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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

77..ªª  RREEUUNNIIÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  
 

RReeaalliizzaaddaa  eemm  88  ddee  AAbbrriill  ddee  22000099  
 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

VOTO DE SAUDAÇÃO 
 

 
 

Odivelas Futebol Clube: Campeão Nacional 2008/2009 
em Futebol Feminino da 2 Divisão. 

 
No passado Domingo, a equipa de futebol feminino do 
Odivelas Futebol Clube sagrou-se campeã nacional da 2 
divisão, repetindo o título alcançado na época 2006/2007. 
Este é o terceiro galardão de campeão nacional 
conseguido pelo futebol feminino do Clube, visto que, na 
época de 1985/1986, sagrou-se campeão nacional da 3 
divisão. 
 
Este titulo resulta do mérito, do esforço e da dedicação 
das atletas que compõem a equipa, mas também revela o 
bom trabalho que as equipas técnicas têm vindo a 
desenvolver, nomeadamente em termos da metodologia, 
do planeamento, da liderança e do espírito de grupo forte, 
donde resulta a consistência dos resultados e os êxitos 
desportivos alcançados. 
 
O facto de ser uma equipa feminina a sagrar-se campeã 
nacional demonstra ainda como o Desporto, para além 
dos benefícios que proporciona para a saúde física e 
mental dos praticantes, constitui um factor de coesão 
social e de combate às desigualdades. 
 
Pelos motivos expostos, a Câmara Municipal de Odivelas 
quer parabenizar e saudar o Odivelas Futebol Clube, em 
particular a equipa de futebol feminino campeã nacional, e 
reconhecer o mérito e o esforço das atletas, bem como a 
competência e empenho da respectiva equipa técnica, pelo 
valioso contributo que emprestam em prol do Desporto e 
na promoção do Município de Odivelas. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

 

ACTA 
 

 
 

ACTA DA DÉCIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2008 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 
Acta da décima terceira reunião ordinária da Câmara 
Municipal de Odivelas, realizada no dia 2 de Julho de 
2008. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PRESTAÇÃO DE CONTAS 
 

 
 

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2008 E INVENTÁRIO 
 

Documentos de Prestação de Contas relativas ao 
Exercício de 2008, bem como a Consolidação de Contas 
do Município de Odivelas e da Municipália, E.M., em 
conformidade com o Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de 
Fevereiro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 
162/99, de 14 de Setembro, Decreto-Lei n.º 315/2000, de 
2 de Dezembro e pelo Decreto-Lei n.º 84/2002, de 5 de 
Abril, que aprovou o POCAL – Plano Oficial de 
Contabilidade das Autarquias Locais, e de acordo com o 
proposto na informação nº Interno/2009/4772, de 2009-
04-03. 
 
Este assunto carece de deliberação por parte da Assembleia Municipal 

 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

REVISÃO ORÇAMENTAL 
 

 
 

1ª REVISÃO ORÇAMENTAL DE 2009 
 

1ª Revisão Orçamental, nos termos dos Mapas anexos à 
informação n.º interno/2009/4839, de 2009-04-03, e que 
farão parte integrante da acta da presente reunião. 
 
Este assunto carece de deliberação por parte da Assembleia Municipal 

 
(Aprovado por maioria) 
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RECOLHA DE EFLUENTES 
 

 
 

CONTRATO DE RECOLHA DE EFLUENTES ENTRE O MUNICÍPIO DE 
ODIVELAS E A SIMTEJO 

 
Proposta de Celebração de Contrato de Recolha de 
Efluentes a celebrar entre o Município de Odivelas e a 
SIMTEJO – Saneamento Integrado dos Municípios do 
Tejo e Trancão, S.A., pelo qual a Sociedade obriga-se a 
recolher efluentes provenientes do sistema próprio do 
Município, nos termos e de acordo com as condições 
previstas no contrato de concessão, celebrado entre o 
Estado e a Sociedade e relativo à atribuição da concessão 
da exploração e gestão do sistema multimunicipal de 
saneamento do Tejo e Trancão, e o município obriga-se, a 
criar todas as condições que forem da sua competência e 
se mostrem previstas no respectivo contrato e no contrato 
de concessão, respeitar todas as condições técnicas 
necessárias ao bom funcionamento do Sistema, de acordo 
com o proposto na informação n.º interno/2009/4844, de 
2009-04-03, e nas condições constantes da minuta de 
Protocolo anexa à informação referida. 
 
Este assunto carece de deliberação por parte da Assembleia Municipal 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO 
 

 
 

CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DE CURTO PRAZO 
 

Proposta de Contratação de um Empréstimo de Curto 
Prazo, até ao montante de 4.000.000,00 Euros (quatro 
milhões de euros), na forma de Conta-Corrente, para 
ocorrer a dificuldades pontuais de tesouraria, de acordo 
com o proposto na informação n.º interno/2009/4810, de 
2009-04-03, e nas condições do Mapa anexo à informação 
referida. 
 
Este assunto carece de deliberação por parte da Assembleia Municipal 

 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

REQUALIFICAÇÃO DE ESCOLA 
 

 
 

PROCESSO N.º 1866/PO/DOMT 
REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA GONÇALVES 

CRESPO – EB 2/3 DA PONTINHA 
 

Requalificação da Escola Básica Gonçalves Crespo – EB 
2/3 da Pontinha, de acordo com o proposto na 
informação interno/2009/4767, de 2009-04-02 e demais 
informações dos serviços: 
 
Nos termos do artigo 17° do Código dos Contratos 
Públicos (doravante CCP), o valor do contrato a celebrar 
seja de 2.845.462,90 (dois milhões, oitocentos e quarenta e 
cinco mil, quatrocentos e sessenta e dois euros e noventa 
cêntimos); 
 
Como foi referido anteriormente e atento o valor em 
causa, se proceda à abertura de um procedimento por 
ajuste directo, nos termos do n.º 1 do artigo 5° do 
Decreto-Lei n.º 34/2009, de 6 de Fevereiro; 
 
O preço base, valor máximo que o dono da obra se dispõe 
a pagar pela execução de todas as prestações que 
constituem o objecto deste contrato, é, de harmonia com 
o disposto no artigo 47° do CCP, de 2.845.462,90 (dois 
milhões, oitocentos e quarenta e cinco mil, quatrocentos e 
sessenta e dois euros e noventa cêntimos); 
 
A Empreitada seja executada no prazo de 210 dias; 
 
Constituição dos membros do júri, nos termos do artigo 
67° do CPP: 
 
Eng.º Luís Jorge, Director de Departamento, Presidente; 
Eng.º António Lopes, Chefe Divisão, que substituirá o 
Presidente nas suas faltas ou impedimentos; 
Dr.ª Rosa Patrão, Técnica Superior; 
Dr.ª Andreia Mendes, Técnica Superior; 
Arq.ª Sónia Baiona, Técnica Superior; 
Eng.ª Isabel Tavares, Técnica Superior; 
Vanda Valério, Assistente Técnica; 
Eng.ª Sofia Magalhães, Técnica Superior, como membro 
suplente; 
Teresa Alves, Assistente Técnica, como membro suplente; 
 
Se aprovem as peças do procedimento, de acordo com o 
disposto no n.º 2 do artigo 40° do CCP; 
 
Conforme exige o n.º 1 do artigo 6° do Decreto-Lei n.º 
34/2009, de 6 de Fevereiro, se convidem as três seguintes 
entidades: 
 
HCI, SA 
ECOCIAF, Lda. 
MOTA ENGIL, SA. 
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Aprovação do Projecto de Execução (constante de folhas 
1372 a 05); 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

REVERSÃO DE PARCELA DE TERRENO 
 

 
 

REVERSÃO PARA O DOMÍNIO PRIVADO DO MUNICÍPIO DE 
PARCELA DE TERRENO 

 
Reversão para o Domínio Privado do Município de uma 
parcela de terreno, denominada “F” com a área de 3.336 
m2, sita na Quinta do Porto Pinheiro, em Odivelas, com 
as seguintes confrontações: a Norte – secção D, art. 34.º, 
Sul – Nova Parcela, Nascente – Secção G, Art. 9.º, Poente 
– Secção G, art. 11.º. Cedida em direito de superfície ao 
Centro Comunitário Paroquial da Ramada, de acordo com 
o proposto na informação nº interno/2009/4757, de 
2009-04-02. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

CONTRATO-PROMESSA DE COMODATO 
 

 
 

CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMODATO 
COM A CRUZ VERMELHA PORTUGUESA 

 
Contrato-Promessa de Comodato pelo qual o Município 
de Odivelas promete comodatar a Cruz Vermelha 
Portuguesa, a fracção autónoma designada pela letra “E” 
correspondente ao rés-do-chão do prédio urbano situado 
na Rua Alzira Beatriz Pacheco, na freguesia da Póvoa de 
Santo Adrião, descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Odivelas sob a ficha 490 da freguesia da Póvoa 
de Santo Adrião e inscrito na matriz predial urbana sob o 
artigo 1586 da mesma freguesia, com o valor patrimonial 
de € 83.337,15 (oitenta e três mil, trezentos e trinta e sete 
euros e quinze cêntimos), de acordo com o proposto na 
informação nº interno/2009/4762, de 2009-04-02, nos 
termos da minuta anexa à informação. 

 
 

“Contrato-Promessa de Comodato 
 

Entre: 
 
O 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 de Carvalho Amador, casada, natural da 

Freguesia de Alagoa, Concelho de Portalegre, portadora 
do B. I. nº 7740330, emitido em 21/02/2000, com 
domicílio profissional na Rua Guilherme Gomes 
Fernandes – Quinta da Memória, Odivelas, adiante 
designado por Promitente Comodante, 
 
e 
 
Cruz Vermelha Portuguesa, pessoa colectiva de direito 
privado e utilidade administrativa, com sede no Jardim 9 
de Abril nºs 1 a 5, 1249-083 Lisboa, com o número de 
pessoa colectiva 500 745 749, neste acto representada pelo 
Presidente da sua Delegação de Lisboa, José Maria de 
Castro Azevedo Dias Costa, casado, natural de Angola, 
portador do B.I. nº 1291378, emitido em 05/11/2003, 
pelo SIC de Lisboa, residente na Av. Marechal Craveiro 
Lopes, nº 96, 6º Dto., Carcavelos, adiante designada por 
Promitente Comodatária, 
 
é celebrado e reciprocamente aceite o presente contrato-
promessa de comodato, o qual se rege pelas cláusulas 
seguintes e, no que for omisso, pela legislação aplicável: 

 
Cláusula 1ª 

 
O Promitente Comodante é proprietário e legítimo 
possuidor da fracção autónoma designada pela letra ”E” 
correspondente ao rés-do-chão do prédio urbano sito na 
Rua Alzira Beatriz Pacheco, freguesia da Póvoa de Santo 
Adrião, descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Odivelas sob a ficha 490 da freguesia da Póvoa de Santo 
Adrião e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 
1586 da mesma freguesia, com o valor patrimonial de 
€83.337,15.  

 
Cláusula 2ª 

 
Pelo presente contrato o Promitente Comodante promete 
comodatar à Promitente Comodatária a fracção autónoma 
melhor identificada na cláusula anterior, a qual se destina à 
instalação de uma creche com berçário.  

 
Cláusula 3ª 

 
1 – A entrega das chaves da dita fracção autónoma será 
feita no momento da celebração do presente contrato. 
 
2 – Após a entrega das chaves, a Promitente Comodatária 
poderá iniciar as obras necessárias à instalação dos seus 
serviços. 
 
3 – As obras referidas no número anterior serão custeadas 
e assumidas pela Promitente Comodatária. 

 
Cláusula 4ª 

 
O pagamento dos consumos de electricidade e de água 
que a Promitente Comodatária fizer para a realização das 
obras de adaptação da dita fracção é da sua exclusiva 
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responsabilidade a partir da data de assinatura do presente 
contrato. 

 
Cláusula 5ª 

 
1 - São da responsabilidade da Promitente Comodatária 
todas as diligências necessárias ao cumprimento da 
legislação em vigor para emissão do alvará de  
licenciamento da creche com berçário, assim como a 
obtenção do parecer favorável da segurança social para o 
funcionamento da referida creche. 
 
2 – A celebração do contrato prometido deverá ser 
efectuada no prazo máximo de 2 anos a contar da data de 
assinatura do presente contrato-promessa e fica 
dependente do parecer favorável da segurança social e do 
licenciamento municipal das obras de adaptação a realizar 
no imóvel. 
 
3 – Para o efeito, deverá a Promitente Comodatária 
comunicar ao Promitente Comodante, por escrito, através 
de carta registada com a antecedência mínima de 15 dias, a 
data a partir da qual está disponível para a celebração do 
mesmo. 

 
Cláusula 6ª 

 
Se a Promitente Comodatária não celebrar o contrato 
prometido no prazo estabelecido no número dois da 
cláusula anterior, independentemente de culpa sua, poderá 
o Promitente Comodante resolver o presente contrato-
promessa. 

 
Cláusula 7ª 

 
1 - No caso do Promitente Comodante resolver o 
contrato-promessa por incumprimento, 
independentemente de culpa, da Promitente Comodatária, 
não tem esta direito de exigir qualquer indemnização pelas 
obras realizadas na dita fracção. 
 
2 – No caso de o Promitente Comodante resolver o 
contrato-promessa por incumprimento da Promitente 
Comodatária, poderá esta levantar as benfeitorias 
realizadas apenas no caso de o levantamento não provocar 
detrimento da dita fracção não tendo direito a haver o 
valor delas no caso contrário.  

 
Cláusula 8ª 

 
O Prometido Contrato de Comodato será celebrado nos 
seguintes termos: 
 
1 – O local prometido comodatar destina-se única e 
exclusivamente à prossecução das atribuições da 
Comodatária. 
 
2 – O contrato prometido será celebrado por um período 
de 20 anos, renovável, por períodos de 5 anos, salvo se 

qualquer das partes o denunciar com pré-aviso de 180 dias 
relativamente à data do seu termo. 
 
3 - 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. 
 
4 – A Comodatária obriga-se a proceder às obras de 
reparação e conservação da fracção comodatada. 
 
5 - As despesas de funcionamento, designadamente água, 
electricidade, seguro do recheio e as contribuições 
condominiais são da responsabilidade da Comodatária. 
 
6 - 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.  
 
7 - 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 9ª 

 
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. d), do art. 6º 
da Lei 159/99, de 11 de Setembro alterada pelo DL nº 
287/2003, de 12 de Novembro conjugado com o nº 2 do 
art. 32 do Drecreto Regulamentar nº 10/93 de 27 de 
Abril.  
 
Odivelas,       de Abril de 2009  
 
O Promitente Comodante      A Promitente Comodatária” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PROTOCOLO ADICIONAL 
 

 
 

JUNTA DE FREGUESIA DA PÓVOA DE SANTO ADRIÃO 
 

Protocolo Adicional a celebrar entre o Município de 
Odivelas e Junta de Freguesia da Póvoa de Santo Adrião, 
para a manutenção dos espaços verdes envolventes aos 
edifícios de habitação na Rua Fernão Lopes e Rua Luís de 
Camões, na Póvoa de Santo Adrião, de acordo com o 
proposto na informação nº interno/2009/3625, de 2009-
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03-12, e nos termos da minuta de protocolo anexa à 
informação. 

