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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

1133..ªª  RREEUUNNIIÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  
 

RReeaalliizzaaddaa  eemm  88  ddee  JJuullhhoo  ddee  22000099  
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

ACTA 
 

 
 

ACTA DA 6.ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 
Acta da 6.ª Reunião Extraordinária da Câmara Municipal 
de Odivelas, realizada no dia 17 de Outubro de 2008. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

PROCEDIMENTOS PARA CONCURSOS PÚBLICOS 
 

 
 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA 
E FORNECIMENTO DE CONSUMÍVEIS EM INSTALAÇÕES 

 DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 
 

Procedimento para o Concurso Público para prestação de 
serviço de limpeza e fornecimento de consumíveis em 
instalações da Câmara Municipal de Odivelas, nos termos 
do artigo 130.º ao 135.º do Código dos Contratos 
Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 
de Janeiro, do qual se destaca os seguintes elementos, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2009/06635, de 2009.05.13: 
 
-Fixação do preço base em €1.500.000,00; 
-Opção pelo critério de adjudicação do mais baixo preço. 
 
Este assunto carece de deliberação por parte da Assembleia Municipal 

 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 
 
 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NAS 
INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 
Procedimento para o Concurso Público para a aquisição 
de prestação de serviço de vigilância e segurança nas 
instalações da Câmara Municipal de Odivelas, de 
administração directa e indirecta, nos termos do artigo 
130.º ao 135.º do Código dos Contratos Públicos, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, 
do qual se destaca os seguintes elementos, de acordo com 
o proposto na informação n.º Interno/2009/07806, de 
2009.06.04: 
 
-Fixação do preço base em €1.833.333,00; 
-Opção pelo critério de adjudicação do mais baixo preço. 
 
Este assunto carece de deliberação por parte da Assembleia Municipal 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

EB1/JI 1 + 2 DE CANEÇAS 
 

 
 

DESAFECTAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO 
PARA O DOMÍNIO PRIVADO DO MUNICÍPIO 

DE PARCELA DE TERRENO 
 

Desafectação do Domínio Público para o Domínio 
Privado do Município, da parcela de terreno sita na 
Quinta de S. Carlos, na Freguesia de Caneças com a área 
de 233 m2, que confronta a Norte e a Poente com o 
Domínio Público e a Sul e Nascente com a Escola 
Preparatória, para construção da EB/JI 1+2 de Caneças, 
de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2009/08613, de 2009.06.25. 
 
Este assunto carece de deliberação por parte da Assembleia Municipal 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PERMUTA DE TERRENOS 
 

 
 

PERMUTA DE PARCELA DE TERRENO POR PARCELA MUNICIPAL 
 

Permuta de parcela de terreno com a área de 3.745,16 m2, 
propriedade de herdeiros de Luciano Lopes Rosa, por 
duas parcelas de terreno municipais, abaixo designadas, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2009/08619, de 2009.06.25: 
 
Permuta de parcela a destacar do prédio denominado 
“Raposeira” (a destacar do prédio inscrito na matriz 
predial rústica sob o art. 9.º, secção G da Freguesia de 
Odivelas e descrito na Conservatória do Registo Predial 
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sob a ficha 4463, da Freguesia de Odivelas), com 
confrontações a Norte com terrenos da requerente, a Sul 
com terrenos do Município de Odivelas, a Nascente com 
a Av. das Acácias e a Poente com Terrenos do Município 
de Odivelas, pelas seguintes parcelas municipais: 
 
uma Parcela denominada “F”, com a área de 3.336,00 m2, 
(inscrita na matriz predial urbana sob o art.º 12310 da 
Freguesia de Odivelas e descrito na Conservatória do 
Registo Predial sob a ficha 4639, da Freguesia de 
Odivelas), com confrontações a Norte: Art.º 34º, Secção 
D; a Sul: Parcela F1, a Nascente: Art.º 9º, Secção G, 
Poente: Art.º 11º, Secção G; 
 
e outra Parcela de terreno a destacar da Parcela 
denominada “F1”, com a área de 409,16 m2, (inscrita na 
matriz predial urbana sob o art. 12316 da Freguesia de 
Odivelas e descrito na Conservatória do Registo Predial 
sob a ficha 4641, da Freguesia de Odivelas), que confronta 
a Norte com Parcela F, a Sul com Parcela F1, a Nascente: 
Art. 9º, Secção G e a Poente com Parcela E1. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

CEDÊNCIA EM DIREITO DE SUPERFÍCIE 
 

 
 

CEDÊNCIA EM DIREITO DE SUPERFÍCIE 
DE DUAS PARCELAS DE TERRENO 

AO CENTRO COMUNITÁRIO PAROQUIAL DA RAMADA 
 

Cedência em Direito de Superfície ao Centro Comunitário 
Paroquial da Ramada, pelos prazos e condições definidos 
na Escritura de cedência em direito de superfície, 
celebrada com essa Instituição em 2007.02.19, das 
seguintes parcelas de terreno, sitas na Quinta do Porto 
Pinheiro, em Odivelas, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2009/08948, de 2009.07.02:  
 
Parcela de terreno a destacar da Parcela denominada 
“E1”, com a área de 1.361,70 m2, (inscrita na matriz 
predial urbana sob o art. 12315 da Freguesia de Odivelas e 
descrito na Conservatória do Registo Predial sob a ficha 
4640, da Freguesia de Odivelas), que confronta a Norte 
com a Sociedade dos Pedernais e Casal do Trigache, a Sul 
com a Parcela E, a Nascente com a Parcela F1 e a Poente 
com Parcela E; 
 
Parcela de terreno a destacar da Parcela denominada “F1”, 
com a área de 2.478,19 m2, (inscrita na matriz predial 
urbana sob o art. 12316 da Freguesia de Odivelas e 
descrito na Conservatória do Registo Predial sob a ficha 
4641, da Freguesia de Odivelas), que confronta a Norte 
com a Parcela F, a Sul com o Domínio Público, a 
Nascente: Art. 9º, Secção G, e a Poente: Parcela E1. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 

 

TAXAS MUNICIPAIS 
 

 
 

ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS MUNICIPAIS 
 

Isenção de pagamento de taxas municipais, requerido pela 
Pedago - Sociedade de Empreendimentos Pedagógicos, 
Lda, na qualidade de entidade instituidora do Instituto 
Superior de Ciências Educativas (ISCE), no âmbito das 
festas de finalistas 2009 desse Instituto, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2009/8950, de 
2009.07.02. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

AGRUPAMENTO DE CENTROS DE SAÚDE 
 

 
 

NOMEAÇÃO DE REPRESENTANTE 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 
Nomeação da Senhora Presidente da Câmara Municipal 
de Odivelas, Dr.ª Susana Amador, como representante da 
Câmara Municipal de Odivelas, para presidir ao Conselho 
da Comunidade, órgão do Agrupamento de Centros de 
Saúde (ACES) do Concelho de Odivelas, nos termos do 
Decreto-Lei n.º 28/2008, de 22 de Fevereiro, de acordo 
com o proposto na informação n.º Interno/2009/5457, 
de 2009.06.23. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO 
E EQUIPAMENTO DE APOIO SOCIAL 

 

 
 

ALIENAÇÃO EM PROPRIEDADE PLENA DE LOTES MUNICIPAIS 
 

Alienação em propriedade plena dos lotes municipais 
designados por 1 e 2 destinados à construção de habitação 
de custos controlados no âmbito do Programa Especial de 
Realojamento (PER) e de parcela B destinada à 
construção de um equipamento de apoio social, sitos no 
Arinto, Casal do Privilégio, freguesia da Póvoa de Santo 
Adrião, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2009/8954, de 2009.07.02, consubstanciando-se, 
mais concretamente, no seguinte: 
 
Alienação, em propriedade plena, e celebração da 
respectiva escritura pública de transmissão dos lotes 1 e 2 
e da Parcela B do Loteamento Municipal do Arinto à 
Cooperativa de Habitação O Lar Ferroviário pelo preço 
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de 239.533,25 Euros, correspondente ao valor dos lotes, o 
qual será pago através dos trabalhos de demolição do 
pavilhão existente na Parcela B e da construção das 
instalações para a União Desportiva e Recreativa do Casal 
do Privilégio (UDRCP), com os devidos acabamentos 
interiores, que serão executados pela Cooperativa e que 
seriam da responsabilidade da Câmara Municipal, 
prescindindo a Cooperativa dos direitos de crédito 
resultantes deste acordo;  
 
Minuta do Acordo de Cooperação a celebrar entre a 
Câmara Municipal de Odivelas e a Cooperativa de 
Habitação O Lar Ferroviário, anexo à Informação acima 
referida e que abaixo se publica. 
 
Critério geral apresentado relativamente aos agregados a 
realojar nos fogos a construir. 
 
 

“(Minuta) 
ACORDO DE COOPERAÇÃO 

 
entre a 

 
Câmara Municipal de Odivelas 

 
O LAR FERROVIÁRIO — Cooperativa de Habitação e 

Construção, CRL 
 

Entre a Câmara Municipal de Odivelas e o LAR 
FERROVIÀRIO - Cooperativa Habitação e Construção, 
CRL, é celebrado o presente Acordo que se rege nos 
seguintes termos: 

 
Primeiro 

 
1 — O presente Acordo é estabelecido nos termos da 
alínea b) do Artigo 8° do Decreto-Lei n° 163/93 de 7 de 
Maio na redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n° 
271/2003 de 28 de Outubro e tem em vista a construção e 
subsequente arrendamento habitacional sob o regime de 
renda apoiada de 28 fogos de custos controlados, sitos no 
Loteamento do Arinto, na Freguesia da Póvoa de Santo 
Adrião, construção essa a levar a cabo nos lotes de terreno 
1 e 2 que, por escritura pública de compra e venda 
celebrada em __________, foram alienados, em regime de 
propriedade plena á Cooperativa O Lar Ferroviário. 
 
2 — O empreendimento respeitará a tipologia, as 
condições e as características constantes dos projectos 
submetidos pela Cooperativa á Câmara Municipal de 
Odivelas e obedecerão aos critérios da habitação a custos 
controlados e aos limites e condições que forem 
aprovados pelo IHRU, para efeitos dos financiamentos no 
âmbito do n° 3 do Artº 18° do citado Decreto-Lei 
163/93. 
 
3 — Os fogos destinar-se-ão a ser arrendados no regime 
de renda apoiada em conformidade com o que fica 
previsto e estabelecido no presente Acordo. 

 

Segundo 
 

1 — São da exclusiva responsabilidade da Cooperativa, o 
pagamento de todos os custos e encargos com a 
construção, incluindo os projectos que, para esses efeitos, 
poderá recorrer-se dos financiamentos no âmbito do 
PER. 
 
2 — A Cooperativa fica obrigada a concluir a construção 
no prazo de 20 meses, contados sobre a data da emissão 
da licença de construção dos fogos, prazo este até cujo 
termo deverá apresentar os requerimentos de emissão das 
licenças de utilização dos fogos.  

 
Terceiro 

 
1 — A selecção e indicação dos arrendatários e 
respectivos agregados familiares e a sua distribuição pelos 
fogos é da exclusiva competência do Município, que as 
fará em conformidade com a indicação prevista na alínea 
f), do n° 1 do Art° 10º e n° 2, do artigo 11º, do decreto-lei 
n° 163/93, de 7 de Maio. 
 
2 — O processo de preparação do realojamento das 
famílias e o seu acompanhamento social pós realojamento 
será da responsabilidade da cooperativa, com o 
acompanhamento estreito e regular dos Serviços de 
Habitação do Município. 
 
3 — Sempre que, por extinção do contrato de 
arrendamento ou por qualquer outro motivo, ficar livre e 
devoluto qualquer dos fogos, será também da 
competência do Município a indicação do novo 
arrendatário. 
 
4 — No caso de não exercício, por parte do Município, da 
faculdade prevista no número anterior, a Cooperativa O 
LAR FERROVIÁRIO poderá promover o arrendamento 
do fogo a qualquer um dos seus associados, não podendo 
no entanto ser praticada renda superior ao valor da renda 
condicionada, determinada nos termos legais. 

 
Quarto 

 
1 — A renda exigível pela Cooperativa, enquanto 
locadora, não poderá ser superior ao preço técnico 
calculado nos termos do artigo 4º, do decreto-lei n° 
166/93, de 7 de Maio, observando-se, quanto ao valor do 
fogo, o que tiver sido considerado por parte do IHRU 
para cálculo do montante do respectivo financiamento, 
deduzindo-se ainda a percentagem da comparticipação 
municipal relativa ao terreno sem infraestruturas. 
 
2 — A responsabilidade pelo pagamento do valor apurado 
nos termos do n° 1, compete ao arrendatário na parte 
equivalente á renda apoiada calculada nos termos do 
artigo 5°, decreto-lei n° 166/93, de 7 de Maio, e ao 
Município o remanescente. 
 
3 — Os valores referidos no número anterior vencem-se e 
tornam-se exigíveis no primeiro dia útil do mês a que 
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respeitam, devendo o pagamento ser feito por depósito ou 
transferência bancária para a conta a indicar pela 
Cooperativa. 

 
Quinto 

 
1 - O arrendamento dos fogos será objecto de contrato 
escrito em que intervirá a Cooperativa enquanto locadora, 
o Município enquanto entidade tutelar e o arrendatário.  
 
2 — O contrato especificará designadamente que fica 
submetido ao regime da renda apoiada, os elementos 
necessários á determinação do preço técnico, da taxa de 
esforço ou renda apoiada, os mecanismos, critérios e 
tempo de actualização, as obrigações a que ficam sujeitas 
as partes quanto à utilização, conservação, reparação ou 
beneficiação e quaisquer outras menções consideradas 
adequadas. 
 
3 — O contrato deverá prever mecanismos de informação 
recíproca entre o Município e a Cooperativa, quanto á 
execução do arrendamento e as vicissitudes que a ele 
digam respeito. 
 
4 — A Cooperativa submeterá à aprovação do Município 
a minuta do contrato tipo que contemple os itens 
previstos no presente Acordo. 

 
Sexto 

 
1 — A Câmara Municipal de Odivelas compromete-se a 
pagar o valor de cada comparticipação, referida no n° 2 do 
artigo Quarto, à Cooperativa, durante 25 anos contados a 
partir da data da celebração do primeiro contrato de 
arrendamento para o respectivo fogo, independentemente 
do número de contratos que venham a celebrar para cada 
fogo na pendência daquele prazo. 

 
Sétimo 

 
1 — Na pendência do prazo aludido na cláusula anterior e 
no caso de algum fogo objecto do presente Acordo ficar 
livre e devoluto, as 2 partes comprometem-se a proceder 
da seguinte forma: 
 
a) a Cooperativa deverá notificar a Câmara Municipal de 
Odivelas de tal ocorrência, no prazo máximo de 15 dias 
contados a partir da verificação do facto; 
 
b) a C. M. de Odivelas deverá indicar à Cooperativa um 
agregado familiar para celebrar novo contrato de 
arrendamento, no prazo máximo de 60 dias a contar da 
data da notificação remetida pela Cooperativa, não 
havendo lugar ao pagamento da respectiva 
comparticipação à Cooperativa durante esse prazo ou até 
à data da celebração do novo contrato de arrendamento. 

 
Oitavo 

 
1 — A Cooperativa compromete-se a apresentar à Câmara 
Municipal de Odivelas um relatório semestral, 

devidamente circunstanciado, relativo a todos os 
agregados familiares realojados e à respectiva actividade 
desenvolvida, no qual conste nomeadamente o valor das 
rendas e suas alterações, actualização dos agregados 
familiares, dívidas de rendas, acções judiciais intentadas e 
outros elementos que entendam por necessários, sem 
prejuízo da Câmara Municipal de Odivelas solicitar à 
Cooperativa, a todo o tempo, qualquer esclarecimento 
adicional ou elemento de que careça; 
 
2 — A Cooperativa e a Câmara Municipal de Odivelas 
comprometem-se a elaborar o “Manual de 
Procedimentos” que defina as metodologias para a 
formalização e gestão dos processos de renda dos 
agregados a realojar, previamente ao processo de 
realojamento. 
 
Odivelas .…/ ………….. / ……. 

 
Pela Câmara Municipal de Odivelas, 

 
Pela Direcção da Cooperativa O LAR FERROVIÁRIO” 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO INTEGRADO 
 

 
 

EQUIPAMENTO INTEGRADO - 33 UNIDADES RESIDENCIAIS, 
CRECHE, JARDIM DE INFÂNCIA E RESIDÊNCIA SÉNIOR 

 
Aceitação da proposta da Marvi - Cooperativa de 
Construção e Habitação, CRL., relativamente à forma de 
pagamento das parcelas de terreno B1 e B2, para 
construção de equipamento integrado, desanexadas da 
parcela B em deliberação tomada na 12.ª Reunião da 
Câmara Municipal de Odivelas, de 2009.06.24 (Boletim 
Municipal das Deliberações e Decisões n.º 12/2009, de 7 
de Julho, pág. 23), localizadas na Urbanização Jardim da 
Amoreira, Freguesia da Ramada, pelo preço de 
548.506,80€ (quinhentos e quarenta e oito mil, quinhentos 
e seis euros e oitenta cêntimos) e de 246.859,68€ 
(duzentos e quarenta e seis mil, oitocentos e cinquenta e 
nove euros e sessenta e oito cêntimos), respectivamente, 
totalizando o valor de 795.366,48€ (setecentos e noventa e 
cinco mil, trezentos e sessenta e seis euros e quarenta e 
oito cêntimos), devendo a Cooperativa, no acto da 
escritura de cedência das referidas parcelas, efectuar o 
pagamento, em numerário, no valor de 366.776,48€, e a 
escritura de transmissão das referidas fracções para a 
posse plena da Câmara Municipal de Odivelas, de acordo 
com o proposto informação n.º Interno/2009/8956, de 
2009.07.02. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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RENOVAÇÃO DE CONTRATOS 
 

 
 

CONTRATOS A TERMO RESOLUTIVO CERTO 
 

Renovação Extraordinária dos Contratos a Termo 
Resolutivo Certo de Arminda Maria Baptista do 
Nascimento e de Sofia Alexandra Clara Lopes Lourenço, 
de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2009/ 8910, de 2009.07.02. 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE CONSTRUÇÃO 
 

 
 

PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE INÍCIO DE CONSTRUÇÃO 
CENTRO COMUNITÁRIO PAROQUIAL DA RAMADA 

 
Ratificação da aceitação da Prorrogação do prazo de início 
da Construção de Lar para pessoas idosas, de Centro de 
Dia, de Lar Residencial, de Residência Autónoma e de 
Creche, na Quinta do Porto Pinheiro, Odivelas, de 2 para 
4 anos a contar da data de assinatura da escritura de 
cedência em Direito de Superfície datada de 2007.02.19, 
cuja referida cedência do direito de superfície foi aprovada 
na 1.ª Reunião Extraordinária de 2007, de 7 de Fevereiro 
(Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 
2/2007, de 13 de Fevereiro, pág. 12), de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2009/08995, de 
2009.07.03. 
 
