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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

22..ªª  RREEUUNNIIÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  
 

RReeaalliizzaaddaa  eemm  2288  ddee  JJaanneeiirroo  ddee  22000099  
 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

ACTAS 
 

 
 

ACTAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 
Acta da oitava reunião ordinária da Câmara Municipal 
realizada no dia 23 de Abril de 2008, acta da décima 
primeira reunião ordinária da Câmara Municipal realizada 
no dia 4 de Junho de 2008 e acta da décima segunda 
reunião ordinária da Câmara Municipal realizada no dia 23 
de Junho de 2008. 
 
(Aprovadas por unanimidade) 

 
 
 
 

ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 
 

 
 

1ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 
 

Primeira Alteração Orçamental, de acordo com o 
proposto na informação n.º interno/2009/1110, de 2009-
01-23, nos termos dos Mapas anexos à informação e que 
farão parte integrante da acta da presente reunião. 

 
 

“1.ª Alteração Orçamental 
 

A primeira modificação orçamental aos documentos 
previsionais 2009 surge, fundamentalmente, da 
necessidade de proceder a regularizações à dívida 
transitada, uma vez que o Orçamento e as Grandes 
Opções do Plano são documentos de periodicidade anual. 
 
Nesta sequência, procedeu-se igualmente ao reforço 
orçamental, de acordo com o solicitado pelos serviços 

municipais, de alguns projectos inscritos nas GOP’s de 
2009, dos quais se destacam os seguintes: 
 
o Projecto 113/I/07, no valor de 120.000,00 Euros 
(Cento e vinte mil euros), referente à Beneficiação e 
Reparação de Espaços Urbanos em vários locais do 
Concelho; 
 
o Projecto 206/I/08, no valor de 37.540,00 Euros (Trinta 
e sete mil quinhentos e quarenta euros), relativo à 
aquisição de Máquinas Varredoras Mecânicas; 
 
o Projecto 188/I/08, no valor de 20.000,00 Euros (Vinte 
mil euros), referente a trabalhos a mais na construção do 
Jardim da Av. Alves Redol, em Odivelas; 
 
o Projecto 65/I/09, no valor de 200.000,00 Euros 
(Duzentos mil euros), relativo à Recuperação e 
Remodelação de Parques Infantis no Concelho; 
 
o Projecto 20/A/09, no valor de 21 .919,72 Euros (Vinte 
e um mil novecentos e dezanove euros e setenta e dois 
cêntimos), relativo ao ajustamento ao valor inicial do 
Protocolo de Delegação de Competências nas Juntas de 
Freguesia; 
 
o Projecto 217/A/09, no valor de 25.000,00 Euros (Vinte 
e cinco mil euros), relativo a transferências de capital para 
a Santa Casa de Misericórdia da Póvoa de Santo de 
Adrião; 
 
o Projecto 300/A/09, no valor de 100.000,00 Euros (Cem 
mil euros), referente a transferências no âmbito do 
programa RECRIA;  
 
o Projecto 256/A/09, no valor de 40.000,00 Euros 
(Quarenta mil euros), relativo a comparticipações ao 
obrigo do programa PROHABITA I; 
 
o Projecto 253/A/09, no valor de 35.000,00 Euros (Trinta 
e cinco mil euros), referente a trabalhos de Demolição no 
âmbito da fiscalização do território. 
 
A Alteração Orçamental totaliza 2.276.610,99 Euros (Dois 
milhões duzentos e setenta e seis mil, seiscentos e dez 
euros e noventa e nove cêntimos), verificando-se um 
aumento das despesas de capital no valor de 473.480,21 
Euros (quatrocentos e setenta e três mil, quatrocentos e 
oitenta euros e vinte e um cêntimos) por contrapartida de 
um decréscimo de igual montante ao nível das despesas 
correntes, conforme Mapa Síntese: 

 
Quadro Síntese 

 

 Inscrições/ 
Reforços 

Diminuições/ 
Anulações 

Total de Despesas Correntes 1.640.164,04 1.166.683,83 
Total de Despesas Capital 636.446,95 1.109.927,16 
Total Geral 2.276.610,99 2.276.610,99 

(un.: euros)” 
(Aprovado por maioria) 
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CONTAS BANCÁRIAS 
 

 
 

ENCERRAMENTO DE CONTAS BANCÁRIAS 
PROJECTOS COMPARTICIPADOS 

 
Encerramento de contas bancárias, abaixo discriminadas, 
afectas a Projectos Comparticipados, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2009/331, de 
2009.01.09: 
 
-Conta n.º 0545059644530 s/ CGD - Programa Foral; 
-Conta n.º 0545059385330 s/CGD - Projecto “Município 
Digital”; 
-Conta n.º 0545059387930 s/ CGD - Projecto “Internet 
nas Escolas”; 
-Conta n.º 0545059545730 s/ CGD - Projecto 
“Construção, Reparação e Beneficiação de Equipamentos 
de Estar e Lazer para Idosos”. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

FUNDOS DE MANEIO 2009 
 

 
 

CONSTITUIÇÃO DOS FUNDOS DE MANEIO PARA 2009 
 

Constituição dos Fundos de Maneio para o Ano 2009 do 
Gabinete da Presidente de Câmara, dos Vereadores a 
tempo inteiro e Assembleia Municipal, pelo montante de 
€1.000,00 cada, distribuídos pelas seguintes rubricas 
orçamentais: 

 
Presidente de Câmara e Vereadores a tempo inteiro 

 

Orgânica Designação Valor 
Valor 

Acumulado 
Anual 

01.04/02.01.08 Apoio Téc. Adm. – 
Material de Escritório 

€200,00 

01.04/02.01.21 Apoio Téc. Adm. – 
Outros Bens 

€200,00 

01.04/02.02.03 Apoio Téc. Adm. – 
Conservação de Bens 

€200,00 

01.04/02.02.11 
Apoio Téc. Adm. – 
Representação dos 

Serviços 
€200,00 

01.04/02.02.25 Apoio Téc. Adm. – 
Outros Serviços 

€200,00 

€ 3.000,00 

 
 
 
 
 
 
 

Presidente da Assembleia Municipal 
 

Orgânica Designação Valor 
Valor 

Acumulado 
Anual 

01.01/02.01.08 Ass. Municipal – Material 
de Escritório 

€333,30 

01.01/02.01.21 Ass. Municipal. – 
Outros Bens 

€250,00 

01.01/02.02.11 
Ass. Municipal. – 
Representação dos 

Serviços 
€166,70 

01.01/02.02.25 Ass. Municipal. – 
Outros Serviços 

€250,00 

€ 3.000,00 

 
 
Constituição dos Fundos de Maneio para o Ano do 
Departamento de Administração Jurídica e Geral e da 
Divisão de Aprovisionamento, no montante de 
€20.000,00 e de €3.600,00, respectivamente, distribuídos 
da seguinte forma: 

 
Departamento de Administração Jurídica e Geral 

 

Orgânica Designação Valor 
Valor 

Acumulado 
Anual 

09.03/02.02.25 Divisão Jurídica – 
Outros Serviços 

€250,00 

09.05/02.01.21 Divisão de Património 
– Outros Bens 

€250,00 

09.05/02.02.25 
Divisão de Património 

– 
Outros Serviços 

€1.500,00 

€ 24.000,00 

 
 

Divisão de Aprovisionamento 
 

Orgânica Designação Valor 
Valor 

Acumulado 
Anual 

02.05/02.01.08 Divisão de Aprov. – 
Material de Escritório 

€500,00 

02.05/02.01.21 Divisão de Aprov. – 
Outros Bens 

€1.500,00 

02.05/02.02.11 
Divisão de Aprov. – 
Representação dos 

Serviços 
€100,00 

02.05/02.02.25 Divisão de Aprov.– 
Outros Serviços 

€1.500,00 

€ 43.200,00 

 
De acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2009/807, de 2009.01.19. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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PROCESSO DISCIPLINAR 
 

 
 

PROCESSO DISCIPLINAR N.º 02/DAJG/DJ/PD/2008 
 

Aplicação da Pena de Suspensão por período de 30 dias, 
nos termos das disposições conjugadas do Artigo 11º, n.º 
1, Alínea c), Artigo 12º, n.os 3 e 4 e Artigo 24º, n.os 1 e 2 
do Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da 
Administração Central, Regional e Local aprovado pelo 
Decreto Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro, ao funcionário 
desta Câmara Municipal, José Alípio de Oliveira Ribeiro, 
de acordo com a proposta da Senhora Presidente datada 
de 22 de Janeiro de 2009, ficando esta pena suspensa pelo 
período de um ano. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE 
COMPETÊNCIAS NAS JUNTAS DE FREGUESIA 

 

 
 

ALTERAÇÃO AO PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE 
COMPETÊNCIAS PARA 2009 

 
Proposta de Alteração ao Protocolo de Delegação de 
Competências nas Juntas de Freguesia para 2009, 
aprovado na 23.ª reunião da Câmara Municipal de 
Odivelas realizada em 3 de Dezembro 2008, (Boletim 
Municipal das Deliberações e Decisões n.º 23 de 2008, 
página 8) e aprovado na 4.ª reunião da 5.ª Sessão 
Ordinária da Assembleia Municipal de Odivelas, realizada 
em 22 de Dezembro de 2008, (Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 23 de 2008, página 53), 
através da correcção nos valores de duas competências 
delegadas – “Manutenção e conservação de escolas do 1.º 
ciclo, jardins-de-infância da rede pública e equipamentos 
desportivos nela integrados” e “Limpeza das vias e 
espaços públicos”, nos termos da Informação acima 
referida. Desta forma, as rubricas 01.07/04.05.01.02.01 e 
01.07/08.05.01.02.01, com projecto 20/A/2009, são 
reforçadas em € 21.919,72, passando para o valor final de 
€ 5.857.536,25 em detrimento do valor anteriormente 
aprovado de € 5.835.616,53, de acordo com o proposto na 
informação nº interno 2009/87, de 2009-01-22.  
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Este assunto carece de deliberação por parte da Assembleia Municipal 

 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

 

EQUIPAMENTO ELÉCTRICO E ELECTRÓNICO 
 

 
 

REMOÇÃO DE RESÍDUOS DE EQUIPAMENTO 
ELÉCTRICO E ELECTRÓNICO 

 
Colaboração com a Escola Secundária de Odivelas no 
sentido da Remoção de Resíduos de Equipamento 
Electrónico REEE armazenados nesse estabelecimento de 
ensino, através da sua recolha/transporte e 
encaminhamento para o destino final adequado aos 
resíduos sólidos - o Ecocentro da Valorsul, de acordo 
com o proposto na informação n.º Interno/2009/302, de 
2009.01.09. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 

ESCOLAS 
 

 
 

PROGRAMA DA ACTIVIDADE FÍSICA E DO DESPORTO 
NAS ESCOLAS DO CONCELHO 

 
Proposta de Implementação do Programa da Actividade 
Física e do Desporto nas Escolas do Concelho de 
Odivelas, abaixo sintetizada, de acordo com o proposto 
na informação n.º Interno/2009/728, de 2009.01.19: 
 
Actividade física e desportiva no 1.º Ciclo do Ensino 
Básico (actividades lúdico-desportivas ou de iniciação à 
actividade física e desportiva) 
-Actividades de Enriquecimento Curricular; 
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-“Jogos Desportivos da Primavera”, em articulação com 
as Actividades de Enriquecimento Curricular, realizados 
em parceria com escolas da mesma freguesia/zona 
geográfica/agrupamento. 
 
