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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 
 

1188..ªª  RREEUUNNIIÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  
 

RReeaalliizzaaddaa  eemm  2244  ddee  SSeetteemmbbrroo  ddee  22000088  
 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 
 

VOTO 
 

 
 

VOTO DE CONGRATULAÇÃO 
 

“Vem a Câmara Municipal de Odivelas reunida em 24 de 
Setembro de 2008 congratular-se pela implementação do 
Programa “Magalhães”. 
 
Prevendo a distribuição, até ao final do ano de 2008, de 
cerca de meio milhão de computadores aos alunos dos 1.º 
e 2.º Ciclos do Ensino Básico, esta medida irá permitir o 
reforço da aposta feita na melhoria da qualidade do ensino 
e no incremento da info-inclusão, tratando-se de uma 
medida verdadeiramente promotora de equidade social ao 
garantir o acesso universal às tecnologias de informação e 
comunicação.” 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

PROTOCOLOS 
 

 
 

PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE A COMISSÃO PARA A 
CIDADANIA E IGUALDADE DE GÉNERO E O 

MUNICÍPIO DE ODIVELAS 
 

Revogação do Protocolo assinado entre a Comissão para a 
Igualdade e para os Direitos das Mulheres (CIDM) e o 
Município de Odivelas, (11.ª Reunião Ordinária da 
Câmara Municipal, realizada em 31 de Maio de 2006), 
(Boletim Municipal das Deliberações e Decisões, n.º 11 de 2006, 
página 15). 
 

Proposta de celebração de um novo Protocolo de 
Cooperação a celebrar entre a Comissão para a Cidadania 
e Igualdade de Género (GIG) e o Município de Odivelas, 
nos termos da minuta que se encontra anexa à informação 
interno/2008/14436, de 2008-09-15, bem como que até 
ao final do corrente ano, deverá ser apresentado a este 
Executivo o Plano Municipal para a Igualdade. 

 
 

“Protocolo de Actuação na Área da Igualdade de Género 
 

Considerando que nos termos do disposto no Artigo 9.° 
da Constituição da República Portuguesa, constitui uma 
das tarefas fundamentais do Estado Português promover 
a igualdade de género; 
 
Considerando que a realização de uma efectiva igualdade 
de género é uma dimensão fundamental da protecção e 
promoção dos direitos da pessoa humana e constitui um 
forte indicador da qualidade da democracia; 
 
Considerando que a implementação da estratégia de 
integração da perspectiva de género nas politicas e acções 
promovidas pelas autarquias, não só contribuirá para 
promover uma igualdade de género efectiva e responder 
melhor às necessidades e aspirações das diferentes 
categorias de cidadãos e cidadãs, mas também terá como 
consequência uma melhor utilização dos recursos 
humanos e financeiros, uma melhor qualidade da tomada 
de decisão e um melhor funcionamento da democracia; 
 
Considerando que a eliminação dos estereótipos de 
género e a alteração dos modelos sociais e 
comportamentais deles decorrentes constituem uma 
preocupação constante das orientações e resoluções do 
Conselho da Europa e da União Europeia; 
 
Considerando que é atribuição das autarquias locais o que 
diga respeito aos interesses próprios, comuns e específicos 
das populações respectivas, designadamente nas áreas de 
intervenção previstas na Lei n.° 169/99, de 18 de 
Setembro, com a redacção que lhe foi dada pela Lei n.° 5-
A/2002, de 11 de Janeiro; 
 
Considerando que a Comissão para a Cidadania e 
Igualdade de Género tem por missão garantir a execução 
das políticas públicas no âmbito da cidadania e de 
promoção e defesa da igualdade de género, nos termos do 
n.° 1 do artigo 2.° do Decreto-Lei n.° 164/2007, de 3 de 
Maio, e que nos termos do n.° 2 do mesmo artigo a CIG 
deve promover a educação para a cidadania e a realização 
de acções tendentes à tomada de consciência cívica 
relativamente à identificação das situações de 
discriminação e das formas de erradicação das mesmas, 
bem como promover acções que facilitem uma 
participação paritária na vida económica, social, política e 
familiar, e que nos termos do mesmo dispositivo legal 
incumbe ainda à CIG prestar assistência técnica a 
iniciativas na área da cidadania e igualdade de género 
promovidas por outras entidades; 
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Considerando serem as autarquias locais e a Comissão 
para a Cidadania e Igualdade de Género entidades 
responsáveis, entre outras entidades, pela prestação directa 
de informação profissional, nos termos do Decreto-Lei 
n.° 59/92, de 13 de Abril, e que a política da Igualdade de 
Género constitui um meio para alcançar a revalorização 
profissional;  
 
Considerando ainda que as autarquias locais, pela sua 
proximidade com as populações, se configuram como 
impulsionadoras e agentes de desenvolvimento e se 
apresentam, por isso, como instrumentos privilegiados de 
concretização de acções e medidas que tenham como 
objectivo a promoção da política de Igualdade de Género 
e a participação e representação equilibrada dos dois sexos 
na vida cívica, social, política e laboral; 
 
Entre: 
 
O MUNICÍPIO DE ODIVELAS, pessoa colectiva n.° 
504293125, com sede nos Paços do Concelho, Rua 
Guilherme Gomes Fernandes, Quinta da Memória, em 
Odivelas, representado neste acto pela sua Presidente, 
Susana de Carvalho Amador, com poderes para o acto, 
adiante designado por Câmara Municipal; 
 
E 
 
A COMISSÃO PARA A CIDADANIA E 
IGUALDADE DE GÉNERO, pessoa colectiva n.° 
600024784, com sede na Avenida da República, n.° 32, 1.º 
Andar, em Lisboa, representada neste acto pela sua 
Presidente, Elza Maria Henriques Deus Pais, com poderes 
para o acto de acordo com o artigo 7.º n.° 1 alínea m) da 
Lei n.° 2/2004 de 15 de Janeiro com as alterações da Lei 
n.° 51/2005 de 30 de Agosto, adiante designada por CIG; 
 
É celebrado o presente protocolo, celebrado entre as 
partes, e que se regerá de acordo com as seguintes 
cláusulas: 

 
Primeira 

 
1. Compete à Câmara Municipal, no desenvolvimento 
integrado de uma perspectiva de género nas políticas da 
autarquia, como forma de promover uma efectiva 
igualdade entre mulheres e homens: 
 
1.1 Adoptar um Plano Municipal para a Igualdade entre 
mulheres e homens que integre a perspectiva de género 
enquanto estratégia no quadro da definição, execução e 
avaliação das políticas e acções desenvolvidas pela Câmara 
Municipal; 
 
1.2 Nomear, pelo menos, um/a Conselheiro/a Municipal 
para a Igualdade que assegure a consultoria na definição 
de medidas com vista à integração de uma perspectiva de 
género nas decisões e acções a implementar pela 
autarquia, bem como a dinamização, concretização, 

coordenação, acompanhamento e avaliação de políticas e 
acções concertadas nesta matéria;  
 
1.3 Criar ou reforçar uma estrutura e/ou mecanismo de 
suporte à promoção da cidadania e da igualdade de género 
na autarquia, dotando-a dos recursos necessários à 
execução das acções destinadas à implementação destas 
medidas;  
 
1.4 Sensibilizar os/as seus/suas funcionários/as e agentes 
para a incidência que os seus procedimentos e práticas 
têm sobre as mulheres e os homens a que as mesmas são 
destinadas, com vista a encorajar e fomentar a mudança; 
 
1.5 Facilitar e/ou promover formação inicial e contínua 
dirigida aos/às seus/suas funcionários/as e agentes de 
forma a capacitá-los/as para a promoção activa da 
cidadania e da igualdade de género; 
 
1.6 Avaliar as políticas implementadas pela Câmara 
Municipal à luz do seu impacto sobre cada sexo; 
 
1.7 Promover a representação equilibrada dos dois sexos 
na designação para cargos e funções autárquicas; 
 
1.8 Promover o esclarecimento e sensibilização das 
populações e das entidades locais sobre a Igualdade de 
Género, nomeadamente através da integração da 
perspectiva de género nas actividades das redes de actores 
locais já existentes, com particular destaque para as redes 
sociais, os meios de comunicação social locais e os 
serviços de atendimento ao público;  
 
1.9 Promover e difundir informação relativa à existência 
de programas e incentivos à formação profissional, 
emprego e actividades económicas e de desenvolvimento, 
com maior aplicabilidade no concelho; 
 
2. Compete ainda à Câmara Municipal: 
 
2.1 Garantir igualdade de condições de acesso às acções 
co-financiadas pelos Fundos Estruturais; 
 
2.2 Garantir a prestação de informação e o 
encaminhamento de vítimas de violência na família. 
 
2.3 Garantir que os documentos utilizados pela autarquia, 
quer internamente, quer na sua relação com os/as 
munícipes e entidades locais, contenham textos e imagens 
que veiculem uma representação equilibrada dos dois 
sexos; 
 
2.4 Facilitar e promover a conciliação da vida profissional 
e privada de mulheres e homens que residam e/ou 
trabalhem no município; 
 
2.5 Manter contactos regulares e permanentes com a 
Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género sobre 
as actividades desenvolvidas nas áreas referidas nas alíneas 
anteriores.  
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Segunda 
 

Compete à Comissão para a Cidadania e Igualdade de 
Género: 
 
1. Formar os/as funcionário/as a designar pela Autarquia, 
nomeadamente Conselheiros/as para a Igualdade e 
outros/as que venham a ser encarregados/as, pela 
autarquia, da promoção da Cidadania e da Igualdade, ou 
dos serviços de atendimento ao público; 
 
2. Prestar consultoria à execução, pela autarquia, das 
medidas previstas em 1.1, 1.3, 1.6, e 1.8 e 2.2 e 2.4, 
contempladas neste Protocolo; 
 
3. Fornecer material informativo e formativo de apoio ao 
cumprimento deste Protocolo (publicações, vídeos, 
exposições, etc.); 
 
4. Apoiar a prestação de informação técnica, pela 
autarquia, na área da Cidadania e da Igualdade de Género 
e da Violência Doméstica; 
 
5. Promover, junto da autarquia, a divulgação de 
experiências neste domínio, desenvolvidas por outras 
autarquias e organizações ao nível nacional e Comunitário. 

 
Terceira 

 
As alterações ao presente protocolo só poderão ser feitas 
mediante adenda a qual fará parte integrante do mesmo. 

