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CCÂÂMMAARRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  
 

 
 

1166..ªª  RREEUUNNIIÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  
 
 

RReeaalliizzaaddaa  eemm  2277  ddee  AAggoossttoo  ddee  22000088  
 
 
 

DDEELLIIBBEERRAAÇÇÕÕEESS  
 

 
 
 

VOTO DE SAUDAÇÃO 
 

 
 

NELSON ÉVORA – JOGOS OLÍMPICOS DE 2008 
 

“Voto de Saudação 
 

“Nelson Évora nos Jogos Olímpicos - Pequim 2008” 
 
Quando, em 1896, Pierre de Coubertin recuperou os 
festivais de componente religiosa e atlética que decorriam, 
de quatro em quatro anos, no período da Grécia Antiga, 
que tinham lugar no santuário de Olímpia em honra do 
Deus Zeus, dificilmente imaginaria que os denominados 
“Jogos Olímpicos” assumissem a importância que têm 
actualmente no panorama desportivo mundial. 
 
Manteve-se a tradição e a periodicidade, embora se tenha 
desvanecido no tempo o cariz religioso das Olimpíadas. O 
desporto mundial apela aos seus melhores atletas para 
realizarem as suas melhores marcas e obtenham os 
melhores resultados de modo a que se possam reunir 
nesta grande festa universal do desporto. 
 
Portugal iniciou a sua participação nos Jogos na edição de 
1912 que teve lugar em Estocolmo. Desde então o nosso 
País tem participado regularmente nas diversas edições, 
exceptuando os períodos em que ocorreram as I e II 
Grandes Guerras, onde a realização dos Jogos foi 
suspensa devido aos conflitos bélicos. 
 
Os Jogos Olímpicos são, hoje, o maior objectivo para 
qualquer atleta do mundo, pelo que, participar nos Jogos 
é, por si só, já um feito assinalável face às marcas e aos 
resultados exigidos para o efeito. 
 
A edição de Pequim 2008, que terminou recentemente, 
contou com a participação de cerca de 10.500 atletas 
pertencentes a 204 nacionalidades diferentes, que 

disputaram 302 medalhas atribuídas às 28 modalidades 
desportivas que integraram esta edição dos Jogos. 
 
A representação portuguesa nesta edição foi assegurada 
por 78 atletas de 17 modalidades diferentes que obtiveram 
um total de 28 pontos e duas medalhas (1 ouro e 1 prata), 
conseguidas, respectivamente, através dos atletas Nelson 
Évora (triplo salto) e Vanessa Fernandes (triatlo 
feminino). 
 
Não obstante o esforço e a dedicação de todos atletas que 
compuseram a comitiva portuguesa nos Jogos, bem como, 
os técnicos, as federações e o Comité Olímpico de 
Portugal que contribuíram para enaltecer o desporto 
nacional e a imagem do país, permitimo-nos salientar a 
participação do atleta Nelson Évora que, ao saltar 17 
metros 67 centímetros, conseguiu alcançar o primeiro 
lugar no pódio da competição do triplo salto, sagrando-se 
campeão olímpico. Importa realçar que Nelson Évora 
acumula o título de campeão olímpico com o título de 
campeão do mundo, obtido em Osaka, no Japão, faz hoje 
(dia 27 Agosto) precisamente 1 ano, tornando-se assim o 
actual número 1 do ranking mundial. 
 
A Câmara Municipal de Odivelas fomenta e reconhece o 
mérito e a importância do Desporto no Concelho e, 
naturalmente, valoriza e enaltece os êxitos obtidos pelos 
seus munícipes, como aconteceu em Novembro passado, 
por ocasião do 9° Aniversário sobre a data de instalação 
do Município, onde homenageou Nelson Évora pelo seu 
excelente palmarés desportivo mas, sobretudo, por 
constituir um exemplo vivo do espírito desportivo, de 
dedicação e do empenho e determinação para todas as 
crianças e jovens do Concelho de Odivelas. 
 
Odivelas tem, por isso, os maiores motivos para se 
congratular com o êxito ora alcançado por Nelson Évora, 
visto ter sido aqui que nasceu como atleta e se 
desenvolveu e formou enquanto pessoa, pelo que ficará 
para sempre associado ao nosso Concelho e às nossas 
gentes. 
 
Por tudo isto, a Câmara Municipal de Odivelas regozija-se 
e saúda o atleta Nelson Évora e, também, o seu treinador, 
Professor João Ganço (também ele munícipe de 
Odivelas), pelo exemplo de cidadania activa e solidária que 
tem demonstrado, bem como, naturalmente, pelos 
excelentes resultados desportivos obtidos e consolidados 
recentemente em Pequim, desejando que este triunfo 
olímpico incentive e inspire a que todos os jovens do 
Concelho pratiquem desporto e se tornem pessoas activas 
e saudáveis e, quiçá, se possam, também eles, tornar 
campeões mundiais e olímpicos.” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 



 

  
 
 
 
Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
8 9 de Setembro de 2008 Ano IX - N.º 16 

 

 

ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 
 

 
 

DÉCIMA PRIMEIRA ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 
 

Décima Primeira Alteração Orçamental, Décima Segunda 
Modificação Orçamental, nos termos dos Mapas anexos à 
informação n.º Interno/2008/13569, de 2008-08-22, que 
farão parte integrante da acta da presente reunião. 

 
 

“12.ª Modificação Orçamental 
11.ª Alteração Orçamental 

 
A presente modificação orçamental decorre da 
necessidade de reforço do projecto do PAADO – Medida 
3 – Apoio à organização de eventos desportivos, mais 
concretamente do projecto 333/A/2008, no valor de 
5.000,00 Euros (Cinco mil euros), no âmbito social 
destaca-se o reforço do projecto 884/A/2008, relativo a 
transferências de capital de apoio ao Centro de Dia do 
Centro Comunitário e Paroquial de Odivelas, no 
montante de 25.000,00 Euros (vinte e cinco mil euros), 
realce ainda o reforço do projecto 911/A/2008, relativo 
ao EUROPAN 9, no valor de 19.500,00 Euros (Dezanove 
mil e quinhentos euros), tendo em vista a aquisição de 
serviços de concepção do desenvolvimento técnico de 
tipologias PER e HCC da proposta Odivilas para o sítio 
do Barruncho. 
 
Referência também, para os reforços dos projectos 
100/I/2006, no valor de 40.000,00 Euros (Quarenta mil 
euros), respeitante à construção da EB/JI de Famões, do 
47/I/2008, com o reforço do mesmo valor, para 
intervenções em instalações municipais, do 91/I/2008, no 
valor de 15.000,00 Euros (Quinze mil euros), relativo à 2.ª 
Fase da EB1 n.º9 de Odivelas – Arroja, do reforço do 
projecto 370/I/2006, no montante de 18.500,00 Euros 
(Dezoito mil e quinhentos euros), para a 
impermeabilização dos Terraços do Falcão, bem como do 
projecto 149/I/2008, em 4.500 Euros (Quatro mil e 
quinhentos euros), para requalificação do Largo Luís de 
Camões, ambos na freguesia da Pontinha. 
 
É ainda de realçar o reforço do projecto 80/A/2008, no 
valor de 21.900,00 (Vinte e um mil e novecentos euros), 
relativo à necessidade urgente de aquisição da elaboração 
do Mapa do Ruído do Concelho que condiciona 
decisivamente o processo do Plano Director Municipal 
(PDM). 
 
Em conclusão, a presente Alteração Orçamental totaliza 
257.876,60 Euros (Duzentos e cinquenta e sete mil 
oitocentos e setenta e seis euros e sessenta cêntimos), 
verificando-se um aumento das Despesas Correntes no 
valor de 9.870,96 Euros (Nove mil oitocentos e setenta 
euros e noventa e seis cêntimos) por contrapartida de um 

decréscimo de igual montante ao nível das Despesas de 
Capital, conforme quadro abaixo: 
 

Quadro Síntese 

 Inscrições / 
Reforços 

Diminuições / 
Anulações 

Total de Despesas Correntes 140.100,00 130.229,04 

Total de Despesas Capital 117.776,60 127.647,56 

Total Geral 257.876,60 257.876,60 

(un: euros)” 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

COMANDANTE OPERACIONAL MUNICIPAL 
 

 
 

PROTOCOLO COM A ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS 
VOLUNTÁRIOS DE ODIVELAS NA SEQUÊNCIA DA 

NOMEAÇÃO DO COMANDANTE OPERACIONAL MUNICIPAL 
 

Protocolo de colaboração a celebrar entre o Município de 
Odivelas e a Associação dos Bombeiros Voluntários de 
Odivelas, com o objectivo de assegurar os meios técnicos 
e logísticos necessários ao desempenho das funções a 
exercer pelo Comandante Operacional Municipal, o 
Comandante Carlos Diniz, nomeado através do Despacho 
n.º 47/PRES/2008, conforme estabelecido na Lei n.º 
65/2007, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2008/13330, de 2008.08.13, nos termos da 
minuta de protocolo, anexa a esta informação, abaixo 
publicada. 