 
 

“Minuta de Protocolo Adicional de Delegação de 
Competências de Manutenção e Conservação de Zonas 
Verdes e Espaços Ajardinados ao abrigo da alínea b) do 

n.º 1 e n.º 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 Gemes 
Fernandes, em Odivelas, representada pela Presidente da 
sua Câmara Municipal, Senhora Dra. Susana Carvalho 
Amador, 
 
E 
 
JUNTA DE FREGUESIA DA PÓVOA DE SANTO ADRIÃO, com 
sede no Largo Agostinho Marques Pinho, Lt. A, na Póvoa 
de Santo Adrião, representada pelo seu Presidente, Senhor 
Domingos Norberto Cardoso Cabaço, 
 
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 regera pelas seguintes clausulas: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA 

 
A Junta de Freguesia da Póvoa de Santo Adrião, obriga-se 
a manter as zonas verdes envolventes aos edifícios de 
habitação na Rua Fernão Lopes e Rua Luís de Camões, 
freguesia da Póvoa de Santo Adrião, nos termos do 
estabelecido no Regulamento de Espaços Verdes e Jardins 
da Câmara Municipal de Odivelas, sendo expressamente 
proibido efectuar alterações às zonas verdes, sem a prévia 
autorização da Divisão de Parques e Jardins. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA 

 
O Município de Odivelas obriga-se a transferir 
anualmente para a Junta de Freguesia os meios financeiros 
necessários no montante de 765,00 € (setecentos e 
sessenta e cinco euros). 

 
CLÁUSULA TERCEIRA 

 
A Junta de Freguesia da Póvoa de Santo Adrião obriga-se 
a manter a integridade das árvores e arbustos 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 QUARTA 
 

A Junta de Freguesia da Póvoa de Santo Adrião 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 QUINTA 

 
A Junta de Freguesia da Póvoa de Santo Adrião 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 ……… 
 
O Presidente da Câmara Municipal 
 
O Presidente da Junta de Freguesia” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PLANO ESTRATÉGICO CONCELHIO DE 
PREVENÇÃO DAS TOXICODEPENDÊNCIAS 

 

 
 

PROJECTO “ENJOY YOUR LIFE” 
 

Adesão da Câmara Municipal de Odivelas à Parceria com 
o Agrupamento de Escolas Avelar Brotero – Odivelas, 
para implementação do Projecto “Enjoy your Life", 
colaborando no projecto por via da prestação dos 
seguintes apoios durante o período de aplicação do 
projecto (ano lectivo 2008/09): apoio técnico na 
concepção, desenvolvimento e avaliação das 
acções/actividades constantes no Plano de Actividades do 
projecto, em especial a dinamização das acções de 
sensibilização previstas, articulação com outras estruturas 
da comunidade, a nível local, regional e nacional e divulgar 
adequadamente a realização deste projecto, fazendo 
menção aos parceiros envolvidos no mesmo, e 
consequente inclusão no Plano Estratégico Concelhio de 
Prevenção das Toxicodependências, de acordo com o 
proposto na informação nº interno/2009/4343, de 2009-
03-25. 

 
“Projecto “Enjoy your life” 

 
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 Avelar 
Brotero - Odivelas / Escola E.B. 2,3 Avelar Brotero, 
constituindo-se como instituição parceira do projecto 
“Enjoy your life”, no âmbito do qual procurará assegurar, 
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durante o período de aplicação do projecto (ano lectivo 
2008/09), os seguintes apoios: 
 
• Apoio técnico na concepção, desenvolvimento e 
avaliação das acções/actividades constantes no Plano de 
Actividades do projecto, em especial a dinamização das 
acções de sensibilização previstas; 
 
• 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) 

 
 
 
 

CONTRATO-PROGRAMA 
 

 
 

MUNICIPÁLIA – GESTÃO DE EQUIPAMENTOS E PATRIMÓNIO DO 
MUNICÍPIO DE ODIVELAS, EM. 

 
Minuta de Contrato-Programa a celebrar entre o 
Município de Odivelas e a Municipália – Gestão de 
Equipamentos e Património do Município de Odivelas, 
E.M., no âmbito do artigo 9º da Lei nº 53-F/2006, de 29 
de Dezembro e dos Estatutos da Empresa Municipal, de 
acordo com a Proposta da Senhora Presidente, datada de 
1 de Abril de 2009, e nos termos da minuta anexa à 
informação. 

 
 

“Minuta de Contrato-Programa referente ao ano de 2009 
 

Considerando que; 
 
a) A Municipália — Gestão de Equipamentos e 
Património do Município de Odivelas, EM tem por 
objectivo potenciar e agilizar a gestão dos equipamentos e 
património, do Município de Odivelas, que lhe estão 
cometidos (ou vierem a ser cometidos), nos termos do 
disposto no art. 21° da Lei n.º 53-F/2006; 
 
b) Nos termos do novo Regime Jurídico do Sector 
Empresarial Local, definido pela Lei n.º 53-F/2006 de 29 
de Dezembro, a Municipália - Gestão de Equipamentos e 
Património do Município de Odivelas, EM enquadra-se 
no conceito de “empresa encarregada da promoção e 
desenvolvimento local e regional’, mais precisamente nos 
termos do art. 21° n.º 1 e n.º 2 al. f); 
 

c) A Municipália — Gestão de Equipamentos e 
Património do Município de Odivelas, EM na 
prossecução dos seus objectivos, gere os equipamentos e 
património municipais que lhes estão cometidos, numa 
perspectiva de rentabilização dos recursos e 
desenvolvimento local em várias vertentes, 
nomeadamente, a vertente cultural e as vertentes 
associadas à prestação de serviços lúdicos, desportivos e 
de saúde ligadas à utilização do complexo das piscinas 
municipais; 
 
d) A Municipália — Gestão de Equipamentos e 
Património do Município de Odivelas, EM, presta 
serviços de âmbito público e municipal destinados a todos 
os munícipes do concelho de Odivelas. 
 
e) No âmbito da alínea anterior bem como do art., 23° do 
Regime Jurídico do Sector Empresarial Local define-se a 
necessidade de se celebrar um contrato - programa para a 
prossecução dos objectivos públicos e locais em vista. 
 
É celebrado o presente contrato-programa entre; 
 
Município de Odivelas, com sede na Quinta da Memória, 
Rua Guilherme Gomes Fernandes, 2675 Odivelas, pessoa 
colectiva n.º 504 293 125, representada pela Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas, Susana Fátima de 
Carvalho Amador, adiante designado como Primeiro 
Outorgante. 
 
e  
 
Municipália — Gestão de Equipamentos e Património do 
Município de Odivelas, EM, com sede no Centro Cultural 
Malaposta, Rua Angola, 2620-492, Olival Basto, capital 
social de € 649 639,37 (seiscentos e quarenta e nove mil, 
seiscentos e trinta e nove euros e trinta e sete cêntimos), 
possuidora do cartão de identificação de Pessoa Colectiva 
n.º 506219992, representada neste contrato pelo 
Presidente do Conselho de Administração Mário Máximo 
dos Santos e pelo Vogal Vítor Manuel Lourenço 
Machado, adiante designada como Segunda Outorgante. 
 
Que se regerá pelas seguintes cláusulas: 

 
Cláusula Primeira 

(Objecto do contrato - programa) 
 

1- Constitui objecto do presente contrato - programa a 
definição das condições a que as partes se obrigam para a 
prossecução das atribuições estatutárias da Segunda 
Outorgante, tendo em consideração o seu objecto e as 
funções de desenvolvimento económico local e regional. 
 
2- O presente contrato-programa visa ainda dotar a 
Segunda Outorgante, nos termos do art. 9.° da Lei n.º 53-
F/2006 de 29 de Dezembro, dos meios financeiros 
necessários para a prossecução das suas atribuições, 
considerando, entre outros factores, a existência de 
objectivos sectoriais e a prestação de serviços de impacto 
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social relevante efectuados em condições de maior eficácia 
e agilização. 

 
Cláusula Segunda 
(Fundamento) 

 
1. Sem prejuízo do constante na cláusula anterior, o 
presente contrato-programa tem subjacente a 
concretização dos objectivos do Primeiro Outorgante no 
que respeita á implementação e dinamização da actividade 
cultural no Centro Cultural Malaposta, bem como a 
prestação de todos os serviços ligados à utilização do 
complexo das piscinas municipais do concelho, através da 
potencialização dos respectivos equipamentos e da 
realização de eventos lúdicos, recreativos, desportivos e de 
saúde, nas vertentes formativa e informativa. 
 
2. A actividade da Segunda Outorgante é crucial para a 
maximização dos recursos físicos e humanos dos referidos 
equipamentos municipais tendo em vista a prestação de 
um serviço público de excelência. 
 
3. O presente contrato -  programa reporta-se á actividade 
a exercer pela Segunda Outorgante, no âmbito das suas 
atribuições gerais e especificas, em cumprimento dos seus 
Estatutos e da Lei n.º 53 — F/2006 de 29 de Dezembro. 

 
Cláusula Terceira 

(Finalidade) 
 

1. O presente contrato-programa traduz o compromisso 
de ambas as partes na concretização dos objectivos 
definidos na cláusula anterior, com a transparência e rigor 
legalmente exigíveis. 
 
2. A eficácia e eficiência da presente relação contratual 
reflectir-se-á no cumprimento dos objectivos, por parte da 
Segunda Outorgante, definidos na documentação 
previsional anexa a este contrato-programa, 
nomeadamente, o Plano e Orçamento para o ano 2009. 
 
3. Para o cabal cumprimento pela Segunda Outorgante 
dos objectivos definidos nos referidos instrumentos 
previsionais, mostra-se necessária a transferência de 
verbas, por parte do Primeiro Outorgante, nos termos 
previstos nos documentos indicados na Cláusula Quarta e 
no montante referenciado na Cláusula Quinta. 

 
Cláusula Quarta 

(Instrumentos de Gestão Previsional) 
 

A concretização do objecto e atribuições, pela Segunda 
Outorgante nos termos da cláusula anterior e no âmbito 
da exploração da sua actividade durante o ano de 2009, 
pressupõe a execução dos seguintes instrumentos de 
gestão previsional: 
 
a) Plano Plurianual e Anual de Actividade, de 
Investimento e Financeiro; 
b) Orçamento Anual de Investimento; 

c) Orçamento Anual de Exploração desdobrado em 
Orçamento de Proveitos e Custos; 
d) Orçamento Anual de Tesouraria; 
e) Balanço Previsional; 

 
Cláusula Quinta 

(Obrigações da Primeira Outorgante) 
 

1. Compete ao Primeiro Outorgante, de acordo com o 
previsto no Plano e Orçamento da Segunda Outorgante 
para o ano de 2009, e visando o cumprimento dos 
respectivos objectivos, proceder à transferência do 
seguinte montante: 1.099.750,00 euros (um milhão 
noventa nove mil, setecentos e cinquenta euros) 
 
2. O montante referido no número anterior deverá ser 
transferido mensalmente durante o exercício de 2009, 
sendo onze no valor de 91.645,83 euros (noventa e um 
mil seiscentos e quarenta cinco euros e oitenta três 
cêntimos) e uma no valor de € 91.645,87 (noventa e um 
mil seiscentos e quarenta cinco euros e oitenta sete 
cêntimos). 

 
Cláusula Sexta 

(Obrigações da Segunda Outorgante) 
 

Compete á Segunda Outorgante: 
 
a) Prosseguir as atribuições previstas nos seus Estatutos; 
 
b) Cumprir a vertente estratégica e quantitativa dos 
compromissos assumidos nos documentos anexos para o 
período em causa; 
 
c) Prestar as informações constantes no art. 27° da Lei n.º 
53-F/2006, de 29 de Dezembro; 

 
Cláusula Sétima 

(Período de Vigência do Contrato - Programa) 
 

O presente documento vigorará durante o corrente ano, 
tendo efeitos retroactivos a 1 de Janeiro de 2009. 

 
Cláusula Oitava 

(Acompanhamento e Controlo) 
 

O acompanhamento da execução do presente documento 
será assegurado por ambas as partes (sendo que qualquer 
alteração ou aditamento deverá constar em documento 
escrito, por ambas as partes) e constituirá parte integrante 
do mesmo. 
 
O presente contrato-programa vai ser feito em duplicado, 
ficando cada uma das partes signatárias com um original 
do documento. 
 
Odivelas, — de Abril de 2009 
 
As Partes: 
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A Presidente da Câmara Municipal de Odivelas 
(Susana Fátima de carvalho Amador) 

 
O Presidente do Conselho de Administração da 

Municipália, EM 
(Mário Máximo dos Santos) 

 
O Vogal do Conselho de Administração da Municipália, 

EM 
(Vitor Manuel Lourenço Machado)” 

 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO 
 

 
 

“PROJECTO MUNICIPAL DE TEATRO SÉNIOR” 
 

Protocolo de Cooperação a celebrar entre o Município de 
Odivelas, a Escola Superior de Teatro e Cinema do 
Instituto Politécnico de Lisboa e a Municipália – Gestão 
de Equipamentos e Património do Município de Odivelas, 
E.M., para implementação do Projecto Municipal de 
Teatro Sénior, de acordo com o proposto na informação 
nº interno/2009/4350, de 2009-03-26, nos termos da 
minuta anexa à informação. 

 
 

“Protocolo de Cooperação no âmbito do denominado 
«Projecto Municipal de Teatro Sénior» 

 
Considerando que a Câmara Municipal de Odivelas tem 
como missão a afirmação do território, com menores 
desigualdades sociais, uma sociedade mais inclusiva, com 
um tecido empresarial dinâmico e competitivo, uma 
cultura mobilizadora, espaços públicos aprazíveis e uma 
aposta na sustentabilidade ambiental e nos novos 
domínios do conhecimento e tecnologias ao serviço de 
todos; 
 
Considerando que, hoje em dia, envelhecer com qualidade 
constitui um dos mais importantes desafios que se 
colocam à nossa responsabilidade colectiva e individual e 
que a Câmara Municipal, consciente da relevância do seu 
papel nesta matéria, tem vindo a desenvolver uma 
intervenção cada vez mais integrada e continuada junto da 
população sénior do Concelho, através da implementação 
de inúmeros programas, projectos e acções, especialmente 
dirigidos aos munícipes com 55 ou mais anos, visando a 
criação de condições para o seu desenvolvimento pessoal 
e social e/ou envelhecimento activo; 
 
Considerando que, para além dos projectos com carácter 
de continuidade em curso, almejando a promoção da 
participação activa dos seniores em áreas como, por 
exemplo, a expressão musical e a expressão 
corporal/movimento, é intuito da Câmara Municipal 

proceder a um alargamento deste referido âmbito de 
intervenção; 
 
Considerando o vínculo com a promoção do 
desenvolvimento local e regional que a Municipália – 
Gestão de Equipamentos e Património do Município de 
Odivelas E.M. possui;  
 
Considerando que a Municipália E.M. tem por objecto a 
exploração e gestão do Centro Cultural Malaposta, que é 
um espaço de artes privilegiado no concelho, aberto à 
comunidade, à criação e divulgação artísticas;  
 
Considerando que o Mestrado em Teatro e Comunidade 
ministrado na Escola Superior de Teatro e Cinema 
pretende responder a uma crescente apetência dos alunos 
e ex-alunos formados pela Escola com um percurso 
profissional já firmado, no sentido do desenvolvimento da 
sua relação com o teatro numa perspectiva de intervenção 
sociocultural; 
 
Considerando que o teatro se apresenta como um 
instrumento de grande valia quer para benefício e 
formação própria, quer como instrumento de trabalho em 
diferentes situações, instrumento esse que desperta nos 
idosos o interesse pela vida e pelos seus mecanismos; 
 
Entre: 
 
O Município de Odivelas, com sede na Rua Guilherme 
Gomes Fernandes – Quinta da Memória, em Odivelas, 
NIPC 504 293 125, representado neste acto pela sua 
Presidente, Susana de Fátima Carvalho Amador, com 
poderes para o acto, adiante designado por Câmara 
Municipal; 
 
A 
 
Escola Superior de Teatro e Cinema do Instituto 
Politécnico de Lisboa, com sede na Avenida Marquês de 
Pombal, 22 B, 2700 – 571 Amadora, NICP 600021599, 
representada neste acto pelo Presidente do Conselho 
Directivo, Filipe Carlos Fonseca da Costa Oliveira e pelo 
Vice-Presidente, Carlos Jorge Pessoa Ribeiro, com 
poderes para o acto, adiante designada por E.S.T.C.; 
 
E A 
 
Municipália – Gestão de Equipamentos e Património do 
Município de Odivelas E.M., com sede na Rua Angola, no 
Centro Cultural Malaposta, em Olival Basto, NICP 
506219992, representada neste acto pelo Presidente do 
Conselho de Administração, Mário Máximo dos Santos e 
pelo Vogal, Vítor Manuel Lourenço Machado, com 
poderes para o acto, adiante designada por Municipália 
E.M. 
 