 
Quarta 

 
O presente protocolo entrará em vigor na data da sua 
assinatura e terá a duração de um ano, sendo 
automaticamente renovado por iguais e sucessivos 
períodos, salvo se alguma das partes outorgantes não 
pretender renová-lo, devendo para esse efeito manifestar 
essa vontade através de carta registada com aviso de 
recepção dirigida à sede das entidades outorgantes com a 
antecedência mínima de sessenta dias relativamente ao fim 
do prazo inicial ou renovado. 
 
O presente protocolo é feito em dois exemplares, ambos 
valendo como originais, os quais vão ser assinados pelas 
partes outorgantes, sendo um exemplar entregue a cada 
uma delas.  
 
…. de 2008 

 
A Presidente da CIG 

(Elza Maria Henriques Deus Pais) 
 

A Presidente da Câmara Municipal de Odivelas 
(Susana de Carvalho Amador)” 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 

PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE 
ODIVELAS E A ESCOLA SECUNDÁRIA DE ODIVELAS 

CURSOS DE PORTUGUÊS PARA IMIGRANTES 
 

Protocolo de cooperação a celebrar entre o Município de 
Odivelas e a Escola Secundária de Odivelas, tendo como 
principais objectivos, operacionalizar um curso de língua e 
cultura portuguesa para a comunidade imigrante, 
promover a língua portuguesa enquanto veículo de 
integração na sociedade e no mercado de trabalho, facilitar 
o processo de integração dos imigrantes, nos termos da 
minuta anexa à informação nº interno/2008/14539, de 
2008-09-16. 

 
 

“Protocolo de Cooperação 
 

Entre: 
 
MUNICÍPIO DE ODIVELAS, com sede nos Paços do 
Concelho, Rua Guilherme Gomes Fernandes — Quinta 
da Memória, 2675 -  372 Odivelas, pessoa colectiva 504 
293 125, representada neste acto, pela Exma. Senhora 
Presidente Dra. Susana de Carvalho Amador, e adiante 
designado por Primeiro Outorgante. 
 
E 
 
ESCOLA SECUNDÁRIA DE ODIVELAS sita na Av. 
Prof. Dr. Augusto Abreu Lopes, 2675 -  300 Odivelas, 
representada neste acto, pelo Professor Luís Afonso, 
Presidente da Assembleia da Escola Secundária de 
Odivelas, e adiante designada por Segundo Outorgante. 
 
Tendo em consideração que: 
 
• No Concelho de Odivelas a população residente é de 
133847 habitantes, a população estrangeira é de 15083, 
sendo que a maior comunidade de imigrantes é 
proveniente dos PALOP’S (9133); 
 
• Os diversos estudos elaborados no âmbito desta 
temática, indicam que os problemas mais prementes, 
manifestados pela comunidade imigrante, estão 
relacionadas com a precariedade da habitação, emprego, 
dificuldades na obtenção de médico de família, integração 
social, linguísticas e culturais e diminutas estruturas de 
apoio; 
 
• O Município, desde há muito a esta parte demonstra 
particular atenção às especificidades desta comunidade, 
tendo para o efeito levado a cabo várias acções de apoio, 
nomeadamente a abertura de um Centro Local de Apoio à 
Integração do Imigrante (CLAII), que permite a esta 
comunidade ter acesso a várias informações; 
 
• É de suma importância promover a língua portuguesa, 
enquanto veículo de integração na sociedade e no 
mercado de trabalho, e como elemento facilitador do 
processo de adaptação. 
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É celebrado o presente protocolo de cooperação que se 
rege pelas cláusulas seguintes: 

 
Cláusula 1ª 
(Objectivos) 

 
A cooperação entre as partes signatárias tem por 
objectivos: 
 
a) Operacionalizar um curso de língua e cultura 
portuguesa para a comunidade imigrante; 
 
b) Promover a língua portuguesa enquanto veículo de 
integração na sociedade e no mercado de trabalho; 
 
c) Facilitar o processo de integração dos imigrantes. 

 
Cláusula 2ª 

(Público-alvo) 
 

O público-alvo desta acção de cooperação são todos os 
imigrantes adultos residentes no Concelho. 

 
Cláusula 3ª 

(Obrigações do Município de Odivelas) 
 

O Município de Odivelas, através da Divisão de Assuntos 
Sociais, compromete-se a: 
 
a) Efectuar a divulgação do curso; 
 
b) Assegurar o apoio logístico; 
 
c) Distribuir materiais informativos; 
 
d) Efectuar a articulação com a Comunidade Imigrante; 
 
e) Efectuar o acompanhamento técnico do projecto; 
 
f) Assegurar o transporte dos alunos que frequentam o 
presente curso aquando das visitas de estudo (máximo 
duas por turma), de acordo com a disponibilidade da frota 
municipal. 

 
Cláusula 4ª 

(Obrigações da Escola Secundária de Odivelas) 
 

A Escola Secundária de Odivelas compromete-se a: 
 
a) Disponibilizar professores para a realização do curso, 
sem custos para o Município de Odivelas; 
 
b) Receber as inscrições dos interessados, seleccioná-los e 
elaborar as três turmas que o constituem; 
 
c) Disponibilizar o material didáctico e pedagógico para a 
concretização do curso; 
 
d) Distribuir materiais informativos; 
 

e) Elaborar a avaliação de cada aluno e a emitir os 
respectivos Certificados; 
 
f) Disponibilizar instalações adequadas que permitam a 
realização do curso. 

 
Cláusula 5ª 

(Reuniões de coordenação) 
 

1) Os Outorgantes realizarão uma reunião trimestral, de 
molde a avaliar o projecto em termos gerais e acordar nas 
modificações que a análise da situação recomendar; 
 
2) Caso se verifiquem, durante o trimestre, situações 
excepcionais que justifiquem a introdução de correcções 
maiores ao programa de curso, o Município de Odivelas 
através da Divisão de Assuntos Sociais, por iniciativa 
própria ou por proposta do Segundo Outorgante, 
convocará uma reunião com as entidades interessadas, 
dando conhecimento das conclusões dessa reunião 
superiormente; 
 
3) Tratando-se de correcções menores estas poderão ser 
introduzidas através de contactos directos, por escrito, 
entre os Outorgantes. 

 
Cláusula 6ª 

(Período de vigência) 
 

O presente protocolo entra em vigor no dia da sua 
assinatura e vigorará durante um ano lectivo a partir da 
referida data, sendo automaticamente renovável por 
períodos de um ano lectivo. 

 
Cláusula 7ª 
(Revogação) 

 
1) Qualquer das partes outorgantes poderá 
unilateralmente denunciar o presente protocolo, devendo 
avisar a outra parte com antecedência mínima de 60 dias a 
contar do seu termo; 
 
2) O presente protocolo traduz e constitui o integral 
acordo celebrado entre as partes, só podendo ser 
modificado por documento escrito e assinado pelas partes 
outorgantes, junto ao presente Protocolo, como 
aditamento. 
 
O presente protocolo representa a vontade de ambos os 
Outorgantes e é elaborado em duas vias, sendo um 
exemplar entregue a cada um deles. 
 
Odivelas,      Outubro de 2008 

 
O 1.º Outorgante 

(Susana de Carvalho Amador) 
 

O 2.º Outorgante 
(Luís Afonso)” 

 
(Aprovado por unanimidade) 
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CONCURSO 
 

 
 

CONCURSO CANINO 
ACEITAÇÃO DE PATROCÍNIOS 

 
Realização do III Concurso Canino, inserido no âmbito 
das comemorações do Dia Mundial do Animal, nos 
termos do Regulamento do Concurso Canino, constante 
como anexo da informação nº interno/2008/14571 de 
2008-09-17, e aceitação por parte da Câmara Municipal de 
Odivelas de Patrocínios, concedidos pela empresa Royal 
Canin e da Empresa Ornimundo, Comércio de Animais e 
Plantas, no valor estimado de € 2.223,33 (dois mil 
duzentos e vinte e três euros e trinta e três cêntimos. 

 
 

“Regulamento 
 

1. O III Concurso Canino é promovido pela Câmara 
Municipal de Odivelas, através da Divisão de Prevenção 
Hígio-Sanitária do Departamento de Ambiente e 
Salubridade, no âmbito das comemorações do Dia 
Mundial do Animal e destina-se a premiar o cão que 
melhor se enquadre nas categorias estipuladas e na classe 
“Melhor cão a concurso”; 
 
2. O III Concurso Canino terá lugar no Parque Urbano do 
Silvado, no dia 4 de Outubro, pelas 10.15 horas; 
 
3. Salvo o disposto nos pontos 4 e 9, são admitidos a 
concurso todos os cães, com e sem raça, cujos 
proprietários preencham devidamente a Ficha de 
Inscrição e apresentem o Boletim de Vacinas actualizado; 
 
4. Só serão aceites cães que depois de examinados pelo 
responsável clínico do Consultório Veterinário Municipal 
não apresentem doenças transmissíveis; 
 
5. A Ficha de Inscrição será disponibilizada nas seguintes 
formas: 
 
a. Formato electrónico na página inicial do site da Câmara 
Municipal de Odivelas, do Departamento de Ambiente e 
Salubridade e, também, na página da Divisão de 
Prevenção HígioSanitária; 
 
b. Em folheto próprio; 
 
c. Cópia do folheto nas instalações do Consultório 
Veterinário; 
 
d. São igualmente aceites quaisquer cópias de todos os 
suportes anteriormente mencionados, desde que 
devidamente preenchidos; 
 
6. O III Concurso Canino tem quatro categorias, 
designadamente: 
 

a. O Melhor Pêlo 
 
b. O Focinho Mais Original 
 
c. O Cão Mais Fofo 
 
d. O Cão Mais Elegante 
 
e. O Melhor Cão Jovem (cães até 1 ano de idade) 
 
7. Cada cão pode concorrer apenas a uma categoria; 
 
8. Para além destas categorias, opcionais, todos os cães 
concorrem na classe “Melhor Cão a Concurso”; 
 
9. Os cães são admitidos a concurso por data de inscrição, 
num máximo de 50 cães; 
 
10. A data limite para aceitação de inscrições é o dia do 
Concurso, até às l0h.00m; 
 
11. Os cães deverão desfilar acompanhados pelos donos; 
 
12. A performance dos cães é avaliada por um júri. 
 
13. O Júri é composto por três elementos, a designar; 
 
14. Após o desfile dos animais nas várias categorias 
decorre um intervalo de quinze minutos para deliberação 
do Júri; 
 
15. Na classe “Melhor Cão a Concurso” são atribuídos 
prémios aos três cães mais votados pelo Júri e recebem 
como prémio: 
 