 
“Protocolo de Colaboração entre  
a Câmara Municipal de Odivelas 

e a Associação de Bombeiros Voluntários de Odivelas 
 

INTRODUÇÃO 
 
Tendo em conta que os Municípios têm como um dos 
seus principais desideratos a salvaguarda dos interesses 
próprios das populações e que para a prossecução dessas 
atribuições foram cometidas aos órgãos municipais entre 
outras, competências em matéria de protecção civil, 
domínio que tem vindo a adquirir particular importância 
no garante da segurança, protecção e socorro das 
populações que integram o território municipal, 
nomeadamente através da prevenção de riscos colectivos 
inerentes a situações de acidentes graves ou catástrofes. 
 
Através do Despacho n.º 47/PRES/2008 a Sra. 
Presidente da Câmara Municipal de Odivelas procedeu à 
nomeação do Senhor Carlos Alberto Diniz para o 
exercício das funções de Comandante Operacional 
Municipal (COM), ficando este na sua dependência 
hierárquica e funcional, nos termos do disposto no n.º 2 
do artigo 13.° da Lei n.º 65/2007, de 12/11, acumulando, 
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na data da sua nomeação, as referidas funções com as de 
Comandante dos Bombeiros Voluntários de Odivelas. 
 
Nestes termos, 
 
Considerando que a defesa dos valores acima referidos, 
exigem intervenções coordenadas e planeadas com todos 
os agentes de protecção civil de acordo com as suas 
atribuições próprias, nomeadamente, com os Corpos de 
Bombeiros, conforme resulta do disposto no artigo 46.° 
da Lei n.º 27/2006, de 03.07, que aprova as Bases da 
Protecção Civil; 
 
Considerando que o Comandante Operacional Municipal 
(COM) irá efectuar um trabalho de coordenação e 
planeamento de elevado interesse municipal e que nesse 
âmbito terá assegurado o apoio logístico e técnico por 
parte da Associação dos Bombeiros Voluntários de 
Odivelas (ABVO); 
 
Considerando que a Associação dos Bombeiros 
Voluntários de Odivelas (ABVO) é uma instituição de 
Utilidade Pública, dotada de meios técnicos e humanos 
necessários à resolução dos efeitos decorrentes de 
acidente grave ou catástrofe e que esses mesmos meios 
serão disponibilizados para o exercício das funções a 
desempenhar pelo Comandante Operacional Municipal 
(COM). 
 
Entre: 
 
O MUNICÍPIO DE ODIVELAS, com sede nos Paços 
do Concelho, Rua Guilherme Gomes Fernandes, Quinta 
da Memória, Odivelas, Pessoa Colectiva n.º 504 293 125, 
representado neste acto, pela Presidente da Câmara 
Municipal, Susana de Carvalho Amador, adiante 
designado por MO, 
 
e 
 
A ASSOCIAÇÃO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 
DE ODIVELAS, com sede social na Rua dos Bombeiros 
Voluntários, n.º 43 em Odivelas, Pessoa Colectiva 
n.º……….., representada neste acto pelo Senhor 
Presidente da Direcção, Eugénio Manuel Gonçalves 
Marques, adiante designada por ABVO; 
 
É celebrado o presente protocolo de colaboração, o qual 
se rege pelas cláusulas seguintes: 

 
Cláusula 1ª 
(Objectivos) 

 
O presente protocolo de colaboração a estabelecer entre o 
MO e a ABVO tem como objectivos assegurar os meios 
técnicos e logísticos necessários ao desempenho das 
funções a exercer pelo Comandante Operacional 
Municipal (COM). 

 
 

Cláusula 2ª 
(Âmbito territorial) 

 
O presente protocolo aplica-se às acções a realizar no 
território do Concelho de Odivelas. 

 
Cláusula 3ª 

(Colaboração genérica) 
 

As duas entidades subscritoras acordam em manter uma 
postura permanente de troca de informação e colaboração 
relativamente a matérias que se prendam com as 
competências próprias no âmbito da protecção civil. 

 
Cláusula 4ª 

(Obrigação da ABVO) 
 

Constitui obrigação da ABVO: 
 
a) - Disponibilizar ao Comandante Operacional Municipal 
(COM) uma viatura e outros meios técnicos e 
operacionais necessários ao exercício das suas funções; 
 
b) - A viatura disponibilizada deve, sempre que tenha que 
efectuar deslocações no âmbito da referida função, ser 
portadoras de um sinal ou dístico próprio que identifique 
que, naquela circunstância, a referida viatura está ao 
serviço Comandante Operacional Municipal (COM). 

 
Cláusula 5ª 

(Obrigação do MO) 
 

Pela disponibilidade da viatura e de outros meios técnicos 
e operacionais a afectar ao Comandante Operacional 
Municipal (COM) na prossecução dos objectivos 
definidos nas cláusulas anteriores, o MO procederá ao 
pagamento à ABVO a título compensatório, de uma 
prestação mensal no valor de € 1.250 (mil duzentos e 
cinquenta euros). 

 
Cláusula 6ª 

 (Período de duração) 
 

O presente Protocolo de colaboração produz efeitos a 
partir de ---- de Junho de 2008 e apenas vigorará durante 
o actual mandato autárquico, considerando-se extinto no 
final do mesmo. 

 
Cláusula 7ª 

(Acompanhamento e avaliação contínua) 
 

O acompanhamento e controlo da execução do presente 
protocolo de colaboração serão exercidos, pelos seguintes 
órgãos/entidades: 
 
a) - Pelo MO - pela sua Presidente de Câmara ou pelo 
Vereador com competência delegada na área da protecção 
civil; 
 
b) - Pela ABVO - pelo seu Presidente da Direcção. 
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Cláusula 8ª 
(Extinção e denúncia) 

 
1 - Qualquer das partes pode denunciar o presente 
protocolo, desde que fundamente devidamente a sua 
decisão e a notifique ao outro outorgante no decurso do 
actual mandato com a antecedência mínima de 90 dias 
sobre a data em que pretenda a produção de efeitos, 
mediante carta registada com aviso de recepção. 
 
O presente Protocolo é constituído por quatro (4) folhas, 
foi feito em duplicado ficando um exemplar devidamente 
assinado na posse de cada um dos Outorgantes. 
 
Feito em Odivelas a ---- de Junho de 2008 
 

Pelo Município de Odivelas 
A Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 

(a)Susana de Carvalho Amador 
 

Pela Associação de Bombeiros Voluntários de Odivelas 
O Presidente da Direcção, 

(a)Eugénio Manuel Gonçalves Marques” 
 

(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

CRUZ VERMELHA PORTUGUESA 
 

 
 

CONTRATO-PROMESSA DE COMODATO 
 

Prorrogação do prazo da cláusula quinta, número dois, do 
Contrato-Promessa de Comodato entre o Município de 
Odivelas e a Cruz Vermelha Portuguesa, celebrado em 21 
de Novembro de 2006 (Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 5/2006, de 21 de Março, pág. 
12) que sofreu um aditamento e alteração em 2007 
(Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 
17/2007, de 2 de Outubro de 2007, pág. 9), por um 
período de dois meses conforme solicitado por essa 
entidade, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2008/12683, de 2008.07.28. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PROJECTO 
 

 
 

PROJECTO “HORTAS URBANAS” 
 

Projecto “Hortas Urbanas”, para a requalificação e 
dinamização de alguns núcleos de “Hortas Urbanas” no 
Concelho de Odivelas, desenvolvido no âmbito do 

programa “Cidade-Satélite”, do qual surge o projecto-
piloto “Hortinhas da Paiã”, um projecto de hortas 
comunitárias a desenvolver em diferentes localizações do 
Concelho de Odivelas, nomeadamente em AUGI e outras 
zonas da cidade onde haja hortas urbanas clandestinas que 
possam ser reabilitadas ou requalificadas, de acordo com o 
proposto na informação n.º 11731, de 2008-07-09, e 
documentos inerentes, a saber: 
 
-Projecto “Hortas Urbanas”, no âmbito do Programa 
“Cidade-Satélite”, e sua divulgação à comunidade; 
 
-Protocolo de Colaboração para implementação do 
projecto-piloto “Hortinhas da Paiã”; 
 
-Normas Gerais de participação e uso das “Hortinhas da 
Paiã”. 
 
Este assunto carece de deliberação por parte da Assembleia Municipal 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

JUNTA DE FREGUESIA DE FAMÕES 
 

 
 

MEDICINA NO TRABALHO 2006 E 2007 
 

Transferência para a Junta de Freguesia de Famões, a 
titulo de reembolso pelos gastos em medicina do trabalho 
relativamente aos anos de 2006 e 2007, do valor total de 
€2.166,17 (dois mil, cento e sessenta e seis euros e 
dezassete cêntimos), de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno 2008/12780, de 2008.07.30. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PARÓQUIA DA PÓVOA DE SANTO ADRIÃO 
 

 
 

CASA MORTUÁRIA E ANEXOS DA IGREJA DO OLIVAL BASTO 
 

Apoios para a Recuperação da Casa Mortuária e anexos da 
Igreja de Olival Basto através dos seguintes 
procedimentos, de acordo com o proposto na informação 
n.º Interno/2008/12829, de 2008.07.30: 
 
-Revogação da decisão tomada na 24.ª Reunião Ordinária 
da Câmara Municipal de Odivelas, de 19 de Dezembro de 
2007 (Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 
23/2007, de 31 de Dezembro, pág. 21) referente a 
proposta de Protocolo de financiamento para recuperação 
da já mencionada casa mortuária e anexos da igreja; 
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-Atribuição de um apoio sob a forma de subsídio no 
montante global de 75.000,00 (setenta e cinco mil euros) à 
Paróquia da Póvoa de Santo Adrião para a realização das 
referidas obras, no âmbito de um novo Protocolo, anexo à 
presente informação (que abaixo se publica). 