É celebrado o presente protocolo que se regerá de acordo 
com as seguintes cláusulas: 
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PRIMEIRA 
 

Compete à Câmara Municipal, enquanto entidade gestora 
do Projecto Municipal de Teatro Sénior: 
 
1. Assegurar a criação das condições 
logísticas/técnicas/artísticas necessárias à boa prossecução 
do Projecto, nas suas distintas vertentes, em estreita 
articulação com as entidades parceiras; 
 
2. Acompanhar e/ou coordenar todo o trabalho 
desenvolvido pelo Grupo de Teatro Sénior;  
 
3. Realizar avaliações por actividade, intercalares e globais 
ao Projecto Municipal, com base em indicadores 
previamente definidos com as demais entidades parceiras.  

 
SEGUNDA 

 
Compete à E.S.T.C.: 
 
1. Possibilitar e fomentar a participação, numa perspectiva 
de intervenção sociocultural, de discentes do curso de 
Mestrado em Teatro – especialização em Teatro e 
Comunidade, num calendário e horário a definir caso a 
caso, no trabalho do Grupo de Teatro Sénior; 
 
2. Possibilitar e fomentar a realização bimensal de uma 
Oficina de Teatro no Concelho, por discentes do curso de 
Mestrado em Teatro – Especialização em Teatro e 
Comunidade, sob a supervisão e coordenação de 
Docentes da ESTC. 

 
TERCEIRA 

 
Compete à Municipália E.M.: 
 
1. Fornecer um monitor, com formação e experiência na 
área da Expressão Dramática, para acompanhamento 
directo de todo o trabalho realizado pelo Grupo de Teatro 
Sénior;  
 
2. Ceder um espaço para a realização dos ensaios semanais 
do Grupo de Teatro Sénior; 
 
3. Ceder espaços para apresentação dos espectáculos finais 
do Grupo de Teatro Sénior, bem como respectivo pessoal 
de apoio técnico. 

 
QUARTA 

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

 
QUINTA 

 
O presente protocolo entrará em vigor na data da sua 
assinatura e terá a duração de um ano, sendo 
automaticamente renovado por igual período, salvo se 
alguma das partes outorgantes não pretender renová-lo, 
devendo para esse efeito manifestar essa vontade através 

de carta registada com aviso de recepção dirigida à sede 
das outras entidades outorgantes, com antecedência 
mínima de sessenta dias relativamente ao fim do prazo 
inicial ou renovado. 
 
O presente protocolo é feito em três exemplares, ambos 
valendo como originais, os quais vão ser assinados pelas 
partes outorgantes, sendo um exemplar entregue a cada 
uma delas. 
 
Odivelas, ___ Abril de 2009 

 
A Presidente da Câmara Municipal de Odivelas 

(Susana de Fátima Carvalho Amador) 
 

O Presidente do Conselho Directivo da Escola Superior 
de Teatro e Cinema 

(Filipe Carlos Fonseca da Costa Oliveira) 
 

O Vice-Presidente do Conselho Directivo da Escola 
Superior de Teatro e Cinema 
(Carlos Jorge Pessoa Ribeiro) 

 
O Presidente do Conselho de Administração da 

Municipália E.M. 
(Mário Máximo dos Santos) 

 
O Vogal do Conselho de Administração da 

Municipália E.M. 
(Vítor Manuel Lourenço Machado)” 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO 
 

 
 

ESTABELECIMENTO DE PROTOCOLOS NO ÂMBITO DO PROJECTO 
“CARTÃO DE LEITOR” DA BIBLIOTECA MUNICIPAL D. DINIS 

 
Protocolos a estabelecer entre a Câmara Municipal de 
Odivelas e as empresas Colorize, Lda. e CF Hobby, de 
acordo com o proposto na informação nº 
interno/2009/4360, de 2009-03-26, e nos termos das 
minutas anexas à informação. 

 
 

“Protocolo de Colaboração e Cooperação 
 

Considerando que, 
 
1. O Pelouro da Cultura da Câmara Municipal de Odivelas 
tem como objectivos primordiais: 
 
a) A promoção de uma cultura participativa e democrática; 
b) Sensibilizar a comunidade e permitir-lhe o acesso à 
cultura e à informação em geral; 
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2. A Biblioteca Municipal D. Dinis tem vindo a 
desempenhar essa função, proporcionando o livre acesso 
à cultura e à informação; 
 
3. A Biblioteca Municipal D. Dinis, adiante designada por 
BMDD, presta serviços de carácter informativo, educativo 
e cultural tendo como objectivo prioritário a promoção do 
livro e da leitura, bem como os princípios expressos no 
manifesto da UNESCO sobre bibliotecas públicas; 
 
4. O conjunto das responsabilidades no domínio cultural 
deve ser partilhado com os Agentes e Criadores, 
Autarquias Locais, Universidades, Empresas, e outro tipo 
de Instituições para além dos particulares; 
 
5. O Município de Odivelas, em 2005 deu início ao 
projecto “Cartão de Leitor” da Biblioteca Municipal D. 
Dinis (BMDD), que consistiu em termos genéricos em 
estabelecer parcerias com diversos agentes locais que 
prestam serviços ou fornecem bens, nas áreas do livro, da 
educação e dos bens culturais em geral, com o objectivo 
de proporcionar aos leitores da BMDD um acesso 
economicamente mais vantajoso aos bens e serviços 
fornecidos pelos parceiros. 
 
6. Este projecto alcançou níveis de sucesso não 
expectáveis, contribuindo para o aumento progressivo do 
número de leitores da BMDD e para a promoção da 
leitura e da cultura em geral junto dos munícipes do 
Concelho de Odivelas. 
 
7. Face à relevância e dimensão do projecto “Cartão de 
Leitor” da Biblioteca Municipal D. Dinis, é determinante 
assegurar a continuidade do projecto, mobilizando um 
número cada vez mais elevado de parceiros, por forma a 
garantir que os leitores da BMDD continuem a ter acesso 
a bens culturais e informação de qualidade. 
 
8. A CF Hobby presta a sua actividade comercial no 
Concelho, na área da papelaria e artes decorativas, 
assumindo uma função primordial de acesso e 
dinamização da cultura junto dos munícipes. 
 
Entre: 
 
MUNICÍPIO DE ODIVELAS, com sede na Quinta da 
Memória, Rua Guilherme Gomes Fernandes, em 
Odivelas, Pessoa Colectiva n.º 504 293 125, neste acto 
representado pela Presidente da Câmara Municipal de 
Odivelas, Dr.ª Susana de Carvalho Amador, adiante 
designado por Primeiro Outorgante, 
 
e, 
 
CF Hobby com sede na Av. 25 de Abril n.º 25, Loja dta, 
1675-147 Pontinha, Pessoa Colectiva n.º 502161248, 
inscrita na Conservatória do Registo Comercial de Cascais 
sob o nº 237/19890517, neste acto representada pela 
Gerente Lizabeth Carvalhais Ferreira, com poderes para o 
acto, adiante designada por Segundo Outorgante, 

É celebrado, o presente Protocolo de Cooperação e 
Colaboração, que se rege pelas cláusulas seguintes, que as 
partes aceitam e, reciprocamente, se obrigam a fazer 
cumprir. 

 
Cláusula Primeira 
(Do Objecto) 

 
Com o presente protocolo visa-se estabelecer uma 
parceria entre as Partes, cujo objectivo central é a 
promoção do livro e da leitura. 

 
Cláusula Segunda 

(Do Âmbito de Aplicação) 
 

O presente protocolo e os benefícios dele resultantes, 
aplicam-se aos leitores da Biblioteca Municipal D. Dinis, 
entendendo-se por leitores, os que se encontrem 
devidamente inscritos e como tal, sejam possuidores do 
Cartão de Leitor da Biblioteca Municipal D. Dinis 
(activado), sendo unicamente estes os visados pela 
iniciativa, e apenas enquanto o presente protocolo vigorar. 
 

Cláusula Terceira 
(Das Responsabilidades do Primeiro Outorgante) 

 
1. O Primeiro Outorgante responsabiliza-se por coordenar 
a execução do presente protocolo acompanhando e 
avaliando periodicamente a sua aplicação. 
 
2. O Primeiro Outorgante compromete-se a divulgar e 
publicitar a presente iniciativa, e o nome de todos os 
parceiros envolvidos, além de outras formas que entender 
por adequadas, na sua página Oficial da Internet. 

 
Cláusula Quarta 

(Das Responsabilidades do Segundo Outorgante) 
 

1. O Segundo Outorgante compromete-se a garantir aos 
leitores da Biblioteca Municipal D. Dinis, um acesso 
economicamente mais vantajoso aos bens e serviços por si 
comercializados, designadamente através da atribuição de 
um desconto de 10% sobre todos os artigos, com 
excepção dos trabalhos manufacturados. 
 
2. Os descontos a efectuar pelo Segundo Outorgante nos 
termos do ponto anterior, não são cumuláveis com 
qualquer outro tipo de descontos ou promoções especiais 
efectuadas pelo mesmo. 

 
Cláusula Quinta 

(Da Divulgação da Iniciativa) 
 

1. O Primeiro e o Segundo Outorgantes, irão proceder 
conjuntamente à divulgação e publicitação da presente 
iniciativa, junto dos beneficiários. 
 
2. As Partes definirão os meios mais eficazes, no respeito 
pelas características e especialidades próprias de cada, de 
dar conhecimento da presente iniciativa a todos os 
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munícipes, e desenvolverão esforços no sentido de 
alcançar o objectivo primordial da presente iniciativa. 

 
Cláusula Sexta 

(Das outras Entidades) 
 

A celebração do presente protocolo não impede as Partes 
de celebrar outros protocolos no mesmo âmbito com 
outras entidades, desde que tal não colida com os 
objectivos pretendidos, nem com os direitos e deveres 
resultantes do mesmo. 

 
Cláusula Sétima 
(Da Vigência) 

 
1. Sem prejuízo de eventual revisão, por acordo dos 
Outorgantes, o presente protocolo entra em vigor na data 
da sua assinatura, mantendo-se em vigor por um período 
de um ano. 
 
2. O presente protocolo considera-se automaticamente 
renovado, se nenhum dos Outorgantes, mediante carta 
registada, manifestar, ao outro, o desejo de dele se 
desvincular, no prazo de 60 (sessenta) dias de 
antecedência em relação ao seu termo. 

 
Cláusula Oitava 

(Disposições Finais) 
 

O presente protocolo constitui um instrumento de 
coordenação de esforços, no respeito pela autonomia e 
características próprias dos respectivos intervenientes, 
pelo que a adequação ou alteração do estipulado pelo 
presente protocolo, será apreciada e decidida por acordo 
entre os Outorgantes. 
 
O presente protocolo foi feito em dois exemplares, que 
vão ser assinados pelos representantes das Partes, 
destinando-se um exemplar a cada uma delas. 
 
Odivelas, __________________ de 2009. 

 
Pelo Primeiro Outorgante, 

(Susana de Carvalho Amador) 
 

Pelo Segundo Outorgante, 
(Lizabeth Carvalhais Ferreira)” 

 
 
 

“Protocolo de Colaboração e Cooperação 
 

Considerando que, 
 
1.O Pelouro da Cultura da Câmara Municipal de Odivelas 
tem como objectivos primordiais: 
 
a) A promoção de uma cultura participativa e democrática;  
b) Sensibilizar a comunidade e permitir-lhe o acesso à 
cultura e à informação em geral; 

2. A Biblioteca Municipal D. Dinis tem vindo a 
desempenhar essa função, proporcionando o livre acesso 
à cultura e à informação; 
 
3. A Biblioteca Municipal D. Dinis, adiante designada por 
BMDD, presta serviços de carácter informativo, educativo 
e cultural tendo como objectivo prioritário a promoção do 
livro e da leitura, bem como os princípios expressos no 
manifesto da UNESCO sobre bibliotecas públicas; 
 
4. O conjunto das responsabilidades no domínio cultural 
deve ser partilhado com os Agentes e Criadores, 
Autarquias Locais, Universidades, Empresas, e outro tipo 
de Instituições para além dos particulares; 
 
5. O Município de Odivelas, em 2005 deu início ao 
projecto “Cartão de Leitor” da Biblioteca Municipal D. 
Dinis (BMDD), que consistiu em termos genéricos em 
estabelecer parcerias com diversos agentes locais que 
prestam serviços ou fornecem bens, nas áreas do livro, da 
educação e dos bens culturais em geral, com o objectivo 
de proporcionar aos leitores da BMDD um acesso 
economicamente mais vantajoso aos bens e serviços 
fornecidos pelos parceiros. 
 
6. Este projecto alcançou níveis de sucesso não 
expectáveis, contribuindo para o aumento progressivo do 
número de leitores da BMDD e para a promoção da 
leitura e da cultura em geral junto dos munícipes do 
Concelho de Odivelas. 
 
7. Face à relevância e dimensão do projecto “Cartão de 
Leitor” da Biblioteca Municipal D. Dinis, é determinante 
assegurar a continuidade do projecto, mobilizando um 
número cada vez mais elevado de parceiros, por forma a 
garantir que os leitores da BMDD continuem a ter acesso 
a bens culturais e informação de qualidade. 
 
8. A empresa Colorize, Lda. presta a sua actividade 
comercial no Concelho, na área da papelaria e artes 
decorativas, assumindo uma função primordial de acesso e 
dinamização da cultura junto dos munícipes. 
 
Entre: 
 
MUNICÍPIO DE ODIVELAS, com sede na Quinta da 
Memória, Rua Guilherme Gomes Fernandes, em 
Odivelas, Pessoa Colectiva n.º 504 293 125, neste acto 
representado pela Presidente da Câmara Municipal de 
Odivelas, Drª Susana de Carvalho Amador, adiante 
designado por Primeiro Outorgante, 
 
e, 
 
Colorize, Lda. com sede na Estrada da Paiã, Casal do 
Troca – Centro Comercial Odivelas Parque, loja 1004, 
2675-626 Odivelas, Pessoa Colectiva n.º 508661005, 
inscrita na Conservatória do Registo Predial/Comercial de 
Odivelas sob o n.º 508661005, neste acto representada 
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pela gerente Susana Alves Henriques, com poderes para o 
acto, adiante designada por Segundo Outorgante, 
 
É celebrado, o presente Protocolo de Cooperação e 
Colaboração, que se rege pelas cláusulas seguintes, que as 
partes aceitam e, reciprocamente, se obrigam a fazer 
cumprir. 

 
Cláusula Primeira 
(Do Objecto) 

 
Com o presente protocolo visa-se estabelecer uma 
parceria entre as Partes, cujo objectivo central é a 
promoção do livro e da leitura. 

