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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

2200..ªª  RREEUUNNIIÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  
 

RReeaalliizzaaddaa  eemm  2222  ddee  OOuuttuubbrroo  ddee  22000088  
 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

ACTA 
 

 
 

ACTA DE REUNIÃO DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 
Acta da terceira Reunião Ordinária da Câmara Municipal 
de Odivelas, realizada no dia 13 de Fevereiro de 2008. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 
 

 
 

DÉCIMA SEGUNDA ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 
 

Décima segunda Alteração Orçamental, décima quarta 
Modificação Orçamental, nos termos dos Mapas anexos à 
informação n.º interno/2008/16179, de 2008-10-15, que 
farão parte integrante da acta da presente reunião. 

 
 

“14.ª Modificação Orçamental 
12.ª Alteração Orçamental 

 
A 14ª Modificação Orçamental decorre da necessidade de 
ajustamentos no âmbito das rubricas de pessoal para 
colmatar desvios decorrentes dos concursos de promoção 
e consequentes aumentos de vencimento e subsídio de 
Natal. 
 
Há ainda a salientar os reforços: do projecto 182/A/2008 
— serviços prestados pela SIMTEJO no valor de 
45.071,65 Euros (Quarenta e cinco mil e setenta e um 
euros e sessenta e cinco cêntimos), do projecto 
106/I/2008 — Arranjo Paisagístico da zona envolvente 
ao ringue e à igreja do Olival Basto, no valor de 70.000,00 

Euros (Setenta mil euros), do projecto 102/I/2008 — 
Requalificação da Praça de S. Bartolomeu na Pontinha, em 
50.000,00 Euros (Cinquenta mil euros) e do projecto 
153/I/2008 referente a Repavimentações no Concelho no 
montante de 50.000,00 Euros (cinquenta mil euros). 
 
Referência também, para reforços de projectos no âmbito 
do Desporto em 16.000,00 Euros (Dezasseis mil euros), 
no âmbito da Habitação e Assuntos Sociais no valor 
27.100,00 Euros (Vinte e sete mil e cem euros) e no 
campo da Informática, o reforço do projecto 242/A/2008 
em 33.000,00 Euros (Trinta e três mil euros). 
 
Em conclusão, a presente a Alteração Orçamental totaliza 
1.249.881,65 Euros (Um milhão duzentos e quarenta e 
nove mil oitocentos e oitenta e um euros e sessenta e 
cinco cêntimos), verificando-se um aumento das Despesas 
Correntes no valor de 250,00 Euros (Duzentos e 
cinquenta euros) 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 

399.431,65 399.181,65 

Total de Despesas 
Capital 

850.450,00 850.700,00 

Total Geral 1.249.881,65 1.249.881,65 

(un: euros)” 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

EMPRÉSTIMO PER 
 

 
 

REVISÃO DO REGIME DE TAXA DE JURO 
 

Revisão do regime de taxa de juro, a vigorar por um novo 
período de cinco anos, a iniciar em 22.11.2007, através da 
redução do spread para 0,50%, referente ao empréstimo 
P.E.R. n.º 0402/000882/591 no banco Caixa Geral de 
Depósitos, de acordo com o proposto na informação n.º 
interno/2008/14983, de 2008.10.16, “…a Taxa de juro 
contratual resultante da EURIBOR a 12 meses (4,647%), 
acrescida de 0,50% de spread, é 5,147%, à qual 
corresponde uma taxa de juro líquida a cargo para o 
Município de 1,772%, ou seja, a taxa máxima definida 
para efeitos de bonificação é 4,50% conforme Portaria n.º 
502/2003, de 26 de Junho, logo a taxa líquida é calculada 
da seguinte forma 5,147% - 3,375% = 1,772%. (…)” 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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JARDIM DA MÚSICA 
 

 
 

EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO 
PROCESSO N.º 1765/OD-DOMT 

 
Relatório final da Comissão de Análise das Propostas do 
Concurso referente à empreitada de Construção do Jardim 
da Música, em Odivelas, com adjudicação à empresa 
Manuel Rodrigues Gouveia, SA, pelo valor de 
1.598.641,90€ (sem IVA), de acordo com o proposto na 
informação n.º interno/2008/16088, de 2008.10.14. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

EDUCAÇÃO 
 

 
 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO 
CURRICULAR PARA O ANO LECTIVO 2008/2009 

 
Alteração ao Programa de Actividades de Enriquecimento 
Curricular, para o ano lectivo 2008/2009 na EB/JI n.º 1 
de Caneças, com a introdução de uma terceira Actividade 
Enriquecimento Curricular (AEC) Expressão Dramática, 
com uma carga horária de 90 minutos por semana, 
abrangendo 136 alunos desse estabelecimento de ensino, 
de acordo com o proposto na informação n.º 
interno/2008/16166, de 2008.10.15. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

CONTRATO DE COMODATO 
 

 
 

CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE COMODATO COM A 
FREGUESIA DE ODIVELAS 

 
Minuta do Contrato de Comodato a celebrar entre o 
Município de Odivelas e a Freguesia de Odivelas, 
referente às instalações situadas na Rua Álvaro de 
Campos, n.º 21, cave 3 Dt.ª, em Odivelas, de acordo com 
o proposto na informação nº interno/2008/15650, de 
2008-10-06, e nos termos da minuta anexa à informação. 

 
 

“Contrato de Comodato - N° 002/DP/2008 
 

ENTRE 
 
Município de Odivelas, com sede na Quinta da Memória, 
Rua Guilherme Gomes Fernandes, 2675 Odivelas, pessoa 

colectiva com o nº 504 293 125, representado pela 
Presidente da Câmara Municipal, Susana de Fátima 
Carvalho Amador, casada, portadora do BI nº 7740330, 
emitido em 2-03-2006 pelos SIC de Lisboa, natural da 
Freguesia de Alagoa, Concelho de Portalegre, com 
domicílio profissional na Quinta da Memória, Paços do 
Concelho, Odivelas, adiante designado por Comodante, 
 
e 
 
Freguesia de Odivelas, com sede na Alameda do Poder 
Local nº 4, Odivelas, com o número de pessoa colectiva 
506 605 752, representada pela Presidente da Junta de 
Freguesia, Maria da Graça Albuquerque da Costa Peixoto, 
natural da Freguesia de Sacavém, Concelho de Loures, 
portadora do BI n° 1096577, emitido em 4/11/99, pelos 
SIC de Lisboa, residente na Rua Carlos Paião, nº 2, 3° esq 
, adiante designada por Comodataria, 
 
é celebrado e reciprocamente aceite o presente contrato, o 
qual se rege pelas cláusulas seguintes e, no que for omisso, 
pela legislação aplicável:  

 
Cláusula 1ª 

 
O Comodante é proprietário e legítimo possuidor da 
fracção autónoma designada pela letra “A” 
correspondente à cave direita 3, do prédio urbano sito na 
Rua Álvaro de Campos, nº 21, descrito na Conservatória 
do Registo Predial de Odivelas sob a ficha 441 da 
freguesia de Odivelas e inscrita na matriz predial urbana 
sob o artigo 8059, com o valor patrimonial de €42.721,20. 

 
Cláusula 2ª 

 
A fracção comodatada pelo presente contrato destina-se 
única e exclusivamente à prossecução das atribuições da 
Comodatária. 

 
Cláusula 3ª 

 
O presente contrato é celebrado pelo prazo de cinco anos 
renovável, salvo se qualquer das partes o denunciar com 
aviso prévio de 180 dias relativamente à data do seu 
termo. 

 
Cláusula 4ª 

 
1 - A Comodatária poderá proceder às obras que 
considere úteis e necessárias à prossecução dos fins a que 
se destina a fracção comodatada, desde que previamente 
autorizadas pelo Comodante. 
 
2 - A Comodatária obriga-se a proceder às obras de 
reparação e conservação da fracção comodatada.  
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Cláusula 5ª 
 

As despesas de funcionamento, designadamente água, 
electricidade, seguro do recheio e as contribuições 
condominiais são da responsabilidade da Comodatária.  

 
Cláusula 6ª 

 
1 - Findo o contrato a fracção comodatada será restituída 
em bom estado de conservação ao Comodante e sem 
direito a qualquer indemnização à Comodatária pelas 
obras por esta realizadas. 
 
2 - A Comodatária poderá levantar as benfeitorias, apenas 
no caso de não provocar detrimento do imóvel, não tendo 
direito a haver o valor delas no caso contrário. 

 
Cláusula 7ª 

 
Para resolução dos litígios emergentes do presente 
contrato será competente o Tribunal da Comarca de 
Loures, com expressa renúncia a qualquer outro. 
 
O presente contrato é feito em duas vias, ficando um 
exemplar em poder de cada uma das partes. 
 
Isento de Imposto de Selo, ao abrigo da al. ..., do nº ..., do 
art. .... da Lei 159/99, de 11 de Setembro com as 
respectivas alterações. 
 
Odivelas, …. de Outubro de 2008 
 
O Comodante A Comodatária” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO 
 

 
 

CENTRO HOSPITALAR LISBOA NORTE, EPE 
 

Protocolo de Cooperação entre o Município de Odivelas e 
o Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE, no âmbito do 
Plano Estratégico de Prevenção das Toxicodependências 
(PECPT) / Programa “Odivelas Sem Tabaco” 2008, que 
compreenderá o desenvolvimento de um Programa 
Integrado de Rastreio, Diagnóstico, Aconselhamento e 
Prevenção da Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica 
(DPOC) e de Cessação Tabágica no Concelho de 
Odivelas, realização de acções e actividades diversas de 
sensibilização e educação para a saúde no Concelho de 
Odivelas sobre a problemática do Tabagismo, numa 
perspectiva, formativa e pedagógica, de acordo com o 
proposto na informação nº interno/2008/16095, e nos 
termos da Minuta de Protocolo anexa à informação. 

 
 

“Protocolo de Cooperação 
entre a Câmara Municipal de Odivelas e o 
Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE 

 
ENTRE: 
  
O MUNICÍPIO DE ODIVELAS, com sede na Rua 
Guilherme Gomes Fernandes, Paços do Concelho — 
Quinta da Memória, 2675-372 Odivelas, neste acto 
representado pela Presidente da Câmara Municipal, Dra. 
Susana de Carvalho Amador, 
  
E 
  
O CENTRO HOSPITALAR LISBOA NORTE, EPE, 
com sede na Avenida Professor Egas Moniz, 1649-035 
Lisboa, representado neste acto pelo seu Presidente do 
Conselho de Administração, Dr. Adalberto Campos 
Fernandes, 
  
É de livre vontade e de boa fé que as partes celebram o 
presente Protocolo de Cooperação, que se rege pelas 
cláusulas seguintes, que as partes aceitam e 
reciprocamente se obrigam a cumprir e a fazer cumprir. 

 
Cláusula Primeira 
(Objecto e âmbito) 

 
1. As partes ora outorgantes acordam na celebração deste 
Protocolo, comprometendo-se a prosseguir com a 
realização de acções de cooperação institucional no 
âmbito da Promoção e Educação para a Saúde, em 
especial na área da Prevenção e Cessação Tabágica; 
  
2. A cooperação entre as partes compreenderá o 
desenvolvimento de um Programa Integrado de Rastreio, 
Diagnóstico, Aconselhamento e Prevenção da Doença 
Pulmonar Obstrutiva Crónica (DPOC) e de Cessação 
Tabágica no Concelho de Odivelas; 
  
3. A cooperação entre as partes compreenderá ainda a 
realização de acções e actividades diversas de 
sensibilização e educação para a saúde no Concelho de 
Odivelas sobre a problemática do Tabagismo, numa 
perspectiva informativa, formativa e pedagógica, 
nomeadamente: 
  
a) Organização de Conferências e Encontros de carácter 

técnico-científico; 
b) Planeamento e implementação de Campanhas de 

Sensibilização dirigidas à população do Concelho de 
Odivelas; 

c) Realização de Ateliers de Prevenção do Tabagismo nos 
estabelecimentos de educação e ensino do Concelho 
de Odivelas que demonstrem interesse e que 
justifiquem a sua efectiva pertinência e necessidade; 

d) Concepção e divulgação de materiais (in) formativos 
sobre a temática; 

e) Entre outras. 
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Cláusula Segunda 
(Beneficiários) 

 
Face à natureza deste Protocolo, que formaliza uma 
cooperação abrangente em diversos domínios, os 
beneficiários do mesmo constituem um grupo alargado de 
pessoas, sendo que: 
  
1. O Programa Integrado de Rastreio, Diagnóstico, 
Aconselhamento e Prevenção da Doença Pulmonar 
Obstrutiva Crónica (DPOC) e de Cessação Tabágica será 
dirigido, por um lado, à população do concelho de 
Odivelas constituída particularmente por fumadores e ex-
fumadores com mais de 40 anos; 
  
2. O Programa referido no ponto anterior será igualmente 
dirigido, numa primeira fase, aos funcionários da Câmara 
Municipal de Odivelas e, numa segunda fase, aos 
funcionários das Juntas de Freguesia do Concelho de 
Odivelas, constituindo assim um programa específico de 
prevenção e cessação tabágica em meio laboral; 
  
3. As restantes acções de educação para a saúde terão 
como destinatários preferenciais os jovens (inseridos ou 
não no sistema educativo), professores, auxiliares de acção 
educativa, pais e encarregados de educação, técnicos de 
saúde, educação e intervenção social/comunitária, 
autarcas, empresas e demais instituições interessadas na 
problemática do tabagismo. 

