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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

1100..ªª  RREEUUNNIIÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  
 

RReeaalliizzaaddaa  eemm  2200  ddee  MMaaiioo  ddee  22000099  
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

ACTAS 
 

 
 

ACTA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 
Acta da 16ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, realizada em 27 de Agosto de 2008. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

ACTA DA 15ªREUNIÃO ORDINÁRIA E DA 3ª REUNIÃO 
EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 
Acta da 3ª Reunião Extraordinária realizada no dia 31 de 
Julho de 2008 e a acta da 15ª Reunião Ordinária da 
Câmara Municipal de Odivelas, realizada no dia 29 de 
Julho de 2008. 
 
(Aprovadas por unanimidade) 

 
 
 
 

ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 
 

 
 

QUARTA ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 
 

Quarta Alteração Orçamental, de acordo com o proposto 
na informação n.º Interno/2009/6660, de 2009-05-13, e 
nos termos dos Mapas anexos à informação, que farão 
parte integrante da acta da presente reunião. 

 
4.º Alteração Orçamental 

 
A 5ª Modificação Orçamental de 2009 encontra-se 
devidamente calendarizada e surge da necessidade 
premente de reforço de algumas rubricas, donde se 
destacam: 

- O Departamento de Administração Jurídica e Geral, 
com um reforço de 37.000,00 Euros (trinta e sete mil 
euros) no projecto 243/A/2009 para assegurar o contrato 
de Vigilância e Segurança; 
 
- O Departamento de Habitação, Saúde e Assuntos 
Sociais, reforçado em 41.850,00 Euros (quarenta e um mil 
oitocentos e cinquenta euros) para a realização das 
iniciativas Férias Desportivas e Eco Patrulheiros, no 
âmbito dos Assuntos Sociais; 
 
- O Departamento Sócio-Cultural, com especial incidência 
na Educação, onde os reforços ascendem aos 166.400,00 
Euros (cento e sessenta e seis mil e quatrocentos euros), 
entre o Apetrechamento de Escolas - projecto 
152/I/2009, os Refeitórios Escolares — projecto 
156/I/2009, a Componente de apoio à família — projecto 
226/A/2009 e Auxílios Económicos — projecto 
220/A/2009; 
 
E o Departamento de Obras Municipais, totalizando os 
reforços em 591.000,00 Euros (quinhentos e noventa e 
um mil euros), onde se destacam o projecto 45/I/2009 da 
Escola EB1 /JI de Caneças e as Intervenções Diversas em 
Escolas — projecto 61/I/2009. 
 
Outras alterações foram efectuadas, mantendo sempre o 
equilíbrio entre os diminuições e reforços, fazendo com 
que a Modificação Orçamental totalize 772.510,0 Euros 
(Setecentos e setenta e dois mil quinhentos e dez euros), 
verificando-se um aumento das despesas de capital no 
valor de 113.750,00 Euros (cento e treze mil setecentos e 
cinquenta euros) por contrapartida de um decréscimo de 
igual montante ao nível das despesas correntes, conforme 
Mapa Síntese: 

 

 
 
(Aprovada por maioria) 

 
 
 
 

FUNCIONAMENTO DO MUNICÍPIO 
 

 
 

REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE MOTORISTAS 
DE TRANSPORTES COLECTIVOS 

 
Proposta de regularização da situação de três motoristas 
de transportes colectivos, no âmbito do desajustamento 
funcional, os quais são detentores da categoria de 
motorista de pesados, e que exercem funções de 
motoristas de transportes colectivos, nos termos e de 
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acordo com a proposta apresentada pela Senhora 
Presidente da Câmara:  
 
“…Todavia, e porque é objectivo deste Executivo 
Municipal resolver esta situação, cuja injustiça 
reconhecemos, iremos tentar o recurso ao mecanismo 
previsto no n.º 1, do art. 48.° da Lei n.º 12-A/2008, de 27 
de Fevereiro, que dispõe « Ainda que não se encontrem 
reunidos os requisitos previstos no n.º 1 do artigo 
anterior, o dirigente máximo do órgão ou serviço, ouvido 
o Conselho Coordenador da Avaliação,… pode alterar, 
para a posição remuneratória imediatamente seguinte 
àquela em que se encontra, o posicionamento 
remuneratório do trabalhador em cuja última avaliação do 
desempenho tenha obtido a menção máxima ou a 
imediatamente inferior». 
 
Atendendo a que a concretização da presente proposta 
que visa o reposicionamento remuneratório destes três 
motoristas, depende da decisão do Conselho Coordenador 
de Avaliação, no âmbito de aplicação do SIADAP, nos 
termos da legislação invocada, o Executivo delibera, em 
nome do princípio da legalidade, aprovar a solução 
apresentada com a reserva de que a sua implementação 
fica dependente dos resultados da avaliação em curso.” 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

PROVEDOR MUNICIPAL DOS 
CIDADÃOS COM DEFICIÊNCIA 

 

 
 

CRIAÇÃO DO CARGO DE PROVEDOR MUNICIPAL DOS 
CIDADÃOS COM DEFICIÊNCIA 

 
Proposta de Criação do Cargo de Provedor Municipal dos 
Cidadãos com Deficiência, nas condições da Proposta da 
Senhora Presidente, datada de 6 de Maio de 2009. 
 
 
“…Para o efeito, as competências do Provedor Municipal 
dos Cidadãos com Deficiência serão, nomeadamente: 
 
a) Contribuir para a coordenação de políticas municipais 
que promovam a participação das pessoas com deficiência 
e das suas famílias, em colaboração estreita com o 
Presidente da Câmara Municipal ou em quem este delegar; 
 
b) Dirigir recomendações aos órgãos competentes que 
promovam a participação das pessoas com deficiência e 
das suas famílias; 
 
c) Dirigir recomendações aos órgãos competentes no 
sentido de corrigirem actos ilegais ou que limitem, de 
qualquer forma, a participação das pessoas com 
deficiência; 
 

d) Pronunciar-se e emitir parecer sobre legislação 
respeitante às pessoas com deficiência; 
 
e) Pronunciar-se acerca de legislação existente, 
especialmente, caso haja necessidade de alteração da 
mesma; 
 
f) Apreciar, sem poder decisório, queixas apresentadas por 
cidadãos sobre acções ou omissões dos poderes públicos, 
dirigindo aos órgãos competentes as recomendações 
necessárias para prevenir e reparar injustiças, exclusões e 
descriminações em função da deficiência; 
 
g) Promover acções de informação e reflexão que ajudem 
a promover a participação das pessoas com deficiência; 
 
h) Solicitar informações às autoridades competentes sobre 
actividades de ONGS que intervenham na área da 
deficiência; 
 
i) Comunicar às autoridades judiciais e administrativas, 
acções e omissões que violem as leis e os direitos das 
pessoas com deficiência e das suas famílias; 
 
j) Colaborar com as Organizações Não Governamentais, 
nomeadamente as de pessoas com deficiência, para 
promover a participação e denunciar a descriminação; 
 
k) Promover a divulgação das normas internacionais e 
nacionais sobre a Prevenção, Habilitação, Reabilitação e 
Participação das Pessoas com Deficiência. 
 
l) Integrar o Conselho Consultivo para a Promoção das 
Acessibilidades  
 
Face ao exposto, proponho que a Câmara Municipal de 
Odivelas aprove: 
 
2. A criação do cargo de Provedor Municipal dos 
Cidadãos com Deficiência, com o objectivo de garantir e 
defender os direitos e interesses legalmente protegidos das 
pessoas com deficiência e das suas famílias, bem como, 
orientar a acção do Concelho de Odivelas no sentido de 
promover a plena participação desses cidadãos. 
 
3. Que a designação do Provedor Municipal dos Cidadãos 
com Deficiência recaia num cidadão que habite no 
concelho de Odivelas, preencha os requisitos de 
elegibilidade para cargos autárquicos, goze de comprovada 
reputação de integridade e independência e seja 
conhecedor das matérias relacionadas com as áreas da 
Prevenção, Habilitação, Reabilitação e Participação das 
Pessoas com Deficiência. 
 
4. Que além das supra referidas competências, as demais 
que forem adequadas incluir, bem como as condições que 
devam reger o exercício das funções do Provedor 
Municipal dos Cidadãos com Deficiência, constem de 
Regulamento a aprovar por este Executivo no prazo 
máximo de 90 dias. 
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5. Que seja incluída na redacção do n.º 1 do art.° 4° do 
Regulamento do Conselho Consultivo para a Promoção 
da Acessibilidade a referência ao Provedor Municipal dos 
Cidadãos com Deficiência. 
 
6. Que aprovado que seja o nome do cidadão que venha a 
ser designado pela Câmara Municipal para Provedor 
Municipal dos Cidadãos com Deficiência sob minha 
proposta, o mesmo seja submetido a ratificação da 
Assembleia Municipal.” 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

DESIGNAÇÃO DE REPRESENTANTES 
 

 
 

REPRESENTANTES DA CÂMARA MUNICIPAL NO CONSELHO 
GERAL DOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS NÃO 

AGRUPADAS DO MUNICÍPIO DE ODIVELAS 
 

Designação dos representantes da Câmara Municipal de 
Odivelas no Conselho Geral dos Agrupamentos de 
Escolas e Escolas Não Agrupadas (Escolas Secundárias e 
Escola Profissional) do Município de Odivelas, nos 
termos no n.º 3 do artigo 14º do Decreto-Lei 75/2008 de 
22 de Abril, de acordo com o proposto na informação nº 
interno/2009/6678, de 2009-05-14: 
 
Representantes: 
 
A Vereadora da Educação, Maria Fernanda Franchi; 
 
A Directora de Departamento, Dra. Margarida Freitas; 
 
A Chefe de Divisão de Projectos Sócio Educativos, Dra. 
Paula Freitas; 
 
A Chefe de Divisão de Gestão de Recursos Educativos e 
Acção Social Escolar, Dra. Lúcia Inácio; 
 
A Técnica Superior, Dra. Isabel Dias; 
 
A Técnica Superior, Dra. Débora Correia; 
 
A Técnica Superior, Dra. Marianela Rebelo; 
 
A Técnica Superior, Dra. Patrícia Folgado; 
 
A Técnica Superior, Dra. Gabriela Henriques; 
 
A Técnica Superior, Dra. Paula Reis; 
 
A Técnica Superior, Dra. Alexandra Amaral; 
 
O Técnico Superior, Dr. Gabriel Caetano. 
 

Mais se deliberou que a responsabilidade de indicação 
(escola a escola) dos representantes da Câmara Municipal 
nos Conselhos Gerais dos Agrupamentos de Escolas e 
Escolas Não Agrupadas, atrás referidos, seja confiada à 
Vereadora da Educação. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

FEIRAS 
 

 
 

PLANO ANUAL DE FEIRAS PARA 2009 
 

Plano Anual de Feiras para 2009, nos termos do n.º 2 do 
artigo 7.º, do Decreto-Lei n.º 42/2008 de 10 de Março, de 
acordo com o proposto na informação nº interno/2009/ 
4658, de 2009-03-30. 
 
 
Feira Semanal do Mercado Municipal de Canecas 
 
- Tipologia: Comércio de artigos variados, vestuário, 

artigos para o lar, rações para animais (...) 
- Localização: Imediações do mercado 
- Periodicidade: Todos os fins-de-semana 
 
Feira do Silvado (Odivelas) 
 
 - Tipologia: Comércio de artigos variados sobretudo 

vestuário e calçado 
- Localização: Parque Urbano do Silvado 
- Periodicidade: Todas as 2.ªs feiras 
 
Feira da Arroja (Odivelas) 
 
- Tipologia: Essencialmente comércio de géneros 

alimentares, criação (...) 
- Localização: Urbanização da Arroja 
- Periodicidade: Todos Sábados de manhã 
 
Feira de Artesanato (Póvoa Santo Adrião) 
 
- Tipologia: Exposição, troca e venda de produtos 

artesanais e antiguidades 
- Localização: Largo Major Rosa Bastos, junto à Igreja 

Matriz 
- Periodicidade: Último Domingo de cada mês de manhã 
 
Feira Semanal da Póvoa de Santo Adrião 
 
- Comércio de vários produtos, desde vestuário, calçado, 

utilidades para o lar, artigos de decoração (...) 
- Localização: Rua Dr. Francisco Sá Carneiro 
- Periodicidade: Todos os Sábados de manhã 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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PROTOCOLOS 
 

 
 

CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE A 
CÂMARA MUNICIPAL E A FUNDAÇÃO BIOLOGIC@, 

 
Protocolo de Colaboração a celebrar entre a Câmara 
Municipal de Odivelas e a Fundação Biologic@, na 
realização do Curso BioHorta, nos dias 30 de Maio e 6 de 
Junho de 2009, com 12 horas de duração, divididas em 
duas sessões teórico-práticas semanais, pretende 
proporcionar os conhecimentos necessários à criação e 
manutenção de uma horta biológica, respeitando o 
seguinte conteúdo programático: fertilidade do solo-
Compostagem/Sideração; técnicas de preparação do 
terreno; plantação/sementeira; limitação natural/equilíbrio 
do Ecossistema e controlo de infestantes/luta 
biológica/coberturas orgânicas. Este curso pode ser 
frequentado por qualquer pessoa com interesse no tema, 
não sendo necessária formação prévia. De acordo com o 
proposto na informação nº interno/2009/6000, de 2009-
04-30, e nas condições da Minuta de Protocolo anexa à 
informação. 

 
 

“Termos da Colaboração entre a Câmara Municipal de 
Odivelas e a Fundação Bi0lógic@ 

 
A Fundação Biologic@, com o apoio da Câmara 
Municipal de Odivelas, pretende promover um Curso 
Biohorta no Concelho de Odivelas, com o objectivo de 
divulgar junto de todos a quem possa interessar, 
conhecimentos sobre Agricultura Biológica, 
Compostagem de Matéria Orgânica e Protecção do 
Ambiente. 
 
Considerando que este curso irá contribuir para: 
 
- A promoção da formação e educação para a 
sustentabilidade; 
 
- O incremento de práticas que visem a introdução de 
medidas minimizadoras do impacto ambiental proveniente 
da Agricultura à escala doméstica e, desta forma, 
promover a sustentabilidade; 
 
São definidos os termos de colaboração entre a Câmara 
Municipal de Odivelas e a Biológic@, na realização do 
curso Biohortas, a decorrer entre as 14h00 e as 20h00 dos 
dias 30 de Maio e 6 de Junho, nos Viveiros Municipais de 
Famões, no Concelho de Odivelas. 