 
 

“PROTOCOLO 
 

Considerando que: 
 
1- A Casa Mortuária da Igreja do Olival Basto é o lugar 
onde a população do Olival presta homenagem aos seus 
mortos, merece, por isso mesmo, ser tratado e mantido 
como um espaço de respeito e dignidade; 
 
2- É público e notório que o espaço referido se encontra, 
desde há bastante tempo, em adiantado estado de 
degradação, ameaçando mesmo ruir; 
 
3- Apesar dos esforços desenvolvidos pela comunidade 
local, não conseguiu esta angariar meios para a realização 
das tão necessárias e urgentes obras; 
 
4- A verba estimada das obras é de 154.964,00 Euros; 
 
5- No Plano de Actividades do Município de Odivelas 
para 2008, está prevista verba que pode ser destinada a um 
apoio financeiro municipal a estas obras, a título de 
subsídio no valor de 75.002,57 Euros; 
 
6- O apoio destinado à prossecução de uma obra que visa 
a defesa dos direitos dos cidadãos na vertente do respeito 
e culto dos seus mortos, cabe no âmbito das competências 
da Câmara Municipal, nos termos da al. a) do n.º 4 do art.º 
64.° da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro com as 
alterações da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro; 
 
7- Além de que, compete ainda à Câmara Municipal, nos 
termos da alínea b), do n.º 4, do art.° 64.°, do citado 
diploma legal, prestar apoio às Instituições que 
desenvolvem actividades sociais entre outras. 
 
Entre: 
 
O Município de Odivelas, com sede na Quinta da 
Memória, Rua Guilherme Gomes Fernandes, 2675 
Odivelas, pessoa colectiva com o n.º 504 293 125, 
representado pela Presidente da Câmara Municipal, 
Susana de Fátima de Carvalho Amador, casada, natural da 
Freguesia de Alagoa, Concelho de Portalegre, portadora 
do BI n.º 7740330, emitido em 21-02-2000, pelos SIC de 
Lisboa, com domicilio profissional na Quinta da Memória, 
Rua Guilherme Gomes Fernandes, adiante designado 
Primeiro Outorgante 
 
E 
 
A Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia da Póvoa de 
Santo Adrião, Instituição Privada de Interesse Público, 

sem fins lucrativos, com sede no Largo Major Rosa Bastos 
S/N 2620-118 Póvoa de Santo Adrião, com o número de 
pessoa colectiva 500951837, representada pelo Padre Luís 
Manuel Ferreira na qualidade de Presidente da Fábrica da 
Igreja Paroquial, adiante designado Segunda Outorgante; 
 
É celebrado o presente Protocolo, que se rege pelas 
cláusulas seguintes que as partes aceitam e reciprocamente 
se obrigam a cumprir: 

 
Cláusula 1.ª 

(Objecto do Protocolo) 
 

O presente Protocolo visa regular os termos em que o 
Primeiro Outorgante subsidia a Segunda Outorgante para 
a execução da empreitada de “Recuperação da Capela 
Mortuária e Anexos da Igreja de Olival Basto”. 

 
Cláusula 2.ª 

(Obrigações da Segunda Outorgante) 
 

1. A Segunda Outorgante fica obrigada, a: 
 
a) Promover a legalização e a execução da empreitada de 
“Recuperação da Capela Mortuária e Anexos da Igreja de 
Olival Basto”; 
 
b) Respeitar e fazer respeitar, na execução da empreitada 
de “Recuperação da Capela Mortuária e Anexos da Igreja 
de Olival Basto”, o projecto previamente aprovado pelo 
Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico do 
Município de Odivelas; 
 
c) Assegurar a parte do investimento não financiado pelo 
Município de Odivelas, no âmbito do presente Protocolo; 
 
d) Afixar no local de realização da obra, em local de boa 
visibilidade, um painel de divulgação do financiamento 
obtido. 
 
2. O não cumprimento cumulativo das obrigações 
elencadas no ponto n.º 1 da presente cláusula, acarreta a 
resolução do Protocolo e a consequente devolução de 
todas as verbas já concedidas, no âmbito do mesmo. 

 
Cláusula 3.ª 

(Obrigações do Primeiro Outorgante - Financiamento) 
 

1- O custo total da empreitada é de € 154.964,00 (cento e 
cinquenta e quatro mil noventa e sessenta e quatro euros), 
sem IVA incluído. 
 
2- O Município de Odivelas comparticipa a referida obra 
com € 75.000,00 (setenta e cinco mil euros). 
 
3- O pagamento da comparticipação atribuída pelo 
Município de Odivelas é efectuado em três tranches, da 
seguinte forma: 
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a) € 37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos euros) sob a 
forma de adiantamento com a consignação dos trabalhos; 
 
b) € 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos euros) 
mediante prova de conclusão de 50% dos trabalhos a 
executar; 
 
c) € 15.000,00 (quinze mil euros) com a recepção 
provisória da obra. 
 
4- Para efeitos de prova da conclusão dos 50% dos 
trabalhos a executar a Segunda Outorgante entregará ao 
Primeiro Outorgante um auto de medição dos trabalhos 
efectuados, o qual deverá estar assinado pelo empreiteiro 
da obra e pelo dono da obra. 
 
5- O Primeiro Outorgante só procederá à entrega da 
segunda tranche, após a entrega do auto de medição 
referido no número anterior, e da confirmação através de 
vistoria ao local por um técnico do Município de Odivelas 
habilitado para o efeito que 50% dos trabalhos estão 
concluídos. 

 
Cláusula 4.ª 

(Licença de construção) 
 

O pagamento da comparticipação municipal fica 
condicionado à emissão do alvará de licença de 
construção. 

 
Cláusula 5.ª 

(Resolução do Protocolo) 
 

O incumprimento do objecto do presente Protocolo e de 
todas as cláusulas nele inclusas constitui motivo suficiente 
para a sua resolução, encontrando-se a Segunda 
Outorgante obrigada à restituição de todas as verbas até 
esse momento concedidas pelo Município de Odivelas, no 
âmbito do mesmo. 

 
Cláusula 6.ª 

(Período de Vigência do Protocolo) 
 

O presente Protocolo produz efeitos a partir do momento 
da sua assinatura. 
 
Aceite e assinado em duplicado por ambas as partes, 
sendo um exemplar entregue a cada uma delas. 
 
Odivelas, Setembro de 2008. 
 
O 1.º Outorgante  
(a)Susana de Carvalho Amador 
 
O 2.° Outorgante 
(a)Luís Manuel Ferreira” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 

 

EDUCAÇÃO 
 

 
 

ACTUALIZAÇÃO DE SUBSÍDIO DE “AUXÍLIOS ECONÓMICOS E DE 
COMPARTICIPAÇÃO DO PREÇOS DAS REFEIÇÕES ESCOLARES 

2008/2009 
 

Actualização dos escalões para atribuição do subsídio de 
“Auxílios Económicos” e actualização da comparticipação 
no preço das refeições, referentes ao ano lectivo 
2008/2009, com base no disposto no Despacho do ME 
n.º 20956/2008, publicado no Diário da República n.º 
154, 2.ª Série, de 11 de Agosto de 2008, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2008/13429, de 
2008.08.18.  
 
Nos termos do referido Despacho, o escalão de apoio em 
que cada agregado familiar se integra é determinado pelo 
seu posicionamento nos escalões de rendimento para 
atribuição do abono de família. Tendo direito a beneficiar 
dos apoios sócio-educativos os alunos cujos agregados 
familiares se integrem no 1.º e no 2.º escalões de 
rendimentos determinados para efeitos de atribuição do 
abono de família. 
 
No que diz respeito aos apoios sócio-educativos, esta 
actualização tem efeitos a 4 de Junho de 2008, data da 
aprovação da proposta de Atribuição dos Auxílios 
Económicos para o ano lectivo de 2008/2009, na 11.ª 
Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas 
(Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 
11/2008, de 17 de Junho, pág. 22), de forma a uniformizar 
os critérios de atribuição dos Auxílios Económicos e da 
comparticipação das refeições.  
 
Para efeitos de comparticipação das refeições propõem-se 
os seguintes escalões: 
 
-Escalão A – Alunos não carenciados – alunos 
pertencentes aos agregados familiares integrados no 3.º, 
4.º ou 5.º escalões de rendimentos determinados para 
efeitos e atribuição de abono de família; 
 
-Escalão B – Alunos carenciados – alunos pertencentes 
aos agregados familiares integrados no escalão máximo de 
rendimentos determinados para efeitos de atribuição de 
abono de família; 
 
-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 
uma refeição completa por dia, independentemente do 
escalão de atribuição do abono de família em que se 
encontrem. Esta situação deve ser devidamente justificada 
pela escola. 
 