 
Cláusula Segunda 

(Do Âmbito de Aplicação) 
 

O presente protocolo e os benefícios dele resultantes, 
aplicam-se aos leitores da Biblioteca Municipal D. Dinis, 
entendendo-se por leitores, os que se encontrem 
devidamente inscritos e como tal, sejam possuidores do 
Cartão de Leitor da Biblioteca Municipal D. Dinis 
(activado), sendo unicamente estes os visados pela 
iniciativa, e apenas enquanto o presente protocolo vigorar. 

 
Cláusula Terceira 

(Das Responsabilidades do Primeiro Outorgante) 
 

1. O Primeiro Outorgante responsabiliza-se por coordenar 
a execução do presente protocolo acompanhando e 
avaliando periodicamente a sua aplicação. 
 
2. O Primeiro Outorgante compromete-se a divulgar e 
publicitar a presente iniciativa, e o nome de todos os 
parceiros envolvidos, além de outras formas que entender 
por adequadas, na sua página Oficial da Internet. 

 
Cláusula Quarta 

(Das Responsabilidades do Segundo Outorgante) 
 

1. O Segundo Outorgante compromete-se a garantir aos 
leitores da Biblioteca Municipal D. Dinis, um acesso 
economicamente mais vantajoso aos bens e serviços por si 
comercializados, designadamente através da atribuição de 
um desconto de 10% sobre todos os artigos e serviços, 
com excepção de estampagens, carimbos e faxes. 
 
2. Os descontos a efectuar pelo Segundo Outorgante nos 
termos do ponto anterior, não são cumuláveis com 
qualquer outro tipo de descontos ou promoções especiais 
efectuadas pelo mesmo. 

 
Cláusula Quinta 

(Da Divulgação da Iniciativa) 
 

1. O Primeiro e o Segundo Outorgantes, irão proceder 
conjuntamente à divulgação e publicitação da presente 
iniciativa, junto dos beneficiários. 
 

2. As Partes definirão os meios mais eficazes, no respeito 
pelas características e especialidades próprias de cada, de 
dar conhecimento da presente iniciativa a todos os 
munícipes, e desenvolverão esforços no sentido de 
alcançar o objectivo primordial da presente iniciativa. 

 
Cláusula Sexta 

(Das outras Entidades) 
 

A celebração do presente protocolo não impede as Partes 
de celebrar outros protocolos no mesmo âmbito com 
outras entidades, desde que tal não colida com os 
objectivos pretendidos, nem com os direitos e deveres 
resultantes do mesmo. 

 
Cláusula Sétima 
(Da Vigência) 

 
1. Sem prejuízo de eventual revisão, por acordo dos 
Outorgantes, o presente protocolo entra em vigor na data 
da sua assinatura, mantendo-se em vigor por um período 
de um ano. 
 
2. O presente protocolo considera-se automaticamente 
renovado, se nenhum dos Outorgantes, mediante carta 
registada, manifestar, ao outro, o desejo de dele se 
desvincular, no prazo de 60 (sessenta) dias de 
antecedência em relação ao seu termo. 

 
Cláusula Oitava 

(Disposições Finais) 
 

O presente protocolo constitui um instrumento de 
coordenação de esforços, no respeito pela autonomia e 
características próprias dos respectivos intervenientes, 
pelo que a adequação ou alteração do estipulado pelo 
presente protocolo, será apreciada e decidida por acordo 
entre os Outorgantes. 
 
O presente protocolo foi feito em dois exemplares, que 
vão ser assinados pelos representantes das Partes, 
destinando-se um exemplar a cada uma delas. 
 
Odivelas, __________________ de 2009. 

 
Pelo Primeiro Outorgante, 

(Susana de Carvalho Amador) 
 

Pelo Segundo Outorgante, 
(Susana Alves Henriques) 

 
(Aprovado por unanimidade) 
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PROJECTO EPIS 
 

 
 

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO 
ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

E A ASSOCIAÇÃO DE EMPRESÁRIOS PELA INCLUSÃO SOCIAL 
 
Protocolo de Colaboração e Cooperação a celebrar entre a 
Câmara Municipal de Odivelas e a Associação de 
Empresários pela Inclusão Social, no âmbito da 
continuidade do Projecto EPIS – Projecto de Combate ao 
Abandono e Insucesso Escolar, nos termos da minuta 
anexa à informação n.º Interno/2009/4648, de 
2009.04.01, que também foi aprovada. 

 
“Proposta de Acordo de Parceria 

 
Considerando que: 
 
1. No dia 6 de Novembro de 2007, entre o Município de 
Odivelas e a Associação Empresários Pela Inclusão Social 
foi celebrado um Protocolo de Colaboração e 
Cooperação, cujo objectivo foi o de implementar um 
Projecto Piloto de uma rede de mediadores profissionais 
para a capacitação do sucesso escolar no Concelho de 
Odivelas.  
 
2. O projecto-piloto teve início no ano lectivo de 
2007/2008 e abrangeu os alunos em risco de insucesso ou 
abandono escolar dos 7º e 8º anos, das Escolas da Rede 
Pública do Concelho de Odivelas que leccionam o 3º 
Ciclo do Ensino Básico.  
 
3. Ficou estabelecido no referido Protocolo que o modelo 
organizativo de gestão, funcionamento, operacionalização, 
bem como a definição de todas as questões relativas ao 
financiamento e a logística do projecto, seriam 
posteriormente contratualizadas em documento jurídico 
autónomo. 
 
Entre:  
 
MUNICÍPIO DE ODIVELAS, com sede na Quinta da 
Memória, Rua Guilherme Gomes Fernandes, em 
Odivelas, Pessoa Colectiva n.º 504 293 125, neste acto 
representado pela Presidente da Câmara Municipal de 
Odivelas, Dra. Susana de Carvalho Amador, adiante 
designado por Primeiro Outorgante,  
 
e, 
 
ASSOCIAÇÃO EMPRESÁRIOS PELA INCLUSÃO 
SOCIAL, com Estatuto de Utilidade Pública desde 22 de 
Dezembro de 2006, com sede na Avenida da Liberdade, 
n.º 224, Freguesia do Coração de Jesus, em Lisboa, Pessoa 
Colectiva n.º 504 919 083, neste acto representada pelo 
Director Geral, Eng. Diogo Simões Pereira, adiante 
designado por Segundo Outorgante  
 

É celebrado, o presente Acordo de Parceria, que se rege 
pelas cláusulas seguintes, que as partes aceitam e, 
reciprocamente, se obrigam a cumprir e fazer cumprir.  

 
Cláusula Primeira 
(Do Objecto) 

 
O presente Acordo define as modalidades de cooperação 
entre as Partes e determina as respectivas 
responsabilidades na execução do projecto-piloto 
denominado “Rede Nacional de Mediadores de 
Capacitação para o Sucesso Escolar”, no Concelho de 
Odivelas.  

 
Cláusula Segunda 

(Do Âmbito Espacial e Temporal de Aplicação) 
 

1. Todas as disposições do presente Acordo, bem como as 
que vierem a ser adoptadas em execução, modificação ou 
complemento do mesmo, referem-se exclusivamente ao 
Concelho de Odivelas, não tendo aplicação em qualquer 
outra parcela do território nacional ou no estrangeiro.  
 
2. O projecto-piloto, lançado no ano lectivo de 
2007/2008, abrange o universo de alunos em risco de 
insucesso ou abandono escolar, que frequentam as 
Escolas da Rede Pública com o 3º Ciclo do Ensino Básico 
do Concelho de Odivelas.  
 
3. O ciclo mínimo do projecto-piloto é de três anos 
consecutivos, prazo estimado como necessário para 
permitir a aplicação da metodologia de capacitação ao 
longo do 3.º ciclo completo, para os alunos que 
frequentam o 7.º ano de escolaridade no ano lectivo de 
2007/2008. 
 
4. Sem prejuízo do referido no parágrafo anterior, o 
presente Acordo é válido até 30 de Setembro de 2009, 
podendo ser renovado por prazos sucessivos de um ano, 
após actualização do orçamento de custos operacionais 
aprovado pelas Partes.  

 
Cláusula Terceira 

(Dos Princípios Orientadores) 
 

1. O desenvolvimento do projecto-piloto anteriormente 
mencionado será informado pelos princípios seguintes:  
 
a) A rede de mediadores de capacitação para o sucesso 
escolar deverá garantir a cobertura do universo de alunos 
em risco de insucesso ou abandono escolar do 3.º Ciclo 
do Ensino Básico, em todas as Escolas do Concelho.  
 
b) A triagem dos alunos em risco e as metodologias de 
capacitação para o sucesso escolar a serem seguidas pelos 
mediadores são propriedade exclusiva e da inteira 
responsabilidade da Associação Empresários Pela 
Inclusão Social, relativamente às quais estão reservados 
todos os direitos de autoria e de propriedade intelectual.  
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c) A mecânica de proximidade inerente às metodologias 
de capacitação (rácios de alunos por técnico, frequência de 
contacto, continuidade da relação técnico-aluno e 
estabilidade da intervenção) é um factor chave de sucesso 
do Projecto-piloto, que implica uma determinada alocação 
de recursos em cada concelho, que não deve ser 
comprometida em nenhum momento.  
 
d) Qualquer alteração ou inovação da metodologia em 
avaliação no projecto-piloto deverá ser discutida e 
validada por escrito, prévia e obrigatoriamente pelo 
Segundo Outorgante. 
 
Verificando-se o incumprimento do disposto na alínea c), 
por causa imputável ao Primeiro Outorgante, ou por 
causa imputável a eventuais parceiros futuros, o Segundo 
Outorgante declina a responsabilidade pelos resultados da 
metodologia, notificando por escrito para o efeito a Parte 
responsável pelo incumprimento. 

 
Cláusula Quarta 

(Dos Direitos e Deveres do Primeiro Outorgante) 
 

1.O Primeiro Outorgante responsabiliza-se por:  
 
a) Assegurar a participação de 75% dos custos 
operacionais do projecto no ano lectivo 2008/2009, nos 
termos do Anexo 1, ao presente acordo e que dele faz 
parte integrante;  
 
b) Desenvolver todos os esforços no sentido de angariar 
fundos, públicos ou privados, com o objectivo de 
minimizar os 75% dos custos operacionais do Projecto, 
não assegurados pelo Segundo Outorgante;  
 
c) Manter o quadro técnico superior da Câmara Municipal 
de Odivelas afecto ao Projecto nos termos do Protocolo 
anteriormente celebrado entre as Partes, que será 
responsável pela organização e gestão local da rede de 
mediadores;  
 
2. Manter a equipa de mediadores afectos aos Projecto 
nos termos do protocolo anteriormente celebrado entre as 
Partes, até ao final do projecto, sem prejuízo do 
estabelecido na legislação laboral aplicável;  
 
3. O Primeiro Outorgante verá assegurados os seguintes 
direitos: 
 
a) A obter do Segundo Outorgante, apoio institucional no 
que concerne à promoção, angariação de fundos e 
eventuais candidaturas a apoios financeiros perante 
entidades terceiras; 
 
b) Acesso permanente a toda a informação resultante da 
implementação do projecto-piloto, até ao término do 
mesmo.  

 
Cláusula Quinta 

(Dos Direitos e Deveres do Segundo Outorgante) 

 
1. O Segundo Outorgante responsabiliza-se, por:  
 
a) Definir, detalhadamente, e implementar o modelo de 
rede de mediadores profissionais para capacitação para o 
sucesso escolar no Concelho de Odivelas;  
 
b) Definir, detalhadamente, e implementar o modelo de 
acompanhamento da rede de mediadores; 
 
c) Assegurar a participação em 25% dos custos 
operacionais do projecto no ano lectivo 2008/2009, nos 
termos do Anexo I, ao presente acordo e que dele faz 
parte integrante;  
 
d) Transferir, trimestralmente, as verbas referidas na alínea 
anterior para o Primeiro Outorgante, ocorrendo a 
primeira transferência no início do mês de Outubro de 
2008, e as seguintes no início de Janeiro de 2009, no início 
de Abril de 2009 e a última no início de Julho de 2009; 
 
2. O Segundo Outorgante verá assegurados os seguintes 
direitos:  
 
a) Reconhecimento de total autonomia na implementação, 
gestão operacional e controlo de qualidade das suas 
metodologias, de que é legitima proprietária e da 
respectiva marca, bem como da definição do perfil e dos 
critérios de selecção dos mediadores a afectar no âmbito 
do presente Acordo;  
 
b) Disponibilização, por parte do Primeiro Outorgante, de 
toda a informação necessária à correcta definição, 
implementação e operacionalização do modelo de rede de 
mediadores, sem prejuízo da informação, que pela sua 
própria natureza, não possa ser fornecida ou divulgada a 
entidades terceiras.  
 
3. No entanto, sempre que da autonomia definida e 
estabelecida na alínea a), do ponto 2, resultarem 
consequências directas na operacionalização do projecto, 
as mesmas deverão ser objecto de acordo entre as Partes e 
sujeitas a validação escrita por parte do Primeiro 
Outorgante.  

 
Cláusula Sexta 

(Das outras Entidades) 
 

A celebração do presente Acordo, não impede as Partes 
de celebrarem outros acordos ou protocolos no mesmo 
âmbito com outras entidades, desde que tal não colida 
com os objectivos aqui estabelecidos, nem com os direitos 
e deveres resultantes do mesmo.  

 
Cláusula Sétima 

(Da Calendarização do Projecto) 
 

1. Com o projecto a desenvolver no âmbito da presente 
parceria pretende-se abranger o universo de alunos em 
risco de insucesso ou abandono escolar do 3º Ciclo do 
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Ensino Básico das Escolas da Rede Pública do Concelho 
de Odivelas, de forma a capacita-los para o sucesso 
escolar. Nessa medida para que o projecto possa atingir os 
objectivos a que se propõe, torna-se necessário que o 
mesmo perdure o equivalente a um ciclo mínimo de três 
anos consecutivos, prazo necessário para aplicação da 
metodologia de capacitação ao 3º ciclo completo, 
iniciando-se com os alunos que frequentaram o 7º ano de 
escolaridade no ano lectivo 2007/2008.  
 
2. Face ao exposto, as Partes comprometem-se a cumprir 
a seguinte calendarização: 
 
2.1 Início do projecto-piloto: 3 de Dezembro de 2007; 
 
2.2 Controlo de desempenho escolar do primeiro ano: 
final do ano lectivo de 2007/2008;  
 
2.3 Final primeiro ano do projecto-piloto: 30 de Setembro 
de 2008;  
 
2.4I nício do segundo ano do projecto-piloto: 1 de 
Outubro de 2008; 
 
2.5 Controlo de desempenho escolar do segundo ano: 
final do ano lectivo de 2008/2009; 
 
2.6 Final do segundo ano do projecto-piloto: 30 de 
Setembro de 2009; 
 
2.7 Início do terceiro ano do projecto-piloto: 1 de 
Outubro de 2009;  
 
2.8 Controlo de desempenho escolar do terceiro ano: final 
do ano lectivo de 2009/2010; 
 
2.9 Final do terceiro ano do projecto-piloto: 30 de 
Setembro de 2010.  

 
Cláusula Oitava 

(Das Comunicações e Notificações) 
 

As notificações e comunicações a realizar nos termos do 
Acordo serão efectuadas por escrito e entregues em mão 
contra protocolo, ou enviadas por correio registado, com 
aviso de recepção, fax ou outro meio electrónico de 
comunicação escrita com comprovativo de recepção, para 
os endereços acima indicados.  

 
Cláusula Nona 
(Da Vigência) 

 
1. Sem prejuízo de eventual revisão, por acordo dos 
Outorgantes, o presente Acordo entra em vigor na data da 
sua assinatura, mantendo-se em vigor até ao dia 30 de 
Setembro de 2009, considerando-se automaticamente 
renovado por iguais e sucessivos períodos, se não for 
denunciado, por escrito, por qualquer uma das Partes, 
com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias em relação 

ao seu termo final ou a qualquer uma das suas posteriores 
renovações.  
 