(Ratificado por unanimidade) 

 
 
 
 

ESPAÇOS VERDES 
 

 
 

JUNTA DE FREGUESIA DE CANEÇAS 
PROTOCOLO ADICIONAL 

 
Protocolo Adicional a celebrar entre o Município de 
Odivelas e a Junta de Freguesia de Caneças, no âmbito do 
Protocolo de Delegação de Competências nas Juntas de 
Freguesia, para manutenção dos espaços verdes da 
Urbanização Miracima e Bairro Flor do Minho, na 
Freguesia de Caneças, nos termos da minuta de protocolo 
anexa à informação n.º Interno/200/8650, de 2009.06.26 
e que também foi aprovada. 
 
“Minuta de Protocolo Adicional de Delegação de 
Competências de Manutenção e Conservação de Zonas 

Verdes e Espaços Ajardinados ao Abrigo da alínea b) do 
n.º 1 e n.º 3 do artigo 4.º do PDCJF 
 
Entre: 
 
MUNICÍPIO DE ODIVELAS, pessoa colectiva de 
direito público n.º 504 293 125, com sede nos Paços do 
Concelho, Quinta da Memória, na Rua Guilherme Gomes 
Fernandes, em Odivelas, representada pela Presidente da 
sua Câmara Municipal, Senhora Dra. Susana Carvalho 
Amador, 
 
E 
 
JUNTA DE FREGUESIA DE CANEÇAS, com sede na 
Rua da República, nº 131, em Caneças, representada pelo 
seu Presidente, Senhor Armindo Pires Fernandes, 
 
é celebrado e reciprocamente aceite o presente protocolo 
adicional de delegação de competências, nos termos do 
estabelecido na alínea b) do n.º 1 e n.º 3 do artigo 4.º do 
Protocolo de Delegação de Competências nas Juntas de 
Freguesia vigente nesta data e da Deliberação da Câmara 
Municipal de Odivelas tomada na sua ............... Reunião 
Ordinária de (data), que se regerá pelas seguintes cláusulas: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA 

 
A Junta de Freguesia de Caneças, obriga-se a manter os 
espaços verdes da Urbanização Miracima, junto à Rua da 
República – EN250,  na Rua Fernão Lopes e Escadinhas 
do Amor, no Bairro Flor do Minho, nos termos do 
estabelecido no Regulamento de Espaços Verdes Parques 
e Jardins da Câmara Municipal de Odivelas, sendo 
expressamente proibido efectuar alterações às zonas 
verdes, sem a prévia autorização da Divisão de Parques e 
Jardins. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA 

 
O Município de Odivelas obriga-se a transferir 
anualmente para a Junta de Freguesia os meios financeiros 
necessários no montante de 4248,75 € (quatro mil 
duzentos e quarenta e oito euros e setenta e cinco 
cêntimos). 

 
CLÁUSULA TERCEIRA 

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

 
CLÁUSULA QUARTA 

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



 

  
 
 
 
Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
12 21 de Julho de 2009 Ano X - N.º 13 

 

CLÁUSULA QUINTA 
 

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

 
 
 
 

SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL INDO-PORTUGUESA 
APOIO EXTRAORDINÁRIO 

 
Atribuição de um apoio extraordinário à Associação 
Recreativa e Cultural Indo-Portuguesa, no montante total 
de € 2.500,00 (dois mil e quinhentos euros), nos termos da 
minuta do Contrato-Programa a celebrar entre a Câmara 
Municipal de Odivelas e a referida Associação, anexo à 
informação n.º Interno/2009/ 8774, de 2009.06.30, e que 
também foi aprovada. 
 

“Município de Odivelas 
Câmara Municipal 

 
Contrato-Programa 

 
Maio 2009 

 
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 dotar as 

associações/clubes desportivos, com recursos financeiros 
que permitam viabilizar a realização de benfeitorias em 
instalações desportivas. 
 
Assim, 
Entre 
 
O Município de Odivelas, Contribuinte nº 504 293 125, 
como 1º Outorgante, aqui representado pela sua 
Presidente Dra. Susana Carvalho Amador. 
 
E 
 
A Associação Recreativa e Cultural Indo-Portuguesa, 
colectividade desportiva sem fins lucrativos com sede na 
Rua Jaime Martins Barata, 12 – 12ª – 2675-373 Odivelas, 
contribuinte nº 504 389 769-, como 2º Outorgante, aqui 
representado por Olavo Conceição Rodrigues na 
qualidade de Presidente da Direcção, 
 
É celebrado o seguinte Contrato Programa: 

 
Cláusula Primeira 

(Objecto) 
 

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

 
Cláusula Segunda 

(Obrigações do 2ºOutorgante) 
 

O segundo outorgante obriga-se a executar o referido na 
cláusula primeira e ao cumprimento das disposições legais 
aplicáveis. 

 
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 2.500,00€ (dois mil e quinhentos euros), a 
afectar o projecto 2009/A/302 – 0705/08070105 – 
Transferências – Apoio extraordinário ao Associativismo. 

 
Cláusula Quarta 

(Pagamento da Comparticipação Financeira) 
 

A disponibilização 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 
O Presidente da Direcção 

  
(Susana Carvalho Amador) (Olavo Conceição Rodrigues)” 

 
(Aprovado por maioria) 
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COMEMORAÇÕES DO MÊS DO IDOSO 2009 
 

“Comemorações do Mês do Idoso” através da realização 
das seguintes iniciativas, fundamentalmente dirigidas ao 
utentes dos Centros de Dia/Lares para a Terceira Idade 
do Concelho de Odivelas, ou população idosa residente 
no Concelho, de acordo com o proposto na informação 
n.º Interno/2009/8624, de 2009.06.26: 

 
-Encontro de Grupos Corais Seniores de Centros de 
Dia/Lares para a 3.ª Idade das Freguesias do Concelho de 
Odivelas, a decorrer no dia 1 de Outubro; 
 
-Tarde Dançante, consistindo na realização de um baile, 
dinamizado por um grupo musical, a realizar nos dias 8 e 
15 de Outubro; 
 
-Tarde de Fados, para a qual serão previamente efectuadas 
inscrições dos participantes (utentes frequentes das 
Instituições de Apoio à Terceira Idade), de modo a ser 
elaborado o programa do espectáculo, a ocorrer no dia 22 
de Outubro. 
 
Estas acções serão realizadas entre as 14 horas 30 minutos 
e as 17 horas dos dias acima referidos, em locais que 
carecem de posterior confirmação. 
 
O total dos custos para esta iniciativa é de €2.290,00 e são 
os seguintes: 
 
-2 guitarristas, grupo musical, valor estimado: €700,00; 
 
-Lanches, valor estimado: 1.190,00; 
 
-Seguros de Acidentes Pessoais, valor estimado: €400,00. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ASSOCIAÇÃO LUSA DE ARTES MARCIAIS COREANAS 
CAMPEONATO NACIONAL DE CADETES - ALTERAÇÃO 

 
Ratificação do despacho da Senhora Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, datado de 2009.06.29, relativo à 
alteração no apoio das refeições, cedido no âmbito do 
Programa de Apoio ao Associativismo Desportivo de 
Odivelas (PAADO) - Medida 3, para a realização do 
Campeonato Nacional de Cadetes da Associação Lusa de 
Artes Marciais Coreanas, na 6.ª Reunião Ordinária da 
Câmara Municipal de Odivelas, de 25 de Março de 2009 
(Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 
6/2009, de 7 de Abril, pág. 9), sendo que o valor do 
serviço das referidas refeições passou de €400.00 para 
€644,02, já que as mesmas são para 50 pessoas e não para 
40, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2009/8623, de 2009.06.26. 
 
(Ratificado por unanimidade) 

 
 
 

GRUPO DESPORTIVO QUINTA DO PINHEIRO 
VIII TORNEIO INTERNACIONAL DE FUTSAL -  ALTERAÇÃO 

 
Ratificação do despacho da Senhora Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, datado de 2009.06.05, exarado na 
informação n.º Interno/2009/7789, de 2009.06.04, para a 
aquisição do serviço de refeições, com a alteração do valor 
desse serviço cedido no âmbito do Programa de Apoio ao 
Associativismo Desportivo de Odivelas (PAADO) - 
Medida 3, para a realização do VIII Torneio Internacional 
de Futsal do Grupo Desportivo Quinta do Pinheiro, na 
10.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, 
de 20 de Maio de 2009 (Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 10/2009, de 2 de Junho, pág. 
17), sendo que o valor do serviço das referidas refeições 
passou de €2.900,00 para €4.735,67, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2009/8180, de 
2009.06.17.  
 
(Ratificado por maioria) 

 
 
 

ASSOCIAÇÃO CASA DE REPOUSO DA ENFERMAGEM 
PORTUGUESA - CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 

 
Atribuição um apoio, sob a forma de transporte, à 
Associação Casa de Repouso da Enfermagem Portuguesa, 
no âmbito do Programa de Apoio às Entidades Sociais de 
Odivelas (PAESO) - Subprograma D, a realizar em 
veículo municipal no dia 14 de Agosto e no dia 15 de 
Setembro de 2009, para deslocação a Mafra e a Fátima, 
respectivamente, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2009/8443, de 2009.06.23. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

ASSOCIAÇÃO DOS ESCOTEIROS DE PORTUGAL 
GRUPO 205 DE FAMÕES 

CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 
 

Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte, à 
Associação dos Escoteiros de Portugal - Grupo 205 de 
Famões, no âmbito do Programa de Apoio ao 
Associativismo Juvenil do Concelho de Odivelas (PAJO) - 
Programa D, a realizar em veículo municipal nos dias 16 e 
19 de Julho de 2009, ida e volta respectivamente, para 
deslocação a Alcácer do Sal, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2009/8348, de 2009.06.22.  
 
(Aprovado por unanimidade) 
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CORPO NACIONAIS DE ESCUTAS 
AGRUPAMENTO 879 DA PÓVOA DE SANTO ADRIÃO E 

AGRUPAMENTO 1177 DE FAMÕES 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 

 
Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte, ao 
Corpo Nacional de Escutas - Agrupamento 879 da Póvoa 
de Santo Adrião e Agrupamento 1177 de Famões, no 
âmbito do Programa de Apoio ao Associativismo Juvenil 
do Concelho de Odivelas (PAJO) - Programa D, a realizar 
em veículo municipal nos dias 1 e 8 de Agosto de 2009, 
ida e volta respectivamente, para deslocação a Ferreira do 
Zêzere, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2009/8776, de 2009.06.30. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

RANCHO FOLCLÓRICO OS CAMPONESES DE ODIVELAS 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 

 
Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte, ao 
Rancho Folclórico Os Camponeses de Odivelas, no 
âmbito do Programa de Apoio aos Agentes Culturais do 
Concelho de Odivelas (PACO) - Programa D, a realizar 
em veículo municipal no dia 26 de Julho de 2009, para 
deslocação a Estarreja (Veiros), de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2009/8547, de 
2009.06.26. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

CENTRO KARATÉ-DO SHOTOKAN DE ODIVELAS 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 

 
Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte, ao 
Centro Karaté-Do Shotokan no âmbito do Programa de 
Apoio ao Associativismo Desportivo de Odivelas 
(PAADO) - Medida 6, a realizar em veículo municipal de 
17 a 19 de Julho de 2009, para deslocação a Lamego, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2009/8792, de 2009.06.30. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE LUSÓFONA 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 

 
Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte, à 
Associação Comunidade Lusófona, no âmbito do 
Programa de Apoio às Entidades Sociais de Odivelas 
(PAESO) - Subprograma D, a realizar em veículo 
municipal no dia 25 de Julho de 2009, para deslocação à 
Arrábida, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2009/8334, de 2009.06.22. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 

CRINABEL 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 

 
Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte, à 
Crinabel - Cooperativa de Ensino Especial e 
Solidariedade, CRL, Instituição de Utilidade Pública sem 
Fins Lucrativos, no âmbito da Festa de Final de Ano dessa 
Instituição, enquadrado no disposto na alínea b) do n.º 4 
do artigo 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, a 
realizar em veículo municipal no dia 31 de Julho de 2009, 
para deslocação ao Jamor/Lumiar (quatro voltas de ida e 
regresso), de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2009/8891, de 2009.07.01. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

JARDIM INFANTIL E POPULAR DA PONTINHA 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 

 
Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte, ao 
Jardim Infantil e Popular da Pontinha, no âmbito do 
Programa de Apoio às Entidades Sociais de Odivelas 
(PAESO) - Subprograma D, a realizar em veículo 
municipal, no dia 28 de Setembro de 2009, para 
deslocação a Lisboa, no dia 30 de Outubro de 2009, para 
deslocação ao Cartaxo, no dia 20 de Novembro de 2009, 
para deslocação a Sintra, no dia 10 de Dezembro de 2009, 
para deslocação a Queluz e no dia 18 de Dezembro de 
2009, para deslocação a Óbidos, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2009/8920, de 
2009.07.02. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PHOTOMODELS 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 

 
Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte, à 
empresa Photomodels, no âmbito do Concurso “Miss 
Concelho de Odivelas 2009”, enquadrado no disposto na 
alínea b) do n.º 4 do artigo 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro, a realizar em veículo municipal no dia 13 de 
Julho de 2009, para deslocação a Odivelas/Caneças, no 
dia 14 de Julho de 2009, para deslocação a 
Ramada/Pontinha, no dia 15 de Julho de 2009, para 
deslocação a Póvoa de Santo Adrião/Olival Basto e no dia 
16 de Julho de 2009, para deslocação a Famões, de acordo 
com o proposto na informação n.º Interno/2009/8834, 
de 2009.07.01. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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PROJECTO TÁVOLA REDONDA 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 

 
Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte, ao 
Projecto “Távola Redonda”, no âmbito do Plano 
Estratégico Concelhio de Prevenção das 
Toxicodependências (PECPT), a realizar em veículo 
municipal nos dias 20, 22, 24, 29 e 31 de Julho de 2009, 
para deslocação a Carcavelos e nos dias 3, 4, 7, 10, 12, 14, 
17, 19, 21, 24, 26, 28 e 31 de Agosto de 2009, para 
deslocação a Carcavelos, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2009/8842, de 2009.07.02. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

URBANISMO 
 

 
 

ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 6/2007 
LOTES 57 E 79 DO BAIRRO DOS CARRASCAIS, CANEÇAS 

 
Alteração ao Alvará de Loteamento n.º 6/2007 relativa 
aos lotes 57 e 79 do Bairro dos Carrascais, na Freguesia de 
Caneças, solicitada pela Comissão de Administração 
Conjunta do Bairro dos Carrascais, para rectificação 
predial do lote 57 e para alteração da área de construção 
do lote 79, de acordo com o proposto na folha 1145 do 
processo n.º 9942/L/OC, nas condições da informação 
n.º 032/IF/DGOU/DRU/09, de 2009.06.22, do referido 
processo. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

LOTE 95, BAIRRO CASAL DOS APRÉSTIMOS, RAMADA 
SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL 

 
Substituição de hipoteca legal, constituída sobre o lote 95, 
inserido no Bairro Casal dos Apréstimos, Freguesia da 
Ramada, pelos depósitos caução n.º 533 e n.º 198, 
efectuados na Caixa Geral de Depósitos, no valor de 
€413,02 (quatrocentos e treze euros e dois cêntimos), em 
nome de Construções Araújo & Machado, Lda, a favor da 
Câmara Municipal de Odivelas, para garantir a boa 
execução das obras de urbanização referentes ao Alvará 
n.º 11/2001, de 30 de Novembro, de acordo com o 
proposto na informação n.º 86/DGOU/DRU/JRS, de 
2009.06.23. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 
 

DESPACHOS 
 

 
 

PRESIDÊNCIA 
 
 

DESPACHO N.º 074/PRES/2009 
 

Assunto: Constituição do Grupo de Trabalho “Crianças 
Sempre Acompanhadas”. 
 