1º Classificado: Taça 
Embalagem de 15 Kg Mini/Médium  
Trela 
 
2° Classificado: Taça 
Uma embalagem de 8 Kg Mini/Médium 
Trela 
 
3° Classificado: Taça 
Uma embalagem de 4Kg Mini/Médium 
Trela 
 
16. No desfile por categorias é premiado apenas o 
primeiro classificado de cada categoria, recebendo: 
 
a. Embalagem de 4 kg Mini/Médium 
 
b. Medalha de mérito 
 
c. Bolsa para biscoitos 
 
17. A todos os participantes são atribuídos brindes 
diversos, designadamente: 
 
a) Diploma de Participação 
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b) Um saco Royal Canin 
 
c) Uma embalagem de ração de 1 Kg Mini/Médium 
 
d) Um comedouro 
 
e) Brinquedo 
 
f) Um vale desconto de 5 (cinco) euros em produtos 
Royal Canin 
 
g) Uma brochura 
 
h) Um exemplar do “Livro do Cachorro” 
 
18.Em caso de dúvida ou omissão ao presente 
Regulamento, prevalecerá a decisão do júri constituído.” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

JARDIM INFANTIL POPULAR DA PONTINHA 
 

Atribuição de um subsídio no montante global de € 
4.920,00 (quatro mil novecentos e vinte euros) ao Jardim 
Infantil Popular da Pontinha para apoio à obra que visa a 
abertura de um novo portão de acesso ao mini-BUS, no 
âmbito do Protocolo anexo à informação nº 
interno/2008/13749, de 2008-09-29. 

 
 

“Protocolo 
 

Considerando que: 
 
1. O Município de Odivelas tem um papel interveniente 
no apoio às instituições que desenvolvem actividades 
culturais, desportivas, sociais e religiosas na área 
geográfica do seu Concelho, considerando as mesmas 
parceiros determinantes na concretização dos seus 
objectivos; 
 
2. O Jardim Infantil e Popular da Pontinha é uma 
Instituição Particular de Solidariedade Social com as 
valências de creche, jardim de infância e ocupação de 
tempos livres para crianças em idade escolar, bem como 
promove iniciativas socioculturais, nomeadamente 
natação, aulas de música, inglês e visitas culturais diversas; 
 
3. Frequentam a instituição 189 crianças, dos 2,5 anos aos 
10 anos, muitas delas provenientes de famílias com fracos 
recursos económicos; 
 

4. O Jardim Infantil e Popular da Pontinha é um espaço 
que necessita de diversas obras de conservação e/ou 
beneficiação do espaço; 
 
5. O portão existente de saída do mini-bus coloca em 
risco as crianças que frequentam a instituição, uma vez 
que o veículo para sair é obrigado a atravessar o recreio, 
criando risco de atropelamento para os que aí se 
encontrem; 
 
6. O referido portão implica que o mini-bus na sua saída 
fique completamente atravessado numa via com bastante 
movimento, criando risco de colisão com outros veículos; 
 
7. No Plano de Actividades do Município de Odivelas 
para 2008, está prevista verba que pode ser destinada a um 
apoio financeiro municipal a esta obra, a título de subsídio 
no valor de € 4.920,00 (quatro mil novecentos e vinte 
euros); 
 
8. O apoio destinado à prossecução de uma obra que visa 
a defesa dos direitos dos cidadãos na vertente do apoio 
social, se enquadra no âmbito das competências da 
Câmara Municipal, nos termos da alínea a), do n.° 4, do 
artigo 64.°, da Lei n.° 169/99, de 18 de Setembro com as 
alterações da Lei n.° 5-A/2002, de 11 de Janeiro; 
 
9. Compete ainda à Câmara Municipal, nos termos da 
alínea b), do n.° 4, do artigo 64.°, do citado diploma legal, 
prestar apoio às Instituições que desenvolvem actividades 
sociais, entre outras. 
 
Entre: 
 
O Município de Odivelas, com sede nos Paços do 
Concelho - Quinta da Memória, na Rua Guilherme 
Gomes Fernandes, 2675-372 Odivelas, pessoa colectiva 
com o n.° 504293125, representado pela Presidente da 
Câmara Municipal, Susana de Carvalho Amador, 
portadora do BI n.° 7740330, emitido em 21/02/2000, 
pelos SIC de Lisboa, adiante designado por Primeiro 
Outorgante; 
 
E 
 
O Jardim Infantil e Popular da Pontinha, Instituição 
Particular de Solidariedade Social, com sede na Rua 
Regimento Engenharia Um, 1675-161 Pontinha, pessoa 
colectiva com o n.° 500848637, representado pelo seu 
Presidente, Acácio Rodrigues, portador do BI n.° 
1690531, emitido em 24/03/2000, pelos SIC de Lisboa, 
adiante designado por Segundo Outorgante; 
 
É celebrado o presente Protocolo que se rege pelas 
cláusulas seguintes, que as partes aceitam e 
reciprocamente se obrigam a cumprir: 
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Cláusula 1.ª 
(Objecto) 

 
O presente Protocolo visa regular os termos em que o 
Primeiro Outorgante subsidia o Segundo Outorgante para 
a execução da obra de abertura de um portão de acesso ao 
mini-bus. 

 
Cláusula 2.ª 

(Obrigações do Segundo Outorgante) 
 

1 - O Segundo Outorgante fica obrigado a: 
 
a) Canalizar todas as verbas recebidas no âmbito do 
presente protocolo, para a execução da obra descrita na 
Cláusula 1.ª (Objecto); 
 
b) 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.° 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) 
 

1 - A Câmara Municipal de Odivelas comparticipará as 
referidas obras com € 4.920,00 (quatro mil novecentos e 
vinte euros), correspondendo ao custo total da obra. 
 
2 - O pagamento do apoio atribuído pelo Município de 
Odivelas é efectuado em duas tranches, da seguinte forma: 
 
a) € 2.460,00 (dois mil quatrocentos e sessenta euros) sob 
forma de adiantamento com a consignação dos trabalhos; 
 
b) € 2.460,00 (dois mil quatrocentos e sessenta euros) com 
a recepção provisória da obra. 

 
Cláusula 4.ª 

(Período de Vigência do Protocolo) 
 

O presente Protocolo produz efeitos a partir do momento 
da sua assinatura, sendo válido pelo período de 2 anos. 
 
Odivelas,  

 
O Primeiro Outorgante 

Susana de Carvalho Amador 
 

O Segundo Outorgante 
Acácio Rodrigues” 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

SOCIEDADE MUSICAL E DESPORTIVA DE CANEÇAS 
 

Atribuição à Sociedade Musical e Desportiva de Caneças, 
no âmbito do Programa de Apoio aos Agentes Culturais 
do Concelho de Odivelas (PACO) - Programa C, de um 
apoio, sob a forma de transporte, a realizar em veículo 
municipal no dia 28 de Setembro de 2008, para deslocação 
a Lisboa, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2008/14145, de 2008.09.08. 
 
(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 5 de Outubro de 2008, para deslocação a 
Pedrógão Grande, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2008/14188, de 2008.09.09. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE CANEÇAS 
 

Atribuição à Associação dos Amigos de Caneças, no 
âmbito do Programa de Apoio aos Agentes Culturais do 
Concelho de Odivelas (PACO) - Programa C, de um 
apoio, sob a forma de transporte, a realizar em veículo 
municipal no dia 12 de Outubro de 2008, para deslocação 
a Lisboa, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2008/14060, de 2008.09.05. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ASSOCIAÇÃO LUSA DE ARTES MARCIAIS COREANAS 
 

Atribuição à Associação Lusa de Artes Marciais Coreanas, 
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 11 de Outubro de 2008, para deslocação 
ao Seixal, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2008/14183, de 2008.09.09. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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PATROCÍNIOS 
 

 
 

CONCERTO DE BENEFICÊNCIA EM PROL DA ASSOCIAÇÃO 
SEMPRE MULHER - ACEITAÇÃO DE PATROCÍNIOS 

 
Aceitação por parte da Câmara Municipal de Odivelas de 
patrocínios concedidos pela Associação Musical Ricercare, 
no valor de € 5.000,00 (cinco mil euros) e pela Empresa 
Martins e Martins, Lda. (Pastelaria Mátria), no valor de € 
117,60 (cento e dezassete euros e sessenta cêntimos), num 
valor total estimado de € 5.117,60 (cinco mil cento e 
dezassete euros e sessenta cêntimos), para a realização de 
um Concerto de Beneficência em prol da Associação 
Sempre Mulher, acção incluída e prevista no Programa 
Municipal de Prevenção das Doenças Oncológicas da 
Câmara Municipal de Odivelas, de acordo com o 
proposto na informação nº interno/2008/14420, de 2008-
09-15. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

DOAÇÃO DE DOCUMENTOS 
 

Aceitação da doação por parte da Universidade Católica 
Portuguesa, Centro de Estudos dos Povos e Culturas de 
Expressão Portuguesa, de um conjunto de obras, num 
total de 1175 títulos, com o valor comercial total de € 
13.554,00 (treze mil quinhentos e cinquenta e quatro 
euros), de acordo com o proposto na informação nº 
interno/2008/14517, de 2008-09-16. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

URBANISMO 
 

 
 

CASAL DO MONTE, PÓVOA DE SANTO ADRIÃO 
ESTUDO DE LOTEAMENTO 
PROCESSO N.º 10092/LO 

 
Estudo de Loteamento apresentado para uma parcela de 
terreno com 122.905,0m2 denominada Casal do Monte, na 
Freguesia da Póvoa de Santo Adrião, pela Hercesa 
Imobiliária Portugal, S. A, no qual se prevê a constituição 
de 53 lotes destinados a habitação e actividades 
económicas, com 455 fogos e uma área de construção 
total de 66.283,90 m2, dos quais 55.772,50m2 (84%) 
destinam-se a habitação unifamiliar e colectiva e 
10.512,40m2 (16%) destinam-se a actividades económicas. 
As volumetrias propostas variam entre 1 e 8 pisos para os 
edifícios de habitação colectiva e actividades económicas e 
2 pisos para moradias unifamiliares, está ainda prevista a 

constituição de 1485 lugares de estacionamento, 281 na 
via pública e 1204 em cave.  
Os parâmetros urbanísticos aplicados à parte 
urbana/urbanizável da propriedade são: 
 
-Índice de Construção - 0,6 (PDM ≤ 0,70) 
 
-Densidade Habitacional - 41 f/ha (PDM ≤ 55 f/ha) 
 
As áreas de cedência para equipamentos e espaços verdes: 
 
-Espaços Verdes - 15.964,40 m2  
(Portaria 1136/2001 - 17.188,82m2) 
 
-Equipamentos - 41.209,30 m2  
(Portaria 1136/2001 - 20.434,78m2) 
 
Total - 57.173,70 m2 
(Portaria 1136/2001 - 37.623,60m2), 
 
nas condições constantes das informações dos serviços a 
folhas n.º 242 a 250 e de acordo com o proposto na 
informação n.º 40/DDGOU/AS, de 2008.09.11, na folha 
n.º 251 do processo n.º 10092/LO. 
 
