Divisão do Plano Director Municipal 
 
Apoio Técnico e Administrativo 
Sector de Elaboração e Gestão dos PMOT – Planos 
Municipais de Ordenamento do Território 
Sector de Elaboração e Gestão da REN 
Sector do Observatório Estratégico Municipal 
Sector de Informação Geográfica e Programação de 
Equipamentos e Espaços Públicos 
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Divisão de Apoio ao Desenvolvimento Económico e 
Projectos Comparticipados 
 
Apoio Técnico e Administrativo 
Sector de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial 
Sector de Pesquisa, Análise e Informação 
Sector de Acompanhamento e Controlo de Projectos 
Sector de Novas Oportunidades - UNIVA 
 
Divisão de Requalificação e Inserção de Áreas Críticas 
 
Apoio Técnico e Administrativo 
Sector de Estudos e Projectos de Intervenção Especial 
Sector de Gestão, Acompanhamento e Controle 

 
 
 

DGOU - Divisão de Planeamento Urbanístico e de 
Projectos Especiais 

 
Alteração n.º 7 – Reformulação da alínea e) o Art.º 30º, 
quanto às atribuições da DPUPE, da presente proposta de 
alteração e acrescentada uma nova alínea g); 

 
 

Artigo 30º 
(Divisão de Planeamento Urbanístico e de Projectos 

Especiais) 
 

São atribuições da Divisão de Planeamento Urbanístico e 
de Projectos Especiais: 
 
… 
 
e) Propor a aprovação de posturas e regulamentos 

relativos ao espaço publico, publicidade e 
ordenamento do território; 

 
… 
 
g) Emitir parecer técnico sobre instalação de publicidade 

e ocupação de espaços públicos, de forma a garantir 
padrões estéticos, funcionalidade e qualificação 
Urbana. 

 
 
 

DGOU – Divisão de Licenciamento de Obras Particulares 
 

Alteração n.º 8 - Reformulação da alínea e) do Art.º 31º, 
quanto às atribuições da DLOP; 

 
 

Artigo 31º 
(Divisão de Licenciamento de Obras Particulares) 

 
São atribuições da Divisão de Licenciamento de Obras 
Particulares, nas zonas localizadas fora das áreas urbanas 
de génese ilegal: 
 

… 
 
e) Emissão de parecer técnico sobre os pedidos de 

execução de obras por operadores de infra-estruturas 
em espaço do domínio público.  

 
 
 

DGOU – Divisão de Reabilitação Urbana 
 

Alteração n.º 9 – Reformulação do preâmbulo constante 
no Art.º 32º, da presente proposta de alteração;  

 
 

Artigo 32º 
(Divisão de Reabilitação Urbana) 

 
São atribuições da Divisão de Reabilitação Urbana 
assegurar todo o procedimento administrativo relativo à 
recuperação e legalização das áreas urbanas de génese 
ilegal, como tal formalmente delimitadas ou não, em 
conformidade com as normas legais e regulamentares, e 
ainda: 
 
… 

 
 
 

DGOU – Divisão de Fiscalização Urbanística 
 

Alteração n.º 10 – Aumento das atribuições da DFU, com 
a inclusão da alínea k) no Art.º 33º da presente proposta 
de alteração; 

 
 

Artigo 33º 
(Divisão de Fiscalização Urbanística) 

 
São atribuições da Divisão de Fiscalização Urbanística: 
 
… 
 
K) Proceder à aprovação de pedidos de ocupação de 

espaços públicos por motivo de obras. 
 
 
 

SMPC – Serviço Municipal de Protecção Civil – Criação 
de Sectores 

 
Alteração n.º 11 – Deixou de ser considerado um 
Gabinete, tendo sido criados os seguintes Sectores: 
 
Apoio Técnico e Administrativo 
Sector de Riscos e Planeamento 
Sector de Operações e Socorro 
Sector Pedagógico e de Informação  
 
Passando a constar no Art.º 4º, n.º 2, alínea c). 
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c) Serviço Municipal de Protecção Civil 
 

Apoio Técnico e Administrativo 
Sector de Riscos e Planeamento 
Sector de Operações e Socorro 
Sector Pedagógico e de Informação  

 
 
 

SMPC – Serviço Municipal de Protecção Civil 
 

Alteração n.º 12 – Reformulado o Art.º 22º 
 
 

Artigo 22º 
(Serviço Municipal de Protecção Civil) 

 
São atribuições do Serviço Municipal de Protecção Civil: 
 
a) Assegurar a articulação e colaboração com a 

autoridade de protecção civil existente a nível central, 
bem como demais agentes de Protecção Civil; 

b) Assegurar o cumprimento das competências 
decorrentes da Lei de Bases da Protecção Civil 
adaptada à escala Municipal;  

c) Acompanhar e promover as acções concernentes às 
Associações de Bombeiros Voluntários existentes na 
área do Município, nomeadamente no 
acompanhamento e apoio, financeiro ou outro;  

d) Identificar as situações de maior risco potencial na 
área do Município, promovendo a elaboração, revisão 
e actualização do Plano Municipal de Emergência e 
demais Planos de Emergência Específicos julgados 
convenientes; 

e) Coordenar o sistema operacional de intervenção de 
Protecção Civil, assegurando a comunicação com os 
Órgãos Municipais e outras entidades públicas;  

f) Colaborar, sempre que solicitado, na elaboração de 
planos de emergência externos; 

g) Implementar e coordenar a Rede Municipal de 
Voluntários de Protecção Civil; 

h) Gerir o Parque Municipal de Emergência;  
i) Requerer, em situação de emergência e sempre que se 

julgue de elevada pertinência, a colaboração de outros 
serviços da Câmara Municipal solicitando a sua 
intervenção imediata, garantindo a funcionalidade e a 
eficácia do sistema de protecção civil na resposta às 
situações de emergência; 

j) Apoiar os estabelecimentos de ensino, públicos ou 
particulares e demais instituições ou entidades, na 
elaboração dos seus Planos de Emergência; 

k) Assegurar o alojamento e a assistência imediata e 
transitória das populações vítimas de acidentes graves, 
catástrofes ou calamidades decorrentes de fenómenos 
naturais ou antrópicos; 

l) Manter a operacionalidade da rede de Rádio 
Municipal;  

m) Promover a realização, pelas entidades legalmente 
competentes, de vistorias a unidades económicas, 

instituições sociais e outras, no que respeita a 
condições de risco propiciadoras de catástrofes; 

n) Promover a adequada informação e sensibilização dos 
cidadãos relativamente às questões da Protecção Civil, 
através de campanhas gerais de prevenção e 
sensibilização; 

o) Ministrar acções sensibilização nas Escolas e em 
outras entidades, públicas e privadas; 

p) Gerir a Escola Municipal de Protecção Civil; 
 
 
 

SMPC – Serviço Municipal de Protecção Civil 
 

Alteração n.º 13 – Criada a microestrutura do Serviço 
 
 

 
 
 
 

DSC – Departamento Sociocultural 
 

Alteração n.º 14 – Reformulação do Departamento, Art.º 
4º, n.º 2, alínea d) – 6. 
 