Considerando que: 
 
A situação de vulnerabilidade social em que muitas 
famílias se encontram, aliada à dificuldade de conciliação 
entre a vida profissional dos país/encarregados de 
educação e os períodos de interrupção lectiva dos seus 
filhos, configuram a necessidade de adopção de medidas 
de combate à exclusão social e à promoção da igualdade 
de oportunidades de todas as crianças; 
 
A organização do sistema educativo, tem como 
pressuposto a necessidade de adaptar os tempos de 
permanência das crianças nos estabelecimentos de ensino 
às necessidades das famílias e, simultaneamente, garantir 
que esses tempos sejam ocupados com actividades 
pedagogicamente ricas e orientadas; 
 
As férias escolares são essenciais para promover o 
desenvolvimento saudável das crianças através do 
desenvolvimento de actividades lúdicas e criativas, que 
estimulem a autonomia, a responsabilidade, o sentido de 
grupo, a solidariedade e a participação; 
 
O bem-estar da criança, bem como a satisfação das suas 
necessidades básicas, como a alimentação, a higiene e a 
segurança, são direitos inalienáveis da criança; 
 
Subsistem, ainda, situações em que as crianças ficam 
sistematicamente em casa desacompanhadas, ou, ao 
cuidado umas de outras, evidenciando a dificuldade de 
muitas famílias em assegurar o acompanhamento dos seus 
filhos/educandos; 
 
A prevenção de situações e comportamentos de risco ou 
de exclusão social, constituem uma prioridade da 
intervenção municipal, 
 
Determino a constituição de um grupo de trabalho 
interdepartamental constituído pelos seguintes elementos: 
 
• Dra. Lúcia Inácio - Chefe de Divisão de Educação; 
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• Arqt.ª Manuela Henriques — Chefe de Divisão de 
Assuntos Sociais; 
 
• Dr. Sérgio Pipa — Chefe de Divisão Financeira 
 
• Dr. Hugo Martins — Adjunto da Vereadora Maria 
Fernanda Franchi; 
 
• João Carlos Quintas — Secretário da Presidente da 
Câmara Municipal. 
 
Este Grupo de Trabalho tem como objecto analisar se 
existem crianças no Município de Odivelas que 
sistematicamente ficam sós em casa, quantificar e propor 
soluções passíveis de serem implementadas, de modo a 
prevenir eventuais situações de risco e exclusão social, 
mas também apoiar as famílias no acompanhamento das 
crianças, oferecendo uma alternativa de ocupação 
pedagogicamente rica durante a interrupção lectiva de 
verão. 
 
Considerando a complexidade e transversalidade social, 
educativa, familiar, económica, e outras, que a abordagem 
a esta questão encerra, poderá ser necessário consultar e 
articular soluções com outras entidades pública e/ou 
privadas, nomeadamente os Agrupamentos de Escolas e 
as Juntas de Freguesia, pelo que este Grupo de Trabalho 
poderá promover os contactos estritamente necessários a 
que sejam encontradas as melhores soluções. 
 
O Grupo de Trabalho “Crianças Sempre Acompanhadas” 
será coordenado pela Dra. Lúcia Inácio, Chefe da Divisão 
de Gestão de Recursos Educativos e Acção Social 
Escolar. 
 
Odivelas, 02 de Julho de 2009 
 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
(Susana de Carvalho Amador)  
 
 
 

 

OUTROS DESPACHOS 
 

 
 

DESPACHO N.º 4/2009/DOMT-LJ 
 

Assunto: Subdelegação de Competências no Chefe da 
Divisão de instalações e Equipamentos Municipais 
 
Nos termos dos artigos 35º e seguintes do Código do 
Procedimento Administrativo e demais legislação 
habilitante e ao abrigo do disposto no Despacho de 
Subdelegação de Competências nº 01/VSP/2009, de 9 de 
Maio de 2007, alterado pelo Despacho n.º 1/VSP/2009, 
de 16 de Abril, subdelego, no Chefe da Divisão de 
Instalações e Equipamentos Municipais, Sr. Eng.° 
António Gomes Mendes Lopes, de 13 a 24 de Julho de 
2009, as competências que me foram subdelegadas, que 

constam dos supracitados Despachos e que serão 
exercidas no âmbito do DOMT, durante o meu período 
de férias. 
 
As competências agora subdelegadas poderão ser 
revogadas a todo o tempo desde que as circunstâncias o 
justifiquem e, bem assim, poderão ser revogados 
quaisquer actos praticados pelo subdelegado. 
 
Poderá ainda o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, o subdelegante 
abster-se da prática de quaisquer acções ou iniciativas que 
por qualquer forma sejam susceptíveis de alterar a situação 
existente, enquanto o processo ou assunto não lhe for 
devolvido. 
 
Do exercício das competências subdelegadas, deverá o 
subdelegado prestar ao subdelegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
As competências agora subdelegadas poderão, por sua 
vez, ser objecto de subdelegação sempre que tal se 
justifique e com autorização prévia do signatário. 
 
Odivelas, 1 de Julho de 2009. 

 
Por Subdelegação de Competências do Sr. Vereador 

Sérgio Paiva 
O Director de Departamento de Obras Municipais e 

Transportes 
(Luis Jorge) 

 
 
 

DESPACHO N.º 02/DDPEDE/2009 
 

Assunto: Subdelegação de competências na Chefe da 
Divisão dos Projectos Estruturantes e Mobilidade, Sra. 
Engª Teresa Reis 
 
Eu, José Pedro da Silva Pereira Moura de Mesquita, 
Director do Departamento de Planeamento Estratégico e 
Desenvolvimento Económico, no uso das competências 
em mim subdelegadas, pelo Despacho n.º 04/VSP/2006 e 
ao abrigo do disposto no art.° 70º 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 e artigos 35° e seguintes do 
Código de Procedimento Administrativo e demais 
legislação habilitante, subdelego na Chefe da Divisão dos 
Projectos Estruturantes e Mobilidade, Sra. Eng. Teresa 
Reis as competências que me foram subdelegadas e que 
serão exercidas no âmbito do Departamento de 
Planeamento Estratégico e Desenvolvimento Económico, 
à excepção da Divisão de Requalificação e Inserção de 
Áreas Criticas, durante o meu período de férias, de 20 de 
Julho a 11 de Agosto de 2009, nos seguintes termos e 
limites: 
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1. Assinar correspondência e documentos de mero 
expediente, com excepção da dirigida ás entidades 
referidas na alínea a) do ponto 4 da parte II do despacho 
n.° 50/PRES/2006; 
 
2. Autorizar o gozo e acumulação de férias; 
 
3. Controlar a assiduidade, visando informações, mapas e 
relatórios de assiduidade; 
 
4 Justificar faltas no âmbito do serviço com excepção das 
referidas no art° 71° do Estatuto Disciplinar dos 
Funcionários e Agentes da Administração Pública Central 
Regional e Local; 
 
5. Autorizar a realização de trabalho extraordinário e do 
prestado em dias de descanso semanal, complementar e 
feriados com respeito pelos limites impostos pelo n.º 1 do 
art.° 27° do decreto-lei n.º 259/98 de 18 de Agosto e 
sempre que assim o exija o funcionamento do serviço; 
 
As competências agora subdelegadas poderão ser 
revogadas a todo o tempo desde que as circunstâncias o 
justifiquem bem como poderão ser revogados quaisquer 
actos praticados pela subdelegada. 
 
Poderá ainda o delegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto devendo, neste caso, o subdelegado 
abster-se da prática de quaisquer acções ou iniciativas que 
por qualquer forma sejam susceptíveis de alterar a situação 
existente, enquanto o processo ou assunto não lhe for 
devolvido. 
 
Do exercício das competências subdelegadas, deverá o 
subdelegado prestar ao delegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico, de 
informar. 
 
Odivelas, 09 de Julho 2009 

 
Por Subdelegação de Competências. 

O Director do Departamento de Planeamento 
Estratégico e Desenvolvimento Económico 

(José Pedro S. P. Moura de Mesquita) 
 
 
 

DESPACHO N.º 05/DDGOU/2009 
 

Assunto: Subdelegação de competências 
 
ANTÓNIO HENRIQUE MOREIRA DE SOUSA, 
Director do Departamento de Gestão e Ordenamento 
Urbanístico da Câmara Municipal de Odivelas, no uso das 
competências em mim delegadas pela Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas, pelo Despacho nº 
42/PRES/2008, ao abrigo pelos artigos 70° da Lei nº 
169/99, de 18 de Setembro, com as alterações 
introduzidas pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 
5°/nºs 2, 11°/nº 10 e 75° do Decreto-Lei nº 555/99, de 

16 de Dezembro, e nos termos do disposto nos artigos 
35° a 40° do Código do Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto-Lei nº 442/91, de 15 de 
Novembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei nº 
6/96, de 31 de Janeiro, sem prejuízo e independentemente 
da subdelegação de competências a que se refere o meu 
despacho nº 16/DDGOU/2008, de 15 de Julho, pelo 
presente SUBDELEGO no Sr. Arquitecto David Álvares 
Monteiro Gil, Técnico Superior (Arquitecto), para serem 
exercidas no âmbito da Divisão de Planeamento 
Urbanístico e Projectos Especiais, deste Departamento, as 
competências previstas pelos artigos 68° e 70° nº 3 da Lei 
nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº 5-
A/2002, de 11 de Janeiro, que a seguir se enunciam: 
 
a) Assinar ou visar a correspondência da Câmara 
Municipal, com excepção da dirigida a organismos ou 
entidades públicos; 
 
b) Praticar outros actos e formalidades de carácter 
instrumental (direcção de instrução de procedimentos), 
necessários ao exercício da competência decisória do 
delegante. 
 
Esta subdelegação de competências vigorará de 13 a 17 e 
de 27 a 31 de Julho de 2009. 

 
Odivelas, 13 de Julho de 2009 
O Director do D.G.O.U., 

(António de Sousa) 
 
 
 

DESPACHO N.º 06/DDGOU/2009 
 

Assunto: Subdelegação de competências 
 
ANTÓNIO HENRIQUE MOREIRA DE SOUSA, 
Director do Departamento de Gestão e Ordenamento 
Urbanístico da Câmara Municipal de Odivelas, no uso das 
competências em mim delegadas pela Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas, pelo Despacho nº 
42/PRES/2008, ao abrigo pelos artigos 70º da Lei nº 
169/99, de 18 de Setembro, com as alterações 
introduzidas pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 
5°/n°s 2, 11°/ nº 10 e 75° do Decreto-Lei nº 555/99, de 
16 de Dezembro, e nos termos do disposto nos artigos 
35° a 40° do Código do Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto-Lei nº 442/91, de 15 de 
Novembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei nº 
6/96, de 31 de Janeiro, sem prejuízo e independentemente 
da subdelegação de competências a que se refere o meu 
despacho nº 09/DDGOU/2008, de 2 de Junho, pelo 
presente SUBDELEGO no Sr. Arquitecto Sérgio 
Alexandre Tomás Resão, Técnico Superior (Arquitecto), 
para serem exercidas no âmbito da Divisão de 
Licenciamento de Obras Particulares, deste 
Departamento, as competências previstas pelos artigos 
68° e 70° nº 3 da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, 
alterada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, que a 
seguir se enunciam: 
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a) Assinar ou visar a correspondência da Câmara 
Municipal, com excepção da dirigida a organismos ou 
entidades públicos; 

 
b) Praticar outros actos e formalidades de carácter 
instrumental (direcção de instrução de procedimentos), 
necessários ao exercício da competência decisória do 
delegante. 

 
Esta subdelegação de competências vigorará de 20 a 31 de 
Julho de 2009. 

 
Odivelas, 17 de Julho de 2009 
O Director do D.G.O.U., 

(António de Sousa) 
 
 
 

DESPACHO N.º 03/DGAF/2009 
 

Assunto: Subdelegação de competências do Director do 
Departamento de Gestão Administrativa e Financeira no 
Chefe da Divisão Financeira - Dr. Sérgio Manuel da 
Conceição Pipa 
 
De acordo com o disposto no art° 70º, 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, nos artigos 35° e 36º 
do Código do Procedimento Administrativo, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro e 
demais legislação habilitante, e ao abrigo do disposto no 
despacho de delegação de competências 
n°82/PRES/2006, de 15 de Maio de 2006, ao seu 
aditamento, no despacho n°41/PRES/2007, de 21 de 
Junho de 2007, e à sua alteração, no despacho 
n°106/PRES/2008, de 06 de Agosto de 2008, da Senhora 
Presidente de Câmara, subdelego, pelo presente despacho, 
durante o período de 20 de Julho de 2009 a 31 de Julho de 
2009, datas em que me encontrarei ausente por motivo de 
férias, no Senhor Chefe da Divisão Financeira, Dr. Sérgio 
Manuel da Conceição Pipa, as competências que me 
foram delegadas e que serão exercidas no âmbito do 
Departamento de Gestão Administrativa e Financeira e 
em relação a todas as unidades orgânicas do Município. 

 
As competências ora 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. 

 
Do exercício das competências ora subdelegadas, deverá o 
subdelegado prestar ao subdelegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 

 
Odivelas, 15 de Julho de 2009 

 
Por delegação de competências 

O Director do Departamento de Gestão Administrativa e 
Financeira 

 
(Rui Vieira) 

DESPACHO N° 01/DHSAS/DAS/2009 
 

Assunto: Subdelegação de assinatura de correspondência e 
expediente, no âmbito da Divisão de Assuntos Sociais, no 
Dr. João Miguel Sousa Leal - Técnico Superior. 
 
Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 5.° do 
Decreto-Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 104/2006, de 
7 de Junho, diplomas que aplicam á Administração Local 
a Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, na redacção da Lei n.º 
51/2005, de 30 de Agosto, subdelego, pelo presente 
despacho no período de 21 de Julho a 3 de Agosto de 
2009, datas em que me encontrarei ausente por motivos 
de férias, no Técnico Superior, Dr. João Miguel Sousa 
Leal, a assinatura da correspondência e do expediente 
necessário à instrução dos processos no âmbito da 
respectiva Divisão. 
 
Odivelas, 17 de Julho de 2009 

 
Por Subdelegação de Competências da Senhora Vereadora 

Eduarda Barros 
A Chefe da Divisão de Assuntos Sociais 

(Manuela Henriques) 
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DECISÕES COM EFICÁCIA EXTERNA 
 

 
 
 

Licenciamentos 
 

 
 
Decisões com eficácia externa, tomadas no âmbito da Divisão de 
Licenciamentos, pelo Sr. Vereador Fernando Ferreira, ao abrigo 
das competências delegadas e subdelegadas pelo Despacho n.º 
52/PRES/2006, de 8 de Março de 2006, nos termos da 
Informação n.º Interno/2009/8406, de 2009.06.22: 
 
Despachos no Âmbito da Divisão de Licenciamentos 
Referente ao Mês de Maio 
 
N.º Processo: licenciam/2009/153 
Nome: Divertiformos – Divertimentos e Jogos, Lda 
Assunto: Pedido de renovação da Licença de Utilização 
02/LR/2006. 
Despacho: De acordo. Defira-se o pedido, nos termos 
propostos.  
Data: 07/05/2009 
 
N.º Processo: Licenciam/2009/251 
Nome: Sofia Isabel dos Santos Damião 
Assunto: Pedido de licença de condução de ciclomotor. 
Despacho: De acordo. Deferido.  
Data: 08/05/2009 
 
N.º Processo: Licenciam/2009/116 
Nome: Muhammad Maqssod Ahmed Khan 
Assunto: Proposta de arquivamento de processo. 
Despacho: De acordo com o proposto pelo Sr. Director do 
DAJG. 
Data: 08/05/2009 
 
N.º Processo: Licenciam/2008/787 
Nome: Sociedade Vistadoce, Lda 
Assunto: Entrega de declaração prévia para efeitos de Registo e 
Mudança da pessoa ou entidade titular da exploração. 
Despacho: Deferido.  
Data: 08/05/2009 
 
N.º Processo: Licenciam/2009/199 
Nome: Carla Alexandra de Oliveira Mendes 
Assunto: Pedido de horário de funcionamento e uma declaração 
prévia em nome da requerente.. 
Despacho: Indeferido. De acordo com o proposto.  
Data: 05/05/2009 
 
N.º Processo: Licenciam/2009/238 
Nome: Táxis Santos & Grácio, Lda 
Assunto: Pedido de averbamento à licença N.º 19/2003 para 
substituição de veículo. 
Despacho: Deferido.  
Data: 08/05/2009 
 
N.º Processo: Licenciam/2009/248 
Nome: Auto Táxis Bº Olaio, Lda 
Assunto: Substituição do veículo referente à licença N.º 
51/2003. 
Despacho: Deferido.  
Data: 08/05/2009 

N.º Processo: Licenciam/2008/509 
Nome: Manuel Lacerda Basílio, Lda 
Assunto: Entrega de declaração prévia rectificada.. 
Despacho: Deferido. Oficiem-se o requerente e as entidades de 
que o processo se encontra finalizado e proceda-se, 
posteriormente, ao arquivamento do mesmo. 
Data: 08/05/2009 
 
N.º Processo: Licenciam/2008/184 
Nome: C.H.A. – Carimo Hassane Ali, Sociedade Unipessoal, 
Lda 
Assunto: Proposta de arquivamento de processo. 
Despacho: De acordo.   
Data: 08/05/2009 
 
N.º Processo: Licenciam/2008/157 
Nome: Recreativos Barata – Máquinas de diversão, Lda 
Assunto: Proposta de arquivamento do presente processo. 
Despacho: De acordo. Arquive-se o presente processo, tendo 
em conta o exposto. 
Data: 08/05/2009 
 
N.º Processo: Licenciam/2009/258 
Nome: Manuel Vieira dos Santos Rocha 
Assunto: Pedido de renovação de licença de ciclomotor. 
Despacho: Deferido.  
Data: 12/05/2009 
 
N.º Processo: Licenciam/2009/69 
Nome: Dina Maria Antunes Gomes Carvalho 
Assunto: Pedido de extinção do processo da licença devido à loja 
ter sido vendida. 
Despacho: De acordo. Considere-se o procedimento extinto, 
nos termos propostos.  
Data: 12/05/2009 
 