Elaboração de um Protocolo de Colaboração com o 
Promotor, tendo em vista a construção de um Centro de 
Saúde, na Freguesia da Póvoa de Santo Adrião. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

PEDREIRA DOS PEDRENAIS, RAMADA 
ESTUDO DE LOTEAMENTO 
PROCESSO N.º 8971/LO 

 
Estudo de Loteamento apresentado para uma parcela de 
terreno, Pedreira dos Pedrenais na Freguesia da Ramada, 
por José Pires Baltazar, com uma área total de 
34.480,00m2, no qual se prevê uma área de construção 
para habitação de 4.679,27 m2, uma área para as 
actividades económicas de 3.170,00 m2, e uma outra área 
para armazém de 3.254,06 m2, sendo 33 o número total de 
fogos. A cedência para espaços verdes e equipamentos é a 
seguinte: 
 
-Espaços verdes: 9.089,02m2  
(Portaria 236-B/2008 ≥ 2.727,87m2); 
 
-Equipamentos: 12.214,68m2  
(Portaria 236-B/2008 ≥ 2.482,70m2); 
 
nas condições constantes das informações dos serviços 
nas folhas 363 a 374,  de acordo com o proposto na 
informação n.º 38/DDGOU/AS, na folha 375 do 
processo n.º 8971/LO. 
 
(Aprovado por maioria) 
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ARROTEIAS, CANEÇAS 
EMISSÃO DE ALVARÁ DE LICENÇA DE LOTEAMENTO 

PROCESSO N.º 16147/U 
 

Projectos de Obras de Urbanização e Condições de 
Emissão da Licença de Loteamento relativas à Segil – 
Sociedade Estudos e Empreendimentos para a 
Construção, Lda., nas Arroteias, Valcôvo, Freguesia de 
Caneças, nas condições constantes das informações dos 
serviços nas folhas n.º 954 a 963, e de acordo com o 
proposto na informação n.º 37/DDGOU/AS, de 
2008.09.04, do processo n.º 16147/U. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

CASAL DA CAROCHIA, RAMADA 
ALTERAÇÃO DE ALVARÁ DE LICENÇA DE LOTEAMENTO 

PROCESSO N.º 8649/L/OC 
 

Alteração ao Alvará de Licença de Loteamento nº 5/97 
relativa a Carlos Galvão Lopes - Casal da Carochia, 
Freguesia da Ramada, devido à necessidade de alteração 
do uso de uma fracção para que a licença de utilização, 
emitida para comércio, possa permitir o uso de indústria 
compatível com o uso habitacional, nas condições 
constantes das informações dos serviços nas folhas n.º 
1037 a 1039 e de acordo com o proposto na informação 
n.º 39/DDGOU/AS, de 2008.09.05, do processo n.º 
8649/L/OC. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

MUNDIPLANOS 
MANUEL DE JESUS RIBEIRO E OUTRA 

SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIA BANCÁRIA 
 

Substituição da garantia bancária prestada no banco Banif, 
em nome de Mundiplanos, no valor de 20.000$00 (vinte 
milhões de escudos), pela garantia bancária prestada no 
banco Caixa Geral de Depósitos, em nome de Manuel de 
Jesus Ribeiro e outra, no valor de €100.000 (cem mil 
euros), nas condições constantes da informação nº 
70/APV/08, do processo n.º 19.608/L, de acordo com o 
proposto na informação n.º 40/DDGOU/AS, de 
2008.09.22.  
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VEÍCULOS DECLARADOS ABANDONADOS 
 

 
 

CEDÊNCIA TEMPORÁRIA DE VEÍCULOS ABANDONADOS AOS 
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA PONTINHA 

 
Cedência temporária de doze veículos que foram 
declarados abandonados, após cumprimento de toda a 
tramitação legal e considerados sem interesse para 
afectação ao Parque Automóvel do Estado, aos 
Bombeiros Voluntários da Pontinha, para testes de 
salvamento e desencarceramento, de acordo com o 
proposto na informação nº interno/2008/27694, de 2008-
09-09. 

 
 

Marca / Modelo Matrícula 

Rover 414 34-78-EN 

Seat Ibiza RD-12-28 

Volvo 66-02-EA 

Fiat Uno 66-60-BC 

Renault 5 FD-98-13 

Rover SD-96-93 

Rover 213 LQ-41-10 

Peugeot 106 88-46-AF 

Opel Corsa SH-04-62 

Opel Corsa VD-69-84 

Fiat Uno JM-68-70 

Nissan 1240RY53 

 
(Aprovado por unanimidade) 
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UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 
 
 

DESPACHOS 
 

 
 
 

PRESIDÊNCIA 
 

 
 

DESPACHO N.° 17/PRES/2008 
 

Assunto: Delegação de competências 
 
Considerando que estarei ausente, em representação da 
Câmara Municipal, de 25 de Setembro a 02 de Outubro de 
2008, todas as minhas competências próprias e as que me 
foram delegadas pela Câmara Municipal serão exercidas, 
no período acima indicado, pelo Senhor Vice-Presidente, 
Vereador Sérgio Constantino Gaspar Lopes de Paiva. 
 
Odivelas, 23 de Setembro de 2008 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

(a) Susana de Carvalho Amador 
 
 
 
 

OUTROS DESPACHOS 
 

 
 

DESPACHO N.º 20/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° 
42/PRES/2008, ao abrigo dos artigos 70º da Lei n° 
169/99, de 18 de Setembro, com as alterações 
introduzidas pela Lei n° 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 
5°/n° 2, 11°/n° 10 e 75° do Decreto-Lei n° 555/99, de 16 
de Dezembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 
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° 442/91, de 
15 de Novembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei 
n° 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° 08/DGOU/2008, de 2 de Junho, na Sra. 

Arquitecta Florinda Rosa Pisco Lixa, Chefe da Divisão de 
Planeamento Urbanístico e Projectos Especiais, as 
competências previstas pelos artigos 68° e 70° n° 3 da Lei 
n° 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) 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 entre 2 e 7 de 
Outubro de 2008. 

 
Odivelas, 30 de Setembro de 2008 

O Director do D.G.O.U, 
António de Sousa 
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DECISÕES COM EFICÁCIA EXTERNA 

 

 
 
 

Administração Jurídica 
e Administração Geral 

 

 
 

Decisões tomadas pelo Senhor Director do Departamento de 
Administração Jurídica e Geral, ao abrigo das competências 
subdelegadas, no âmbito da Divisão de Património, nos termos 
da Informação dos serviços com o n.º Interno/2008/14116, de 
8 de Setembro de 2008:  
 
 
Informação nº /2008/11112 
Data: 2008 -06-30 
Assunto: Konica Minolta - facturação 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação. 
Valor: 140,36€ 
Data: 2008.06.30 
 
Informação nº 2008/11094 
Data 2008-06-30 
Assunto: Konica Minolta – facturação referente a cópias 
adicionais   
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação. 
Valor: 279,02 € 
Data: 2008.06.30 
 
Informação nº 2008/10981 
Data: 2008-06-30 
Assunto: Luban - facturação 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação. 
Valor: 287,38€ 
Data: 2008. 06.30 
 
Informação nº 2008 / 10777 
Data: 2008-06-025 
Assunto: EDP- fornecimento de electricidade em Habitação 
Social facturação – Maio de 2008  
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação. 
Valor: 132,20 € 
Data: 2008.06.25 
 
Informação nº /2008/ 10458 
Data: 2008- -06-20  
Assunto: Luban - facturação 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação. 
Valor: 600,18€ 
Data: 2008.06. 20 
 
Informação nº /2008/10482 
Data: 2008-06-20  
Assunto: Konica Minolta – facturação referente a cópias 
adicionais  
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação. 

Valor: 147,39 € 
Data: 2008.06.20 
 
Informação nº 2008 /10475 
Data: 2008-06-20 
Assunto: Konica Minolta – facturação referente a cópias 
adicionais 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação. 
Valor: 404,72, € 
Data: 2008.06020 
 
Informação nº 2008/10506 
Data: 2008-06-20 
Assunto: Seguros Multiriscos- praceta 19 de Abril, n 18E r/c, 
Qt. das Pretas - Famões 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação. 
Valor: 62,86€ 
Data: 2008.06.20 
 
Informação nº 2008/10775 
Data: 2008-06-25 
Assunto: EDP fornecimento de Electricidade em 
Polidesportivos facturação – Maio de 2008 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação. 
Valor: 1.049,24€ 
Data: 2008.06.25 
 
Informação nº /2008 / 11501 
Data: 2008/07/04 
Assunto: Canon - facturação 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação. 
Valor: 234,57 € 
Data: 2008.07.04 
 
Informação nº /2008/11492 
Data: 2008-07-04 
Assunto: Konica Minolta - facturação 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação. 
Valor: 147,39 
Data: 2008.07.04 
 
Informação nº 2008/11482 
Data: 2008-07- 04 
Assunto: Luban - facturação 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação. 
Valor: 549,54 € 
Data: 2008.07.04 
 
Informação nº 2008/11394 
Data: Lisboagás – Consumo de gás natural 
Assunto: Facturação Junho de 2008 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação. 
Valor: 511,63 
Data: 2008.07.04 
 
Informação nº 2008/11691 
Data: 2008-07-08 
Assunto: Luban- facturação 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação. 
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Valor: 936,15€ 
Data: 2008.07.08 
 
Informação nº 2008/11739 
Data: 2008-07-09 
Assunto: Seguro Ramo Automóvel viatura Municipal 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação. 
Valor: 659,35€ 
Data: 2008.07.09 
 