 
Desporto Escolar 2.º / 3.º Ciclos Ensino Profissional e 
Secundário 
-Apoio ao Plano de Actividades das Escolas, 
privilegiando-se os seguintes tipos de actividades a apoiar: 
Dias de Modalidade (Atletismo, Patinagem, Actividades 
Radicais, Jogos Tradicionais, Orientação, BTT, Voleibol); 
Torneios Inter-Escolas (Andebol, Basquetebol, Ténis de 
Mesa, Futsal, Salto em Comprimento); 
 
-Actividades de Promoção Municipal, apostando-se em 
duas grandes áreas desportivas: Ginástica, através do 
Sarau Gímnico, uma mostra/exibição do trabalho gímnico 
desenvolvido pelas escolas; e o Voleibol, através do Gira-
Volei, projecto que se baseia na criação de núcleos de 
praticantes, a implementar nas escolas do 1.º, 2.º e 3.º 
Ciclos do Ensino Básico, em colaboração com a 
Federação Portuguesa de Voleibol, promovendo-se, pelo 
menos, dois encontros Gira-Volei e o “Dia do Voleibol”. 
 
 
Parcerias com a Direcção Regional de Educação de Lisboa 
e Vale do Tejo (DRELVT), no âmbito do Desporto 
Escolar 
-Associação da Câmara Municipal de Odivelas à iniciativa 
“Corta-Mato Concelhio” da responsabilidade da 
DRELVT, que conta também com a participação dos 
concelhos de Loures e Vila Franca de Xira, envolvendo 
atletas das escolas dos ensino básico, secundário e 
profissional da rede pública e privada do Concelho de 
Odivelas. 
 
 
Apoios do Município de Odivelas, agrupados de acordo 
com a seguinte tipologia: 
-Transportes; 
-Apoio técnico e logístico na organização das actividades; 
-Prémios, troféus e medalhas, com uma despesa prevista 
de €1.700,00; 
-Promoção e Divulgação das actividades, nomeadamente, 
com t-shirts, bónes, certificados, cartazes, folhetos, e 
informação no site da Câmara Municipal de Odivelas, 
prevendo-se um custo de €10.000,00. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

IMPLEMENTAÇÃO DA COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA 
EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - ANO LECTIVO 2008/2009 

 
Implementação da Componente de Apoio à Família 
(CAF) - Prolongamento de horário na Educação Pré-
Escolar - para o ano lectivo 2008-2009 e Normas de 
Funcionamento do Prolongamento de Horário (abaixo 
publicadas), analisada e apreciada na 10ª Reunião 

Ordinária do Conselho Municipal de Educação, de 13 de 
Janeiro de 2009, nos termos da informação n.º 
Interno/2009/706, de 2009.01.06. A sua implementação é 
efectuada do seguinte modo: 
“…alargamento/generalização do acesso e a consolidação 
da oferta de CAF a todas as crianças que frequentam os 
17 estabelecimentos de educação pré-escolar da rede 
pública (…) pelo que, partido do pressuposto que a 
educação pré-escolar pressupõe a partilha de 
responsabilidades, entre a Câmara Municipal, os 
agrupamentos de escolas e as famílias, pretende-se que a 
Câmara Municipal de Odivelas se constitua enquanto 
entidade promotora da CAF, criando condições para que 
todas as crianças possam beneficiar de uma oferta de 
actividades pedagogicamente ricas, complementares e 
ajustadas às necessidades das famílias.” 
A promoção da CAF será comparticipada pelas famílias e 
pela Câmara Municipal, tendo por base de cálculo três 
escalões (A, B, C), já estabelecidos para a comparticipação 
das refeições escolares para o ano lectivo de 2008/2009, 
bem como o critério máximo de referencia mensal de 
€75,00 por criança, nos termos do mapa seguinte: 
 
Comparticipação 

Financeira 
Escalão A Escalão B Escalão C 

N.º de Alunos 510 255 85 

Comparticipação 
Familiar 

75% - €56,25 35% - €26,25 0% - €0,00 

Comparticipação 
da Câmara 
Municipal 

25% - €18,75 65% - €48,75 100% - €75,00 

 
Para que, o acima referido, seja exequível financeiramente, 
será formalizado um”…Acordo de Cooperação, 
tripartido, na vertente prolongamento de horários, (…) a 
celebrar entre a Câmara Municipal de Odivelas, a 
Direcção Regional de Educação e Vale do Tejo e o Centro 
Regional de Segurança Social de Lisboa e Vale do Tejo, o 
qual estabelece as condições de financiamento e 
participação da Câmara Municipal no Programa(…).” 

 
 
 

“Componente de Apoio à Família (CAF) 
– Educação Pré-escolar 

Normas de Funcionamento do 
Prolongamento de Horário 

 
(Preâmbulo) 

 
Considerando: 
 
1. O princípio geral estabelecido na Lei-Quadro da 
Educação Pré-Escolar (Lei n.º 5/97, de 10 de Fevereiro), 
que considera a educação pré-escolar como a primeira 
etapa da educação básica no processo de educação ao 
longo da vida, sendo complementar da acção educativa da 
família, com a qual deve estabelecer estreita relação, 
favorecendo a formação e o desenvolvimento equilibrado 
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da criança, tendo em vista a sua plena inserção na 
sociedade como ser autónomo, livre e solidário. 
 
2. As atribuições cometidas às autarquias, pela lei 159/99, 
de 14 de Setembro, em matéria de educação pré-escolar 
bem como, o facto de as autarquias ao longo do tempo, 
terem vindo a assumir um papel determinante na 
promoção de respostas no âmbito do apoio à família, 
diversificadas, em função das diferentes realidades locais. 
 
3. A recente transferência de atribuições e competências 
operada pelo Dec.Lei n.º 144/2008, de 28 de Julho, em 
matéria de educação, em particular da Componente de 
Apoio à Família (CAF), na vertente do prolongamento de 
horário. 
 
4. Que a CAF, na educação pré-escolar, traduz-se na 
oferta de actividades de animação e acompanhamento das 
crianças que frequentam os estabelecimentos de educação 
pré-escolar da rede pública, antes e depois das actividades 
lectivas e durante as interrupções lectivas, de forma a 
assegurar um horário adequado às necessidades das 
famílias. 
 
5. Esta componente da educação pré-escolar deve ser 
comparticipada pelo Estado e pelas famílias de acordo 
com as condições socioeconómicas do agregado familiar, 
com o objectivo de promover a igualdade de 
oportunidades. 
 
Partindo destas premissas e com o objectivo de 
proporcionar uma resposta de natureza socioeducativa 
que, possa contribuir para assegurar o desenvolvimento 
harmonioso e global da criança, através de actividades 
pedagogicamente adequadas e complementares das 
aprendizagens ministradas no contexto lectivo, permitindo 
ainda, a organização de horários ajustados às necessidades 
das famílias, são elaboradas pela Câmara Municipal de 
Odivelas, as presentes normas de funcionamento de 
prolongamento de horário, enquadrado na Componente 
de Apoio à Família. 

 
(Disposição Introdutória) 

 
1. A Câmara Municipal de Odivelas, tem vindo a dar 
especial atenção ao aprofundamento das parcerias com os 
diferentes Agentes Educativos, no sentido de responder 
de forma eficaz, às necessidades socioeducativas dos 
alunos e das famílias. 
 
2. Algumas Associações de Pais e Instituições Particulares 
de Solidariedade Social (IPSSS), numa perspectiva de 
rentabilização de sinergias e de recursos dinamizam os 
prolongamentos de horário, nos estabelecimentos de 
educação pré-escolar, da rede pública do Concelho de 
Odivelas. 
 
3. A Câmara Municipal de Odivelas pretende manter e 
aprofundar esta metodologia, que tem revestido especial 
importância nas respostas oferecidas no âmbito da CAF. 

II 
(Do Âmbito e Objectivos do Programa) 

 
No prolongamento de horário da Componente de Apoio 
à Família pretende-se: 
 
1. Adaptar os tempos de permanência das crianças no 
Jardim-de-infância, às necessidades das famílias e 
simultaneamente garantir que as actividades sejam 
pedagogicamente ricas. 
 
2. Assegurar o acompanhamento e promover a ocupação 
das crianças antes e ou depois das actividades educativas, 
nos tempos lectivos e ou durante os períodos de 
interrupção lectiva, num período máximo de 11 meses por 
ano. 

 
III 

(Dos Destinatários) 
 

São destinatários das presentes normas os Agrupamentos 
de Escola da rede pública do Concelho de Odivelas, as 
Associações de Pais e as IPSS’S que se queiram constituir 
como entidades gestoras do serviço de prolongamento de 
horário, nos estabelecimentos de educação pré-escolar da 
rede pública do Concelho de Odivelas. 

 
IV 

(Dos Beneficiários) 
 

São beneficiários do serviço de prolongamento de horário, 
crianças com idades compreendidas entre os 3 anos e a 
idade de ingresso no 1º ano do 1º ciclo do ensino básico, 
que frequentam os estabelecimentos de educação pré-
escolar da rede pública do Concelho de Odivelas. 

 
V 

(Da Candidatura) 
 

1. Podem candidatar-se à gestão do serviço de 
prolongamento de horário os Agrupamentos de Escola da 
rede pública do Concelho de Odivelas, as Associações de 
Pais e as IPSS’S. 
 
2. Nas situações em que os Agrupamentos de Escola não 
se constituam como entidades candidatas, a entidade 
candidata terá de apresentar a candidatura em parceria 
obrigatória com o respectivo Agrupamento de Escola. 
 
3. A entidade candidata poderá prestar directamente o 
serviço de prolongamento de horário ou estabelecer 
parcerias com entidades terceiras com esse fim. 
 
4. As entidades candidatas responsabilizam-se, entre 
outros, pela implementação e desenvolvimento do 
prolongamento de horário, de acordo com as necessidades 
das famílias e as possibilidades dos edifícios escolares. 
 
5. A Câmara Municipal de Odivelas constitui-se como 
entidade promotora, competindo-lhe, entre outros, 
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comparticipar financeiramente esta vertente da CAF, nos 
termos estabelecidos no protocolo de cooperação 
celebrado entre o Ministério da Educação, o Ministério do 
Trabalho e Solidariedade e a Associação Nacional de 
Municípios, de modo a viabilizar a frequência de todas as 
crianças, atendendo ao nível sócio económico das famílias. 
 
6. A Câmara Municipal de Odivelas, enquanto entidade 
promotora, realizará o controlo financeiro do Programa, 
em estreita colaboração com todos os parceiros 
envolvidos.  

 
VI 

(Da Organização e funcionamento) 
 

1. Sem prejuízo da normal duração semanal e diária das 
actividades educativas na educação pré-escolar, a CAF 
realiza-se obrigatoriamente até às 17h30, podendo a oferta 
de actividades ser extensível ao período que antecede o 
início das actividades educativas do jardim de infância. 
 
2. A oferta da CAF não deverá exceder as 5h00 diárias, 
podendo organizar-se entre as 7h30/ 9h00 e as 15h30/ 
19h00 durante os tempos lectivos.  
 
3. Em caso de necessidade das famílias poderá haver 
flexibilização do horário estabelecido no ponto anterior, 
devendo este ser comunicado aos encarregados de 
educação no início do ano lectivo.  
 
4. A planificação das actividades de animação e apoio, a 
desenvolver no âmbito da CAF deverão ter em conta as 
necessidades das famílias, o Plano Anual de Actividades, o 
Projecto Educativo de Estabelecimento de Educativo, as 
Normas de Funcionamento da CAF e são da 
responsabilidade dos órgãos competentes dos 
Agrupamentos de Escola em parceria com a entidade 
gestora da CAF. 
 
5. A planificação da CAF deve ser comunicada aos 
encarregados de educação no momento da inscrição, 
sendo que a inscrição nas actividades da CAF é facultativa. 
Todavia, verificando-se a inscrição, a frequência é 
obrigatória. 
 