 
Cláusula Terceira 

(Obrigações do Município de Odivelas) 
 

A Câmara Municipal de Odivelas, através da Divisão de 
Saúde e da Prevenção das Toxicodependências, 
compromete-se a: 
  
a) Planear e efectuar todas as diligências necessárias para a 

implementação das acções a desenvolver no âmbito 
do presente protocolo de cooperação, em estreita 
articulação com os restantes serviços municipais; 

b) Promover, acompanhar e avaliar tecnicamente o 
projecto, em estreita articulação com o Centro 
Hospitalar Lisboa Norte, EPE; 

c) Assegurar a articulação com outras estruturas da 
comunidade, a nível local, regional e nacional; 

d) Disponibilizar espaços para a realização de reuniões ou 
outras actividades de carácter informativo e 
formativo; 

e) Divulgar adequadamente a realização deste projecto e 
de todas as acções que venham a ser levadas a cabo, 
fazendo menção aos parceiros envolvidos no mesmo; 

f) Distribuir materiais (in) formativos sobre a 
problemática da Prevenção e Cessação Tabágica, 
entendidos como pertinentes e adequados às 
necessidades identificadas da população do Concelho 
de Odivelas; 

g) Promover a ampla divulgação do Programa Integrado 
de Rastreio, Diagnóstico, Aconselhamento e 
Prevenção da Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica 

(DPOC) e de Cessação Tabágica dirigido 
especificamente aos funcionários da Câmara 
Municipal de Odivelas, assegurando a dispensa de 
serviço necessária para efeitos de participação nas 
acções de rastreio e consequentes consultas de 
pneumologia e/ou de cessação tabágica do Centro 
Hospitalar Lisboa Norte, EPE. 

 
Cláusula Quarta 

(Obrigações do Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE) 
 

a) Efectuar todas as diligências necessárias para a 
implementação das acções a desenvolver no âmbito do 
presente protocolo de cooperação; 

b) Acompanhar e avaliar tecnicamente o projecto, em 
estreita articulação com a Câmara Municipal de 
Odivelas; 

c) Colaborar na articulação com outras estruturas da 
comunidade; 

d) Divulgar adequadamente a realização deste projecto e 
de todas as acções que venham a ser levadas a cabo, 
fazendo menção aos parceiros envolvidos no mesmo; 

e) Procurar ceder materiais (in) formativos sobre a 
problemática da Prevenção e Cessação Tabágica, 
entendidos como pertinentes e adequados às 
necessidades identificadas da população do Concelho 
de Odivelas; 

f) Assegurar a realização das consultas de pneumologia 
e/ou de cessação tabágica aos munícipes e/ou 
trabalhadores a exercer funções no Concelho de 
Odivelas, sinalizados nas acções de rastreio realizadas 
no âmbito do Programa Integrado de Rastreio, 
Diagnóstico, Aconselhamento e Prevenção da Doença 
Pulmonar Obstrutiva Crónica (DPOC) e de Cessação 
Tabágica. 

 
Cláusula Quinta 

(Encargos Financeiros) 
 

Os encargos financeiros decorrentes das acções a 
implementar serão suportados pelos outorgantes nas 
condições que ambos vierem a acordar quando 
programarem as acções. 

 
Cláusula Sexta 
(Coordenação) 

 
1. A actividade a desenvolver no âmbito deste Protocolo 
será dirigida por uma Coordenação conjunta, constituída 
por representantes de ambas as partes, cabendo-lhe 
organizar as acções a desenvolver durante o período 
vigente do presente protocolo; 
  
2. Os outorgantes, por intermédio dos representantes da 
Coordenação designada, realizarão as reuniões 
consideradas necessárias de modo a avaliar conjuntamente 
as acções em curso e acordar nas modificações que a 
análise da situação recomendar; 
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3. Tratando-se de correcções menores, estas poderão ser 
acordadas e colocadas em prática através de contactos 
telefónicos ou por escrito. 

 
Cláusula Sétima 

(Utilização dos dados) 
 

Aos outorgantes é concedido o direito de utilizar os dados 
obtidos com a realização das acções previstas, incluindo 
os dados clínicos do Programa Integrado de Rastreio, 
Diagnóstico, Aconselhamento e Prevenção da Doença 
Pulmonar Obstrutiva Crónica (DPOC) e de Cessação 
Tabágica, dentro dos princípios gerais do anonimato e 
confidencialidade, devendo tal intenção ser previamente 
comunicada ao restante outorgante. 

 
Cláusula Oitava 

(Período de Vigência) 
 

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

 
Cláusula Nona 

(Revisão) 
 

1. As partes poderão rever as disposições constantes deste 
protocolo, total ou parcialmente, mediante prévia 
comunicação; 
  
2. As propostas serão analisadas por ambos os 
outorgantes, através de uma comissão que integrará um 
representante de cada parte; 
  
3. As alterações, suspensões ou aditamentos serão objecto 
de um documento a elaborar e a subscrever por ambos os 
outorgantes, procedendo-se à redacção do texto deste 
protocolo depois de emendado. 

 
Cláusula Décima 
(Revogação) 

 
Qualquer das partes outorgantes poderá unilateralmente 
denunciar o presente protocolo precedendo comunicação 
escrita à outra parte, remetida com a antecedência de, pelo 
menos, sessenta dias, desde que da mesma não decorra a 
inviabilização das acções em curso ou em qualquer 
momento por comum acordo; 
  
PELO MUNICÍPIO DE ODIVELAS 
  
(A Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 
Dra. Susana de Carvalho Amador) 
  
PELO CENTRO HOSPITALAR LISBOA NORTE, 
EPE 
  
(O Presidente do Conselho de Administração, 
Dr. Adalberto Campos Fernandes) 

  
Odivelas, ___ de ________________ de 2008” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CANEÇAS 
 

 
 

MONTANTE EM DÍVIDA DA ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS 
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CANEÇAS AOS SMAS 

 
Pagamento do montante em dívida da Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Caneças aos 
SMAS de Loures, no valor de €9.574,87, de acordo com o 
proposto na informação n.º 15431, de 2008.10.02. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

ALIENAÇÃO DE LOTES 
 

 
 

ALIENAÇÃO EM PROPRIEDADE PLENA DE LOTES MUNICIPAIS 
 

Alienação, em propriedade plena, dos lotes de terreno 1 e 
2 do Loteamento Municipal do Arinto, sitos no Casal do 
Privilégio, Freguesia da Póvoa de Santo Adrião, à 
FENACHE, FCRL, de acordo com os valores de venda 
de terreno estabelecidos na legislação em vigor para a 
construção de habitação a custos controlados, com o 
objectivo da concepção e construção de 28 fogos para o 
realojamento de famílias e construção das respectivas 
áreas comerciais e equipamentos, bem como a realização 
de todas as obras de urbanização dentro do limite definido 
no Alvará de Loteamento Municipal 5/2008/DPUPE, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2008/16225, 2008.10.16. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

CONTRATO DE ARRENDAMENTO 
 

 
 

MINUTA DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO EM 
REGIME DE RENDA APOIADA 

 
Minuta do Contrato de Arrendamento em Regime de 
Renda Apoiada, entre o Município de Odivelas e as 
Cooperativas Promotoras dos Empreendimentos PER do 
Bairro Gulbenkian e Arroja-Fase II (Freguesia de 
Odivelas) e os futuros arrendatários, de acordo com o 
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proposto na informação nº interno/2008/16298, de 2008-
10-16, e nos termos da minuta anexa à informação 
referida. 

 
 

“Contrato de Arrendamento em 
Regime de Renda Apoiada 

(Minuta) 
 

ENTRE: 
 
PRIMEIRO CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE 
………….., pessoa colectiva n.º ………….., neste acto 
representado por ………….., no âmbito da competência 
delegada pela Sra. Presidente como entidade tutelar, que 
adiante é designado também simplesmente por Município; 
 
SEGUNDO CONTRATANTE: COOPERATIVA 
………………, pessoa colectiva n.º com sede em 
…………, representada por ………………, elementos 
da Direcção, como proprietária e locadora, que adiante 
também é designada, simplesmente por Cooperativa; 
 
TERCEIRO CONTRATANTE ……………….., no 
estado civil de ………………, portador do B.I. n.º 
…………, emitido a .../.../..., pelo SIC de ……………, 
contribuinte fiscal n.º …………. com domicílio no 
imóvel objecto do presente contrato, como locatário, que 
adiante também é designado simplesmente por 
Arrendatário. 
 
Considerando que: 
 
a) O Município de Odivelas se tem empenhado no 
desenvolvimento de acções e projectos tendo em vista 
encontrar soluções habitacionais para o realojamento dos 
agregados familiares mais carenciados do concelho, tendo 
aderido, no âmbito do desenvolvimento da sua politica de 
habitação, ao P.E.R (Programa Especial de Realojamento) 
criado pelo Decreto-Lei nº 163/93, de 7 de Maio, com a 
redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei nº 271/2003, 
de 28 de Outubro. 
 
b) No âmbito do recenseamento efectuado ao abrigo do 
supra citado diploma legal, o Município identificou …… 
famílias residentes em barracas, na Freguesia de 
……………, com direito a realojamento; 
 
c) A Cooperativa, no âmbito do Protocolo de Cooperação 
estabelecido entre a CMO e a FENACHE, em 17 de Abril 
de 2002, e da deliberação tomada em Reunião de Câmara 
de ……………. em que foi aprovado o Acordo de 
Cooperação entre as duas entidades, assumiu a 
responsabilidade da construção de ……. habitações 
destinadas a arrendamento em regime de renda apoiada, 
em …….. (local) …… na freguesia ………….., 
destinadas a realojamento de ………. agregados familiares 
recenseados no PER e indicados pela Câmara; 
 

d) Nos termos do n.º 1, da cláusula 5ª do referido Acordo 
de Cooperação, o contrato de arrendamento deverá ser 
assinado pelo Município, Cooperativa e pelo Arrendatário; 
 
e) O Arrendatário preenche os requisitos legais que lhe 
permitem o acesso à habitação enquanto beneficiário do 
regime de renda apoiada. 
 
Entre os identificados contratantes é firmado o contrato 
de arrendamento urbano, segundo o regime de renda 
apoiada, que se rege nos termos e cláusulas seguintes: 

 
Cláusula Primeira 
(Objecto e fim) 

 
1. A Cooperativa é dona e legítima possuidora do prédio 
urbano sito em …………, descrito na Conservatória do 
Registo Predial de ………., sob o n.º ………, inscrito na 
matriz predial urbana da freguesia de ……… sob o artigo 
……….. 
 
2. O presente contrato tem por finalidade satisfazer as 
necessidades habitacionais do Arrendatário e do seu 
agregado familiar, cuja composição se encontra descrita 
no anexo I. 
 
3. Entende-se por agregado familiar do locatário o conjunto 
de pessoas constituído pelo próprio, pelo cônjuge ou 
pessoa que com ele viva há mais de dois anos em união de 
facto, pelos parentes ou afins na linha recta ou até 3° grau 
da linha colateral, bem como pelas pessoas relativamente 
às quais, por força da lei ou de negócio jurídico que não 
respeite directamente à habitação, haja obrigação de 
convivência ou de alimentos e ainda outras pessoas a 
quem a locadora autorize a coabitação com o arrendatário. 
 
4. A Cooperativa dá de arrendamento ao Arrendatário, 
que por sua vez toma de arrendamento, o fogo 
correspondente à fracção …., do prédio sito em ……., 
……. cuja tipologia, descrição, estado e lista de 
equipamentos de que está dotado constam do anexo II, 
encontrando-se no estado descrito no referido anexo, nas 
condições previstas no presente contrato. 