Tendo por base os referidos escalões, a actualização do 
preço das refeições (fixado na tabela -anexo I- do referido 
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despacho) a pagar pelos alunos nos refeitórios escolares, é 
a seguinte: 
 
-Escalão A: o valor total determinado para as refeições 
dos alunos será de € 1,46 (com IVA incluído); 
 
-Escalão B: dedução de 50% do valor a cobrar ao escalão 
A (€0,73 com IVA incluído); 
 
-Escalão C: dedução de 100% do valor a cobrar aos 
alunos do escalão A (€0,00). 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ABERTURA DO ANO LECTIVO 2008/2009 
PATROCÍNIOS E NORMAS PARA REALIZAÇÃO DE SORTEIO 

 
Normas do sorteio de viagem e aceitação de patrocínios, 
abaixo descriminados, no âmbito da Iniciativa “Abertura 
do Ano Lectivo 2008/2009”, a ocorrer no dia 8 de 
Setembro de 2008, entre as 15horas e as 18 horas e 30 
minutos, na escola EB1/JI D. Dinis, em Odivelas, para 
recepção aos agentes educativos, homenagem aos 
professores aposentados e entrega dos manuais escolares 
aos alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico da Rede Pública 
do Concelho de Odivelas, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2008/13540, de 2008.08.21: 
 
-Patrocínio concedido, em conjunto, pelas empresas 
Odivelas Parque e Feira Nova de Odivelas: 6.000 
mochilas, num valor total de € 16.500,00; 
 
-Patrocínio concedido pelo Feira Nova de Odivelas: 6.000 
vales de desconto de 10% na compra de material escolar, 
com um custo global estimado de € 10.230,00; 
 
-Patrocínio concedido pelo Health Club Chapim:  
 
Viagem Lisboa/Veneza/Lisboa para duas pessoas, cinco 
dias e quatro noites, que inclui avião, seguros de viagem, 
hotel de 3 estrelas, em regime de alojamento e pequeno-
almoço, a realizar de 15 de Setembro a 15 de Dezembro 
de 2008;  
 
Cheque brinde da Fnac, no valor unitário de € 25.00 
cada, com o custo global estimado de € 375,00 
(correspondente a 15 cheques brinde). 

 
O valor global de todos os patrocínios é de € 28.355,00. 
 
A viagem será sorteada entre o universo de Professores e 
Educadores aposentados, no dia da iniciativa, e tem um 
custo estimado de € 1.250,00. O sorteio realizar-se-á de 
acordo com as seguintes normas específicas: 

 
 
 
 
 

“Normas Específicas de Sorteio 
 

Preâmbulo 
 
A Câmara Municipal 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, promove anualmente a 
iniciativa de Abertura do Ano Lectivo, Recepção aos 
Agentes Educativos e Homenagem aos Professores 
Aposentados, das Escolas do l.º Ciclo do Ensino Básico e 
dos Jardins de Infância da rede pública do Município. 
 
Assim, no dia 8 de Setembro de 2008, irá decorrer, na 
EBI/JI D. Dinis, a “Abertura do Ano Lectivo 
2008/2009”, iniciativa que pretende prestar homenagem 
aos Professores e Educadores Aposentados, bem como 
acolher e dar as boas vindas aos Agentes Educativos do 
Concelho. 
 
O Health Club Chapim associou-se a esta iniciativa, 
patrocinando-a mediante a oferta de uma viagem 
(Lisboa/Veneza) para duas pessoas, durante 5 dias e 4 
noites, no Hotel Veneza Mestre de 3 estrelas, em regime 
de alojamento e pequeno-almoço, 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 2008/2009”: 

 
Artigo 1° 

(Do Objecto) 
 

As presentes normas estabelecem as regras de participação 
e realização do sorteio de uma viagem oferecida pelo 
Patrocinador Health Club Chapim, a Veneza para duas 
pessoas, durante 5 dias e 4 noites, no Hotel Veneza 
Mestre de 3 estrelas, em regime de alojamento e pequeno-
almoço, com seguro de viagem incluído a sortear entre o 
universo dos Professores e Educadores Aposentados. 

 
Artigo 2° 

(Dos Participantes) 
 

Poderão participar no sorteio os Professores e 
Educadores aposentados no final do Ano Lectivo 
2007/2008, que leccionaram nas Escolas do 1° 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 na 
EBI/JI D. Dinis no dia da realização do sorteio. 
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Artigo 3º 
(Do Sorteio) 

 
1. O sorteio terá lugar no próximo dia 8 de Setembro, 
entre as 15.00 e as 18.30 horas, na EB1/JI D. Dinis, 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 5° 

(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 unanimidade) 

 
 
 

“PROGRAMA DE APOIO ÀS VISITAS DE ESTUDO 
PARA O ANO LECTIVO 2008/2009” 

 
Alteração ao Programa de Apoio às Visitas de Estudo 
para o Ano Lectivo 2008/2009, aprovado na 14.ª Reunião 
Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, de 16 de 
Julho de 2008 (Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões n.º 14/2008, de 29.07.2008, pág. 30, para a 
inclusão da nova EB1/JI de Famões que vem substituir a 
antiga escola EB1 n.º 3 de Famões que encerrou, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2008/13367, de 2008.08.13. 
 
 

Nome da Escola Nº de Alunos 
(2 visitas/aluno) 

Nº de Acompanhantes 
(1 por cada 10 alunos) 

EB1 Quinta das Dálias 57(x2) 6 (x2) 

EB1 Veiga Ferreira 215 (x2) 22 (x2) 

JI Veiga Ferreira 69 (x2) 7 (x2) 

EB1 de Famões 144 (x2) 15 (x2) 

JI de Famões 75 (x2) 8 (x2) 

EB1 nº 4 de Famões 80 (x2) 8 (x2) 

EB1 de Caneças 207 (x2) 21 (x2) 

EB1 Cesário Verde 186 (x2) 19 (x2) 

JI Cesário Verde 45 (x2) 5 (x2) 

EB1 de Caneças nº 1 138 (x2) 14 (x2) 

JI de Caneças nº 1 40 (x2) 4 (x2) 

EB1 nº 5 de Odivelas 185 (x2) 19 (x2) 

EB1 António Maria Bravo 193 (x2) 20 (x2) 

EB1 D. Dinis 312 (x2) 32 (x2) 

JI D. Dinis 45 (x2) 5 (x2) 

EB1 Olival Basto 193 (x2) 20 (x2) 

JI Olival Basto 45 (x2) 5 (x2) 

JI Álvaro de Campos 90 (x2) 9 (x2) 

JI Roque Gameiro 50 (x2) 5 (x2) 

EB1 Maria Máxima Vaz 321 (x2) 33 (x2) 

EB1 Rainha Santa 274 (x2) 28 (x2) 

EB1 Maria Lamas 282 (x2) 29 (x2) 

JI Maria Lamas 50 (x2) 5 (x2) 

EB1 Mello Falcão 233 (x2) 24 (x2) 

EB1 Dr. Mário Madeira 160 (x2) 16 (x2) 

EB1 Serra da Luz 90 (x2) 9 (x2) 

EB1 do Vale Grande 85 (x2) 9 (x2) 

EB1 Quinta da Condessa 231 (x2) 24 (x2) 

JI Quinta da Condessa 45 (x2) 5 (x2) 

EB1 Casal da Serra 169 (x2) 17 (x2) 

JI Casal da Serra 48 (x2) 5 (x2) 

EB1Quinta da Paiã 179 (x2) 18 (x2) 

JI Quinta da Paiã 83 (x2) 9 (x2) 

JI Gil Eanes 44 (x2) 5 (x2) 

EB1 Barbosa Du Bocage 142 (x2) 15 (x2) 

EB1 Chafariz D’El Rei 136 (x2) 14 (x2) 

JI Chafariz D’El Rei 60 (x2) 6 (x2) 

EB1 Quinta de São José 217 (x2) 22 (x2) 

JI Quinta de São José 20 (x2) 2 (x2) 

EB1 nº 7 de Odivelas 418 (x2) 42 (x2) 

JI da Arroja 70 (x2) 7 (x2) 

EB1 da Amoreira 257 (x2) 26 (x2) 

EB1 da Azenha 44 (x2) 5 (x2) 

EB1 Eça de Queirós 32 (x2) 4 (x2) 

EB1 Professora Maria Costa 151 (x2) 16 (x2) 

EB1 João Villaret 222 (x2) 23 (x2) 

JI João Villaret 45 (x2) 5 (x2) 

 
(Aprovado por unanimidade) 
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REFEITÓRIO MUNICIPAL 
 

 
 

REGULAMENTO DE FUNCIONAMENTO/UTILIZAÇÃO 
 

Regulamento de Funcionamento/Utilização do Refeitório 
da Câmara Municipal de Odivelas que estabelece as 
normas de funcionamento e utilização do referido 
refeitório. As modificação introduzidas, face ao anterior 
Regulamento, visam, principalmente, contemplar o 
alargamento do âmbito dos seus utilizadores e melhorar 
os procedimentos de actualização do preço de venda das 
refeições, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2008/12722, de 2008.07.29, e no referido 
Regulamento, anexo a essa informação. 
 