N.º Processo: 247/A 
Nome: Maria Bernardete Jesus Pereira 
Assunto: Pedido de autorização para o exercício de venda 
ambulante de refeições ligeiras em equipamento rolante. 
Despacho: De acordo. Indefira-se o pedido nos termos 
propostos. 
Data: 12/05/2009 
 
N.º Processo: 1782/92 
Nome: António Joaquim Ribeiro Toscano, Lda 
Assunto: Proposta de caducidade do Alvará de Licença Sanitária 
N.º100/96, com base no artigo 112º do CPA. 
Despacho: De acordo. Proceda-se à caducidade do Alvará de 
Licença Sanitária N.º100/96, nos termos propostos. 
Data: 12/05/2009 
 
N.º Processo: Licenciam/2008/508 
Nome: Transições Saloias, Lda. 
Assunto: Pedido de emissão de licença para estabelecimento de 
restauração e bebidas. 
Despacho: De acordo. Indefiram-se os pedidos tendo em conta 
e nos termos propostos.  
Data: 12/05/2009 
 
N.º Processo: 1564/91 
Nome: O Sol do Bons Dias – Pastelaria e Cervejaria 
Assunto: Revogação do despacho de deferimento de emissão do 
alvará de autorização de utilização n.º 32/2007 
Despacho: De acordo. Revogue-se o meu despacho. 
Data: 12/05/2009 
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N.º Processo: 248/ODV/03 
Nome: Coelho & Pereira, Lda. 
Assunto: Pedido de Licenciamento. 
Despacho: Indeferido. Notifique-se o requerente nos termos 
propostos pelo Sr. Director do DAJG.  
Data: 12/05/2009 
 
N.º Processo: Licenciam/2009/263 
Nome: Paróquia da Ramada – Igreja Nossa Senhora Rainha dos 
Apóstolos. 
Assunto: Solicitação de UVPADFO e LER, para a realização de 
“procissão em honra da Padroeira da Ramada e para celebrar o 
santíssimo Corpo de Deus”. 
Despacho: Deferido.  
Data: 14/05/2009 
 
N.º Processo: Licenciam/2009/274 
Nome: Mariana da Assunção Coelho Estrampa da Rocha 
Assunto: Pedido de revalidação da respectiva licença de 
condução de ciclomotor. 
Despacho: Deferido.  
Data: 14/05/2009 
 
N.º Processo: Licenciam/2009/287 
Nome: Francisco Marques 
Assunto: Pedido de revalidação da respectiva licença de 
condução de ciclomotor. 
Despacho: Deferido.  
Data: 18/05/2009 
 
N.º Processo: 507/ODV/06 
Nome: Maria Helena Rodrigues Botelho 
Assunto: Pedido de licença de utilização. 
Despacho: Deferido. 
Data: 13/05/2009 
 
N.º Processo: Licenciam/2009/298 
Nome: Joaquim Peixoto de Castro 
Assunto: Pedido de renovação de cartão de vendedor ambulante. 
Despacho: Deferido. 
Data: 18/05/2009 
 
N.º Processo: Licenciam/2009/295 
Nome: Marco Hélder Rodrigues Martins 
Assunto: Pedido de renovação de licença de condução de 
ciclomotor. 
Despacho: Deferido. 
Data: 18/05/2009 
 
N.º Processo: Licenciam/2009/282 
Nome: Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Famões. 
Assunto: Pedido de UVPADFO para a “Procissão de velas em 
honra da Nossa Senhora de Fátima”. 
Despacho: Deferido. 
Data: 20/05/2009 
 
N.º Processo: Licenciam/2009/260 
Nome: Comissão de Reformados e Pensionistas e Idosos da 
Póvoa de Santo Adrião. 
Assunto: Pedido de LFRI e LER para a realização de bailes no 
mês de Maio.. 
Despacho: Deferido. 
Data: 20/05/2009 
 
N.º Processo: Licenciam/2009/261 
Nome: Junta de Freguesia da Póvoa de Santo Adrião. 

Assunto: Pedido de LER e UVPADFO para a realização da “16ª 
corrida da Póvoa de Santo Adrião”. 
Despacho: Deferido. 
Data: 22/05/2009 
 
N.º Processo: 16918/2009 
Nome: Go Fit 
Assunto: Acção Go Fit ao ar livre. Pedido de equipamento e 
utilização de espaço público. Proposta de arquivamento. 
Despacho: De acordo. Arquive-se. 
Data: 22/05/2009 
 
N.º Processo: 130/ODV/01 
Nome: Freixinho & Dinis, Lda 
Assunto: Pedido de licença de utilização para a actividade de 
bebidas. Proposta de revogação do despacho do Sr. Vereador 
referente à emissão de licença de utilização. 
Despacho: De acordo. Revogue-se o meu despacho 
Data: 25/05/2009 
 
N.º Processo: Licenciam/2007/1679 
Nome: Telepizza Portugal – Comércio de Produtos Alimentares, 
S. A. 
Assunto: Pedido de averbamento ao alvará n.º 39/98. 
Despacho: De acordo com o exposto e proposto. 
Data: 25/05/2009 
 
N.º Processo: 2472/68 
Nome: Santos & Matos 
Assunto: Proposta de notificação do requerente para requerer 
autorização para a actividade. 
Despacho: De acordo. 
Data: 25/05/2009 
 
N.º Processo: Licenciam/2008/927 
Nome: Sociedade Devil`s Team, Lda. 
Assunto: Entrega de declaração prévia. Proposta de 
arquivamento do processo. 
Despacho: De acordo. Arquive-se o presente processo nos 
termos propostos. 
Data: 26/05/2009 
 
N.º Processo: Licenciam/2009/252 
Nome: Quasepuro, Lda. 
Assunto: Pedido de autorização de utilização para 
estabelecimento de bebidas e pedido de horário de 
funcionamento. Proposta de rectificação dos elementos 
constantes no pedido. 
Despacho: De acordo. 
Data: 26/05/2009  
 
N.º Processo: Licenciam/2009/300 
Nome: Corpo Nacional de Escutas da Póvoa de Santo Adrião. 
Assunto: Pedido de LER, LFRI e AESRB para a realização dos 
festejos populares. 
Despacho: Deferido. 
Data: 28/05/2009 
 
N.º Processo: Licenciam/2009/260 
Nome: Comissão de Reformados, Pensionistas e Idosos da 
Póvoa de Santo Adrião. 
Assunto: Pedido de licenciamento para a realização de” bailes no 
mês de Junho”. 
Despacho: Deferido. 
Data: 27/05/2009 
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N.º Processo: Licenciam/2009/305 
Nome: Ginásio Clube de Odivelas. 
Assunto: Pedido de licenciamento para a realização da 
“Comemoração do 31º aniversário do Clube” a realizar no dia 30 
de Maio. 
Despacho: Deferido. 
Data: 28/05/2009 
 
N.º Processo: Licenciam/2009/318 
Nome: Junta de Freguesia da Ramada. 
Assunto: Pedido de LER para a realização do “Baile de finalistas 
dos alunos da Escola Secundária da Ramada” no próximo dia 6 
de Junho. 
Despacho: Deferido. 
Data: 28/05/2009 
 
N.º Processo: Licenciam/2009/176 
Nome: Amílcar José Freire Cruz 
Assunto: Comunicação de encerramento através de declaração 
prévia. 
Despacho: De acordo, nos termos do exposto e proposto. 
Data: 28/05/2009 
 
N.º Processo: Licenciam/2007/1545 
Nome: Costa & Matias – Actividades Hoteleiras, Lda. 
Assunto: Entrega de declaração prévia para efeitos de registo e 
mudança do nome na DGAE.. 
Despacho: Indeferido. Ao DAJG/DL para efeitos, nos termos 
do exposto e proposto.  
Data: 28/05/2009 
 
N.º Processo: Licenciam/2009/335 
Nome: Junta de Freguesia da Ramada 
Assunto: Pedido de LER para a realização do “Odivelas 
Festival”. 
Despacho: Deferido. 
Data: 29/05/2009 
 
N.º Processo: Licenciam/2009/279 
Nome: Associação de melhoramentos do Vale Pequeno. 
Assunto: Pedido de licenciamento para a realização de festejos 
dos Santos Populares. 
Despacho: Deferido. 
Data: 29/05/2009 
 
 
 

 

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/2009/8471, de 2009.06.23, referente ao 
período de 25 de Maio a 19 de Junho de 2009: 
 
 
Departamento de Habitação Saúde e Assuntos Sociais 
 
EDOC/2009/31339 
Interno/2009/6733 de 2009-05-14 
Assunto: João Mourão Sequeira. Proposta de regularização de 
dívida. Rua Vitorino Nemésio, nº 1 – 3º Dto. 

Decisão: Regularização da dívida referente a rendas em atraso – 
Fogo Municipal: Rua Vitorino Nemésio, nº 1 – 3º Dto., Odivelas 
– Inquilino: João Mourão Sequeira, no valor de € 767,00, através 
de um plano de regularização de 27 prestações mensais, no valor 
de € 28,41 cada, e a última no valor de € 28,34 com início em 
Junho de 2009.  
Data: 2009-05-27 
 
EDOC/2009/27336 
Interno/2009/6732 de 2009-05-14 
Assunto: Teresa Maria da Silva Batista. Proposta de regularização 
de dívida. Rua António Aleixo, nº 9 – 1º Dto. 
Decisão: Regularização da dívida referente a rendas em atraso – 
Fogo Municipal: Rua António Aleixo, nº 9 – 1º Dto., Póvoa de 
Santo Adrião – Inquilina: Teresa Maria da Silva Baptista, no 
valor de € 1.905,31, através de um plano de regularização de 24 
prestações mensais, no valor de € 79,39 cada, e a última no valor 
de € 79,34 com início em Julho de 2009.  
Data: 2009-05-27 
 
EDOC/2009/31336 
Interno/2009/6539 de 2009-05-12 
Assunto: Bairro Olival do Pancas, nº 44. Proposta de 
regularização de dívida. 
Decisão: Regularização da dívida referente a rendas em atraso – 
Fogo Municipal: Bairro Olival d Pancas, nº 44 – Pontinha – 
Inquilino: Álvaro Jesus Pedrosa, no valor de € 814,10, através de 
um plano de regularização com início em Abril de 2009 até 
Outubro de 2015, no valor de € 154,26 cada, sendo a última 
prestação em Novembro de 2015 no valor de € 154,30 
Data: 2009-05-27 
 
EDOC/2009/34249 
Interno/2009/7983 de 2009-06-09 
Assunto: Análise jurídica referente ao locado sito na 
Urbanização da Arroja, Rua Dr. Elysio de Moura, Lote 4 – 3º 
Frente, em Odivelas. 
Decisão: Transmissão de titularidade do arrendamento, por via 
das disposições legais ora em vigor, do locado sito na 
Urbanização da Arroja – Rua Dr. Elysio de Moura – Lote 4 – 3º 
Frente – Odivelas por morte de João Barros Martins (titular), 
para Marisa Carina Pereira Martins, sua descendente e menor de 
idade. Por impossibilidade da transmissária ter residência 
permanente no locado, fundamentada no respectivo processo, 
ficará o direito de transmissão por ora suspenso, assumindo o 
Município de Odivelas o compromisso de aquando atingida a 
maioridade da titular, e a seu pedido, proceder à atribuição e um 
outro fogo municipal, nas condições temporais necessárias para 
o efeito.  
Data: 2009-06-15 
 
 
Sector de Intervenção Social 
 
EDOC/2009/23379 
Interno/2009/7257 de 2009-05-26 
Assunto: Exclusão do PER de António Joaquim da Rocha e 
respectivo agregado familiar recenseados com o registo de 
matrícula nº 020.007.01. Audiência de interessados.  
Decisão: Assinatura de Edital nº 29/VJE/2009 referente á 
iniciação do processo de exclusão do PER do Sr. António 
Joaquim da Rocha e respectivo agregado familiar, recenseados 
com o registo de matrícula nº 020.007.01, procedendo-se á 
Audiência de Interessados.  
Data: 2009-05-27 
 
 



 

  
 
 
 
Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
22 21 de Julho de 2009 Ano X - N.º 13 

 

EDOC/2009/34719 
Interno/2009/7683 de 2009-06-02 
Assunto: Integração no PER de Maria Celina Correia Semedo e 
seu agregado familiar residente no Bairro da Codivel – Odivelas. 
Decisão: Integração no PER do agregado familiar de Maria 
Celina Correia Semedo – residente no Bairro da Codivel – 
Odivelas, actualmente composto para além da própria por: Gelsa 
Tatiana Semedo Leal ( filha), Gilson Alex Semedo Leal ( filho) e 
Henrique Manuel C. Semedo de Oliveira Clérigo ( filho). 
Data: 2009-06-03 
 
EDOC/2009/20064 
Interno/2009/7634 de 2009-06-02 
Assunto: Exclusão do PER de elementos do agregado familiar 
recenseado com o registo de matrícula nº 089.003.01. Decisão 
Final. 
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 030/VJE/2009, para audiência de 
interessados.  
Data: 2009-06-04 
 
EDOC/2009/20661 
Interno/2009/7834 de 2009-06-04 
Assunto: Análise ao requerimento de Firmino de Oliveira 
Fernandes Silva, PER 77.19.1. 
Decisão: Indeferimento do requerimento apresentado por 
Firmino Silva, em 02.04.2009, não se integrando assim no PER 
os seus filhos, Jocelina Fernandes e António Oliveira, mantendo-
se a atribuição de fogo de tipologia adequado ao seu agregado 
familiar. 
Data: 2009-06-05 
 
EDOC/2009/35321 
Interno/2009/7793 de 2009-06-04 
Assunto: Proposta de transferência do agregado familiar de 
Maria Spencer Cabral Moniz, para o Empreendimento PER da 
Cooperativa – O Lar Ferroviário – II Fase da Arroja. 
Decisão: Transferência do agregado familiar de Maria Spencer 
Cabral Moniz de um fogo de tipologia T2 do Empreendimento 
da Arroja – Lote 4 – 1º Frt. – Odivelas, para um fogo de 
tipologia T3 no Empreendimento PER da Cooperativa – O Lar 
Ferroviário – II Fase da Arroja – Odivelas, considerando a actual 
composição do agregado familiar. 
Data: 2009-06-05 
 
EDOC/2009/28851 
Interno/2009/6473 de 2009-05-11 
Assunto: Proposta de integração no PER do agregado familiar 
de João Paulo Brito, residente no núcleo do Bairro Codivel.  
Decisão: Integração no PER do agregado familiar de João Paulo 
Brito – residente no Bairro da Codivel – Odivelas, actualmente 
composto par além do próprio por: Estela Martinho Brito (filha).       
Data: 2009-06-08 
 
EDOC/2009/35851 
Interno/2009/7894 de 2009-06-05 
Assunto: Proposta de adequação de tipologia ao agregado 
familiar de Boaventura Almeida Moreira. 
Decisão: Transferência do agregado familiar de Boaventura 
Almeida Moreira de um fogo de tipologia T1 do 
Empreendimento da Arroja – Odivelas, para um fogo de 
tipologia T2 no Empreendimento da Arroja – Lote 4 – 1º Frente 
– Odivelas, para efeitos de adequação de tipologia. 

Data: 2009-06-08 
 
EDOC/2009/32983 
Interno/2009/7290 de 2009-05-27 
Assunto: Proposta de transferência do agregado familiar de 
Isabel Calderon Diniz, residente no fogo municipal sito Rua 
Bordalo Pinheiro, nº 8 – R/C Esqº., Bairro Gulbenkian, 
freguesia de Odivelas.    
Decisão: Transferência do agregado familiar de Isabel Calderon 
Diniz residente no fogo municipal sito na Rua Bordalo Pinheiro, 
nº 8 – R/C Esq. – Bairro Gulbenkian – Odivelas, composto por 
esta e pela chefe de família Júlia Rodrigues Venâncio, para o 
fogo municipal sito na Rua Carlos Reis, nº 4 – R/C Esq., 
considerando a futura adaptação do fogo às condições de 
mobilidade condicionada do agregado e consequente atribuição 
de um fogo devoluto sito na Urb. Da Arroja – Rua Elysio 
Moura, Lote 2 – 2º Esq. – Odivelas ao agregado familiar de 
Mário Jorge de Jesus Reis, actualmente residente no fogo a 
adaptar, composto pelo próprio e dois filhos – Leandro Jorge 
Morgado Reis e Ana Teresa Morgado Reis e ainda  
Atribuição um fogo de tipologia 1 no Empreendimento NHC – 
Bairro Gulbenkian – Odivelas ao seu irmão – Alfredo Manuel de 
Jesus Reis.  
Data: 2009-06-09 
 
EDOC/2009/32872 
Interno/2009/7267 de 2009-05-26 
Assunto: Proposta de integração no PER de Laura Pereira e 
António Rosa Garcia residentes no Bairro da Codivel. 
Decisão: Integração no PER de Laura Maria Correia Pereira e 
António Rosa Garcia – residentes no Bairro da Codivel – 
Odivelas. 
Data: 2009-06-09 
 
EDOC/2009/36833 
Interno/2009/8055 de 2009-06-09 
Assunto: Proposta de atribuição de fogos, na Urbanização da 
Arroja – II Fase. 
Decisão: Atribuição de fogos na Urbanização da Arroja – II Fase 
– Odivelas, no âmbito do realojamento dos agregados familiares 
provenientes dos Núcleos PER – Bairro da Codivel, Casal dos 
Apóstolos e em menor número de famílias de outras 
procedências/núcleos, de acordo com a seguinte listagem: 
 
 

Agregado Familiar Proveniência/Núcleo Fogo a Atribuir Tip. 
Laura Maria 
Correia Pereira – 
T 
António Rosa 
Garcia – Comp. 