Informação nº 2008/11671 
Data: 2008- 07- 08 
Assunto: Xerox – facturação de cópias 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação. 
Valor: 582,97€ 
Data: 2008.07.08 
 
Informação nº 2008/11554 
Data: 2008-07-04 
Assunto: SMAS de Loures fornecimento de água em serviços 
Municipais – Quinta da Memória – Centro de Exposições – 
facturação Julho 2008 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação. 
Valor: 109,33 € 
Data: 2008.07.04 
 
Informação nº 2008 / 11549 
Data: 2008-07- 04 
Assunto: TV CABO - facturação  
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação. 
Valor: 94,19€ 
Data: 2008.07.04 
 
Informação nº 2008 /11497 
Data: 2008-07-04 
Assunto: Konica Minolta- facturação referente a cópias 
adicionais 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação. 
Valor: 52,55€ 
Data: 2008.07.04 
 
Informação nº 2008 / 11448 
Data: 2008 -07- 04 
Assunto: Lisboagás – Consumo de gás natural facturação 26-06-
2008 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação. 
Valor: 286,03 
Data: 2008.07.04 
 
Informação nº 2008/12215 
Data: 2008-07-18 
Assunto: Luban-facração 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação. 
Valor: 325,85€ 
Data: 2008.07.18 
 
Informação nº 2008/12811 
Data: 2008-07-23 
Assunto: Konica minolta - facturação referente a cópias 
adicionais  

Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação. 
Valor: 56,77€ 
Data: 2008.07.23 
 
Informação nº 2008/12809 
Data:2008- 07- 30 
Assunto: Konica Minolta - facturação 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação. 
Valor: 139,20€ 
Data: 2008.07.30 
 
Informação nº 2008/12852 
Data: 2008-07-31 
Assunto: SMAS de Loures fornecimento de água – regurarização 
- facturação 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação. 
Valor: 74.82€ 
Data: 2008.07.31 
 
Informação nº 2008/12700 
Data: 2008-07-29 
Assunto: Fax - cópia - facturação 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação. 
Valor: 216,00€ 
Data: 2008.07.29 
 
Informação nº 2008/12653 
Data: 2008/07/28 
Assunto: Vigilarme - facturação 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação. 
Valor: 127,99€ 
Data: 2008.07.28 
 
Informação nº 2008/2622 
Data: 2008-07-28 
Assunto: Luban - facturação 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação. 
Valor: 124,03€ 
Data: 2008.07.28 
 
Informação nº 2008/12571 
Data: 2008-07-25 
Assunto: EDP – Fornecimento de electricidade em Habitção 
social facturação – Junho 2008 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação. 
Valor: 643,06 € 
Data: 2008.07.25 
 
Informação nº 2008/12569 
Data: 2008-07-25 
Assunto: EDP - fornecimento de Electricidade em 
Polidesportivo Municipais facturação – Junho 2008 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação. 
Valor: 1.012,44 € 
Data: 2008.07.25 
 
Informação nº 2008/12371 
Data: 2008-07-22 
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Assunto: Lisboagás – Consumo de gás natural facturação de 
Junho de 2008 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação. 
Valor: 12,87€ 
Data: 200.07.22 
 
Informação nº 2008/12414 
Data: 2008-07-23 
Assunto: Konica Minolta – facturação referente a cópias 
adicionais 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação. 
Valor: 195,97€ 
Data: 2008.07.23 
 
Informação nº 2008/12405 
Data: 2008-07-23 
Assunto: Konica Minolta – facturação referente a cópias 
adicionais  
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação. 
Valor: 126,74€ 
Data: 2008.07.23 
 
Informação nº 200/12426 
Data: 2008-07-23 
Assunto: Konica Minolta - facturação 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação. 
Valor: 159,56€ 
Data: 2008.07.23 
 
Informação nº 2008/12297 
Data: 2008-07-21 
Assunto: Xerox - facturação 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação. 
Valor: 289,68€ 
Data: 2008.07.21 
 
Informação nº 2008/12282 
Data: 2008-07-21 
Assunto: Xerox - facturação 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação. 
Valor: 445,64€ 
Data: 2008.07.21 
 
Informação nº 2008/12284 
Data: 2008-07-21 
Assunto: Xerox - facturação 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação. 
Valor: 1041,30€ 
Data: 2008.07.21 
 
Informação nº 2008/12286 
Data: 2008-07-21 
Assunto: Xerox - facturação 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação. 
Valor: 541,62€ 
Data: 2008.07.21 
 
Informação nº 2008/13206 
Data: 2008- 08- 08 

Assunto: LUBAN - facturação 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação. 
Valor: 1.231,36€ 
Data: 2008.08.08 
 
Informação nº 2008/13111 
Data: 2008- 08- 07 
Assunto: Seguro Ramo Automóvel Viatura Municipal  
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação. 
Valor: 328,49€ 
Data: 2008.08.06 
 
Informação nº 2008/13127 
Data: 2008- 08- 07 
Assunto: Seguro Ramo Máquinas Casco  
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação. 
Valor: 102,98€ 
Data: 2008.08.07 
 
Informação nº 2008/13103 
Data: 2008-08-06 
Assunto: SMAS fornecimento de Água em Serviços Municipais 
– Quinta da Memória - Centro de exposição – facturação Julho 
2008  
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação. 
Valor: 53,34€ 
Data: 2008.08.06 
 
Informação nº2008/13089 
Data: 2008-08-06 
Assunto: Konica Minolta - facturação 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação. 
Valor: 683,78€ 
Data: 2008.08.06  
 
Informação nº 2008/13071 
Data: 2008- 08- 05 
Assunto: TV Cabo facturação 01-07-2008 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação. 
Valor: 92.60€ 
Data: 2008.08.05 
 
Informação nº 2008/12976 
Data: 2008- 08- 01 
Assunto: Actualização da renda respeitante ao locado sito na Rua 
Laura Alves, 
 Nº 13- Urbanização da Ri beirada, em Odivelas 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação. 
Valor: 86.,91€ 
Data: 2008.08.01 
 
Informação nº 2008/12985 
Data: 2008-08- 04 
Assunto: Seguro Ramo Automóvel Viaturas Municipais – 
Setembro  
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação. 
Valor: 1.271,16€ 
Data: 2008.08.04 
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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 das 
seguintes informações: 
 
 
Informação n.º Interno/2008/14864, de 2008.09.22, 
referente ao período compreendido entre 29 de Agosto de 
2008 e 15 de Setembro de 2008: 
 
Departamento de Habitação Saúde e Assuntos Sociais 
 
EDOC/2008/56071 
Interno/2008/13701 de 2008-08-27 
Assunto: Pedido de restituição de: António Gomes Lima Pina – 
Pcta. Ana de Castro Osório, nº 3, R/C – Dto. E Esq. 
Decisão: Ao DGAF/DF para restituição do valor cobrado 
indevidamente (anomalia no pagamento das rendas por 
transferência bancária) entre os meses de Julho e Agosto – 
Inquilina: Antónia Gomes Pina, residente na Praceta Ana de 
Castro Osório nº 3 r/c Dto., o valor de € 155,46, bem como 
rectificação da diferença a cobrar ao Inquilino: João Eugénio 
Lima Pina, residente na Praceta Ana de Castro Osório R/C Esq., 
o valor de € 155,46.  
Data: 2008-08-27 
 
EDOC/2008/55967 
Interno/2008/13687 de 2008-08-27 
Assunto: Ana de Oliveira da Silva Neves – Rua Vitorino 
Nemésio, nº 9, 1º Esq. – Quinta da Quintinha.  
Decisão: Ao DGAF/DF para restituição do valor cobrado 
indevidamente (anomalia no pagamento das rendas por 
transferência bancária) entre os meses de Julho e Agosto – 
Inquilina: Ana de Oliveira da Silva Neves, residente na Rua 
Vitorino Nemésio nº 9 – 1º Esq. – Quinta da Quintinha, o 
montante de € 432,37. 
Data: 2008-08-27 
 
 
Sector de Reabilitação de Habitação 
 
EDOC/2008/29886 
Interno/2008/14223 de 2008-09-09 
Assunto: Adjudicação de empreitada de obras por ajuste directo. 
Obras de reabilitação/reparação em fogo municipal, sito na Rua 
Helena Aragão, nº 2, r/chão e 1º Esq. – Odivelas.  
Decisão: Adjudicada a empreitada. Ao DGAF/DF, para estorno 
do valor cabimentado a mais, e para compromisso do valor da 
adjudicação desta empreitada. À Sra. DDHSAS, após 
compromisso, para os efeitos subsequentes. 
Data: 2008-09-16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informação n.º Interno/2008/14870, de 2008.09.22, 
referente ao período compreendido entre 29 de Agosto de 
2008 e 15 de Setembro de 2008: 
 
 
Departamento de Habitação Saúde e Assuntos Sociais 
 
EDOC/2007/83646 
Interno/2008/13173 de 2008-08-07 
Assunto: Construção precária nº 5, Estrada da Correia, Pontinha 
(matrícula PER 072.0005.01). Proposta de exclusão do agregado 
de Justino Costa Veríssimo. Audiência de interessados. 
Decisão: Exclusão do PER de Justino Costa Veríssimo e 
Benvinda dos Reis Veríssimo (mulher), recenseados no PER 
com o nº 072.0005.01, por falta de residência permanente na 
construção precária nº 5, do Núcleo 72 PER, Estrada da Correia 
– Pontinha, por beneficiarem de apoio financeiro para fins de 
internamento na Casa de Repouso de Arrouquelas por parte da 
Segurança Social, através do ofício de notificação, par audiência 
de interessados  
Data: 2008-08-20 
 
EDOC/2007/83591 
Interno/2008/13174 de 2008-08-07 
Assunto: Construção precária nº 35, Estrada da Correia, 
Pontinha (matrícula PER 072.0035.01). Proposta de exclusão do 
agregado de José de Castro. Decisão Final.   
Decisão: Exclusão do PER de José de Castro e Carolina da 
Conceição (mulher), recenseados no PER com o nº 072.0035.1, 
por falta de residência permanente na construção precária nº 35, 
do Núcleo 72 PER, Estrada da Correia – Pontinha, por 
beneficiarem de apoio financeiro para fins de internamento no 
Lar Saúde e Repouso de Arrouquelas por parte da Segurança 
Social, e a consequente demolição da referida construção 
precária nº 35, pelo que, dispõem do prazo de 10 dias úteis para 
retirarem todos os bens e haveres que eventualmente detenham 
na construção precária, através do ofício de notificação, decisão 
final.    
Data: 2008-08-20 
 