 
6 – Departamento Sociocultural 

Apoio Técnico e Administrativo 
 
Divisão de Cultura, Juventude e Turismo 
 
Apoio Técnico e Administrativo 
Sector de Dinamização Cultural 
Sector de Património Cultural 
Sector de Bibliotecas e Arquivo Histórico 
Sector de Juventude 
Sector de Turismo 
 
 
Divisão de Gestão de Recursos Educativos e Acção Social 
Escolar 
 
Apoio Técnico e Administrativo 
Sector de Gestão de Equipamentos  
Sector de Gestão de Pessoal Não Docente 

Sector de Riscos e 
Planeamento 

Sector de Operações e 
Socorro 

Sector Pedagógico  
e de Informação 

Serviço Municipal de Protecção Civil 

Apoio Técnico e 
Administrativo 
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Sector de Acção Social Escolar  
 
Divisão de Projectos Sócio – Educativos 
 
Apoio Técnico e Administrativo 
Sector de Dinamização de Projectos Sócio – Educativos 
Sector de Apoio à Comunidade Educativa  
 
Divisão de Desporto 
 
Apoio Técnico e Administrativo 
Sector de Associativismo e Eventos Desportivos 
Sector Escolar, Lazer e Fomento Desportivo 
Sector de Estudos e Planeamento, Formação e Infra-
estruturas Desportivas 

 
 
 

DSC – Departamento Sociocultural 
 
Alteração n.º 15 – Reformulação das competências 
expressa no Art.º 48º 

 
 

Artigo 48º 
(Departamento Sociocultural) 

 
1. O Departamento Sociocultural compreende a Divisão 

de Juventude, Cultura e Turismo, a Divisão de Gestão 
de Recursos Educativos e Acção Social Escolar, a 
Divisão de Projectos Sócio – Educativos e a Divisão 
de Desporto. 

 
2. São atribuições do Departamento Sociocultural: 
 
a) Assegurar as atribuições e competências na área da 

educação, promover e dinamizar programas e 
projectos culturais que contribuam para o 
desenvolvimento social integrado, e levar a cabo a 
política municipal definida para as áreas da juventude, 
do desporto e do turismo, trabalhando de forma 
articulada e interactiva com os diferentes agentes da 
comunidade;  

b) Dinamizar os equipamentos colectivos que dependem 
das suas áreas de intervenção, promovendo a sua 
gestão integrada, rentabilizando-os e criando 
parcerias, contribuindo para a afirmação e 
consolidação da identidade local, e para a promoção 
de um serviço público de qualidade; 

c) Garantir a representação do Município, em 
Associações, Comissões ou Grupos de Trabalho, 
constituídos, a nível local, regional, nacional ou 
internacional, para apreciar matérias das suas áreas de 
competência. 

 
 
 
 
 
 

DSC – Divisão de Cultura, Juventude e Turismo 
 

Alteração n.º 16 – Reformulação do Art.º 49º, da presente 
proposta, resultante das novas alterações do DSC 

 
 

Artigo 49º 
(Divisão de Cultura, Juventude e Turismo) 

 
São atribuições da Divisão Cultura, Juventude e Turismo:  
 
a) Promover projectos e programas para a criação de 

infra-estruturas/equipamentos culturais, bem como, 
assegurar uma gestão dinâmica, responsável e flexível 
dos equipamentos que se encontram sob a sua 
responsabilidade, nomeadamente o Centro de 
Exposições, a Casa da Juventude, as Bibliotecas 
Municipais, e o Posto de Turismo; 

b) Despertar e desenvolver, junto da comunidade em 
geral, o gosto pelas diversas formas de manifestação 
artística; 

c) Colaborar e dar apoio próximo às organizações 
associativas e a outras estruturas da comunidade, com 
vista à concretização de projectos e programas 
culturais; 

d) Promover e incentivar o desenvolvimento dos 
recursos locais no sentido do enriquecimento e 
preservação do Património Artístico, Histórico, 
Arquitectónico e Arqueológico existente no 
Concelho; 

e) Incentivar a investigação e a elaboração de estudos de 
suporte e enriquecimento da cultura local; 

f) Promover projectos e acções de 
formação/sensibilização, que contribuam para o 
aumento dos níveis de literacia da população do 
concelho, e para o reforço das competências de 
utilização da língua materna; 

g) Disponibilizar livros e recursos documentais diversos, 
que contribuam para formar pensadores críticos, e 
utilizadores efectivos da informação, em todos os 
suportes e meios de comunicação; 

h) Implementar e prestar apoio às bibliotecas escolares 
nos estabelecimentos do 1º ciclo do ensino básico do 
Concelho de Odivelas; 

i) Promover diversas actividades de animação e 
divulgação cultural e outras iniciativas de promoção 
do livro e da leitura; 

j) Dinamizar serviços inovadores e especiais, 
contribuindo para a descentralização do acesso à 
informação.  

k) Assegurar a execução da política e dos objectivos 
municipais definidos para a área da juventude, 
promovendo e apoiando projectos que visem uma 
maior diversidade e qualidade de actividades/serviços, 
em desejável articulação com outros serviços 
municipais e/ou instituições/associações que actuem 
na área; 

l) Implementar e apoiar projectos que contribuam, de 
forma inequívoca, para a prevenção de 
comportamentos de risco e de factores de exclusão 
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dos jovens, promovendo um desenvolvimento 
pessoal equilibrado e uma adequada integração na 
vida económica, social e cultural; 

m) Promover e dinamizar o Associativismo Juvenil, 
formal e/ou informal, criando as condições para a sua 
implementação e desenvolvimento; 

n) Assegurar directamente serviços de informação e 
apoio aos jovens, facilitando o acesso a oportunidades 
e mecanismos específicos de apoio, existentes em 
diversos âmbitos; 

o) Promover a criação de um banco de voluntariado 
com vista ao apoio social intergeracional; 

p) Participar na definição das políticas de turismo que 
digam respeito ao concelho, prosseguidas pelos 
organismos ou instituições envolvidas, bem como, 
participar nos órgãos das regiões de turismo; 

q) Assegurar a realização das actividades de iniciativa 
municipal, ou a que o Município se obrigue num 
quadro de cooperação institucional, visando a 
promoção do turismo designadamente como 
actividade económica e como prestação de serviços 
aos cidadãos; 

r) Estudar e promover medidas de estímulo aos 
operadores turísticos, hoteleiros e outros que se 
distingam pelo espírito de serviço, de iniciativa e de 
inovação em prol do turismo e prática da qualidade 
que prestigie o Município; 

s) Promover a divulgação do património cultural e 
paisagem de interesse patrimonial na perspectiva 
turística; 

t) Editar publicações de divulgação e promoção do 
Município. 

 
 
 

DSC – Divisão de Gestão de Recursos Educativos e 
Acção Social Escolar 

 
Alteração n.º 17 – Reformulação do Art.º 50º, da presente 
proposta, resultante das novas alterações do DSC 

 
 

Artigo 50º 
(Divisão de Gestão de Recursos Educativos e Acção 

Social Escolar) 
 

1. A Divisão de Gestão de Recursos Educativos e Acção 
Social Escolar é a unidade orgânica que na Câmara, 
tem a incumbência de levar a cabo as competências 
definidas por lei em termos de educação e ensino, 
articulando a execução da política educativa local com 
outras políticas sociais. 

 
2. São atribuições da Divisão de Gestão de Recursos 

Educativos e Acção Social Escolar: 
 
a) Participar na concepção e planeamento do sistema 

educativo local, designadamente, na monitorização da 
Carta Educativa do Concelho em articulação com o 
Departamento de Planeamento Estratégico e 

Desenvolvimento Económico, na dinamização do 
Conselho Municipal de Educação, e na definição 
anual da rede escolar em articulação com a Direcção 
Regional de Educação de Lisboa; 

b) Participar no planeamento e programação das novas 
construções escolares no que diz respeito às escolas 
de todos os graus de ensino da rede pública, e na sua 
manutenção e recuperação, no que diz respeito às 
escolas do ensino básico e aos jardins de infância da 
rede pública, em articulação com o Departamento de 
Obras Municipais e Transportes; 

c) Assegurar a gestão das escolas do ensino básico e dos 
jardins de infância da rede pública, designadamente 
quanto ao apetrechamento, renovação, e 
requalificação, do mobiliário e equipamento escolar, 
assim como, a atribuição de verbas para adquirir 
material didáctico, e para fazer face a despesas de 
funcionamento corrente; 

d) Executar acções no âmbito da acção social escolar, 
designadamente, a atribuição de verbas para a 
aquisição de livros e material escolar aos alunos 
carenciados do ensino básico, e comparticipação no 
custo das refeições dos alunos do pré-escolar e do 
ensino básico; 

e) Assegurar a gestão dos refeitórios escolares dos 
jardins-de-infância e das escolas do ensino básico; 

f) Assegurar a colocação e a gestão do pessoal não 
docente do pré-escolar e do ensino básico; 

g) Assegurar a gestão dos Transportes Escolares, de 
acordo com a legislação em vigor; 

h) Assegurar as Actividades de Enriquecimento 
Curricular nas escolas do 1º ciclo do ensino básico e 
as Actividades de Apoio à Família nos jardins-de-
infância; 

i) Desenvolver acções conducentes à celebração de 
Acordos de Colaboração e Cooperação com 
diferentes Instituições Educativas e outras entidades 
consideradas de interesse para a promoção de um 
sistema educativo mais qualificado. 