Este assunto carece de deliberação por parte da Assembleia Municipal 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

DOAÇÃO 
 

Aceitação de doação de Miguel Artur de Morais e Macedo 
Alves Barbosa de vinte e três títulos/livros da sua autoria, 
no valor de € 347,00 (trezentos e quarenta e sete euros), 
passando os mesmos a fazer parte do acervo documental 
do Município de Odivelas e a estar disponíveis para 
consulta do público no Centro de Exposições de 
Odivelas, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2008/7402, de 2008.08.05. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

VII TORNEIO DE FUTEBOL JOVEM 
 

Atribuição à Sociedade Musical e Desportiva de Caneças 
no âmbito do Programa de Apoio ao Associativismo 
Desportivo de Odivelas (PAADO) – Medida 3, de apoios, 
abaixo descriminados, que perfazem um total de 2.447,36€ 
(dois mil, quatrocentos e quarenta e sete euros e trinta e 
seis cêntimos), para a realização do VII Torneio de 
Futebol Jovem nos dias 27 e 28 de Setembro de 2008, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2008/13064, de 2008.08.05: 
 
-Aquisição do serviço de locução do referido Torneio, no 
valor estimado de 200.00€ (duzentos euros), isento de 
IVA e sem retenção na fonte; 
 
-Oferta de 8 troféus para as equipas vencedoras do 
Torneio e 6 troféus de Melhor Jogador, Marcador e 

Guarda-Redes (3 de Cada), no valor estimado de 500.00€, 
com IVA incluído; 
 
-Aquisição de 320 lanches para distribuir pelos atletas 
participantes no valor estimado de 1.040,00€ (mil e 
quarenta euros), com IVA incluído; 
 
-Cedência de um autocarro municipal para transporte das 
comitivas do Sport Lisboa e Benfica e do Sporting Clube 
de Portugal, para dia 27 de Setembro; 
 
-Aluguer do um autocarro de 51 lugares para transporte 
das comitivas do Sport Lisboa e Benfica e do Sporting 
Clube de Portugal, para dia 28 de Setembro, num valor 
estimado de 350.00€ (trezentos e cinquenta euros), com 
IVA incluído, já que não existe disponibilidade na frota 
municipal; 
 
-Elaboração e produção de 100 cartazes alusivos à 
iniciativa. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

CLUBE ATLÉTICO E CULTURAL DA PONTINHA 
 

Atribuição ao Clube Atlético e Cultural da Pontinha, no 
âmbito do Programa de Apoio ao Associativismo 
Desportivo de Odivelas (PAADO) – Medida 6, de um 
apoio sob a forma de transporte, a realizar em veículo 
municipal no dia 7 de Setembro de 2008, para deslocação 
a Leiria, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2008/13529, de 2008.08.21. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

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

 
Atribuição à Comissão de Reformados, Pensionistas e 
Idosos da Póvoa de Santo Adrião, no âmbito do 
Programa de Apoio às Entidades Sociais de Odivelas 
(PAESO) - subprograma D, de um apoio sob a forma de 
transporte, a realizar em veículo municipal nos dias 27 de 
Setembro e 25 de Outubro de 2008, para deslocação a 
Coimbra e Setúbal, respectivamente, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2008/13115, de 
2008.08.07. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

JARDIM INFANTIL E POPULAR DA PONTINHA 
 

Atribuição ao Jardim Infantil e Popular da Pontinha, no 
âmbito do Programa de Apoio às Entidades Sociais de 
Odivelas (PAESO) - subprograma D, de um apoio sob a 
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forma de transporte, a realizar em veículo municipal nos 
dias 11 de Setembro, 12 de Setembro, 18 de Setembro, 7 
de Outubro e 24 de Outubro de 2008, para deslocação a 
Mafra, Lisboa, Alcácer do Sal, Óbidos, Alcácer do Sal, 
respectivamente, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2008/12719, de 2008.07.29. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

CENTRO DE DIA PARA A TERCEIRA IDADE DE OLIVAL BASTO 
 

Atribuição ao Centro de Dia para a Terceira Idade de 
Olival Basto, no âmbito do Programa de Apoio às 
Entidades Sociais de Odivelas (PAESO) - subprograma 
D, de um apoio sob a forma de transporte, a realizar em 
veículo municipal no dia 12 de Outubro de 2008, para 
deslocação a Alqueva, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2008/13248, de 2008.08.11. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO VALE DO FORNO 
 

Atribuição à Associação de Moradores do Vale do Forno, 
de um apoio sob a forma de transporte, a realizar em 
veículo municipal no dia 14 de Setembro de 2008, para 
deslocação a Alqueva, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2008/13498, de 2008.08.20. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

CONFERÊNCIA DE SANTO EUGÉNIO 
 

Atribuição à Conferência de Santo Eugénio, no âmbito do 
Programa de Apoio às Entidades Sociais de Odivelas 
(PAESO) - subprograma D, de um apoio sob a forma de 
transporte, a realizar em veículo municipal no dia 7 de 
Setembro de 2008, para deslocação a Febres, de acordo 
com o proposto na informação n.º Interno/2008/13457, 
de 2008.08.19. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

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 um apoio sob a forma de transporte, a realizar em 
veículo municipal no dia 7 de Setembro de 2008, para 
deslocação a Proença-a-Nova, de acordo com o proposto 
na informação n.º Interno/2008/12921, de 2008.07.29. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

GRUPO DESPORTIVO E RECREATIVO DO POMARINHO 
 

Atribuição ao Grupo Desportivo e Recreativo do 
Pomarinho, 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 4 de Outubro de 
2008, para deslocação ao Cartaxo, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2008/12911, de 
2008.07.25. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

SOCIEDADE MUSICAL E DESPORTIVA DE CANEÇAS 
 

Atribuição à Sociedade Musical e Desportiva de Caneças, 
no âmbito do Programa de Apoio aos Agentes Culturais 
do Concelho de Odivelas (PACO) – Programa D, de um 
apoio sob a forma de transporte, a realizar em veículo 
municipal no dia 9 de Setembro de 2008, para deslocação 
a Arranhó, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2008/13221, de 2008.08.08. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

URBANISMO 
 

 
 

LOTE 77 DO BAIRRO DO MONTE VERDE, CANEÇAS 
PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES 
PROCESSO N.º 5241/OP/GI 

 
Autorização a Luís Ribeiro Mendonça para proceder ao 
pagamento de um total de € 1732,45 (mil setecentos e 
trinta e dois euros e quarenta e cinco cêntimos) em 4 
prestações mensais, valor correspondente à licença de 
construção do lote 77 do Bairro do Monte Verde, 
Caneças, com dispensa de prestação de caução, na 
condição de a falta de pagamento de qualquer prestação 
implicar o vencimento imediato das seguintes, de acordo 
com o proposto na informação n.º 060/IF/ 
DGOU/DRU/2008, de 2008.06.23. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
 

 
Ano IX - N.º 16 9 de Setembro de 2008 17 

 

 

UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 
 
 

DESPACHOS 
 

 
 
 

PRESIDÊNCIA 
 

 
 

DESPACHO N.º 107/PRES/2008 
 

Assunto: Nomeação, em regime de substituição, de  
Dr.ª Maria Margarida das Neves Pinho, no cargo de Chefe 
da Divisão de Requalificação e Inserção de Áreas Críticas 
 
O Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Odivelas, 
aprovado pela Assembleia Municipal, em Sessão, de 7 de 
Fevereiro de 2002, publicado no Diário da República n.º 
33, Apêndice n.º 1 1-A/2002, II Série, 2° Suplemento, de 
8 de Fevereiro, alterado em Sessão, de 27 de Junho de 
2002, publicado no Diário da 
República n.º 188, Apêndice n.º 122, II Série, de 16 de 
Agosto, contempla 40 lugares de Chefe de Divisão. 
 
Na sequência da aprovação da nova Macroestrutura da 
Câmara Municipal de Odivelas, publicada no Diário da 
República, 2.a Série, n.° 123, de 27 de Junho de 2008, 
encontra-se vago o cargo de Chefe da Divisão de 
Requalificação e Inserção de Áreas Críticas. 
 
Assim, e enquanto não se proceder à abertura do 
competente procedimento concursal, nomeio, em regime 
de substituição, e por um período de 60 dias, ao abrigo do 
disposto no n.º 1 do artigo 27° do Estatuto do Pessoal 
Dirigente dos Serviços da Administração Pública, 
aprovado pela Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, alterada 
pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto, conjugado com a 
alínea b) do n.º 1 do artigo 10º do Decreto - Lei n.º 
93/2004, de 20 de Abril, alterado pelo Decreto - Lei n.º 
104/2006, de 7 de Junho, diploma que adapta à 
Administração Local a citada Lei, a Dr.ª Maria Margarida 
das Neves Pinho, Técnica Superior de Direito de 2ª 
Classe, de nomeação definitiva, do Mapa de Pessoal da 
Municipal de Odivelas, no cargo de Chefe da Divisão de 
Requalificação e Inserção de Áreas Críticas, com efeitos a 
partir do próximo dia 25 de Agosto. 
 
Odivelas, 13 de Agosto de 2008 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

(a) Susana de Carvalho Amador 
 

 
 

DESPACHO N.º 108/PRES/2008 
 

Assunto: Delegação de competências por período de 
férias 
 
Susana de Carvalho Amador, Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, no uso das competências em mim 
delegadas pela Câmara Municipal de Odivelas, pelas 
deliberações de 04 de Novembro de 2005 e 22 de 
Fevereiro de 2006, ao abrigo do artigo 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, 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, encontrando-
me em gozo de férias, durante o período de 18 a 29 de 
Agosto de 2008, pelo presente despacho designo para me 
substituir durante a duração das mesmas, o Vice-
Presidente da Câmara Municipal, o Sr. Vereador Sérgio 
Constantino Gaspar Lopes de Paiva. 
 
Esta delegação de competências entra em vigor em 18 de 
Agosto de 2008. 
 