EDOC/2007/88050 
Interno/2008/13160 de 2008-08-07 
Assunto: Construção Precária nº 35, Azinhaga dos Besouros Sul, 
Pontinha (matrícula PER 071.0035.2). Proposta de exclusão do 
agregado de Joaquim Antunes. Audiência de interessados. 
Decisão: Exclusão do PER de Joaquim Antunes e respectivo 
agregado familiar, recenseados no PER com o nº 071.0035.02, 
por posse de alternativa habitacional sita na Rua António 
Cervantes, nº 49 – Peniche, bem como outros prédios urbanos 
nos Concelhos de Sobral de Monte Agraço e Odivelas, através 
da notificação nº 10/VJE/2008, pelo que dispõem do prazo de 
10 ( dez) dias para se pronunciarem  por escrito.    
Data: 2008-08-20 
 
 
Sector de Intervenção Social 
 
EDOC/2008/33885 
Processo nº 07.01/19-2001 
Interno/2008/7972 de 2008-05-09 
Assunto: Proposta de adequação de tipologia do agregado 
familiar de Maria Saavedra Abreu, residente na Rua António 
Aleixo, nº 11 – 2º Esq. Póvoa de Santo Adrião para o fogo sito 
na Rua Palmira Bastos, nº 23-2º Dto. Ramada. 
Decisão: Alteração de tipologia do agregado familiar de Maria 
Glória Saavedra Abreu (CF), composto por António David Dias 
Quitéria (companheiro), Paulo Filipe Abreu Marques ( filho) e 
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Bruna Sofia Abreu Quitéria ( filha) residentes provisoriamente 
num T2 da Rua António Aleixo nº 11 – 2º Esq. – Póvoa de 
Santo Adrião, propondo-se a transferência para um T3 sito na 
Rua Palmira Bastos nº 23 – 1º Dto. Ramada.  
Data: 2008-08-21 
 
EDOC/2008/54278 
Interno/2008/13556 de 2008-08-22 
Assunto: Estrada da Correia, 19 (PER 073.0003.02), Pontinha – 
Actualização de agregado familiar.  
Decisão: Actualização do agregado familiar de Marinha de Abreu 
Rodrigues (titular) com o nº PER 073.003.02, Estrada da Correia 
– Pontinha, através de integração de Ruben Rodrigues Saavedra 
(filho).   
Data: 2008-08-25 
 
EDOC/2008/54278 
Interno/2008/13402 de 2008-08-15 
Assunto: Alteração de tipologia do agregado recenseado na 
matrícula PER nº 073.0003.02 – Estrada da Correia, Freguesia da 
Pontinha.   
Decisão: Alteração de tipologia do agregado familiar de Marinha 
de Abreu Rodrigues (titular), com o nº PER 073.0003.02, 
residente na Estrada da Correia – Pontinha, propondo-se a 
passagem de um fogo T2 para T3. 
Data: 2008-08-25 
 
EDOC/2007/87886 
Interno/2008/14250 de 2008-09-10 
Assunto: Construção precária nº 32, Azinhaga dos Besouros Sul, 
Pontinha (matrícula PER 071.0032.01). Despejo sumário por 
ocupação ilegal. Indeferimento da reclamação  
Decisão: Despejo sumário por ocupação ilegal através de 
afixação do Edital nº 029/VJE/2008 de Rui Pedro Coelho e 
respectivo agregado familiar, ocupante ilegal da construção 
precária nº 32, Núcleo 71 PER – Azinhaga dos Besouros Sul – 
Pontinha, sendo indeferida, por falta de fundamento legal, a sua 
reclamação apresentada em 30.04.2008, dispondo agora o 
interessado e respectivo agregado familiar do prazo de 15 dias, 
improrrogáveis, para desocupar a referida construção, sob pena 
de, não o fazendo, se proceder ao despejo imediato.      
Data: 2008-09-15 
 
 
Sector de Gestão do Parque Habitacional 
 
EDOC/2008/55456 
Interno/2008/13591 de 2008-08-21 
Assunto: Regularização de Dívida. Fogo: Praceta Alice Pestana, 
3, 1 º C – Arroja/ Odivelas. Titular: Luís da Conceição Perrulas. 
Decisão: Regularização da dívida referente a rendas em atraso de 
Janeiro de 2006 a Setembro de 2008 – Fogo Municipal: Praceta 
Alice Pestana, nº 3 – 1º C, Arroja – Odivelas, Inquilino: Luis da 
Conceição Perrulas, no valor de € 1359,24, através de um plano 
de regularização de 48 prestações mensais, a primeira no valor de 
€ 19,74 e as restantes 47, no valor de € 28,50, com início em 
Outubro de 2008.       
Data: 2008-09-15 
 
 
 
 
 
 
 
 

Decisões com eficácia externa, tomadas no âmbito do 
Departamento de Habitação Saúde e Assuntos Sociais, pela 
Senhora Directora do Departamento, ao abrigo das 
competências subdelegadas pelo Despacho n.º 
08/VJE/2006, nos termos da Informação n.º 
Interno/2008/14514, de 16.09.2008, referente ao período 
compreendido entre 19 de Agosto de 2008 e 16 de Setembro 
de 2008: 
 
 
Assunto: Pagamento de quotas de 2008 do Condomínio do 
Edifício n.° 7 - Rua Vitorino Nemésio - Póvoa de Santo Adrião, 
no valor de € 268 (duzentos e sessenta e oito euros), de acordo 
com a informação n.° Interno/2008/11637, 2008-07-07. 
Decisão da Directora do DHSAS: Ao DGAF/DF: Para efeitos 
de compromisso e pagamento da verba apresentada nesta 
informação, tendo em vista o cumprimento das obrigações da 
autarquia como condómina do edifício abaixo identificado. 
Data da Decisão: 2008-08-19  
 
Assunto: Pagamento de obras de reparação em fogo municipal 
(disperso) - Rua Combatentes 9 de Abril, Lote 1, 3º Dto. - 
Senhor Roubado, Odivelas, no valor de € 70 (setenta euros), de 
acordo com a informação n.° Interno/2008/12836, 2008-07-30. 
Decisão da Directora do DHSAS: Ao DGAF/DF: Tal como 
decorre da presente informação do técnico que acompanhou o 
decurso da obra, verificou-se a necessidade de executar o 
trabalho de colocação de um vidro, não previsto inicialmente, 
dado ter havido acto de vandalismo durante a obra, tendo sido 
necessário repor as condições de segurança da habitação. Assim, 
solicita-se a V. análise da situação, sendo que tratando-se de uma 
reparação de emergência, se propõe o seu pagamento. 
Data da Decisão: 2008-08-19  
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APÊNDICE 
 

 
 
 

PROTOCOLO 
 

 
 

GEMINAÇÃO COM A REGIÃO AUTÓNOMA DO PRÍNCIPE, DA 
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE 

 
De acordo com a deliberação tomada pela Câmara 
Municipal de Odivelas, na sua 5.ª reunião extraordinária, 
realizada no dia 19 de Setembro de 2008, na qual foi 
aprovado por unanimidade o Protocolo de Cooperação 
para a Educação, a celebrar entre o Município de Odivelas 
e o Governo da Região Autónoma do Príncipe, da 
República Democrática de São Tomé e Príncipe, (Boletim 
Municipal das Deliberações e Decisões n.º 17 de 2008, 
página 22), e no seguimento da deliberação tomada pela 
Assembleia Municipal de Odivelas, na 1.ª reunião da 4.ª 
Sessão Ordinária, realizada no dia 25 de Setembro de 
2008, na qual foi aprovado por unanimidade o Acordo de 
Geminação e Acordo de Cooperação entre o Município 
de Odivelas de Portugal e o Governo da Região 
Autónoma do Príncipe da República Democrática de São 
Tomé e Príncipe, (publicado no presente boletim na 
página 29 e seguinte), publica-se o Protocolo de 
Cooperação para a Educação mencionado, de forma a 
fomentar o intercâmbio sócio-cultural, educativo, 
económico, de acordo com o proposto na Informação n.º 
Interno/2008/14567, de 2008.09.17. 

 
 

“Protocolo de Cooperação para a Educação 
 

O presente protocolo é celebrado ao abrigo do acordo de 
geminação e de cooperação entre o Município de Odivelas 
de Portugal e o Governo da Região Autónoma do 
Príncipe da República Democrática de São Tomé e 
Príncipe. 
 
Assim, no âmbito da promoção dos ideais aí 
contemplados, o presente Protocolo tem como partes os 
Seguintes: 
 
1 - Escola Profissional Agrícola D. Dínis, (....) com sede 
na Paiã, Concelho de Odivelas, neste acto devidamente 
representada e com poderes para tal, doravante designado 
como Primeiro Outorgante; 
 
2 - Centro de Formação Profissional para o Sector 
Alimentar, (….) com sede na Pontinha, Concelho de 
Odivelas, neste acto devidamente representada e com 
poderes para tal, doravante designado como Segundo 
Outorgante; 
 

3 - Escola Profissional Gustave Eiffel, (….) do Concelho 
da Amadora, neste acto devidamente representada e com 
poderes para tal, doravante designado como Terceiro 
Outorgante; 
 
4 - Centro Comunitário e Paroquial da Ramada, (….) no 
Concelho de Odivelas, neste acto devidamente 
representada e com poderes para tal, doravante designado 
como Quarto Outorgante; 
 
5 - Associação de Jardins-Escolas João de Deus, (….) no 
Concelho de Lisboa, neste acto devidamente representada 
e com poderes para tal, doravante designado como 
Quinto Outorgante;  
 
6 – O Município de Odivelas (….) neste acto devidamente 
representado e com poderes para tal, doravante designado 
como Sexto Outorgante; 
 
E 
 
7 - Governo da Região Autónoma do Príncipe, (....) da 
República Democrática de São Tomé e Príncipe, neste 
acto devidamente representado e com poderes para o 
acto, doravante designado como Sétimo Outorgante; 
 
Que celebram e dão o seu expresso assentimento na 
garantia de cumprimento do presente protocolo que se 
rege pelas cláusulas seguintes: 

 
1ª 
 

Os Primeiro, Segundo e Terceiro Outorgantes, 
comprometem-se a receber três discentes oriundos da 
Região Autónoma do Príncipe; 

 
2ª 
 

O número referido na cláusula 1ª, é de três por cada um 
dos Outorgantes receptores; 

 
3ª 
 

As condições de acesso aos estabelecimentos dos 
Outorgantes receptores e fixada por estes e comunicada 
ao Sexto Outorgante que com base nessas procedera a 
selecção dos discentes; 

 
4ª 
 

No decorrer do ano lectivo, a alimentação dos discentes 
ficara a cargo do Quarto Outorgante  

 
5ª 
 

Cabe ao Sexto Outorgante providenciar o alojamento dos 
discentes garantindo a sua acomodação durante o período 
lectivo; 
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6ª 
 

As deslocações dos discentes, entre a Região Autónoma 
do Príncipe e Portugal são da exclusiva responsabilidade 
do Sétimo Outorgante; 

 
7ª 
 

Será criado um Grupo de Avaliação Pedagógica, cujo 
objectivo consiste no acompanhamento da actividade de 
cada um dos discentes, composto por um representante 
de cada um dos ora Outorgantes; 

 
8ª 
 

Fica o Quinto Outorgante obrigado a fazer formação a 
educadores no Príncipe, assim que seja entendido e 
considerado oportuno pelo Quinto e Sétimo Outorgantes. 