 
Cláusula Segunda 

(Prazo) 
 

1. O presente contrato é celebrado pelo prazo de cinco 
anos, com início em ……… e termo em ………., nos 
termos do art. 1095.° e seguintes do Código Civil — CC. 
 
2. O presente contrato considera-se automaticamente 
renovado, no fim do prazo, e por períodos mínimos e 
sucessivos de três anos, se não for denunciado pela 
Cooperativa mediante comunicação escrita dirigida ao 
Arrendatário, com a antecedência de um (1) ano do termo 
do prazo ou de qualquer uma das suas renovações, sendo 
necessário para tal denuncia a prévia autorização expressa 
do Município. 
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3. O Arrendatário pode opor-se à renovação do contrato, 
mediante comunicação escrita à Cooperativa, com a 
antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias sobre a 
data em que se operam os seus efeitos. 

 
Cláusula Terceira 
(Preço técnico) 

 
1. Por preço técnico entende-se o valor locativo que é 
calculado nos mesmos termos da renda condicionada, sendo 
o seu valor arredondado para a meia dezena de cêntimos 
imediatamente inferior, sendo que, para esse efeito, o 
valor do fogo é de ……….€, que foi o considerado pelo 
IHRU - Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, 
para cálculo do montante do financiamento. 
 
2. O preço técnico do fogo arrendado é fixado, à presente 
data, em ………€ mensais. 
 
3. O preço técnico será actualizado, automaticamente, em um 
de Janeiro de cada ano civil pela aplicação do coeficiente 
de actualização dos contratos de arrendamento em regime 
da renda condicionada que, entretanto, houver sido 
fixado, sendo que a primeira actualização terá lugar em um 
de Janeiro de …………. 
 
4. Para efeitos de cálculo do preço técnico, a fracção 
objecto do contrato será vistoriada a cada 5 anos. 

 
Cláusula Quarta 
(Renda apoiada) 

 
1. Por renda apoiada entende-se o valor a pagar pelo 
locatário, valor esse determinado pela aplicação da taxa de 
esforço sobre o rendimento mensal corrigido do agregado 
familiar, definindo-se e determinando-se esses factores 
nos termos da legislação aplicável, actualmente o Decreto-
Lei 166/93, de 7 de Maio. 
 
2. A renda apoiada do fogo arrendado é fixada, à presente 
data, no montante mensal de ……….€. 
 
3. O montante da renda apoiada deverá ser pago até ao 
oitavo dia útil do mês a que disser respeito, por Vale 
Postal ou Cheque, sendo que o talão/documento 
comprovativo do envio valerá como comprovativo de 
pagamento, desde que se possa identificar a Cooperativa 
como beneficiária do pagamento, bem como a data e o 
montante, sem prejuízo do direito ao recibo do 
Arrendatário, comprovado o respectivo pagamento, que a 
Cooperativa se obriga a disponibilizar logo que solicitado. 
 
4. A renda apoiada actualizar-se-á, anual e automaticamente, 
em função da variação do rendimento mensal corrigido do 
agregado familiar, sem prejuízo do reajustamento, a todo 
o tempo, sempre que se verifique alteração do rendimento 
mensal corrigido do agregado familiar resultante de morte, 
invalidez permanente e absoluta, ou desemprego de um 
dos seus membros. 
 

5. As obrigações previstas nos n.°s 3 e 4, mantêm-se até à 
efectiva desocupação do fogo e sua entrega à locadora, 
livre e devoluto, ainda que por efeitos de denúncia, 
revogação, resolução, caducidade ou qualquer outra causa 
de extinção do contrato. 
 
6. O não cumprimento pontual pelo Arrendatário, das 
obrigações previstas na presente cláusula confere à 
Cooperativa o direito a indemnização de 15% ou 50% 
conforme o pagamento se faça até ao final do mês a que a 
renda respeita ou em data posterior àquela, 
respectivamente. 
 
7. Para efeitos de cálculo da renda, o inquilino deve fazer 
prova junto da Cooperativa, no prazo de um mês a contar 
do termo do prazo legal, anualmente fixado, para a 
entrega das declarações fiscais para efeitos de Imposto 
Sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, dos 
rendimentos auferidos pelo agregado familiar no ano fiscal 
imediatamente anterior ou qualquer outro documento 
susceptível de comprovar a existência, ou não, de 
rendimentos, emitido por entidade pública. 
 
8. Nos termos dos nºs 1, 2 e 3 da Cláusula 4 e nº 1 da 
Cláusula 6ª do Acordo de Cooperação existente entre a 
CMO e a Cooperativa, a que se alude na alínea c) dos 
Considerandos, caberá ao Município pagar mensalmente à 
cooperativa, e pelo prazo de 25 anos contados a partir da 
data da celebração do primeiro contrato de arrendamento 
para o respectivo fogo, a diferença pecuniária entre o 
valor do preço técnico e o valor da renda apoiada 
calculada para o agregado familiar a ser realojado nesse 
fogo. 

 
Cláusula Quinta 

(Obrigações do arrendatário em relação ao fogo) 
 

1. No âmbito do presente arrendamento, o Arrendatário 
fica obrigado: 
 
a) A fazer do fogo uma utilização prudente e cuidada; 
 
b) A conservar o fogo no estado em que o recebeu, 
procedendo às reparações e obras de conservação 
necessárias para o efeito, nomeadamente procedendo à 
limpeza, pintura e/ou envernizamento periódico das 
paredes e mobiliários e equipamentos e à substituição das 
peças ou elementos que se deteriorarem; 
 
c) A manter limpos e em boas condições de higiene as 
partes ou espaços comuns a outros fogos, bem como 
todos os espaços e áreas comuns ou públicas envolventes 
aos edifícios, acatando e cumprindo e fazendo acatar e 
cumprir os regulamentos, instruções ou normas que 
forem determinadas pelo Município ou pela Cooperativa; 
 
d) A assegurar, de modo próprio, ou da forma que for 
estabelecida nas reuniões de prédio, a manutenção, 
conservação e limpeza das zonas e espaços comuns do 
edifício; 
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e) A devolver o fogo, findo o contrato, no estado em que 
o recebeu, ressalvados os efeitos de decurso do tempo 
mas sem prejuízo das obrigações atrás referidas; 
 
f) A cumprir todas as demais instruções e recomendações 
estabelecidas no Regulamento de Atribuição de Fogos e 
Sua Utilização, a ser elaborado pela Cooperativa em 
coordenação com o Município; 
 
g) A reparar os danos causados nas habitações e espaços 
comuns, motivados por uso imprudente de qualquer 
elemento do agregado familiar, ou a proceder ao 
pagamento das despesas efectuadas pela cooperativa e da 
respectiva indemnização, pela reparação dos danos 
efectuados; 
 
h) Promover a instalação dos contadores de água, gás e de 
energia eléctrica, cujas despesas como as dos respectivos 
consumos, são da sua responsabilidade; 
 
i) Proceder à desinfestação da habitação, sempre que 
necessário; 
 
j) Cumprir as determinações constantes nos Regulamentos 
Municipais, nomeadamente o Regulamento de Resíduos 
Sólidos e da Higiene e Limpeza de Espaços Públicos. 
 
2. As obras ou benfeitorias introduzidas pelo Arrendatário 
no imóvel, seja qual for a sua natureza, desde que tenham 
sido autorizadas pela Cooperativa, ficam a fazer parte 
integrante do fogo e em caso algum conferirão direito a 
qualquer indemnização ou compensação. 
 
3. É especialmente proibido ao Arrendatário: 
 
a) Dar hospedagem, sublocar ou ceder, total ou 
parcialmente, o fogo, a que título for e 
independentemente do período de cedência; 
 
b) Utilizar o fogo para quaisquer outros fins que não o de 
sua habitação ou do seu agregado familiar; 
 
c) Fazer obras que impliquem alteração da disposição 
interna das divisões, incluindo remoção de portas, janelas 
ou partes de mobiliário ou equipamentos fixos, ou que 
impliquem qualquer modificação do exterior; 
 
d) Ocupar os espaços exteriores com quaisquer bens ou 
objectos, incluindo estendais, acomodações para animais, 
veículos ou quaisquer outros equipamentos, salvo os 
espaços específica e exclusivamente destinados para esses 
efeitos pelo Município ou pela Cooperativa; 
 
e) Manter no fogo quaisquer animais domésticos que 
possam perturbar a tranquilidade, segurança, higiene ou 
salubridade dos vizinhos ou das pessoas em geral; 
 
f) Manter equipamentos cujas condições de 
funcionamento ou modo de utilização possam perturbar a 

tranquilidade, segurança ou salubridade dos vizinhos e das 
pessoas em geral. 

 
Cláusula Sexta 

(Obrigações do Arrendatário para com a Cooperativa e o 
Município) 

 
1. O Arrendatário obriga-se, ainda, a: 
 
a) Comunicar à Cooperativa as alterações que ocorrerem 
na composição e rendimentos do seu agregado familiar, 
logo que tenham ocorrido; 
 
b) Comunicar à Cooperativa qualquer vicissitude, 
problema ou disfunção que ocorra em relação à execução 
do presente contrato ou em relação ao fogo; 
 
c) Permitir ao Município ou à Cooperativa que procedam 
ao exame e vistoria do fogo sempre que o entendam e, 
bem assim, permitir as obras, alterações ou outras 
determinações que tais entidades entendam levar a cabo; 
 
d) Prestar as informações, atinentes à execução do 
presente contrato, que lhes sejam solicitadas pela 
Cooperativa ou pelo Município; 
 
e) Pagar à Cooperativa o valor da renda apoiada mensal, 
cujo valor será calculado nos termos previstos no presente 
contrato, até ao oitavo dia útil do mês a que respeita. 
 
2. As comunicações e informações previstas no nº 1 
devem ser feitas por carta registada, ou por qualquer meio 
susceptível de prova, ou, se feitas directamente junto dos 
serviços da Cooperativa, reduzidas a escrito e assinadas 
pelo Arrendatário. 
 
3. O Município e a Cooperativa podem, a todo o tempo, 
solicitar ao Arrendatário quaisquer documentos e 
esclarecimentos necessários para a instrução e/ou 
actualização dos respectivos processos, fixando-lhes para 
o efeito um prazo de resposta não inferior a trinta dias. 
 
4. O incumprimento injustificado, pelo Arrendatário, do 
disposto no número anterior dá lugar ao pagamento, por 
inteiro, do respectivo preço técnico. 
 
5. A prestação de declarações ou informações falsas ou 
deturpadas, nomeadamente quanto à composição, 
situação, rendimentos e demais circunstâncias do agregado 
familiar, faz incorrer o Arrendatário na obrigação de 
reembolsar a Cooperativa de todas as quantias que este 
tenha despendido. 
 
6. Os valores reembolsados e referidos no número 
anterior relativos à comparticipação do Município devem 
ser entregues pela Cooperativa a este, por acerto de contas 
no final de cada ano. 
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Cláusula Sétima 
(Alteração da fracção arrendada) 

 
1. Em caso de subocupação da habitação arrendada, a 
Cooperativa, sob indicação ou instruções do Município, 
ou por proposta sua, pode determinar a transferência do 
Arrendatário e do respectivo agregado familiar para 
habitação de tipologia adequada. 
 
2. A transferência prevista no número anterior pode ter 
lugar para outro fogo propriedade da Cooperativa, caso 
em que se celebrará um aditamento ao presente contrato 
ou novo contrato, ou para fogo propriedade do Município 
ou de outra entidade por este indicada, caso em que se 
celebrará novo contrato de arrendamento. 
 
3. Sem prejuízo do direito de resolução do contrato que 
passa a assistir à Cooperativa, o não acatamento, no prazo 
de noventa dias, da determinação referida no número 1 dá 
lugar à aplicação de renda apoiada igual ao preço técnico 
segundo o art.° 10, n.º 3 DL 166/93. 

 
Cláusula Oitava 
(Denúncia) 

 
1. Após seis meses de duração efectiva do contrato, o 
Arrendatário poderá proceder livremente, e a todo o 
tempo, à denúncia do contrato, com a antecedência 
mínima de 120 (cento e vinte) dias do termo pretendido 
do contrato, nos termos do art. 1098.°, n.º 2 do CC. 
 