Odivelas, 13 de Agosto de 2008 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

(a) Susana de Carvalho Amador 
 
 
 

DESPACHO N.º 109/PRES/2008 
 

Assunto: Constituição de Grupo de Trabalho para 
acompanhamento dos sem-abrigo existentes em Odivelas 
 
Considerando que: 
 
- A nível europeu e segundo dados da Federação Europeia 
de Organizações Nacionais que Trabalham com os Sem-
Abrigo - FEANTSA, o número de sem-abrigo tem 
registado um aumento constante; 
 
- A FEANTSA estima que existam três milhões de 
pessoas nestas circunstâncias, das quais 10% dormem 
permanentemente ao ar livre; 
 
- Este fenómeno assume diferentes proporções de país 
para país; 
 
- No Concelho de Odivelas também existem sem-abrigo; 
 
- A Comissão Europeia reconhece que o fenómeno dos 
sem-abrigo é uma questão complexa, pois não diz respeito 
exclusivamente a uma ausência de habitação; 
 
- Muitos dos sem-abrigo debatem-se com múltiplos 
problemas: doença mental e física, desemprego, que os 
arrastam para a espiral da pobreza; 
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- É essencial não enfocar apenas as pessoas que vivem na 
rua, mas considerar o fenómeno dos sem-abrigo numa 
perspectiva mais abrangente; 
 
- Condições de habitação e de vida dignas constituem 
duas das necessidades mais básicas do ser humano; 
 
- Actualmente, o fenómeno dos sem-abrigo é visto 
comummente como um problema multidimensional, que 
requer uma abordagem integrada e global. No entanto, as 
pessoas tendem a concentrar-se unicamente num ou outro 
aspecto dos problemas que os sem-abrigo enfrentam e 
tentam prover respostas específicas. Mas, basearmo-nos 
num único aspecto é muitas vezes ineficaz no que 
concerne á melhoria das condições dos sem-abrigo a 
longo prazo; 
 
- Urge criar medidas operacionais de prevenção a esta 
situação limite na vida do individuo, ser ou estar sem 
abrigo, abrangendo um conjunto de políticas transversais 
em toda a sua complexidade. 
 
- A análise e avaliação constante dos sem-abrigo requerem 
uma abordagem integrada e global, uma vez que abrange 
várias áreas de intervenção.  
 
Determino a constituição de um grupo de trabalho 
interdepartamental constituído pelos seguintes elementos: 
 
- Arq. Manuela Henriques — Chefe da Divisão de 
Assuntos Sociais e Coordenadora do Núcleo Executivo 
do Conselho Local de Acção Social de Odivelas 
(CLASO), Órgão estrutura da Rede Social de Odivelas; 
- Dra. Alexandra Mendes — Chefe da Divisão de 
Prevenção Higio-Sanitária; 
- Dra. Alice Santos Silva — Directora do Departamento 
de Habitação, Saúde e Assuntos Sociais; 
- Dra. Paula Ganchinho — Chefe da Divisão de Saúde e 
da Prevenção das Toxicodependências; 
- Dra. Elisabete Lucas — Chefe da Divisão de 
Fiscalização Municipal; 
- Dr. David Viegas — Coordenador do Gabinete de 
Apoio às Juntas de Freguesia. 
 
O grupo de trabalho será coordenado pela Arq. Manuela 
Henriques e secretariado pela Dra. Maria do Céu 
Gonçalves, dada a sua experiência neste assunto. 
 
Odivelas, 1 de Setembro de 2008 

 
A PRESIDENTE DA CAMA MUNICIPAL 

(a) Susana de Carvalho Amador 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESPACHO N.º 112/PRES/2008 
 

Assunto: Despacho de Delegação de Competências da 
Presidente da Câmara no Director do Departamento de 
Planeamento Estratégico e Desenvolvimento Económico, 
Arquitecto José Pedro Silva Pereira Moura Mesquita 
 
Nos termos da Lei n.° 169/99, de 18 de Setembro, com as 
alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro, no n.° 3 do artigo 29.° do Decreto-Lei n.° 
197/99, de 8 de Junho, e genericamente nos artigos 35.° e 
36.° do Código do Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.° 442/91, de 15 de 
Novembro e demais legislação habilitante, delego, pelo 
presente despacho, no Director do Departamento de 
Planeamento Estratégico e Desenvolvimento Económico, 
José Pedro Silva Pereira Moura Mesquita, as competências 
abaixo discriminadas que serão exercidas no âmbito da 
DIVISÃO DE REQUALIFICAÇÃO E INSERÇÃO DE 
ÁREAS CRITICAS: 
 
1. assinar documentos de mero expediente e 
correspondência, com excepção da dirigida a organismos 
ou entidades públicas; 
 
2. autorizar o gozo e acumulação de férias e aprovar o 
respectivo plano anual, com excepção das referentes ao 
pessoal dirigente; 
 
3. controlar a assiduidade, mediante informações, mapas e 
relatórios de assiduidade; 
 
4. justificar e injustificar faltas no âmbito do serviço, com 
excepção dos referidos no art.° 71° do estatuto disciplinar;  
 
5. visar os boletins de horas extraordinárias e de ajudas de 
custo, confirmando as informações neles constantes e a 
sua conformidade com os limites estabelecidos;  
 
6. propor a instauração de procedimentos disciplinares;  
 
7. propor ao Departamento de Gestão Administrativa e 
Financeira a autorização do abono de vencimento de 
exercício perdido por motivo de doença, bem como o 
exercício de funções que dê lugar à reversão de 
vencimento de exercício;  
 
8. solicitar ao Departamento de Gestão Administrativa e 
Financeira a verificação domiciliária de doença nos termos 
do artigo 33° do Decreto-Lei n.° 100/99, de 31 de Março, 
bem como mandar submeter funcionários a juntas 
médicas;  
 
9. autorizar a passagem de certidões ou fotocópias 
autenticadas aos interessados, relativas a processos ou 
documentos constantes de processos arquivados, e que 
careçam de despacho ou deliberação dos eleitos locais, 
com respeito pelas salvaguardas estabelecidas por lei;  
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10. autorizar a restituição aos interessados de documentos 
juntos a processos;  
 
11. praticar actos e formalidades de carácter instrumental 
necessários ao exercício da minha competência decisória;  
 
12. promover a publicação das decisões ou deliberações 
previstas no artigo 91° da Lei n.° 169199, de 18 de 
Setembro, alterada pela Lei n.° 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro;  
 
13. autorizar despesas de aquisição de bens e serviços até 
ao montante de 2.500 € (dois mil e quinhentos euros), 
sempre com respeito pela disciplina de execução 
orçamental estabelecida nas alíneas d), e) e f) do ponto 
2.3.4 do POCAL, aprovado pela Lei n.° 54-A/99, de 22 
de Fevereiro, alterada pela Lei n.º 162/99, de 14 de 
Setembro, e pelo Decreto-Lei n.° 315/2000, de 2 de 
Dezembro, e o cumprimento do estabelecido no artigo 
16° do Decreto-Lei n.° 197/99, de 8 de Junho;  
 
14. autorizar o pagamento das despesas até ao montante 
de 2.500 € (dois mil e quinhentos euros), nos termos do 
Decreto-Lei n.° 197/99, de 8 de Junho;  
 
15. Planear e promover de forma integrada as acções 
destinadas a recuperar e reabilitar as áreas urbanas 
consideradas criticas do Município de Odivelas;  
 
16. Elaborar os estudos necessários ao planeamento e 
programação da intervenção;  
 
17. Colaborar e prestar apoio técnico na elaboração de 
regulamentos, posturas e outras normas municipais que 
visem a reconversão de áreas criticas;  
 
18. Elaborar os projectos de revitalização dos espaços 
públicos nas áreas de intervenção, bem como promover e 
acompanhar as respectivas obras de execução;  
 
19. Informar os processos de licenciamento de obras, nas 
áreas da sua intervenção;  
 
20. Emitir parecer sobre a utilização dos espaços situados 
nas suas áreas de intervenção;  
 
21. 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;  
 
22. Promover vistorias em edifícios situados ou espaços 
situados nas suas áreas de intervenção;  
 
23. Proceder ao levantamento da situação habitacional das 
suas áreas de intervenção e colaborar com os Serviços 
Municipais de habitação na resolução das carências 
detectadas;  
 

24. Elaborar e propor os planos de actividade anual e 
plurianual e os respectivos orçamentos, tendo em conta os 
estudos de planeamento e programação, bem como as 
metas intercalares fixadas;  
 
25. Proceder anualmente à avaliação dos resultados da 
recuperação das áreas criticas, elaborar o relatório de 
actividades e propor eventuais revisões, de acordo com a 
análise dos resultados.  
 
As competências agora delegadas poderão ser revogadas a 
todo o tempo desde que as circunstâncias o justifiquem e, 
bem assim, poderão ser revogados quaisquer actos 
praticados pelo delegado.  
 
Poderá ainda o delegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, o delegado 
abster-se da prática de quaisquer acções ou iniciativas que 
por qualquer forma sejam susceptíveis de alterar a situação 
existente, enquanto o processo ou assunto não lhe for 
devolvido.  
 
Do exercício das competências delegadas, deverá o 
delegado prestar ao delegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar.  
 
As competências agora delegadas poderão, por sua vez, 
ser objecto de subdelegação sempre que tal se justifique e 
com autorização prévia da signatária.  
 