 
 
 

DSC – Divisão de Projectos Sócio-Educativos 
 

Alteração n.º 18 – Reformulação do Art.º 51º, da presente 
proposta, resultante das novas alterações do DSC 

 
 

Artigo 51º 
(Divisão de Projectos Sócio-Educativos) 

 
1. A Divisão de Projectos Sócio–Educativos, é a 

unidade orgânica que na Câmara, tem a incumbência 
de desenvolver Programas e Projectos, que 
contribuam para a ligação da escola ao meio, para o 
desenvolvimento pessoal e social das crianças e 
jovens, e para a promoção de acções de educação ao 
longo da vida. 

 



 

  
 
 
 
Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
14 6 de Maio de 2008 Ano IX - N.º 8 

 

2. São atribuições da Divisão de Projectos Sócio – 
Educativos: 

 
a) Assegurar a participação do Município nas acções 

levadas a cabo pela Associação Internacional das 
Cidades Educadoras, dentro de um contexto mais 
vasto da implementação dos princípios da Carta das 
Cidades Educadoras no Concelho; 

b) Promover a dinamização de Projectos próprios que 
visem o desenvolvimento pessoal, social, e cultural 
das crianças e jovens, inseridos no apoio à educação 
extracurricular e às actividades complementares de 
acção educativa; 

c) Colaborar com a Comunidade Educativa em 
Projectos e iniciativas que potenciem a função sócio-
educativa da Escola, a promoção da qualidade das 
aprendizagens, e o combate ao abandono escolar 
precoce e à exclusão social; 

d) Colaborar com entidades diversas na formação de 
pessoal docente e não docente, através do Centro de 
Recursos e Animação Pedagógica; 

e) Criar condições para a implementação de acções de 
educação ao longo da vida, através da criação de 
parcerias com diferentes Agentes Educativos, 
incluindo o apoio à dinamização da Universidade 
Sénior de Odivelas; 

f) Apoiar iniciativas dos Agentes Educativos Locais, 
conducentes ao desenvolvimento da ligação da Escola 
à Formação e Inserção Profissional; 

g) Colaborar com a Comunidade Educativa e com a 
Direcção Regional de Educação de Lisboa, na 
promoção de acções de dinamização de expressão 
fisíco-motora nas escolas e nas iniciativas do 
Desporto Escolar 

h) Promover acções conducentes à difusão massiva das 
Tecnologias de Informação e Comunicação no 
processo educativo;  

i) Promover a divulgação de Programas e Projectos 
vocacionados para a qualificação dos ambientes 
educativos, quer sejam de iniciativa municipal, quer 
sejam promovidos pelos diferentes Agentes 
Educativos do Concelho 

j) Implementar um Observatório do Insucesso e 
Abandono Escolar no Concelho.” 

 
Este assunto carece de deliberação por parte da Assembleia Municipal 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

XXXII CONGRESSO EUROPEU DE 
MEDICINA TRADICIONAL 

 

 
 

TERAPÊUTICAS NÃO CONVENCIONAIS 
ALTERAÇÃO DA DATA DE REALIZAÇÃO 

 
Alteração das datas para a realização do XXXII Congresso 
Europeu de Medicina Tradicional, Terapêuticas Não 
Convencionais (Lei 45/2003 de 22 de Agosto) a realizar 
nos dias 29 e 30 de Março de 2008, nos termos do 
deliberado na 2ª reunião ordinária da Câmara Municipal 
de Odivelas, realizada no dia 30 de Janeiro de 2008 
(Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 2 de 2008, 
página 11), passando a sua realização para os dias 18 e 19 
de Outubro de 2008, mantendo-se o apoio por parte da 
Câmara Municipal nos moldes deliberados na 2.ª Reunião 
Ordinária da Câmara, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2008/6099, de 2008-04-09. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PROGRAMA RECRIA 
 

 
 

ISABEL LEOPOLDINA FERREIRA DE ALMEIDA RODRIGUES 
PEDIDO DE COMPARTICIPAÇÃO 

 
Atribuição ao abrigo do Programa Recria – Regime 
Especial de Comparticipação na Recuperação de Imóveis 
Arrendados, à Senhora Isabel Leopoldina Ferreira de 
Almeida Rodrigues, da comparticipação municipal no 
valor de €18.451,03 (dezoito mil, quatrocentos e cinquenta 
e um euros e três cêntimos), para realização de obras no 
edifício sito na rua Cidade da Horta, n.º 8, na Freguesia da 
Pontinha, nos termos da informação n.º Interno/2007/ 
22720, de 2007-12-05 e de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2008/5548, de 2008-04-02. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

2ª FASE DA EMPREITADA DA EB1, 
N.º 9 DE ODIVELAS 

 

 
 

PROCESSO N.º 239/OD-DOMT 
 

Relatório final da Comissão de Análise das Propostas do 
Concurso relativo ao processo n.º 239/OD-DOMT, 
referente a Execução da Empreitada de 2ª Fase da EB1 n.º 
9 de Odivelas – Arroja, com proposta de adjudicação à 
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empresa Manuel Rodrigues Gouveia, SA – Engenharia e 
Construção, pelo valor de € 1.583.360,00 (um milhão, 
quinhentos e oitenta e três mil, trezentos e sessenta euros), 
valor sem IVA à taxa legal em vigor, nos termos da 
minuta de contrato que se encontra anexa à informação 
n.º Interno/2008/6092, de 08-04-09, e de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2008/6452, de 2008-
04-14. 
 
Este assunto carece de deliberação por parte da Assembleia Municipal 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

ARRANJO PAISAGÍSTICO DO TROÇO 
REGULARIZADO DO RIO DA COSTA 

 

 
 

PROCESSO N.º 1698/OD-DOMT 
 

Relatório final da Comissão de Análise das Propostas do 
Concurso relativo ao processo n.º 1698/OD-DOMT, 
referente a execução da empreitada de Arranjo 
Paisagístico do Troço Regularizado do Rio da Costa, 
Odivelas, com proposta de adjudicação à empresa 
Armando Cunha, SA, pelo valor de € 717.694,10 
(setecentos e dezassete mil, seiscentos e noventa e quatro 
euros e dez cêntimos), valor sem IVA à taxa legal em 
vigor, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2008/6463, de 2008-04-14, e nos termos da 
minuta de contrato que se encontra anexa à informação. 