 
(Cláusula 1ª) 

 
A Câmara Municipal de Odivelas compromete-se a: 
 
1. Disponibilizar uma sala com capacidade para cerca de 
30 pessoas, com Data Show e quadro ou parede branca 
para projectar; 

2. Disponibilizar um Local para a parte prática do curso 
com cerca de 12 m2 de terreno arável disponível, para 
demonstração de como se planta, semeia, se faz 
compostagem e multiplicação de plantas; 
 
3. Apoiar a divulgação deste curso junto dos munícipes, 
nos locais habituais de divulgação (página web, colocação 
de alguns cartazes no edifício na Câmara Municipal e 
outros edifícios) ou outros meios que se entendam 
adequados. 

 
(Cláusula 2ª) 

 
A Biohort@ compromete-se a: 
 
1. Identificar o apoio e parceria da Câmara Municipal de 
Odivelas, através da inclusão do respectivo logótipo nos 
cartazes e no portal onde o curso é divulgado, no Manual 
a fornecer aos participantes, nos suportes pedagógicos da 
formação e, através da referência deste apoio nos meios 
de divulgação da Fundação, como a newsletter 
BioLogic@, os Press Release, entre outros; 
 
2. Oferecer 2 inscrições na referida formação à Câmara 
Municipal de Odivelas.” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROTOCOLO DE PARCERIA LOCAL PARA A GESTÃO DO 
PROGRAMA DE ACÇÃO DENOMINADO “POLÍTICA DE 

CIDADES – PARCERIAS PARA A REGENERAÇÃO URBANA” 
 
 

Minuta de Protocolo de Parceria Local para a Gestão do 
Programa de Acção Denominado “Política de Cidades – 
Parcerias para a Regeneração Urbana” – Programas 
Integrados de Requalificação e Inserção de Bairros 
Críticos, de acordo com o proposto na informação nº 
interno/2009/6713, de 2009-05-12, e nas condições da 
minuta de protocolo anexa à informação.  
 
Este Programa Operacional para a região de Lisboa, tem 
como finalidade a promoção integrada de um conjunto de 
acções que assente Acordos de Parceria, estabelecidos 
entre a Câmara Municipal e entidades publicas e privadas, 
cujos âmbitos de actuação possam contribuir para a 
regeneração, requalificação e inserção de bairros críticos, 
onde a situação social, económica e degradação urbana 
justifiquem intervenção especial. O Município de Odivelas 
pretende candidatar àquele Programa Operacional, um 
conjunto integrado de operações de valorização e 
requalificação da Vertente Sul de Odivelas.  
 
O Programa de Acção objecto de candidatura visará 
acções de qualificação do ambiente urbano, promoção da 
coesão e da inclusão sociais, da integração e da igualdade 
de oportunidades, revitalização socioeconómica e reforço 
da atractividade através de espaços de excelência urbana, 
promovendo: a requalificação de equipamentos sociais e 
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comunitários; o reforço de mobilidades; a requalificação 
de espaços públicos; acções de dinamização económica, 
criação de emprego e de empresas; acções inovadoras de 
formação e educação; acções de organização comunitária, 
associativismo e a interacção cultural. 
 
(Documento publicado em anexo) 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

ACORDO DE COLABORAÇÃO 
 

 
 

CANDIDATURA MUNICIPAL AO PROGRAMA PROHABITA Nº 328 
E MINUTA DO ACORDO DE COLABORAÇÃO 

 
Candidatura municipal ao Programa Prohabita nº 328. 
Minuta do acordo de colaboração a celebrar entre o 
Município de Odivelas e o Instituto da Habitação e da 
Reabilitação Urbana, através do qual o Município 
compromete-se a realojar no ano de 2009, 75 agregados 
familiares residentes no respectivo território em situação 
por ele verificada como de grave carência habitacional, 
identificados no processo de candidatura apresentado pelo 
Município ao IHRU, de acordo com o proposto na 
informação nº interno/2009/ 6762, de 2009-05-15, e nas 
condições da minuta anexa à informação. 

 
 

“Acordo de Colaboração 
 

A criação de condições de acesso a uma habitação 
condigna por parte dos estratos populacionais de menores 
recursos económicos constitui uma prioridade, não só da 
política do Governo para o sector da habitação, como das 
Administrações Local e Regional que se propõem 
combater as situações de grave carência habitacional 
existentes nas respectivas áreas de jurisdição. 
 
Tendo presente tal prioridade, o PROHABITA-Programa 
de Financiamento para Acesso à Habitação, criado pelo 
Decreto-Lei n.° 135/2004, de 3 de Junho e entretanto 
alterado pelo Decreto-Lei n.° 54/2007, de 12 de Março, 
veio dinamizar a resolução de situações de grave carência 
habitacional mediante a cooperação e a conjugação de 
esforços entre o Instituto da Habitação e da Reabilitação 
Urbana-IHRU e as Regiões Autónomas ou os Municípios, 
traduzidas na outorga de acordos de colaboração ao 
abrigo dos quais aquele Instituto concede o apoio 
financeiro e técnico necessários à promoção dos 
programas habitacionais que aquelas entidades se 
propõem implementar para pôr cobro às referidas 
situações. 
 
A Região Autónoma ou o Município, para execução dos 
objectivos do respectivo acordo de colaboração, pode 
contar com a cooperação de entidades vocacionadas para 

a promoção de projectos habitacionais de interesse social, 
celebrando com elas, para o efeito, um protocolo que lhes 
permite aceder ao apoio financeiro do PROHABITA na 
parte que lhes corresponde. 

 
O apoio financeiro assume a forma de comparticipações a 
fundo perdido concedidas pelo IHRU e de empréstimos, 
concedidos por este ou através de instituições de crédito, e 
tem por objecto, não só a construção ou aquisição de 
novos empreendimentos habitacionais, mas também a 
realização de obras de reabilitação de habitações ou 
prédios, devolutos ou arrendados, que pertençam às 
entidades beneficiárias, no sentido de incentivar a 
reabilitação do parque habitacional degradado em 
detrimento da construção nova. Na prossecução deste 
último objectivo, o IRRU concede ainda apoio a fundo 
perdido ao arrendamento de habitações por parte dessas 
entidades. 

 
Assim, o IHRU e o Município de Odivelas celebram o 
presente Acordo de Colaboração ao abrigo do 
PROHABITA, tendo em vista a resolução de 75 situações 
de grave carência habitacional identificadas no âmbito do 
levantamento efectuado por aquele Município no 
respectivo território. 

 
Nesses termos, entre: 

 
O MUNICÍPIO DE ODIVELAS adiante designado por 
Município, representado pela Presidente da Câmara 
Municipal, Exma Senhora ………………….; 

 
e 

 
O INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO 
URBANA, adiante designado por IHRU, representado pelo 
Exm°. Senhor ……………………., na qualidade de seu 
Presidente 

 
É celebrado e reduzido a escrito o presente Acordo de 
Colaboração ao abrigo do Decreto- Lei n° 135/2004, de 3 
de Junho com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei 
n.° 54/2007, de 12 de Março, o qual se rege pelas 
seguintes cláusulas: 

 
Primeira 

 
O Município compromete-se a realojar no ano de 2009, 
75 agregados familiares residentes no respectivo território 
em situação por ele verificada como de grave carência 
habitacional, identificados no processo de candidatura 
apresentado pelo Município ao IHRU, o qual faz parte do 
presente Acordo, nos termos do artigo 5.° do Decreto-Lei 
n.° 135/2004, de 3 de Junho, na sua actual redacção dada 
pelo Decreto-Lei n.° 54/2007, de 12 de Março. 

 
Segunda 

 
Um — Para o efeito previsto na cláusula anterior, o 
Município propõe-se proceder durante o ano de 2009 ao 
arrendamento de 75 habitações no mercado. 
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Dois - O incumprimento pelo Município do disposto no 
número anterior pode determinar a reafectação pelo 
IHRU a outros beneficiários dos meios financeiros 
previstos no presente Acordo, sem prejuízo do disposto 
na cláusula QUARTA e na alínea b) da cláusula SEXTA.  

 
Terceira 

 
Um - O custo total a incorrer pelo Município ao longo de 
12 anos com o realojamento do agregados é estimado em 
4.993.200,00 € (quatro milhões, novecentos e noventa e 
três mil e duzentos euros), a que corresponde um custo 
anual de 416.100,00€ (quatrocentos e dezasseis mil e cem 
euros). 
 
Dois — Do valor indicado no número anterior, caberá ao 
IHRU comparticipar com 249.660,00 € (duzentos e 
quarenta e nove mil, seiscentos e sessenta euros) por ano, 
o que corresponde ao longo de 12 anos, num valor total 
estimado em 2.995.920,00€ (dois milhões, novecentos e 
noventa e cinco mil, novecentos e vinte euros); 

 
Quarta 

 
O financiamento referido no número dois da cláusula 
terceira está sujeito às condições e limites máximos 
estabelecidos, de acordo com o respectivo objecto, nos 
termos dos artigos 15° a 16°-C do Decreto-Lei n.° 
135/2004, com as alterações introduzidas pelo Decreto-
Lei n° 54/2007, de 12 de Março, e ao envio pelo 
Município de elementos actualizados relativos aos 
agregados familiares a realojar, cabendo ainda ao IHRU 
avaliar a oportunidade da concessão dos financiamentos 
em função das suas disponibilidades financeiras e 
orçamentais. 

 
Quinta 

 
As habitações financiadas ao abrigo do PROHABITA 
destinam-se a residência permanente dos agregados 
familiares a que se refere a cláusula primeira do presente 
Acordo e são-lhes atribuídas em regime de renda apoiada, 
nos termos do Decreto-Lei n° 166/93, de 7 de Maio. 

 
Sexta 

 
Em execução do presente Acordo, cabe, nomeadamente, 
ao IHRU: 
 
a) Determinar a exclusão da atribuição da habitação ao 
abrigo do PROHABITA a agregado familiar que não 
cumpra os requisitos previstos no Decreto-Lei n.° 
135/2004 de 3 de Junho, na sua actual redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.° 54/2007, de 12 de Março, para aceder a 
uma habitação, sem prejuízo de, em casos devidamente 
fundamentados pelo Município, poder aceitar a 
substituição do agregado excluído por outro;  
 
b) Promover a existência dos meios financeiros destinados 
à comparticipação de acordo com o correspondente 

cronograma financeiro, sem prejuízo de, em cada 
momento, dever verificar a possibilidade orçamental da 
respectiva concessão; 
 
c) Prestar o apoio técnico necessário para o adequado 
desenvolvimento processual do projecto específico. 

 
Sétima 

 
Em execução do presente Acordo, compete, 
nomeadamente, ao Município: 
 
a) Promover ou assegurar a promoção do projecto objecto 
do presente Acordo e , se for caso, o respeito pelas 
normas legais e técnicas relativos aplicáveis à habitação de 
custos controlados; 
 
b) Prestar ao IHRU todas as informações e facultar-lhe 
todos os elementos que este considere necessárias para a 
cabal avaliação da execução do presente Acordo; 
 
c) No caso de concurso público para adjudicação das 
obras, fazer constar do respectivo anúncio a menção ao 
apoio financeiro do PROHABITA, com indicação dos 
valores percentuais da comparticipação do IHRU e do 
empréstimo em relação ao custo das obras; 
 
d) Assegurar que as obras só terão início após a celebração 
dos correspondentes contratos de comparticipação ou de 
empréstimo; 
 
e) Verificar, em tempo oportuno, o cumprimento dos 
requisitos de acesso à atribuição de uma habitação ao 
abrigo do PROHABITA por parte do agregado familiar; 
 
f) Definir a atribuição das habitações em regime de renda 
apoiada ou de propriedade resolúvel tendo em 
consideração as condições aplicáveis nos termos, 
respectivamente, no Decreto-Lei n.° 166/93 e n.° 167/93 
face, entre outras, à composição e rendimentos do 
agregado familiar a que a habitação se destina; 
 
g) Entregar ou assegurar a entrega da habitação ao 
agregado seu destinatário no prazo máximo de seis meses 
após a conclusão das obras ou após a contratação da 
aquisição ou do arrendamento da mesma; 
 
h) Actualizar anualmente os dados relativos ao agregado 
familiar abrangido pelo presente Acordo; 
 
i) Concretizar a solução que, em relação à edificação 
desocupada, apresentou ao IHRU para impedir a 
reocupação da mesma por outro agregado familiar. 

 
Oitava 

 
Os elementos constantes do presente Acordo podem ser 
objecto de actualização sem necessidade de qualquer 
aditamento, nos termos previstos no artigo 11.º do 
Decreto-Lei n.° 135/2004 de 3 de Junho, na sua actual 
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redacção dada pelo Decreto-Lei n.° 54/2007, de 12 de 
Março. 

 
Nona 

 
Este Acordo de Colaboração é celebrado pelo prazo de 
cinco anos contados da presente data, podendo este prazo 
ser prorrogado apenas na medida necessária à conclusão 
de processos construtivos ou aquisitivos em curso àquela 
data. 
 
FEITO EM DUPLICADO, A …… DE ………… DE DOIS MIL E 
NOVE 
 
O MUNICÍPIO DE ODIVELAS 
 
O INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO 
URBANA” 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

PROHABITA I 
 

 
 

PROHABITA I – ACORDO N.º 328 
ALTERAÇÃO AOS PROCEDIMENTOS 

 
Alteração aos procedimentos aprovados na 9ª Reunião 
Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, realizada em 
6 de Maio de 2009, relativa ao Acordo nº 328 do 
Prohabita I, nomeadamente no que se refere ao número 
de fogos a pesquisar no Mercado de Arrendamento, 
passando o número de imóveis anteriormente aprovado, 
para um total de 53 imóveis destinados a habitação ao 
abrigo do Programa Prohabita (Decreto-Lei 135/04 de 3 
de Junho). Proposta de texto do anúncio a publicitar, num 
Jornal de Tiragem Nacional e em dois jornais locais, bem 
como publicação no site oficial do Município, de acordo 
com o proposto na informação nº interno/2009/6763, de 
2009-05-15. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

FUNDO FINICIA 
 

 
 

EIXO III – INICIATIVAS EMPRESARIAIS DE INTERESSE REGIONAL 
ABERTURA DE CONTA 

 
Abertura de uma conta bancária no Banco Espírito Santo 
para depósito das verbas a serem disponibilizadas pela 
Câmara Municipal de Odivelas para o Fundo FINICIA – 
EIXO III – Iniciativas Empresariais de Interesse 

Regional, de acordo com o proposto na informação nº 
interno/2009/6654, 2009-05-13. 