6. A planificação da oferta das actividades da CAF, deve 
envolver obrigatoriamente a educadora titular do grupo, e 
deve ter em conta os recursos físicos e humanos 
existentes.  
 
7. Na ausência de instalações que estejam exclusivamente 
destinadas à CAF, devem ser mobilizados todos os 
espaços existentes nas instalações escolares, sendo que as 
salas de actividades de animação e apoio à família, deverão 
ter uma frequência superior a 15 crianças. 
 
8. A abertura, o fecho a vigilância dos recreios e a limpeza 
das instalações, é da responsabilidade da entidade 
candidata da CAF, em articulação com o Agrupamento de 

Escola quando este não se apresente como entidade 
candidata. 
 
9. Compete à entidade candidata a disponibilização do 
material didáctico e de desgaste rápido, necessário à 
viabilização das actividades no âmbito das CAF. 
 
10. Compete aos educadores titulares de grupo assegurar a 
supervisão pedagógica e o acompanhamento da execução 
das actividades de animação de apoio à família – CAF, 
entendendo-se por supervisão pedagógica, a que é 
realizada no âmbito da componente não lectiva de 
estabelecimento. 
 
11. A monitorização, acompanhamento e avaliação do 
Programa de CAF é da responsabilidade da Câmara 
Municipal de Odivelas em parceria com os Agrupamentos 
de Escolas e as entidades candidatas à CAF. 

 
VII 

(Das Comparticipações financeiras) 
 

1. A Câmara Municipal de Odivelas atribuirá uma 
comparticipação financeira às entidades que se constituam 
como entidades gestoras da CAF, na vertente 
prolongamento de horário, cujo cálculo será efectuado de 
acordo com o critério do valor máximo de referência 
mensal de € 75,00 por criança, bem como em função dos 
3 escalões estabelecidos para a comparticipação das 
refeições escolares, para o ano lectivo 2008/2009, 
aprovados na 11ª Reunião Ordinária da Câmara 
Municipal.  
 
2. Sempre que o custo do serviço exceda o valor máximo 
de referência mensal, ou seja o montante de € 75,00, a 
diferença será integralmente suportada pelas famílias. 
 
3. De acordo com os critérios anteriormente 
mencionados, a comparticipação financeira será atribuída 
de acordo com os seguintes escalões: 
 
Escalão A – Alunos não carenciados – alunos 
pertencentes aos agregados familiares integrados no 3º, 4º 
e 5º escalão de rendimento determinado para atribuição de 
abono de família. 
 
Escalão B – Alunos carenciados – alunos pertencentes aos 
agregados familiares integrados no 1º e 2º escalão de 
rendimento determinado para atribuição de abono de 
família. 
 
Escalão C – Alunos Ultra-carenciados (em situação de 
risco social), alunos cujas famílias são ausentes ou revelam 
indicadores de negligência capazes de colocar em risco a 
saúde da criança, independentemente do escalão de 
rendimento determinado para atribuição de abono de 
família. Esta situação deve ser devidamente justificada 
pela escola e atestada pelas respectivas entidades oficiais. 
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4. Assim, e considerando os escalões estabelecidos no 
ponto anterior a comparticipação das famílias far-se -á da 
seguinte forma: 
 
Escalão A: a família comparticipa por criança, com 75% 
do valor máximo de referência; 
 
Escalão B: a família comparticipa por criança, com 35% 
do valor máximo de referência; 
 
Escalão C: a família comparticipa por criança, com 0% do 
valor máximo de referência; 
 
5. A Câmara Municipal de Odivelas comparticipará, por 
referência aos critérios anteriormente estabelecidos, a 
diferença entre o valor máximo de referência e a 
percentagem paga pelas famílias nos termos seguintes: 
 
Escalão A: a comparticipação por criança é de 25% do 
valor máximo de referência; 
 
Escalão B: a comparticipação por criança é de 65% do 
valor máximo de referência; 
 
Escalão C: a comparticipação por criança é de 100% do 
valor máximo de referência; 
 
6. A CMO procederá à transferência de verbas para a 
entidade candidata, no âmbito do desenvolvimento das 
Actividades de Animação na Componente de Apoio à 
Família, tendo por base o número de crianças inscritas na 
CAF, a relação das despesas efectuadas, acompanhada das 
respectivas facturas ou recibos, a enviar à Câmara 
Municipal, no final de cada período lectivo, a fim de se 
proceder a eventuais acertos em transferências 
subsequentes. 

 
VIII 

(Do Processo de Candidatura) 
 

As candidaturas à CAF na Educação Pré-escolar, na 
vertente prolongamento de horário, far-se-ão até ao dia 
02/03/2009, junto da Câmara Municipal de Odivelas, 
pelas entidades candidatas e por Estabelecimento de 
Ensino, mediante: 
 
a) Preenchimento dos formulários próprios; 
b) Apresentação do Plano Anual de Actividades do 
Estabelecimento de Ensino; 
c) Projecto Educativo de Estabelecimento de Ensino; 
d) Planificação das actividades de animação no âmbito da 
CAF que deverá contemplar obrigatoriamente: 
 
o Planificação da actividade 
o Horário funcionamento e carga horária 
o Espaços/ local 
o Recursos humanos afectos 
o Tipificação da supervisão e acompanhamento 
o Nº alunos por grupo/ por actividade 
 

e) Apresentação dos Acordos de Colaboração celebrados 
entre a entidade candidata e o respectivo Agrupamento de 
Escola, nas situações em que o Agrupamento de Escola 
não se constituir como entidade candidata, que deverá 
contemplar obrigatoriamente: 
 
o Planificação da actividade 
o Horário funcionamento 
o Espaços/ local 
o Recursos humanos afectos 
o Tipificação da supervisão e acompanhamento 
o Nº alunos por grupo/ por actividade 
o Responsabilidades de cada parte 
 
f) Apresentação da listagem dos alunos inscritos para 
frequência da CAF, bem como o Impresso de 
posicionamento do agregado familiar nos escalões de 
comparticipação. 

 
IX 

(Das Inscrições) 
 

1. Os Encarregados de Educação interessados na inscrição 
dos seus educandos deverão preencher formulário de 
inscrição próprio. 
 
2. Os Encarregados de Educação devem fazer prova do 
seu posicionamento nos escalões de atribuição de abono 
de família junto do Agrupamento de Escola ou do jardim 
de infância, mediante entrega de documento emitido pelo 
serviço competente da Segurança Social ou, quando se 
trate de trabalhador da administração Pública, pelo serviço 
processador. 
 
3. Os Encarregados de Educação são responsáveis pela 
exactidão das informações prestadas e dos documentos 
entregues. 
 
4. Os Agrupamentos de Escola devem, em caso de dúvida 
sobre os rendimentos efectivamente auferidos, 
desenvolver as diligências que considerem adequadas ao 
apuramento da situação socioeconómica do agregado 
familiar do aluno e participar a situação às entidades 
competentes no sentido de prevenir e corrigir situações de 
usufruto indevido do direito aos benefícios previstos no 
Despacho nº 20956/2008, de 11 de Agosto, bem como 
promover administrativamente à atribuição das condições 
que conferem direito aos benefícios previstos no referido 
diploma. 

 
X 

(Situações Omissas) 
 

As situações omissas não previstas nas presentes normas, 
e que necessitem de ser supridas, serão analisadas e 
resolvidas, pontualmente, pela Câmara Municipal de 
Odivelas.” 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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ACORDO DE COLABORAÇÃO 
 

 
 

ALTERAÇÃO AO ACORDO DE COLABORAÇÃO PARA 
CONSTRUÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA BÁSICA 

INTEGRADA MOINHOS DA ARROJA 
 

Proposta de Alteração ao Acordo de Colaboração para 
Construção Escolar da Escola Básica Moinhos da Arroja, 
aprovado na 11.ª reunião ordinária da Câmara Municipal 
de Odivelas, realizada em 4 de Junho de 2008, (Boletim 
Municipal das Deliberações e Decisões n.º 11 de 2008, 
página 16), de acordo com o proposto na informação nº 
interno/2009/2004, de 2009-01-21. 

 
 

Objectivo 
Cláusula 

Deliberação da CMO 

Objectivo 2º 
Ponto 6) 

Apoiar a Câmara Municipal na Programação da 
ocupação dos espaços lectivos para o lançamento de 
consultas com vista à aquisição de equipamentos 
informáticos, material didáctico, material de apoio, 
mobiliário para as salas de aulas, salas especificas, 
serviços administrativos, cozinha, refeitório, biblioteca 
e centro de recursos, equipamentos desportivos e 
equipamentos para os Balneários, para equipar a 
escola com vista à entrada em Parque no início do ano 
lectivo de 2009; 

Objectivo 2º 
Ponto 9) 

Proceder á transferência das verbas atrás referidas, 
mediante a apresentação dos autos de medição, para a 
Câmara Municipal de Odivelas, nos anos de 2008, 
2009 e 2010, nas percentagens de 5% 80% e 15% 
respectivamente; 

Objectivo 2º 
Ponto 10) 

Proceder ao registo do complexo escolar, terreno e 
edifício em nome do estado. 

Objectivo 3º 
Ponto 2) 

Colaborar na escolha do terreno e fornecer à 
DRELVT o levantamento topográfico e a planta 
cadastral e todos os elementos solicitados para o seu 
registo em favor do Estado; 

Objectivo 3º 
Ponto 4) 

Adquirir, a expensas próprias, o terreno referido no 
número 2 do artigo anterior, assegurando a sua 
disponibilidade atempada para efeitos do descrito no 
artigo 4º, cedendo-o ao Estado, em direito de 
superfície, por um período de 50 anos, com 
celebração de escritura em data anterior à dos 
pagamentos devidos pela DRELVT,  

Objectivo 3º 
Ponto 5) 

Lançar o concurso público de acordo com os 
projectos aprovados pela DRELVT, adjudicar, 
consignar a obra o mais tardar até final do 2º semestre 
de 2008 e garantir a fiscalização e coordenação da 
empreitada ; 

Objectivo 3º 
Ponto 6) 

Lançar as consultas de acordo com a Programação 
dos espaços lectivos para aquisição e fornecimento 
dos equipamentos informáticos, material didáctico, 
material de apoio, mobiliário para as salas de aulas, 
salas especificas, serviços administrativos, cozinha, 
refeitório, biblioteca e centro de recursos e 
equipamentos desportivos, com adjudicação e 
respectivo fornecimento, de modo a garantir que a 
escola seja equipada com vista à entrada em Parque no 
início do ano lectivo de 2009; 

Objectivo 
Cláusula 

Proposta de Alteração 

Objectivo 2º 
Ponto 6) 

Apoiar a Câmara Municipal na Programação da 
ocupação dos espaços lectivos para o lançamento de 
consultas com vista à aquisição de equipamentos 
informáticos, material didáctico, material de apoio, 
mobiliário para as salas de aulas, salas especificas, 
serviços administrativos, cozinha, refeitório, biblioteca 
e centro de recursos, equipamentos desportivos e 
equipamentos para os Balneários, para equipar a 
escola com vista à entrada em Parque; 

Objectivo 2º 
Ponto 9) 

Proceder á transferência das verbas atrás referidas, 
mediante a apresentação dos autos de medição, para a 
Câmara Municipal de Odivelas, nos anos de 2009 e 
2010, nas percentagens de 80% e 20% 
respectivamente; 

Objectivo 2º 
Ponto 10) 

Proceder ao registo do complexo escolar, terreno e 
edifício. 