2. O contrato poderá ser denunciado pela Cooperativa 
quando ocorra alguma das seguintes circunstâncias: 
 
a) O valor da renda determinado por aplicação da taxa de 
esforço exceda o valor do preço técnico apurado nos 
termos do presente contrato e da legislação aplicável. 
 
b) Algum dos membros do agregado familiar disponha de 
outra habitação, a título de direito real ou obrigacional, 
susceptível de satisfazer adequadamente as necessidades 
habitacionais do mesmo agregado. 

 
Cláusula Nona 
(Resolução) 

 
1. O Arrendatário pode resolver o contrato nos termos 
gerais de direito, com base em incumprimento pela outra 
parte. 
 
2. A Cooperativa tem direito à resolução do presente 
contrato se o Arrendatário: 
 
a) Não pagar a renda no tempo e lugar próprios nem fizer 
depósito liberatório; 
 
b) Não der cumprimento a qualquer das obrigações 
previstas nas cláusulas quinta, sexta, e sétima; 
 

c) Deixar de ter residência no fogo, habite ou não outra 
casa própria ou alheia, ressalvadas as circunstâncias 
previstas no nº 2 do art. 1072.° do C.C. durante um 
período de três meses. 
 
3. A ocorrência de qualquer causa de resolução do 
contrato faz também incorrer o Arrendatário na obrigação 
de pagar à Cooperativa o montante da diferença entre o 
valor da renda apoiada e o preço técnico, devendo a 
Cooperativa entregar ao Município o valor da 
comparticipação em excesso. 

 
Cláusula Décima 
(Caducidade) 

 
1. O contrato caducará: 
 
a) Pela morte do Arrendatário; 
 
b) Pela perda do imóvel. 
 
2. O contrato não caducará por efeitos do disposto na 
alínea a) do nº 1 se ao Arrendatário sobreviverem 
membros do agregado familiar que cumulativamente: 
 
a) Se encontrem nas circunstâncias previstas no art. 1106.° 
do C.C.; 
 
b) Preencham os requisitos de admissibilidade ao regime 
do arrendamento de renda apoiada; 
 
3. A transmissão da posição de Arrendatário nos termos 
do numero anterior transmite-se pela ordem prevista no 
art. 1106.° do C.C.. 
 
4. O beneficiário da transmissão fica obrigado a 
comunicar à Cooperativa e ao Município, por cartas 
registadas com aviso de recepção, a morte do arrendatário 
no prazo de noventa dias posteriores à ocorrência, 
comunicações essas que devem ser acompanhadas dos 
documentos autênticos ou autenticados que comprovem 
os direitos do transmissário. 
 
5. No caso de transmissão nos termos da presente cláusula 
será lavrado um aditamento ao contrato que actualize os 
elementos decorrentes da transmissão. 
 
6. O não cumprimento da obrigação prevista no nº 4 faz 
incorrer o Arrendatário na obrigação de pagar à 
Cooperativa o montante da diferença entre o valor da 
renda apoiada e o preço técnico, devendo a Cooperativa 
entregar ao Município o valor da comparticipação em 
excesso. 
 
7. Não havendo lugar à transmissão, as pessoas do 
agregado que se mantiverem no fogo ficam obrigadas, até 
à sua efectiva desocupação e devolução, ao pagamento da 
quantia correspondente ao preço técnico. 
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Cláusula Décima Primeira 
(Direitos e deveres mútuos entre a Cooperativa e o 

Município) 
 

São deveres e direitos recíprocos, designadamente: 
 
a) Prestar informação sobre todas as vicissitudes que 
ocorrerem em relação ao contrato e sua execução; 
 
b) Cumprir pontual e escrupulosamente todos os direitos 
e obrigações constantes no Acordo de Cooperação e no 
Manual de Procedimentos (Guia do Morador). 

 
Cláusula Décima Segunda 

(Legislação aplicável) 
 

1. O contrato fica submetido à legislação especial de 
enquadramento de habitação social e renda apoiada — 
designadamente os Decretos-Lei 135/2004, de 3 de 
Junho, e 166/93, de 7 de Maio — e supletivamente aos 
artigos 1064.° a 1113.° do CC e ao novo regime de 
arrendamento urbano (NRAU) aprovado pela Lei 6/2006, 
de 27 de Fevereiro. 
 
2. É também aplicável tudo o que se encontra disposto no 
clausulado do Acordo de Cooperação celebrado entre o 
Município e a Cooperativa. 

 
Cláusula Décima Terceira 

(Anexos) 
 

Fazem parte integrante do presente contrato o Anexo I 
(Composição do Agregado familiar do Arrendatário) e o 
Anexo II (Memória descritiva do Fogo). 
 
O presente contrato é lavrado em quadruplicado. 
 
Pelo Município: ___________________ 
 
Pela Cooperativa: __________________ 
 
O Arrendatário: __________________” 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

DESAFECTAÇÃO DE PARCELA 
 

 
 

DESAFECTAÇÃO DE PARCELA DO DOMÍNIO PÚBLICO 
PARA O DOMÍNIO PRIVADO DO MUNICÍPIO 

 
Desafectação do Domínio Público para o Domínio 
Privado do Município da parcela de terreno denominada 
“Parcela B” sita no “Arinto”, Casal do Privilégio, Póvoa 
de Santo Adrião, com a área de 423,00m2, confrontando a 
norte com Domínio Público, a sul com Domínio Público, 
a nascente com Domínio Público e a poente com Lote 2, 

no valor de €1.269,00, de acordo com o proposto na 
informação n.º interno/2008/16265, de 2008.10.16.  
 
Este assunto carece de deliberação por parte da Assembleia Municipal 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

TOMADA DE POSSE ADMINISTRATIVA 
 

 
 

TOMADA DE POSSE ADMINISTRATIVA DE IMÓVEIS 
 

Tomada de posse administrativa dos imóveis sitos na Rua 
D. Afonso Henriques, designados por Vivenda Elisabete, 
Vivenda lote 13 e Vivenda lote 14, situados na Rua D. 
Afonso Henriques, Pontinha, com vista à demolição dos 
mesmos, nos termos do art.º 64º, n.º 5, al. c) conjugado 
com o n.º 7, al. d) da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro 
alterada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro.  
 
Caso os proprietários não usem dos meios que a lei lhes 
faculta, previstos, nos termos do artº 44º, nºs 1 e 2 do DL. 
n.º 794/76, de 5 de Novembro, com as alterações 
introduzidas pelo DL nº 313/80, de 19 de Agosto, que a 
Câmara Municipal proceda à execução do acto de posse 
administrativa para demolição e dê início aos trabalhos de 
demolição nos termos do nº 3 do mesmo artigo.  
 
De acordo com o proposto na informação n.º interno/ 
2008/16314, de 2008.10.16. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS 
DO BAIRRO “ARCO MARIA TERESA” 

 
Isentar do pagamento de taxas, ao abrigo do art.º 167º do 
Regulamento de Taxas, Tarifas e Outras Receitas do 
Município de Odivelas e seu Regulamento de Liquidação e 
Cobrança - 2008, os licenciamentos solicitados pela 
Associação de Proprietários do Bairro “Arco Maria 
Teresa”, para as comemorações em honra de Santa 
Teresinha do Menino Jesus, de acordo com o despacho da 
Sr.ª Presidente de Câmara, datado de 13.10.2008. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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CONTRATO PROGRAMA 
CENTRO COMUNITÁRIO PAROQUIAL DE ODIVELAS 

 
Atribuição de apoio financeiro ao Centro Comunitário 
Paroquial de Odivelas, no valor de € 25.000,00 (vinte e 
cinco mil euros) para conclusão da obra de construção das 
instalações onde funcionarão o Centro de Dia para Idosos 
e o serviço de Apoio Domiciliário, do Centro 
Comunitário Paroquial de Odivelas, de acordo com o 
proposto na informação nº interno/2008/16116, de 2008-
10-15, e nos termos da minuta de Contrato Programa 
anexa a referida informação. 

 
 

“Contrato - Programa 
 

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 
parceiras determinantes na concretização dos seus 
objectivos; 
 
2. O Centro Comunitário Paroquial de Odivelas é uma 
Instituição Particular de Solidariedade Social que pretende 
servir a população sénior, nas valências de Centro de Dia, 
Serviço de Apoio Domiciliário, Apoio à Família e Apoio à 
Integração Social dos Jovens; 
 
3. Só nas valências de Centro de Dia e Serviço de Apoio 
Domiciliário irão beneficiar cerca de 70 utentes, sendo na 
sua grande maioria pessoas de fracos recursos 
económicos; 
 
4. 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 € 25.000,00 (vinte e cinco mil euros); 
 
5. O apoio destinado à prossecução de uma obra que visa 
a defesa dos direitos dos cidadãos na vertente do apoio 
social, se enquadra1o 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-A12002, de 11 de Janeiro; 
 
6. 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 S1C de Lisboa, adiante designado por Primeiro 
Outorgante; 
 
E 
 
O Centro Comunitário Paroquial de Odivelas, Instituição 
Particular de Solidariedade Social, com sede na Rua 
Alberto Monteiro, 2675-273 Odivelas, pessoa colectiva 
com o n.° 506486850, representado pelo seu Presidente de 
Direcção, José Rodrigues Filho, portador do Passaporte 
n.° CP 668424, emitido pela República Federativa do 
Brasil, adiante designado por Segundo Outorgante; 
 
É celebrado o presente Contrato-Programa que se rege 
pelas cláusulas seguintes, que as partes aceitam e 
reciprocamente se obrigam a cumprir: 

 
Cláusula 1.ª 
(Objecto) 

 
O presente Contrato-Programa visa regular os termos em 
que o Primeiro Outorgante subsidia o Segundo 
Outorgante para conclusão da obra de construção das 
instalações onde funcionarão o Centro de Dia para Idosos 
e o Serviço de Apoio Domiciliário, do Centro 
Comunitário Paroquial de Odivelas. 

 
Cláusula 2.ª 

(Obrigações do Segundo Outorgante) 
 

1 — O Segundo Outorgante fica obrigado a: 
 
a) Canalizar todas as verbas recebidas no âmbito do 
presente Contrato-Programa, para a execução da obra 
descrita na Clausula 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.º 1 da presente cláusula, acarreta a 
resolução do Contrato-Programa 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 € 25.000,00 (vinte e cinco mil euros). 
 
2 — O pagamento do apoio atribuído pelo Município de 
Odivelas é efectuado em duas tranches, da seguinte forma: 
 
a) € 12.500,00 (doze mil e quinhentos euros) com a 
apresentação do auto de consignação dos trabalhos; 
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b) € 12.500,00 (doze mil e quinhentos euros) mediante 
apresentação do auto de recepção provisória da obra. 

 
Cláusula 4.ª 

(Período de Vigência do Contrato-Programa) 
 

O presente Contrato-Programa produz efeitos a partir do 
momento da sua assinatura, sendo válido pelo período de 
1 ano. 
 