 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

REMODELAÇÃO DE ESCOLA 
 

 
 

PROCESSO N.º 1866/PO/DOMT 
REMODELAÇÃO DA EB 2,3 GONÇALVES CRESPO NA PONTINHA 

 
Adjudicação da empreitada de remodelação da Escola 
Básica 2,3 Gonçalves Crespo, na Pontinha, à empresa 
concorrente HCI – Construções, SA, para executar a obra 
no valor de 2.835.024,34€, (dois milhões, oitocentos e 
trinta e cinco mil e vinte e quatro euros e trinta e quatro 
cêntimos) (sem IVA). 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

ECO-PATRULHEIROS 
 

 
 

PROJECTO DE CRIAÇÃO DOS ECO-PATRULHEIROS 
 

Projecto de criação dos Eco-Patrulheiros, e respectiva 
despesa inerente à sua implementação e desenvolvimento. 
Os Eco-Patrulheiros serão formados por munícipes 
odivelenses, reformados, de idade inferior a 70 anos, que 
farão a vigilância dos parques e jardins municipais e que 
promovem as boas práticas de cidadania no âmbito dos 
espaços públicos, garantindo que esses espaços sejam bem 
utilizados e preservados, obtendo como contrapartida 
uma remuneração simbólica, de acordo com a Proposta da 
Senhora Presidente, datada de 14 de Maio de 2009 e com 
a seguinte metodologia: 

 
“(…) II. Os Eco-Patrulheiros: 

 
a) Conceito: 
Conjunto de munícipes odivelenses, reformados, de idade 
inferior a 70 anos, que fazem a vigilância dos parques e 
jardins municipais e promovem as boas práticas de 
cidadania no âmbito dos espaços públicos, garantido que 
esses espaços sejam bem utilizados e preservados, vendo 
potenciadas e valorizadas as suas capacidades através da 
possibilidade de prestar um serviço público de extrema 
utilidade para a comunidade, que elevará a sua auto-estima 
e fomentará a cidadania activa, obtendo como 
contrapartida uma remuneração simbólica. 
 
b) Funções: 
As funções dos Eco-Patrulheiros são todas as que se 
enquadrem na sua definição, designadamente, a protecção 
e vigilância dos espaços verdes, parques e jardins 
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municipais e a simples monitorização e aconselhamento 
sobre a correcta utilização dos equipamentos dispostos 
nos circuitos bio-saudáveis. 
 
Dada a necessidade de manter os jardins e parques 
vigiados todos os dias da semana, a actividade dos Eco-
Patrulheiros será exercida também nos sábados, domingos 
e feriados com vista à prevenção, acompanhamento e 
vigilância dos referidos espaços, sem prejuízo do respeito 
pelos tempos de descanso que vierem a ser acordados. 
 
Junto de munícipes odivelenses, reformados, de idade 
inferior a 70 anos, que a troco de uma remuneração 
simbólica fazem a vigilância dos parques municipais 
garantido que esses espaços sejam mantidos adequados 
aos fins para que foram construídos. 
 
III. Metodologia: 
 
O Projecto será executado em duas fases:  
 
Numa primeira fase, a que chamaremos de “experiência 
piloto” e que decorrerá durante o segundo semestre de 
2009, a vigilância dos parques e jardins irá recair sobre 
espaços verdes compreendidos na área territorial da 
freguesia de Odivelas. 
 
Janeiro de 2010 far-se-á a avaliação da primeira fase do 
Projecto e a passagem à segunda fase, ponderando-se o 
alargamento a outros espaços verdes e também do 
número de Eco-Patrulheiros, decisões que serão da 
competência do Executivo. 
 
Anexa-se a lista dos parques e jardins municipais de 
Odivelas. 
 
O projecto será coordenado pela Divisão de Acção Social 
(DAS) e o pagamento aos Eco-Patrulheiros será realizado 
através das Juntas de Freguesia exactamente nos mesmos 
moldes em que se processam os pagamentos aos 
Patrulheiros das Escolas, ou seja, através da transferência 
de verbas para as Juntas de Freguesia envolvidas. 
 
O valor da remuneração simbólica que propomos de 13 
euros/dia_é também estabelecido tendo por referência os 
valores aprovados em reunião desta Câmara Municipal 
para os actuais Patrulheiros.  
 
Para esta primeira fase, serão seleccionados 6 munícipes, 
reformados com idades não superiores a 70 anos, 
previamente inscritos nas Juntas de Freguesia e 
entrevistados pela DAS, que reúnam condições físicas e 
psíquicas para desempenharem a função e que revelem ter 
um perfil que favoreça o estabelecimento de relações 
interpessoais empáticas com os frequentadores dos 
parques e jardins e que revelem ter uma atitude proactiva 
nas questões ecológicas e de preservação da natureza. 
 
 
 

IV. Formação: 
 
Dada a natureza e tipo de contactos que o Eco-
Patrulheiro terá que estabelecer, entende-se necessária a 
realização de uma curta formação ministrada pela Divisão 
de Fiscalização e pela Divisão de Desporto visando 
sensibilizar e dotar os Eco-Patrulheiros de um conjunto 
de valências que os ajudem a desempenhar na íntegra as 
suas funções de prevenção, acompanhamento e 
fiscalização dos parques e jardins. 
 
V. Encargos financeiros do projecto: 
 
a) Para equipamento, tendo por base os valores das 
aquisições dos mesmos para os Patrulheiros das Escolas, 
estimam-se os seguintes custos de aquisição, aos quais 
acresce IVA: 
 
- Colete reflector com logótipo da CMO, € 8,00 valor 
unitário; 
- Boné com o logótipo da CMO, € 10,00 valor unitário; 
- Apito de plástico, € 0,50 valor unitário; 
- Galocha de borracha, € 4,50 valor unitário; 
- Fato impermeável amarelo (Calcas e Casaco) com 
logótipo da CMO € 7,60 valor unitário; 
- Cantis, € 5,00 valor unitário. 
 
b) Comunicações: Dada a especificidade das funções, 
propõe-se também, a disponibilização de telemóveis de 
serviço restrito, limitado a chamadas para a Câmara 
Municipal e Serviços de urgência, e, segundo informação 
do GISC se estima em 5 euros/mês, por telemóvel. 
 
1° Sub-total: € 243,60 + IVA a que corresponde um valor 
a cabimentar de € 292,32 
 
c) Quanto à formação, uma vez que é ministrada com 
recurso a meios internos a mesma não acarretará custos 
directos. 
 
d) Quanto aos valores da remuneração simbólica e uma 
vez que a vigilância dos parques e jardins deverá ser 
exercida durante todos os dias do ano, fez-se a estimativa 
alargada a 365 dias x 6 eco-patrulheiros x 13 euros, uma 
vez que neste momento não é possível ainda prever como 
será feita a rotatividade dos horários. 
 
2° Sub-total, para 6 meses (de Julho a Dezembro 2009): € 
14.235,00 
 
Prevendo-se, como se disse, que a primeira fase (fase 
piloto) do desenvolvimento do projecto não terá início 
antes do dia 1 de Julho de 2009 estima-se para este ano 
civil uma despesa total de € 14.527,32 (catorze mil 
quinhentos e vinte e sete euros e trinta e dois cêntimos), 
(…)” 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 
 

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS 
VOLUNTÁRIOS DA PONTINHA 

 
Cedência de doze veículos declarados abandonados, à 
Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da 
Pontinha, para formação técnica dos seus bombeiros, 
através da realização de testes de salvamento e 
desencarceramento, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2009/6526, de 09-05-13. 

 
 

Marca/Modelo Matrícula 

Fiat Punto 14-81-GE 

Fiat Uno XG-61-62 

Ford Escort PL-15-51 

Renault 5 IJ-45-45 

Renault Clio 24-73-GX 

Opel Corsa JQ-11-71 

Seat lbiza 05-51-BM 

Seat Ibiza UD-72-49 

Alfa Romeu BX-00-04 

Datsun CF-94-06 

Datsun LD-08-78 

BMW PQ-59-56 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

SOCIEDADE RECREATIVA UNIDOS AO BOTAFOGO 
 

Atribuição à Sociedade Recreativa Unidos ao Botafogo de 
um apoio extraordinário, no montante total de 2.000,00€ 
(dois mil euros), de acordo com o proposto na informação 
n.º Interno/2009/6420, de 2009-05-08, e nos termos da 
minuta do Contrato Programa a celebrar entre o 
Município de Odivelas e a Sociedade Recreativa Unidos 
ao Botafogo, anexa à informação. 

 
 

“Contrato-Programa 
 

Nota Introdutória 
 

A promoção e o apoio ao desporto, consubstanciado na 
criação de condições de prática desportiva deverá ser uma 
das preocupações das Autarquias Locais, na prossecução 

dos interesses próprios, comuns e específicos das 
populações respectivas. 
 
Também pela sua proximidade com as populações, as 
Autarquias Locais, encontram-se bem posicionadas 
quanto à definição e aplicação de medidas que contribuam 
para estimular e apoiar o Associativismo Desportivo. 
 
Reconhece-se que os clubes/associações desportivas 
constituem a célula base do desenvolvimento desportivo 
local, enquanto importantes pólos dinamizadores da 
prática desportiva, desempenhando, deste modo, uma 
importante função social. 
 
Neste contexto, a Câmara Municipal de Odivelas, através 
da Divisão de Desporto, pretende colaborar sempre que 
possível, com as associações/clubes desportivos, através 
de apoios financeiros que permitam viabilizar a realização 
de benfeitorias em instalações desportivas. 
 
Em face do exposto e dando cumprimento a este 
desiderado celebra-se o presente 
 
Contrato Programa 
 
Nos termos seguintes: 
 
As Partes: 
 
Município de Odivelas, Contribuinte n.º 504 293 125, 
como Primeiro Outorgante, aqui representado pela 
Presidente da Câmara Municipal, Dra. Susana Carvalho 
Amador. 
 
Sociedade Recreativa Unidos ao Botafogo”, colectividade 
desportiva sem fins lucrativos com sede na Rua da 
República, 29 — 1685-484 Caneças, contribuinte n.º 501 
539 069 -, como Segundo Outorgante, aqui representado 
por Carlos Alberto Salvado da Silva na qualidade de 
Presidente da Direcção, 
 
Celebram de boa fé e livre vontade o presente Contrato 
Programa, que se rege pelas cláusulas seguintes: 

 
Cláusula Primeira 

(Objecto) 
 

Constitui objecto do presente Contrato-Programa as obras 
de benfeitoria a realizar na sede social do Segundo 
Outorgante. 

 
Cláusula Segunda 

(Obrigações do 2°Outorgante) 
 

O Segundo Outorgante obriga-se a executar o referido na 
cláusula primeira e a dar cumprimento às disposições 
legais aplicáveis. 
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Cláusula Terceira 
(Obrigações do 1º Outorgante) 

 
O Primeiro Outorgante contribui no custo da execução 
dos trabalhos objecto do presente Contrato Programa até 
ao montante de 2.000,00€ (dois mil euros), a afectar o 
projecto 2009/A/302 — 0705/08070105 — 
Transferências — Apoio extraordinário ao 
Associativismo. 

 
Cláusula Quarta 

(Pagamento da Comparticipação Financeira) 
 

A disponibilização por parte do Primeiro Outorgante da 
verba referida na cláusula terceira será efectuada aquando 
da assinatura do presente Contrato Programa, ficando o 
Segundo Outorgante obrigado à apresentação da 
facturação correspondente aos trabalhos realizados. 
 
Odivelas,      de     Maio de 2009 
 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 
(SUSANA DE CARVALHO AMADOR) 
 
O PRESIDENTE DA DIRECÇÃO 
(CARLOS ALBERTO SALVADO DA SILVA)” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ODIVELAS FUTEBOL CLUBE 
 

Atribuição ao Odivelas Futebol Clube, de um conjunto de 
apoios Municipais, para a realização do II Torneio 
Internacional de Futebol Juvenil, de 9 a 14 de Junho de 2009, 
de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2009/6548, de 2009-05-10, nos seguintes termos: 
 
1. A cedência de 2 (dois) autocarros municipais para 
transporte de comitivas de Espanha e deslocações nos 
dias do Torneio. 
 
2. A cedência da Quinta das Águas Férreas, em regime de 
isenção total de pagamento de taxas de utilização, para 
alojamento de 2 (duas) comitivas, num total de 75 
elementos, com entrada no dia 9 de Junho e saída no dia 
14 de Junho. 
 
3. A Aquisição do serviço de fornecimento de refeições 
para 2 (duas) das equipas estrangeiras participantes (2 
equipas x 75 elementos x 825 refeições — almoços e 
jantares e 375 pequenos - almoços, sendo 4,70€ por 
refeição e 1,96€ por pequeno-almoço), no valor total 
estimado de 4.612,50€ (quatro mil seiscentos e doze euros 
e cinquenta cêntimos), já com IVA incluído à taxa de 
12%. 
 