Bairro Codivel 
Lote 5, R/C Esq. 
Fracção C 

 
T 1 

José Manuel 
Oliveira – T 
Emílio Lopes de 
Oliveira – Irmão 

Casal dos 
Apóstolos 

Lote 5, R/C Fte. 
Fracção B 

 
T 1 

Mamadu Bá Djaló – T Casal dos 
Apóstolos 

Lote 5, R/C Dto. 
Fracção A 

 
T 1 

Virgínia Dias Brito 
– T 
Iara Emília D. 
Brito Viegas – 
Filha 

Casal da Amorosa 
Lote 5, 1.º Esq. 
Fracção F 

 
T 2 

Hermínio 
Henriques de Jesus 
– T 

Casal dos 
Apóstolos 

Lote 5, 1.º Fte. 
Fracção E 

 
T 1 

José Carlos Pereira 
Barros – T 
Mª Manuela 
Oliveira da Silva – 
Comp 

Casal 
Transmontano 

Lote 5, 1.º Dto. 
Fracção D 

 
T 1 
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Agregado Familiar Proveniência/Núcleo Fogo a Atribuir Tip. 
Maria José de 
Brito Silva – T 
Arlindo Lopes 
Lima Santos – 
Comp. 
Ivan Alexandre S. 
dos Santos – Filho 

Casal da Amorosa 
 
Lote 5, 2.º Esq. 
Fracção I 

 
T 2 

Kidame Moryam 
Birhame – T 

Bairro Codivel Lote 5, 2.º Dto. 
Fracção G 

 
T 1 

Fogo a atribuir.  Lote 5, 2.º Frt. 
Fracção H 

 
T 1 

Vera Lúcia de 
Brito Silva – T 
Iuri Henrique S. 
Mariano – Filho 

Casal da Amorosa Lote 5, 3º Esq. 
Fracção L 

 
T 2 

Fogo a atribuir.  Lote 5, 3.º Fte. 
Fracção K 

 
T 1 

 
António da Rocha 
Pinto – T 

 
(Adequação de 
tipologia) 

Lote 5, 3.º Dto. 
Fracção J 

 
T 1 

Fogo a atribuir.  Lote 6, R/C Esq. 
Fracção B 

 
T 2 

Fernando J. Veiga 
Varela – T 
Claudison 
Fernandes Varela 
– Filho 
Elsa Mª Fernandes 
Varela – Filha 
Santiago Singh 
Varela – Neto 

Bairro Codivel 
 
Lote 6, R/C Dto. 
Fracção A 

 
 
T 3 

Soraia Medinas 
Silva – T 
Francklin Padeiro 
Romão – Comp. 
Igor Samuel da 
Silva Romão – 
Filho 

Heróis de Mucaba 
 
Lote 6, 1.º Esq. 
Fracção D 

 
T 2 

Maria Celina 
Correia Semedo – 
T 
Gelsa Semedo Leal 
– Filha 
Gilson Semedo 
Leal – Filho 
Henrique Semedo 
Clérigo - Filho 

Bairro Codivel 
 
Lote 6, 1.º Dto. 
Fracção C 

 
T 3 

Carla Sofia Dias 
Brito – T 
Diego Yannick 
Brito Nunes - 
Filho 

 
 
Lote 6, 2.º Esq. 
Fracção F 

 
T 2 

Mª Spencer Cabral 
Moniz – T 
António Vieira 
Moniz – Marido 
Edmilson J. Cabral 
V. Moniz – Filho 
Isa Mara Pereira 
Marisa Carina 
Pereira Martins 

Adequação de 
tipologia 

 
Lote 6, 2.º Dto. 
Fracção E 

 
 
T 3 

Nelson M. 
Galhanas Antunes 
– T 
Tiago M. Galhanas 
Antunes – Irmão 
Susana C. 
Galhanas Antunes 
- Irmã 

Rua António 
Feliciano Castilho 

 
Lote 6, 3.º Esq. 
Fracção H 

 
T 2 

Agregado Familiar Proveniência/Núcleo Fogo a Atribuir Tip. 
Carla M. Galhanas 
Alves da Silva – T 
António Manuel 
Simões Silva – 
Marido 
Daniel A. Alves da 
Silva – Filho 
Fábio M. Alves da 
Silva – Filho 
David Tomé Alves 
da Silva - Filho 

Rua António 
Feliciano Castilho 

 
Lote 6, 3.º Dto. 
Fracção G 

 
T 3 

Eduarda da 
Assunção Santos – 
T 
Ilídio Florindo dos 
S. Andrade – Filho 

 
Casal dos 
Apóstolos 

Lote 7, R/C Esq 
Fracção B 

 
T 2 

Rogério da Cunha 
Serra – T 
Libânia Almeida 
Rosa – Mulher 
Sandra Marina de 
Almeida Serra – 
Filha 
Maria do Rosário 
Almeida – Sogra 

Casal dos 
Apóstolos 

 
Lote 7, R/C Dto. 
Fracção A 

 
T 3 

Maria do Carmo 
Bento Marques – 
T 
Susana Raquel 
Marques Coelho – 
Neta 
Vânia Filipa 
Marques Coelho - 
Neta 

Casal dos 
Apóstolos 

 
Lote 7, 1.º Esq. 
Fracção D 

 
T 2 

José Manuel 
Valadares – T 
Mª de Fátima 
Marques Valadares 
– Mulher 
Tiago Filipe 
Marques Valadares 
– Filho 
Tânia Isabel 
Marques Valadares 
– Filha 
Ricardo Jorge 
Marques Valadares 
– Filho 

Casal dos 
Apóstolos 

 
Lote 7, 1.º Dto. 
Fracção C 

 
T 3 

Nelson do Rosário 
Figueiredo – T 
Ana Raquel da 
Rocha Araújo – 
Comp. 
Inês da Rocha 
Figueiredo – Filha 

Casal da Amorosa 
 
Lote 7, 2.º Esq. 
Fracção F 

 
T 2 

Adelaide Arlinda 
dos Santos – T 
Aldair Santos 
Duarte – Filho 
Bruna R. dos 
Santos Vaz – Filha 
Bruce dos Santos 
Vaz – Filho 

Bairro da Codivel 
 
Lote 7, 2.º Dto. 
Fracção E 

 
T 3 
 

José Ricardo 
Gonçalves – T 
Mónica Rodrigues 
V. Gonçalves – 
Mulher 
Leandro José 
Rodrigues 
Gonçalves – Filho 
Ricardo Rodrigues 
Gonçalves – Filho 

Casal dos 
Apóstolos 

 
Lote 7, 3º Esq. 
Fracção H 

 
T 2 
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Agregado Familiar Proveniência/Núcleo Fogo a Atribuir Tip. 
Mª de Fátima 
Ribeiro Simões – 
T 
António Manuel 
de Sousa Dória – 
Marido 
Vera Lúcia Simões 
Dória – Filha 
Diogo Manuel 
Simões Dória – 
Filho 

Casal dos 
Apóstolos 

 
Lote 7, 3º Dto. 
Fracção G 

 
T 3 

 
Data: 2009-06-15 
 
 
 

 

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/2009/8805, de 2009.06.30, referente ao período de 18 a 
30 de Junho de 2009: 
 
Departamento Sociocultural 
 
Divisão de Gestão de Recursos Educativos e Acção Social 
Escolar 
 
Informação n.º: Interno/2009/8040 
Assunto: Compromisso e transferência de verba para pagamento 
do 3º Período Escolar de Transportes Escolares – Junta de 
Freguesia da Pontinha - Aditamento, no valor de €114,90. 
Decisão: Autorizo, ao DGAF/DF, para efeitos. 
Data: 18-06-2009 
 
Informação n.º: Interno/2009/8585 
Assunto: Cabimento e pagamento à Rodoviária de Lisboa, 
relativo ao subsídio de transporte escolar para os alunos que 
frequentam escolas dentro do Concelho – Maio 2009 - 
Aditamento, no valor de €421,10. 
Decisão: Autorizo, ao DGAF/DF, para efeitos. 
Data: 29-06-2009 
 
Informação n.º: Interno/2009/8629 
Assunto: Compromisso e transferência de verba para pagamento 
do 3º Período Escolar de Transportes Escolares – Junta de 
Freguesia da Ramada (Rectificação da Inf. 2009/7954), no valor 
de €1.883,48. 
Decisão: Autorizo, ao DGAF/DF, para compromisso e 
transferência da verba indicada. 
Data: 29-06-2009 
 
 
Divisão de Projectos Sócio-Educativos 
 
Informação n.º: Interno/2009/8479 
Assunto: Projecto PAMA – Pagamento da Factura nº B550 à 
Municipália. 
Decisão: Autorizo, ao DGAF/DF, para pagamento à 
Municipália da factura respeitante ao mês de Junho, no valor de 
€3.425,63. 
Data: 29-06-2009 
 
 

Informação n.º: Interno/2009/8536 
Assunto: Pagamento de factura da Rodoviária de Lisboa, no 
valor de €332. 
Decisão: Autorizo, ao DGAF/DF, para compromisso e 
pagamento da verba indicada. 
Data: 29-06-2009 
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AASSSSEEMMBBLLEEIIAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  
 

 
 

33..ªª  SSEESSSSÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  
 

22..ªª  RReeuunniiããoo  rreeaalliizzaaddaa  eemm  
 

66  ddee  JJuullhhoo  ddee  22000099  
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

RENÚNCIA DE MANDATO 
 

 
 

Pedido de renúncia de mandato por parte do deputado 
municipal Carlos Manuel Duarte Lopes, nos termos do 
artigo 76º, da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, alterada 
pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, conjugado com o 
artigo 12º n.º 1 e n.º 4 do Regimento da Assembleia 
Municipal de Odivelas. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

ACTIVIDADE E SITUAÇÃO 
FINANCEIRA DO MUNICÍPIO 

 

 
 

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

SITUAÇÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO 
 

Presente para apreciação a Informação da Presidente da 
Câmara Municipal à 3.ª Sessão Ordinária de 2009 da Assembleia 
Municipal sobre a actividade e situação financeira do Município, 
nos termos estipulados na alínea e) do n.º 1 do Artigo 53° 
da Lei 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11 de Janeiro. “A informação sobre a situação 
financeira do Município, em Maio de 2009, que inclui a 
informação relativa ao grau de endividamento do 
Município para o corrente ano, encontra-se espelhada nos 
Anexos A e B.”  
 
A Informação sobre a Actividade Municipal corresponde 
ao período compreendido entre 16 de Março e 31 de Maio 
de 2009 
 
Documento com a seguinte estrutura: 

 

Informação Financeira:  
  

Informação Financeira do Município; 3 
  

Informação Sobre a Actividade Municipal:  
  

Gabinete da Presidência; 5 

Gabinete de Comunicação, Relações Públicas e 
Protocolo; 

10 

Gabinete de Apoio ao Cidadão e Serviço 
Municipal de Informação ao Consumidor 

11 

Gabinete de Apoio às Juntas de Freguesia 20 

Gabinete de Informática e Sistemas de 
Comunicação 

21 

Médico Veterinário Municipal 22 

Serviço Municipal de Protecção Civil 24 

Divisão de Requalificação e Inserção de Áreas 
Críticas 

26 

Departamento Gestão Administrativa e 
Financeira 

27 

Departamento Gestão e Ordenamento 
Urbanístico 

30 

Departamento Planeamento Estratégico e 
Desenvolvimento Económico 

32 

Departamento de Obras Municipais e 
Transportes 

41 

Departamento Ambiente e Salubridade 49 

Departamento Sociocultural 54 

Departamento de Habitação, Saúde e Assuntos 
Sociais 

68 

Departamento Administração Jurídica e Geral 78 
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DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

ELEIÇÃO DE REPRESENTANTE 
 

 
 

CONSELHO DA COMUNIDADE – ACES - ODIVELAS 
 

Eleito através de votação por escrutínio secreto, o Sr. José 
Manuel Lopes da Silva, como representante da Assembleia 
Municipal de Odivelas, para integrar o Conselho da 
Comunidade de Agrupamentos dos Centros de Saúde, de 
acordo com o número 2 do artigo 31º de Decreto-Lei n.º 
28/2008 de 22 de Fevereiro, que cria os Agrupamentos 
dos Centros de Saúde, cujas competências se encontram 
descritas no artigo 32º do citado diploma. 

 
 
 
 

NORMAS DE PROCEDIMENTO 
 

 
 

NORMAS DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE ATRIBUIÇÃO 
DE SEIS LOJAS SITAS NO EMPREENDIMENTO 

HABITACIONAL DA ARROJA 
 

Procedimento administrativo e respectivo Quadro 
Normativo de Atribuição de seis lojas sitas no 
Empreendimento da Arroja, em regime de Contrato de 
Comodato, nos termos do artigo 64º, nºs 4, alínea b) e 6, 
alínea a) e 53º, n.º 2, alínea i), da Lei 169/99, de 18 de 
Setembro, com a redacção dada pela Lei 5-A/2002, de 11 
de Janeiro. A cedência destas lojas visa capacitar as 
entidades que desenvolvem trabalho social no concelho de 
Odivelas, de equipamentos que lhes permitam alargar a 
sua capacidade de resposta junto dos munícipes deste 
concelho. Com este procedimento pretende-se também 
potenciar uma partilha de gestão municipal, no que 
concerne aos equipamentos, permitindo desta forma dar 
resposta às mais prementes necessidades sentidas no 
Concelho, de forma responsável e sustentada, 

promovendo, em simultâneo, a participação dos agentes, 
no planeamento do desenvolvimento social do concelho.  
 
Conforme o deliberado na 9.ª Reunião Ordinária da 
Câmara Municipal de Odivelas, realizada em 6 de Maio de 
2009, (Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 
9/2009, página 8) e nos termos e de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2009/5956, de 2009-
04-29. 

 
 

“Normas Do Procedimento Administrativo De 
Atribuição De Seis Lojas 

Sitas No Empreendimento Da Arroja, 
Em Regime De Contrato De Comodato 

 
Preâmbulo 

 
A Câmara Municipal de Odivelas (CMO) pretende com 
este procedimento, promover o desenvolvimento social 
do Concelho de Odivelas, através do incremento de 
competências e recursos nas entidades que desenvolvem 
trabalho social neste Concelho, potenciando em 
simultâneo, uma valorização dos recursos locais. 
 
Sustentando este desenvolvimento social, numa actuação 
de concertação e de boas práticas sociais, solicitou 
previamente a emissão de parecer do Conselho Local de 
Acção Social de Odivelas (CLASO) sobre o uso/afectação 
a atribuir a cada loja aqui em apreço, o qual, através do 
respectivo parecer aprovado por maioria e datado de 14 
de Junho de 2007, validou a pertinência deste 
procedimento e do uso/afectação abaixo descrito. 
 
Assim, nos termos do artigos 64°, n°s 4, alínea b) e 6, 
alínea a) e 53°, n° 2, alínea i), da Lei 169/99, de 18 de 
Setembro, com a redacção dada pela Lei 5-A/2002, de 11 
de Janeiro, são estabelecidas as normas de Atribuição de 
seis lojas sitas no Empreendimento da Arroja, em regime 
de Contrato de Comodato. 

 
Capítulo I 

Disposições Gerais 
 

Artigo 1.º 
Objecto 

 
O presente quadro normativo define o procedimento de 
atribuição em regime de contrato de comodato, pelo 
período de 10 anos, renovável, das seis lojas sitas no 
empreendimento da Arroja, melhor identificadas no artigo 
quinto,  

 
Artigo 2.° 
Finalidades 

 
1. A cedência destas lojas visa capacitar as entidades que 
desenvolvem trabalho social no concelho de Odivelas, de 
equipamentos que lhes permitam alargar a sua capacidade 
de resposta junto dos munícipes deste concelho. 
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2. Com este procedimento pretende-se também potenciar 
uma partilha de gestão municipal, no que concerne aos 
equipamentos, permitindo desta forma dar resposta às 
mais prementes necessidades sentidas no Concelho, de 
forma responsável e sustentada, promovendo, em 
simultâneo, a participação dos agentes, no planeamento 
do desenvolvimento social do concelho. 

 
Artigo 3.º 

Entidades elegíveis 
 

No âmbito deste procedimento consideram-se elegíveis, 
todas as entidades que reúnam os seguintes requisitos 
cumulativos: 
 
a) Regular constituição e registo como instituição 
particular de solidariedade social; 
b) Desenvolvimento de trabalho social no concelho de 
Odivelas; 
c) Regularidade da situação contributiva junto da 
segurança social e da administração fiscal. 

 
Artigo 4.° 

Júri 
 

O júri do presente procedimento será composto por: 
 
• Um representante da Câmara Municipal de Odivelas; 
• Um representante da Assembleia Municipal de Odivelas; 
• Pela Presidente do Conselho Local de Acção Social de 
Odivelas; 
• Um representante do Centro Distrital de Segurança 
Social de Lisboa - Serviço Local de Acção Social de 
Odivelas; 
• Um representante da Federação Distrital das IPSS. 