2. Verificando-se a renovação do Acordo nos termos 
anteriormente descritos deverá o mapa financeiro dos 
custos operacionais do projecto, anexo ao presente 
Acordo, ser objecto de imediata actualização. 
 
3. Durante a vigência do presente Acordo, ou de qualquer 
uma das suas posteriores renovações poderão ser 
acordados direitos e obrigações adicionais, que deverão 
constar de documento escrito que fará parte integrante 
deste acordo depois de devidamente aprovado pelas 
Partes. 

 
Cláusula Décima 

(Disposições Finais) 
 

Qualquer adequação ou tolerância relativa ao estipulado 
no presente Acordo será resolvida por acordo entre as 
Partes, não implicando uma alteração ao clausulado a 
menos, que as Partes por acordo assim o entendam fazer.  

 
Cláusula Décima Primeira 
(Resolução de Conflitos) 

 
1. Qualquer conflito entre as Partes, emergente do 
Acordo, mesmo que verse sobre a sua validade ou eficácia 
ou de alguma das suas cláusulas será decidido por 
arbitragem voluntária, ainda que, por qualquer motivo, o 
conflito se verifique após a extinção do Acordo.  
 
2. Salvo diferente acordo entre as Partes, em cada caso, os 
árbitros serão em número de três, sendo que cada Parte 
nomeará um árbitro e estes nomearão de comum acordo 
um terceiro, que presidirá, e julgarão o diferendo segundo 
a lei vigente.  
 
Feito em duplicado, sendo um original para cada uma das 
partes signatárias.  
 
Por estarem de acordo lêem e assinam.  
 
Odivelas, ___de _________________ de 2009. 
 
 
Pelo Primeiro Outorgante, Pelo Segundo Outorgante, 

 
_____________________

_______ 
(Dra. Susana de Carvalho 

Amador) 
 

_____________________
______ 

(Eng. Diogo Simões 
Pereira) 

 
(Aprovado por maioria) 
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REDE DE FIBRA ÓPTICA 
 

 
 

PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO 
ENTRE O MUNICÍPIO DE ODIVELAS 

E A LUSOCAPITAL, REDES DE FIBRA ÓPTICA, SA 
 

Protocolo de Cooperação a celebrar entre a Lusocapital, 
Redes de Fibra Óptica, S.A. e o Município de Odivelas, 
para a Concepção, Construção e Gestão de uma Rede de 
Fibra Óptica no Concelho de Odivelas, nos termos da 
minuta anexa à informação n.º Interno/2009/4857, de 
2009.04.03, com a alteração ao n.º 1 do artigo 2º do 
referido Protocolo, que passará a ter a seguinte redacção: - 
“A CMO (…), concedendo-lhe os direitos necessários 
para passagem em espaço público, e de uso do solo, 
subsolo e espaço aéreo, de acordo com o plano da rede e 
o plano de trabalhos.” 
 
Este assunto carece de deliberação por parte da Assembleia Municipal 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

CEDÊNCIA TEMPORÁRIA DE VEÍCULOS 
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ODIVELAS 

 
Cedência de veículos declarados abandonados, abaixo 
descriminados, aos Bombeiros Voluntários de Odivelas 
para fins de Instrução de Salvamento e 
Desencarceramento, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2009/4354, de 2009.03.26. 

 
Marca/Modelo Matrícula 

Fiat Uno SA-34-54 
Fiat Tempra 95-66-DE 
Renault 19 RG-99-16 
Renault 21 UX-93-45 

Volkswagen Golf VL-01-46 
Ford Escort JR-21-55 
Seat Marbella RG-24-92 
Nissan Vanete PG-19-10 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

CEDÊNCIA TEMPORÁRIA DE VEÍCULOS 
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CANEÇAS 

 
Cedência de veículos declarados abandonados, abaixo 
descriminados, aos Bombeiros Voluntários de Caneças 
para fins de Instrução de Salvamento e 

Desencarceramento, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2009/4151, de 2009.03.23. 

 
Marca/Modelo Matrícula 

Volvo 06-34-EO 
Fiat Punto 96-68-EL 
Fiat Uno 86-86-BF 
Fiat Uno LQ-66-59 
Fiat Uno Sem matrícula 
Fiat Uno 29-18-BP 
Renault 19 56-40-CH 
Opel Corsa JQ-27-40 
Opel Kadet OB-45-27 

Volkswagen Golf 37-54-EP 
Seat Ibiza 14-21-AQ 

Peugeot 205 OI-89-75 
 

(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

MANUAIS ESCOLARES E OUTROS RECURSOS PEDAGÓGICOS 
1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA 

ANO LECTIVO 2009/2010 
 

Atribuição de Manuais Escolares aos Alunos do 1º Ciclo 
do Ensino Básico da Rede Pública do Município de 
Odivelas, para o Ano Lectivo 2009/2010, de acordo com 
o proposto na informação n.º EDOC/4507, de 
2009.03.30. 
 
Para a sua concretização “…optou-se por uma 
metodologia de faseamento, assente nos critérios de 
organização e funcionamento das escolas, bem como das 
normas a observar nas matrículas: matrícula no 1.º ano, 
renovação de matrícula para os 2.º, 3.º e 4.º anos e 
movimento de alunos (transferências e matrículas tardias) 
habitual no decurso do 1.º período lectivo, para todos os 
anos de escolaridade do 1.º ciclo do ensino básico. 
 
1.ª Fase 
 
A primeira fase do processo de atribuição gratuita de 
manuais escolares aos alunos a frequentarem as escolas do 
1.º ciclo do ensino básico do concelho, inicia a partir de 
15 de Maio com o levantamento dos manuais escolares 
adoptados em cada escola, por cada ano de escolaridade e 
dos preços de venda ao público, seguindo-se o 
levantamento do n.º de alunos a frequentarem os 
2.º/3.º/4.º anos de escolaridade, até ao final de Maio, de 
modo a desencadear o procedimento inerente à prestação 
do serviço de fornecimento dos manuais escolares por 
editor, até 15 de Junho. Esta fase culmina com a 
distribuição dos manuais escolares, pelos editores, nas 30 
escolas do 1.º ciclo do concelho, a partir de 15 de Julho. 
 
Estima-se que o n.º de manuais escolares de Estudo da 
Língua Portuguesa, Matemática e Estudo do Meio, a 
adquirir e distribuir nesta 1.ª fase, seja de 17587. 
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2.ª Fase 
 
A segunda fase do processo de atribuição gratuita de 
manuais escolares aos alunos a frequentarem as escolas do 
1.º ciclo do ensino básico do concelho, vai de 15 de Junho 
a 31 de Julho, com o levantamento do n.º de alunos a 
frequentarem o 1.º ano de escolaridade, de modo a 
desencadear o procedimento inerente à prestação do 
serviço de fornecimento dos manuais escolares por editor, 
até 10 de Agosto. Esta fase culmina com a distribuição 
dos manuais escolares, pelos editores, nas 30 escolas do 
1.º ciclo do concelho até ao final da primeira semana de 
Setembro. 
 
Estima-se que o n.º de manuais escolares de Estudo da 
Língua Portuguesa, Matemática e Estudo do Meio, a 
adquirir e distribuir nesta 2.ª fase, seja de 5913. 
 
3.ª Fase 
 
Com a terceira e última fase, pretende-se a salvaguarda do 
interesse dos alunos provenientes de transferências e 
matrículas tardias, movimento de alunos habitual durante 
o 1.º período lectivo, pelo que se propõe uma aquisição de 
serviços para fornecimento de manuais escolares de 
Estudo da Língua Portuguesa, Matemática e Estudo do 
Meio, em regime de fornecimento contínuo com uma 
livraria do concelho, até 31 de Dezembro de 2009, para 
todos os anos de escolaridade (1.º/2.º/3.º/4.º).  
(…) 
Neste contexto, estima-se que o montante global a 
despender para a aquisição de Manuais Escolares, e 
Outros Recurso Pedagógicos, para o ano lectivo de 
2009/2010 seja de € 275.000,00 (Duzentos e Setenta e 
cinco mil euros) com IVA à taxa em vigor. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

NI-NÓ-NI 
CENTRO INFANTIL DA CRUZ VERMELHA PORTUGUESA 

 
Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte, ao 
NI-NÓ-NI - Centro Infantil da Cruz Vermelha 
Portuguesa, no âmbito do Programa de Apoio às 
Entidades Sociais de Odivelas (PAESO) - Subprograma 
D, a realizar em veículo municipal no dia 30 de Junho de 
2009, para deslocação à praia de Carcavelos, de acordo 
com o proposto na informação n.º Interno/2009/4114, 
de 2009.03.20. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

FÁBRICA DA IGREJA DO SANTÍSSIMO NOME DE JESUS 
 

Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte, à 
Fábrica da Igreja do Santíssimo Nome de Jesus, no 
âmbito do Programa de Apoio às Entidades Sociais de 
Odivelas (PAESO) - Subprograma D, a realizar em 

veículo municipal no dia 13 de Abril de 2009, para 
deslocação à praia de Mira, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2009/4126, de 2009.03.20. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DO 
BAIRRO DE SANTO ELOY 

 
Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte, à 
Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos do 
Bairro de Santo Eloy, no âmbito do Programa de Apoio 
às Entidades Sociais de Odivelas (PAESO) - Subprograma 
D, a realizar em veículo municipal no dia 17 de Maio de 
2009, para deslocação ao Luso, de acordo com o proposto 
na informação n.º Interno/2009/4276, de 2009.03.25. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

IGREJA DE DEUS 
 

Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte, à 
Igreja de Deus, no âmbito do Programa de Apoio às 
Entidades Sociais de Odivelas (PAESO) - Subprograma 
D, a realizar em veículo municipal no dia 25 de Abril de 
2009, para deslocação ao Cabeço de Montachique, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2009/4717, de 2009.05.02. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

CLUBE ATLÉTICO E CULTURAL 
 

Atribuição um apoio, sob a forma de transporte, ao Clube 
Atlético e Cultural, no âmbito do Programa de Apoio ao 
Associativismo Desportivo de Odivelas (PAADO) - 
Medida 6, a realizar em veículo municipal no dia 1 de 
Maio de 2009, para deslocação a Santarém, de acordo com 
o proposto na informação n.º Interno/2009/4545, de 
2009.03.31. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

GRUPO RECREATIVO E CULTURAL DE FAMÕES 
 

Atribuição um apoio, sob a forma de transporte, ao 
Grupo Recreativo e Cultural de Famões, no âmbito do 
Programa de Apoio ao Associativismo Desportivo de 
Odivelas (PAADO) - Medida 6, a realizar em veículo 
municipal no dia 2 e 9 de Maio de 2009, para deslocação a 
a Barro e a Arruda dos Vinhos, respectivamente, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2009/4477, de 2009.03.30. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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GRUPO DESPORTIVO E RECREATIVO DO POMARINHO 
 

Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte, ao 
Grupo Desportivo e Recreativo do Pomarinho, no âmbito 
do Programa de Apoio aos Agentes Culturais do 
Concelho de Odivelas (PACO) - Programa D, a realizar 
em veículo municipal no dia 19 de Abril de 2009, para 
deslocação a Ereira (Cartaxo), de acordo com o proposto 
na informação n.º Interno/2009/4116, de 2009.03.20. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

CORPO NACIONAL DE ESCUTAS 
AGRUPAMENTO 1216 DA PONTINHA 

 
Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte, ao 
Corpo Nacional de Escutas - Agrupamento 1216 da 
Pontinha, no âmbito do Programa de Apoio ao 
Associativismo Juvenil do Concelho de Odivelas (PAJO) - 
Programa D, a realizar em veículo municipal nos dias 26 
de Julho e 1 de Agosto de 2009, ida e volta 
respectivamente, para deslocação a Mira, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2009/3805, de 
2009.03.16. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

JUNTA DE FREGUESIA DE FAMÕES 
 

Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte, à 
Junta de Freguesia de Famões, a realizar em veículo 
municipal no dia 4 de Julho de 2009, para deslocação a 
Coruche, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2009/4313, de 2009.03.25. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ODIVELAS FUTEBOL CLUBE 
 

Atribuição, de um apoio, sob a forma de transporte, ao 
Odivelas Futebol Clube, no âmbito do Campeonato 
Nacional de Futsal, a realizar em veículo municipal nos 
dias 3 a 4 de Maio de 2009 (ida e volta respectivamente), 
para deslocação a Mogadouro, de acordo com o proposto 
na informação n.º Interno/2009/4685, de 2009.04.02. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

IGREJA ADVENTISTA DO SÉTIMO DIA DE ODIVELAS 
 

Atribuição, de um apoio, sob a forma de transporte, à 
Igreja Adventista do Sétimo Dia de Odivelas, a realizar em 
veículo municipal nos dias 9 e 12 de Abril de 2009 (ida e 
volta respectivamente), para deslocação a Constância, de 

acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2009/4976, de 2009.04.07. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

URBANISMO 
 

 
 

PROJECTO DE LOTEAMENTO 
SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES CARACOL E FILHOS, LDA 

PROCESSO N.º 1732/LO 
 

Projecto de loteamento da Sociedade de Construções 
Caracol e Filhos, Lda., nas condições da informação dos 
serviços n.º 94/RD/DRU/DGOU/09, da folha 180 à 184 
do processo n.º 1732/LO e de acordo com o proposto 
nas folhas 185 a 186, de 2009.03.23, a realizar-se em dois 
lotes rústicos situados nas Granjas Novas, freguesia da 
Ramada, com uma área total de 10.054,00 m2, sendo que 
“…o loteamento insere-se numa zona que teve como 
origem um loteamento rústico constituído por lotes de 
5.000 m2, que por sua vez através da divisão destes lotes, 
deu origem a uma área urbana de génese ilegal hoje 
denominado Bairro das Granjas Novas, já com alvará de 
loteamento n.º 1/2000. A envolvente urbana e paisagista é 
caracterizada por uma malha urbana reticulada e 
constituída na sua maioria, por moradias uni e 
bifamiliares.” (…)“…A área de intervenção é constituída 
pelos lotes 31 e 34 pertencentes ao loteamento rústico 
com o alvará de licença n.º 31 de 1969.” 
 
“…Parâmetros urbanísticos e dimensionamento de 
estacionamento e áreas de cedência ao domínio público 
 

 Proposta PDM/Port. 216-B/2008 
Área de intervenção 10 054,00 m2 ---- 
Área total de lotes 5 590,00 m2 ---- 

Área total de 
construção 

3 420,00 m2 3 518,90 

Índice de construção 0.34 0.35 
N.º de lotes 18 ---- 
N.º de fogos 18 35 
Densidade 
habitacional 

17.9 fogos/ha 35 fogos/ha 

N.º máximo de pisos 2 4 
N.º de lugares de 
estacionamento 
interior do lote 

36 36 

N.º de lugares de 
estacionamento 
exterior do lote 

45 43 

Área de cedência 
para equipamento 

prevista no processo 
de loteamento n.º 

1733/LO 

1 984,00 m2 630,00 m2 

Área de cedência 
para espaços verdes 

1 332,00 m2 504,00 m2 

Área de cedência 
para arruamentos, 

passeios e 
estacionamentos 

3 132,00 m2 ---- 
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Mais foi deliberado que a aprovação inclui a introdução de 
uma percentagem para Actividades Económicas, de 
acordo com o previsto no artigo 56º do Plano Director 
Municipal. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

PROJECTO DE LOTEAMENTO 
SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES CARACOL E FILHOS, LDA 

PROCESSO N.º 1733/LO 
 

Projecto de loteamento da Sociedade de Construções 
Caracol e Filhos, Lda., nas condições da informação dos 
serviços n.º 51/RD/DRU/DGOU/09, da folha 1147 a 
1152 do processo n.º 1733/LO e de acordo com o 
proposto nas folhas 1154 a 1153, de 2009.03.23, a realizar-
se em três parcelas nas Granjas Novas, freguesia da 
Ramada, com uma área total de 15.330,00 m2, sendo que 
“…o loteamento insere-se numa zona que teve como 
origem um loteamento rústico constituído por lotes de 
5.000 m2, que por sua vez através da divisão dessas 
parcelas, deu origem a uma área urbana de génese ilegal 
hoje denominado Bairro das Granjas Novas, já com alvará 
de loteamento n.º 1/2000. A envolvente urbana e 
paisagista é caracterizada por uma malha urbana reticulada 
e constituída na sua maioria, por moradias uni e 
bifamiliares.” (…) “…A área de intervenção é constituída 
pelos lotes 28, 29, 37, pertencentes ao loteamento rústico 
com o alvará de licença n.º 31 de 1969.” 
 