 
9ª 
 

Fica o Sexto Outorgante obrigado à coordenação do 
Grupo de Avaliação Pedagógica bem como à remessa da 
informação produzida pelo mesmo. 
 
Celebrado em _______, a __  de _________ de2008 
 
Escola Profissional Agrícola D. Dinis 
 
Centro de Formação Profissional para o Sector Alimentar 
 
Escola Profissional Gustave Eiffel 
 
Centro Comunitário e Paroquial da Ramada 
 
Associação de Jardins-Escolas João de Deus 
 
Município de Odivelas 
 
Governo da Região Autónoma do Príncipe” 
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AASSSSEEMMBBLLEEIIAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  
 

 
 

44..ªª  SSEESSSSÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  
 

11..ªª  RReeuunniiããoo  rreeaalliizzaaddaa  eemm  
2255  ddee  SSeetteemmbbrroo  ddee  22000088  

 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

ACTAS 
 

 
 

ACTAS DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

Foram colocadas à discussão a aprovação das seguintes 
Actas referentes ao ano de 2007: 
 
Acta da 1ª Reunião da 3ª Sessão Ordinária, realizada no 
dia 28 de Junho de 2007; 
 
Acta da 3ª Reunião da 4ª Sessão Ordinária, realizada no 
dia 18 de Outubro de 2007.  
 
Foram colocadas à discussão a aprovação das seguintes 
Actas referentes ao ano de 2008: 
 
1ª e 2ª Reuniões da 1ª Sessão Extraordinária, realizadas 
nos dias 31 de Janeiro e 1 de Fevereiro de 2008. 
 
(Aprovadas por unanimidade) 

 
 
 
 

VOTO DE PESAR 
 

 
 

“FALECIMENTO DE ADÃO BARATA” 
 

Com o falecimento de Adão Barata, a Democracia 
Portuguesa e o Poder Local Democrático ficaram mais 
pobres. 
 
Ao longo da sua vida e da sua actividade política, ficam-
nos o exemplo da grande honestidade intelectual e moral 
como exerceu os vários cargos políticos, nomeadamente 
os autárquicos. 
  

No Poder Local, como Presidente de Junta de Freguesia 
de Carnide, como Vereador e Presidente da Câmara 
Municipal de Loures, ressaltam sempre a sua formação de 
lutador de muito antes do 25 de Abril e a sua 
personalidade que marcaram de forma indelével a sua 
convivência e relação com todos os cidadãos. 
 
Adão Barata foi sempre um homem genuinamente 
preocupado com os seus concidadãos, permanentemente 
disponível para encontrar soluções de consenso, sempre 
pronto para oferecer a sua amizade. 
 
Com a sua dimensão humana, Adão Barata distinguiu-se 
na forma inconfundível como exercia os cargos públicos 
para que era eleito. A sabedoria, o bom senso, a 
fraternidade e simplicidade que espalhava à sua volta, 
ficaram bem patentes e reconhecidos no último adeus 
onde tantos quiseram honrar e homenagear a sua 
memória. 
 
A Assembleia Municipal de Odivelas, reunida em sessão 
ordinária de 25 de Setembro de 2008, delibere 
homenagear a memória de Adão Barata e apresentar à 
família enlutada as mais sentidas condolências 
 
Odivelas, 26 de Setembro de 2008 
 
(Aprovada por Unanimidade) 

 
 
 
 

MOÇÃO 
 

 
 

“CASAMENTO HOMOSSEXUAL” 
 

No próximo dia 10 de Outubro, o parlamento vai discutir 
o projecto de lei do Bloco para permitir o casamento entre 
duas pessoas do mesmo sexo. A proposta bloquista altera 
o código civil para definir o casamento como "o encontro 
de vontades, solenemente formalizado, de duas pessoas 
que pretendem constituir uma família mediante uma plena 
comunhão de vida".  
 
O Bloco contesta a concepção do actual Código Civil que 
define o casamento como um contrato “entre duas 
pessoas de sexo diferente”, alegando a 
inconstitucionalidade da definição. No seu projecto de lei, 
o Bloco de Esquerda alega que "não sendo já a 
reprodução considerada como o fim último deste instituto 
jurídico, ficando tal decisão da escolha livre dos cônjuges, 
e perante o actual reconhecimento da pluralidade de 
formas de família, não faz qualquer sentido manter a 
limitação da celebração do casamento a pessoas de sexo 
diferente". 
 
A favor do fim da discriminação dos casais homossexuais, 
o Bloco invoca a Constituição, que "consagra entre o 
núcleo de direitos fundamentais que “todos têm o direito 
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de constituir família e de contrair casamento em 
condições de plena igualdade” – artigo 36º, nº1". 
 
Diz o projecto de lei bloquista que "este normativo da lei 
fundamental seria bastante para colocar sérias dúvidas 
quanto à constitucionalidade da norma do Código Civil", 
mas que, "se dúvidas houvesse, as mesmas foram 
totalmente dissipadas com a Revisão Constitucional de 
2004 (...) com a alteração do artigo 13º da lei fundamental, 
consagrando de forma inequívoca que ninguém pode ser 
privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado de qualquer 
direito ou isento de qualquer dever em razão da 
orientação sexual". 
 
Para o Bloco, o artigo 1577º do Código Civil ao limitar o 
casamento a pessoas de sexo diferente priva claramente as 
pessoas do mesmo sexo do direito de contraírem 
casamento. 
 
Pelo exposto, a Assembleia Municipal de Odivelas reunida 
a dia 25 de Setembro de 2008, apoia o fim da 
discriminação do casamento entre pessoas do mesmo 
sexo.  
 
Odivelas, 26 de Setembro de 2008 
 
(Aprovado por Maioria) 

 
 
 
 

VOTO DE CONGRATULAÇÃO 
 

 
 

“JOGOS OLÍMPICOS E PARAOLÍMPICOS” 
 

O verão de 2008 foi palco de umas das maiores 
celebrações de Juventude e competição desportiva. 
 
Refiro-me aos Jogos Olímpicos, organizados e 
consagrados em Pequim na sua 29ª edição da era 
moderna. 
 
Não poderíamos deixar de destacar a prestação áurea de 
Nelson Évora, jovem munícipe de Odivelas que muito 
nos orgulha pela sua dedicação e empenho desportivo, 
sendo um exemplo de determinação, perseverança e 
humildade. 
 
No entanto, o espírito olímpico é uma consagração do 
humanismo pela sua chama e simbolismo de união dos 
povos, consagrados pela articulação dos cinco anéis 
olímpicos, entrelaçados na bandeira olímpica que 
representam os cinco continentes e cada um deles, tem 
sintonia nas suas diferentes cores. 
 
Azul para a Europa, Amarelo para a Ásia, Preto para 
África, Verde para a Oceânia e Vermelho para a América. 
 

A Assembleia Municipal de Odivelas, invoca esse espírito 
olímpico, e saúda todos os 78 atletas presentes em 
competição em 17 diferentes modalidades. 
 
Afonso Domingos (Vela) Álvaro Marinho (Vela) Ana 
Cabecinha (Atletismo) Ana Dias (Atletismo) Ana 
Hormigo (Judo) Ana Rente (Trampolins) António Pereira 
(Atletismo) Arnaldo Abrantes (Atletismo) Augusto 
Cardoso (Atletismo) Beatriz Gomes (Canoagem) 
Bernardo Santos (Vela) Bruno Amorim (Remo) Bruno 
Pais (Triatlo) Carlos Almeida (Natação) Carlos Pinto 
(Equestre) Débora Nogueira (Esgrima) Diana Gomes 
(Natação) Diogo Carvalho (Natação) Diogo Ganchinho 
(Trampolins) Edivaldo Monteiro (Atletismo) Elisabete 
Tavares (Atletismo) Emanuel Silva (Canoagem) Fernando 
Costa (Natação) Filipe Cardoso (Ciclismo) Francis 
Obikwelu (Atletismo) Francisco Rebelo de Andrade 
(Vela) Frederico Gil (Ténis) Gustavo Lima (Vela) Hélder 
Ornelas (Atletismo) Helena Rodrigues (Canoagem) Hugo 
Passos (Luta Greco-Romana) Inês Henriques (Atletismo) 
Inês Monteiro (Atletismo) Jéssica Augusto (Atletismo) 
Joana Nunes (Pentatlo Moderno) João Brenha (Voleibol 
de Praia) João Costa (Tiro) João Neto (Judo) João Pedro 
Monteiro (Ténis de Mesa) João Pina (Judo) João 
Rodrigues (Vela) João Vieira (Atletismo) Joaquim Videira 
(Esgrima) Jorge Lima (Vela) Manuel Vieira da Silva (Tiro 
com Armas de Caça) Marco Vasconcelos (Badminton) 
Marisa Barros (Atletismo) Miguel Duarte (Equestre) 
Miguel Maia (Voleibol de Praia) Miguel Nunes (Vela) 
Naide Gomes (Atletismo) Nélson Évora (Atletismo) 
Nuno Mendes (Remo) Nuno Merino (Trampolins) Paulo 
Gomes (Atletismo) Pedro Dias (Judo) Pedro Fraga 
(Remo) Pedro Oliveira (Natação) Pedro Póvoa 
(Taekwondo) Rui Silva (Atletismo) Sara Moreira 
(Atletismo) Sara Oliveira (Natação)Selecção de Voleibol 
Seniores Masculinos Sérgio Paulinho (Ciclismo) Sérgio 
Vieira (Atletismo) Sílvia Cruz (Atletismo) Susana Feitor 
(Atletismo) Telma Monteiro (Judo) Tiago Venâncio 
(Natação) Vanessa Fernandes (Triatlo) Vânia Silva 
(Atletismo) Vera Santos (Atletismo). 
 