 
 

“CONTRATO DE EMPREITADA N.º ...../08 
 

- No dia -- de ----- de 2008, no Edifício da Câmara 
Municipal de Odivelas, perante mim, Hernâni Silvino 
Vilela Boaventura, licenciado em Direito, Oficial Público 
do Município de Odivelas, em substituição da Dra. Lina 
Maria Palma do Nascimento, conforme despacho de 
nomeação número 05/PRES/2006, proferido pela 
Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, em 31 de 
Janeiro de 2006, compareceram como outorgantes: -------- 
 
Primeira - Susana de Fátima Carvalho Amador, Licenciada 
em Direito, Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 
casada, natural da Freguesia de Alagoa, Concelho de 
Portalegre, com domicílio profissional nos Paços do 
Concelho, Rua Guilherme Gomes Fernandes, Quinta da 
Memória, Odivelas, em representação deste Município, 
pessoa colectiva com o número 504 293 125. ---------------- 
 
Segundo - Carlos Alberto da Silva Rego, casado, natural 
da Freguesia de Figueiros, Concelho de Cadaval, residente 
na Estrada das Biscoteiras, n.º 12-6.º Esq., Freguesia de 
Linda – A - Velha, Concelho de Oeiras, portador do 
bilhete de identidade número 9733-0, emitido a 20 de 
Março de 1998, pelos Serviços de Identificação Civil de 

Lisboa, em representação e na qualidade de vogal do 
Conselho de Administração de Armando Cunha, S.A, 
pessoa colectiva com o número 500 316 066, com sede na 
Urbanização da Matinha, Edifício Verde, Rua 2, 3.º Esq., 
Freguesia de Marvila, Concelho de Lisboa, registada na 
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, sob a 
matrícula número 500316066, correspondente à anterior 
matrícula n.º 26793, com o capital social da importância 
de € 2.000.000,00 (dois milhões de euros), conforme 
verifiquei pela exibição da certidão emitida em 11 de Julho 
de 2006, pela referida Conservatória, titular do alvará de 
construção com o número 352, emitido pelo Instituto da 
Construção e do Imobiliário, I.P. ------------------------------ 
 
- Verifiquei a identidade dos outorgantes, quanto à 
primeira por conhecimento pessoal e a do segundo pela 
exibição do bilhete de identidade.------------------------------- 
 
Declararam: -------------------------------------------------------- 
 
- Que, entre os seus representados, após Concurso 
Público, nos termos do número 2 do artigo 47º e da alínea 
a) do número 2 do artigo 48º do Decreto-Lei número 
59/99, de 02 de Março, é celebrado entre si, um contrato 
de empreitada nas seguintes condições: ----------------------- 
 
Primeira - A adjudicação foi efectuada por deliberação da 
Câmara Municipal de Odivelas, na xxª reunião ordinária, 
realizada em xx de xxxxx de 2008. ----------------------------- 
 
Segunda - A adjudicação consiste na Empreitada “Arranjo 
Paisagístico do Troço Regularizado do Rio da Costa - 
Odivelas”, nos termos do anúncio e dos anúncios 
rectificativos, do programa de concurso e caderno de 
encargos, da proposta da adjudicatária de 19 de Dezembro 
de 2007, da acta do acto público do concurso de 20 de 
Dezembro de 2007, das actas da comissão de abertura do 
concurso de 05 e 30 de Novembro de 2007 e de 10 e 25 
de Janeiro de 2008, do relatório inicial da comissão de 
análise das propostas de 19 de Março de 2008, do 
relatório final da comissão de análise de propostas de xx 
de xxxxx de 2008, fotocópia da minuta da acta da xxª 
reunião ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, 
realizada em xx de xxxxx de 2008, que aprovou a 
adjudicação e a minuta contratual, documentos 
complementares que fazem parte integrante do presente 
contrato. ------------------------------------------------------------ 
 
Terceira - O valor da adjudicação é de setecentos e 
dezassete mil seiscentos e noventa e quatro euros e dez 
cêntimos, sendo efectuada por preço global, de acordo 
com a lista de preços unitários que faz parte integrante 
deste contrato, com exclusão do IVA – Imposto sobre o 
Valor Acrescentado, à taxa legal em vigor. ------------------- 
 
Quarta - O encargo total resultante do contrato tem 
cabimento na rubrica seguinte: CF – 2.4.6.1.7/011002; 
COE – 05.05/07.01.04.01.--------------------------------------- 
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Quinta - O prazo de execução da obra é de cento e 
cinquenta dias, incluindo sábados, domingos e feriados, e 
terá o seu início no prazo máximo de 22 dias após a 
celebração do contrato e o seu termo decorrido o prazo 
contratual.----------------------------------------------------------- 
 
Sexta - O prazo de garantia é de cinco anos, contados a 
partir da data da recepção provisória, nos termos do artigo 
226º do Decreto - Lei número 59/99.------------------------- 
 
Sétima - Foi apresentada para execução da obra do 
presente contrato a garantia bancária, nº xxxxx, emitida a 
xx de xxxxx de 2008, pelo Banco xxxxxxxxxxxxxxxxx, no 
valor de xxxxxxxxxxxxxx mil e xxxxxxx euros.-------------- 
 
Oitava - Os pagamentos a executar através de cheque 
serão efectuados de acordo com o Decreto-Lei número 
59/99, de 02 de Março, nos termos dos artigo 202.º e 
seguintes, tendo como base autos de medição mensais. --- 
 
- O pagamento das revisões de preços, obedecerá ao 
constante no Decreto-Lei número 6/2004, de 6 de 
Janeiro. ------------------------------------------------------------- 
 
Nona - O desconto para garantia do contrato, a fazer nos 
termos do artigo 211.º do Decreto-Lei número 59/99, de 
02 de Março, em cada um dos pagamentos parciais a que 
o empreiteiro tiver direito, será de 5%, podendo a todo o 
tempo ser substituído por depósito de títulos ou por 
garantia bancária ou seguro caução, nos mesmos termos 
que a caução. ------------------------------------------------------ 
 
- Nos pagamentos parciais serão deduzidas as 
importâncias seguintes: ---------------------------------------- 
 
a) As importâncias necessárias ao reembolso dos 
adiantamentos e à liquidação das multas que lhe tenham 
sido aplicadas, nos termos respectivamente, dos artigos 
215.º e 233.º do Decreto-Lei número 59/99, de 02 de 
Março; ------------------------------------------------------------- 
b) 0,5% para a Caixa Geral de Aposentações, nos termos 
da legislação aplicável; ----------------------------------------- 
c) Todas as demais quantias que sejam legalmente 
exigíveis. ----------------------------------------------------------- 
 
Décima - A fórmula aplicável de revisão de preços será a 
seguinte: ------------------------------------------------------------ 
 

Ct = 0,31 St  +  0,04  M03t + 0,04  M06t  + 0,02 M18t + 
               So              M03o            M06o             M18o 

0,05 M20t  + 0,02 M22t  + 0,01 M24t  + 0,02 M32t  + 
       M20o            M22o            M24o            M32o 

0,02  M42t  + 0,06  M43t +  0,02  M45t  + 0,04  M47t  + 
        M42o             M43o             M45o             M47o 

0,04  M48t   +   0,21  ET  +  0,10 
        M48o                Eo 

 

A modalidade da revisão de preços será por fórmula 
polinomial, conforme prevista no artigo 6º do Decreto-Lei 
nº 6/2004, de 6 de Janeiro.-------------------------------------- 
 
Os cálculos das revisões de preços serão apurados pelo 
adjudicatário, com base nos Autos de Medição e Plano de 
Pagamentos, sendo devidos após a apresentação dos 
mesmos nos termos do artigo 4º do Decreto-Lei nº 
6/2004, de 6 de Janeiro.----------------------------------------- 
 
Décima-Primeira - Que, quanto ao mais, se aplicarão as 
normas reguladoras do Regime Jurídico de Empreitadas 
de Obras Públicas nomeadamente, as referidas no 
Decreto - Lei número 59/99. ---------------------------------- 
 