 
Artigo 5.° 
Lojas 

 
1. As lojas a ceder, situadas na Urbanização da Arroja, são 
as seguintes: 
 
• Lote 1 - Loja 2 (45 m2), correspondente à fracção 
autónoma designada pela letra ‘B’ descrita na 
Conservatória do Registo Predial de Odivelas sob a ficha 
número 4471, da Freguesia de Odivelas e inscrita na 
matriz predial urbana sob o artigo 12329, da Freguesia de 
Odivelas; 
 
• Lote 2 - Loja 3 (81,59 m2) correspondente à fracção 
autónoma designada pela letra ‘A’ descrita na 
Conservatória do Registo Predial de Odivelas sob a ficha 
número 4472, da Freguesia de Odivelas e inscrita na 
matriz predial urbana sob o artigo 12330, da Freguesia de 
Odivelas; 
 
• Lote 2 - Loja 4 (52,17 m2) correspondente à fracção 
autónoma designada pela letra ‘B’ descrita na 
Conservatória do Registo Predial de Odivelas sob a ficha 
número 4472, da Freguesia de Odivelas e inscrita na 

matriz predial urbana sob o artigo 12330, da Freguesia de 
Odivelas; 
 
• Lote 3 - Loja 5 (81,59 m2) correspondente à fracção 
autónoma designada pela letra ‘A’ descrita na 
Conservatória do Registo Predial de Odivelas sob a ficha 
número 4473, da Freguesia de Odivelas e inscrita na 
matriz predial urbana sob o artigo 12331, da Freguesia de 
Odivelas; 
 
• Lote 3 - Loja 6 (52,17 m2) correspondente à fracção 
autónoma designada pela letra ‘B’ descrita na 
Conservatória do Registo Predial de Odivelas sob a ficha 
número 4473, da Freguesia de Odivelas e inscrita na 
matriz predial urbana sob o artigo 12331, da Freguesia de 
Odivelas; 
 
• Lote 4 - Loja 7 (85,36 m2) correspondente à fracção 
autónoma designada pela letra ‘A’ descrita na 
Conservatória do Registo Predial de Odivelas sob a ficha 
número 4474, da Freguesia de Odivelas e inscrita na 
matriz predial urbana sob o artigo 12332, da Freguesia de 
Odivelas; 
 
2. As lojas serão atribuídas em tosco, incumbindo à 
entidade comodatária, que suportará os respectivos custos, 
a realização das obras consideradas necessárias ao 
exercício da actividade e à prossecução do fim a que se 
destinam, depois de aprovado o respectivo projecto de 
obras pelo Município de Odivelas; 
 
3. Findo o contrato de comodato e restituída a loja ao 
Município de Odivelas, a entidade comodatária não terá 
direito a qualquer indemnização pelas obras realizadas. 

 
Artigo 6.° 

Uso Afecto às Lojas 
 

1. Tendo em conta as necessidades prioritárias para o 
Concelho, identificadas no Diagnóstico Social do 
Concelho de Odivelas (aprovado na 6.ª sessão plenária do 
CLASO realizada em 21 de Março de 2005, disponível no 
link da Rede Social de Odivelas através do sítio www.cm-
odivelas.pt) e face aos constrangimentos físicos das 
infraestruturas em questão, foi determinado o seguinte 
uso/afectação de valências às respectivas lojas: 
 
Loja 2 (45 m2) - Serviço de Apoio Domiciliário 
Loja 3 (81,59 m2) - Centro de Convívio/Espaço 
Polivalente 
Loja 4 (52,17 m2) - Sala/Gabinete de Apoio Técnico 
Loja 5 (81,59 m2) - Sala Multifunções - Actividades de 
Leitura e Internet 
Loja 6 (52,17 m2) - Serviço/Gabinete de Intervenção 
Precoce 
Loja 7 (85,36 m2) - Actividades Tempos 
Livres/Ocupação Tempos Livres (ATL/OTL) 
 
2. O uso/afectação de valências às respectivas lojas aqui 
apresentado, foi aprovado em sessão plenária de CLASO, 



 

  
 
 
 
Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
30 21 de Julho de 2009 Ano X - N.º 13 

 

tendo sido emitido o respectivo parecer, aprovado por 
maioria e datado de 14 de Junho de 2007. 

 
Capítulo II 
Candidatura 

 
Artigo 7.º 

Prazo e Local de Candidatura 
 

1. O prazo de apresentação da candidatura é de 20 dias 
úteis a contar da publicação das presentes normas, a qual 
se realizará pelos seguintes meios: 
 
a. publicação em dois jornais, um de âmbito nacional e um 
de âmbito local; 
b. publicação na internet no sítio oficial da Câmara 
Municipal de Odivelas; 
c. afixação de edital nos locais de estilo. 
 
2. Caso a publicação pelos diferentes meios venha a 
ocorrer em dias diferentes, o prazo referido no número 
anterior conta da publicação ocorrida em último lugar. 
 
3. As candidaturas serão entregues nas instalações Câmara 
Municipal de Odivelas, DHSAS - Departamento de 
Habitação, Saúde e Assuntos Sociais, sito na Rua Frei João 
Turiano, n° 12, 2675 - 389 / Odivelas, nas horas normais 
de expediente (9h00 às 12h30m e 14h00 às 17h30), contra 
recibo, ou remetida pelo correio, sob registo e com aviso 
de recepção. 

 
Artigo 8.° 

Instrução das Candidaturas 
 

1. Os candidatos devem dirigir-se à Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, solicitando a aceitação da 
candidatura do seu projecto a este procedimento de 
atribuição, de acordo com a minuta apresentada no anexo 
l das presentes normas, instruída com os seguintes 
elementos: 
 
a. Enquadramento da candidatura em determinado(s) 
uso(s)/valência(s) constante(s) destas normas; 
b. Declaração de idoneidade, tendo em conta a aplicação 
de apoios já cedidos por entidades/instituições públicas 
(Central e Local), atendendo aos resultados atingidos e à 
análise/avaliação feita ao trabalho que desenvolvem; 
c. Declaração de capacidade financeira para assegurar o 
desenvolvimento do projecto; 
d. Declaração de capacidade técnica para a execução do 
projecto 
e. Declaração de compromisso de desenvolvimento na(s) 
respectiva(s) loja(s) da(s) valência(s) adequadas de acordo 
com o uso determinado no artigo 6° destas normas; 
 
2. Para efeitos do número anterior a candidatura deve ser 
integrada pelos seguintes documentos: 
 
a. Minuta de Requerimento de Candidatura (anexo 1); 
b. Documentos comprovativos da constituição e registo 
do candidato como IPSS a saber, Cópia do Acto de 

Constituição, Estatutos e declaração emitida pelo 
competente Centro Distrital de Segurança Social 
comprovativa dos actos registados; 
c. Cópia do Relatório de Actividades relativo ao ano de 
2008 e dos documentos de prestação de contas de 2008 
devidamente aprovadas. 
d. Certidões comprovativas de situação contributiva 
regularizada perante o Estado e Segurança Social; 
e. Documento de Identificação dos Dados da Candidatura 
(anexo II); 
f. Declaração de aceitação das presentes normas de 
atribuição (anexo III); 
g. Cronograma financeiro do projecto; 
h. Quaisquer outros documentos que o candidato 
considere indispensáveis à apreciação do seu projecto. 
 
3. Os documentos referidos nas alíneas b), c) e d) do 
número anterior destinam-se a aferir a elegibilidade do 
candidato. 
 
4. As minutas referidas nas alíneas a), e) e f), como 
Anexos I, II, e III, as presentes normas, bem como 
qualquer documentação que venha a ser aprovada 
relativamente ao presente procedimento poderá ser obtida 
na morada indicada no número 3 do artigo anterior ou na 
Internet no sítio oficial da Câmara Municipal de Odivelas. 

 
Artigo 9.° 

Critérios de apreciação das candidaturas 
 

1. A apreciação das candidaturas terá por base os 
seguintes critérios: 
 
A. Participação - a candidatura deve privilegiar e 
promover uma cultura de participação dos destinatários na 
concepção, implementação e avaliação das actividades; 
 
B. Complementaridade - a candidatura deve privilegiar a 
articulação com outros projectos e/ou outras respostas 
existentes; 
 
C. Sustentabilidade - a candidatura deve apresentar de 
forma clara, a forma como é assegurada a autonomização 
da resposta(s) e a continuidade da(s) mesma(s); 
 
D. Parceria - a candidatura deve privilegiar o trabalho 
desenvolvido em parceria que permita a gestão partilhada 
do espaço/recurso. Todas as candidaturas podem ser 
efectuadas em parceria, sendo para tal necessário, uma 
clara identificação dos parceiros, do papel e das 
responsabilidades de cada uma no desenvolvimento desse 
projecto, bem como dos recursos a disponibilizar por cada 
uma; 
 
E. Empregabilidade - a candidatura deve prever a 
contratação ou manutenção de recursos humanos, 
considerados necessários e suficientes, para a 
implementação do projecto; 
 
F. Inovação - a candidatura deve privilegiar a existência de 
componentes de inovação e de boas práticas, ao nível da 
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metodologia a implementar, estratégia e resultados, que se 
distingam das práticas correntes e já utilizadas no 
território; 
 
G. Divulgação - a candidatura deve privilegiar a existência 
de mecanismos de divulgação do projecto, em especial, a 
articulação com os mecanismos de divulgação existentes 
na Rede Social de Odivelas; 
 
H. Flexibilidade — a candidatura, especialmente para a 
valência de ALT, deve privilegiar a apresentação de um 
resumo estratégico, sobre as potenciais alterações futuras 
de uso para essas instalações, face à actual política de 
protocolos a estabelecer, prosseguida pela Segurança 
Social. 
 
I. Avaliação - a candidatura deve privilegiar a apresentação 
de um plano de avaliação, que permita a análise do 
projecto/valência, no que concerne à análise dos efeitos 
directos e indirectos causados na população, da eficácia e 
eficiência do projecto, da participação no 
desenvolvimento do projecto das parcerias, caso existam, 
e da adesão dos destinatários. 
 
2. Os referidos critérios serão ponderados da seguinte 
forma: 
 
A. Participação — 11% / 7% (ATL) 
B. Complementariedade — 11% /7% (ATL) 
C. Sustentabilidade — 12% / 7,5% (ATL) 
D. Parceria — 13% / 8% (ATL) 
E. Empregabilidade — 11% / 7% (ATL) 
F. Inovação — 12% / 7,5% (ATL) 
G. Divulgação — 7% / 5% (ATL) 
H. Flexibilidade — 12% / 44% (ATL) 
I. Avaliação — 11%/7%(ATL) 

 
Artigo 10.° 

Avaliação e Aprovação das candidaturas 
 

1. As candidaturas serão analisadas pelo júri anteriormente 
designado, no prazo máximo de 90 dias a contar do termo 
do prazo para a entrega das candidaturas. 
 
2. O júri conta com o apoio de um secretariado técnico, 
para a avaliação inicial das candidaturas, com verificação 
de requisitos e análise técnica dos projectos. 
 
3. Após análise das candidaturas, o júri aprova, no prazo 
de 15 dias, uma lista por cada Loja/ Valência, ordenada de 
forma decrescente em função da classificação apurada e 
devidamente fundamentada, sendo cada Loja atribuída ao 
respectivo Candidato/ Projecto classificado em primeiro 
lugar. 
 
4. A lista de classificação é notificada aos respectivos 
candidatos, por carta registada com aviso de recepção, 
salvo se o número de candidatos total for superior a vinte, 
caso em que é publicada pelos meios previstos no artigo 
7°, n.º 1 das presentes normas. 
 

5. Da classificação final cabe reclamação para o Júri a 
apresentar no prazo de 15 dias a contar da sua notificação 
ou publicação, a qual deverá ser enviada para a Câmara 
Municipal de Odivelas, - Departamento de Habitação, 
Saúde e Assuntos Sociais, sito na Rua Frei João Turiano, 
n.° 12 — 2675 Odivelas. 
 
6. A decisão sobre a reclamação será proferida no prazo 
máximo de 15 dias a contar da recepção pela Câmara 
Municipal de Odivelas. 
 
7. A decisão proferida pelo júri em sede de reclamação é 
irrecorrível. 

 
Capítulo III 

 
Artigo 11° 

Disposições Finais 
 

1. A Câmara Municipal de Odivelas reserva-se ao direito 
de alterar a composição do Júri, por motivos de força 
maior. 
 
2. Qualquer proposta de alteração do uso/afectação destas 
lojas, deverá ser sempre elaborada em concertação com os 
parceiros sociais de Odivelas, sendo para tal necessário, a 
apresentação e discussão da referida proposta de alteração 
ao CLASO, solicitando previamente um pedido de 
emissão de parecer a esse Órgão. 
 
3. Toda e qualquer omissão ou dúvida relativa à aplicação 
das presentes normas será resolvida pela Câmara 
Municipal de Odivelas, tendo em conta a legislação 
aplicável e os pareceres das entidades tutelares 
respectivas.” 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

ELEIÇÃO DE REPRESENTANTE PARA INTEGAR O JÚRI DO 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE ATRIBUIÇÃO DE SEIS 

LOJAS SITAS NO EMPREENDIMENTO HABITACIONAL DA ARROJA 
 

Eleito através de votação por escrutínio secreto, o Sr 
Francisco Silva, como representante da Assembleia 
Municipal de Odivelas, para integrar o júri do 
procedimento administrativo de atribuição de seis lojas no 
empreendimento habitacional da Arroja, em regime de 
contrato de comodato. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 
 
 
Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
32 21 de Julho de 2009 Ano X - N.º 13 

 

 

AASSSSEEMMBBLLEEIIAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  
 

 
 

33..ªª  SSEESSSSÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  
 

44..ªª  RReeuunniiããoo  rreeaalliizzaaddaa  eemm  
 

1177  ddee  JJuullhhoo  ddee  22000099  
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

PARQUE DE ESTACIONAMENTO 
 

 
 

REGULAMENTO DO PARQUE DE ESTACIONAMENTO 
SUBTERRÂNEO DA RUA PROFESSOR DR. EGAS MONIZ 

 
Regulamento do Parque de Estacionamento Subterrâneo 
da Rua Prof. Dr. Egas Moniz, conforme o deliberado na 
12.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, 
realizada em 24 de Junho de 2009, (Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 12/2009, página 21), de 
acordo com o proposto na informação nº 
interno/8208/2009, de 2009-06-18, e nos termos do 
regulamento anexo à informação. (Regulamento publicado 
em anexo). 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO 
CURRICULAR 

 

 
 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO 
CURRICULAR (AEC) - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO 

ANO LECTIVO 2009/2010 
 

Programa de Actividades de Enriquecimento Curricular 
para as escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico da Rede 
pública do Concelho de Odivelas, aprovado na 12.ª 
Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, 
realizada em 24 de Junho de 2009 (Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 12/2009, de 7 de Julho, pág. 
21) de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2009/7982, 2009.06.08, que, nos termos da 
referida informação, será implementado da seguinte 
forma: 
 

Município de Odivelas como gestor em parceria tripartida 
com os seguintes Agrupamentos de Escolas e com outra 
entidade por estes indicada: 
 
Agrupamento de Escolas da Pontinha 
 
EB1/JI Casal da Serra - gestão com a Associação de Pais 
da EB 1 / JI Casal da Serra 
E.B. 1 Serra da Luz – gestão com a Associação de Pais da 
EB 1/ JI Casal da Serra 
E.B. 1 do Vale Grande - gestão com a Associação de Pais 
da EB 1 do Vale Grande 
E.B. 1 Dr. Mário Madeira - gestão com a Associação de 
Pais da EB 1 Dr. Mário Madeira 
EB1/JI Quinta da Paiã - gestão com a Associação de Pais 
da EB 1 Mário Madeira 
EB1/JI Quinta da Condessa – gestão com a Associação 
de Pais da EB 1/JI Quinta da Condessa  
EB1 Mello Falcão - gestão com a Associação de Pais da 
EB 1 Mello Falcão 
 
 
Agrupamento de Escolas D. Dinis 
 
E.B. 1 Rainha Santa - gestão com a Associação de Pais da 
EB 1 Rainha Santa 
EB1/JI Maria Lamas - gestão com a Associação de Pais 
da EB 1/JI Maria Lamas 
 
 
Agrupamento de Escolas a Sudoeste de Odivelas 
 
E.B. 1 nº 4 de Famões - gestão com o Centro 
Comunitário Paroquial de Famões (CCPF) 
EB1 / JI de Famões - gestão com o CCPF 
E.B. 1 Quinta das Dálias – gestão com o CCPF 
EB1/JI Veiga Ferreira – gestão com a Associação de Pais 
da EB1/JI Veiga Ferreira  
 
 
Agrupamento de Escolas Avelar Brotero 
 
EB1 / JI D. Dinis - gestão com a Associação de Pais da 
EB 1 / JI D. Dinis 
E.B. 1 Maria Máxima Vaz - gestão com a Associação de 
Pais da EB 1 Maria Máxima Vaz 
 
 
Agrupamento de Escolas de Caneças 
 
E.B. 1 de Caneças - gestão com a Associação de Pais da 
E.B. 1 de Caneças 
EB1/JI de Caneças N.º 1 - gestão com a Associação de 
Pais da EB1/JI de Caneças N.º 1 
EB1/JI Cesário Verde - gestão com a Associação de Pais 
da EB1/JI  Cesário Verde 
 
 
Agrupamento de Escolas da Póvoa de Santo Adrião 
 
EB1/JI Barbosa du Bocage – gestão com IPPI 
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EB1/JI Quinta S. José – gestão com a Associação de Pais 
da EB1/JI Quinta S. José 
EB1/JI do Olival Basto – gestão com a Associação de 
Pais da EB1/JI do Olival Basto 
 
Os termos das parcerias tripartidas aqui referidas 
constarão de Acordo de Colaboração e de Cooperação a 
celebrar entre a Câmara Municipal de Odivelas (entidade 
promotora), os Agrupamentos de Escolas e as entidades 
gestoras (responsáveis pela dinamização das AEC e 
contratação dos professores). Quanto às parcerias já 
existentes e a manter no próximo ano lectivo, a 
metodologia é idêntica. 
 