Objectivo 3º 
Ponto 2) 

Colaborar na escolha do terreno e fornecer à 
DRELVT o levantamento topográfico e a planta 
cadastral; 

Objectivo 3º 
Ponto 4) 

Adquirir, a expensas próprias, o terreno referido no 
número 2 do artigo anterior, assegurando a sua 
disponibilidade atempada para efeitos do descrito no 
artigo 4º,  

Objectivo 3º 
Ponto 5) 

Lançar o concurso público de acordo com os 
projectos aprovados pela DRELVT, adjudicar, 
consignar a obra e garantir a fiscalização e 
coordenação da empreitada; 

Objectivo 3º 
Ponto 6) 

Lançar as consultas de acordo com a Programação 
dos espaços lectivos para aquisição e fornecimento 
dos equipamentos informáticos, material didáctico, 
material de apoio, mobiliário para as salas de aulas, 
salas especificas, serviços administrativos, cozinha, 
refeitório, biblioteca e centro de recursos e 
equipamentos desportivos, com adjudicação e 
respectivo fornecimento, de modo a garantir que a 
escola seja equipada com vista à entrada em Parque; 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

ADENDA A PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO 
 

 
 

ADENDA AO PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO PARA A 
REALIZAÇÃO DE UM PROGRAMA DE AVALIAÇÃO E 

ACONSELHAMENTO NUTRICIONAL NO CONCELHO DE ODIVELAS 
 
Adenda ao Protocolo de Cooperação para a Realização de 
um Programa de Avaliação e Aconselhamento Nutricional 
no Concelho de Odivelas, aprovado na 19ª Reunião 
Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, realizada no 
dia 17 de Outubro de 2007, (Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 19 de 2007, página 9), 
celebrado entre o Município de Odivelas, a Escola 
Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa, a Consulta 
Multidisciplinar de Obesidade Infantil do Hospital Curry 
Cabral, para a realização de um Programa de Avaliação e 
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Aconselhamento Nutricional no Concelho de Odivelas, 
para a Integração no referido protocolo do Centro de 
Formação Profissional para o Sector Alimentar, de acordo 
com o proposto na Informação Nº. Interno/2009/986, de 
2009-01-21, e nos termos da Minuta de Protocolo anexa à 
informação. 

 
 

“ADENDA 
 

AO PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO 
DE UM PROGRAMA DE AVALIAÇÃO E ACONSELHAMENTO 

NUTRICIONAL NO CONCELHO DE ODIVELAS 
 

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, Dr.ª Susana de Carvalho 
Amador, 
 
A ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA DA SAÚDE DE 
LISBOA (ESTeSL), com sede na Av. D. João II, lote 
4.69.01, 1990-096 Lisboa, representada neste acto pelo 
Presidente do Conselho Directivo, Professor 
Coordenador Manuel de Almeida Correia, 
 
A CONSULTA MULTIDISCIPLINAR DE OBESIDADE INFANTIL 
DO HOSPITAL CURRY CABRAL, com sede na Rua da 
Beneficência, 8, 1069-166 Lisboa, representada neste acto 
pelo responsável pela Consulta Multidisciplinar de 
Obesidade Infantil, Dr. José Silva Nunes, 
 
E 
 
O CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA O SECTOR 
ALIMENTAR, com sede na Avenida 25 de Abril, 22, 1679-
015 Pontinha, representada neste acto pela Directora, Dr.ª 
Maria Gracinda de Carvalho Correia Brito Ramos, 
 
É celebrada a presente ADENDA ao PROTOCOLO, 
outorgado em 9 de Novembro de 2007, inserindo-se a 
Cláusula Quinta A, com a seguinte redacção: 

 
Cláusula Quinta A 

(Obrigações do Centro de Formação Profissional 
para o Sector Alimentar) 

 
O Centro de Formação Profissional para o Sector 
Alimentar compromete-se a realizar acções de formação 
profissional para manipuladores de alimentos dos 
estabelecimentos que forneçam refeições aos beneficiários 
mencionados na Cláusula Segunda, alínea b), do presente 
Protocolo de Cooperação. 
 
Os signatários concordam com os termos da presente 
ADENDA, a qual, depois de lida, vai ser assinada em 
quadruplicado pelas quatro entidades, ficando cada uma 
com um exemplar. 

 
PELO MUNICÍPIO DE ODIVELAS, 

 
(A Presidente, Dr.ª Susana de Carvalho Amador) 

 
PELA ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA DA 

SAÚDE DE LISBOA, 
 

O Presidente do Conselho Directivo, Professor 
Coordenador Manuel de Almeida Correia) 

 
PELA CONSULTA MULTIDISCIPLINAR DE OBESIDADE 

INFANTIL DO HOSPITAL CURRY CABRAL, 
 

(O Responsável pela Consulta Multidisciplinar de 
Obesidade Infantil, Dr. José Silva Nunes) 

 
PELO CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

PARA O SECTOR ALIMENTAR, 
 

(A Directora, Dr.ª Maria Gracinda de Carvalho 
Correia Brito Ramos) 

 
Odivelas, __ de ___________ de 2009” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO 
 

 
 

PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO COM A FUNDAÇÃO MINERVA – 
CULTURA, ENSINO E INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA 

 
Protocolo de Cooperação a celebrar entre a Câmara 
Municipal de Odivelas e a Fundação Minerva – Cultura, 
Ensino e Investigação Científica, entidade titular da 
Universidade Lusíada de Lisboa, no sentido da 
Universidade Lusíada de Lisboa, equipamento de ensino 
superior, assegurar um trabalho de continuidade nos 
centros de dia e lares para a terceira idade do Concelho de 
Odivelas, através da realização de acções de educação para 
a saúde, ao nível da Musicoterapia, numa perspectiva 
informativa, formativa e pedagógica, junto dos utentes dos 
centros de dia e lares do Concelho de Odivelas, com a 
presença de estagiários do curso Pós-Graduação em 
Musicoterapia, de acordo com o proposto na informação 
nº interno/2009/968, de 2009-01-21, e nos termos da 
Minuta de Protocolo anexa à informação. 

 
 

“PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE A CÂMARA 
MUNICIPAL DE ODIVELAS E A FUNDAÇÃO MINERVA 

 
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 
Sr.ª Presidente da Câmara Municipal, Dr.ª Susana de 
Carvalho Amador, 
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E 
 
A FUNDAÇÃO MINERVA — Cultura, Ensino e 
Investigação Científica, entidade titular da Universidade 
Lusíada de Lisboa, adiante designada por Universidade 
Lusíada de Lisboa, com sede na Rua da Junqueira, 188-
198, 1349-001 Lisboa, neste acto representado pelo Sr. 
Presidente do Conselho de Administração, Prof. Doutor 
António Martins da Cruz e pela Coordenadora do Curso 
de Musicoterapia da Universidade Lusíada de Lisboa, a 
Prof. Doutora Teresa Paula Leite. 
 
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 projectos de intervenção directa (através de 
estágios a tempo parcial) dos alunos do Curso de Pós-
Graduação / Master em Musicoterapia da Universidade 
Lusíada de Lisboa para o ano lectivo de 2008 / 2009, e 
seguintes; 
 
2. A cooperação entre as partes compreenderá a realização 
de acções de educação para a saúde nos centros de dia do 
concelho de Odivelas numa perspectiva informativa, 
formativa e pedagógica, ao nível da Musicoterapia. 

 
Cláusula Segunda 
(Beneficiários) 

 
População utente dos centros de dia do concelho de 
Odivelas. 

 
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 a Universidade 
Lusíada de Lisboa; 
c) Assegurar a articulação com outras estruturas da 
comunidade, a nível local, regional e nacional; 
d) Divulgar adequadamente a realização deste projecto e 
de todas as acções que venham a ser implementadas, 
fazendo menção aos parceiros envolvidos no mesmo; 
e) A Câmara Municipal de Odivelas, através da Divisão de 
Saúde e da Prevenção das Toxicodependências, informará 

a Coordenadora do Curso de Musicoterapia da 
Universidade Lusíada de Lisboa sobre a assiduidade, 
capacidade teórico-prática, integração em equipa, e relação 
com utentes e famílias, de cada estagiário. Esta 
informação será necessariamente tida em conta para a 
avaliação final do estágio; 
f) No âmbito das actividades de prática clínica a Câmara 
Municipal de Odivelas, através da Divisão de Saúde e da 
Prevenção das Toxicodependências, facultará, de acordo 
com o disposto legal, a participação dos alunos estagiários 
em actividades de formação complementar teórico-prática 
com eventual interesse para o seu enriquecimento pessoal 
e profissional, bem como a participação dos alunos em 
reuniões clínicas de discussão de casos, em termos das 
várias intervenções terapêuticas, acompanhamento 
psicológico, e outras actividades em curso no contexto da 
Câmara Municipal de Odivelas.  

 
Cláusula Quarta 

(Obrigações da Universidade Lusíada de Lisboa) 
 

A Universidade Lusíada de Lisboa, através do Curso de 
Musicoterapia, compromete-se a: 
 
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, 
através da Divisão de Saúde e da Prevenção das 
Toxicodependências; 
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 implementadas, 
fazendo menção aos parceiros envolvidos no mesmo; 
e) As actividades de estágio académico desenrolam-se ao 
longo de cerca de dez meses durante o segundo e último 
ano do Master de Musicoterapia, com uma duração de 
cerca de 80 horas de intervenção directa, podendo estas 
ser acrescentadas de reuniões de equipa; 
f) Os alunos e orientadores de Estágio da Universidade 
Lusíada de Lisboa que, no âmbito das actividades da 
prática clínica, tomem conhecimento de informações de 
natureza confidencial ou reservada, ficam obrigados à 
conservação do sigilo sobre os mesmos; 
g) A Universidade Lusíada de Lisboa apoiará a Câmara 
Municipal de Odivelas, através da Divisão de Saúde e da 
Prevenção das Toxicodependências, sempre que para tal 
seja solicitada, sendo as formas de concretização desse 
apoio definidas entre as duas instituições (acções de 
formação, reuniões científicas, outras); 
h) O número máximo de estagiários na Câmara Municipal 
de Odivelas / Divisão de Saúde e da Prevenção das 
Toxicodependências será de dois por ano lectivo. 
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Cláusula Quinta 
(Encargos Financeiros) 

 
1. Os eventuais encargos financeiros decorrentes das 
acções a implementar serão suportados pelos outorgantes 
nas condições que ambos vierem a acordar quando 
programarem as acções. 
 
2. Os estagiários não terão qualquer remuneração ou 
retribuição, quer por parte da Câmara Municipal de 
Odivelas / Divisão de Saúde e da Prevenção das 
Toxicodependências, quer por parte da Universidade 
Lusíada de Lisboa, pela realização das actividades a 
implementar no âmbito do presente Protocolo de 
Cooperação. Os estagiários não ficarão com qualquer 
vínculo à Câmara Municipal de Odivelas / Divisão de 
Saúde e da Prevenção das Toxicodependências após a 
conclusão do estágio.  

 
Cláusula Sexta 
(Coordenação) 

 
1. A actividade a desenvolver no âmbito deste Protocolo 
será dirigida por uma Coordenação conjunta, constituída 
por representantes designados pelos órgãos directivos de 
ambas as instituições, cabendo-lhe programar e 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. 
 
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, dentro dos 
princípios gerais do anonimato e confidencialidade, 
devendo tal intenção ser previamente comunicada ao 
outro 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 do 
mesmo. 