Odivelas,  
 

O Primeiro Outorgante O Segundo Outorgante 
Susana de Carvalho Amador José Rodrigues Filho” 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

CUIDADOS CONTINUADOS INTEGRADOS DE ODIVELAS 
 

Apoio à organização do XI Aniversário da Equipa de 
Cuidados Continuados Integrados de Odivelas no dia 1 de 
Novembro de 2008, através da disponibilização de um 
espaço para o evento, da divulgação, do apoio protocolar, 
da impressão interna de folhetos e através da presença de 
funcionários municipais durante a realização do evento, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
interno/2008/15691, de 2008.10.07. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PROJECTO “ARTES DA SAÚDE” 
 

Aceitação, por parte da Câmara Municipal de Odivelas, de 
um patrocínio concedido pela Empresa LXPRO 
Produção Musical, Lda., no valor total estimado de 
€440,00 (quatrocentos e quarenta euros), no âmbito da 
criação da música para o “Hino das Artes da Saúde” do 
Projecto “Artes da Saúde”, implementado por esta 
Autarquia, de acordo com o proposto na informação n.º 
interno/2008/16075, de 2008.10.14. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ENCONTRO “SABER COMER PARA MELHOR CRESCER” 
 

Aceitação, por parte da Câmara Municipal de Odivelas, de 
apoio concedido pela empresa Martins e Martins 
(Pastelaria Mátria), no valor total estimado de €385,00 
(trezentos e oitenta e cinco euros), no âmbito do 
Encontro intitulado “Saber Comer para Melhor Crescer”, 
a realizar no dia 24 de Outubro de 2008, e que se traduz 
no seguinte, de acordo com o proposto na informação n.º 
interno/2008/16108, de 2008.10.14: 256 salgados, 120 

folhados, 5 quilos de bolos miniatura, 2 tartes de maçã, 96 
sumos ice-tea e 120 garrafas de água de 33cl. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

CONFERÊNCIA SOBRE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS E 
CONTROLO DE CHEIAS FLUVIAIS 

 
Aceitação por parte da Câmara Municipal de Odivelas, de 
apoios concedidos pelas seguintes entidades, no âmbito da 
realização da Conferência sobre Gestão de Recursos 
Hídricos e Controlo de Cheias Fluviais, de acordo com o 
proposto na informação n.º interno/2008/15686, de 
2008.10.07: 
 
- Central de Cervejas: 5 tabuleiros de água e 5 tabuleiros 
de refrigerante, no valor estimado de €25 (vinte e cinco 
euros); 
- Delta Cafés: 200 palhetas, 200 copos de café, 1 caixa de 
açúcar, e 1 caixa de café solúvel, no valor estimado de €23 
(vinte e três euros); 
- Pastelaria Kilumba: bolos sortidos miniaturas e pastéis, 
no valor estimado de €150 (cento e cinquenta euros); 
- Caixa Geral de Depósitos: 150 pastas e blocos de 
apontamentos, no valor estimado de €84 (oitenta e quatro 
euros). 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

INICIATIVAS 
 

Aceitação, por parte da Câmara Municipal de Odivelas, de 
apoio concedido pela empresa Metropolitano de Lisboa, 
no valor total estimado de €501,12, (quinhentos e um 
euros e doze cêntimos), no âmbito das iniciativas 
organizadas pela Divisão de Prevenção Hígio-Sanitária, do 
Departamento de Ambiente e Salubridade, e que se traduz 
em três Roll-up (estrutura leve, composta por duas réguas, 
para suportar cartazes, com pés – 200x60), de acordo com 
o proposto na informação n.º interno/2008/15970, de 
2008.10.13. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

GINÁSIO CLUBE DE ODIVELAS 
 

Atribuição ao Ginásio Clube de Odivelas, 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 26 de 
Outubro de 2008, para deslocação a Redondo, de acordo 
com o proposto na informação n.º interno/2008/16025, 
de 2008.10.13. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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CLUBE ATLÉTICO E CULTURAL 
 

Atribuição ao Clube Atlético e Cultural, 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 8 de 
Novembro de 2008, para deslocação a Castelo Branco, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
interno/2008/15488, de 2008.10.03. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

CENTRO INFANTIL NI-NÓ-NI 
 

Atribuição ao Centro Infantil NI-NÓ-NI, no âmbito do 
Programa de Apoio às Entidades Sociais do Concelho de 
Odivelas (PAESO) - subprograma D, de um apoio, sob a 
forma de transporte, a realizar em veículo municipal no 
dia 2 de Dezembro de 2008, para deslocação ao Centro 
Cultural da Malaposta, de acordo com o proposto na 
informação n.º interno/2008/15924, de 2008.10.10. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ASSOCIAÇÃO DAS ANTIGAS ALUNAS DO INSTITUTO DE ODIVELAS 
 

Atribuição à Associação das Antigas Alunas do Instituto 
de Odivelas, no âmbito do Programa de Apoio às 
Entidades Sociais do Concelho de Odivelas (PAESO) - 
subprograma A, de um apoio sob a forma de 
comparticipação financeira, no valor de €1.250,00 (mil 
duzentos e cinquenta euros), de acordo com o proposto 
na informação n.º interno/2008/15449, de 2008.10.02. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

GRUPO RECREATIVO E CULTURAL DE FAMÕES 
 

Atribuição ao Grupo Recreativo e Cultural de Famões, 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 31 de Outubro de 2008, para deslocação 
a Torres Vedras, de acordo com o proposto na 
informação n.º interno/2008/16245, de 2008.10.16. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA QUINTA DO MENDES 
 

Atribuição à Associação Cultural e Recreativa Quinta do 
Mendes, 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 nos dias 1 e 8 de Novembro 
de 2008, para deslocação a Torres Vedras e à Malveira, 
respectivamente, de acordo com o proposto na 
informação n.º interno/2008/16317, de 2008.10.17. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

CENTRO DE CULTURA E DESPORTO DOS TRABALHADORES DO 
MUNICÍPIO DE ODIVELAS 

 
Atribuição ao Centro de Cultura e Desporto dos 
Trabalhadores do Município de Odivelas, de um subsídio, 
no valor de 2.500,00€ (dois mil e quinhentos euros), para 
concretização das actividades previstas pela referida 
entidade no seu plano de actividades, de acordo com o 
proposto na informação n.º interno/2008/16308, de 
2008.10.17. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

URBANISMO 
 

 
 

ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO Nº 2/99 
RELATIVA AOS LOTES 8, 71, 76, 78, 83 E 97 

BAIRRO FONTAINHAS, FAMÕES 
PROCESSO N.º 38776/OM 

 
Alteração ao alvará de loteamento nº 2/99, relativa aos 
lotes 8, 71, 76, 78, 83 e 97, Bairro Fontainhas, Famões, 
com aceitação da área de cedência em falta, mediante 
pagamento da devida compensação, nas condições 
constantes da informação técnica nº 
201/JS/DRU/DGOU/08, de 2008-09-04, (a área de 
cedência para equipamentos em falta encontra-se 
representada no anexo 1 e poderá a mesma ser 
compensada nos termos do n.º 4 do artigo 6º da Lei 
91/95, de 02/09, na sua actual redacção (Lei 10/2008, de 
20 de Fevereiro) e no previsto no n.º 4 do art.º 44º do 
Dec.Lei 555/99, de 16 de Dezembro), do processo n.º 
38776/OM, e de acordo com o proposto na informação 
dos serviços constante a folhas 1904 do processo, com 
data de 2008-09-16. 
 
 
“(…)As alterações pretendidas ao alvará de loteamento 
são as seguintes: 
 
• Aumento do numero de fogos para os lotes 8, 71, 76, 78 
e 83. 
• Anulação das lojas para os lotes 8 e 78. 
• atribuição de um armazém industrial ao lote 83. 
• Acréscimo das áreas de implantação nos lotes 71, 78, 83 
e 97. 
• Acréscimo das áreas de construção nos lotes 8, 71, 76, 
78, 83 e 97. 
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Alterações a efectuar no quadro de lotes constante na 
planta síntese de Alvará:  
 
Alvará: 
 
Proposta de Alteração 
 

 Alvará de Loteamento 2/99 

Lotes Área de 
Ocup. 

Área de 
Const. 

Índic. de 
Ocup. 

N.° de 
pisos 

N.° 
Fog/Com 

Funç. 

8 227,10 340,70 0,4/0,6 Cv+2P 1L+2F+G H+C 

71 95,30 190,60 0,4/0,8 2P 1F+G H 

76 107,90 215,80 0,4/0,8 2P+S 1F+G H 

78 89,80 224,50 0,4/1,0 Cv+2P 1L+1F+G H+C 

83 130,20 260,40 0,4/0,8 2P 1F+G H 

97 160,30 320,60 0,4/0,8 Cv+1P 2F+G H 

 
 Proposta de Alteração 

Lotes 
Área 
de 

Ocup. 

Área de 
Const. 

Indic. 
de 

Ocup. 

N.º de 
pisos 

N.°Fog/ 
Com 

Funç. 

8 227,10 681,43 0,4/1,2 Cv+2P+S 4F+G H 

71 119,10 238,19 0,5/1,0 2P 2F+G H 

76 107,90 296,75 0,4/1,1 2P+S 2F+G H 

78 112,20 269,27 0,5/1,2 Cv+2P 2F+G H 

83 191,99 618,26 0,59/1,9 Cv+2P+S 1A+2F+G I+H 

97 160,30 440,91 0,4/1,1 Cv+2P 2F+G H 

 
Lotes 8 - Foi proposto: 
 
• Mais dois fogos. 
• Eliminada a loja. 
• Mais um sótão. 
• Mais 340,73 m2 de área de construção. 
 
Lote 71 - Foi proposto: 
 
• Mais um fogo.  
• Mais 23,80 m2 de área de implantação. 
• Mais 47,59 m2 de área de construção. 
 
Lote 76 - Foi proposto: 
 
• Mais um fogo. 
• Mais 80,95 m2 de área de construção. 
 
Lote 78 - Foi proposto: 
 
• Mais um fogo. 
• Eliminada a loja. 
• Mais 22,40 m2 de área de implantação. 
• Mais 44,77 m2 de área de construção. 
 
Lote 83 - Foi proposto: 
 
• Mais um armazém. 

• Mais um fogo. 
• Mais um sótão. 
• Mais cave. 
• Mais 61,79 m2 de área de implantação. 
• Mais 357,86 m2 de área de construção. 
 
Lote 97 - Foi proposto: 
 
• Mais um piso. 
• Mais 120,31 m2 de área de construção. 
 
Alterações a efectuar ao quadro urbanimetrico constante 
na planta síntese de alvará:  
 

PARÂMETROS 
URBANISTICOS 

ALVARÁ 
2/99 

PROPOSTA DE 
ALTERAÇÃO 

ÁREA TOTAL DE 
INTERVENÇÃO A 
LOTEAR 

64.450,00 64.450,00 m2 

N.° TOTAL DE 
HABITANTES PREVISTOS 717 738 

N.° TOTAL DE FOGOS 
PREVISTOS 205 211 

N.° DE UNIDADES 
COMERCIAIS (INCLUIDAS 
NOS LOTES HABIT.) 

20 18 

N.º DE UNIDADES 
ARMA./INDU. 
(INCLUIDAS NOS LOTES 
HABIT.) 

0 1 

N.° DE 
ESTACIONAMENTOS 
PRIVADOS (MIN. EM 
GARAGEM) 

238 242 

DENSIDADE 
POPULACIONAL 111,3 hab/ha 114,5 hab/ha 

DENSIDADE 
HABITACIONAL 31,8 fog/ha 32,7 fog/ha 

COEFICIENTE DE 
OCUPAÇÃO MÁX. POR 
LOTE 

0,2/0,25/0,3 
e 0,4 0,2/0,25/0,3/0,4/0,59 

ÁREA TOTAL DE 
OCUPAÇÃO PREVISTA 12.919,56 m2 13.027,55 m2 

ÁREA TOTAL DE 
CONSTRUÇÃO PREVISTA 32.745,02 m2 33.737,23 m2 

VOLUME DE 
CONSTRUÇÃO PREVISTA 98.235,06 m2 101.211,69 m2 

COEFICIENTE DE 
CONSTRUÇÃO GLOBAL 0,5 0,52 

 
Negrito – Valores a alterar 

 - Nova designação a introduzir no quadro de 
parâmetros. 

 
Os valores Urbanísticos do Projecto de Reconversão 
sofrem as alterações registadas no quadro, mantendo-se os 
restantes valores constantes. 
(…)” 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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JOSÉ MANUEL RODRIGUES ANDRÉ 
SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIA BANCÁRIA POR 

DEPÓSITO CAUÇÃO 
 

Substituição de garantia bancária, constituída sobre o Lote 
92, inserido no Bairro Trigache Norte – AUGI 1, 
Freguesia de Famões, pelo depósito caução, efectuado 
pela Caixa Geral de Depósitos, no valor de € 2.401,27 
(dois mil quatrocentos e um euros e vinte e sete 
cêntimos), para garantir a boa execução das obras de 
urbanização referentes ao Alvará n.º 05/2001, de 14 de 
Maio, de acordo com o proposto na informação nº 
71/JRS/DRU/DGOU/2008, de 2008-09-22. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ANTÓNIO MARIA NABAIS E 
MARIA DE LURDES RAMOS DOS SANTOS NABAIS 
SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIA BANCÁRIA POR 

DEPÓSITO CAUÇÃO 
 

Substituição de garantia bancária, constituída sobre o Lote 
91, inserido no Bairro Trigache Norte – AUGI 1, 
Freguesia de Famões, pelo depósito caução, efectuado 
pela Caixa Geral de Depósitos, no valor de € 2.593,36 
(dois mil quinhentos e noventa e três euros e trinta e seis 
cêntimos), para garantir a boa execução das obras de 
urbanização referentes ao Alvará n.º 05/2001, de 14 de 
Maio, de acordo com o proposto na informação nº 
70/JRS/DRU/DGOU/2008, de 2008-09-22. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 
 
 

DESPACHOS 
 

 
 
 

PRESIDÊNCIA 
 

 
 

DESPACHO N.º 124/PRES/2008 
 

Assunto: Criação do Grupo de Trabalho 
Interdepartamental da Vertente Sul do concelho de 
Odivelas 
 
Considerando que: 
 
A) A reconversão e regeneração urbana da designada 
Vertente Sul do concelho de Odivelas constitui uma 
prioridade estabelecida pela Câmara Municipal de 
Odivelas, nas Linhas de Orientação Estratégica para o 
Concelho de Odivelas (2004); 
 
B) Importa definir objectivos, projectos e acções que 
correspondam á estratégia delineada para implementar 
“uma ideia para o futuro no horizonte 2014”, estimulando 
políticas públicas que permitam alcançar os objectivos 
delineados e alcançar um patamar mínimo de 
sustentabilidade; 
 
C) Nos últimos anos, foram desenvolvidos vários estudos 
sectoriais, no âmbito desta área específica, interrompidos 
e/ou não implementados, que contemplam muita 
informação e orientações de âmbito metodológico, caso 
dos: 
 
a. “Estudo geológico e geotécnico”; 
b. “delimitação de AUGI; 
c. “declaração de ACRRU”; 
d. “candidatura e diagnóstico exaustivo aos Bairros no 

âmbito do QREN” e, mais recentemente, a intenção 
de elaboração do PMOT em parceria com as CAC, 
de: 

 
a. “Projecto de execução da via T17”; 
b. a realização de um “Inquérito às Necessidades e Estilos 
de Vida dos Residentes na Encosta da Luz e Vale do 
Forno” representativo de opinião da população em 
protocolo de parceria com CLDS de Famões; 
c. bem como a candidatura (em curso) ao PROHABITA. 
 