Resumo das despesas inerentes ao apoio municipal a este 
Torneio:  
 

Tipo de Apoio Valor 

Refeições 4.612,50€ 

Transportes 3.485,05€** 

Alojamento 1.264,60€** 

Total de Apoios 9.362,15€ 

*Valor Estimado ** Custos Indirectos  
 

(Aprovado por maioria) 

 
 
 

ASSOCIAÇÃO DE ARTISTAS PLÁSTICOS 
DOS CONCELHOS DE LOURES E ODIVELAS 

 
Aceitação, por parte da Câmara Municipal de Odivelas, da 
doação da Associação de Artistas Plásticos dos Concelhos 
de Loures e Odivelas de 1800 ladrilhos e de 10 sacos de 
cimento, com o valor patrimonial total de € 1 537,00 (mil 
quinhentos e trinta e sete euros), de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2009/6423, de 
2009.05.11. 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 
DE CANEÇAS 

 
Atribuição de apoios à Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Caneças para a realização de 
Festival de Encerramento da Época 2008/2009, no 
âmbito do Programa de Apoio ao Associativismo 
Desportivo de Odivelas (PAADO) – Medida 3, e que são 
os seguintes, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2009/6691, de 2009.05.14: 

 
-oferta de t-shirts pretas e azuis com estampagem do 
logótipo da Câmara Municipal de Odivelas, cuja 
estampagem tem um valor estimado de 50,00€ (cinquenta 
euros); 

 
-fornecimento de 200 lanches para distribuir pelos 
participantes, no valor estimado de 600,00€ (seiscentos 
euros); 

 
-cedência de instalações desportivas do Pavilhão da Escola 
Secundária de Caneças, em regime de isenção de taxas de 
utilização, no dia 21 de Junho entre as 14horas e as 
22horas. 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

CENTRO KARATÉ-DO SHOTOKAN DE ODIVELAS 
 

Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte, ao 
Centro Karaté-Do Shotokan de Odivelas no âmbito do 
Programa de Apoio ao Associativismo Desportivo de 
Odivelas (PAADO) – Medida 6, a realizar em veículo 
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municipal no dia 24 de Maio de 2009, para deslocação ao 
Porto, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2009/6534, de 2009.05.12. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES E PESCADORES 
DA PÓVOA DE SANTO ADRIÃO 

 
Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte, à 
Associação Caçadores e Pescadores da Póvoa de Santo 
Adrião, no âmbito do Programa de Apoio ao 
Associativismo Desportivo de Odivelas (PAADO) – 
Medida 6, a realizar em veículo municipal no dia 31 de 
Maio de 2009, para deslocação à barragem Trigo Morais, 
de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2009/6563, de 2009.05.12. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA QUINTA DO MENDES 
 

Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte, à 
Associação Cultural e Recreativa Quinta do Mendes, no 
âmbito do Programa de Apoio ao Associativismo 
Desportivo de Odivelas (PAADO) – Medida 6, a realizar 
em veículo municipal no dia 31 de Maio de 2009, para 
deslocação a Vila Franca de Xira, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2009/6581, de 
2009.05.12. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CANEÇAS 
 

Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte, ao 
Corpo dos Bombeiros Voluntários de Caneças, no âmbito 
da sua participação num desfile de fanfarras, a realizar em 
veículo municipal no dia 14 de Junho de 2009, para 
deslocação a Tábua, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2009/6609, de 2009.05.13. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

FÉRIAS DESPORTIVAS – VERÃO 2009  
PATROCÍNIO 

 
Aceitação, por parte da Câmara Municipal de Odivelas, de 
1240 peças de fruta, patrocínio do Hipermercado Modelo 
Continente da Arroja, no valor total de € 100,00 (cem 
euros), no âmbito da iniciativa “Férias Desportivas - 
Verão 2009”, como contrapartida o Hipermercado 
Modelo Continente da Arroja solicita a inclusão do seu 

logótipo no material de divulgação da iniciativa, de acordo 
com o proposto na informação n.º Interno/2009/6803. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

VII TORNEIO INTERNACIONAL DE FUTSAL 
GRUPO DESPORTIVO QUINTA DO PINHEIRO  

 
Atribuição de apoios ao Grupo Desportivo Quinta do 
Pinheiro, para a realização do VII Torneio Internacional 
de Futsal, no âmbito do Programa de Apoio ao 
Associativismo Desportivo de Odivelas (PAADO) – 
Medida 3, e que são os seguintes, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2009/6871, de 
2009.05.19: 
 
-Cedência de dois autocarros municipais para transporte 
de comitivas do norte do País e Espanha, e para 
deslocações nos dias do Torneio; 
 
-Cedência de instalações desportivas em regime de isenção 
de pagamento de taxas de utilização – Pavilhão da Escola 
Secundária da Ramada e bar, nos dias 6 e 7 de Junho de 
2009, entre as 8 horas e as 20 horas; 
 
-Cedência da Quinta das Águas Férreas, para alojamento 
de uma comitiva de 55 elementos, em regime de isenção 
de pagamento de taxas de utilização, com entrada no dia 5 
de Junho e saída no dia 7 de Junho, após o almoço; 
 
-Cedência de aparelhagem de som e respectivo técnico 
para o local dos jogos, nos dias 6 e 7 de Junho de 2009, 
entre as 8 horas e as 20 horas; 
 
-Cedência do estúdio móvel e respectivo motorista para o 
local dos jogos, nos dias 6 e 7 de Junho de 2009, entre as 8 
horas e as 20 horas; 
 
-Cedência de cerca de 250 brindes para oferta aos 
participantes no Torneio; 
 
-Aquisição do serviço de fornecimento de refeições para 
130 atletas das equipas participantes (120 jantares no dia 5 
de Junho; 110 pequenos-almoços, 130 almoços e 130 
jantares no dia 6 de Junho; 110 pequenos-almoços e 130 
almoços no dia 7 de Junho), sendo que cada refeição tem 
o valor de 4.70€ e cada pequeno-almoço o valor de 1.96€, 
o valor total estimado é de 2.900,00€ (dois mil e 
novecentos euros); 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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URBANISMO 
 

 
 

RECEPÇÃO DEFINITIVA DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO 
URBANIZAÇÃO DO CERRADO DA LAPA, CANEÇAS 

PROCESSO N.º 27426/L/OC 
 

Recepção definitiva das obras de urbanização relativas ao 
alvará de licença de loteamento nº 4/2002, respectiva 
homologação do auto de vistoria e o consequente 
cancelamento da caução prestada sob a forma de garantia 
bancária n.º D 14370, emitida pelo Banco Internacional de 
Crédito, no valor de €58.991,00 (cinquenta e oito mil e 
novecentos e noventa e um euros), de acordo com o 
proposto da folha 1148 à 1150 do processo n.º 
27426/L/OC. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 01/2004 
CASAL DAS COMENDADEIRAS, FAMÕES 

PROCESSO N.º 30.657/L/OC 
 

Alteração ao Alvará de licença de loteamento nº 01/2004 - 
Casal das Comendadeiras, Famões, que “…assenta 
fundamentalmente na necessidade de promover espaços 
destinados a actividades económicas e estacionamento em 
cave…” que melhor se adaptem à legislação em vigor, nos 
termos da seguinte tabela , de acordo com o proposto da 
folha 1172 à  1176 do processo n.º 30.657/L/OC: 
 

Redistribuição das áreas de construção 
 

Alvará n.º 01/2004 Proposta Lote 
a.c. Hab a.c. A.E. a.c. Hab a.c. A.E. 

1 936,00 234,00 1.169,76 - 
2 1.332,00 333,00 1.323,28 351,00 
3 936,00 234,00 934,08 234,00 
4 1.332,00 333,00 1.374,14 305,40 
5 1332,00 333,00 1.357,44 333,00 
6 1.332,00 60,00 1.384,36 266,84 
7 936,00 - 1.141,64 22,40 

Total 10.170,00 m2 10.197,44 m2 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ALVARÁ DE LICENÇA DE LOTEAMENTO 
CHAPÉU DOS CLÉRIGOS, CANEÇAS 

PROCESSO N.º 35.701/L 
 

Emissão de alvará de licença de loteamento, relativa a 
Chapéu de Clérigos, freguesia de Caneças, para repor 
“…as normais condições de edificabilidade nos lotes 
constituídos…”, sendo “…condição de licenciamento, 
autorização administrativa ou aceitação da comunicação 
prévia da construção nos lotes, o estrito cumprimento dos 
parâmetros urbanísticos fixados no alvará, bem como, dos 

pareceres do IGESPAR e EPAL.”, de acordo com o 
proposto da folha  266 à 270 do processo n.º 35.701/L. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

LOTE 16, BAIRRO NOVO DE SANTO ELOY, PONTINHA 
PAGAMENTO FASEADO DE TAXAS 
FRANCISCO RODRIGUES SARAIVA 

 
Pagamento faseado da Taxa Municipal de Urbanização e 
de Compensação por área para equipamento em falta, 
relativas ao lote 16 do Bairro Novo de Santo Eloy, 
freguesia da Pontinha, no valor total de €7.830,44 (sete 
mil, oitocentos e trinta euros e quarenta e quatro 
cêntimos), de acordo com o proposto na informação n.º 
63/DGOU/DRU/JRS, de 2009.04.27. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

LOTES 47, 48, 49, BAIRRO NOVO DE SANTO ELOY, PONTINHA 
PAGAMENTO FASEADO DE TAXAS 

JOÃO SÃO PEDRO RIBEIRO 
 

Pagamento faseado da Taxa Municipal de Urbanização e 
de Compensação por área para equipamento em falta, 
relativas aos lotes 47, 48 e 49 do Bairro Novo de Santo 
Eloy, freguesia da Pontinha, no valor total de €15.101,07 
(quinze mil, cento e um euros e sete cêntimos), de acordo 
com o proposto na informação nº 64/DGOU/DRU/JRS, 
de 2009.04.27. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

LOTE 57, BAIRRO NOVO DE SANTO ELOY, PONTINHA 
PAGAMENTO FASEADO DE TAXAS 
ANTÓNIO FERNANDES PINHEIRO 

 
Pagamento faseado da Taxa Municipal de Urbanização e 
de Compensação por área para equipamento em falta, 
relativas ao lote 57 do Bairro Novo de Santo Eloy, 
freguesia da Pontinha, no valor total de €5.033,69 (cinco 
mil e trinta e três euros e sessenta e nove cêntimos), de 
acordo com o proposto na informação n.º 
65/DGOU/DRU/JRS, de 2009.04.27. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

LOTES 71, 72, BAIRRO NOVO DE SANTO ELOY, PONTINHA 
PAGAMENTO FASEADO DE TAXAS 
AMÉRICO JOSÉ VIEIRA PIMENTA 

 
Pagamento faseado da Taxa Municipal de Urbanização e 
de Compensação por área para equipamento em falta, 
relativas aos lotes 71 e 72 do Bairro Novo de Santo Eloy, 
freguesia da Pontinha, no valor total de €10.067,38 (dez 



 
 
 
 

Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
 

 
Ano X - N.º 10 2 de Junho de 2009 19 

 

mil e sessenta e sete euros e trinta e oito cêntimos), de 
acordo com o proposto na informação n.º 
66/DGOU/DRU/JRS, de 2009.04.27. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

LOTE 9, BAIRRO SÍTIO DA VÁRZEA, RAMADA 
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL 

LINO GOMES DAS NEVES 
 

Substituição de hipoteca legal, constituída sobre o lote 9, 
inserido no Bairro Sítio da Várzea, Ramada, pelo 
depósito-caução efectuado na Caixa Geral de Depósitos, 
no valor de €131,67 (cento e trinta e um euros e sessenta e 
sete cêntimos), em nome de Lino Gomes das Neves, a 
favor da Câmara Municipal de Odivelas, para garantir a 
boa execução das obras de urbanização referentes ao 
alvará n.º 6/2000, de 8 de Setembro, de acordo com o 
proposto na informação nº 103/PC/DRU/DGOU/2009, 
de 2009.05.11. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 
 

DESPACHOS 
 

 
 

PRESIDÊNCIA 
 

 
 

DESPACHO N.º 46/PRES/2009 
 

Assunto: Constituição de equipa de fiscalização 
permanente para a área da Encosta/Vertente Sul de 
Odivelas/Pontinha 
 
Considerando que: 
 
O Decreto número 3/2008, de 31 de Janeiro, vem 
declarar como área critica de recuperação e reconversão 
urbanística a área da Encosta/vertente Sul de 
Odivelas/Pontinha, no Município de Odivelas, 
compreendendo os Bairros Vale do Forno, Encosta da 
Luz, Quinta do Zé Luís, Serra da Luz e Quinta das 
Arrombas, bem corno os respectivos terrenos adjacentes, 
por apresentar uma estrutura habitacional bastante 
deficiente no que se refere, concretamente, a condições de 
solidez, segurança e salubridade das edificações, bem 
como, graves insuficiências em termos de infra-estruturas 
urbanísticas, acessibilidades, equipamentos sociais e 
espaços verdes; 
 
Nos termos do mesmo Decreto, compete à Câmara 
Municipal de Odivelas promover, em colaboração com as 
demais entidades interessadas, as acções e o processo de 
recuperação e reconversão urbanística da área declarada 
como “área crítica de recuperação e reconversão 
urbanística; 
 
A realização de qualquer operação urbanística está sujeita 
a fiscalização administrativa, independentemente da 
sujeição a controlo prévio por parte da administração, 
com o objectivo de assegurar a conformidade daquelas 
operações com as disposições legais e regulamentares 
aplicáveis e a prevenir os perigos que da sua realização 
possam resultar para a saúde e segurança das pessoas; 
 
A Câmara Municipal tem o dever de zelar pelo 
cumprimento da legalidade, o que exige um 
acompanhamento permanente da referida área por forma 
a impedir que novas operações urbanísticas possam 
agravar a situação hodierna; 
 
Assim determino: 
 
A constituição de uma equipa de fiscalização permanente, 
interdepartamental, sob a minha directa dependência ou 
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em quem vier a delegar esses poderes, constituída por um 
elemento de cada uma das seguintes unidades orgânicas: 
 
• Divisão de Fiscalização Urbanística; 
 
• Divisão de Gestão de Habitação Social - Sector de 
Intervenção Social; 
 
• Divisão de Fiscalização Municipal. 
 
A equipa de fiscalização permanente deve actuar em 
conformidade com os Princípios Gerais de Organização 
da Administração Municipal, consagrados no artigo 2º do 
Regulamento Orgânico do Município de Odivelas. 
 
Odivelas, 21 de Maio de 2009 

 
APRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

(Susana de Carvalho Amador) 
 
 
 

DESPACHO N.º 47/PRES/2009 
 

Assunto: Tolerância de ponto 
 
Nos termos da competência que me é atribuída pela al. a), 
do n.º 2, do art. 68.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11 de Janeiro, pelas Declarações de 
Rectificação n.º 4/2002, de 6 de Fevereiro e 9/2002, de 5 
de Março e Lei n.º 67/2007, de 31 de Dezembro, 
determino que no próximo dia 12 de Junho de 2009 seja 
concedida tolerância de ponto aos trabalhadores 
municipais. 
 
Ficam excepcionados do presente despacho, os 
trabalhadores da Loja do Cidadão que, pela especificidade 
desse espaço, usufruirão de tolerância de ponto, nos 
termos a acordar entre os trabalhadores e a coordenação 
da Loja. 
 
Ficam, igualmente, excepcionados do disposto no 
presente Despacho, os serviços que, atento o carácter 
imprescindível do seu funcionamento, não possam 
dispensar os seus trabalhadores, caso em que os mesmos 
usufruirão da referida dispensa em momento posterior, a 
acordar com o respectivo superior hierárquico. 
 
Solicito, todavia, a todos os serviços que prestam 
atendimento ao público que procedam à divulgação deste 
despacho, afixando-o nas respectivas portas, por forma a 
que o mesmo seja do conhecimento antecipado dos 
Munícipes. 
 