 
Município de Odivelas com gestão directa em parceria 
com os Agrupamentos de Escolas, tendo em vista o 
desenvolvimento das actividades de enriquecimento 
curricular nos seguintes estabelecimentos de ensino: 
 
Agrupamento de Escolas Moinhos de Arroja 
 
E.B. 1 nº 7 de Odivelas 
 
 
Agrupamento de Escolas Vasco Santana 
 
E.B. 1 da Amoreira 
E.B. 1 da Azenha 
E.B. 1 Eça de Queiroz 
E.B. 1 Prof.ª Maria Costa 
EB1/JI João Villaret 
 
 
Agrupamento de Escolas Avelar Brotero 
 
E.B. 1 António Maria Bravo 
E.B. 1 nº 5 de Odivelas 
 
 
O cálculo dos custos do Programa de AEC para 
2009/2010, resultante dos montantes a transferir para as 
entidades gestoras, e das verbas previstas para a aquisição 
de serviços (nas situações em que o Município de 
Odivelas faz a gestão directa das AEC), baseia-se no valor 
do financiamento da DRELVT previsto no Ponto 3, 
artigo 3º do Despacho nº 14460/2008; a saber: 
  

a) Ensino do Inglês, ensino da Música e actividade 
física e desportiva 

262,50 € 

b) Ensino do Inglês e mais 2 actividades de 
enriquecimento curricular 

190,00 € 

c) Ensino do Inglês e mais 1 actividade de 
enriquecimento curricular 

135,00 € 

d) Ensino do Inglês 100,00 € 

 
 
 

Oferta de Actividades de Enriquecimento Curricular 
(AEC) 

 

Câmara Municipal de Odivelas em Gestão Tripartida: 
 
O Programa traduz-se numa oferta educativa 
extracurricular gratuita, que se desenvolve ao longo do 
ano lectivo, em regime de complemento educativo e 
destina-se aos alunos que frequentam os 1º, 2º, 3º, 4º anos 
das escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico. 
 
As AEC foram planificadas pelos Agrupamentos de 
Escolas em parceria com a Câmara Municipal, tendo por 
base o regime de funcionamento dos estabelecimentos de 
ensino, o espaço de funcionamento das actividades e o 
número estimado de alunos. A supervisão pedagógica das 
AEC é da competência dos Agrupamentos de Escolas 
(articulação vertical e horizontal) e a 
gestão/desenvolvimento do Programa é da 
responsabilidade da Câmara Municipal de Odivelas em 
parceria com as Associações de Pais e IPSS atrás 
indicadas, sendo que os termos desse acordo de parceria 
serão posteriormente submetidos a Reunião da Câmara 
Municipal de Odivelas. 
 
 

Agrupamento Sudoeste de Odivelas 

Estabelecimento de 
Ensino 

Regime 
Funcionamento 

Nº 
Alunos 

Oferta de AEC 

E.B. 1 Quinta das 
Dálias 

Normal 50 Inglês, Act. Física/ 
Desportiva, Música 

EB1/JI Veiga 
Ferreira 

Normal 138 Inglês, Act. Física/ 
Desportiva, Música 

E.B. 1 nº 4 de 
Famões 

Normal 80 Inglês, Act. Física/ 
Desportiva, Música 

EB1/JI de Famões Normal 140 Inglês, Act. Física/ 
Desportiva, Música 

 

Nº Alunos Comparticipação Prevista Estabelecimento de 
Ensino a) b) c) d) a) b) c) d) 

E.B. 1 Quinta das 
Dálias 

50    13125    

EB1/JI Veiga 
Ferreira 

138    36225    

E.B. 1 nº 4 de 
Famões 

80    21000    

EB1/JI de Famões 140    36750    

 

TOTAL Agrup. 2009/10 107.100,00 € 

Valor Trimestral 35.700,00 € 

 
 
 

Agrupamento Avelar Brotero 

Estabelecimento de 
Ensino 

Regime 
Funcionamento 

Nº 
Alunos 

Oferta de AEC 

EB1/JI de D. Dinis - 
Odivelas 

Misto 316 Inglês; Música; 
Act. Física/Desportiva 

EB 1 Maria Máxima 
Vaz 

Misto 308 Inglês; Música; 
Act. Física/Desportiva 
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Nº Alunos Comparticipação Prevista Estabelecimento de 
Ensino a) b) c) d) a) b) c) d) 

EB1/JI de 
 D. Dinis, Odivelas 

316    82950    

EB 1 Maria Máxima 
Vaz 

308    80850    

 

TOTAL Agrup. 2009/10 163.800,00 € 

Valor Trimestral 54.600,00 € 

 
 
 

Agrupamento de Caneças 

Estabelecimento de 
Ensino 

Regime 
Funcionamento 

Nº 
Alunos 

Oferta de AEC 

E.B. 1 de Caneças Duplo 200 Inglês, Música, Act. 
Física/Desportiva 

EB1/JI de Caneças 
N.º 1 

Misto 129 Inglês, Música, 
Expressão Dramática 

EB1/JI Cesário Verde Duplo 170 Inglês, Música, Act. 
Física/Desportiva 

 

Nº Alunos Comparticipação Prevista Estabelecimento de 
Ensino a) b) c) d) a) b) c) d) 

E.B. 1 de Caneças 200    52500    

EB1/JI de Caneças N.º 
1 

 129    24510   

EB1/JI Cesário Verde 170    44625    

 

TOTAL Agrup. 2009/10 121.635,00 € 

Valor Trimestral 40.545,00 € 

 
 
 

Agrupamento da Póvoa de Santo Adrião 

Estabelecimento de 
Ensino 

Regime 
Funcionamento 

Nº 
Alunos Oferta de AEC 

EB1/JI Barbosa 
du Bocage 

Normal 227 Inglês, Act. Física/ 
Desportiva 

EB1/JI Quinta S. José Misto 190 Inglês, Act. Física/ 
Desportiva 

EB1/JI do Olival 
Basto 

Misto 214 Inglês, Act. Física/ 
Desportiva 

 

Nº Alunos Comparticipação Prevista Estabelecimento de 
Ensino a) b) c) d) a) b) c) d) 

EB1/JI Barbosa du 
Bocage 

227    59588    

EB1/JI Quinta S. José   190    25650  

EB1/JI do Olival 
Basto 

  214    28890  

 

TOTAL Agrup. 2009/10 114.127,50 € 

Valor Trimestral 38.042,50 € 

 
 
 

Agrupamento da Pontinha 

Estabelecimento de 
Ensino 

Regime 
Funcionamento 

Nº 
Alunos 

Oferta de AEC 

EB1/JI Casal da Serra Misto 180 Inglês; Música; Act. 
Física/Desportiva 

EB1 Dr. Mário 
Madeira 

Duplo 174 Inglês; Música; Act. 
Física/Desportiva 

EB1 Serra da Luz Normal 96 Inglês; Música; Act. 
Física/Desportiva 

EB1 Vale Grande Normal 96 Inglês; Música; Act. 
Física/Desportiva 

EB1/ JI Quinta da 
Paiã 

Normal 216 Inglês; Música; Act. 
Física/Desportiva 

EB1/ JI Quinta da 
Condessa 

Misto 212 Inglês; Música; Act. 
Física/Desportiva 

EB1 Mello Falcão Duplo 249 Inglês; Música; Act. 
Física/Desportiva 

 

Nº Alunos Comparticipação Prevista Estabelecimento de 
Ensino a) b) c) d) a) b) c) d) 

EB1/JI Casal da Serra 180    47250    

EB1 Dr. Mário 
Madeira 

174    45675    

EB1 Serra da Luz 96    25200    

EB1 Vale Grande 96    25200    

EB1/ JI Quinta da 
Paiã 

216    56700    

EB1/ JI Quinta da 
Condessa 

212    55650    

EB1 Mello Falcão 249    65363    

 

TOTAL Agrup. 2009/10 321.037,50 € 

Valor Trimestral 107.012,50 € 

 
 
 

Agrupamento D. Dinis 

Estabelecimento de 
Ensino 

Regime 
Funcionamento 

Nº 
Alunos 

Oferta de AEC 

E.B. 1 Rainha Santa Duplo 265 Inglês; Música; Act. 
Física/Desportiva 

EB1/JI Maria Lamas Normal 288 Inglês; Música; Act. 
Física/Desportiva 

 

Nº Alunos Comparticipação Prevista Estabelecimento de 
Ensino a) b) c) d) a) b) c) d) 

E.B. 1 Rainha Santa 265    69563 0 0 0 
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EB1/JI Maria Lamas 288    75600 0 0  

 

TOTAL Agrup. 2009/10 145.162,50 € 

Valor Trimestral 48.387,50 € 

 
 
 

Total Parcerias 972.862,50 € 

Total Parcerias/Tranche 324.287,50 € 

 
 
A estimativa do montante global referente a transferências 
para os gestores das Actividades de Enriquecimento 
Curricular (Associações de Pais e Encarregados de 
Educação referidas, Centro Comunitário Paroquial de 
Famões e Instituto Português de Pedagogia Infantil), tem 
por base o número de alunos previsto e o custo 
aluno/ano definido no despacho e perfaz um total de 
€972.862,50 para o ano lectivo de 2009/2010, sendo o 
valor a cabimentar no presente ano económico de 
€324.287,50. Propõe-se ainda que o valor remanescente 
€648.575,00 seja inscrito no Plano de Actividades e 
Orçamento para 2010. 
 
 
 
Câmara Municipal de Odivelas em Gestão Directa 
 
Serão celebrados acordos de colaboração entre o 
Município de Odivelas e os Agrupamentos de Escolas 
abaixo indicados tendo em vista assegurar as actividades 
de enriquecimento curricular nos casos em que não está 
prevista a participação de outra entidade parceira. 
 
 

Agrupamento Avelar Brotero 

Estabelecimento de 
Ensino 

Regime 
Funcionamento 

Nº 
Alunos 

Oferta de AEC 

E.B. 1 António Maria 
Bravo 

Misto 206 Inglês 

E.B. 1 nº 5 de Odivelas Misto 197 Inglês; Act. Física/ 
Desportiva 

 

Nº Alunos Comparticipação 
Prevista Estabelecimento de 

Ensino 
a) b) c) d) a) b) c) d) 

E.B. 1 António Maria 
Bravo 

   206    20600 

E.B. 1 nº 5 de Odivelas   197    26595  

 

TOTAL Agrup. 47.195,00 € 

Valor 1ºPeríodo 18. 878,00€ 

 
 

Agrupamento Moinhos da Arroja 

Estabelecimento de 
Ensino 

Regime 
Funcionamento 

Nº 
Alunos 

Oferta de AEC 

E.B. 1 nº 7 de Odivelas Duplo 400 Inglês, Música, Act. 
Física e Desportiva 

 

Nº Alunos Comparticipação 
Prevista Estabelecimento de 

Ensino 
a) b) c) d) a) b) c) d) 

E.B. 1 nº 7 de Odivelas 400    105000    

 

TOTAL Agrup. 105.000,00 € 

Valor 1ºPeríodo 42.000,00 € 

 
 

Agrupamento Vasco Santana 

Estabelecimento de 
Ensino 

Regime 
Funcionamento 

Nº 
Alunos 

Oferta de AEC 

E.B.1 da Amoreira Duplo 269 Inglês 

E.B.1 da Azenha Normal 44 Inglês; Música; 
E. Dramática 

E.B.1 Eça de Queiroz Normal 38 Inglês; Música; 
E. Dramática 

E.B.1 Prof.ª Maria 
Costa (Normal) 

Normal 83 Inglês; Música; Act. 
Física/Desportiva 

E.B.1 Prof.ª Maria 
Costa (Duplo) 

Duplo 48 Inglês; Act. Física/ 
Desportiva 

EB1/JI João Villaret 
(Normal) 

Normal 68 Inglês; Act. Física/ 
Desportiva; TIC 

EB1/JI João Villaret  
(Duplo) 

Duplo 137 Inglês 

 

Nº Alunos Comparticipação Prevista Estabelecimento de 
Ensino a) b) c) d) a) b) c) d) 

E.B. 1 da Amoreira    269    26900 

E.B. 1 da Azenha  44    8360   

E.B. 1 Eça de 
Queiroz  38    7220   

E.B. 1 Prof.ª Maria 
Costa 

83  48  21788  6480  

EB1/JI João Villaret  68  137  12920  13700 

 

 TOTAL Agrup. 97.367,50 € 

 Valor 1ºPeríodo 38.947,00 € 

 
 
 

Total Aquisições 249.562,50 € 

Total 1ºPeríodo 99.825,00 € 

 
 
Para efeitos de implementação do Programa das AEC e 
exceptuando a actividade da música, a Câmara Municipal 
de Odivelas procederá a uma aquisição de serviços por 
actividade, tendo como referência a oferta de cada escola, 
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o número estimado de alunos e os requisitos abaixo 
enumerados: 
 
-Garantir o cumprimento das orientações programáticas 
do Ministério da Educação; 
 
-Garantir o cumprimento das orientações do Ministério da 
Educação para o calendário escolar (início e termo dos 
períodos e interrupções lectivas); 
 
-Garantir o cumprimento dos requisitos previstos no 
despacho em termos do perfil e formação dos professores 
e constituição das turmas; 
 
-Garantir o pagamento mínimo não inferior ao do índice 
126 da carreira de educadores e dos professores dos 
ensinos básico e secundário, quando possuem habilitações 
igual à licenciatura e ao índice 89 nos restantes casos, 
devendo os casos de horários incompletos ser calculado 
um valor por hora lectiva (tempo lectivo de quarenta e 
cinco minutos) proporcional aos índices referidos, 
independentemente da actividade a leccionar; 
 
-Garantir a substituição do professor afecto à turma em 
caso de falta do mesmo; 
 
-Garantir a elaboração de um dossier pedagógico por 
aluno, fichas de avaliação qualitativa periódicas e registos 
de assiduidade por aluno; 
 
-Garantir a disponibilização de material de apoio e 
fotocópias; 
 
-Garantir que os professores das respectivas actividades 
estejam disponíveis para participar em reuniões de 
articulação e avaliação com a Câmara Municipal e/ou com 
os Agrupamentos de Escolas (no mínimo 2 por período 
lectivo); 
 
-Garantir o desenvolvimento de cada actividade nas 
Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico em consonância 
com as directrizes do despacho relativamente à duração 
semanal/diária e ao n.º de alunos previstos. 
 
 
O montante estimado para a aquisição do serviço das 
actividades de Inglês, Actividade Física/Desportiva, TIC e 
Expressão Dramática, cifra-se em €249.562,50, sendo a 
verba a cabimentar, no ano económico de 2009 no valor 
de € 99.825,00. Quanto ao remanescente no valor de 
€149.737,50 será inscrito no Plano de Actividades e 
Orçamento para 2010. 
 
 
 
Outras Parcerias – Conservatório de Música D. Dinis. 
 
O Despacho nº 14460/2008 prevê preferencialmente a 
celebração de acordos de colaboração (Artigo 15.º) entre a 
entidade promotora e os estabelecimentos de ensino da 
música, mantendo-se assim a parceria com o 

Conservatório de Música D. Dinis, para a realização da 
actividade da música no Ano Lectivo 2009/2010, nos 
termos do protocolo a elaborar e a submeter a Reunião da 
Câmara Municipal de Odivelas. 
 

Ensino da Música 

Nº Alunos 565 

Valor / Alunos / Ano 85,00 € 

Valor Total 48.025,00 € 

Valor / Tranche 16.008,33 € 

 
Para efeitos do cálculo do pagamento da actividade do 
Ensino da Música ao Conservatório de Música D. Dinis, 
partiu-se de uma previsão de alunos a frequentar a 
actividade da música no ano lectivo 2009/2010 e do valor 
aluno/ano praticado este ano lectivo para a actividade em 
questão. Assim, o valor global estimado para a 
transferência de verbas para o Conservatório da Música 
D. Dinis, perfaz € 48.025,00 sendo a verba a cabimentar 
no ano económico de 2009, de € 16.008,33. O valor 
remanescente de € 32.016,67, será inscrito no Plano de 
Actividades e Orçamento para 2010. 
 
O Município transferirá as verbas correspondentes ao 
financiamento por parte do Ministério da Educação para 
as entidades envolvidas na gestão das AEC, bem como 
para o Conservatório de Música D. Dinis, em três 
tranches que deverão ocorrer em Setembro de 2009, 
Janeiro de 2010 e Abril de 2010. 
 
 
 
Devido ao facto de ter-se estimado o numero de alunos 
que frequentarão as AEC no próximo ano lectivo, 
prevêem-se alterações ao longo do ano lectivo, o que 
poderá resultar em flutuações no valor do financiamento 
da DRELVT, bem como no valor das transferências a 
efectuar. 
 
Tendo presentes estes pressupostos, o montante 
financeiro discriminado nos mapas anteriores perfaz um 
valor global de € 1.270.450,00, para o ano lectivo de 
2009/2010, sendo que a quantia de €440.120,83 se refere 
ao ano económico de 2009 e o remanescente, no valor de 
€830.329,17, ao ano de 2010, prevendo-se o 
correspondente financiamento por parte da DRELVT nos 
termos previstos no Despacho n.º 14460/2008. 
 
(Aprovado por maioria) 
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- RUA EGAS MONIZ 
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REGULAMENTO DE FUNCIONAMENTO DO PARQUE DE 

ESTACIONAMENTO SUBTERRÂNEO 

- RUA PROF. DR. EGAS MONIZ -  

 

Preâmbulo 

 

A cidade de Odivelas depara-se com uma grande carência de lugares de 

estacionamento, não possuindo o Município espaços em número 

suficiente, de forma a resolver eficazmente este constrangimento; 

 

A procura de uma solução integrada para o estacionamento em Odivelas, 

não prejudica a busca de soluções pontuais, que contribuam, desde já, 

para minorar situações problemáticas; 

 

Assim, o estacionamento de veículos de residentes – munícipes da 

cidade de Odivelas – assume particular relevo na política do actual 

Executivo Camarário, integrado no objectivo mais vasto de tornar a 

cidade num lugar onde se possa viver condignamente; 

 

Uma das facetas em que se desdobra o objectivo de proporcionar 

condições condignas aos munícipes de Odivelas é assegurar lugares de 

estacionamento de veículos de residentes. 