D) O resultado do conjunto destes trabalhos deverá, ser 
tido em conta para o desenvolvimento de um instrumento 
único de planeamento sustentável — PAT/PU. 
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E) Actualmente, no âmbito da revisão do PDM, 
estabeleceu-se a respectiva estratégia de intervenção sob a 
forma de UOPG da Vertente Sul, tendo determinado, nos 
casos de AUGI´s em Manutenção Temporária a 
elaboração de um PMOT com o objectivo de garantir a 
integração ao nível das várias dimensões do problema: 
social, urbanística, económica e ambiental contemplando 
desde a análise ao desenvolvimento de propostas, cujo 
eixo central se situa ao nível das boas práticas, ao nível da 
Governance e da capacidade institucional para 
implementar um projecto de participação que permita o 
envolvimento dos diversos actores locais-chave, da 
população e de toda a estrutura da Câmara Municipal de 
Odivelas — técnicos e responsáveis políticos. 
 
F) A elaboração para a Vertente Sul deste documento do 
planeamento — PAT/PU deverá ser ainda uma 
oportunidade para a CMO reavaliar a sua organização 
interna, ensaiando novas formas de articulação entre 
serviços, circulação e partilha da informação, 
desburocratização de procedimentos, criação de um 
sistema que facilite e torne mais acessível a comunicação 
entre si dos diversos departamentos do Município e, deste 
com os cidadãos. 
 
G) O “Modelo de Gestão para a Vertente Sul”, em 
preparação, é orientado para a implementação de “boas 
práticas” a nível local implicando, nesse sentido, o 
desenvolvimento de um modelo com base em princípios 
de desenvolvimento sustentável — integrando as 
diferentes componentes da sustentabilidade: Urbanística, 
ambiental, sócio-cultural e económica — através da 
criação de uma estrutura de participação e organização 
pensada para REABILITAR, REQUALIFICAR, 
REALOJAR e ESTABILIZAR a Vertente Sul. 
 
H) O conteúdo programático do GTI deverá, justamente, 
corresponder aos objectivos estratégicos referidos e 
converter-se em GOP, com um plano de actividades, 
orçamento, estudos, planos e projectos até a execução de 
obra, com os contributos dos diferentes Departamentos. 
 
Determino, nesse sentido, a criação de um Grupo 
Trabalho Interdepartamental da Vertente Sul, que será 
presidido por mim e terá a seguinte composição: 
 
• Director do DPEDE; 
• Directora do DHSAS; 
• Directora do DSC; 
• Director do DAJG; 
• Directora do DAS; 
• Director do DOMT; 
• Director do DGOU e, 
• Director do DGAF.  
 
O referido grupo reunirá, a partir desta data, todas as 
primeiras segundas-feiras de cada mês, nos Paços do 
Concelho, em torno dos seguintes domínios prioritários; 
 

• Eixo para a (re) qualificação e reinserção urbanística, 
habitacional, equipamentos e infra- estruturas; 
• Eixo para a qualificação e valorização ambiental e 
urbana; 
• Eixo para a reintegração e inclusão social e económica 
das empresas e população, valorizando as funções habitar, 
trabalhar e sociabilizar; 
• Eixo transversal para promover um modelo de gestão 
racional e capacidade institucional. 
 
No âmbito das reuniões deste Grupo poderão ainda ser 
convidados a participar os representantes das CAC, CLDS 
de Famões, associações recreativas, desportivas sociais e 
educativas que se mostrarem interessadas, assim como 
entidades públicas que se considerar oportuno. 
 
Determino ainda atribuir a coordenação dos trabalhos e 
das reuniões à DRIAC, que deverá proceder, com a 
antecedência de 2 dias relativamente à data das reuniões, 
ao envio da ordem de trabalhos e respectivas actas para os 
participantes. 
 
Odivelas, 21 de Outubro de 2008 

 
A Presidente da Câmara Municipal de Odivelas 

(a) Susana de Carvalho Amador 
 
 
 
 

AVISOS 
 

 
 

AVISO 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 
 

Projecto de Regulamento Municipal da 
Edificação e da Urbanização, RMEU 

 
SUSANA DE CARVALHO AMADOR, Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas, ao abrigo do disposto no 
Artigo 91.° da Lei n° 169/99, de 18 de Setembro, que 
estabelece o quadro de competências, assim como o 
regime jurídico de funcionamento dos órgãos dos 
municípios e das freguesias, com as alterações 
introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, em conformidade 
com a deliberação da Câmara Municipal de Odivelas, 
tomada por maioria, na sua Quarta Reunião 
Extraordinária, realizada em 15 de Setembro de 2008 — 
Ponto 1.º da Ordem do Dia —, que aprovou por maioria 
o projecto do novo RMEU, Regulamento Municipal da 
Edificação e da Urbanização, FAÇO SABER que se 
encontra aberto o período de discussão pública do 
referido projecto pelo prazo de trinta dias a contar da data 
da publicação do presente Aviso. 
 
Mais FAÇO SABER que, no âmbito do processo de 
discussão pública, o mencionado projecto se encontra 
disponível e pode ser consultado na sede do Município, 
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sita na Quinta da Memória, Rua Guilherme Gomes 
Fernandes, em Odivelas, bem como nas sedes das juntas 
de Freguesia e no Departamento de Gestão e 
Ordenamento Urbanístico, sito na Rua Amália Rodrigues, 
n.º 20-A, Odivelas, e que deverão quaisquer interessados 
apresentar por escrito, querendo, até à data de 
encerramento do período de discussão, as reclamações, 
observações ou sugestões que entendam pertinentes, delas 
devendo constar a identificação do requerente ou 
reclamante e a qualidade em que intervém. 
 
Odivelas, 20 de Outubro de 2008. 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

(Susana de Carvalho Amador) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DECISÕES COM EFICÁCIA EXTERNA 
 

 
 
 

Financeira 
 

 
 
Despachos de autorização de pagamento exarados pelo  
Sr. Director do DGAF, e pelo Sr. Chefe da Divisão Financeira, 
nos termos da Informação n.º 16172/2008, de 15.10.2008, no 
âmbito da Divisão Financeira: 
 
Despachos exarados pelo Sr. Director do DGAF: 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à “N.Costa & Ramos, Lda”, no valor de € 
388,42, referente a juros de mora, de acordo com a Informação 
nº2008/15338 de 30-09-2008. 
Decisão do Sr. Director do DGAF: Autorizo. 
Data de Decisão: 30-09-2008 
 
Despachos exarados pelo Sr. Chefe da Divisão Financeira: 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à “EDP Serviço Universal, S.A.”, no valor 
de € 86,13, referente a juros de mora, de acordo com a 
Informação nº2008/11797 de 10-07-2008. 
Decisão do Sr. Chefe da Divisão Financeira: Tomei 
Conhecimento e autorizo. 
Data de Decisão: 10-07-2008 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à “EDP Serviço Universal, S.A.”, no valor 
de € 481,28, referente a juros de mora, de acordo com a 
Informação nº2008/13016 de 04-08-2008. 
Decisão do Sr. Chefe da Divisão Financeira: Tomei 
Conhecimento e autorizo. 
Data de Decisão: 04-08-2008 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à “EDP Distribuição - Energia, S.A.”, no 
valor de € 1.040,53, referente a juros de mora, de acordo com a 
Informação nº2008/13055 de 05-08-2008. 
Decisão do Sr. Chefe da Divisão Financeira: Tomei 
Conhecimento e autorizo. 
Data de Decisão: 05-08-2008 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento a Joaquim Caldeira Simões, no valor de € 
106,61, referente a juros de mora, de acordo com a Informação 
nº2008/14818 de 22-09-2008. 
Decisão do Sr. Chefe da Divisão Financeira: Tomei 
Conhecimento e autorizo o pagamento. 
Data de Decisão: 22-09-2008 
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Ambiente e Salubridade 
 

 
 
Decisões com eficácia externa tomadas ao abrigo das 
competências delegadas pelo Despacho n.º 53/PRES/2006, de 8 
de Março de 2006, durante o período compreendido entre 25 de 
Julho e 10 de Outubro de 2008, nos termos da Informação n.º 
Interno/2008/16058, de 14.10.2008: 
 
Departamento de Ambiente e Salubridade 
 
Divisão de Prevenção Hígio-Sanitária 
 
EDOC 2008/48419 
Interno/2008/12485 de 2008-07-24 
Assunto: Proposta de pagamento da factura nº 6197/2008 da 
Ambimed, no valor de € 150.70 (cento e cinquenta euros e 
setenta cêntimos), valor com IVA incluído à taxa legal em vigor, 
referente à remoção e encaminhamento dos resíduos do 
Consultório Veterinário Municipal, no segundo trimestre de 
2008. 
Decisão: Ao DGAF/DF para os procedimentos solicitados. 
Data: 2008-07-30 
 
EDOC 2008/40497 
Interno/2008/13445 de 2008-08-18 
Assunto: Proposta de cabimento compromisso e pagamento da 
factura nº 480 da Ecoambiente, no valor de €1.843,80 (mil 
oitocentos e quarenta e três euros e oitenta cêntimos), valor com 
IVA incluído à taxa de 5 %, referente a prestação de serviços de 
varredura manual no município de Odivelas, nomeadamente nas 
Colinas do Cruzeiro. 
Decisão: Ao DGAF/DF para o procedimento solicitado que 
merece a minha concordância. 
Data: 2008-09-01 
 
 
Divisão de Parques e Jardins 
 
EDOC/2008/20371 
Interno/2008/12619 de 2008-07-28 
Assunto: Proposta de compromisso e reembolso à Junta de 
Freguesia da Pontinha de € 4.943,40 (quatro mil novecentos e 
quarenta e três euros e quarenta cêntimos) referente ao 
Ajardinamento na Rua Vale de Santo António/Rua de Portugal, 
no Casal do Rato, na sequência do deliberado na 14ª Reunião 
Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas. 
Decisão: Ao DGAF/DF para os procedimentos solicitados. 
Data: 2008-09-01 
 
EDOC/2008/49135 
Interno/2008/13026 de 2008-08-04 
Assunto: Pagamento da factura nº 3021 da empresa Ernesto 
Ribeiro Ferreira, Lda, no valor de € 2.618,91 (dois mil seiscentos 
e dezoito euros e noventa e um cêntimos), valor com IVA 
incluído à taxa de 5 %, referente a 30 % da empreitada de 
reparações diversas já executada no Parque Urbano da Póvoa de 
Santo Adrião. 
Decisão: Ao Sr. Director DGAF, Dr. Rui Vieira. De acordo com 
o proposto na etapa 27 autorizo o pagamento. 
Data: 2008-09-01 
 