Odivelas, 1 de Junho de 2009 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

(Susana de Carvalho Amador) 
 

 

OUTROS DESPACHOS 
 

 
 

DESPACHO N.º 1/2009/DOMT/LJ 
 

Assunto: Subdelegação de competências no Chefe de 
Divisão de Estudos e Projectos, Sr. Arq.° Orlando Manuel 
Gomes da Silva 
 
Nos termos do n.º 2 do artigo 36° do Código do 
Procedimento Administrativo, e atento o disposto no 
Despacho de Subdelegação de Competências n.º 
01/VSP/2009, de 16 de Abril, procede-se à alteração do 
Ponto 1 do Despacho de Subdelegação de Competências 
n.º 1/2007/DOMT/LJ, de 17 de Maio. 
 
Assim, o Ponto 1 do supracitado Despacho passa a ter a 
seguinte redacção: 
 
1. Autorizar a realização de despesas orçamentadas com a 
aquisição e locação de bens e serviços até ao limite de € 
2.500,00 (dois mil e quinhentos euros), sempre com o 
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 
16° do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, ex vi alínea 
f) do n.º 1 do artigo 14° do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 
29 de Janeiro, e nos termos do artigo 109° do Código dos 
Contratos Públicos, bem como autorizar o pagamento das 
despesas até ao mesmo montante, em conformidade com 
o disposto no referido Código. 
 
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 o subdelegado, neste caso, 
abster-se da prática de quaisquer acções ou iniciativas que 
por qualquer forma sejam susceptíveis de alterar a situação 
existente, enquanto o assunto processo não lhe for 
devolvido. 
 
Atento o disposto no n.º 1 do artigo 39º do Código do 
Procedimento Administrativo, o Subdelegante determina 
que, no exercício das competências subdelegadas, o 
Subdelegado deverá prestar ao Subdelegante informação 
escrita, com a periodicidade de 15 dias. 
 
Odivelas, 07 de Maio de 2009. 

 
Por Subdelegação de Competências do Sr. Vereador 

Sérgio Paiva 
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O Director de Departamento de Obras Municipais e 
Transportes 

(Luis Jorge, Eng.º) 
 
 
 

DESPACHO N.º 2/2009/DOMT/LJ 
 

Assunto: Subdelegação de competências no Chefe da 
Divisão de Instalações e Equipamentos Municipais, Sr. 
Eng.º António Gomes Mendes Lopes 
 
Nos termos do n.º 2 do artigo 36° do Código do 
Procedimento Administrativo, e atento o disposto no 
Despacho de Subdelegação de Competências n.° 
01/VSP/2009, de 16 de Abril, procede-se à alteração dos 
Pontos 1 e 2 do Despacho de Subdelegação de 
Competências n.º 2/2007/DOMT/LJ, de 17 de Maio. 
 
Assim, os Pontos 1 e 2 do supracitado Despacho passam 
a ter a seguinte redacção; 
 
1 Autorizar a realização de despesas orçamentadas com a 
aquisição e locação de bens e serviços até ao limite de € 
1.500.00 (mil e quinhentos euros), sempre com o respeito 
pela disciplina de execução orçamental estabelecida nas 
alíneas d), e) e f) do ponto 2.3.4 do POCAL, aprovado 
pela Lei n.° 54-A/99, de 22 de Fevereiro, alterada pela Lei 
n.º 162/99, de 14 de Setembro, e pelo Decreto-Lei n.º 
315/2000, de 2 de Dezembro, e em cumprimento do 
estabelecido no artigo 16° do Decreto-Lei n.º 197/99, de 
8 de Junho, ex vi alínea f) do n.º 1 do artigo 14° do 
Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, e nos termos 
do artigo 109° do Código dos Contratos Públicos, bem 
como autorizar o pagamento das despesas até ao mesmo 
montante, em conformidade com o disposto no referido 
Código; 
2. Autorizar a realização de despesas orçamentadas com 
empreitadas até ao limite de € 2.500,00 (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, nos termos do artigo 109° do Código dos 
Contratos Públicos, conjugado com o artigo 70° n.º 3 da 
alínea b) da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada 
pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 
 
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 o Subdelegado, neste caso, 
abster-se da prática de quaisquer acções ou iniciativas que 
por qualquer forma sejam susceptíveis de alterar a situação 

existente, enquanto o assunto ou processo não lhe for 
devolvido. 
 
Atento o disposto no n.º 1 do artigo 39º do Código do 
Procedimento Administrativo, o Subdelegante determina 
que, no exercício das competências subdelegadas, o 
Subdelegado deverá prestar ao Subdelegante informação 
escrita, com a periodicidade de 15 dias. 
 
Odivelas, 7 de Maio de 2009. 

 
Por Subdelegação de Competências do Sr. Vereador 

Sérgio Paiva 
O Director de Departamento de Obras Municipais e 

Transportes 
(Luis Jorge, Eng.º) 

 
 
 

DESPACHO N.º 3/2009/DOMT/LJ 
 

Assunto: Subdelegação de competências no Chefe da 
Divisão de Infra-Estruturas e Espaços Urbanos, Sr. Eng.º 
José Manuel Cabral Mateus da Fonseca 
 
Nos termos do n.º 2 do artigo 36° do Código do 
Procedimento Administrativo, e atento o disposto no 
Despacho de Subdelegação de Competências n.º 
01/VSP/2009, de 16 de Abril, procede-se à alteração dos 
Pontos 1 e 2 do Despacho de Subdelegação de 
Competências n.º 3/2007/DOMT/LJ, de 17 de Maio. 
 
Assim, os Pontos 1 e 2 do supracitado Despacho passam 
a ter a seguinte redacção: 
 
1. Autorizar a realização de despesas orçamentadas com a 
aquisição e locação de bens e serviços até ao limite de € 
1.500,00 (mil e quinhentos euros), sempre com o 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 em cumprimento do 
estabelecido no artigo 16° do Decreto-Lei n.º 197/99, de 
8 de Junho, ex vi alínea f) do n.º 1 do artigo 14° do 
Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, e nos termos 
do artigo 109º do Código dos Contratos Públicos, bem 
como autorizar o pagamento das despesas até ao mesmo 
montante, em conformidade com o disposto no referido 
Código; 
 
2. Autorizar a realização de despesas orçamentadas com 
empreitadas até ao limite de € 2.500,00 (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, nos termos do artigo 109º do Código dos 
Contratos Públicos, conjugado com o artigo 70º n.º 3 da 
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alínea b) da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada 
pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 
 
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 o Subdelegado, neste caso, 
abster-se da prática de quaisquer acções ou iniciativas que 
por qualquer forma sejam susceptíveis de alterar a situação 
existente, enquanto o assunto ou processo não lhe for 
devolvido. 
 
Atento o disposto no n.º 1 do artigo 39º do Código do 
Procedimento Administrativo, o Subdelegante determina 
que, no exercício das competências subdelegadas, o 
Subdelegado deverá prestar ao Subdelegante informação 
escrita, com a periodicidade de 15 dias. 
 
Odivelas, 7 de Maio de 2009. 

 
Por Subdelegação de Competências do Sr. Vereador 

Sérgio Paiva 
O Director de Departamento de Obras Municipais e 

Transportes 
(Luis Jorge, Eng.º) 
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DECISÕES COM EFICÁCIA EXTERNA 
 

 
 
 

Habitação, Saúde e Assuntos Sociais 
 

 
 
Decisões com eficácia externa, tomadas no âmbito do 
Departamento de Habitação, Saúde e Assuntos Sociais, pelo 
Senhor Vereador José Esteves, ao abrigo das competências 
subdelegadas pelo Despacho n.º 54/PRES/2006, nos termos da 
Informação n.º Interno/2009/6856, de 2009.05.18, referente ao 
período de 14 de Abril a 13 de Maio de 2009: 
 
Departamento de Habitação Saúde e Assuntos Sociais 
 
EDOC/2009/26236 
Interno/2009/5989 de 2009-04-30 
Assunto: Proposta de regularização de dívida. Luís da Conceição 
Perrulas. 
Decisão: Regularização da dívida referente a rendas em atraso – 
Fogo Municipal: Praceta Alice Pestana, nº 3 – 1º C, Odivelas – 
Inquilino: Luís da Conceição Perrulas, no valor de € 762,78, 
através de um plano de regularização de 6 prestações mensais, 
no valor de € 127,13 cada, com início em Maio de 2009.  
Data: 2009-04-30 
 
EDOC/2009/28055 
Interno/2009/6286 de 2009-05-06 
Assunto: Rua Bordalo Pinheiro, nº 10 – R/C – Esq. Proposta de 
regularização de dívida. 
Decisão: Regularização de dívida referente a rendas em atraso – 
Fogo Municipal: Rua Bordalo Pinheiro, nº 10 – R/C Esq., 
Odivelas – Inquilino: Josefa Elisa Ferreira, no valor de € 300,11, 
através de um plano de regularização de 3 prestações mensais, 
no valor de € 100,04 cada, e uma última no valor de € 100,03, 
com início em Junho de 2009. 
Data: 2009-05-08 
 
EDOC/2009/28049 
Interno/2009/6352 de 2009-05-07 
Assunto: Praceta Alice Pestana, nº 4, R/C – B – Esq. Proposta 
de regularização de dívida. 
Decisão: Regularização de dívidas referentes a renda em atraso – 
Fogo Municipal: Praceta Alice Pestana, nº 4 – R/C Esq., 
Odivelas -  Inquilino: Maria de Lurdes Cardoso, no valor de 
€2.177,29, através de um plano de regularização de 34 prestações 
mensais, no valor de € 64,04 cada, e uma última no valor de € 
63,97, com início em Junho de 2009.  
Data: 2009-05-08 
 
EDOC/2009/28550 
Interno/2009/6457 de 2009-05-08 
Assunto: Bairro Municipal do Olival do Pancas, nº 57 – 1º B – 
Freguesia da Pontinha. 
Decisão: Regularização de dívida referente a rendas em atraso – 
Fogo Municipal: Bairro Olival do Pancas, nº 57 – 1ºB, Pontinha 
– Inquilino: Viegas Afonso, no valor de € 3.418,59, através de 
um plano de regularização de 48 prestações mensais, no valor de 
€ 71,22 cada, e uma última no valor de € 71,25, com início em 
Junho de 2009.  
Data: 2009-05-11 
 
 

EDOC/2009/22516 
Interno/2009/6122 de 2009-04-30 
Assunto: Rua António Aleixo, nº 9 – R/C – Dto. – Póvoa de 
Santo Adrião. Proposta de regularização de dívida. 
Decisão: Regularização da dívida referente a rendas em atraso – 
Fogo Municipal: Rua António Aleixo, nº 9 – R/C Dto., Póvoa 
de Santo Adrião – Inquilino: Tito Livío Mascarenhas, no valor 
de €  814,10, através de um plano de regularização de 48 
prestações mensais, no valor de € 16,96 cada, e uma última no 
valor de € 16,98, com início em Junho de 2009.  
Data: 2009-05-12 
 
 
Sector de Intervenção Social 
 
EDOC/2009/22516 
Interno/2009/5148 de 2009-04-13 
Assunto: Reajustamento da renda/Proposta de Plano de 
Regularização, de Tito Lívio Batista Mascarenhas – Titular do 
fogo sito na Rua António Aleixo nº 9 – R/C – Dto. Póvoa de 
Sto Adrião.  
Decisão: Reajustamento do valor da renda de € 34,08 para € 
4,50, com início de pagamento em Maio de 2009, tendo em 
conta a composição e rendimentos do agregado familiar de Tito 
Lívio Batista Mascarenhas, residente na Rua António Aleixo,  
nº 9 – R/C Dto. – Póvoa de Santo Adrião. 
Data: 2009-04-16 
 
EDOC/2009/21133 
Interno/2009/4876 de 2009-04-06 
Assunto: Regularização de dívida. Fogo: Rua António de 
Carvalho, nº 4, 1º Dto – Famões. Titular: Maria Silvina Duarte 
Alves. 
Decisão: Regularização da dívida referente aos meses em atraso 
– Fogo Municipal: Rua António de Carvalho, nº 4 – 1º Dto. – 
Famões – Inquilino: Maria Silvina Duarte Alves, no valor de 
€1.034,55, através de um plano de regularização de 12 prestações 
mensais, no valor de € 86,24 cada, e uma última no valor de € 
86,21, com início em Maio de 2009.   
Data: 2009-04-24 
 
EDOC/2009/5283 
Interno/2009/1097 de 2009-01-23 
Assunto: Alteração de titularidade do fogo municipal sito na Rua 
António Aleixo, nº 11 – R/C Esq. Póvoa de Santo Adrião. 
Decisão: Alteração de titularidade do fogo municipal sito na Rua 
António Aleixo, nº 11 – R/C Esq. – Póvoa de Santo Adrião, a 
favor do agregado familiar de José Nelson Frederico Barros 
(CF), composto por Rosélia Gomes Mendes Barros (esposa) e 
Leandro Anderson Gomes de Barros (filho).  
Data: 2009-04-24 
 
EDOC/2009/21536 
Interno/2009/4965 de 2009-04-07 
Assunto: Proposta de desdobramento Ficha PER 77.09.01, 
Núcleo PER Bº da Amorosa, CF – Mário de Deus Figueiredo. 
Decisão: Desdobramento e integração de elementos do agregado 
familiar, de Mário de Deus Figueiredo – PER nº 77.09.01 – 
realojados provisoriamente na Rua Amélia Rey Colaço nº 3 – 5º 
Fte, Arroja – Odivelas, a integração de Júlia Francisca da Cruz 
(sogra), e o desdobramento do agregado sendo que a titularidade 
do 2º agregado será atribuída a Nelson Figueiredo (filho de 
Mário Figueiredo), constituído por Ana Raquel da Rocha Araújo 
(companheira) e Inês Figueiredo (filha).  
Data: 2009-04-27 
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EDOC/2009/20132 
Interno/2009/4655 de 2009-04-01 
Assunto: Proposta de realojamento do agregado familiar de José 
Carlos Pereira Barros, recenseado no Núcleo PER da Serra/ 
Encosta da Luz (PER 65.009.01). 
Decisão: Realojamento do agregado familiar de José Carlos 
Pereira Barros (CF), composto por Maria Manuela Oliveira da 
Silva (mulher), num fogo municipal sito na Urbanização da 
Arroja – II Fase, Lote 5 – 1º Fte. – Odivelas.    
Data: 2009-04-27 
 