“…Parâmetros urbanísticos e dimensionamento de 
estacionamento e áreas de cedência ao domínio público 
 

 Proposta PDM/Port. 1136/2001 
Área de intervenção 15 330,00 m2 ---- 
Área total de lotes 4 031,00 m2 ---- 

Área total de 
implantação 

4 031,00 m2 ---- 

Área total de 
construção 

5 364,00 m2 5 365,50 m2  

Índice de construção 0.35 0.35 
Área de construção 

para habitação 
5 094,00 m2 ---- 

Área de construção 
para actividades 
económicas 

270,00 m2 268,27 m2 

Percentagem de 
construção para 

actividades 
económicas 

5,03% 5% 

N.º de lotes 8 ---- 
N.º de fogos 49 54 
Densidade 
habitacional 

31.9 fogos/ha 35 fogos/ha 

N.º máximo de pisos 4 4 
N.º de lugares de 
estacionamento 
interior do lote 

84 83 

N.º de lugares de 
estacionamento 
exterior do lote 

92 89 

Área de cedência 
para equipamento  

2 337,50 m2 1 553,25 m2 

Área de cedência 
para espaços verdes 

1 286,00 m2 1 264,20 m2 

Área de cedência 
para arruamentos, 

passeios e 
estacionamentos 

5 691,50 m2 ---- 

Área de cedência 
para equipamento 
para processo n.º 

1732/LO 

1 984,00 m2 ---- 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

LOTE 54, BAIRRO DAS GRANJAS NOVAS, RAMADA 
SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL 

 
Substituição de hipoteca legal, constituída sobre o Lote 
54, inserido no Bairro das Granjas Novas, Freguesia da 
Ramada, pelo depósito-caução, efectuado na Caixa Geral 
de Depósitos, no valor de € 555,10 (quinhentos e 
cinquenta e cinco euros e dez cêntimos), em nome de José 
Manuel Nunes Henriques, a favor da Câmara Municipal 
de Odivelas, para garantir a boa execução das obras de 
urbanização referentes ao Alvará n.º 1/2000, de 31 de 
Janeiro, de acordo com o proposto na informação n.º 
068/PC/DRU/DGOU/2009, de 2009.03.16. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

LOTE 58, BAIRRO DAS GRANJAS NOVAS, RAMADA 
SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL 

 
Substituição de hipoteca legal, constituída sobre o Lote 
58, inserido no Bairro das Granjas Novas, Freguesia da 
Ramada, pelo depósito-caução, efectuado na Caixa Geral 
de Depósitos, no valor de € 440,50 (quatrocentos e 
quarenta euros e cinquenta cêntimos), em nome de José 
Manuel Nunes Henriques, a favor da Câmara Municipal 
de Odivelas, para garantir a boa execução das obras de 
urbanização referentes ao Alvará n.º 1/2000, de 31 de 
Janeiro, de acordo com o proposto na informação n.º 
067/PC/DRU/DGOU/2009, de 2009.03.16. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

LOTE 59, BAIRRO DAS GRANJAS NOVAS, RAMADA 
SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL 

 
Substituição de hipoteca legal, constituída sobre o Lote 
59, inserido no Bairro das Granjas Novas, Freguesia da 
Ramada, pelo depósito-caução, efectuado na Caixa Geral 
de Depósitos, no valor de € 387,50 (trezentos oitenta sete 
euros e cinquenta cêntimos), em nome de José Manuel 
Nunes Henriques, a favor da Câmara Municipal de 
Odivelas, para garantir a boa execução das obras de 
urbanização referentes ao Alvará n.º 1/2000, de 31 de 
Janeiro, de acordo com o proposto na informação n.º 
066/PC/DRU/DGOU/2009, de 2009.03.16. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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LOTE 60, BAIRRO DAS GRANJAS NOVAS, RAMADA 
SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL 

 
Substituição de hipoteca legal, constituída sobre o Lote 
60, inserido no Bairro das Granjas Novas, Freguesia da 
Ramada, pelo depósito-caução, efectuado na Caixa Geral 
de Depósitos, no valor de € 473,00 (quatrocentos e 
setenta e três euros), em nome de José Manuel Nunes 
Henriques, a favor da Câmara Municipal de Odivelas, para 
garantir a boa execução das obras de urbanização 
referentes ao Alvará n.º 1/2000, de 31 de Janeiro, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
065/PC/DRU/DGOU/2009, de 2009.03.16. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

LOTE 61, BAIRRO DAS GRANJAS NOVAS, RAMADA 
SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL 

 
Substituição de hipoteca legal, constituída sobre o Lote 
61, inserido no Bairro das Granjas Novas, Freguesia da 
Ramada, pelo depósito-caução, efectuado na Caixa Geral 
de Depósitos, no valor de € 473,00 (quatrocentos e 
setenta e três euros), em nome de José Manuel Nunes 
Henriques, a favor da Câmara Municipal de Odivelas, para 
garantir a boa execução das obras de urbanização 
referentes ao Alvará n.º 1/2000, de 31 de Janeiro, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
064/PC/DRU/DGOU/2009, de 2009.03.16. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

LOTE 62, BAIRRO DAS GRANJAS NOVAS, RAMADA 
SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL 

 
Substituição de hipoteca legal, constituída sobre o Lote 
62, inserido no Bairro das Granjas Novas, Freguesia da 
Ramada, pelo depósito-caução, efectuado na Caixa Geral 
de Depósitos, no valor de € 473,00 (quatrocentos e 
setenta e três euros), em nome de José Manuel Nunes 
Henriques, a favor da Câmara Municipal de Odivelas, para 
garantir a boa execução das obras de urbanização 
referentes ao Alvará n.º 1/2000, de 31 de Janeiro, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
063/PC/DRU/DGOU/2009, de 2009.03.16. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

LOTE 63, BAIRRO DAS GRANJAS NOVAS, RAMADA 
SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL 

 
Substituição de hipoteca legal, constituída sobre o Lote 
63, inserido no Bairro das Granjas Novas, Freguesia da 
Ramada, pelo depósito-caução, efectuado na Caixa Geral 
de Depósitos, no valor de € 650,00 (seiscentos e cinquenta 
euros), em nome de José Manuel Nunes Henriques, a 

favor da Câmara Municipal de Odivelas, para garantir a 
boa execução das obras de urbanização referentes ao 
Alvará n.º 1/2000, de 31 de Janeiro, de acordo com o 
proposto na informação n.º 62/PC/DRU/DGOU/2009, 
de 2009.03.16. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

LOTE 64, BAIRRO DAS GRANJAS NOVAS, RAMADA 
SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL 

 
Substituição de hipoteca legal, constituída sobre o Lote 
64, inserido no Bairro das Granjas Novas, Freguesia da 
Ramada, pelo depósito-caução, efectuado na Caixa Geral 
de Depósitos, no valor de € 471,00 (quatrocentos e 
setenta e um euros), em nome de José Manuel Nunes 
Henriques, a favor da Câmara Municipal de Odivelas, para 
garantir a boa execução das obras de urbanização 
referentes ao Alvará n.º 1/2000, de 31 de Janeiro, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
61/PC/DRU/DGOU/2009, de 2009.03.16. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 
 

DESPACHOS 
 

 
 

PRESIDÊNCIA 
 

 
 

DESPACHO N.º 40/PRES/2009 
 

Assunto: Exoneração do cargo de Chefe de Gabinete de 
Apoio Pessoal da Sra. Presidente da Câmara 
 
Tendo em vista o preceituado no n.°3 do artigo 74° da Lei 
n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11 de Janeiro, determino, a pedido da 
interessada, a exoneração da Dra. Fernanda Maria Pombo 
Fragoso, no cargo de Chefe de Gabinete de Apoio Pessoal 
da Signatária, com efeitos a partir do próximo dia 1 de 
Maio. 
 
Odivelas, 13 de Abril de 2009. 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, 

(Susana de Carvalho Amador) 
 
 
 
 

OUTROS DESPACHOS 
 

 
 

DESPACHO N.º 02/DDGOU/2009 
 
Assunto: Subdelegação de competências  
 
ANTÓNIO HENRIQUE MOREIRA DE SOUSA, 
Director do Departamento de Gestão e Ordenamento 
Urbanístico da Câmara Municipal de Odivelas, no uso das 
competências em mim delegadas pela Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas, pelo Despacho n.º 
42/PRES/2008, ao abrigo dos artigos 70º da Lei no 
169/99, de 18 de Setembro, com as alterações 
introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 
5°/n.º 2, 11°/n.º 10 e 75° do Decreto-Lei n.º 555/99, de 
16 de Dezembro, com as alterações introduzidas pela Lei 
n.º 60/2007, de 4 de Setembro, e nos termos do disposto 
nos artigos 35° a 40° do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 
15 de Novembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei 
n.º 6/96, de 31 de Janeiro, pelo presente despacho, 
SUBDELEGO, para serem exercidas no âmbito deste 
Departamento, na Sra. Arquitecta Lizete Coelho Cunha, 
Chefe da Divisão de Recuperação Urbana, as 
competências previstas pelos artigos 68° e 70° n.º 3 da Lei 

n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5- 
A/2002, de 11 de Janeiro, que a seguir se enunciam: 
 
a) Assinar ou visar a correspondência da Câmara 
Municipal, com excepção da dirigida a organismos ou 
entidades públicos; 
 
b) Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias 
autenticadas aos interessados, relativas a processos ou 
documentos constantes de processos arquivados, e que 
careçam de despacho ou deliberação dos eleitos locais, 
com respeito pelas salvaguardas estabelecidas por lei; 
 
c) Praticar outros actos e formalidades de carácter 
instrumental (direcção de instrução de procedimentos), 
necessários ao exercício da competência decisória do 
delegante. 
 
Esta subdelegação de competências vigorará entre 13 e 17 
de Abril de 2009. 

 
Odivelas, 7 de Abril de 2009 
O Director do D.G.O.U., 

António de Sousa 
 
 
 

DESPACHO N.º 01/VJE/2009 
 

Assunto: Alteração ao Despacho n.º 08/VJE/2006 de 
Subdelegação de Competências 
 
Considerando a entrada em vigor do Código dos 
Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
18/2008, de 29 de Janeiro, torna-se necessário proceder à 
alteração dos pontos 9, 10 e 11 do Despacho 
08/VJE/2006, de 23 de Junho. 
 
Assim, os pontos 9 e 10 e 11 do Despacho n.º 
08/VJE/2006, passam a ter a seguinte redacção: 
 
9. Autorizar a realização de despesas orçamentadas com a 
aquisição e locação de bens e serviços até ao limite de 
2.500 € (dois mil e quinhentos euros), sempre com 
respeito pela disciplina de execução orçamental 
estabelecida nas alíneas d), e) e f) do ponto 2.3.4 do 
POCAL, aprovado pela Lei n.º 54-A/99, de 22 de 
Fevereiro, alterada pela Lei n.º 162/99, de 14 de 
Setembro, e pelo Decreto-Lei n.º 315/2000, de 2 de 
Dezembro, e o cumprimento do estabelecido no artigo 
16º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, por 
aplicação do art.º 14 n.º 1 al. f) do Decreto-Lei n.º 
18/2008 de 29/01, e nos termos do art.º 109º do mesmo 
diploma legal; 
 
10. Autorizar a realização de despesas orçamentadas com 
empreitadas até ao limite de 2.500 € (dois mil e 
quinhentos euros), sempre com respeito pela disciplina de 
execução orçamental estabelecida nas alíneas d), e) e f) do 
ponto 2.3.4 do POCAL, aprovado pela Lei n.º 54-A/99, 
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de 22 de Fevereiro, alterada pela Lei n.º 162/99, de 14 de 
Setembro, e pelo Decreto-Lei n.º 315/2000, de 2 de 
Dezembro, nos termos do art.º 109º do Decreto-Lei n.º 
18/2008 de 29/01, conjugado com o art. º 70 n.º 3 al. b) 
da Lei 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei 5-
A/2002, de 11 de Janeiro; 
 
11. Autorizar o pagamento das despesas realizadas, até ao 
limite de 2.500 € (dois mil e quinhentos euros), nos 
termos do Código dos Contratos públicos, publicado pelo 
Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29/01; 
 
As competências agora subdelegadas poderão ser 
revogadas a todo o tempo desde que as circunstâncias o 
justifiquem e, bem assim, poderão ser revogados 
quaisquer actos praticados pelo subdelegado. 
 
Poderá ainda o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, o subdelegado 
abster-se da prática de quaisquer acções ou iniciativas que 
por qualquer forma sejam susceptíveis de alterar a situação 
existente, enquanto o processo ou assunto não lhe for 
devolvido. 
 
Do exercício das competências subdelegadas, deverá o 
subdelegado prestar ao subdelegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
As competências agora subdelegadas poderão, por sua 
vez, ser objecto de subdelegação sempre que tal se 
justifique e com autorização prévia do signatário. 
 