EDOC/2008/18612 
Interno/2008/13348 de 2008-08-13 

Assunto: Proposta de cabimento, compromisso e pagamento à 
EDP, SA, da quantia € 2.015,32 ( dois mil e quinze euros e trinta 
e dois cêntimos) ao qual acrescerá IVA à taxa em vigor, de 
acordo com ofício desta entidade com o registo de entrada nº 
19726, referente a deslocação de dois postos de iluminação no 
terreno onde está a ser construído o Jardim Botânico de Famões 
no Casal de S. Sebastião. 
Decisão: Ao Sr. Director do DGAF, Dr. Rui Vieira. De acordo 
com o solicitado na etapa 25, autorizo a realização da despesa e 
respectivo pagamento. 
Data: 2008-09-01 
 
EDOC/2008/28491 
Interno/2008/13481 de 2008-08-20 
Assunto: Compromisso e pagamento do Protocolo Adicional 
para a Manutenção dos espaços verdes da Urbanização 
SIMARC, Ramada, no valor de € 13.137,00 (treze mil cento e 
trinta e sete euros), na sequência do deliberado na 12ª Reunião 
Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, realizada no dia 23 
de Junho de 2008. 
Decisão: Ao DGAF/DF para os procedimentos solicitados. 
Data: 2008-08-20 
 
EDOC/2008/59370 
Interno/2008/14541 de 2008-09-16 
Assunto: Proposta de pagamento da factura nº 108080019 da 
Artemísia – Centro de Jardinagem, Lda, no valor de € 38.614,64 
(trinta e oito mil seiscentos e catorze euros e sessenta e quatro 
cêntimos), valor com IVA incluído à taxa de 5 %, referente ao 
auto de medição nº 1 da empreitada de Construção do Jardim 
Botânico de Famões. 
Decisão: Ao DGAF/DF para os procedimentos solicitados. 
Data: 2008-09-18  
 
EDOC/2008/53779 
Interno/2008/14874 de 2008-09-22 
Assunto: Proposta de pagamento da factura nº A 3034 da 
empresa Ernesto Ribeiro Ferreira, Lda, no valor de € 7.160,80 
(sete mil cento e sessenta uros e oitenta cêntimos), valor com 
IVA incluído à taxa de 5 %, referente à conclusão de trabalhos 
da empreitada de “Reparações diversas no Parque Urbano da 
Póvoa de Santo Adrião”. 
Decisão: Ao DGAF/DF para os procedimentos solicitados. 
Data: 2008-09-26 
 
EDOC/2008/34910 
Interno/2008/15390 de 2008-10-01 
Assunto: Proposta de pagamento da factura nº 8001684257 dos 
Serviços Municipalizados de Loures, no valor de € 1.478,99 (mil 
quatrocentos e setenta e oito euros e noventa e nove cêntimos), 
valor com IVA incluído à taxa legal em vigor, referente à 
aquisição e instalação de ramal de rega para novo espaço verde 
na Rua Alves Redol/Rua Alfredo Roque Gameiro em Odivelas. 
Decisão: Ao DGAF/DF para o procedimento solicitado. 
Data: 2008-10-06 
 
 
Médico Veterinário Municipal 
 
EDOC/2008/ 53923 
Interno/2008/3605 de 2008-08-25 
Assunto: Proposta de cabimento, compromisso e pagamento da 
factura nº M080900007701 da Câmara Municipal de 
Lisboa/Departamento de Higiene Urbana e resíduos Sólidos, no 
valor de € 34,72 (trinta e quatro euros e  setenta e dois 
cêntimos), valor com IVA incluído à taxa de 20 %, referente à 
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cremação de 4 cadáveres de animais no Canil da Câmara 
Municipal de Lisboa no mês de Julho de 2008. 
Decisão: Ao DGAF/DF para os efeitos solicitados. 
Data: 2008-09-01 
 
EDOC/2008/59563 
Interno/2008/14530 de 2008-09-17 
Assunto: Proposta de cabimento, compromisso e pagamento da 
factura nº M080900008051 da Câmara Municipal de 
Lisboa/Departamento de Higiene Urbana e Resíduos Sólidos, 
no valor de € 17,36 (dezassete euros e trinta e seis cêntimos), 
valor com IVA incluído à taxa de 20 %, referente à cremação de 
2 cadáveres de animais no Canil da Câmara Municipal de Lisboa 
no mês de Agosto de 2008. 
Decisão: Ao DGAF/DF para os procedimentos solicitados. 
Data: 2008-09-18 
 
 
 

 

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/2008/16342, de 17.10.2008, referente 
ao período 15 de Setembro a 15 de Outubro de 2008: 
 
EDOC/2008/57002 
Interno/2008/14497 de 2008-09-16 
Assunto: Protocolo entre a CMO e as Estradas de Portugal, EP 
para realojamento de cerca de 25 agregados oriundos da 
Azinhaga dos Besouros e Estrada da Correia - Aquisição do fogo 
habitacional sito na Praceta do Poder Local, nº 8, 7º Esq., 
Pontinha, Odivelas – Envio à SNOT e DGAF.  
Decisão: Aquisição por parte da Câmara Municipal de Odivelas, 
referente ao fogo habitacional sito na Praceta do Poder Local, nº 
8 – 7º Esq. – Pontinha, Odivelas, sendo o valor da compra de € 
117.500. No entanto, o cabimento e compromisso da verba 
necessária pelo DGAF/DF está ainda condicionada à aprovação 
da 2ª Revisão Orçamental na próxima sessão da Assembleia 
Municipal.  
Data: 2008-09-18 
 
EDOC/2008/56978 
Interno/2008/14504 de 2008-09-16 
Assunto: Protocolo entre a CMO e as Estradas de Portugal, EP 
para realojamento de cerca de 25 agregados oriundos da 
Azinhaga dos Besouros e Estrada da Correia – Aquisição do 
fogo habitacional sito no Bairro Olival do Pancas, 56, 1º C 
Pontinha, Odivelas – Envio À SNOT e DGAF.  
Decisão: Aquisição por parte da Câmara Municipal de Odivelas, 
referente ao fogo habitacional sito no Bairro Olival do Pancas, 
nº 56 – 1º C – Pontinha, Odivelas, sendo o valor da compra de € 
79.000,00. No entanto, o cabimento e compromisso da verba 
necessária pelo DGAF/DF está ainda condicionada à aprovação 
da 2ª Revisão Orçamental na próxima sessão da Assembleia 
Municipal.  
Data: 2008-09-18 
 
EDOC/2008/56976 
Interno/2008/14507 de 2008-09-16 
Assunto: Protocolo entre a CMO e as Estradas de Portugal, EP 
para realojamento de cerca de 25 agregados oriundos da 

Azinhaga dos Besouros e Estrada da Correia – Aquisição do 
fogo habitacional sito no Bairro Olival do Pancas, 56, r/c D 
Pontinha, Odivelas – Envio à SNOT e DGAF.   
Decisão: Aquisição por parte da Câmara Municipal de Odivelas, 
relativa ao fogo habitacional sito no Bairro Olival do Pancas, nº 
56 – R/C D – Pontinha, Odivelas, sendo o valor da compra de € 
75.000,00. No entanto, o cabimento e compromisso da verba 
necessária pelo DGAF/DF está ainda condicionada à aprovação 
da 2ª Revisão Orçamental na próxima sessão da Assembleia 
Municipal.  
Data: 2008-09-18 
 
EDOC/2008/56991 
Interno/2008/14566 de 2008-09-17 
Assunto: Protocolo entre a CMO e as Estradas de Portugal, EP 
para realojamento de cerca de 25 agregados oriundos da 
Azinhaga dos Besouros e Estrada da Correia – Aquisição do 
fogo habitacional sito na Rua do Poder Local, nº 16, 9 A, 
Pontinha, Odivelas – Envio à SNOT e DGAF. 
Decisão: Aquisição pela Câmara Municipal de Odivelas, 
referente ao fogo habitacional sito na Rua do Poder Local, nº 16 
– 9º a – Pontinha, Odivelas, sendo o valor da compra de € 
122.000,00. No entanto, o cabimento e compromisso da verba 
necessária pelo DGAF/DF está ainda condicionada à aprovação 
da 2ª Revisão Orçamental na próxima sessão da Assembleia 
Municipal.  
Data: 2008-09-18 
 
EDOC/2008/56967 
Interno/2008/14701 de 2008-09-19 
Assunto: Protocolo entre a CMO e as Estradas de Portugal, EP 
para realojamento de cerca de 25 agregados oriundos da 
Azinhaga dos Besouros e Estrada da Correia – Aquisição do 
fogo habitacional sito na Rua Heróis de Mucaba, 6, 3º Fte – 
Pontinha, Odivelas – Envio à SNOT e DGAF.  
Decisão: Aquisição, por parte da Câmara Municipal de Odivelas, 
referente ao fogo habitacional sito na Heróis de Mucaba, nº 6 – 
3º Fte. – Pontinha, Odivelas, sendo o valor da compra de € 
85.000,00. No entanto, o cabimento e compromisso da verba 
necessária pelo DGAF/DF está ainda condicionada à aprovação 
da 2ª Revisão Orçamental na próxima sessão da Assembleia 
Municipal.  
Data: 2008-09-22 
 
EDOC/2008/56971 
Interno/2008/29364 de 2008-09-24 
Assunto: Protocolo entre a CMO e as Estradas de Portugal, EP 
para realojamento de cerca de 25 agregados oriundos da 
Azinhaga dos Besouros e Estrada da Correia – Aquisição do 
fogo habitacional sito na Rua Pêro Vaz de Caminha, 11, R/C B, 
Quinta do Pinheiro, Pontinha, Odivelas – Envio à SNOT e 
DGAF.  
Decisão: Aquisição, por parte da Câmara Municipal de Odivelas, 
referente ao fogo habitacional sito na Rua Pêro Vaz Caminha, nº 
11 – R/C B, Quinta do Pinheiro – Pontinha, Odivelas, sendo o 
valor da compra de € 86.500.00. No entanto, o cabimento e 
compromisso da verba necessária pelo DGAF/DF está ainda 
condicionada à aprovação da 2ª Revisão Orçamental na próxima 
sessão da Assembleia Municipal.  
Data: 2008-09-25 
 
EDOC/2008/57005 
Interno/2008/14890 de 2008-09-23 
Assunto: Protocolo entre a CMO e as Estradas de Portugal, EP 
para realojamento de cerca de 25 agregados oriundos da 
Azinhaga dos Besouros e Estrada da Correia – Aquisição do 
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fogo habitacional sito na Rua Pêro Vaz Caminha, 6, 3º A, Qta. 
Do Pinheiro, Pontinha, Odivelas – Envio à SNOT e DGAF.   
Decisão: Aquisição, por parte da Câmara Municipal de Odivelas, 
referente ao fogo habitacional sito na Rua Pêro Vaz Caminha, nº 
11 – R/C B, Quinta do Pinheiro – Pontinha, Odivelas, sendo o 
valor da compra de € 125.000,00. No entanto, o cabimento e 
compromisso da verba necessária pelo DGAF/DF está ainda 
condicionada à aprovação da 2ª Revisão Orçamental na próxima 
sessão da Assembleia Municipal.  
Data: 2008-09-26 
 
EDOC/2008/56973 
Interno/2008/14898 de 2008-09-23 
Assunto: Protocolo entre a CMO e as Estradas de Portugal, EP 
para realojamento de cerca de 25 agregados oriundos da 
Azinhaga dos Besouros e Estrada da Correia – Aquisição do 
fogo habitacional sito na Rua Ilha do Faial, 2, 2º Dto. Pontinha, 
Odivelas – Envio à SNOT e DGAF. 
Decisão: Aquisição por parte da Câmara Municipal de Odivelas, 
referente ao fogo habitacional sito na Rua Ilha do Faial, nº 2 – 2º 
Dto. Pontinha, Odivelas, sendo o valor da compra de € 
89.250,00. No entanto, o cabimento e compromisso da verba 
necessária pelo DGAF/DF está ainda condicionada à aprovação 
da 2ª Revisão Orçamental na próxima sessão da Assembleia 
Municipal.  
Data: 2008-09-26 
 
EDOC/2008/56994 
Interno/2008/14976 de 2008-09-23 
Assunto: Protocolo entre a CMO e as Estradas de Portugal, EP 
para realojamento de cerca de 25 agregados oriundos da 
Azinhaga dos Besouros e Estrada da Correia – Aquisição do 
fogo habitacional sito na Rua dos Bombeiros Voluntários, 21, 5º 
Esq., Pontinha, Odivelas – Envio à SNOT e DGAF. 
Decisão: Aquisição por parte da Câmara Municipal de Odivelas, 
referente ao fogo habitacional sito na Rua dos Bombeiros 
Voluntários, nº 21 – 5º Esq. – Pontinha, Odivelas, sendo o valor 
da compra de € 124.000.00. No entanto, o cabimento e 
compromisso da verba necessária pelo DGAF/DF está ainda 
condicionada à aprovação da 2ª Revisão Orçamental na próxima 
sessão da Assembleia Municipal.  
Data: 2008-09-26 
 
EDOC/2008/64375 
Interno/2008/15631 de 2008-10-06 
Assunto: Desocupação da Construção Precária nº 23 do Núcleo 
72 PER, Estrada da Correia, Pontinha, ocupada por José 
Celestino Figueiredo e respectivo agregado familiar.  
Decisão: Notificação nº 12/VJE/2008 de José Celestino 
Bernardino Figueiredo e respectivo agregado familiar, em que 
determina a demolição da construção precária nº 23, Núcleo 72 
PER – Estrada da Correia – Pontinha, dispondo agora o 
interessado e respectivo agregado familiar do prazo de 15 dias, 
improrrogáveis, para desocupar a referida construção, retirando 
todos os bens e haveres que eventualmente detenham na 
construção precária, sob pena de, o não fazendo,s e proceder à 
desocupação coerciva. 
 Data: 2008-10-08 
 
 
Sector de Gestão do Parque Habitacional 
 
EDOC/2008/64162 
Interno/2008/15557 de 2008-10-03 
Assunto: Regularização de dívida. Fogo: Rua S. Jorge, nº 6 – 3º 
Dtº - Famões. Titular: Henrique Manuel de Jesus Borges.   