EDOC/2009/23580 
Interno/2009/5391 de 2009-04-17 
Assunto: Proposta de desdobramento do agregado familiar com 
registo de matricula PER 77.23.01,núcleo PER Bº da Amorosa, 
CF – João dos Reis Brito. 
Decisão: Desdobramento e integração de elementos do agregado 
familiar de João dos Reis Brito – PER nº 77.23.01 – realojados 
provisoriamente num fogo de tipologia 2, sita na Travessa Alves 
Cardoso, nº 3 – 3º Esq. – Odivelas, composto por Emília Rosa 
Dias (mulher), por inclusão no agregado Pedro João Dias e Rosa 
Ana dos Santos ( país de Emília Dias), o desdobramento do 
agregado a favor de Carla Sofia Dias Brito (filha), e de Virgínia 
Dias Brito ( filha), assim como a integração nos novos 
agregados, dos seus filhos Diego Yannick Brito Nunes ( filho de 
Caerla Brito) e Lara Emília Dias Brito Veiga (filha de Virgínia 
Brito). 
Data: 2009-04-27 
 
EDOC/2009/20123 
Interno/2009/4652 de 2009-04-01 
Assunto: Actualização do agregado familiar recenseado no 
núcleo do Casal dos Apóstolos, com o Nº PER 87.16.01. 
Decisão: Actualização do agregado familiar recenseado no 
núcleo do Casal dos Apóstolos, com o nº PER 87.16.01, por 
falecimento de Joaquim Augusto Fernandes (CF) e Cândida 
Alves Caldeira (companheira) sendo que a composição actual 
deste agregado, é constituída apenas por Luís Filipe Caldeira 
Fernandes (filho).  
Data: 2009-04-28 
 
EDOC/2009/20110 
Interno/2009/4649 de 2009-04-01 
Assunto: Proposta de desdobramento da ficha PER 77.6.1, 
núcleo PER Bº da Amorosa, CF – Joaquim Francisco Catarina 
Silva. 
Decisão: Desdobramento e integração de elementos do agregado 
familiar de Joaquim Catarina Francisco Silva (CF) – PER nº 
77.06.01 – realojados provisoriamente no fogo sito na Rua 
Amélia Rey Colaço nº 3 – 7º Fte., Arroja – Odivelas, o 
desdobramento do agregado a favor de Maria José de Brito Silva 
(filha) e de Vera Lúcia Brito Silva ( filha), bem como a integração 
nos novos agregados, dos seus filhos Ivan Santos (filho de Maria 
José Silva) e Luri Mariano ( filho de Vera Lúcia Silva. 
Data: 2009-04-28 
 
EDOC/2009/8619 
Interno/2009/5791 de 2009-04-27 
Assunto: Exclusão do PER de elemento do agregado recenseado 
com o registo de matricula nº 072.001.01. Decisão Final. 
Decisão: Exclusão do PER nº 072.001.01 de Ângela Margarida 
Madeira Bernardino, por, após decorrido o prazo, não ter sido 
reclamado o Edital nº 020/VJE/2009, afixado em 1 de Abril de 
2009, que propunha a exclusão do PER por falta de residência 
permanente na construção precária nº 1, do Núcleo 72 PER, 
Estrada da Correia – Pontinha, através de afixação de Edital  
nº 21/VJE/2009 – Decisão Final.  

Data: 2009-04-28 
 
EDOC/2009/20589 
Interno/2009/4621 de 2009-04-02 
Assunto: Actualização do processo ficha PER 77.27.01, Núcleo 
Bº da Amorosa, CF – Flindesmino de Melo Carvalho Nogueira. 
Decisão: Actualização do agregado familiar de Flindesmino de 
Melo Carvalho Nogueira (titular) com o nº PER 77.27.01, 
realojado provisoriamente na Praceta Mário Sá Carneiro nº 1 – 
5º D – Odivelas, através da integração de Usai Sauané de Melo 
Nogueira (mulher) e de Dejanira Sauané de Melo Nogueira 
(filha).    
Data: 2009-04-28 
 
EDOC/2009/14338 
Interno/2009/5742 de 2009-04-24 
Assunto: Requerimento de José Carlos Carmo Martins a solicitar 
autorização para efectuar obras no pré-fabricado nº 20 do Bairro 
do Chapim, freguesia da Ramada – Notificação  
nº 2/VJE/2009. 
Decisão: Assinatura de Notificação nº 02/VJE/2009 de José 
Carmo Martins, a solicitar autorização para efectuar obras de 
beneficiação, incluindo substituição de paredes interiores, no 
pré-fabricado nº 20 do Bairro do Chapim – Ramada.   
Data: 2009-04-28 
 
EDOC/2009/25754 
Interno/2009/5870 de 2009-04-28 
Assunto: Rua dos Combatentes 9 de Abril, A1 – 2º Dtº. – 
Odivelas. Proposta de regularização de dívida. 
Decisão: Regularização da dívida referente a rendas em atraso – 
Fogo Municipal: Rua dos Combatentes 9 de Abril, A1 – 2º Dto., 
Odivelas – Inquilino: João Manuel Ramos Belo, no valor de € 
989,92, através de um plano de regularização de 36 prestações 
mensais, no valor de € 27,50 cada, e uma última no valor de € 
27,42, com início em Maio de 2009.     
Data: 2009-04-29 
 
EDOC/2009/25681 
Interno/2009/5848 de 2009-04-28 
Assunto: Rua Helena Aragão, nº 4 – 3º - Dto. – Odivelas. 
Proposta de regularização de dívida. 
Decisão: Regularização da dívida referente a rendas em atraso – 
Fogo Municipal: Rua Helena Aragão, nº 4 – 3º Dto., Odivelas – 
Inquilino: Rogério Serra de Melo Menezes, no valor de € 
1.320,03, através de um plano de regularização e 30 prestações 
mensais, no valor de € 44,00 cada, e uma última no valor de 
€44,03, com início em Maio de 2009.  
Data: 2009-04-29 
 
EDOC/2009/25678 
Interno/2009/5847 de 2009-04-28 
Assunto: Rua Guilhermina Ascenso, nº 5 – 2º A – Odivelas. 
Proposta de regularização de dívida. 
Decisão: Regularização da dívida referente a rendas em atraso – 
Fogo Municipal: Rua Guilhermina Ascenso, nº 5 – 2º A, 
Odivelas – Inquilino: João Lustriana Ramos, no valor de 
€869,43, através de um plano de regularização de 24 prestações 
mensais, no valor de € 36,23 cada, e uma última no valor de 
€36,14, com início em Maio de 2009.  
Data: 2009-04-29 
 
EDOC/2009/20064 
Interno/2009/5928 de 2009-04-29 
Assunto: Exclusão do PER de elementos do agregado familiar 
recenseado com o registo de matrícula nº 089.003.01. Audiência 
de interessados.  
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Decisão: Exclusão do PER de Rogério Jorge da Silva Fernandes, 
Bruno Miguel da Silva e Carlos Manuel da Silva Fernandes, 
recenseados no PER com o nº 089.003.01, por falta de 
residência permanente na construção precária nº 3, do Núcleo 89 
PER, Rua António Feliciano Castilho – Odivelas, através de 
afixação do edital nº 026/VJE/2009, para audiência de 
interessados.  
Data: 2009-04-30 
 
EDOC/2009/23726 
Interno/2009/5905 de 2009-04-28 
Assunto: Rua Palmira Bastos, nº 23- 2º Dto. – Odivelas. 
Proposta de regularização de dívida. 
Decisão: Regularização de dívida referente a renda em atraso – 
Fogo Municipal: Rua Palmira Bastos, nº 23 – 2º Dto., Odivelas – 
Inquilino: Maria Glória Saavedra Abreu, no valor de € 189,62, 
através de um plano de regularização de 8 prestações mensais, 
no valor de € 23,70 cada, e uma última no valor de € 23,72 com 
início em Maio de 2009. 
Data: 2009-05-04 
 
EDOC/2009/26298 
Interno/2009/5988 de 2009-04-30 
Assunto: Rua Tomás da Anunciação, nº 17 – C/V – Dtª. – 
Odivelas. Proposta de regularização de dívida.  
Decisão: Regularização da dívida referente a rendas em atraso – 
Fogo Municipal: Rua Tomás da Anunciação, nº 17 – C/V Dta., 
Odivelas – Inquilino: Jorge Paulo Ribeiro, no valor de € 481,65, 
através de um plano de regularização de 4 prestações mensais, a 
primeira no valor de € 130,42 e as restantes no valor de €120,40, 
com início em Maio de 2009.    
Data: 2009-05-04 
 
EDOC/2009/25004 
Interno/2009/5681 de 2009-04-23 
Assunto: Proposta de solicitação de transferência do fogo 
municipal do agregado familiar de Rui Miguel Saavedra Abreu, 
sito no Bairro Olival do Pancas, Lote 58, R/C B, Freguesia da 
Pontinha. 
Decisão: Transferência do agregado familiar de Rui Miguel 
Saavedra Abreu – Fogo Municipal: Bairro Olival do Pancas, Lote 
58 R/C B – Pontinha, composto por Teresa Tomás Saavedra 
Ramos (M), Rui Miguel de Abreu Ramos (F) e Joel Ramos de 
Abreu (F) para o Fogo Municipal, sito na Rua António Aleixo, 
nº 11 – 2º Esq. – Póvoa de Santo Adrião. 
Data: 2009-05-12 
 
EDOC/2009/26005 
Interno/2009/6036 de 2009-04-30 
Assunto: Exclusão do PER de Pedro Manuel Antunes Lourenço 
recenseado com o registo de matrícula nº 081.001.01. Audiência 
de interessados.   
Decisão: Assinatura de Edital nº 028/VJE/2009, referente a 
Audiência de Interessados. 
Data: 2009-05-13  
 
 
Sector de Gestão do Parque Habitacional 
 
EDOC/2009/15856 
Interno/2009/4362 de 2009-03-25 
Assunto: Reajustamento de Renda. Fogo: Urb. Da Arroja, Rua 
Dr. Elysio Moura, Lote 1, 2º Esqº, Odivelas. Titular: Amadeu 
Gomes da Silva. 
Decisão: Reajustamento do valor da renda de € 4,50 para €8,32, 
com início de pagamento em Maio de 2009, tendo em conta a 
composição e rendimentos do agregado familiar de Amadeu 

Gomes da Silva, residente na Urb. Da Arroja – Rua Dr. Elysio 
Moura, Lote 1 – 2º Esq. – Odivelas. 
Data: 2009-04-27 
 
EDOC/2009/26916 
Interno/2009/6155 de 2009-05-04 
Assunto: Contrato de Arrendamento, atribuição de renda. Fogo: 
Rua de S. Jorge, nº 4 – 2º Esq. – Famões. Titular: João Batista 
Sanches Mendes.  
Decisão: Celebração de contrato de arrendamento, e atribuição 
de renda no valor mensal de € 4,50, com início de pagamento em 
Maio de 2009, considerando a composição e respectivos 
rendimentos do agregado familiar de João Batista Sanches 
Mendes, referente ao fogo municipal sito na Rua de S. Jorge,  
nº 4 – 2º Esq. – Famões. 
Data: 2009-05-05 
 
 
 
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/2009/6858, de 2009.05.18, referente ao período de 
14 de Abril a 13 de Maio de 2009: 
 
Departamento de Habitação Saúde e Assuntos Sociais 
 
EDOC/2009/12183 
Interno/2009/5200 de 2009-04-14 
Assunto: Quotas/2009 – APHM. 
Decisão: Pagamento de quotas – APHM (Associação Portuguesa 
de Habitação Municipal) através da factura  
nº 36/2009, relativo à Contribuição Pecuniária de 2009, no valor 
de 1.000,00. 
Data: 2009-04-16 
 
 
Sector de Intervenção Social 
 
EDOC/2009/22591 
Interno/2009/5178 de 2009-04-14 
Assunto: Bairro Olival do Pancas, Lote 51 – 1º A, Pontinha. 
Proposta de regularização de dívida.  
Decisão: Regularização da dívida referente a rendas em atraso de 
Janeiro de 2005 a Abril de 2009 – Fogo Municipal: Bairro Olival 
do Pancas, Lote 51 – 1º A – Pontinha – Inquilino: Lili Andrade 
de Ceita Graça, no valor de € 278,72, através de um plano de 
regularização de 12 prestações mensais, no valor de €27,72 cada 
e uma última no valor de € 27,80, com início em Maio de 2009.  
Data: 2009-04-16 
 
EDOC/2008/79388 
Interno/2009/5336 de 2009-04-16 
Assunto: Contrato de Empreitada nº 5/08 – “ Empreitada da 
obra de demolição, emparedamento e/ou intervenções em 
construções precárias e fogos municipais no Concelho de 
Odivelas”. Libertação parcial da Garantia Bancária nº 152-02-
1316416. 
Decisão: Ao DGAF/DF, para os devidos efeitos.  
Data: 2009-04-17 
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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/2009/6558, de 2009.05.12, referente ao período de 29 
de Abril a 12 de Maio de 2009: 
 
Departamento Sociocultural 
 
Direcção, Apoio Técnico e Administrativo 
 
Informação n.º: Interno/2009/5960 
Assunto: Pedido de cabimento, compromisso e pagamento do 
valor da quota de adesão de Odivelas à Associação Internacional 
das Cidades Educadoras, referente a 2009, no valor de €715,00.  
Decisão: Ao DGAF/DF. Para liquidação da quota à AICE de 
acordo com a informação. 
Data: 04-05-2009 
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ANEXO 
 
 
 
 

Protocolo de Parceria Local para a Gestão do Programa de Acção: 
 

 “Política de Cidades - Parcerias para a Regeneração Urbana” 
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PROTOCOLO DE PARCERIA LOCAL 
PARA A GESTÃO DO PROGRAMA DE ACÇÃO DENOMINADO: 

“POLÍTICA DE CIDADES - PARCERIAS PARA A REGENERAÇÃO URBANA” 
 

Entre 
 

O Município de Odivelas, com sede na Rua Guilherme Gomes Fernandes – Quinta da Memória, em 
Odivelas, NIPC 504 293 125, neste acto representado por Susana de Fátima Carvalho Amador, na qualidade 
de Presidente da Câmara, a partir de agora denominado Líder do Programa de Acção e parceiro 
nº 1. 
 
E 
 
AmoValflor, com sede na Rua da Escola, nº 3ª, Bairro Vale do Forno, Odivelas, NIF 504 015 907, neste acto 
representado neste acto representado por Francisco Ribeiro Neto Madeira, na qualidade de Presidente, a 
partir de agora denominado parceiro nº 2. 
 