Odivelas, 15 de Abril de 2009 
 

O Vereador 
 

José Esteves 
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DECISÕES COM EFICÁCIA EXTERNA 
 

 
 
 

Gestão Administrativa e Financeira 
 

 
Decisões tomadas pela Sr.ª Presidente de Câmara, pelo Senhor 
Director do Departamento de Gestão Administrativa e 
Financeira e pelo Chefe da Divisão Financeira, ao abrigo das 
competências delegadas e subdelegadas, no âmbito da Divisão 
Financeira, nos termos da Informação dos serviços com o n.º 
2009/4835, de 2009.04.03:  
 
Despachos exarados pela Sr.ª Presidente: 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à “Assembleia Distrital de Lisboa”, no 
valor de € 12.051,00, referente à comparticipação financeira para 
2009, de acordo com a Informação nº1409/DGAF/DF/SC/FS 
de 29-01-2009. 
Decisão da Sr.ª Presidente: Autorizo. 
Data de Decisão: 03-01-2009 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à “Associação Nacional de Municípios 
Portugueses”, no valor de € 6.329,00, referente à quotização 
anual de 2009, de acordo com a Informação 
nº1398/DGAF/DF/SC de 29-01-2009. 
Decisão da Sr.ª Presidente: Autorizo. 
Data de Decisão: 30-01-2009 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à “Agência para a Modernização 
Administrativa, I.P.”, no valor de € 3.962,40, de acordo com a 
Informação nº2009/2302 de 12-02-2009. 
Decisão da Sr.ª Presidente: Autorizo. 
Data de Decisão: 13-02-2009 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à “Junta Metropolitana – Área 
Metropolitana de Lisboa”, no valor de € 29.786,00, referente à 
comparticipação financeira de 2009, de acordo com a 
Informação nº1941/DGAF/DF/SC/FS de 06-02-2009. 
Decisão da Sr.ª Presidente: Autorizo. 
Data de Decisão: 20-02-2009 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à “AMEGA – Associação de Municípios 
para Estudos e Gestão da Água”, no valor de € 1.387,52, 
referente a 50% da quotização anual de 2009, de acordo com a 
Informação nº3354/DGAF/DF/SC de 09-03-2009. 
Decisão da Sr.ª Presidente: Autorizo. 
Data de Decisão: 10-03-2009 
 
 
Despachos exarados pelo Sr. Director do DGAF: 
 
Assunto: Pedido de autorização de reembolso ao Dr. Sérgio 
Pipa, no valor de € 81,25, de acordo com a Informação 
nº18380/DGAF/DF/SC/FS de 27-11-2008. 
Decisão do Sr. Director do DGAF: Autorizo. 
Data de Decisão: 28-11-2008 
 

Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à “Faxcópia, Lda.”, no valor de € 2.155,53, 
referente a juros de mora, de acordo com a Informação 
nº2009/1258 de 27-01-2009. 
Decisão do Sr. Director do DGAF: Autorizo. 
Data de Decisão: 29-01-2009 
 
 
Despachos exarados pelo Sr. Chefe da Divisão Financeira: 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à “Valorsul, S.A.”, no valor de € 113,16, 
referente a juros de mora, de acordo com a Informação 
nº2008/18819 de 10-12-2008. 
Decisão do Sr. Chefe da Divisão Financeira: Tomei 
Conhecimento e Autorizo 
Data de Decisão: 11-12-2008 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à “Valorsul, S.A.”, no valor de € 431,85, 
referente a juros de mora, de acordo com a Informação 
nº2008/19179 de 17-12-2008. 
Decisão do Sr. Chefe da Divisão Financeira: Tomei 
Conhecimento e Autorizo 
Data de Decisão: 17-12-2008 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à “Valorsul, S.A.”, no valor de € 272,30, 
referente a juros de mora, de acordo com a Informação 
nº2009/1376 de 29-01-2009. 
Decisão do Sr. Chefe da Divisão Financeira: Tomei 
Conhecimento e Autorizo 
Data de Decisão: 29-01-2009 
 
Assunto: Pedido de autorização de reembolso a Gracinda Lucas, 
no valor de € 16,80, de acordo com a Informação nº2009/3494 
de 10-03-2009. 
Decisão do Sr. Chefe da Divisão Financeira: Tomei 
Conhecimento e Autorizo. 
Data de Decisão: 10-03-2009 

 
 
 
 

Administração Jurídica 
e Administração Geral 

 

 
Decisões tomadas pelo Senhor Director do Departamento de 
Administração Jurídica e Geral, ao abrigo das competências 
subdelegadas, no âmbito da Divisão de Património, nos termos 
da Informação dos serviços com o n.º Interno/2009/4091, de 
2008.03.20:  
 
Informação nº 2008/17543 
Data: 2008 -11-12 
Assunto: LUBAN - facturação 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação 
Valor: 666,00€ 
Data: 2008.11.12 
 
Informação nº 2008/ 17912 
Data: 2008 -11-18 
Assunto: EDP- fornecimento de Electricidade em 
Polidesportivos facturação – de 2008 
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Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação 
Valor: 1318,71€ 
Data: 2008.11.18 
 
Informação nº 2008/ 17911 
Data: 2008 -11-18 
Assunto: EDP- Fornecimento de Electricidade em Habitação 
Social facturação de 2008 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação 
Valor: 499,52€ 
Data: 2008.11.18 
 
Informação nº 2008/18118 
Data: 2008 -11-24 
Assunto: Seguros de Recheios dos Serviços – Municipais – 
Apólices ME 21333450  
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação 
Valor: 1.015,45€ 
Data: 2008.11.24 
 
Informação nº 2008/ 18196 
Data: 2008 -11-25 
Assunto: Konica Minolta- Pedido de cabimento, compromisso e 
pagamento 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação 
Valor: 438,51€ 
Data: 2008.11.25 
 
Informação nº 2008/18222 
Data: 2008 -11-25 
Assunto: Konica Minolta- facturação 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação 
Valor: 569,92€ 
Data: 2008.11.25 
 
Informação nº 2008/18209 
Data: 2008 -11-25 
Assunto: Konica Minolta - facturação 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação 
Valor: 139,20€ 
Data: 2008.11.25 
 
Informação nº 2008/18305 
Data: 2008 -11-26 
Assunto: Recibo de Reembolso 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação 
Valor: 133,71€ 
Data: 2008.11.26 
 
Informação nº 2008/ 18276 
Data: 2008 -11-26 
Assunto: Canon Portugal - facturação  
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação 
Valor: 232,63€ 
Data: 2008.11.26 
 
Informação nº 2008/18338 
Data: 2008 -11-27 
Assunto: Luban - facturação 

Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação 
Valor: 347,40€ 
Data: 2008.11.27 
 
Informação nº 2008/18346 
Data: 2008 -11-27 
Assunto: Konica Minolta - facturação 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação 
Valor: 139,20€ 
Data: 2008.11.27 
 
Informação nº 2008/18364 
Data: 2008 -11-27 
Assunto: Recibo de Reembolso 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação 
Valor: 69,10€ 
Data: 2008.11.27 
 
Informação nº 2008/18359 
Data: 2008 -11-27 
Assunto: Lisboagás – consumo de gás natural facturação de 
Novembro de 2008 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação 
Valor: 408.96€ 
Data: 2008.11.27 
 
Informação nº 2008/18358 
Data: 2008 -11-27 
Assunto: TV Cabo facturação – Novembro de 2008 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação 
Valor: 39,15€ 
Data: 2008.11.27 
 
Informação nº 2008/ 18424 
Data: 2008 -12-02 
Assunto: Konica Minolta - facturação 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação 
Valor: 281,84€ 
Data: 2008.12.02 
 
Informação nº 2008/18441 
Data: 2008 -12-02 
Assunto: Konica Minolta -facturação 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação 
Valor: 535,72 
Data: 2008.12.02 
 
Informação nº 2008/ 18650 
Data: 2008 -12-05 
Assunto: Seguros Multiriscos Festival Multicultural Rota: 
Gentes, Culturas e Comunidades” 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação 
Valor: 29,36€ 
Data: 2008,12.05 
 
Informação nº 2008/18645 
Data: 2008/12/05 
Assunto: 3M - facturação 
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Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação 
Valor: 992,22€ 
Data: 2008.12.05 
 
Informação nº 2008/18863 
Data: 2008 -12-10 
Assunto: Lisboagás – Consumo de gás natural facturação de 
Novembro de 2008 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação 
Valor: 265,64€ 
Data: 2008.12.10 
 
Informação nº 2008/18861 
Data: 2008 -12-10 
Assunto: Facturação da TV Cabo 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação 
Valor: 23,30€ 
Data: 2008.12.10 
 
Informação nº 2008/18939 
Data: 2008 -12-11 
Assunto: SMAS de Loures Fornecimento de Água em serviços 
Municipais Quinta da Memória - Centro de Exposições – 
facturação Novembro 2008 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação 
Valor: 17,36€ 
Data: 2008.12.11 
 
Informação nº 2008/19183 
Data: 2008 -12-17 
Assunto: Seguro Multiriscos dos Estabelecimentos de Ensino 
Pré-Escolar e 1 Ciclo 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação 
Valor: 536,99€ 
Data: 2008.12.17 
 
Informação nº 2008/19200 
Data: 2008 -12-17 
Assunto: Seguro Automóvel 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação 
Valor: 6.695,54€ 
Data: 2008.12.17 
 
Informação nº 2 009/159 
Data: 2009-01-07 
Assunto: Seguro Multiriscos - CURPIO 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação 
Valor: 149,22€ 
Data: 2009.01.07 
 
Informação nº 2009/221 
Data: 2008 -01-08 
Assunto: PFE – Pedido de cabimento 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação 
Valor: 804,48€ 
Data: 2009.01.08 
 
 
 

Informação nº 2009/191 
Data: 2008 -01-07 
Assunto: Seguro Automóvel 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação 
Valor: 1.423,49€ 
Data: 2009.01.07 
 
Informação nº 2009/179 
Data: 2008 -01-07 
Assunto: Seguro Automóvel 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação 
Valor: 1.292,07€ 
Data: 2009.01.07 
 
Informação nº 2009/229 
Data: 2009-01-08  
Assunto: Konica Minolta - facturação 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação 
Valor: 139,20€ 
Data: 2009.01.08 
 
Informação nº 2009/230 
Data: 2009/01/08  
Assunto: Konica Minolta – facturação de cópias  
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação 
Valor: 139,20€ 
Data: 2009.01.08 
 
Informação nº 2009/232 
Data: 2009/-01-09  
Assunto: Lisboagás - Consumo de gás natural facturação de 
Dezembro de 2008  
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação 
Valor: 200,90€ 
Data: 2009.01.09 
 
Informação nº 2009/1178 
Data: 2009/ 01/27 
Assunto: Lisboagás – consumo de gás natural facturação de 
Janeiro de 2009 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação 
Valor: 172,81€ 
Data: 2009.01.27 
 
Informação nº 2009/1067 
Data: 2009/ 01/23 
Assunto: Faxcópia - facturação 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação 
Valor: 216,00€ 
Data: 2009. 01.23 
 
Informação nº 2009/ 1190 
Data: 2009/ 01/90 
Assunto: EDP- Fornecimento de Electricidade em Escolas 
Municipais facturação - Dezembro 2008   
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação 
Valor: 515,81€ 
Data: 2009.01.26 
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Informação nº 2009/1068 
Data: 2009/ 01/23 
Assunto: Reproeste -facturação 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação 
Valor: 295,33€ 
Data: 2009.01.23 
 
Informação nº 2009/983 
Data: 2009/ 01/22 
Assunto: Lisboagás – Consumo de gás natural facturação de 
Janeiro de 2009 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação 
Valor: 48,16€ 
Data: 2009.01.22 
 
Informação nº 2009/1027 
Data: 2009/ 01/22 
Assunto: Lisboagás – Consumo de gás natural facturação de 
2009 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação 
Valor: 118,66€ 
Data: 2009. 01.22 
 
Informação nº 2009/1091 
Data: 2009/ 01/23 
Assunto: Konica Minolta - facturação 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação 
Valor: 139,20€ 
Data: 2009. 01.23 
 
Informação nº 2009/859 
Data: 2009/ 01/20 
Assunto: EDP – Fornecimento de Electricidade em Habitação 
Social facturação Dezembro 2008 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação 
Valor: 633,09€ 
Data: 2009.01.20 
 
Informação nº 2009/858 
Data: 2009/ 01/20 
Assunto: EDP- fornecimento de Electricidade em 
Polidesportivos Municipais facturação – Dezembro 2008 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação 
Valor: 996,96€ 
Data: 2009.01.20 
 
Informação nº 2009/667 
Data: 2009/ 01/21 
Assunto: Recibo de Reembolso 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação 
Valor: 150,00€ 
Data: 2009 01.21 
 
Informação nº 2009/903 
Data: 2009/ 01/21 
Assunto: Seguro Automóvel 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação 
Valor: 87,34€ 
Data: 2009.01.21 

Informação nº 2009/ 905 
Data: 2009/ 01/21 
Assunto: Reproeste - facturação 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação 
Valor: 1.220,67€ 
Data: 200901.21 
 
Informação nº 2009/ 744 
Data: 2009/ 01/19 
Assunto: Luban - facturação 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação 
Valor: 619,14€ 
Data: 2009.01.19 
 
Informação nº 2009/705 
Data: 2009/ 01/16 
Assunto: SMAS de Loures fornecimento de Água em serviços 
Municipais – Quinta da Memória – Centro de Exposições – de 
facturação Dezembro 2009 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação 
Valor: 17,36€ 
Data: 2009. 01.16 
 
Informação nº 2009/ 686 
Data: 2009/ 01/16 
Assunto: Xerox – facturação de cópias em excesso 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação 
Valor: 108,10€ 
Data: 2009.01.16 
 
Informação nº 2009/660 
Data: 2009/ 01/16 
Assunto: Seguro Automóvel 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação 
Valor: 651,17€ 
Data: 2009 01.16 
 
Informação nº 2009/532 
Data: 2009/ 01/14 
Assunto: Konica Minolta – facturação de cópias 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação 
Valor: 60,10€ 
Data: 2009 01.14 
 
Informação nº 2009/505 
Data: 2009/ 01/14 
Assunto: EDP – fornecimento de electricidade em Habitação 
Social facturação – Novembro 2008 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação 
Valor: 135,59€ 
Data: 2009.01.14 
 
Informação nº 2009/506 
Data: 2009/ 01/14 
Assunto: EDP – fornecimento de Electricidade em 
Polidesportivos facturação – Novembro 2008 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação 
Valor:896,10€ 
Data: 2009 
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Informação nº 2009/510 
Data: 2009/ 01/14 
Assunto: Luban - facturação 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação 
Valor:451,50€ 
Data: 2009 .01.14 
 
Informação nº 2009/496 
Data: 2009/ 01/14 
Assunto: Konica Minolta - facturação 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação 
Valor: 292,34€ 
Data: 2009 01.14 
 
Informação nº 2009/ 476 
Data: 2009/01/13 
Assunto: EDP – fornecimento de electricidade em serviços 
Municipais facturação Novembro 2008 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação 
Valor: 36,70€ 
Data: 2009 01.13 
 
Informação nº 2009/398 
Data: 2009/ 01/12 
Assunto: TVcabo – facturação – Dezembro de 2008 pedido de 
estorno  
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação 
Valor: 23,30€ 
Data: 2009. 01.12 
 
Informação nº 2009 /225 
Data: 2009/ 01/12 
Assunto: TVcabo – facturação – Dezembro de 2008 pedido de 
estorno  
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação 
Valor: 15,35€ 
Data: 2009 01.12 
 
Informação nº 2009 /399 
Data: 2009/ 01/12 
Assunto: TVcabo – Facturação de Dezembro de 2008 e pedido 
de estorno  
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação 
Valor: 23,30€ 
Data: 2009. 01.12 
 
Informação nº 2009 /324 
Data: 2009/01/08 
Assunto: Cabimento adicional de renda. 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação 
Valor:59,00€ 
Data: 2009/01/08 
 
Informação nº 2009/1519 
Data: 2009-01-30  
Assunto: SMAS de Loures fornecimento de água em Serviços 
Municipais – Quinta da Memória -Centro de Exposições – 
facturação Janeiro 2009  
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação 

Valor: 17,84€ 
Data: 2009.01.30 
 
Informação nº 2009/1561 
Data: 2009 -02-02  
Assunto: Seguro Acidentes Pessoais – Executivo da CMO 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação 
Valor: 894,52€ 
Data: 2009.02.02 
 
Informação nº 2009/1568 
Data: 2009 -02-02  
Assunto: Seguro Mercadorias Transportadas na viatura 
Municipal 83-72-RF 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação 
Valor: 299,28€ 
Data: 2009 02.02 
 
Informação nº 2009/1935 
Data: 2009 – 02-06  
Assunto: EDP – Fornecimento de Electricidade em Serviço 
Municipal facturação – Janeiro 2009 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação 
Valor: 252,49€ 
Data: 2009.02.06 
 
Informação nº 2009/1950 
Data: 2009-02-06  
Assunto: TV cabo facturação -Janeiro de 2009 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação 
Valor: 62,45€ 
Data: 2009.02.06 
 