 
 
 
 

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, Dr.ª Susana de Carvalho Amador) 
 
PELA FUNDAÇÃO MINERVA — Cultura, Ensino e Investigação 
Científica, entidade titular da Universidade Lusíada de Lisboa 
 
(O Presidente do Conselho de Administração da Fundação Minerva — 
Cultura, Ensino e Investigação, entidade titular da Universidade Lusíada 
de Lisboa, Prof. Doutor António Martins da Cruz) 
 
PELA UNIVERSIDADE LUSÍADA DE LISBOA 
 
(A Coordenadora do Curso Master de Musicoterapia da Universidade 
Lusíada de Lisboa, Prof. Doutora Teresa Paula Leite) 
 
Odivelas, de ___________ de 2009” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PROJECTO “ESPAÇO SAÚDE” 
 

 
 

PARCERIA COM O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 
CANEÇAS/ESCOLA E.B. 2,3 DOS CASTANHEIROS 

 
Adesão da Câmara Municipal de Odivelas à parceria 
proposta pelo Agrupamento de Escolas de 
Caneças/Escola E.B. 2,3 dos Castanheiros, colaborando 
na implementação do Projecto “Espaço Saúde”. Inclusão 
do projecto no Plano Estratégico Concelhio de Prevenção 
das Toxicodependências, de acordo com o proposto na 
informação nº interno/2009/962, de 2009-01-21. 
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«Projecto “Espaço Saúde” 
 

Declara-se, para os devidos efeitos, que a Câmara 
Municipal de Odivelas, através da Divisão de Saúde e da 
Prevenção das Toxicodependências, aceita aderir à 
parceria proposta pelo Agrupamento de Escolas de 
Caneças / Escola E.B. 2,3 dos Castanheiros, constituindo-
se como instituição parceira do projecto “Espaço Saúde”, 
no âmbito do qual procurará assegurar, durante o período 
de aplicação do projecto (ano lectivo 2008/09), os 
seguintes apoios: 
 
• Prestar apoio técnico na concepção, desenvolvimento e 
avaliação das acções/actividades promovidas pelo Espaço 
Saúde, incluindo a colocação e consequente supervisão de 
um estagiário da Universidade Lusófona de Humanidades 
e Tecnologias no projecto; 
 
• Articulação com outras estruturas da comunidade, a 
nível local, regional e nacional; 
 
• Divulgar adequadamente a realização deste projecto, 
fazendo menção aos parceiros envolvidos no mesmo. 
 
Odivelas, ______________________ 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

(Susana de Carvalho Amador)» 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

CENTRO ADMINISTRATIVO 
 

 
 

REFORMULAÇÃO DO ESTUDO URBANÍSTICO 
DO CENTRO ADMINISTRATIVO 

 
Reformulação do Estudo Urbanístico do Centro 
Administrativo de Odivelas, com vista à criação de uma 
nova estrutura urbanística mais adequada ao 
desenvolvimento urbano registado na zona da Ribeirada e 
na sua envolvente próxima, que permita “…compatibilizar 
o conjunto edificado previsto para o local e destinado à 
concretização de um Centro Administrativo e as 
actividades económicas complementares, com uma zona 
verde de estadia e lazer com cerca de 6.500 m2. Esta nova 
estrutura urbana terá ainda um espaço destinado a 
equipamento escolar, com 6.000 m2 (…) destinada a uma 
escola EB1”, prevendo-se ainda a concentração da área 
edificada em apenas 6 lotes, a redução da área total de 
construção em 5.303 m2 (de 23.273 m2 para 17.970 m2), 
um aumento da área de estacionamento disponível na via 
pública e um aumento da área destinada a espaços verdes 
e a Equipamento, que passa de 3.101 m2 para 12.500 m2, 
de acordo com o proposto na informação n.º 
04/DDGOU/AS, de 2009.01.22, nos termos da 
informação n.º 02/DPUPE/DG/09, de 2009.01.21. 
 
(Aprovado por maioria) 

 

PROTOCOLO ADICIONAL 
 

 
 

JUNTA DE FREGUESIA DA PONTINHA 
 

Protocolo Adicional ao abrigo do Protocolo de Delegação 
de Competências nas Juntas de Freguesia, nos termos da 
alínea b), do n.º 1 e n.º 3 do artigo 4º do (PDCJF), a 
celebrar entre o Município de Odivelas e a Junta de 
Freguesia da Pontinha para manutenção dos espaços 
verdes envolventes ao Casal da Serrinha, na Freguesia da 
Pontinha, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2009/444, de 2009-01-13, conforme minuta de 
protocolo anexa à informação. 

 
 

“PROTOCOLO ADICIONAL DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE 
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ZONAS VERDES E ESPAÇOS 
AJARDINADOS AO ABRIGO DA ALÍNEA b) DO N.° 1 E N.° 3 DO 

ARTIGO 4.° DO PDCJF 
 

Entre: 
 
MUNICÍPIO DE ODIVELAS, pessoa colectiva de direito 
público n.º 504 293 125, com sede nos Paços do 
Concelho, Quinta da Memória, na Rua Guilherme Gomes 
Fernandes, em Odivelas, representada pela Presidente da 
sua Câmara Municipal, Senhora Dra. Susana Carvalho 
Amador, 
 
E 
 
JUNTA DE FREGUESIA DA PONTINHA, com sede na Av. 25 
de Abril n.º 22 A, na Pontinha, representada pelo seu 
Presidente, Senhor José Francisco Guerreiro, 
 
é celebrado e reciprocamente aceite o presente protocolo 
adicional de delegação de competências, nos termos do 
estabelecido na alínea b) do n.º 1 e n.º 3 do artigo 4.° do 
Protocolo de Delegação de Competências nas Juntas de 
Freguesia vigente nesta data e da Deliberação da Câmara 
Municipal de Odivelas tomada na sua ……. Reunião 
Ordinária de (data), que se regerá pelas seguintes cláusulas:  

 
CLÁUSULA PRIMEIRA 

 
A Junta de Freguesia da Pontinha, obriga-se a manter os 
Espaços Verdes envolventes ao Casal da Serrinha, nos 
termos do estabelecido no Regulamento de Espaços 
Verdes Parques e Jardins Câmara Municipal de Odivelas. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA 

 
O Município de Odivelas obriga-se a transferir 
anualmente para a Junta de Freguesia os meios financeiros 
necessários no montante de € 4.218,40 (quatro mil 
duzentos e dezoito euros e quarenta cêntimos). 
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CLÁUSULA TERCEIRA 
 

O Município de Odivelas obriga-se a pagar à Junta de 
Freguesia da Pontinha os meios financeiros em atraso, 
referentes aos anos de 2006 (Abril a Dezembro) e 2007 no 
montante de € 4.429,32 (quatro mil quatrocentos e vinte e 
nove euros e trinta e dois cêntimos). 

 
CLÁUSULA QUARTA 

 
A Junta de Freguesia da Pontinha obriga-se a manter a 
integridade das árvores existentes na referida zona verde, 
mantendo a sua forma e crescimento natural, sendo 
expressamente proibido a poda sem o acompanhamento 
técnico da Divisão de Parques e Jardins. 

 
CLÁUSULA QUINTA 

 
A Junta de Freguesia da Pontinha obriga-se a cumprir 
todas as orientações técnicas fornecidas 
extraordinariamente pelos técnicos municipais com o 
objectivo de assegurar a melhor manutenção da zona 
verde em causa. 

 
CLÁUSULA SEXTA 

 
A Junta de Freguesia da Pontinha obriga-se a permitir que 
a manutenção dos espaços verdes, seja acompanhada 
pelos técnicos municipais com o objectivo de verificação 
da sua conformidade. 
 
Odivelas, …. de ………….. de ……. 
 
A Presidente da Câmara Municipal 
 
O Presidente da Junta de Freguesia” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

CORTA-MATO CONCELHIO 2009 
PATROCÍNIO 

 
Aceitação, por parte da Câmara Municipal de Odivelas, de 
patrocínio concedido pelo Feira Nova de Odivelas, no 
valor global estimado de € 390,00 (trezentos e noventa 
euros), tendo como contrapartida a colocação do seu 
logótipo na divulgação da iniciativa, através da atribuição 
de lanches aos 800 alunos participantes do Concelho de 
Odivelas na iniciativa “Corta-Mato Concelhio”, a realizar 
no dia 4 de Fevereiro de 2009, de acordo com o proposto 
na informação n.º Interno/2009/901, de 2009.01.21. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 

ASSOCIAÇÕES DE BOMBEIROS DO CONCELHO 
 

Atribuição de subsídios às Corporações de Bombeiros 
referentes ao ano de 2009, de acordo com o proposto na 
informação n.º 700, de 2009.01.16, nos seguintes termos: 
 
 

Subsídio Mensal de Gestão Corrente e Manutenção 
(aumento de 2.1%) 

 
Subsídio Mensal de Gestão Corrente e Manutenção 

 Total  Valor Mensal 
(12 meses) 

A.H.B.V. Caneças €104.073,96 €8.672,83 

A.B.V. Odivelas €119.185,08 €9.932,09 

A.H.B.V. Pontinha €106.481,04 €8.873,42 

Total €329.740,00  

 
 

Subsídio Anual para Reequipamento 
 

-€15.000 à Associação de Bombeiros Voluntários de 
Caneças; 
-€15.000 à Associação de Bombeiros Voluntários de 
Pontinha. 
 
 
Subsídio para Aquisição de Viatura e/ou Equipamento 

 
Subsídio anual e rotativo, cujo valor pode ir até aos 
€100.000, é atribuído em 2009 à Associação de Bombeiros 
Voluntários de Odivelas. 
 
 

Seguros 
 

de viaturas e ramo bombeiro, mantém-se o modus operandi 
deste apoio, reembolso do seguro de viaturas e pagamento 
de seguros do ramo bombeiros. 
 
 

Reembolso de Pagamentos de Despesas de Água e 
Electricidade 

 
Mantém-se o deliberado na 7.ª Reunião Ordinária da 
Câmara Municipal de Odivelas, de 9 de Abril de 2008 
(Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 
7/2008, de 22 de Abril de 2008, página 10). 
 
 

Subsídios Pontuais 
 
Subsídio de refeição aos ELAC’s/ECIN’s – a atribuir aos 
elementos que venham a integrar os ELAC’s/ECIN’s 
sempre que as Associações de Bombeiros do Concelho 
sejam contempladas pelo SNBPC com estas equipas, 
sendo de €15/elemento/dia. 
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Piquetes de Primeira Intervenção (PPI) 
 
Actualização do valor por elemento, com um aumento de 
2,9%, de acordo com a seguinte tabela: 
 

Piquetes de Primeira Intervenção 

 
N.º 

elementos 

Valor 
por 

elemento 

Valor 
Mensal 

Valor Anual 
(14 meses) 

A.H.B.V. 
Caneças 

12 €746,75 €8.961,00 €125.454,00 

A.B.V. 
Odivelas 

17 €746,75 €12.694,75 €177.726,50 

A.H.B.V. 
Pontinha 

12 €746,75 €8.961,00 €125.454,00 

Total    €428.634,00 

 
 

Protocolo Comandante Operacional Municipal 
 
Pagamento de um subsídio mensal à Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Odivelas, no 
valor de €1.250, perfazendo um total anual de €15.000, de 
acordo com o Protocolo aprovado na 16.ª Reunião 
Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, realizada a 
27 de Agosto de 2008 (Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 16/2008, de 9 de Setembro, 
página 8). 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CANEÇAS 
 

Cedência temporária de seis veículos declarados 
abandonados, aos Bombeiros Voluntários de Caneças 
para fins de instrução de salvamento e desencarceramento, 
nos termos do seguinte quadro, constante da informação 
n.º Interno/2009/359, de 2009.01.09: 

 
 

Marca/Modelo Matrícula 
Rover 420 P236FOC 

Renault 5 OF-82-72 

BMW E-483-X 

Renault 5 RC-50-24 

Renault 5 OH-84-95 

Rover 414 92-85-DM 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ODIVELAS FUTEBOL CLUBE 
 

Atribuição ao Odivelas Futebol Clube, de um apoio, sob a 
forma de transporte, para deslocação no dia 31 de Janeiro 
de 2009, a Castelo Branco, no âmbito da participação no 
Campeonato Nacional de Juniores A, de acordo com o 

proposto na informação nº interno/2009/629, de 2009-
01-15. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ODIVELAS FUTEBOL CLUBE 
 

Atribuição ao Odivelas Futebol Clube, de um apoio, sob a 
forma de transporte, para deslocação a Castelo Branco, no 
dia 01 de Fevereiro de 2009, no âmbito da participação no 
Campeonato Nacional de Juniores B, de acordo com o 
proposto na informação nº interno/2009/654, de 2009-
01-16. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ODIVELAS FUTEBOL CLUBE 
 

Atribuição ao Odivelas Futebol Clube, de um apoio, sob a 
forma de transporte, para deslocação a Oliveira de 
Azeméis, no dia 01 de Fevereiro de 2009, no âmbito da 
participação no Campeonato Nacional de Futebol 
Feminino, de acordo com o proposto na informação nº 
interno/2009/820, de 2009-01-20. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ODIVELAS FUTEBOL CLUBE 
 

Ratificar o despacho da Senhora Presidente, datado de 22 
de Janeiro de 2009, de atribuição de um apoio ao Odivelas 
Futebol Clube, sob a forma de transporte, realizado em 
veículo municipal, para deslocação a Braga, no dia 25 de 
Janeiro de 2009, no âmbito da participação na III 
Eliminatória da Taça de Portugal de Futebol Feminino. 
 