E 
 
Associação Comunidade Lusófona, com sede na Rua das Rosas, nº 151 R/C Dto, Bairro Vale do Forno, 
Odivelas, NIF 507 064 909, neste acto representado por Hameffaline da Silva, na qualidade de Presidente, a 
partir de agora denominado parceiro nº 3. 
 
E 
 
Associação de Solidariedade Social RUTE, com sede na Rua Ernesto Silva, 52, Benfica, NIF 504 491 846, 
neste acto representado por Cármen Regina Guerreiro Igrejas Calvinho Matos, na qualidade de Técnica de 
Serviço Social, a partir de agora denominado parceiro nº 4. 
 
E 
 
Associação PREVENIR, com sede na Av. António Augusto de Aguiar, nº 163, 5º Dto, sala 7, Lisboa, NIF 506 
124 428, neste acto representado por Margarida de Melo Drandvaux Barbosa, na qualidade de Vice-
Presidente, a partir de agora denominado parceiro nº 5. 
 
E 
 
Centro Comunitário Paroquial de Famões, com sede em anexos da Igreja de Famões, Rua do Marechal 
Gomes da Costa, em Famões, NIF 504 707 825, neste acto representado por Padre Aníbal Azevedo 
Rodrigues Pinto, na qualidade de Presidente da Direcção, a partir de agora denominado parceiro nº 6. 
 
E 
 
Comissão de Administração Conjunta da AUGI Bairro Encosta da Luz, com sede na Rua Padre Américo 
Monteiro de Aguiar, lote 276, Bairro Encosta da Luz, Pontinha, NIF 901 354 210, neste acto representado 
por Eugénio Manuel Gonçalves Marques, na qualidade de Presidente, a partir de agora denominado parceiro 
nº 7. 
 
E 
 
Comissão de Administração Conjunta da AUGI Bairro Quinta do José Luís, com sede na Rua Padre Américo 
Monteiro de Aguiar, lote 3, Bairro Quinta do José Luís, Pontinha, NIF 901 350 214, neste acto representado 
por António Joaquim Ribeiro Toscano, na qualidade de Presidente, a partir de agora denominado parceiro nº 
8. 
 
E 
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Comissão de Administração Conjunta da AUGI Bairro Serra da Luz, com sede na Rua D. Manuel I, Vivenda 
Vaz Luís, Bairro Serra da Luz, Pontinha, NIF 901 354 171, neste acto representado por Isidro Falcão Miguel, 
na qualidade de Presidente, a partir de agora denominado parceiro nº 9. 
 
E 
 
Comissão de Administração Conjunta da AUGI Bairro Vale do Forno, com sede na Rua da Escola, nº3A, 
Bairro Vale do Forno, Odivelas, NIF 901 354 198, neste acto representado por Francisco Ribeiro Neto 
Madeira, na qualidade de Presidente, a partir de agora denominado parceiro nº 10. 
 
E 
 
Comissão de Administração Conjunta da AUGI Bairro Quinta das Arrombas, com sede na Rua 3 (contentor), 
Pontinha, NIF 506 289 680, neste acto representado por Anabela Dias Loureiro, na qualidade de Presidente, 
a partir de agora denominado parceiro nº 11. 
 
E 
 
DECO-Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor, com sede na Rua da Artilharia Um, nº 79, 4º, 
NIF 127 254 188, neste acto representado por Jorge Manuel Morgado Fernandes, na qualidade de 
Secretário-Geral, a partir de agora denominado parceiro nº 12. 
 
E 
 
Escola Intercultural das Profissões e do Desporto da Amadora, E.M., com sede na Rua Henrique Paiva 
Couceiro, nº10, NIF 504 746 383, neste acto representado por Adelino Manuel Serras, na qualidade de 
Administrador Delegado, a partir de agora denominado parceiro nº 13. 
 
E 
 
Escola Profissional Agrícola D.Dinis, com sede na Rua da Escola Agrícola, Pontinha, NIF 600 035 000, neste 
acto representado por José Aires Matos Pereira da Silva, na qualidade de Director, a partir de agora 
denominado parceiro nº 14. 
 
E 
 
GESTUAL/CIAUD – Centro de Investigação em Arquitectura, Urbanismo e Design, com sede na Faculdade 
de Arquitectura da Universidade de Lisboa, Rua Rolando Sá Nogueira, Pólo Universitário, Edifício 5, Alto da 
Ajuda, Lisboa, NIF 502 784 083, neste acto representado por Isabel Ortins de Simões Raposo, na qualidade 
de Investigadora, a partir de agora denominado parceiro nº 15. 
 
E 
 
INAG – Instituto da Água, I.P., com sede na Av. Almirante Gago Coutinho, nº 30, NIF 503 237 965, neste 
acto representado por Orlando Borges, na qualidade de Presidente, a partir de agora denominado parceiro 
nº 16. 
 
E 
 
IPFEL-Instituto Particular de Formação e Ensino de Línguas, com sede na Av. 25 de Abril, 22 A, Pontinha, 
4º, NIF 506 803 546, neste acto representado por José Francisco Guerreiro, na qualidade de Presidente, a 
partir de agora denominado parceiro nº 17. 
 
E 
 
PROACT- Unidade de Investigação e Apoio Técnico ao Desenvolvimento Local, à Valorização do Ambiente 
e à Luta Contra a Exclusão Social, com sede no Edifício ISCTE, Av. Das Forças Armadas, Lisboa, NIF 504 
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019 813, neste acto representado por Rogério Roque Amaro, na qualidade de Presidente da Direcção, a 
partir de agora denominado parceiro nº 18. 
 
E 
 
LNEC- Laboratório Nacional de Engenharia Civil, com sede na Av. Do Brasil 101, Lisboa, NIF 501 386 660, 
neste acto representado por Carlos Alberto Matias Ramos, na qualidade de Presidente, a partir de agora 
denominado parceiro nº 19. 
 
E 
 
Municipália – Gestão de Equipamentos e Património do Município de Odivelas E.M., com sede na Rua de 
Angola, Olival Basto, NIF 506 219 992, neste acto representado por Mário Máximo dos Santos, na qualidade 
de Presidente e Maria Máxima Vaz, na qualidade de Vogal, a partir de agora denominado parceiro nº 20. 
 
E 
 
Prosális- Projecto de Saúde em Lisboa, com sede na Rua José Estêvão, nº 137, 2º, Lisboa, NIF 502 473 
690, neste acto representado por Maria Helena Patrício Paes, na qualidade de Presidente da Direcção, a 
partir de agora denominado parceiro nº 21. 
 
E 
 
Rodoviária de Lisboa, com sede na Av. Do Brasil, nº 5, Lisboa, NIF 503 418 455, neste acto representado 
por António Manuel Lupi Corrêa de Sampaio, na qualidade de Presidente do Conselho de Administração, a 
partir de agora denominado parceiro nº 22. 
 
E 
 
SAMPEDRO Supermercados, Lda, com sede na Rua Padre Américo Monteiro de Aguiar, Lote 3, Serra da 
Luz, Pontinha, NIF 500 588 171, neste acto representado por António Joaquim Ribeiro Toscano, na 
qualidade de Sócio-Gerente, a partir de agora denominado parceiro nº 23. 
 
E 
 
Serviços Municipalizados de Loures, com sede Rua Ilha da Madeira, nº 2, Loures, NIF 680 009 671, neste 
acto representado por Carlos Alberto Dias Teixeira, na qualidade de Presidente do Conselho de 
Administração, a partir de agora denominado parceiro nº 24. 
 
E 
 
SIMTEJO, com sede na Avenida Defensores e Chaves, 45, 3º Piso, Lisboa, NIF 505 908 093, neste acto 
representado por Carlos Martins, na qualidade de Presidente, a partir de agora denominado parceiro nº 25. 
 
E 
 
União Desportiva e Recreativa Santa Maria, com sede no Bairro Santa Maria, 11, Paiã, Pontinha, NIF 501 
478 850, neste acto representado por Hugo Teixeira, na qualidade de Tesoureiro, a partir de agora 
denominado parceiro nº 26. 
 
Considerando o Regulamento Específico – Política de Cidades – inscrito no Eixo II – Sustentabilidade 
Territorial e Eixo III – Coesão Social do Programa Operacional Regional de Lisboa “Política de Cidades – 
Parcerias para a Regeneração Urbana – Programas integrados de requalificação e inserção de bairros 
críticos onde a situação social e económica ou a degradação urbana justifiquem uma intervenção especial”. 
 
Considerando que o Regulamento Especifico – Politica das Cidades – Parcerias para a Regeneração 
Urbana, no n.º 4 do art.º 6 define que o Programa de Acção deve ser plurianual e integrado – articulando de 
forma equilibrada as dimensões física, ambiental, económica, social e cultural – devendo a sua elaboração 
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ser dinamizada pelo Município através do envolvimento e participação de parceiros locais, originando uma 
Parceria Local; 
 
Considerando que a Câmara Municipal de Odivelas – à qual cabe a gestão urbanística do Município, sendo 
a entidade responsável pela gestão integrada do território designado como Vertente Sul de Odivelas, a 
AmoValfor que tem por missão colaborar na construção de um Pólo Cívico com valências de Centro de 
Dia/Apoio a Idosos, a Associação Comunidade Lusófona que tem por missão o fomento do diálogo 
multicultural e da igualdade de oportunidades através da dinamização de actividades culturais que visem a 
valorização pessoal e cultural das diferentes comunidades, a Associação RUTE que tem por missão 
promover programas de enquadramento socioeconómico no âmbito das relações pessoais, familiares e 
sociais, a Associação Prevenir, tem por missão a implementação de medidas de prevenção e combate ao 
insucesso e abandono escolar, o Centro Comunitário e Paroquial de Famões que tem por missão colaborar 
no Programa Clube em Movimento no âmbito de um programa de acções desportivas para idosos, a 
Comissão de Administração Conjunta da AUGI da Encosta da Luz que tem por missão contribuir para a 
construção de um equipamento ligeiro multifuncional e na valorização de espaços públicos, a Comissão de 
Administração Conjunta da AUGI da Quinta do José Luís que tem por missão contribuir para a requalificação 
paisagística e ambiental na Quinta do José Luís, e na valorização dos espaços públicos, a Comissão de 
Administração Conjunta da AUGI da Quinta da Serra da Luz que tem por missão contribuir para a 
requalificação urbanística e ambiental da Praça das Culturas e para a valorização dos espaços públicos, a 
Comissão de Administração Conjunta da AUGI do Vale do Forno que tem por missão contribuir para a 
requalificação do Largo da Saudade e na valorização dos espaços públicos, a Comissão de Administração 
Conjunta da AUGI da Quinta das Arrombas que tem por missão contribuir na valorização dos espaços 
públicos, a DECO que tem por missão a promoção de Workshops direccionados à problemática de consumo 
e orçamento familiar, a Escola Intercultural das Profissões e do Desporto da Amadora, E.M. que tem por 
missão colaborar na melhoria das competências e da inserção no mercado de trabalho, a Escola Profissional 
Agrícola D. Dinis que tem por missão colaborar nas primeiras intervenções no futuro Parque Urbano e na 
implementação de Hortas Urbanas, a GESTUAL (CIAUD/FAUTL) que tem por missão colaborar no 
desenvolvimento de tecnologias e processos de planeamento partilhado, o Instituto da Água (INAG), que tem 
por missão contribuir nas primeiras intervenções do parque urbano, situado entre o Rio da Costa e o troço da 
CRIL, e ainda na requalificação das linhas de água da área de intervenção do Plano de Urbanização, o 
Instituto Particular de Formação e Ensino de Línguas (IPFEL) que tem por missão o desenvolvimento de 
estratégias de emprego local e desenvolvimento profissional, a PROACTUnidade de Investigação e Apoio 
Técnico ao Desenvolvimento Local à Valorização do Ambiente e à Luta Contra a Exclusão Social que tem 
por missão participar em actividades de apoio ao emprego e ao empreendedorismo, o Laboratório Nacional 
de Engenharia Civil (LNEC) que tem por missão contribuir na requalificação das linhas de água da área de 
intervenção do Plano de Urbanização, a Municipália que tem por missão promover acções de âmbito 
cultural, a PROSALIS que tem por missão a prevenção da toxicodependência, a Rodoviária de Lisboa que 
tem por missão colaborar na operação de reforço e de qualificação da mobilidade, o SamPedro 
Supermercados que tem por missão colaborar e ceder o espaço para o Programa Clube em Movimento, os 
Serviços Municipalizados de Loures (SM) que tem por missão assegurar a implementação e remodelação de 
sistemas de resíduos Sólidos e Urbanos (RSU), a SimTejo que tem por missão proceder à eliminação das 
descargas de águas residuais domésticas existentes no leito do Rio da Costa, através da construção de 
interceptor local e condução do efluente para tratamento à ETAR de Frielas, a União Desportiva e Recreativa 
Santa Maria que tem por missão colaborar na promoção e organização de actividades desportivas. 
 
Considerando que no art.º 7 do Regulamento Específico define que a preparação do Programa de Acção 
deve culminar com a formalização de um Protocolo de Parceria Local estabelecido entre os parceiros que 
identifique as respectivas responsabilidades e o compromisso de cada parceiro com os objectivos e metas a 
atingir. 
 
Em conformidade com a deliberação tomada em reunião de Câmara Municipal de Odivelas do dia 20 de 
Maio de 2009, ao abrigo da alínea m) do n.º2 do art. 64.º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, com a 
redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, é celebrado o presente protocolo que se regerá pelas 
seguintes cláusulas: 
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Cláusula 1ª – Objecto 
 

1 – O Protocolo de Parceria Local define as modalidades de cooperação entre os signatários e determina as 
suas respectivas responsabilidades na execução do Programa de Acção denominado: Requalificação da 
Vertente Sul de Odivelas. 
 
2 – O Protocolo de Parceria enquadra-se no aviso para apresentação de candidaturas n.º 4 relativo aos 
Objectivos Específicos dos Eixos Prioritários II – Sustentabilidade Territorial e III – Coesão Social do 
Programa Operacional Regional de Lisboa – Politica das Cidades - Parcerias para a Regeneração Urbana – 
Programas integrados de requalificação e inserção de bairros críticos onde a situação social e económica ou 
a degradação urbana justifiquem uma intervenção especial, cujo objectivo é a apresentação do Programa da 
Acção para uma área urbana e de qualificação da sua inserção no conjunto da cidade de Odivelas. 
 