Informação nº 2009/2084 
Data: 2009-02-09  
Assunto: Konica Minolta - facturação 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação 
Valor: 619,19€ 
Data:  2009.02.09 
 
Informação nº 2009/2324 
Data: 2009 - 02-12  
Assunto: Lisboagás – Consumo de gás natural facturação de 
2009 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação 
Valor: 426,80€ 
Data: 2009.02.12 
 
Informação nº 2009/2362 
Data: 2009-02-13  
Assunto: Konica Minolta - facturação 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação 
Valor: 159,56€ 
Data: 2009.02.13 
 
Informação nº 2009 /2352 
Data: 2009-02-13  
Assunto: Seguro Multiriscos – Loja Munícipe 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação 
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Valor: 50,44€ 
Data: 2009.02.13 
 
Informação nº 2009 /2425 
Data: 2009 -02-16  
Assunto: Konica Minolta – facturação de cópias  
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação 
Valor: 49,74€ 
Data: 2009 02.16 
 
Informação nº 2009 /2381 
Data: 2009- 02-16  
Assunto: SMAS de Loures facturação relativa ao desentupimento 
de esgotos na escola P.S.A. 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação 
Valor: 176,82€ 
Data: 2009 02.16 
 
Informação nº 2009 /2606 
Data: 2009 -02-18  
Assunto: ABC da Musica – seguro de instrumentos Musicais 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação 
Valor: 124,71€ 
Data: 2009.02.18 
  
Informação nº 2009 /2599 
Data: 2009 -02-18  
Assunto: Luban - facturação  
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação 
Valor: 901,50€ 
Data: 2009.02.18 
 
Informação nº 2009 / 2653 
Data: 2009 -02- 20  
Assunto: EDP- Fornecimento de Electricidade em Habitação 
Social facturação -Janeiro 2009   
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação 
Valor: 143,07€ 
Data: 2009.02.20 
 
Informação nº 2009 /2773 
Data: 2009 -02-27  
Assunto: TV Cabo facturação – Fevereiro de 2009 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação 
Valor: 23,30€ 
Data: 2009.02.27  
 
Informação nº 2009 /2783 
Data: 2009 -02-25  
Assunto: Luban - facturação  
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação 
Valor: 852,85€ 
Data: 2009. 02.25 
 
Informação nº 2009/ 2860 
Data: 2009 -02-26  
Assunto: EDP -fornecimento de electricidade em Equipamentos 
Municipais Quinta Segulim facturação – Janeiro 2009   
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação 

Valor: 107,67€ 
Data: 2009.02.26 
 
Informação nº 2009 / 3134 
Data: 2009 -03-04  
Assunto: Luban - facturação 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação 
Valor: 597,30€ 
Data: 2009.03.04 
 
Informação nº 2009 /3226 
Data: 2009 – 03-05  
Assunto: Seguro Automóvel - Março 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação 
Valor: 1.265,22€ 
Data: 2009.03.05 
 
Informação nº 2009 /3274 
Data: 2009-03-06 
Assunto: Vigilarme -facturação  
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação 
Valor: 137,26€ 
Data: 2009.03.04 
 
Informação nº 2009 /3376 
Data: 2009-03-09  
Assunto: EDP- fornecimento de electricidade em Serviço 
Municipal facturação – Fevereiro de 2009   
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação 
Valor: 284,73€ 
Data: 2009.03.09 
 
Informação nº 2009 /3336 
Data: 2009 -03-06  
Assunto: SMAS de Loures Fornecimento de água em 
Polidesportivos – facturação de 12-2008  
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação 
Valor: 1.161,49€ 
Data: 2009.03.06 
 
Informação nº 2009 /3551 
Data: 2009 03-11  
Assunto: Seguro Automóvel   
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente inf 
Valor: 10,20€ 
Data: 2009.03.11 
 
Informação nº 2009 /3583 
Data: 2009 03-11  
Assunto: Seguro Automóvel  
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação 
Valor: 863,59€ 
Data: 2009.03.11 
 
Informação nº 2009 / 3581 
Data: 2009 03-11  
Assunto: Seguro Paredes – Fracções da CMO    
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação 
Valor: 1.201,16€ 
Data: 2009.03.11 
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Informação nº 2009 / 3610 
Data: 2009 03-12  
Assunto: Canon facturação  
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação 
Valor: 587,80€ 
Data: 2009.03.12 
 
Informação nº 2009 / 3661 
Data: 2009 03-12  
Assunto: Konica Minolta - facturação   
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação 
Valor: 146,17€ 
Data: 2009.03.12 
 
Informação nº 2009 / 3691 
Data: 2009 03-13  
Assunto: Konica Minolta - facturação  
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação 
Valor: 569,31€ 
Data: 2009.03.13 

 
 
 
 

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/2009/4903, de 2009.04.06, referente ao 
período de 17 a 31 de Março de 2009: 
 
Departamento de Habitação Saúde e Assuntos Sociais 
 
Sector de Reabilitação de Habitação 
 
EDOC/2008/5546 
Interno/2009/1961 de 2009-02-05 
Assunto: Libertação de garantia bancária. Empreitada de obras 
de reabilitação do fogo municipal sito na Pta. Alice Pestana, nº 3, 
1º A – Arroja/Odivelas. 
Decisão: Ao DGAF/DF, para libertação da garantia bancária 
respeitante a esta empreitada, na sequência da homologação pela 
Sra. Presidente da Câmara do Auto de Recepção Definitiva.    
Data: 2009-02-09 
 
 
 
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/2009/4902, de 2009.04.06, referente ao período de 
17 a 31 de Março de 2009: 
 
 
 
 
 
 

Departamento de Habitação Saúde e Assuntos Sociais 
 
Sector de Gestão do Parque Habitacional 
 
EDOC/2009/16161 
Interno/2009/3714 de 2009-03-12 
Assunto: Regularização de dívida. Titular: Lúcia Olival Borges 
Fernandes. Fogo: Rua António Aleixo, nº 9, 2º Dto, Póvoa de 
Santo Adrião. 
Decisão: Regularização de dívida referente a rendas em atraso – 
Fogo Municipal: Rua António Aleixo nº 9 – 2º Dto. – Póvoa de 
Santo Adrião, Inquilino: Lúcia Olival Borges Fernandes, no 
valor de € 189,47, através de um plano de regularização de 4 
prestações mensais no valor de € 47,36 cada, e uma última no 
valor de € 47,39 com início em Maio de 2009. 
Data: 2009-03-18 
 
EDOC/2009/8967 
Interno/2009/3713 de 2009-03-12 
Assunto: Reajustamento da renda. Fogo: Rua Heróis de Mucaba, 
6 – 3º Frente – Pontinha. Titular: Joaquim Teixeira Cardoso. 
Decisão: Reajustamento do valor da renda de € 133,82 para o 
valor de € 64,70, com início de pagamento em Abril de 2009, 
tendo em conta a composição e rendimentos do agregado 
familiar de Joaquim Teixeira Cardoso, residente na Rua Heróis 
de Mucaba, nº 6 – 3º Frente – Pontinha. 
Data: 2009-03-25 
 
EDOC/2009/16057 
Interno/2009/4359 de 2009-03-25 
Assunto: Reajustamento de Renda. Fogo: Urb. Da Arroja, Rua 
Dr. Elysio Moura, lote 3, 2º Dto. Odivelas. Titular: António da 
Rocha Pinto. 
Decisão: Reajustamento da renda de € 177,71 para € 4,50, com 
início do pagamento em Abril de 2009, tendo em conta a 
composição e rendimentos do agregado familiar de António da 
Rocha Pinto, residente na Urbanização da Arroja, Rua Dr. Elysio 
Moura, lote 3, 2º Dto., Odivelas. 
Data: 2009-03-31 
 
 
Sector de Intervenção Social 
 
EDOC/2009/17087 
Interno/2009/4030 de 2009-03-18 
Assunto: Actualização do agregado familiar e Reajustamento da 
renda, de José Gomes Correia, titular do fogo sito na Rua 
António Aleixo, nº 1 – 3º Esq. Póvoa de Santo Adrião. 
Decisão: Actualização do agregado familiar de José Gomes 
Correia (CF), ao abrigo do reagrupamento familiar, composto 
por Inácia Mendes Lopes (companheira), João Lopes Mendes 
Correia (filho), Aldair Mendes Correia ( enteado) e Hélder de 
Jesus Lopes Monteiro ( enteado), bem como o reajustamento da 
renda de € 65,42 para um valor de renda mínima de € 4,50, com 
inicio de pagamento em Abril de 2009, tendo em conta a 
composição e rendimentos do agregado familiar de José Gomes 
Correia, residente na Rua António Aleixo, nº 1 – 3º Esq. – 
Póvoa de Santo Adrião.  
Data: 2009-03-20 
 
EDOC/2009/8619 
Interno/2009/3949 de 2009-03-18 
Assunto: Exclusão do PER de elemento do agregado recenseado 
com o registo de matrícula nº 072.001.01. Audiência de 
interessados.  
Decisão: Exclusão do PER de Ângela Margarida Madeira 
Bernardino, recenseada no PER com o nº 072.001.01, por falta 
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de residência permanente na construção precária nº 1, do Núcleo 
72 PER, Estrada da Correia – Pontinha, através de afixação de 
Edital nº 020/VJE/2009, para audiência de interessados. 
Data: 2009-03-24 
 
EDOC/2009/5985 
Interno/2009/3486 de 2009-03-10 
Assunto: Construção de barraca nova frente ao Nº 45N do 
Bairro do Barruncho, Freguesia da Póvoa de Santo Adrião. 
Edital nº 16/VJE/2009. 
Decisão: Assinatura de Edital nº 16/VJE/2009, para demolição 
da barraca nova construída frente ao Nº 45 do Bairro do 
Barruncho – Póvoa de Santo Adrião, por falta de licenciamento 
e insusceptibilidade de obtenção do mesmo por violação dos 
critérios de habitabilidade, salubridade e segurança, a partir da 
data de afixação desta, dispõe do prazo de 10 dias úteis para 
demolir voluntariamente a referida construção, sob pena de, o 
não fazendo, a autarquia proceder à demolição coerciva. 
Data: 2009-03-25 
 
EDOC/2009/5522 
Interno/2009/3531 de 2009-03-11 
Assunto: Exclusão do PER de elementos do agregado 
recenseado com o registo de matrícula nº 062.008.01. Decisão 
Final. 
Decisão: Exclusão do PER nº 062.008.01 de Célia Maria Leão da 
Silva Ferreira Pereira, Paula Cristina Ferreira Pereira, Cláudia 
Alexandra Ferreira Pereira e Marta Raquel Ferreira Pereira, por, 
após decorrido o prazo, não ter sido reclamado o edital nº 
004/VJE/2009, afixado em 2 de Fevereiro de 2009, que 
propunha a exclusão do PER por falta de residência permanente 
na construção precária nº 08, do Núcleo 62 PER, Estrada da 
Correia – Pontinha, através de afixação de edital nº 
17/VJE/2009 – Decisão Final. 
Data: 2009-03-25 
 
EDOC/2009/17552 
Interno/2009/4121 de 2009-03-20 
Assunto: Proposta de atribuição do fogo sito na Praceta 25 de 
Agosto, nº 2 – 1º Dto., Freguesia de Famões, tipologia3.  
Decisão: Realojamento definitivo, ao agregado familiar de 
Deolinda Abreu, para um fogo municipal de tipologia 3, sito na 
Praceta 25 de Agosto, nº 2 – 1º Dto. – Famões.  
Data: 2009-03-25 
 
 
 
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/2009/4542, de 2009.03.31, 
referente ao período de 17 a 31 de Março de 2009: 
 
Assunto: Actualização de renda do fogo, sito na Praceta Florbela 
Espanca nº3 C/V Esq. – Arroja, Odivelas, formalizado ao 
abrigo do programa Prohabita, com efeitos a partir de Abril a 
Dezembro/09, no valor mensal de € 390,64 (trezentos e noventa 
euros e sessenta e quatro cêntimos) de acordo com a informação 
n.º Interno/2009/3441, 2009-03-10. 
Decisão da Directora do DHSAS: Ao DGAF/DF: Para os 
necessários efeitos, no que concerne à actualização da renda do 
fogo abaixo referido, cuja verba deverá ser cabimentada, 
compromissada e paga, a partir de 1 de Abril. Chama-se a 
atenção para o último parágrafo desta informação, solicitando-se 
que o DGAF informe o IHRU desta actualização de renda. 
Data da Decisão: 2009-03-16 

Assunto: Pagamento de quotas de 2009 do Condomínio do 
Edifício n.º 2 – Rua Rainha Santa Isabel – Famões, no valor de € 
576 (quinhentos e setenta e seis euros), de acordo com a 
informação n.º Interno/2009/3442, 2009-03-10. 
Decisão da Directora do DHSAS: Ao DGAF/DF: Solicita-se o 
compromisso e pagamento da verba abaixo indicada na 
informação, tendo em vista o cumprimento das obrigações da 
autarquia enquanto condómina do edifício abaixo identificado. 
Data da Decisão: 2009-03-24 
 
Assunto: Pagamento de quotas de 2009 do Condomínio do 
Edifício n.º 30 – Rua Jorge de Sena – Odivelas, no valor de € 
230 (duzentos e trinta euros), de acordo com a informação n.º 
Interno/2009/3967, 2009-03-18. 
Decisão da Directora do DHSAS: Ao DGAF/DF: Solicita-se o 
compromisso e pagamento da verba indicada nesta informação, 
tendo em vista o cumprimento das obrigações da autarquia 
enquanto condómina do edifício abaixo identificado. 
Data da Decisão: 2009-03-24 
 
Assunto: Pagamento de quotas de 2009 do Condomínio do 
Edifício n.º 13 – Rua Candido Oliveira – Póvoa de Santo 
Adrião, no valor de € 276 (duzentos e setenta e seis euros), bem 
como quota extraordinária para despesa de obras no valor de 
€120 (cento e vinte euros), perfazendo um total de 396 
(trezentos e noventa e seis euros) de acordo com a informação 
n.º Interno/2009/3254, 2009-03-05. 
Decisão da Directora do DHSAS: Ao DGAF/DF: Solicita-se os 
bons ofícios desse serviço no sentido de proceder ao 
compromisso e pagamento das verbas apresentadas nesta 
informação, tendo em vista o cumprimento das obrigações da 
autarquia enquanto condómina do edifício abaixo identificado. 
Data da Decisão: 2009-03-24 
 
 
 

 

SOCIOCULTURAL 
 

 
 
Decisões com eficácia externa, tomadas no âmbito do 
Departamento Sociocultural, pela Senhora Vereadora Maria 
Fernanda Franchi, ao abrigo das competências subdelegadas pelo 
Despacho n.º 10/PRES/2005, nos termos da Informação n.º 
Interno/2009/4634, de 2009.04.01, referente ao período de 18 
de Fevereiro a 31 de Março de 2009: 
 
Departamento Sociocultural 
 
Divisão de Projectos Sócio-Educativos 
 
Informação n.º Interno/2009/3803 
Assunto: Compromisso e pagamento da 2ª prestação de 
subsídios às Escolas do Ensino Secundário e Profissional para os 
projectos escolares, ano lectivo 2008/2009, no valor total de 
€4.532,42.  
Decisão: Autorizo. Ao DGAF/DF para os devidos efeitos. 
Data: 18-03-2009 
 
Informação n.º Interno/2009/3941 
Assunto: Pagamento da Factura da Rodoviária de Lisboa, no 
valor de €332.  
Decisão: Ao DGAF/DF. Autorizo. Para pagamento da factura à 
R. N. 
Data: 20-03-2009 
 