Odivelas, 1 de Setembro de 2008  

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

(a) Susana de Carvalho Amador 
 
 
 
 

VEREAÇÃO 
 

 
 

DESPACHO N.º 1/GVJE/2008 
 

Assunto: Subdelegação de assinatura de correspondência e 
expediente, no âmbito da Divisão de Saúde e da 
Prevenção das Toxicodependências, no Dr. Pedro Aires 
da Cruz Vasconcelos Fernandes 
 
Nos termos da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as 
alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2001, de 11 de 
Janeiro, e de acordo com as normas do Código do 
Procedimento Administrativo e ao abrigo do disposto no 
Despacho de Delegação de Competências da Senhora 
Presidente da Câmara Municipal de Odivelas no 
signatário, Despacho n.º 54/PRES/2006 de 08 de Março 
de 2006, pelo presente Despacho subdelego, durante o 
período de férias da Sra. Chefe da Divisão de Saúde e da 
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Prevenção das Toxicodependências, Dra. Paula Alexandra 
da Silva Ganchinho, o qual decorre de 18 de Agosto a 5 
de Setembro de 2008, no Sr. Coordenador do Sector de 
Prevenção das Toxicodependências e Doenças Infecto-
Contagiosas, Dr. Pedro Aires da Cruz Vasconcelos 
Fernandes, a assinatura da correspondência e do 
expediente necessário à instrução dos processos no 
âmbito da Divisão de Saúde e da Prevenção das 
Toxicodependências. 
 
Odivelas, 21 de Agosto de 2008 

 
O Vereador 

(a)José Esteves 
 
 
 
 

OUTROS DESPACHOS 
 

 
 

DESPACHO N.º 01/DHSAS/DAS/2008 
 

Assunto: Subdelegação de assinatura de correspondência e 
expediente, no âmbito da Divisão de Assuntos Sociais, no 
Dr. João Miguel Sousa Leal - Técnico Superior de 2.ª 
Classe. 
 
Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 5.° do 
Decreto-Lei n.º 104/2006, de 7 de Junho, diploma que 
aplicou à Administração Local a Lei n.º 2/2004, de 15 de 
Janeiro, com as alterações da Lei n.º 51/2005 de 30 de 
Agosto (Estatuto do Pessoal Dirigente), subdelego, pelo 
presente despacho, durante o período de 18 de Agosto a 5 
de Setembro de 2008, datas em que me encontrarei 
ausente por motivos de férias, no Técnico Superior de 2.ª 
Classe, Dr. João Miguel Sousa Leal, a assinatura da 
correspondência e do expediente necessário à instrução 
dos processos no âmbito da respectiva Divisão. 
 
Odivelas, 7 de Agosto de 2008 
 

Por Subdelegação de Competências da 
Senhora Vereadora Eduarda Barros 

A Chefe da Divisão de Assuntos Sociais 
(a)Manuela Henriques Arq.ª 

 
 
 

DESPACHO N.º 19/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 42/PRES/2008, ao abrigo 
pelos artigos 70° da Lei no 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.º 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, pelo presente 
despacho, subdelego, para serem exercidas no âmbito 
deste Departamento, sem prejuízo e independentemente 
da subdelegação de competências a que se refere o meu 
despacho n.º 08/DGOU/2008, de 2 de Junho, na Sra. 
Arquitecta Lizete da Conceição Brito Coelho Cunha, 
Chefe da Divisão de Reabilitação Urbana, as competências 
previstas pelos artigos 68° e 70° n.º 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) Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias 
autenticadas aos interessados, relativas a processos ou 
documentos constantes de processos arquivados, e que 
careçam de despacho ou deliberação dos eleitos locais, 
com respeito pelas salvaguardas estabelecidas por lei; 
 
c) Praticar outros actos e formalidades de carácter 
instrumental (direcção de instrução de procedimentos), 
necessários ao exercício da competência decisória 
do delegante. 
 
Esta subdelegação de competências vigorará de 18 a 29 de 

Agosto de 2008. 
 

Odivelas, 8 de Agosto de 2008 
O Director do D.G.O.U., 

(a)António de Sousa 
Arquitecto Assessor 

 
 
 

DESPACHO N.º 1/DAJG/DP/2008 
 

Assunto: Subdelegação de assinatura de correspondência e 
expediente, no âmbito da Divisão de Património, na 
Técnica Superior de 1.ª classe - Dra Ana Cristina Teixeira 
de Mira Godinho 
 
Nos termos do disposto no n.º 3 do Artigo 5° do 
Decreto-Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, diploma que 
aplicou à Administração Local a Lei n.º 2/2004, de 15 de 
Janeiro (Estatuto do Pessoal Dirigente) e, nos termos do 
disposto nos art.° 35º a 40° do Código de 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, subdelego, durante o meu 
período de férias, de 14 a 29 de Agosto de 2008, na 
Técnica Superior de Direito de 2ª Classe, Dra Ana Cristina 
Teixeira de Mira Godinho, a assinatura da 
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correspondência e do expediente necessário à instrução 
dos processos no âmbito da respectiva Divisão. 
 
Odivelas, 14 de Agosto de 2008 

 
Por subdelegação de competências 
O Chefe da Divisão de Património 

(a)António Carrilho, Dr. 
 
 
 

DESPACHO N.º 02/DGAF/2008 
 
Assunto: Subdelegação de Competências do Director do 
Departamento de Gestão Administrativa e Financeira na 
Chefe de Divisão de Aprovisionamento - Dra. Helga 
Patrícia Fino da Silva Beirão Paulo 
 
Considerando a entrada em vigor do Código dos 
Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
18/2008, de 29 de Janeiro, e as delegações de 
competências existentes na Câmara Municipal de 
Odivelas, torna-se necessário que, a partir da presente 
data, se proceda a alteração do Despacho n.º 
03/DGAF/2006, de 15 de Maio de 2006. 
 
Assim, a alínea h), do Despacho n.º 03/DGAF/2006, 
passa a ter a seguinte redacção: 
 
h) no âmbito das atribuições da Divisão de 
Aprovisionamento, autorizar a realização de despesas 
orçamentadas com a locação e aquisição de bens e 
serviços até ao limite de € 2.500,00 (dois mil e quinhentos 
euros) no âmbito do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de 
Junho, bem como as competências atribuídas à entidade 
pública contratante pelo Código dos Contratos Públicos, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, 
quanto aos procedimentos adjudicatórios que se 
contenham naquele limite, sempre com respeito pela 
disciplina de execução orçamental estabelecida nas alíneas 
d), e) e f) do ponto 2.3.4 do POCAL, aprovado pela Lei 
n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, e o cumprimento do 
estabelecido no artigo 16°, do Decreto-Lei n.º 197/99, de 
8 de Junho; 
 
Odivelas, 21 de Agosto de 2008 
 

Por Delegação de Competências da Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas 
Despacho n.º 82/PRES/2006 

 
O Director do Departamento de 

Gestão Administrativa e Financeira 
(a)Rui Vieira 

 
 
 
 
 
 

DESPACHO N.º 03/DGAF/2008 
 

Assunto: Subdelegação de competências na Chefe de 
Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga Patrícia Fino 
da Silva Beirão Paulo 
 
De acordo com o disposto no art.° 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, nos artigos 35º e 36° 
do Código do Procedimento Administrativo, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro e 
demais legislação habilitante, e ao abrigo do disposto no 
despacho de delegação de competências 
n°82/PRES/2006, de 15 de Maio de 2006, ao seu 
aditamento, no despacho n.º 41/PRES/2007, de 21 de 
Junho de 2007, e à sua alteração, no despacho n.º 
106/PRES/2008, de 06 de Agosto de 2008, da Senhora 
Presidente de Câmara, subdelego, pelo presente despacho, 
durante o período de 01 de Setembro de 2008 a 05 de 
Setembro de 2008, datas em que me encontrarei ausente 
por motivo de férias, na Senhora Chefe de Divisão de 
Aprovisionamento, Dra. Helga Patrícia Fino da Silva 
Beirão Paulo, as competências que me foram delegadas e 
que serão exercidas no âmbito do Departamento de 
Gestão Administrativa e Financeira e em relação a todas 
as unidades orgânicas do Município. 
 
As competências ora subdelegadas poderão ser revogadas 
a todo o tempo, desde que as circunstâncias o justifiquem 
e, bem assim, poderão ser revogados quaisquer actos 
praticados pelo subdelegado. 
 