3 – A área de intervenção está identificada na planta anexa ao presente protocolo de parceria, que fica a 
fazer parte integrante do mesmo, como Anexo I. 

 
Cláusula 2ª – Designação do Líder do Programa de Acção 

 
O Programa de Acção é liderado pelo Município de Odivelas, sendo, para o efeito, constituída uma unidade 
de direcção, assessorada por uma estrutura de apoio técnico. 

 
Cláusula 3ª – Obrigações do Líder de Programa de Acção 

 
O Líder do Programa de Acção apresenta, em nome de todos os parceiros, a candidatura do pedido de 
financiamento para a realização do programa de Acção mencionado na Cláusula 1ª e compromete-se a: 
 
a) Responder, como interlocutor único e em conformidade e com a colaboração dos parceiros, aos pedidos 
de informação ou modificação que possa requerer a Autoridade de Gestão; 
 
b) Comunicar à Autoridade de Gestão as decisões e as modificações adoptadas pelo conjunto dos parceiros; 
 
c) Velar pela implementação coordenada do projecto e sua execução conforme exposto no formulário de 
candidatura do projecto, respeitando os prazos previstos; 
 
d) Fornecer, a pedido dos órgãos gestores do programa, informações periódicas sobre o progresso técnico, 
administrativo e financeiro, necessários para a implementação do sistema de acompanhamento; 
 
e) Entregar a cada parceiro uma cópia do Contrato de Financiamento celebrado entre a Autoridade de 
Gestão do Programa Operacional Regional e o Beneficiário, nos termos expressos no Regulamento Geral 
FEDER e Fundo de Coesão, onde são referidos os montantes, prazos do financiamento e as obrigações e 
direitos das partes envolvidas, bem como os motivos que originam a rescisão e o respectivo processo; 
 
f) Constituir a estrutura de apoio técnico, que tem por missão apoiar a unidade de Direcção do Programa de 
Acção e manter actualizado o quadro de execução física e financeira do Programa de acção, elaborar 
relatórios de execução periódicos e executar o programa de comunicação e divulgação. 

 
Cláusula 4ª – Unidade de Direcção 

 
A unidade de direcção, constituída por um representante de cada parceiro, é liderada pelo Município que 
assegura: 
 
a) A coordenação global do Programa de Acção; 
 
b) O controlo do cumprimento das responsabilidades dos diversos parceiros assumidas no presente 
Protocolo; 
 
c) A animação da Parceria Local; 
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d) A procura de complementaridades e soluções inovadoras para potenciar os resultados dos projectos; 
 
e) A articulação dos parceiros com entidades públicas e privadas que não integrem a Parceria Local mas 
sejam relevantes para o sucesso da intervenção; 
 
f) A articulação com as entidades nacionais e regionais responsáveis pela Política de Cidades. 

 
Cláusula 5ª – Obrigações dos Parceiros do Programa de Acção 

 
Os parceiros comprometem-se a: 
 
a) Indicar o seu representante na unidade de direcção; 
 
b) Fornecer, com a maior brevidade possível, as respostas aos pedidos de informação; 
 
c) Comunicar a sua aceitação relativamente às decisões e modificações adoptadas pelos órgãos de gestão 
do programa; 
 
d) Executar as actividades previstas conforme as modalidades e os prazos estabelecidos no formulário de 
candidatura do projecto. 
 
e) Cumprir o acordado especificamente entre parceiro e CMO, dentro das 
suas competências e área específica de actuação, no âmbito do 
presente Protocolo, que será reduzido a escrito e assinado por ambos, 
fazendo, como anexo, parte integrante deste. 

 
Cláusula 6ª – Funcionamento da Parceria 

 
1 – A parceria organizar-se-á de acordo com o sistema de funcionamento dos órgãos colegiais, competindo 
ao Líder do programa de Acção a função de presidir, e a um dos restantes parceiros a de secretariar. 
 
2 – De todas as reuniões devem ser elaboradas actas. 
 
3 – Com a primeira reunião deverá ser elaborado um regimento interno aprovado por todos os parceiros, 
sobre o funcionamento da Parceria. 

 
Cláusula 7ª – Duração do protocolo de Parceria Local 

 
O presente protocolo de parceria local entrará em vigor no dia da sua assinatura, estará condicionado à 
comunicação, por parte da Autoridade de Gestão, da decisão sobre a candidatura apresentada e vigorará 
até ao encerramento financeiro da execução dos projectos do Programa de Acção, devendo, no entanto, ser 
mantida a total colaboração dos parceiros no caso de auditorias de controlo e inspecções, após o 
encerramento. 

 
Cláusula 8ª – Obrigações Financeiras do Líder do Programa de Acção e dos outros parceiros 

 
O líder do Programa de Acção o os demais parceiros comprometem-se a: 
 
a) Efectuar registos contabilísticos específicos correspondentes à execução do Programa de Acção, em 
conformidade com o sistema de contabilidade organizada, conforme o Plano de Contabilidade aplicável e 
cada parceiro; 
 
b) Conservar uma cópia de toda a documentação justificativa da execução 
do Programa de Acção; 
 
c) Aceitar o controlo dos organismos comunitários e nacionais competentes e das administrações que co-
financiem o Programa de Acção, em tudo o que seja relativo à sua execução e à utilização do apoio FEDER 
concedido. 
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Cláusula 9ª – Plano Financeiro do Programa de Acção 

 
O plano financeiro dos encargos a suportar pela Câmara Municipal de Odivelas está descrito no quadro 
anexo ao presente protocolo, que fica a fazer parte integrante do mesmo, como Anexo II. Os encargos 
financeiros e a contribuição dos parceiros serão detalhadamente descritos em sede de candidatura. 

 
Cláusula 10ª – Efeito da selecção de um programa de Acção 

 
1 - À selecção de um Programa de Acção pela Autoridade de Gestão corresponde a afectação indicativa do 
correspondente montante financeiro para financiamento dos projectos nele identificados, que devem ser 
submetidos à Autoridade de Gestão, no prazo máximo de 1 ano, em condições de serem aprovados. 
 
2 – A selecção do Programa dá origem à celebração de um Protocolo de Financiamento a celebrar entre a 
Autoridade de Gestão do PORLisboa. O Município de Odivelas e o conjunto de parceiros envolvidos. 
 
3 – O Protocolo de Financiamento estabelece nomeadamente: 
 
a) Os objectivos a atingir; 
 
b) Os projectos a realizar, a respectiva programação financeira, as fontes de financiamento, o montante 
máximo de fundos comunitários a mobilizar e a margem de ajustamento no momento de aprovação dos 
projectos; 
 
c) Os beneficiários responsáveis pela execução dos projectos; 
 
d) O modelo de governação da Parceria Local e as estruturas de implementação do Programa de Acção. 

 
Cláusula 11ª – Aprovação e Financiamento de Operações 

 
1 – As operações integradas em Programa de acção serão submetidas a aprovação da Autoridade de 
Gestão, nos termos estabelecidos no Protocolo a que se refere a cláusula anterior, pelas entidades 
responsáveis pela sua execução. 
 
2 – A aprovação de uma operação pela Autoridade de Gestão está condicionada à verificação dos requisitos 
constantes das alíneas a), b), c) e d) no nº2 do art.º 16, do Regulamento Específico. 

 
Cláusula 12ª – Modificações 

 
1 – Qualquer alteração ao presente protocolo de parceria será efectuada através de adenda, assinada por 
todos os parceiros e será anexada a este, passando a fazer parte integrante do mesmo. 
 
2 – Qualquer modificação do Protocolo de Financiamento entre a Autoridade de Gestão e os Parceiros, 
deverá ser aprovada por unanimidade. 

 
Cláusula 13ª – Responsabilidade da execução do Programa de Acção 

 
Cada um dos parceiros será responsável pela execução total ou parcial dos projectos que lhe foram 
atribuídos no Programa de Acção. 

 
Cláusula 14ª – Atraso e incumprimento das obrigações 

 
1 – Os parceiros estão obrigados a informar o Líder do Programa de Acção de qualquer facto ou 
acontecimento que possa afectar o bom desenvolvimento 
do Programa de Acção. 
 
2 – No caso de incumprimento total ou parcial das obrigações por parte de algum dos parceiros, o Líder do 
Programa de Acção requererá ao parceiro incumpridor a sua reparação, com a maior brevidade possível, e 
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sempre num prazo inferior a 30 dias. Em caso de não reparação da falta cometida ou se o incumprimento 
persistir, será efectuada a respectiva comunicação à Autoridade de Gestão do PORLisboa. 
 
3 – No caso do incumprimento do parceiro ter consequências económicas prejudiciais para o Programa de 
Acção ou inviabilizar a sua execução/comparticipação, o Líder do Programa de Acção poderá pedir a este 
indemnização pelos prejuízos causados, salvo os caso previstos na Cláusula 21ª. 
 
4 – Nos casos de incumprimento poderá o Líder do Programa de Acção, em conjunto com os demais 
parceiros, propor à Autoridade de Gestão as acções constantes da listagem de obras complementares, de 
valor igual ou menor ao do programa de Acção. 

 
Cláusula 15ª – Resolução de conflitos internos da parceria 

 
1 – É de responsabilidade dos parceiros resolver entre si os litígios que surjam no âmbito da Parceria Local. 
Neste sentido, o líder do Programa de Acção informará os restantes parceiros sobre o conflito. Se, de 
qualquer modo, oconflito não se puder solucionar no seu seio, o assunto será comunicado à Autoridade de 
Gestão do PORLisboa. 
 
2 – Se se tornar impossível o acordo com a intermediação da Autoridade de Gestão, esta remeterá o 
assunto aos diferentes órgãos de gestão do programa. 
 
3 – Em caso de não resolução, cada um dos parceiros está obrigado a aceitar a decisão de uma Comissão 
de Arbitragem criada para o efeito pelos parceiros de projecto. 

 
Cláusula 16ª – Informação e Publicidade 

 
1 – A publicidade e a divulgação que sejam realizadas durante a execução do projecto obedecem ao 
Regulamento (CE) nº 1828/2006 da Comissão, de 8 de Dezembro, que prevê as normas de execução do 
Regulamento (CE) nº 1083/2006 que estabelece disposições gerais sobre o Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional, o Fundo Social Europeu e o Fundo de Coesão e do Regulamento (CE) nº 
1080/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. 
 
2 – Qualquer um dos parceiros compromete-se a que toda a documentação elaborada no âmbito do 
Programa de Acção deve mencionar que foi realizada com a ajuda financeira do FEDER. Esta publicidade 
deve incluir obrigatoriamente os logos da União Europeia e dos parceiros. 

 
Cláusula 17ª – Confidencialidade 

 
Os parceiros comprometem-se a adoptar as medidas necessárias para que as pessoas envolvidas no 
Programa de Acção respeitem a confidencialidade da informação e para que não se divulguem sem prévio 
consentimento do Líder do programa de Acção. A obrigação de confidencialidade permanecerá em vigor 
dois anos depois da finalização destes protocolos. 

 
Cláusula 18ª – Substituições legais e renúncia de parceiros 

 
Em caso de se produzir a renúncia expressa de um parceiro, este terá de dar conhecimento imediato ao 
Líder do Programa de Acção e á Unidade de Direcção, que resolverão a questão, se acordo com os 
normativos aplicáveis, atendendo aos interesses e desenvolvimento do Programa de Acção. O Líder do 
Programa de Acção, de qualquer modo, comunicará o facto à Autoridade de Gestão do PORLisboa que 
actuará em consequência. 

 
Cláusula 19ª – Força Maior 

 
Nenhum parceiro será responsabilizado pelo incumprimento de obrigações resultantes do presente acordo 
quando o incumprimento seja devido a causas de força maior, ou seja, factos imprevisíveis e estranhos à 
vontade dos parceiros, que os impossibilitem absolutamente de cumprir as obrigações decorrentes do 
presente protocolo. Neste caso, o parceiro deverá comunicar, de imediato, por escrito o facto ao Líder do 
Programa de Acção que o comunicará aos demais parceiros. 
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Cláusula 20ª – Nulidade 

 
Se qualquer uma das cláusulas do presente protocolo for declarada nula pelo ordenamento jurídico que o 
rege, ou por algum dos parceiros, isso não significará a nulidade das restantes disposições. 

 
Cláusula 21ª – Precisão 

 
Qualquer acção judicial sobre a matéria regulada no presente protocolo estará sujeita a uma prescrição, 
decorrido o prazo de três anos sobre o momento de produção do facto. Se as reclamações judiciais recaírem 
sobre os fundos transferidos, o período de prescrição será de três anos contado desde o momento de 
realização da última transferência. 
 
Paços do Município de Odivelas, Maio de 2009 

 
A Presidente da Câmara Municipal de Odivelas 

___________________________________ 
(Susana de Fátima Carvalho Amador) 

_____________________________________ 
(Francisco Ribeiro Neto Madeira) 

_____________________________________ 
(Hameffaline da Silva) 

_____________________________________ 
(Cármen Regina Guerreiro Igrejas Calvinho Matos) 

_____________________________________ 
(Margarida de Melo Drandvaux Barbosa) 

_____________________________________ 
(Aníbal Azevedo Rodrigues Pinto) 

_____________________________________ 
(Eugénio Manuel Gonçalves Marques) 

_____________________________________ 
(António Joaquim Ribeiro Toscano) 

_____________________________________ 
(Isidro Falcão Miguel) 

_____________________________________ 
(Francisco Ribeiro Neto Madeira) 

_____________________________________ 
(Anabela Dias Loureiro) 

_____________________________________ 
(Jorge Manuel Morgado Fernandes) 

_____________________________________ 
(Adelino Manuel Serras) 

_____________________________________ 
(José Aires Matos Pereira da Silva) 

_____________________________________ 
(Isabel Ortins de Simões Raposo) 

_____________________________________ 
(Orlando Borges) 

_____________________________________ 
(José João Antunes) 

_____________________________________ 
(Rogério Roque Amaro) 

_____________________________________ 
(Carlos Alberto Matias Ramos) 

_____________________________________ 
(Mário Máximo dos Santos) 

_____________________________________ 
(Maria Máxima Vaz) 
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_____________________________________ 
(Maria Helena Patrício Paes) 

_____________________________________ 
(António Manuel Lupi Corrêa de Sampaio) 

_____________________________________ 
(António Joaquim Ribeiro Toscano) 

_____________________________________ 
(Carlos Alberto Dias) 

_____________________________________ 
(Carlos Martins) 

_____________________________________ 
(Hugo Teixeira) 
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PLANTA DA ÁREA DE INTERVENÇÃO 
 

 
 