(Ratificado por unanimidade) 

 
 
 

GRUPO RECREATIVO E CULTURAL PRESA CASAL DO RATO 
 

Atribuição ao Grupo Recreativo e Cultural Presa Casal do 
Rato, 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, para deslocação a Torres Vedras, Barro, no dia 
31 de Janeiro de 2009, de acordo com o proposto na 
informação nº interno/2009/634, de 2008-01-15. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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PÓVOA DE SANTO ADRIÃO ATLÉTICO CLUBE 
 

Atribuição ao Póvoa de Santo Adrião Atlético Clube, 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, para deslocação à Lourinha no dia 07 de 
Fevereiro de 2009, para participar nos quadros 
competitivos federados, de acordo com o proposto na 
informação nº interno/2009/637, de 2008-01-15. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ASSOCIAÇÃO CULTURAL SOCIAL E DESPORTIVA DA ARROJA 
 

Atribuição à Associação Cultural Social e Desportiva da 
Arroja, 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, para deslocação a Lisboa no 
dia 07 de Fevereiro de 2009, para participar no 
Campeonato Distrital de Futsal (Juvenis), de acordo com 
o proposto na informação nº interno/2009/774, de 2008-
01-19. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL DA QUINTA DAS DÁLIAS 
 

Atribuição à Associação Desportiva e Cultural da Quinta 
das Dálias, 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, para deslocação a Torres 
Vedras, Barro, no dia 07 de Fevereiro de 2009, para 
participar no Campeonato Distrital de Futsal (Juniores), 
de acordo com o proposto na informação nº 
interno/2009/633, de 2008-01-15. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

UNIÃO DESPORTIVA E RECREATIVA DE SANTA MARIA 
 

Atribuição à União Desportiva e Recreativa de Santa 
Maria, no âmbito do Programa de Apoio ao 
Associativismo Desportivo de Odivelas (PAADO) 
Medida 6, de um apoio, sob a forma de transporte, a 
realizar em veículo municipal para deslocação a Alcochete, 
no dia 01 de Fevereiro de 2009, para participar no 
Campeonato Distrital de Futebol 11 (iniciados), de acordo 
com o proposto na informação nº interno/2009/655, de 
2008-01-16. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL INDO-PORTUGUESA 
 

Atribuição à Associação Recreativa e Cultural Indo-
Portuguesa, 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, para deslocação Trancoso, 
Vila Franca de Xira, no dia 07 de Fevereiro de 2009, para 
participar no Campeonato Nacional TD 3º momento (não 
seniores), de acordo com o proposto na informação nº 
interno/2009/915, de 2008-01-21. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO À ACTIVIDADE DESPORTIVA 
PROGRAMA DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO 

DESPORTIVO DE ODIVELAS 
 

Atribuição, no âmbito do Programa de Apoio ao 
Associativismo Desportivo de Odivelas (PAADO), 
Medida 1, de um apoio financeiro aos clubes do Concelho 
de Odivelas, no valor total de 15.960,00 (quinze mil 
novecentos e sessenta euros), com liquidação mediante 
celebração de Contrato-Programa de desenvolvimento 
desportivo, de modo individualizado, cuja Minuta já foi 
aprovada pelo Executivo na 10ª Reunião de Câmara de 20 
de Maio de 2008, de acordo com o proposto na 
informação nº interno/2009/990, de 2008-01-22. 
 
 
Associação Desportiva 
Cultural Quinta Dálias 

250,00 € (duzentos e cinquenta euros) 

Associação Desportiva Cult. 
Quinta do Mendes 

590,00 € (quinhentos e noventa euros) 

Associação Humanitária 
Bombeiros V. Caneças 

787,50 € (setecentos e oitenta e sete 
euros e cinquenta cêntimos) 

Associação Lusa Artes 
Marciais Coreanas 

720,00 € (Setecentos e vinte euros) 

Associação Rec. Cultural Indo 
Portuguesa 

307,50 € (trezentos e sete euros e 
cinquenta cêntimos) 

Associação Social Cult. 
Desportiva da Arroja 

590,00 € (quinhentos e noventa euros) 

Centro Escolar Republicano 
Tenente Valdez 

1.340,00 € (mil trezentos e quarenta 
euros) 

Clube Académico de Odivelas 250,00 € (duzentos e cinquenta euros) 

Clube Atlético e Cultural 2.500,00 € (dois mil e quinhentos 
euros) 

Clube Atlético Patameiras 692,50 € (seiscentos e noventa e dois 
euros e cinquenta cêntimos) 

Clube Desportivo e 
Recreativo “Os Silveirenses” 

250,00 € (duzentos e cinquenta euros) 

Ginásio Clube de Odivelas 1.990,00 € (mil novecentos e noventa 
euros) 

Grupo Desportivo Bons Dias 990,00 € (novecentos e noventa euros) 

Grupo Recreativo Cultural 
Famões 

545,00 € (quinhentos e quarenta e 
cinco euros) 

Grupo Rec. Cultural 
Presa/Casal do Rato 

560,00 € (quinhentos e sessenta euros) 

Póvoa Santo Adrião Atlético 
Clube 

280,00 € (duzentos e oitenta euros) 
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Sociedade Musical Desportiva 
de Caneças 

2.415,00 € (dois mil quatrocentos e 
quinze euros) 

Ténis Clube da Póvoa Santo 
Adrião 

382,50 € (trezentos e oitenta e dois 
euros e cinquenta cêntimos) 

União Desportiva Rec. Santa 
Maria 

520,00 € (quinhentos e vinte euros) 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ASSOCIAÇÃO DOS ESCOTEIROS DE PORTUGAL 
GRUPO 19 PONTINHA 

 
Atribuição à Associação dos Escoteiros de Portugal, 
Grupo 19 da Pontinha, no âmbito do Programa de Apoio 
ao Associativismo Juvenil do Concelho de Odivelas 
(PAJO) - Programa D, de um apoio, sob a forma de 
transporte, a realizar em veículo municipal nos dias 21 e 
24 de Fevereiro, ida e volta, respectivamente, para 
deslocação a Avis, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2009/89, de 2008.01.06. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 
DE ODIVELAS 

 
Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte, à 
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 
Odivelas, a realizar no dia 07 de Fevereiro de 2009, para 
deslocação a Castelo de Vide, de acordo com o proposto 
na informação n.º Interno/2009/842, de 2009.01.20. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE LUSÓFONA 
 

Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte, à 
Associação Comunidade Lusófona, a realizar no dia 28 de 
Fevereiro de 2009, para deslocação à Serra da Estrela, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2009/538, de 2009.01.14. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SAÚDE MENTAL DE ODIVELAS 
 

Atribuição de apoios, sob a forma de transporte, à 
Associação Comunitária de Saúde Mental de Odivelas, 
para o ano de 2009, a realizar nas datas e locais abaixo 
indicados, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2009/987, de 2009.01.21: 

 
 
 

Visita de 
Estudo Localidade Data 

Planetário Lisboa 11 de 
Fevereiro 

Grupo 
Impala 

Sintra 26 de 
Fevereiro 

Museu do 
Oriente  

Lisboa 12 de 
Março 

Museu da 
Música 

Lisboa 16 de 
Abril 

Jardim 
Botânico 

Lisboa 21 de 
Maio 

Praia da 
Costa da 
Caparica 

Almada 
25 de 
Junho 

Jardim 
Zoológico 

Lisboa 3 de 
Setembro 

Museu 
Nacional de 
Arqueologia 

Lisboa 
8 de 

Outubro 

Feira 
Nacional do 

Cavalo 
Golegã 

12 de 
Novembro 

Museu da 
Electricidade 

Lisboa 3 de 
Dezembro 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO DE TELEFONE 
AOS JARDINS DE INFANCIA E ESCOLAS DO 1.º CICLO 

DO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA 
 

Atribuição de um subsídio de telefone aos Jardins de 
Infância e Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico da Rede 
Pública, de acordo com o estabelecido na Lei n.º 159/99, 
alínea a) e b) do ponto 1 do Artigo 19.º, que determina 
que é competência dos órgãos municipais a construção, 
apetrechamento e manutenção dos estabelecimentos de 
ensino de educação pré-escolar e das escolas do ensino 
básico, nos seguintes termos, de acordo com o proposto 
na informação n.º Interno/2009/689, de 2009.01.16: 
 
Este subsídio processa-se duas vezes por ano, no início de 
cada semestre e destina-se a comparticipar os encargos 
com o pagamento da Taxa fixa de equipamento (uma 
linha telefónica simples, um telefone simples, uma 
campainha exterior e um fiscalizador de chamadas): 
 
 Custo Actual 
Linha Telefónica 14,40€ 
Telefone Simples 
de Posto Principal 

1,49€ 

Campainha Exterior 1,29€ 
Fiscalizador de 
Chamadas 

4.29€ 

Total 21.47€ 
 

Sempre que os estabelecimentos de ensino o solicitem, a 
Câmara Municipal apoia a instalação de novas linhas 
(71.83€) de telefone, fax e mudança de local de instalação 
do telefone (por motivos de obras) mediante a 
apresentação de factura, e a colocação de uma segunda 
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linha de telefone nas EB1/JI que promovam a 
componente de apoio à família, nomeadamente serviços 
de refeições e prolongamento de horários, cuja gestão seja 
da responsabilidade directa das Associações de Pais. 
 
A atribuição deste subsídio de telefone mensal perfaz o 
valor de €22,01, sendo que o montante global a despender 
para a atribuição deste subsídio às trinta EB1 e catorze 
jardins de infância é de €5.810,64, no 1.º Semestre de 2009 
e valor igual no 2.º Semestre, perfazendo um total de 
€11.621,28 (onze mil seiscentos e vinte e um euros e vinte 
e oito cêntimos), ao qual acresce o valor estimado 
destinado a assegurar a instalação de novas linhas de 
telefone/fax e o pagamento de um segunda linha de 
telefone em 2009, no valor de €1.878,72 (mil oitocentos e 
setenta e oito euros e setenta e dois cêntimos). 
 