Assim o disseram. ------------------------------------------------ 
 
Foi dispensada a leitura dos documentos complementares 
deste contrato, por os outorgantes terem declarado que 
conhecem perfeitamente o seu conteúdo. ------------------- 
 
- O contrato está de acordo com a minuta aprovada na xxª 
reunião ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, 
realizada em xx de xxxxx de 2008.----------------------------- 
 
Exibiram-me: ------------------------------------------------------ 
 
- Declaração emitida a xx de xxxxxxxx de 2007, pelo 
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, 
relativa à situação contributiva da adjudicatária; ----------- 
 
- Certidão emitida em xx de xxxxxxxxxxx de 2007, pelo 
Serviço de Finanças de Lisboa-9, relativa à situação 
tributária da adjudicatária. -------------------------------------- 
 
- Aos outorgantes na presença simultânea de todos fiz em 
voz alta a leitura deste contrato e a explicação do seu 
conteúdo. ----------------------------------------------------------- 
 
____________________________________________ 
Conta: Pago por meio das guias números ......... e ..........---” 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

CENTRO DE DESPORTO, CULTURA E 
RECREIO DO PESSOAL DOS CTT 

 
Isenção do pagamento de taxas ao Centro de Desporto, 
Cultura e Recreio do Pessoal dos CTT, pela utilização do 
Pavilhão Desportivo de Caneças nos dias 04, 11, 18 do 
mês de Maio e 1 de Junho de 2008, entre as 11h00 e as 
13h00, num total de €205,04 (Duzentos e cinco euros e 
quatro cêntimos), nos termos do Regulamento de Taxas, 
Tarifas e Outras Receitas do Município de Odivelas, de 
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acordo com o proposto na informação n.º Interno/2008/ 
6327, de 2008-04-11. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

INAUGURAÇÃO DE ECOPISTA 
 

Aceitação de um patrocínio concedido pela empresa 
Sportzone, sob a forma de 500 t-shirts, no valor total de 
€2.500,00 (dois mil e quinhentos euros), no âmbito da 
inauguração da Ecopista, dia 11 de Maio de 2008, na 
Escola Profissional Agrícola D. Dinis, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2008/5726, de 
03.04.2008. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

DESPORTO 
 

Aceitação de um patrocínio concedido pela empresa 
Doublet Portugal, Lda, sob a forma de quatro kits Mastro 
e quatro bandeirolas Shark, no valor total de €556,00 
(Quinhentos e cinquenta e seis euros), para promover 
iniciativas desportivas no Concelho, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2008/6416, de 
14.04.2008. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES DA 
ESCOLA SECUNDÁRIA DE CANEÇAS 

 
Atribuição à Associação de Estudantes da Escola 
Secundária de Caneças de apoios para a realização de um 
Mega Evento destinado aos alunos das várias Escolas 
Secundárias do Concelho de Odivelas, a ocorrer nos dias 
17 e 18 de Maio de 2008, de acordo com o proposto na 
informação nº Interno/2008/6657, de 16.04.2008. Os 
referidos apoios traduzem-se no seguinte: 
 
-Cedência do Pavilhão Desportivo da Escola Secundária 
da Ramada nos dias 17 e 18 de Maio; 
 
-Cedência de 20 mesas, 300 cadeiras, uma passadeira 
vermelha e linóleo para cobrir o chão do Pavilhão; 
 
-Cedência de transporte para entrega e recolha do material 
antes e depois do evento (dias 16 e 19 de Maio de 2008). 
 
E ainda, isenção do pagamento de taxas pela utilização do 
referido Pavilhão Desportivo da Escola Secundária da 
Ramada. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 

MARCO DE PROPRIEDADE 
 

Aceitação da doação, do munícipe José Coutinho, de uma 
peça em calcário, identificada como marco de 
propriedade, com cerca de 60 cm de altura, 30 cm de 
largura e 15 cm de espessura, no qual consta uma cruz de 
Malta gravada em baixo relevo, de acordo com o proposto 
na informação n.º Interno/2008/6263, de 11.04.2008, nos 
termos da declaração de doação anexa à referida 
informação. 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

UNIÃO DESPORTIVA E RECREATIVA DE SANTA MARIA 
 

Atribuição à União Desportiva e Recreativa de Santa 
Maria, no âmbito do Programa de Apoio Associativismo 
Desportivo de Odivelas (PAADO), Medida 6, de um 
apoio, sob a forma de transporte, a realizar em veículo 
municipal, no dia 27 de Abril de 2008, para deslocação a 
Porto Salvo, de acordo com o proposto na informação nº 
Interno/2008/6165, de 10.04.2008. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES E PESCADORES 
DA PÓVOA DE SANTO ADRIÃO 

 
Atribuição à Associação de Caçadores e Pescadores da 
Póvoa de Santo Adrião, no âmbito do Programa de Apoio 
Associativismo Desportivo de Odivelas (PAADO), 
Medida 6, de um apoio, sob a forma de transporte, a 
realizar em veículo municipal, no dia 18 de Maio de 2008, 
para deslocação à Barragem de São Domingos, de acordo 
com o proposto na informação nº Interno/2008/6359, de 
14.04.2008. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

RANCHO FOLCLÓRICO OS CAMPONESES DE ODIVELAS 
 

Atribuição ao Rancho Folclórico Os Camponeses de 
Odivelas, no âmbito do Programa de Apoio aos Agentes 
Culturais do Concelho de Odivelas (PACO), Programa C, 
de um apoio, sob a forma de transporte, a realizar em 
veículo municipal, no dia 3 de Maio de 2008, para 
deslocação a Castelo Branco, de acordo com o proposto 
na informação nº Interno/2008/6400, de 14.04.2008. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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GRUPO DANÇAS E CANTARES DO CASAL DO RATO 
 

Atribuição ao Grupo Danças e Cantares do Casal do Rato, 
no âmbito do Programa de Apoio aos Agentes Culturais 
do Concelho de Odivelas (PACO), Programa C, de um 
apoio, sob a forma de transporte, a realizar em veículo 
municipal, no dia 29 de Junho de 2008, para deslocação a 
Matela, de acordo com o proposto na informação nº 
Interno/2008/5414, de 01.04.2008. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

GRUPO DANÇAS E CANTARES DO CASAL DO RATO 
 

Atribuição ao Grupo Danças e Cantares do Casal do Rato, 
no âmbito do Programa de Apoio aos Agentes Culturais 
do Concelho de Odivelas (PACO), Programa C, de um 
apoio, sob a forma de transporte, a realizar em veículo 
municipal, no dia 3 de Agosto de 2008, para deslocação a 
Malhada, de acordo com o proposto na informação nº 
Interno/2008/5921, de 07.04.2008. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

GRUPO DANÇAS E CANTARES DO CASAL DO RATO 
 

Atribuição ao Grupo Danças e Cantares do Casal do Rato, 
no âmbito do Programa de Apoio aos Agentes Culturais 
do Concelho de Odivelas (PACO), Programa C, de um 
apoio, sob a forma de transporte, a realizar em veículo 
municipal, no dia 15 de Agosto de 2008, para deslocação a 
Gesteira, de acordo com o proposto na informação nº 
Interno/2008/5436, de 01.04.2008. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

CORPO NACIONAL DE ESCUTAS 
AGRUPAMENTO 1216 -  PONTINHA 

 
Atribuição ao Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento 
1216 da Pontinha, de um apoio, sob a forma de 
transporte, a realizar em veículo municipal, no dia 27 de 
Julho e no dia 2 de Agosto de 2008, para deslocação a 
Braga, de acordo com o proposto na informação nº 
Interno/2008/5433, de 01.04.2008. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES DA ESCOLA SECUNDÁRIA 
DE CANEÇAS 

 
Atribuição à Escola Secundária de Caneças, de um apoio, 
sob a forma de transporte, a realizar em veículo municipal, 
no dia 9 e no dia 11 de Maio de 2008, para deslocação a 