Decisão: Regularização da dívida referente a rendas em atraso de 
Junho de 2005 a Setembro de 2008 – Fogo Municipal: Rua S. 
Jorge Praceta nº 6 – 3º Dtº - Famões, Inquilino: Henrique 
Manuel de Jesus Borges, no valor de € 1.397,44, através de um 
plano de regularização de 14 prestações mensais, no valor de € 
99,82 cada e a última no valor de € 99,78, com início em 
Novembro de 2008.    
Data: 2008-10-08 
 
EDOC/2008/53765 
Processo nº 0903/052 - 2007 
Interno/2008/14849 de 2008-09-19 
Assunto: Regularização de Dívida e Proposta de Revisão de 
Renda. Fogo: Urb. Da Arroja, lote 22, 2º Esq. – Odivelas.   
Decisão: Regularização da dívida referente a rendas em atraso de 
Novembro de 2007, e dos meses de Janeiro a Setembro de 2008 
– Fogo Municipal: Urb. Da Arroja, Lote 22 – 2º Esq. – Odivelas, 
Inquilino: Dilar Pais Fernandes, no valor de € 743,34, através de 
um plano de regularização de 12 prestações  
mensais, a primeira no valor de € 70,36 e as restantes 11 no valor 
de € 61,18, bem como proposta de revisão do valor de renda 
para € 8,68, e o início de pagamento em Novembro de 2008.    
Data: 2008-10-08 
 
 
Sector de Intervenção Social 
 
EDOC/2008/53775 
Interno/2008/14509 de 2008-09-16 
Assunto: Exclusão do PER de elemento da família recenseada 
com o nº 072.0043.01, Estrada da Correia, freguesia da 
Pontinha. Decisão Final. 
Decisão: Exclusão do PER nº 072.0043.01 de Sérgio Fernando 
Rodrigues Monteiro, por, após decorrido o prazo, não ter sido 
reclamado o Edital nº 28/VJR/2008, afixado no dia 22 de 
Agosto de 2008, que propunha a exclusão do PER por falta de 
residência permanente na construção precária nº 43, do Núcleo 
72 PER, Estrada da Correia – Pontinha, através de afixação do 
edital nº 030/VJE/2008 – Decisão Final. 
Data: 2008-09-17 
 
EDOC/2007/88050 
Interno/2008/14560 de 2008-09-17 
Assunto: Exclusão do PER do Sr. Joaquim Antunes e respectivo 
agregado familiar. Construção Precária nº 35, do Núcleo 71 
PER, Azinhaga dos Besouros Sul, freguesia da Pontinha. 
Audiência de interessados. 
Data: Exclusão do PER de Joaquim Antunes e respectivo 
agregado familiar, recenseado no PER com o nº 071.0035.02, 
por falta de residência permanente na construção precária nº 35, 
do Núcleo 71 PER, Azinhaga dos Besouros Sul – Pontinha, e 
por posse de alternativa habitacional sita na Rua António 
Cervantes nº 49 – Peniche, bem como outros prédios urbanos 
no concelho de Sobral de Monte Agraço e Odivelas, através de 
notificação por ofício saída/2008/28503, para audiência de 
interessados. 
Data: 2008-09-18 
 
EDOC/2008/45285 
Interno/2008/14602 de 2008-09-17 
Assunto: Ampliação da construção precária nº 31, Bairro do 
Barruncho, freguesia da Póvoa de Santo Adrião. Edital nº 
32/VJE/2008.  
Decisão: Demolição da ampliação da construção precária nº 31 
Bairro do Barruncho – Póvoa de Santo Adrião, através de 
afixação do edital nº 032/VJE/2008, por falta de licenciamento e 
insusceptibilidade de obtenção do mesmo por violação dos 
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critérios de habitabilidade, salubridade, dispõe do prazo de 10 
dias úteis para demolir voluntariamente a referida ampliação, sob 
pena de, o não fazendo, a autarquia proceder à demolição 
coerciva.     
Data: 2008-09-18 
 
EDOC/2008/45282 
Interno/2008/14600 de 2008-09-17 
Assunto: Ampliação da construção precária nº 15 N, Bairro do 
Barruncho, freguesia da Póvoa de Santo Adrião. Edital nº 
31/VJE/2008. 
Decisão: Demolição da ampliação construída na construção 
precária nº 15N, do Bairro do Barruncho – Póvoa de Santo 
Adrião, através de afixação de Edital nº 031/VJE/2008, por falta 
de licenciamento e insusceptibilidade de obtenção do mesmo 
por violação dos critérios de habitabilidade, salubridade e 
segurança, dispõe do prazo de 10 dias úteis para demolir 
voluntariamente a referida ampliação, sob pena de, o não 
fazendo a autarquia proceder à demolição coerciva.      
Data: 2008-09-18 
 
EDOC/2007/83646 
Interno/2008/14647 de 2008-09-18 
Assunto: Exclusão do PER do agregado familiar recenseado 
com o nº 072.0005.01, Estrada da Correia, freguesia da 
Pontinha. Decisão Final. 
Decisão: Exclusão do PER nº 072.0005.01 de Justino Costa 
Veríssimo (esposa), por, após decorrido o prazo, não ter sido 
reclamada a notificação por ofício/saída/2008/25326 enviada 
com registo e aviso de recepção no dia 22 de Agosto de 2008, a 
qual foi recepcionada, que propunha a exclusão do PER 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, 
e a consequente demolição da construção precária referida, 
através de notificação por ofício saída/2008/28645 – Decisão 
Final. 
Data: 2008-09-19 
 
EDOC/2007/88050 
Interno/2008/15953 de 2008-10-10 
Assunto: Exclusão do PER do Sr. Joaquim Antunes e respectivo 
agregado familiar. Construção Precária nº 35, Núcleo 71 PER, 
Azinhaga dos Besouros Sul, freguesia da Pontinha. 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 de 
afixação de Edital nº 36/VJE/2008, pelo que dispõem do prazo 
de 10 dias para se pronunciarem por escrito.      
Data: 2008-10-13 
 
 
Sector de Reabilitação de Habitação 
 
EDOC/2008/50344 
Interno/2008/14989 de 2008-09-23 
Assunto: Inquérito Administrativo. Empreitada “ Obras de 
reabilitação em fogo municipal sito, Pta 25 de Agosto, nº 1, 2º e 
3º Esq. – Bº Municipal da Quinta das Pretas/ Famões. 
Decisão: Assinatura de Edital nº 33/VJE/2008 referente a 
inquérito administrativo. 
Data: 2008-09-26 
 

EDOC/2008/29785 
Interno/2008/15002 de 2008-09-23 
Assunto: Inquérito Administrativo. Empreitada “ Obras de 
reabilitação em fogo municipal sito, na Rua Professor Dr. 
Augusto Abreu Lopes, nº 54, 3º Dto – Bairro Gulbenkian / 
Odivelas.   
Decisão: Assinatura de Edital nº 35/VJE/2008 referente a 
inquérito administrativo. 
Data: 2008-09-26  
 
EDOC/2008/55942 
Interno/2008/14986 de 2008-09-23 
Assunto: Inquérito Administrativo. Empreitada “ Obras de 
reabilitação em fogo municipal sito, na Rua Domingos António 
Carvalho, nº 8, r/chão Esq.º - Bairro Municipal da Quinta das 
Pretas/ Famões.  
Decisão: Assinatura de Edital nº 34/VJE/2008 referente a 
inquérito administrativo. 
Data: 2008-09-26 
 
 
 
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/2008/15314, de 30.09.2008, 
referente ao período de 16 a 30 de Setembro de 2008: 
 
Assunto: Adjudicação à empresa “Armando Ferreira & Filhos, 
Lda.” da empreitada de obras de reabilitação/reparação em fogo 
municipal sito na Praceta Alice Pestana, nº3-R/C B, Arroja – 
Odivelas, no valor de € 948 (novecentos e quarenta e oito euros) 
+ IVA à taxa legal em vigor, bem como um acréscimo de € 2,00 
(dois euros) ao PRC (2449/08), uma vez que o valor apresentado 
pela empresa vencedora é superior ao inicialmente cabimentado, 
de acordo com informação n.º interno/2008/14225, 2008-09-09. 
Decisão da Directora do DHSAS: Ao DGAF/DF: Concorda-se 
com a proposta de adjudicação proposta. Solicita-se o cabimento 
adicional de 2,00 Euros+ IVA ao cabimento original, de acordo 
com o teor da informação e posterior compromisso do valor de 
950 € + IVA. 
Data da Decisão: 2008-09-18 
 
Assunto: Pagamento de quotas de 2008 do Condomínio do 
Edifício n.º 2 – Rua Helena de Aragão – Bairro Gulbenkian, 
Odivelas, no valor de € 786 (setecentos e oitenta e seis euros), de 
acordo com a informação n.º Interno/2008/14638, 2008-09-18. 
Decisão da Directora do DHSAS: Ao DGAF/DF: Para efeitos 
de compromisso e pagamento da verba indicada abaixo, tendo 
em vista o cumprimento das obrigações da autarquia enquanto 
condómina do edifício acima identificado. 
Data da Decisão: 2008-09-18 
 
Assunto: Pagamento de quotas de 2008 do Condomínio do 
Edifício n.º 7 – Rua José Régio – Bairro Gulbenkian, Odivelas, 
no valor de € 660 (seiscentos e sessenta euros), de acordo com a 
informação n.º Interno/2008/14572, 2008-09-17. 
Decisão da Directora do DHSAS: Ao DGAF/DF: Para efeitos 
de compromisso e pagamento da verba indicada abaixo, tendo 
em vista o cumprimento da obrigação da autarquia enquanto 
condómina do edifício acima identificado. 
Data da Decisão: 2008-09-25 
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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/2008/16100, de 14.10.2008, 
referente ao período de 30 de Setembro a 14 de Outubro de 
2008: 
 
Assunto: Pagamento de quotas de 2008 do Condomínio do 
Edifício n.º 9 – Largo António Aleixo, Odivelas, no valor de € 
180 (cento e oitenta euros), de acordo com a informação n.º 
Interno/2008/15331, 2008-09-30. 
Decisão da Directora do DHSAS: Ao DGAF/DF: Para efeitos 
de compromisso e pagamento da verba abaixo descrita, tendo 
em conta o cumprimento das obrigações da autarquia enquanto 
condómina do edifício abaixo identificado. 
Data da Decisão: 2008-10-02 
 
Assunto: Pagamento de quotas de 2008 do Condomínio do 
Edifício n.º 2 – Praceta Grão Vasco, Odivelas, no valor de € 396 
(trezentos e noventa e seis euros), de acordo com a informação 
n.º Interno/2008/15897, 2008-10-10. 
Decisão da Directora do DHSAS: Ao DGAF/DF: Para efeitos 
de compromisso e pagamento das verbas apresentadas na 
informação, tendo em vista o cumprimento das obrigações da 
autarquia no que concerne ao condomínio do edifício abaixo 
referido. 
Data da Decisão: 2008-10-14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