Listagem dos Estabelecimentos de Ensino 
 

Agrupamentos Valor a Atribuir 
por Semestre 

Agrupamento de Escolas 
a Sudoeste de Odivelas 

 

EB1 Quinta das Dálias 132,06€ 
EB1/JI Veiga Ferreira 132,06€ 
EB1/JI Veiga Ferreira (JI) 132,06€ 
EB1/JI Famões 132,06€ 
EB1/JI Famões (JI) 132,06€ 
EB1 N.º 4 Famões 132,06€ 

 
Agrupamento de Escolas 
de Caneças 

 

EB1 Caneças 132,06€ 
EB1/JI Cesário Verde 132,06€ 
EB1/JI Caneças N.º 1 132,06€ 
EB1/JI Caneças N.º 1 (JI)  

 
Agrupamento de Escolas 
Avelar Brotero 

 

EB1 N.º 5 Odivelas 132,06€ 
EB1 António Maria Bravo 132,06€ 
EB1/JI D. Dinis 132,06€ 
EB1/JI D. Dinis (JI) 132,06€ 
JI Álvaro Campos 132,06€ 
JI Roque Gameiro 132,06€ 
EB1 Maria Máxima Vaz 132,06€ 

 
Agrupamento de Escolas 
D. Dinis 

 

EB1 Rainha Santa 132,06€ 
EB1/JI Maria Lamas 132,06€ 
EB1/JI Maria Lamas (JI) 132,06€ 

 
Agrupamento de Escolas 
da Pontinha 

 

EB1 Mello Falcão 132,06€ 
EB1 Dr. Mário Madeira 132,06€ 
EB1 Serra da Luz 132,06€ 
EB1 Vale Grande 132,06€ 
EB1/JI Quinta da Condessa 132,06€ 
EB1/JI Quinta da Condessa (JI) 132,06€ 
EB1/JI Casal da Serra 132,06€ 
EB1/JI Casal da Serra (JI) 132,06€ 
EB1/JI Quinta da Paiã 132,06€ 
EB1/JI Quinta da Paiã (JI) 132,06€ 
JI Gil Eanes 132,06€ 

 
Agrupamento de Escolas 
Carlos Paredes 

 

EB1 Barbosa do Bocage 132,06€ 
EB1/JI Chafariz D’El Rei 132,06€ 
EB1/JI Chafariz D’El Rei (JI) 132,06€ 
EB1/JI Quinta de S. José 132,06€ 
EB1/JI Olival Basto 132,06€ 

 

Agrupamento de Escolas 
Moinhos da Arroja 

 

EB1 N.º 7 Odivelas 132,06€ 
JI Arroja 132,06€ 

 
Agrupamento de Escolas 
Vasco Santana 

 

EB1 Amoreira 132,06€ 
EB1 Azenha 132,06€ 
EB1 Eça de Queiroz 132,06€ 
EB1 Professora Maria Costa 132,06€ 
EB 1/JI João Villaret 132,06€ 
EB 1/JI João Villaret (JI) 132,06€ 

 
Total 5.810,64€ 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

URBANISMO 
 

 
 

TECNIPAL – CONSTRUÇÕES CIVIS, INDUSTRIAIS E OBRAS 
PÚBLICAS, LDA. - PROCESSO N.º 1526/U 

 
Recepção definitiva das obras de urbanização do alvará 
10/86, na Quinta do Chafariz, na Póvoa de Santo Adrião, 
cancelamento da garantia bancária nº 00/217/71419, 
emitida pelo Banco Português de Investimento, no valor 
de € 249.398,95 (50.000.000$00 – cinquenta milhões de 
escudos) nos termos e nas condições das informações 
constantes de folhas 1224 a 1227 do processo, e de acordo 
com o proposto na informação nº 01/DDGOU/AS, de 
2009-01-19. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

EMISSÃO DE ALVARÁ DE LOTEAMENTO 
BAIRRO GALO DE PÊRA, RAMADA 

PROCESSO N.º 7489/LO/GI 
 

No seguimento da aprovação do estudo de loteamento 
deliberado na 24ª Reunião de Câmara Municipal de 
Odivelas, de 19 de Dezembro de 2007, e por se 
encontrarem reunidas as condições necessárias para o 
efeito, ao abrigo da Lei 91/95 de 2 de Setembro, na sua 
redacção actual, e de acordo com o proposto na 
informação a fls. 1097, do processo 7489/LO/GI, e na 
informação técnica de folhas 1083 a 1095, foi deliberado: 
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Autorizar as obras de urbanização com a aprovação dos 
projectos de infra-estruturas; 
 
Estabelecer o prazo de execução e valor da caução para 
efeitos de garantia da boa e regular execução das obras de 
urbanização; 
 
Aprovar a listagem específica com a quota de 
comparticipação de cada lote no valor da caução; 
 
Aceitar a compensação em numerário pela área de 
cedência para equipamento de utilização colectiva em falta 
e taxa municipal de urbanização; 
 
Aprovar as condições gerais e particulares a constar no 
alvará de loteamento; 
 
As condições a cumprir antes da emissão do alvará de 
loteamento. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

MARIA ISABEL RODRIGUES 
BAIRRO CASAL DOS APRÉSTIMOS, LOTE 139, RAMADA 

SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO CAUÇÃO. 
 

Substituição da hipoteca legal constituída sobre o lote 139 
inserido no Bairro Casal dos Apréstimos, na Freguesia da 
Ramada, pelo depósito caução, efectuado pela Caixa Geral 
de Depósitos, no valor de € 496,38 (quatrocentos e 
noventa e seis euros e trinta e oito cêntimos), para garantir 
a boa execução das obras de urbanização referentes ao 
Alvará n.º 11/2001, de 30 de Novembro, de acordo com 
o proposto na informação nº 001/PC/DRU/DGOU/ 
2009, de 2009-01-06 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

REGULAMENTO DE TAXAS E OUTRAS 
RECEITAS MUNICIPAIS  

 

 
 

ALTERAÇÃO 
 

Proposta de alteração ao n.º 4 do artigo 117 e alteração da 
al. a) e b) do artigo 126 do Regulamento de Taxas e 
Outras Receitas Municipais do Município de Odivelas 
para o ano de 2009, de acordo com o proposto na 
informação nº 2009/1272, de 2009-01-27. 
 
“…Assim, e tendo em conta os aspectos referidos, 
propõe-se as seguintes alterações: 
 

Art.° 117° n.° 4 - Retirar a referência ao art.° 126, uma vez 
que os valores aqui consubstanciados, são os valores sem 
IVA. 
 
Art.° 126° - Alterar o texto e onde consta: 
 
a) Inspecções periódicas a ascensores, monta-cargas, 
escadas rolantes e tapetes rolantes, por unidade 
inspeccionada 
 
Passar a constar 
 
a) Inspecções periódicas, reinspecções requeridas fora do 
prazo legal, a ascensores, monta-cargas, escadas rolantes e 
tapetes rolantes, por unidade inspeccionada … 
 
Quanto à al. b), onde consta 
 
b) Reinspecções a ascensores, monta-cargas, escadas 
rolantes e tapetes rolantes, por unidade reinspeccionada 
 
Passar a constar 
 
b) Reinspecções a ascensores, monta-cargas, escadas 
rolantes e tapetes rolantes, por unidade reinspeccionada, 
quando requeridas dentro do prazo legal …” 
 
(Aprovado por maioria) 
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UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 
 

DESPACHOS 
 

 
 

PRESIDÊNCIA 
 

 
 

DESPACHO N.º 07/PRES/2009 
 

Assunto: Constituição do Grupo de Trabalho “Odivelas 
Concelho Saudável” 
 
Considerando que: 
 
� No âmbito da participação da Câmara Municipal de 
Odivelas na Associação de Municípios Rede Portuguesa 
de Cidades Saudáveis (RPCS) desde o mês de Março de 
2001 tem sido desenvolvido o Projecto “Odivelas 
Concelho Saudável”; 
 
� Foram elaborados o Perfil de Saúde e Plano Municipal 
de Saúde do Concelho de Odivelas, documentos cuja 
elaboração se insere num conjunto de medidas, definidas 
pela Organização Mundial de Saúde (OMS), enquanto 
entidade mentora e promotora do Projecto Cidades 
Saudáveis, como necessárias á Implementação e 
consolidação do projecto em causa nas cidades aderentes; 
 
� O Plano Municipal de Saúde do Concelho de Odivelas 
apresentado em Março de 2007, cujo principal objectivo é 
a obtenção de Ganhos em Saúde, enuncia um conjunto de 
Recomendações orientadoras da prossecução desse 
objectivo primordial; 
 
� No conjunto das suas Recomendações o Plano 
Municipal de Saúde do Concelho de Odivelas propõe a 
constituição de um Grupo de Trabalho, o qual, através de 
uma acção intersectorial e inovadora, de um envolvimento 
activo e de uma consciencialização efectiva, deverá 
monitorizar a execução das Recomendações enunciadas; 
 
Determino a constituição de um grupo de trabalho 
interdepartamental constituído pelos seguintes elementos:  
 
▪ Dr.ª Paula Ganchinho - Chefe de Divisão de Saúde e da 
Prevenção das Toxicodependências e Coordenadora - 
Técnica do Projecto “Odivelas, Concelho Saudável”; 
 
▪ Dr. Manuel José Alvas - Coordenador do Sector do 
Observatório da Saúde “Odivelas, Concelho Saudável”; 
 
▪ Dr.ª Sílvia Prudêncio - Técnico Superior do Sector do 
Observatório da Saúde “Odivelas, Concelho Saudável” e 
Representante - Técnica do Projecto “Odivelas, Concelho 
Saudável”; 
 

▪ Dr.ª Cláudia P. Beiró - Coordenadora do Serviço 
Municipal de Protecção Civil; 
 
▪ Dr. Carlos Miguel Januário da Costa - Técnico Superior 
da Divisão Municipal de Desporto; 
 
Arqt.° Luís Grave - Chefe de Divisão do Plano Director 
Municipal, enquanto representante do Departamento de 
Planeamento Estratégico e Desenvolvimento Económico; 
 
▪ Dr.ª Anabela Pires - Técnica Superior do Departamento 
de Habitação, Saúde e Assuntos Sociais; 
 
▪ Eng.º João Henriques - Técnico Superior da Divisão de 
Assuntos Sociais; 
 
▪ Sr.ª Cátia Gaimota - Técnica Profissional da Divisão de 
Cultura, Juventude e Turismo; 
 
▪ Dr.ª Alexandra Mondes - Chefe de Divisão de 
Prevenção Higio-Sanitária do Departamento de Ambiente 
e Salubridade; 
 
▪ Dr.ª Sílvia Mestre - Técnica Superior da Divisão de 
Planeamento Urbanístico e Projectos Especiais do 
Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico. 
 
A acção deste Grupo de Trabalho, sustentada na 
colaboração intersectorial e multidisciplinar, deverá 
basear-se nos Princípios da Promoção da Saúde, visar 
primordialmente a obtenção de Ganhos em Saúde, bem 
como o cumprimento dos seguintes objectivos:  
 
� Monitorizar a execução das Recomendações 
enunciadas no Plano Municipal de Saúde do Concelho de 
Odivelas, com vista à correcção/construção de contextos 
ambientais conducentes á saúde; 
 
� Criar instrumentos e mecanismos de trabalho que 
facilitem o conhecimento, a análise e a compreensão das 
condições e necessidades em saúde no concelho de 
Odivelas, avançando com um levantamento exaustivo que 
permita avaliar o alcance e a eficácia das medidas globais 
de política de saúde e seu planeamento. 
 
O Grupo de Trabalho “Odivelas, Concelho Saudável” 
será coordenado pela Divisão de Saúde e da Prevenção 
das Toxicodependências / Sector do Observatório da 
Saúde “Odivelas, Concelho Saudável”, considerando que, 
de acordo com a alínea h), do artigo 57º, da secção II, do 
capitulo IV, do Regulamento Orgânico do Município de 
Odivelas é atribuição desta unidade orgânica desenvolver 
o Projecto “Odivelas Concelho Saudável”. 
 