Góis, de acordo com o proposto na informação nº 
Interno/2008/6412, de 14.04.2008. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

CENTRO COMUNITÁRIO PAROQUIAL DE FAMÕES 
 

Atribuição ao Centro Comunitário Paroquial de Famões, 
de um apoio, sob a forma de transporte, a realizar em 
veículo municipal, no dia 16 de Maio de 2008, para 
deslocação a Alcobaça e à Nazaré, de acordo com o 
proposto na informação nº Interno/2008/6565, de 
15.04.2008. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PARÓQUIA DE ODIVELAS 
 

Atribuição à Paróquia de Odivelas, de um apoio, sob a 
forma de transporte, a realizar em veículo municipal, no 
dia 12 e no dia 13 de Julho de 2008, para deslocação a 
Montagil, de acordo com o proposto na informação nº 
Interno/2008/6718, de 17.04.2008. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

URBANISMO 
 

 
 

JOSÉ BERNARDINO LEITE GONÇALVES 
BAIRRO GRANJAS NOVAS, LOTE 68, RAMADA 

SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO CAUÇÃO 
 

Substituição da hipoteca legal constituída sobre o lote 68 
inserido no Bairro Granjas Novas, Freguesia da Ramada, 
pelo depósito caução, n.º 1053 de 13 de Março de 2008, 
em nome de José Bernardino Leite Gonçalves, efectuado 
na Caixa Geral de Depósitos a favor da Câmara Municipal 
de Odivelas, no valor de € 472,00 (quatrocentos e setenta 
e dois euros), para garantir a boa execução das obras de 
urbanização referentes ao Alvará n.º 1/2000, de 31 de 
Janeiro, de acordo com o proposto na informação nº 
128/PC/DRU/DGOU/2008, de 2008-03-25. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ANTÓNIO TEIXEIRA LEITE 
BAIRRO GRANJAS NOVAS, LOTE 71, RAMADA 

SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO CAUÇÃO 
 

Substituição da hipoteca legal constituída sobre o lote 71 
inserido no Bairro Granjas Novas, Freguesia da Ramada, 
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pelo depósito caução, n.º 1045 de 13 de Março de 2008, 
em nome de António Teixeira Leite, efectuado na Caixa 
Geral de Depósitos a favor da Câmara Municipal de 
Odivelas, no valor de € 472,00 (quatrocentos e setenta e 
dois euros), para garantir a boa execução das obras de 
urbanização referentes ao Alvará n.º 1/2000, de 31 de 
Janeiro, de acordo com o proposto na informação nº 
130/PC/DRU/DGOU/2008, de 2008-03-31. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

VALODIVE – SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA. 
BAIRRO MONTE VERDE, LOTE 89, CANEÇAS 

SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO CAUÇÃO 
 

Substituição da hipoteca legal constituída sobre o lote 89 
inserido no Bairro Monte Verde, Freguesia de Caneças, 
pelo depósito caução n.º 894 de 29 de Janeiro de 2008, em 
nome de VALODIVE – Sociedade de Construções, Lda., 
efectuado na Caixa Geral de Depósitos a favor da Câmara 
Municipal de Odivelas, no valor de € 583,46 (quinhentos e 
oitenta e três euros e quarenta e seis cêntimos), para 
garantir a boa execução das obras de urbanização 
referentes ao Alvará n.º 2/2002, de 04 de Fevereiro, de 
acordo com o proposto na informação nº 
148/PC/DRU/DGOU/2008, de 2008.04.14. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CCÂÂMMAARRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  
 

 
 

22..ªª  RREEUUNNIIÃÃOO  EEXXTTRRAAOORRDDIINNÁÁRRIIAA  
 

RReeaalliizzaaddaa  eemm  2288  ddee  AAbbrriill  ddee  22000088  
 
 
 
 

DDEELLIIBBEERRAAÇÇÕÕEESS  
 

 
 
 
 

CANDIDATURA DA VERTENTE SUL AO QREN 
 

 
 

PARCERIAS PARA A REGENERAÇÃO URBANA 
PROTOCOLO DA PARCERIA LOCAL 

 
Candidatura da Vertente Sul ao QREN (Quadro de 
Referência Estratégico Nacional) - Programa Operacional 
Regional de Lisboa, Programa de Acção no Âmbito da 
Política das Cidades — Parcerias para a Regeneração 
Urbana, a Reconversão da Vertente Sul, conforme 
Protocolo de Parceria Local, a identificação dos Parceiros 
e ainda o Programa de Acção Territorial — vertente Sul, o 
Programa de Acção Integrado de Desenvolvimento 
Urbano, o Programa de Acção Integrado — Quadro de 
Projectos Prioritários, os respectivos Quadros de 
Programação Financeira e Cronograma de Operações, 
bem como o Plano Geral de Proposta de Regeneração 
Urbana, de acordo com a informação nº 
008/DPRVS/FL/08, de 21-04-2008. 

 
 

“Protocolo de Parceria Local 
 

Ao abrigo do Regulamento de Especifico — Politicas de 
Cidades — Parcerias para a Regeneração Urbana, que 
estabelece as condições de acesso ao Instrumento de 
Politica “Parcerias para a Regeneração Urbana” o qual 
prevê, no seu Art° 7º, a formalização de um Protocolo de 
Parceria Local é celebrado o presente Protocolo entre: 
 
O Primeiro Outorgante: 
 
Município de Odivelas, pessoa colectiva nº 504 293 125, 
sito na Quinta da Memória, Rua Guilherme Gomes 
Fernandes, 2675-367 Odivelas, neste acto representado 
pela Presidente da Câmara Municipal, Dra. Susana de 
Carvalho Amador;  
 
E 
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O Segundo Outorgante: 
 
Administração Conjunta da AUGI do Bairro Serra da Luz, 
entidade equiparada a pessoa colectiva nº 901354171, com 
sede na Rua D. Manuel I, Vivenda Vaz Luís, Bairro Serra 
da Luz, 1675-230 Pontinha neste acto representada por 
Isidro Falcão Miguel, na qualidade de Presidente e Altino 
dos Anjos Castro Vaqueiro, na qualidade de Tesoureiro. 
 
O Terceiro Outorgante: 
 
Administração Conjunta da AUGI do Bairro Vale do 
Forno, entidade equiparada a pessoa colectiva nº 
901354198, com sede na Rua da Escola, nº 3 — A, Bairro 
Vale do Forno, 2675-251 Odivelas, neste acto 
representada por Francisco Ribeiro Neto Madeira, na 
qualidade de Presidente e Maria Augusta Neves Alves, na 
qualidade de Tesoureira. 
 
O Quarto Outorgante: 
 
Administração Conjunta da AUGI do Bairro Encosta da 
Luz, entidade equiparada a pessoa colectiva nº 901354210 
com sede na Rua Padre Américo Monteiro de Aguiar, 
Lote 276, Bairro Encosta da Luz, 1675-210 Pontinha, 
neste acto representada por José Gonçalves Marques, na 
qualidade de Presidente e Eugénio Manuel Gonçalves 
Marques, na qualidade de Tesoureiro. 
 
O Quinto Outorgante: 
 
Administração Conjunta da AUGI do Bairro Quinta das 
Arrombas, entidade equiparada a pessoa colectiva nº 
506289680, com sede na Rua 3 (contentor), Bairro Quinta 
das Arrombas, 1675-239 Pontinha, Presidente, neste acto 
representada por Bartolomeu Rito Loureiro, representado 
por sua filha Anabela Dias Loureiro e Joaquim Morgado, 
na qualidade de Tesoureiro.  
 