Do exercício das competências ora subdelegadas, deverá o 
subdelegado prestar ao subdelegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
Odivelas, 28 de Agosto de 2008 
 

Por delegação de competências 
O Director do Departamento de 

Gestão Administrativa e Financeira 
(a)Rui Vieira 
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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/2008/13378, de 14.08.2008, referente ao 
período de 23 a 29 de Julho de 2008: 
 
Departamento de Habitação Saúde e Assuntos Sociais 
 
Sector de Gestão do Parque Habitacional 
 
EDOC/2008/46520 
Processo nº 0903/031-2007 
Interno/2008/12563 de 2008-07-25 
Assunto: Reajustamento do valor de renda apoiada. Fogo: 
Urbanização da Arroja, Rua G, Lote 4 – 1º Fte, Odivelas. 
Titular: Maria Spencer Cabral Moniz.  
Decisão: Reajustamento do valor da renda apoiada, para uma 
renda no valor de € 260,05, com início de pagamento em Agosto 
de 2008, tendo em conta a composição e rendimentos do 
agregado familiar de Maria Spencer Cabral Moniz, residente na 
Urbanização da Arroja – Rua G, Lote 4 – 1º Frt. – Odivelas.   
Data: 2008-07-28 
 
 
Sector de Reabilitação de Habitação 
 
EDOC/2008/35233 
Processo nº 12.03/05-2007 
Interno/2008/12372 de 2008-07-22 
Assunto: Inquérito Administrativo: Empreitada de obras de 
reabilitação em partes comuns em prédio municipal sito na “ 
Rua Rainha Santa Isabel, nº 05, Bairro Quinta das Pretas – 
Famões”. 
Decisão: Inquérito Administrativo relativo à empreitada de “ 
obras de reabilitação em partes comuns no fogo municipal sito 
na Rua Rainha Santa Isabel, nº 5, Bairro Quinta das Pretas – 
Famões”, adjudicada à empresa Manuel Esteves Moreira, Lda, 
através de afixação de edital nº 24/VJE/2008, pelo que, durante 
quinze dias que decorrem a partir da data de afixação deste, 
acrescidos de mais oito, poderão os interessados apresentar 
quaisquer reclamações, sendo que não serão consideradas as 
reclamações apresentadas fora do prazo acima estabelecido. 
Data: 2008-07-29 
 
 
Sector de Intervenção Social 
 
EDOC/2008/51769 
Interno/2008/12917 de 2008-07-31 
Assunto: Desdobramento e actualização do agregado familiar do 
Sr. Francisco Tavares, nº PER 061.0066.1, Azinhaga dos 
Besouros Norte, Freguesia da Pontinha.  
Decisão: Desdobramento e integração no PER de elementos do 
agregado familiar de Francisco Tavares – PER nº 061.0066.1, 
residente na Azinhaga dos Besouros Norte – Pontinha, sendo 

que a titularidade do 2º agregado será atribuída a José António 
Semedo Tavares, do qual fazem tarde Ana Maria Tavares, Paulo 
Sérgio Tavares, e Hélder Semedo Tavares, bem como exclusão 
do PER, via Edital nº 26/VJE/2008, de Bruno Alexandre 
Semedo Tavares e Helena Sofia Semedo Tavares.     
Data: 2008-08-01 
 
 
 
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/2008/13381, de 14.08.2008, referente ao período de 
23 a 29 de Julho de 2008: 
 
Departamento de Habitação Saúde e Assuntos Sociais 
 
Sector de Reabilitação de Habitação 
 
EDOC/2007/25384 
Interno/2008/09895 de 2008-06-09 
Assunto: Abertura de Procedimento: Anomalias verificadas em 
fogo municipal sito na “Rua Prof. Dr. Augusto Abreu Lopes, nº 
56 – 2º e 3º Dto., Bairro Gulbenkian – Odivelas.” 
Decisão: Abertura de procedimento por ajuste directo através de 
envio de convite – circular para consulta à empresa: Armando 
Ferreira & Filhos, Lda., da empreitada de obras de reparação ao 
fogo sito na Rua Dr. Augusto Abreu Lopes, nº 56 – 2º e 3º Dto. 
– Bairro Gulbenkian – Odivelas, o valo estimado de € 1.334,07 
+ IVA.  
Data: 2008-07-29 
 
EDOC/2007/91797 
Processo nº 12.03/14-2007 
Interno/2008/12438 de 2008-07-23 
Assunto: Pagamento de Factura. Empreitada de obras de: 
Reabilitação em fogo municipal, sito na Praceta 25 de Agosto, nº 
2, 1º Dto. – Bairro Municipal da Quinta das Pretas / Famões. 
Decisão: Ao DGAF/DF para pagamento da factura nº 352 da 
empresa Armando Ferreira & Filhos, Lda no valor de € 9.040,30 
+ IVA. 
Data: 2008-07-29 
 
 
 
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/2008/13035, de 05.08.2008, 
referente ao período de 22 de Julho a 5 de Agosto de 2008: 
 
Assunto: Actualização da renda para 2008 do fogo sito na Av. 
Combatentes do Ultramar, nº 1-1º Dto. em Odivelas, para o 
valor mensal de € 581,23 (quinhentos e oitenta e um euros e 
vinte e três cêntimos), a partir de Setembro/08, inclusive, de 
acordo com a informação n.º Interno/2008/12778, 2008-07-30. 
Decisão da Directora do DHSAS: Ao DGAF/DF: Para efeitos 
de actualização do cabimento, compromisso e pagamento a 
partir do mês de Setembro, tal como decorre da legislação em 
vigor. 
Data da Decisão: 2008.07.30 
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Assunto: Actualização da renda para 2008 do fogo sito na Rua 
Amélia Rey Colaço, nº 3-8º Fte. – Arroja em Odivelas, para o 
valor mensal de € 438,57 (quatrocentos e trinta e oito euros e 
cinquenta e sete cêntimos), a partir de Setembro/08, inclusive, 
de acordo com a informação n.º Interno/2008/12785, 2008-07-
30. 
Decisão da Directora do DHSAS: Ao DGAF/DF: Para efeitos 
de actualização do cabimento, compromisso e pagamento a 
partir do mês de Setembro, tal como decorre da legislação em 
vigor. 
Data da Decisão: 2008-07-30 
 
Assunto: Actualização da renda para 2008 do fogo sito na Rua 
Comandante Augusto Castilho, nº 14-2º Andar – Póvoa de 
Santo Adrião, para o valor mensal de € 475,55 (quatrocentos e 
setenta e cinco euros e cinquenta e cinco cêntimos), a partir de 
Agosto/08, inclusive, de acordo com a informação n.º 
Interno/2008/12782, 2008-07-30. 
Decisão da Directora do DHSAS: Urgente. Ao DGAF/DF: 
Para efeitos de actualização do cabimento, compromisso e 
pagamento a partir do mês de Agosto, tal como decorre da 
legislação em vigor. 
Data da Decisão: 2008-07-30 
 
Assunto: Actualização da renda para 2008 do fogo sito na 
Praceta Florbela Espanca, nº 3-2º Esq. – Arroja, Odivelas, para o 
valor mensal de € 423,77 (quatrocentos e vinte e três euros e 
setenta e sete cêntimos), a partir de Setembro/08, inclusive, de 
acordo com a informação n.º Interno/2008/12784, 2008-07-30. 
Decisão da Directora do DHSAS: Ao DGAF/DF: Para efeitos 
de actualização do cabimento, compromisso e pagamento a 
partir do mês de Setembro, tal como decorre da legislação em 
vigor. 
Data da Decisão: 2008-07-30 
 
 
 
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/2008/13479, de 19.08.2008, 
referente ao período de 5 a 19 de Agosto de 2008: 
 
Assunto: Pagamento à firma “Manuel Esteves Moreira, Lda.” da 
factura n.º 2406, correspondente ao Auto de Medição Único, 
referente à empreitada de obras de reparação em partes comuns 
de prédio municipal, sito na Rua Domingos António de 
Carvalho nº 8 – Bairro Municipal da Quinta das Pretas – 
Famões, no valor de € 1.747 (mil setecentos e quarenta e sete 
euros) + IVA à taxa legal em vigor, de acordo com a informação 
n.º Interno/2008/12033, 2008-07-15. 
Decisão da Directora do DHSAS: Ao DGAF/DF: Para efeitos 
de pagamento. 
Data da Decisão: 2008-08-05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SOCIOCULTURAL 
 

 
 
Decisões com eficácia externa, tomadas no âmbito do 
Departamento Sociocultural, pela Senhora Vereadora Maria 
Fernanda Franchi, ao abrigo das competências subdelegadas pelo 
Despacho n.º 10/PRES/2005, nos termos da Informação n.º 
Interno/2008/13535, de 21.08.2008, referente ao período de 14 
de Julho a 20 de Agosto de 2008: 
 
Departamento Sociocultural 
 
Divisão de Projectos Sócio Educativos 
 
Informação n.º: Interno/2008/12691 
Assunto: Projecto PAMA – Compromisso e Pagamento à 
Municipália, E. M., relativa ao pagamento da mensalidade do 
Projecto de Adaptação ao Meio Aquático, no valor de €1.202,82.  
Decisão: Ao DGAF/DF para compromisso e pagamento à 
Municipália. 
Data: 30-07-2008 
 
Informação n.º: Interno/2008/13301 
Assunto: Compromisso e Pagamento de subsídio à Escola 
Profissional Agrícola D. Dinis da Paiã, referente ao Programa do 
Urbano ao Rural, no valor de €3.773,95.  
Decisão: Ao DGAF/DF para compromisso e pagamento à 
Escola Profissional Agrícola D. Dinis da Paiã. 
Data: 18-08-2008 
 
 
Divisão de Cultura, Juventude e Turismo 
 
Informação n.º: Interno/2008/10815 
Assunto: Cabimento, compromisso e Pagamento à Junta de 
Freguesia de Caneças, relativa à cedência de barracas de madeira 
com montagem e desmontagem em 2008 sobre as Rotas das 
Comunidades, no valor de €174,30.  
Decisão: Ao DGAF/DF para compromisso e pagamento de 
acordo com a informação. 
Data: 14-07-2008 
 
Informação n.º: Interno/2008/12676 
Assunto: Rotas das Comunidades – Pedido de Cabimento, 
compromisso e Pagamento de jantares a alguns funcionários do 
DSC, GCRPP e fadistas, no valor de €180.  
Decisão: Ao DGAF/DF para compromisso e pagamento. 
Data: 30-07-2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