Odivelas, 28 de Janeiro de 2009 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

(Susana de Carvalho Amador) 
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DECISÕES COM EFICÁCIA EXTERNA 
 

 
 
 

Habitação, Saúde e Assuntos Sociais 
 

 
 
Decisões com eficácia externa, tomadas no âmbito do 
Departamento de Habitação, Saúde e Assuntos Sociais, pelo 
Senhor Vereador José Esteves, ao abrigo das competências 
subdelegadas pelo Despacho n.º 54/PRES/2006, nos termos da 
Informação n.º Interno/2009/1124, de 2009.01.26, referente ao 
período de 7 a 22 de Janeiro de 2009: 
 
Departamento de Habitação Saúde e Assuntos Sociais 
 
Sector de Reabilitação de Habitação 
 
Interno/2008/18873 de 2008-12-05 
Assunto: Libertação da retenção de caução referente à 
empreitada de “ Obras de reabilitação do fogo municipal sito na 
Rua Vitorino Nemésio, nº 5, r/c esqº - Quinta da 
Quintinha/Póvoa de Santo Adrião. 
Decisão: Ao DGAF/DF para libertação da retenção de caução 
referente à empreitada de obras de reabilitação do fogo 
municipal sito na Rua Vitorino Nemésio, nº 5, R/C Esq. – 
Quinta da Quintinha – Póvoa de Santo Adrião, no valor de 
€817,98.  
Data: 2009-01-12 
 
 
 
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/2009/1123, de 2009.01.26, referente ao período de 
7 a 22 de Janeiro de 2009: 
 
Departamento de Habitação Saúde e Assuntos Sociais 
 
EDOC/2008/51769 
Interno/2009/69 de 2009-01-06 
Assunto: Construção Precária nº 66, Azinhaga dos Besouros 
Norte, Pontinha (matrícula PER 061.0066.1). Pronúncia de 
Bruno Tavares. 
Decisão: Exclusão do Programa Especial de Realojamento 
(PER) de Helena Sofia Semedo Tavares, recenseada no PER 
com o nº 061.0066.01, por falta de residência permanente na 
Construção Precária nº 66, do Núcleo 61 PER – Azinhaga dos 
Besouros Norte – Pontinha, através de afixação do Edital nº 
01/VJE/2009 – Decisão Final, assim como proposta de 
manutenção no Programa Especial de Realojamento (PER) de 
Bruno Alexandre Semedo Tavares como elemento do agregado 
familiar de Francisco Tavares recenseado no PER com o nº 
061.0066.01, residente na construção precária nº 66, do Núcleo 
61 PER – Azinhaga dos Besouros Norte – Pontinha, através de 
notificação pessoal. 
Data: 2009-01-16 
 
 
 
 

Sector de Gestão do Parque Habitacional 
 
EDOC/2008/80464  
Interno/2009/432 de 2009-01-09 
Assunto: Assinatura de contrato e inicio de pagamento de renda. 
Fogo: Bairro Olival do Pancas, Lote 56, r/c D, Pontinha. Titular: 
Odete do Rosário Pimenta Ramos Banha.   
Decisão: Assinatura de contrato de arrendamento, e atribuição 
de renda no valor mensal de € 4,50, com início de pagamento em 
Fevereiro de 2009, considerando a composição e respectivos 
rendimentos do agregado familiar de Odete do Rosário Pimenta 
Ramos Banha, referente ao fogo municipal sito no Bairro Olival 
do Pancas, Lote 56 R/CH D – Pontinha. 
Data: 2009-01-14 
 
EDOC/2008/81873 
Interno/2008/19420 de 2008-12-19 
Assunto: Regularização de dívida. Fogo: Praceta Alice Pestana, 4, 
R/C C, Odivelas. Titular: Maria José Pires Bernardo. 
Decisão: Regularização da dívida referente a rendas em atraso de 
Fevereiro de 2005 a Janeiro de 2009 – Fogo Municipal: Praceta 
Alice Pestana, nº 4 – R/C C – Odivelas, Inquilino: Maria José 
Pires Bernardo, no valor de € 579,16, através de um plano de 
regularização de 24 prestações mensais, a primeira no valor de 
€19,16 e as restantes 23 no valor de € 24,35, com inicio em 
Fevereiro de 2009.  
Data: 2009-01-16 
 
EDOC/2008/48669 
Interno/2008/18928 de 2008-12-10 
Assunto: Regularização de dívida. Fogo: Rua Domingos António 
Carvalho, nº 8 – 1º Dto, Famões. Titular: Mário Filipe Tomás 
Carvalho. 
Decisão: Regularização da divida referente a rendas em atraso de 
Março de 1996 a Fevereiro de 2002 – Fogo Municipal: Rua 
Domingos António Carvalho nº 8 – 1º Dto. – Famões, 
Inquilino: Mário Filipe Tomás Carvalho, no valor de € 1.791,80, 
através de um plano de regularização de 36 prestações mensais, 
no valor de € 49,77 e uma última no valor de € 49,85, com inicio 
em Janeiro de 2009.  
Data: 2009-01-16 
 
EDOC/2008/79502 
Processo nº 0903/38-2004 
Interno/2008/18929 de 2008-12-10 
Assunto: Regularização de divida. Fogo: Avenida Prof. Dr. 
Augusto Abreu Lopes, 54, r/c Dto, Odivelas. Titular: Maria 
Manuela de Oliveira Reis. 
Decisão: Regularização da dívida referente a rendas em atraso de 
Novembro de 1981 a Dezembro de 2008 – Fogo Municipal: 
Avenida Prof. Dr. Augusto Abreu Lopes, nº 54 – R/C Dto. – 
Odivelas, Inquilino: Maria Manuela de Oliveira Reis, no valor de 
€1.431,08, através de um plano de regularização de 48 prestações 
mensais, no valor de € 29,81 cada, e uma última no valor de 
€30,01 com início em Janeiro de 2009. 
Data: 2009-01-16 
 
EDOC/2008/77335 
Processo nº 0903/007-2007 
Interno/2008/19097 de 2008-12-12 
Assunto: Reajustamento de renda. Fogo: Urbanização da Arroja, 
Casal do Marco, Lote 1, 3º Dto, Odivelas. Titular: Domingos 
Carvalho de Jesus. 
Decisão: Reajustamento do valor da renda de € 78,56 para um 
valor de renda mínima de € 4,50, com início de pagamento em 
Janeiro de 2009, tendo em conta a composição e rendimentos do 
agregado familiar de Domingos Carvalho de Jesus, residente na 
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Urbanização da Arroja – Casal do Marco, Lote 1 – 3º Dto. – 
Odivelas.  
Data: 2009-01-16 
 
EDOC/2008/79507 
Interno/2009/435 de 2009-01-08 
Assunto: Aditamento à Informação Interno/2008/18932. Fogo: 
Rua António Aleixo, 7, cave Dtª , Póvoa de Santo Adrião. 
Titular: João António Canuto da Silva Bernardes. 
Decisão: Reajustamento do valor da renda de € 30,87 para um 
valor de renda mínima de € 4,50, com início de pagamento em 
Janeiro de 2009, tendo em conta a composição e rendimentos do 
agregado familiar de João António Canuto da Silva Bernardes, 
residente na Rua António Aleixo, nº 7 – c/v Dtª – Póvoa de 
Santo Adrião.  
Data: 2009-01-16 
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DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 
 

MOÇÃO 
 

 
 

Autoridades Metropolitanas de Transportes de Lisboa e do Porto 
 

Em 2003, por decisão do Governo liderado pelo PSD, 
foram criadas as Autoridades Metropolitanas de 
Transportes de Lisboa e do Porto, tendo como objecto 
principal racionalizar e modernizar a articulação dos 
diversos modos de transporte nas grandes áreas 
metropolitanas, visando a melhoria da mobilidade e da 
qualidade de vida dos cidadãos. 
 
Após a sua entrada em funções em 2005, o actual 
Governo suspendeu o processo de constituição formal 
das Autoridades Metropolitanas de Transportes, 
prejudicando enormemente a vida das cidades e perdendo 
tempo precioso para a resolução de diversos aspectos 
ligados à mobilidade urbana. 
 
Foi preciso esperar quase 4 anos para que o PS aprovasse, 
no Parlamento, a Lei nº 1/2009, de 5 de Janeiro, que 
estabelece o regime jurídico destas Autoridades. 
 
Mas, e acompanhando as afirmações do Presidente da 
Câmara Municipal de Lisboa, Dr. António Costa, a 
Autoridade agora criada "de autoridade tem pouco, visto 
que é subordinada ao Governo /…/de metropolitana tem 
menos ainda, porque é uma entidade da administração 
central e de transportes também não tem quase nada.  
 
Efectivamente, quer no seu órgão deliberativo, o 
Conselho Geral, quer no seu órgão executivo, o Conselho 
Executivo, o Governo nomeia a maioria dos respectivos 
membros, ficando os Municípios em minoria. 
 

Acresce que o mandato dos membros destes órgãos é de 4 
anos, implicando que a sua nomeação, a ocorrer agora, irá 
perpetuar-se durante o mandato do Governo e dos órgãos 
municipais que resultarem das eleições legislativas e 
autárquicas a realizar em 2009, o que é inaceitável. 
 
Assim, a Assembleia Municipal de Odivelas, reunida em 
29 de Janeiro de 2009, delibera: 
 
1. Manifestar a sua profunda desilusão e preocupação face 
à solução desenhada pelo Governo do PS para as 
Autoridades Metropolitanas de Transportes, que não 
contribui para a melhoria da mobilidade na Grande Área 
Metropolitana de Lisboa. 
 
2. Que as nomeações que se venham a efectuar para os 
órgãos da Autoridade Metropolitana de Lisboa o sejam a 
título transitório ou precário, garantindo aos executivo 
camarários que vierem a ser eleitos no corrente ano, a 
possibilidade de as ratificar ou de proceder a novas 
nomeações. 
 
Odivelas, 2 de Fevereiro de 2009 
 
(Aprovada por Maioria) 
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DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 
 

DESIGNAÇÃO DE UM REPRESENTANTE 
 

 
 

JÚRI PARA ATRIBUIÇÃO DO PRÉMIO MUNICIPAL DE 
ARQUITECTURA E ESPAÇOS PÚBLICOS 

 
Designado o Membro Francisco Silva, como 
representante da Assembleia Municipal de Odivelas, para 
integrar o Júri que irá atribuir o Premio Municipal de 
Arquitectura e Espaços Públicos. Prémio Municipal que 
pretende distinguir e premiar obras de raiz ou de 
reabilitação/recuperação, tanto de edifícios como de 
espaços urbanos de utilização colectiva. 
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CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE COMERCIAL 
 

 
 

ADJUDICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA SELECÇÃO DE 
PARCEIROS PRIVADOS PARA A CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE 

COMERCIAL COM CAPITAIS PÚBLICOS E PRIVADOS 
 

Adjudicação do Concurso Publico para a Selecção de 
Parceiros Privados, tendo sido seleccionado o 
agrupamento de Empresas constituído pelas Sociedades 
Manuel Rodrigues Gouveia, S.A., EQUIPAV – Gestão de 
Equipamentos, Lda, ARSER – Areias da Serra da Estrela, 
Lda, Investrela – Sociedade de Investimentos da Serra da 
Estrela, S.A., para a Constituição de Sociedade Comercial 
com Capitais Públicos e Privados para a Concepção, 
Construção, Instalação, Apetrechamento e Conservação 
de uma Escola de Ensino Básico e Equipamento 
Desportivo, conforme o deliberado na 1.ª Reunião 
Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, realizada em 
14 de Janeiro de 2009, (Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 1/2009, página 7), de acordo 
com a informação nº interno/2009/325 de 2009-01-09. 
 
(Aprovado por maioria) 
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PONTO DE SITUAÇÃO DO PDM 
 

 
 

Presente para apreciação, o ponto de situação do Plano 
Director Municipal de Odivelas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