O Sexto Outorgante: 
 
Administração Conjunta da AUGI do Bairro Quinta do 
Zé Luis, entidade equiparada a pessoa colectiva nº 
901350214, com sede na Rua Padre Américo Monteiro de 
Aguiar, Lote 3, Bairro Quinta do Zé Luis, 1675 Pontinha, 
neste acto representada por António Joaquim Ribeiro 
Toscano e António Mendes, na qualidade de Tesoureiro. 
 
O Sétimo Outorgante: 
 
AMOVALFLOR — Associação de Moradores do Vale 
do Forno, pessoa colectiva nº 504015907 com sede na 
Rua das Escolas nº 3 - A, Lote 2, no Bairro Vale cio 
Forno, 2675-251 Odivelas, neste acto representada por 
Francisco Ribeiro Neto Madeira, na qualidade de 
Presidente e António de Oliveira Marques, na qualidade 
de Tesoureiro. 
 
 
 

O Oitavo Outorgante: 
 
ASPROMOBEL — Associação de Proprietários e 
Moradores do Bairro Encosta da Luz, pessoa colectiva nº 
505807106 com sede na Rua Padre Américo Monteiro de 
Aguiar, lote 276, 1675-210 Pontinha, neste acto 
representada por José Gonçalves Marques, na qualidade 
de Presidente e Eugénio Manuel Gonçalves Marques, na 
qualidade de Tesoureiro. 
 
O Nono Outorgante: 
 
Associação de Moradores da Quinta das Arrombas, 
pessoa colectiva nº 506289680 com sede na Rua 3 
(contentor), Bairro Quinta das Arrombas, 1675-239 
Pontinha, Presidente, neste acto representada por 
Bartolomeu Rito Loureiro, representado por sua filha 
Anabela Dias Loureiro e Joaquim Morgado, na qualidade 
de Tesoureiro. 
 
O Décimo Outorgante: 
 
Centro Novas Oportunidades da Escola Intercultural das 
Profissões e do Desporto da Amadora, E.M, pessoa 
colectiva nº 504746383, com sede na Rua Henrique Paiva 
Couceiro, n°10, 2700-453 Amadora, neste acto 
representado pelo Senhor Administrador Delegado, 
Adelino Manuel Serras. 
 
Que se rege pelas seguintes cláusulas: 

 
Cláusula 1ª 
(Finalidade) 

 
O presente protocolo identifica as respectivas 
responsabilidades e o compromisso de cada parceiro com 
os objectivos e metas a atingir no âmbito da Parceria 
Local. 

 
Cláusula 2ª 

(Âmbito Territorial de Aplicação) 
 

O presente protocolo aplica-se exclusivamente à área 
decretada como Área Critica de Recuperação e 
Reconversão Urbanística - ACRRU, constituída pelos 
Bairros, Serra da Luz, Encosta da Luz, Quinta do Zé Luís, 
Vale do Forno, Quinta das Arrombas e Zonas 
envolventes.  

 
Cláusula 3ª 

(Obrigações dos Outorgantes) 
 

Os Outorgantes aceitam os termos do Programa 
Integrado de Desenvolvimento Urbano que elaboraram 
no âmbito da Parceria Local, e que se junta em anexo. 
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Cláusula 4ª 
(Competências) 

 
Os órgãos da Administração Conjunta poderão intervir no 
âmbito do programa de acção de acordo com o previsto 
na Lei nº 91/95, de 2 de Setembro, com as alterações 
introduzidas pela Lei nº 165/99, de 14 de Setembro, 
republicada pela Lei nº 64/2003 de 23 de Agosto, com as 
alterações introduzidas pela Lei nº 10/2008, de 20 de 
Fevereiro. 

 
Cláusula 5ª 
(Objectivos) 

 
Os Outorgantes estão de acordo com os objectivos 
definidos para cada um no Quadro de Projectos e 
parceiros, junta em anexo. 

 
Cláusula 6ª 

(implementação do Programa de acção) 
 

Os Outorgantes comprometem-se a atingir as metas 
estabelecidas e acordadas na implementação dos 
objectivos definidos bem como o Programa de Acção que 
incorpora os princípios gerais enumerados na Lei de Bases 
do Ordenamento do Território e do Urbanismo, Lei nº 
48/98, de 11 de Agosto, alterada pela Lei nº 54/2007, de 
31 de Agosto, como os da subsidiariedade, participação e 
contratualização, que garantem em grande medida a 
sustentabilidade das operações, introduzindo ainda os 
princípios da inovação e integração, capazes de garantir a 
sua coerência, funcionalidade e originalidade, bem como 
os termos do regime excepcional da Reabilitação urbana, 
previsto no DL nº 104/2004, de 7 de Maio. 

 
Cláusula 7ª 
(Vigência) 

 
O presente protocolo entra em vigor na data da sua 
assinatura, ficando a sua vigência dependente da admissão 
da candidatura do Programa de Acção Integrado de 
Desenvolvimento Urbano. 

 
Cláusula 8ª 

(Composição) 
 

Os Outorgantes acordam que a composição da Parceria 
Local poderá ser alargada a outras entidades, que na 
implementação do programa de acção, demonstrem a 
intenção de colaborar na sua prossecução. Nada havendo 
a opor à participação das entidades elencadas na lista 
anexa. 
 
Odivelas  …… de Abril de 2008 
 
 
Susana de Carvalho Amador 
 
Isidro Falcão Miguel 
 

Altino dos Anjos Castro Vaqueiro 
 
Francisco Ribeiro Neto Madeira 
 
Maria Augusta Neves Alves 
 
José Gonçalves Marques 
 
Eugénio Manuel Gonçalves Marques 
 
Bartolomeu Rito Loureiro 
 
Joaquim Morgado 
 
António Joaquim Ribeiro Toscano 
 
António Mendes 
 
Francisco Ribeiro Neto Madeira 
 
António de Oliveira Marques 
 
José Gonçalves Marques 
 
Eugénio Manuel Gonçalves Marques 
 
Bartolomeu Rito Loureiro 
 
Joaquim Morgado 
 
Adelino Manuel Serras” 
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(Aprovado por unanimidade) 
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UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 
 
 

PRESIDÊNCIA 
 

 
 

DESPACHO N.º 45/PRES/2008 
 

Assunto: Composição do Conselho de Coordenação da 
Avaliação - Processo de Avaliação de 2008 
 
Tendo em vista a aplicação do Sistema Integrado de 
Avaliação do Desempenho da Administração Pública 
(SIADAP), na Câmara Municipal de Odivelas, no corrente 
ano de 2008, determino, de acordo com o disposto no n.º 
3, do art. 4.°, do Decreto Regulamentar n.º 6/2006, de 20 
de Junho, diploma que adaptou à Administração Local a 
Lei n.º 10/2004, de 22 de Março e n.º 3, do art. 3.°, do 
Regulamento do Conselho de Coordenação da Avaliação, 
que o CCA seja integrado pelos seguintes elementos: 
 
a) Presidente da Câmara Municipal; 
 
b) Vereadores a tempo inteiro; 
 
c) Director do Departamento de Gestão Administrativa e 
Financeira, na qualidade de responsável pela área de 
recursos humanos; 
 
d) Directora do Departamento de Ambiente e 
Salubridade, Coordenador do Gabinete de Auditoria 
Interna e Coordenador do Gabinete de Apoio às Juntas de 
Freguesia. 
 
Mais determino, de acordo com o disposto no n.º 3, do 
art. 4.°, do Regulamento do CCA, que nas minhas faltas e 
impedimentos, o CCA seja presidido pelo Vice-Presidente 
da Câmara, Sr. Vereador Sérgio Paiva. 
 