Da mesma forma, e sem qualquer diferenciação, 
saudamos a participação ParaOlímpica em Pequim, dos 
nossos super atletas, vencedores e campeões em todos os 
momentos por se superarem a cada dia nas suas 
capacidades e incapacidades e representarem com tanto 
orgulho Portugal e a todos os acompanhantes e técnicos 
pela dedicação e voluntarismo.  
 
Participam nesta edição, a 13ª edição dos Jogos 
ParaOlímpicos, 35 atletas nas modalidades de Atletismo, 
Boccia, Ciclismo, Equitação, Natação, Remo e Vela. 
 
Alexandrino Silva (Atletismo) António Marques (Boccia) 
Armando Costa (Boccia) Augusto Pereira (Ciclismo) 
Bento Amaral (Vela) Bruno Valentim (Boccia) Carlos 
Ferreira (Atletismo) Carlos Lopes (Atletismo) Cristina 
Gonçalves (Boccia) David Grachat (Natação) Diana Alves 
Guimarães (Natação) Eunice Raimundo (Boccia) 
Fernando Ferreira (Boccia) Fernando Pereira (Boccia) 
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Firmino Batista (Atletismo) Gabriel Macchi (Atletismo) 
Gabriel Potra (Atletismo) Joana Calado (Natação) João 
Fernandes (Boccia) João Martins (Natação) Jorge Pina 
(Atletismo) José Monteiro (Atletismo) Leila Marques 
(Natação) Luis Gonçalves (Atletismo) Luisa Silvano (Vela) 
Maria Fernandes (Atletismo) Maria Fiúza (Atletismo) 
Mário Peixoto (Boccia) Nelson Lopes (Natação) Nuno 
Alves (Atletismo) Perpetua Vaza (Natação) Ricardo Vale 
(Atletismo) Sara Duarte (Equitação) Simone Fragoso 
(Natação) 
 
Agradecemos e reconhecemos à missão Olímpica e 
ParaOlímpica a elevação do Desporto e a sua dignificação 
na representação de Portugal. 
 
Congratulamo-nos e exigimos que possam ser criadas as 
condições de excelência orçamental, quer ao nível dos 
equipamentos e infra-estruturas, quer ao nível do 
investimento financeiro do Estado, por forma a que o 
exemplo Olímpico possa fomentar nas crianças e jovens o 
gosto pelas práticas desportivas nas vertentes amadoras e 
competitivas. 
 
Odivelas, 26 de Setembro de 2008 
 
(Aprovada por Unanimidade) 

 
 
 
 

GEMINAÇÃO 
 

 
 

GEMINAÇÃO COM A REGIÃO AUTÓNOMA DO PRÍNCIPE, DA 
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE 

 
Acordo de Geminação e Acordo de Cooperação a 
celebrar entre o Município de Odivelas e o Governo da 
Região Autónoma do Príncipe, da República Democrática 
de São Tomé e Príncipe, conforme o deliberado na 5.ª 
Reunião Extraordinária da Câmara Municipal de Odivelas, 
realizada em 19 de Setembro de 2008 (Boletim Municipal 
das Deliberações e Decisões n.º 17/2008, página 22), de 
forma a fomentar o intercâmbio sócio-cultural, educativo, 
económico, de acordo com o proposto na Informação n.º 
Interno/2008/14567, de 2008.09.17. 

 
 

“Acordo de Geminação e Acordo de Cooperação entre o 
Município de Odivelas de Portugal e o Governo da 

Região Autónoma do Príncipe da 
República Democrática de São Tomé e Príncipe 

 
A geminação entre autarquias é uma prática que começa a 
consolidar-se no Poder Local português e que tem dado 
os seus frutos, designadamente às comunidades 
envolvidas, devido a um trabalho estruturado, que tem 
sido devidamente conduzido pelos responsáveis 
autárquicos. 
 

As bases da geminação, sejam de natureza educativa, 
cultural, histórica, migratória ou económica, continuam a 
ter o seu sentido, e têm-no mais quando se celebram 
geminações no quadro da Lusofonia, especialmente entre 
Portugal e os Países Africanos de Língua Oficial 
Portuguesa, nomeadamente pelas relações sociais e 
culturais destes povos. 
 
Conscientes de que a envolvência e participação numa 
geminação acarretam elevadas responsabilidades, como 
abrem inúmeras oportunidades, a Câmara Municipal de 
Odivelas encara as geminações como uma mais-valia para 
o concelho, dada a riqueza social, cultural e económica 
que geram. 
 
E é, precisamente, por este sentido de responsabilidade e 
ambição, de querer mais e melhor para as comunidades 
que estabelecem acordos e relações entre si, que a Câmara 
Municipal de Odivelas pretende abrir novos horizontes 
em termos de geminações. 
 
Por um lado, alargar a base de geminações e, por outro, 
inovar em termos de práticas e métodos a empreender, de 
forma a alcançar metas e objectivos mais consequentes e 
abrangentes. 
 
Pretende-se, por isso, envolver a Sociedade Civil, como 
parceira indispensável e estrutural das geminações a 
estabelecer.  
 
Assim, O Município de Odivelas (Portugal) e o Governo 
da Região Autónoma do Príncipe (São Tomé e Príncipe), 
considerando os laços de amizade e cooperação existentes 
entre os dois povos e a comprovada vontade de ambas as 
partes colaborarem solidariamente para o bem-estar dos 
seus cidadãos e o desenvolvimento das relações mútuas, 
afirmam solenemente a decisão de firmar o presente 
acordo de geminação. 
 
Acresce que o presente Acordo visa uma cooperação que 
envolve diversos tipos de instituições de entre as quais se 
destaca a Paróquia da Ramada, uma das instituições 
sociais mais consideradas do Concelho de Odivelas pelo 
reconhecido e meritório trabalho que desenvolve, e que já 
estabeleceu, em 2001, uma geminação com a Paróquia de 
Santo António do Príncipe (Ilha do Príncipe, São Tomé e 
Príncipe), onde está em curso um projecto social de 
referência nesta ilha através do Centro Comunitário e 
Paroquial. 
 
Com efeito, entende-se estarem reunidas todas as 
condições para uma base alargada de trabalho, que 
envolva esta e outras instituições públicas bem como as 
forças sociais da sociedade civil com vista à promoção e 
realização de diversas iniciativas no âmbito de Protocolos 
que irão ser, de ora em diante, celebrados. 
 
Esta geminação visa, ainda, contribuir para o reforço e 
enaltecimento da Lusofonia, dando, neste particular, o 
Poder Local português e santomense um inequívoco 
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impulso às relações entre povos que estão unidos pela 
mesma língua e por uma relação histórica secular, que 
encara o futuro como um desafio comum das diversas 
comunidades que compõem a Comunidade de Países de 
Língua Portuguesa. 
 
Com esta geminação, pretende-se fomentar o intercâmbio 
de experiências e conhecimentos, a valorização da 
qualificação profissional, a entreajuda do desenvolvimento 
social local, as tradições e culturas das duas comunidades, 
e a utilização e promoção das novas tecnologias ao serviço 
das pessoas, como novo elemento de contacto e 
relacionamento, quer institucional quer pessoal. 
 
O presente documento congrega um conjunto de 
princípios subjacentes às relações que serão a partir deste 
momento estabelecidas no âmbito do presente Acordo de 
Geminação e Cooperação e que as Partes consideram 
determinantes para a sua execução.  
 
Celebrado em _______, a __ de ________ de2008  

 
P’lo Município de Odivelas 

A Presidente da Câmara Municipal de Odivelas 
______________________________ 
Susana de Fátima Carvalho Amador 

 
P’lo Governo da Região Autónoma do Príncipe, 
República Democrática de S. Tomé e Príncipe 
O Presidente do Governo Regional do Príncipe 

_______________________________ 
José Cardoso dos Ramos Cassandra” 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44..ªª  SSEESSSSÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  
 

22..ªª  RReeuunniiããoo  rreeaalliizzaaddaa  eemm  
22  ddee  OOuuttuubbrroo  ddee  22000088  

 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

ACTIVIDADE E SITUAÇÃO 
FINANCEIRA DO MUNICÍPIO 

 

 
 

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

SITUAÇÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO 
 

Presente para apreciação a Informação da Presidente da 
Câmara Municipal à Assembleia Municipal sobre a actividade e 
situação financeira do Município. 
 
“Para os efeitos estipulados na alínea e) do n.º 1 do Artigo 
53°, e na alínea cc) do n.º 1 do Artigo 68.°, todos da Lei 
169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11 de Janeiro, junto se anexa a informação 
que a Câmara Municipal de Odivelas se obriga a 
apresentar, no período compreendido entre 01 de Junho e 
31 de Agosto de 2008, sobre a sua situação financeira e a 
sua actividade, bem como outros documentos importantes 
relativos à actividade municipal.  
 
Documento com a seguinte estrutura: 
 
Informação Financeira 
 
Informação Financeira do Município 
 
Informação Sobre a Actividade Municipal 
 
Gabinete da Presidência 
 
Gabinete de Comunicação, Relações Públicas e Protocolo 
 
Gabinete de Apoio ao Cidadão  
 
Gabinete de Apoio às Juntas de Freguesia  
 
Gabinete de Informática e Sistemas de Comunicação 
 
Médico Veterinário Municipal 
 
Serviço Municipal de Protecção Civil 
 
Divisão de Requalificação e Inserção de Áreas Críticas 
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Departamento Gestão Administrativa e Financeira 
 
Departamento Gestão e Ordenamento Urbanístico 
 
Departamento Planeamento Estratégico e 
Desenvolvimento Económico 
 
Departamento de Obras Municipais e Transportes 
 
Departamento Ambiente e Salubridade 
 
Departamento Sociocultural 
 
Departamento de Habitação, Saúde e Assuntos Sociais 
 
Departamento Administração Jurídica e Geral 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