Odivelas, 21 de Abril de 2008 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

Susana de Carvalho Amador 
 
 
 

DESPACHO N.º 46/PRES/2008 
 

Assunto: Calendarização do Processo de Avaliação 
referente a 2007 
 
Em sequência da deliberação na 2.ª Reunião do Concelho 
de Coordenação da Avaliação do SIADAP, realizada no 
passado dia 28 de Abril, determino a divulgação da 
calendarização do processo de avaliação referente a 2007 
conforme a seguir indicado: 

1. Avaliações Prévias - de 28 Abril 2008 até 23 Maio 2008 
 
2. Preparação da Avaliação para análise do CCA - de 26 
Maio 2008 até 30 Maio 2008 
 
3. Reuniões do CCA - de 02 Junho 2008 a 06 Junho 2008 
 
4. Entrevistas de Avaliação - de 09 Junho 2008 a 27 Junho 
2008 
 
5. Homologação das Avaliações - Até 30 Junho 2008. 
 
Odivelas, 29 de Abril de 2008 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

Susana de Carvalho Amador 
 
 
 
 

OUTROS DESPACHOS 
 

 
 

DESPACHO N.º 3/DDGOU/2008 
 

Assunto: Subdelegação de competências 
 
ANTÓNIO HENRIQUE MOREIRA DE SOUSA, 
Director do Departamento de Gestão e Ordenamento 
Urbanístico da Câmara Municipal de Odivelas, no uso das 
competências em mim delegadas pela Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas, pelo Despacho n.º 
57/PRES/2006, ao abrigo pelos artigos 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, 
5º/n.ºs 2 e 4, 11°/n.º 9 e 75º do Decreto-Lei n.º 555/99, 
de 16 de Dezembro, e nos termos do disposto nos artigos 
35° a 40º 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.º 
6/96, de 31 de Janeiro, sem prejuízo e independentemente 
da subdelegação de competências a que se refere o meu 
despacho n.º 16/DDGOU/2008, de 8 de Novembro, 
pelo presente SUBDELEGO no Sr. Engenheiro-Técnico 
Civil José António Alves Duarte, Engenheiro-Técnico 
Civil de Primeira Classe, para serem exercidas no âmbito 
da Divisão de Fiscalização Urbanística, deste 
Departamento, as competências previstas pelos artigos 
68° e 70°n° 3 da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 
alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, que a 
seguir se enunciam: 
 
a) Assinar ou visar a correspondência da Câmara 
Municipal, com excepção da dirigida a organismos ou 
entidades públicos; 
 
b) Praticar outros actos e formalidades de carácter 
instrumental (direcção de instrução de procedimentos), 
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necessários ao exercido da competência decisória do 
delegante. 
 
Esta subdelegação de competências vigorará de 21 a 30 de 
Abril de 2008. 
 
Odivelas, 18 de Abril de 2008 

 
O Director do DG.O.U., 

António de Sousa 
Arquitecto Assessor 

 
 
 

DESPACHO N.º 04/DDGOU/2008 
 

Assunto: Subdelegação de competências 
 
ANTÓNIO HENRIQUE MOREIRA DE SOUSA, 
Director do Departamento de Gestão e Ordenamento 
Urbanística da Câmara Municipal de Odivelas, no uso das 
competências em mim delegadas pela Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas, pelo Despacho n.º 
42/PRES/2008, ao abrigo pelos artigos 70º 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, 
5°/n.º 2, 11°/n.º 10 e 75° do Decreto-Lei n°555/99, de 
16 de Dezembro, com as alterações introduzidas pela Lei 
n.º 60/2007, de 4 de Setembro, e nos termos do disposto 
nos artigos 35° 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.º 6/96, de 31 de Janeiro, independentemente da 
subdelegação de competências a que se refere o meu 
despacho n.º 02/DGOU/2006, de 14 de Março, pelo 
presente SUBDELEGO na Sra. Arquitecta Mafalda Sousa 
dos Santos, Arquitecta de Segunda Classe, para serem 
exercidas no âmbito da Divisão de Reabilitação Urbana, 
deste Departamento, as competências previstas pelos 
artigos 68° e 70° n.º 3 da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro, alterada pela Lei no 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro, que a seguir se enunciam: 
 
a) Assinar ou visar a correspondência da Câmara 
Municipal, com excepção da dirigida a organismos ou 
entidades públicos; 
 
b) Praticar outros actos e formalidades de carácter 
instrumental (direcção de instrução de procedimentos), 
necessários ao exercício da competência decisória 
do delegante. 
 
Esta subdelegaçâo de competências vigorará de 28 de 
Abril a 9 Maio de 2008. 
 

Odivelas, 24 de Abril de 2008 
O Director do D.G.O.U., 

António de Sousa 
Arquitecto Assessor 
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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/2008/6804, de 18.04.2008, referente ao 
período de 3 a 17 de Abril de 2008: 
 
 
Departamento de Habitação Saúde e Assuntos Sociais 
 
Sector de Intervenção Social 
 
EDOC/2007/84143 
Interno/2007/23034 de 2007-12-11  
Assunto: Exclusão do PER do Sr. José Celestino Bernardino 
Figueiredo e respectivo agregado familiar. Construção precária 
nº 23 do Núcleo 72 PER, Estrada da Correia, freguesia da 
Pontinha. Decisão Final.  
Decisão: Exclusão do PER nº 072.0023.01 de José Celestino 
Bernardino Figueiredo e respectivo agregado familiar, por, após 
decorrido o prazo, não ter sido reclamado o Edital nº 
05/VJE/2007, entregue, em mão, no dia 07 de Novembro de 
2007, que propunha a exclusão do PER por falta de residência 
na construção precária nº 23, do Núcleo 72 PER, Estrada da 
Correia – Pontinha, e por posse de alternativa habitacional sita 
na Rua de São Pedro, Lote 89 Trigache Sul - Famões.  
Data: 2008-04-08 
 
 
Sector de Reabilitação de Habitação 
 
EDOC/2007/95879 
Interno/2008/5621 de 2008-04-02 
Assunto: Inquérito Administrativo. Empreitada das obras de 
reparação urgente em canalizações de esgoto em fogo municipal 
(disperso) sito na Rua Palmira Bastos, nº 23, 1º e 2º Dto – 
Ramada.                
Decisão: Assinatura de Edital nº 15/VJE/2008, referente a 
inquérito administrativo relativo a “ Reparação urgente em 
canalizações de esgoto em fogo municipal (disperso) sito na Rua 
Palmira Bastos nº 23 – 1º e 2º Dto. – Ramada, adjudicada à 
empresa Manuel Esteves Moreira, Lda.   
Data: 2008-04-08 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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/2008/6807, de 18.04.2008, referente ao período de 3 
a 17 de Abril de 2008: 
 
 
Departamento de Habitação Saúde e Assuntos Sociais 
 
Sector de Reabilitação de Habitação 
 
EDOC/2007/62013 
Interno/2008/5516 de 2008-04-01 
Assunto: Pagamento de factura. Empreitada de obras de: 
Reabilitação em fogo municipal, sito na Rua Prof. Dr. Augusto 
Abreu Lopes, nº 54, 3º Dto. – Bairro Gulbenkian/ Odivelas.  
Decisão: Ao DGAF/DF, para pagamento da factura nº 337 da 
empresa “ Armando Ferreira e Filhos, Lda” no valor de € 
4.774,50 + IVA.  
Data: 2008-04-11 
 
 
 
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/2008/6495, 15.04.2008, referente 
ao período de 1 a 15 de Abril de 2008: 
 
 
Assunto: Pagamento de quotas de 2008 do Condomínio do 
Edifício n.º 3 – Praceta 25 de Agosto – Famões, no valor de 
€112 (cento e doze euros), de acordo com a informação n.º 
Interno/2008/5663, 2008-04-03. 
Decisão da Directora do DHSAS: Ao DGAF/DF: Para os 
devidos efeitos, nos termos propostos. 
Data da Decisão: 2008-04-07 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