 

Por esse facto e de modo a facilitar a vida dos munícipes e de todos os 

que necessitam de se deslocar ao centro da Cidade de Odivelas, 

construiu-se o Parque de Estacionamento Subterrâneo da Rua Prof. Dr. 

Egas Moniz.  
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Pretende-se com este equipamento dotar a Cidade de um espaço moderno e 

funcional ao serviço dos munícipes e que facilite a mobilidade e acessibilidade 

urbana. 

 

Este Regulamento tem por objectivo definir um conjunto de normas de 

utilização do Parque, os direitos e deveres decorrentes da sua utilização e as 

taxas e regimes de pagamento. 

 

O presente Regulamento é elaborado de acordo com o n.º8 do artigo 112º e do 

artigo 241º da Constituição da República Portuguesa, tendo como leis 

habilitantes: 

 

a) A alínea c) do n.º1 do artigo 13º e a alínea a) do n.º 1 do artigo 18º da lei 

159/99, de 14 de Setembro; 

b) O disposto na alínea u) do n.º 1 do artigo 64º, alínea f) do n.º 2 e alínea 

d) do n.º 7 em conjugação com o disposto na alínea a) do n.º 6 do artigo 

64º e alíneas a) do n.º 2 do artigo 53º todos da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro e rectificada 

pela Declaração de Rectificação n.º 4/2002, de 6 de Fevereiro; 

c) A Lei n.º 53-E/2006, de 29 de Dezembro, e a Lei n.º 2/2007, de 15 de 

Janeiro; 

d) Os artigos 70º, 71º e 163 do Código da Estrada, aprovado pelo Decreto-

Lei nº 114/94, de 3 de Maio, revisto e republicado pelos Decretos-Lei 

n.ºs 2/98, de 3 de Janeiro e 265-A/2001, de 28 de Setembro, alterado 

pela Lei n.º 20/2002, de 21 de Agosto e Decreto-Lei n.º 44/2005, de 23 

de Fevereiro; 

e) Decreto-Lei n.º 81/2006, de 20 de Abril. 

 

Foi dispensada a apreciação pública do presente projecto de Regulamento, a 

qual vem regulada no art.118º do Código do Procedimento Administrativo, com 

fundamento no facto de não se encontrar publicado o quadro legal que enforma 

a audição dos interessados, nos termos do art. 117º, nº 1 do Código do 

Procedimento Administrativo. 
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Capitulo I – Disposições Gerais 

 

 

Artigo 1º 

Objecto  

O presente Regulamento estabelece as regras de utilização do Parque de 

Estacionamento Subterrâneo da Rua Prof. Dr. Egas Moniz, em Odivelas, 

adiante designado por Parque. 

 

 

Artigo 2º 

Âmbito de aplicação 

O presente Regulamento aplica-se a todos os “Utilizadores” do Parque, 

independentemente do regime de utilização dos serviços do mesmo. 

 

 

Artigo 3º 

Afixação  

O presente Regulamento está afixado na recepção do Parque, nas entradas do 

mesmo e no sítio da internet em www.cm-odivelas.pt 

 

 

Artigo 4º 

Livro de Reclamações 

Na recepção do Parque existirá à disposição dos “Utilizadores” um livro de 

reclamações relativas ao funcionamento do mesmo, incluindo a actuação do 

seu pessoal. 
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Artigo 5º 

Caracterização do Parque 

1. O Parque de Estacionamento Subterrâneo da Rua Professor Dr. Egas Moniz 

tem 146 lugares de estacionamento distribuídos por dois pisos: 

a) Piso inferior – composto por 91 lugares, dos quais 26, no mínimo, 

destinam-se a utilizadores ocasionais incluindo os 3 lugares 

destinados a deficientes, grávidas e acompanhantes de crianças de 

colo, e os restantes a utentes com avença mediante prévia aquisição 

do respectivo cartão. 

b) Piso superior – composto por 55 lugares destinados apenas a 

Utentes, mediante prévia aquisição do cartão. 

 

2. No acesso ao Parque é facultada informação sobre o número de lugares 

vagos, sobre as taxas horárias em vigor e horários de funcionamento. 

 

3. É proibida a definição de lugares de estacionamento no Parque. 

 

4. O Município de Odivelas, entidade responsável pela administração do 

Parque, poderá diminuir ou aumentar a previsão de lugares fixada nos pisos, 

em casos devidamente fundamentados, mediante análise da ocupação 

concreta da totalidade do Parque. 

 

Artigo 6º 

Partes especificadas e partes comuns 

1. O parque de estacionamento é constituído por partes especificadas e por 

partes comuns. 

 

2. São partes especificadas, para efeitos do presente Regulamento, aquelas 

que se destinam ao estacionamento de veículos ligeiros e que se encontram 

representadas pelos números 1 a 146, correspondendo os restantes espaços a 

partes de uso comum. 

 

3. Cada parte especificada ou numerada passa a ser designada por lugar. 
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4. São partes comuns do Parque de estacionamento, designadamente, as 

seguintes: 

a) Entradas, corredores, espaços de circulação para veículos e 

peões, escadas, elevadores; 

b) Divisão de serviço para controlo de entrada e saída de veículos; 

c) Rede Geral de distribuição de energia eléctrica e respectivos 

aparelhos eléctricos; 

d) Sistema de ventilação e respectivas tubagens; 

e) Sistema de detecção, alarme e prevenção de incêndios; 

f) Rede telefónica e respectiva tubagem; 

g) Rede geral de esgotos e respectiva caixa de descarga; 

h) Rede geral de canalizações e bombas elevatórias; 

i) Instalações sanitárias; 

j) Todos os compartimentos, bens e/ou equipamentos destinados a 

serviços técnicos e/ou a serviços para utilização do pessoal afecto 

ao Parque. 

 

Capitulo II – Funcionamento do Parque 

 

Artigo 7º 

Regimes de utilização do Parque 

1. Os regimes de utilização do Parque, à disposição dos “Utilizadores”, são os 

seguintes: 

a) Regime de Rotatividade com pagamento por Fracção de Tempo; 

b) Regime de Utilização sem Reserva de Lugar: 

 Avença Mensal ou Trimestral de Utilização Total (24 horas); 

c) Regime de Utilização Nocturna sem Reserva de Lugar: 

 Avença Mensal ou Trimestral de Utilização Nocturna; 

d) Regime de Utilização Diurna sem Reserva de Lugar: 

Avença Mensal ou Trimestral de Utilização Diurna; 
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2. No Regime de Rotatividade com pagamento por Fracção de Tempo o 

utilizador tem direito ao estacionamento de um veículo automóvel ligeiro, em 

qualquer lugar vago dentro do conjunto de lugares disponíveis para este regime 

durante um período de tempo e dentro do horário definido, mediante o 

pagamento de uma taxa, em função do período utilizado. 

 

3. Regime de Utilização sem Reserva de Lugar – Avença Mensal ou Trimestral 

de Utilização Total (24horas). O utente tem direito ao estacionamento de um 

veículo automóvel ligeiro, em qualquer lugar disponível no Parque a qualquer 

hora e dia, e por qualquer período de tempo, dentro do prazo de vigência da 

avença, mediante o pagamento mensal ou trimestral da taxa estabelecida para 

o efeito. 

 

4. Regime de Utilização Nocturna, sem Reserva de Lugar – Avença Mensal ou 

Trimestral de Utilização Nocturna. O utente tem direito ao estacionamento de 

um veículo automóvel ligeiro, em qualquer lugar disponível no Parque, em 

qualquer dia e dentro do horário adiante definido, no período de validade da 

avença, mediante o pagamento mensal ou Trimestral da correspondente taxa. 

 

5. Regime de Utilização Diurna, sem Reserva de Lugar – Avença Mensal ou 

Trimestral de Utilização Diurna. O utente tem direito ao estacionamento de um 

veículo automóvel ligeiro, em qualquer lugar e em qualquer dia útil, dentro do 

horário adiante definido e no prazo de vigência da avença, mediante o 

pagamento mensal ou trimestral da taxa estabelecida. 

 

Artigo 8º 

Classe de veículos com acesso ao Parque 

1. Apenas podem estacionar no Parque, os veículos automóveis ligeiros em 

lugares próprios para o efeito, adiante designados por veículos. 

 

2. Não é permitido o estacionamento dos seguintes veículos: 

a) Veículos com altura superior a dois metros; 

b) Veículos que transportem mercadorias perigosas; 
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c) Veículos movidos a gás de petróleo liquefeito (GPL); 

d) Veículos movidos a gás natural comprimido (GNC); 

e) Veículos pesados; 

f) Auto caravanas; 

g) Qualquer tipo de atrelado. 

 

3. Não é permitido também o estacionamento de veículos destinados à venda 

de quaisquer artigos ou à publicidade de qualquer natureza, desde que, 

comprovadamente, se encontrem estacionados no parque com alguma dessas 

finalidades. 

 

Artigo 9º 

Horário de funcionamento 

1. O Parque de estacionamento tem os seguintes horários de funcionamento: 

a) Regime de Rotatividade com Pagamento por Fracção: 

Todos os dias da semana, 24h00 por dia. 

b) Regime de Utilização sem Reserva de Lugar – Avença Mensal ou 

Trimestral de Utilização Total (24 horas):  

Todos os dias da semana, 24 horas por dia. 

c) Regime de Utilização Nocturna – Avença Mensal ou Trimestral 

Nocturna: 

Dias úteis, das 19h30 às 08h00. 

Sábados, Domingos e feriados: 24 horas por dia. 

d) Regime de Utilização Diurna – Avença Mensal ou Trimestral Diurna: 

Dias úteis das 08h30 às 19h00. 

 

2. Independentemente do horário atrás definido, o Parque pode encerrar por 

motivos de força maior. 

 

3. Consideram-se motivos de força maior, designadamente: 

a) Ocorrência de catástrofes naturais; 

b) Situações anómalas que envolvam perigo para os “Utilizadores”, 

utentes ou respectivos veículos; 
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c) Necessidade de se proceder a reparações no interior do Parque, 

devendo este, para o efeito, estar, total ou parcialmente, livre ou 

devoluto. 

 

4. Nas situações de previsibilidade de encerramento do Parque, tal deverá ser 

comunicado aos seus “Utilizadores”, mediante painéis afixados no interior e nos 

acessos ao Parque, com a antecedência mínima de 72 horas. 

 

5. Nas situações de imprevisibilidade, o encerramento do Parque deverá ser 

comunicado aos seus “Utilizadores”, também por painéis afixados, tão breve 

quanto possível. 

 

6. No caso do impedimento de utilização do Parque causa imputável à 

Administração do mesmo, os utentes serão ressarcidos em singelo pelo 

número de dias que pagaram e estiveram sem usufruir do Parque. 

 

 

Artigo 10º 

Utilização do Parque 

1. A Utilização do Parque é reservada unicamente aos veículos dos seus 

“Utilizadores”. O seu acesso e circulação são interditos a quem não o pretender 

utilizar ou nele não tenha viatura. 

 

2. Para efeitos do presente Regulamento são considerados “Utilizadores”, os 

utentes e os utilizadores ocasionais. 

 

 

Artigo 11º  

Utilizadores ocasionais 

Consideram-se utilizadores ocasionais aqueles que não são titulares de cartão 

de utente. 
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Artigo12º 

Utentes 

1. Consideram-se utentes, para os fins constantes do presente Regulamento, 

quaisquer cidadãos residentes no concelho de Odivelas, com morada oficial e 

permanente, bem como quaisquer indivíduos que exerçam a sua actividade 

profissional no concelho. 

 

2. É autorizada a celebração de contratos de avença mensal ou trimestral de 

estacionamento sem reserva de lugar para utentes. 

 

3. Entende-se por estacionamento sem reserva de lugar o direito que o titular 

da avença tem de ocupar um qualquer lugar disponível no Parque. 

 

Artigo13º 

Prova da qualidade de utente  

A prova da sua qualidade de utente é efectuada através de documento que 

comprove a morada, nomeadamente, uma factura de fornecimento de água, 

electricidade, telefone, do cartão de eleitor, cartão de cidadão ou mediante 

documento emitido pela entidade patronal, no caso das pessoas que exerçam 

uma actividade profissional no concelho de Odivelas.  

 

Artigo 14º 

Procedimentos acesso 

1. Para aceder ao Parque, os utilizadores ocasionais em Regime de 

Rotatividade com Pagamento por Fracção de Tempo, devem obter o título 

codificado de acesso, junto ao equipamento colocado ao seu dispor no acesso 

de entrada, ou, em caso de não funcionamento deste equipamento, junto dos 

vigilantes do Parque. 

 

2. Os utentes em Regime de Utilização Sem Reserva de Lugar deverão validar 

o cartão de acesso no equipamento de controlo colocado no acesso de entrada 

no Parque. 
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Artigo 15º 

Pagamento 

1. Os utilizadores ocasionais em Regime de Rotatividade com Pagamento por 

Fracção devem proceder ao pagamento do montante devido pela utilização do 

Parque, na máquina de pagamento automático existente no piso (-1) em local 

para o efeito sinalizado. 

 

2. Os utentes em regime de utilização com avença mensal sem reserva de 

lugar procederão ao pagamento da mesma na caixa de pagamento automático 

do Parque, localizada junto à entrada de viaturas, no piso (–1), ou noutro local, 

para o efeito destinado pelo Município de Odivelas, até ao terceiro dia do mês 

correspondente. 

 

3. Relativamente às avenças trimestrais o pagamento será efectuado na 

Tesouraria Municipal ou na caixa de pagamento manual existente no parque, 

até ao terceiro dia do mês correspondente. 

 

4. A falta de pagamento na data devida por parte dos utentes em Regime de 

Utilização Sem Reserva de Lugar implica a imediata suspensão do direito de 

utilização do Parque e o cancelamento automático do cartão de acesso. 

 

Artigo 16º 

Procedimentos de saída 

1. Para sair do Parque, os utilizadores ocasionais em Regime de Rotatividade, 

com Pagamento por Fracção, devem introduzir o título codificado de acesso, 

depois de validado pelo pagamento, no equipamento de controlo de saída 

colocado na zona de “saída de veículos”, para o que dispõem de quinze 

minutos após o pagamento. Se a saída do veículo não se verificar nesse 

período de tempo, haverá lugar ao pagamento do valor correspondente ao 

período mínimo de estacionamento iniciado. 
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2. Os utentes em Regime de Utilização Sem Reserva de Lugar deverão validar 

o cartão de acesso no equipamento de controlo de saída colocado na zona de 

“saída de veículos”. 

 

Artigo 17º 

Procedimentos gerais 

1. A procura de lugar e o estacionamento dos veículos serão realizados pelos 

“Utilizadores”, sob a sua inteira responsabilidade, tendo em atenção as zonas e 

sentidos de circulação estabelecidos. 

 

2. A circulação no interior do Parque fica sujeita às disposições do Código de 

Estrada e Legislação Complementar. 

 

3. Todos os veículos devem dar prioridade ao outro que manobre para 

estacionar. 

 

4. O veículo que saia de um lugar de estacionamento deve dar prioridade aos 

veículos que se desloquem nas vias de circulação. 

 

5. Os condutores devem desligar o motor dos veículos assim que terminarem a 

manobra de estacionamento, só o devendo voltar a ligar quando prepararem 

para reinicia a marcha. 

 

6. Por questões de segurança, não é permitida a permanência de pessoas ou 

animais dentro dos veículos depois de estacionados. 

 

7. Quando os lugares de estacionamento estiverem todos ocupados, para além 

dos destinados aos utentes, o Parque será encerrado, com a proibição de 

entrada de veículos, sendo reaberto logo que deixe de se verificar aquela 

circunstância. 

 

8. A proibição de entrada no Parque será anunciada com a utilização da 

palavra “Completo” no painel existente no exterior à entrada do Parque. 
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9. Não é permitido lavar, reparar ou proceder a trabalhos de manutenção em 

veículos no interior ou nos acessos do Parque, salvo casos de força maior e 

nos estritos limites do necessário para a remoção da viatura do interior do 

Parque. 

 

10. Não é permitido, salvo nos casos de perigo iminente, o emprego de sinais 

sonoros. 

 

11. A carga e descarga de volumes não poderão prejudicar os serviços normais 

do Parque. 

 

Artigo 18º 

Cartões de acesso 

1. Mediante o pagamento do valor constante da tabela de taxas anexa ao 

presente regulamento, serão atribuídos cartões de acesso aos utentes em 

Regime de Utilização Sem Reserva de Lugar. 

 

2. Os utentes são responsáveis pela guarda e conservação dos cartões 

devendo notificar imediatamente o Município de Odivelas, por escrito, do 

respectivo extravio, danificação ou roubo. 

 

3. Em caso de extravio, roubo ou danificação do cartão, o utente deverá 

solicitar segunda via do mesmo, que terá o seu custo agravado em 100% do 

valor em vigor para a emissão da primeira via de acordo com a tabela de taxas 

em vigor. 

 

4. A falta de pagamento da avença devida implica o cancelamento automático 

do respectivo cartão. 
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Artigo 19º 

Comandos de acesso 

1. Será atribuído a cada utente um comando de acesso ao Parque, mediante a 

prestação de uma caução no valor de 35.00€. como garantia da devolução do 

mesmo em bom estado de funcionamento e de conservação. 

 

2. O comando de acesso será entregue pela entidade que administra o Parque 

em bom estado de conservação e em pleno funcionamento aos utentes na data 

de assinatura do contrato de avença. 

 

3. No Final do contrato de avença ou suas renovações os utentes obrigam-se a 

restituir o comando de acesso em bom estado de conservação e em pleno 

funcionamento. 

 

4. A caução prevista no número um do presente artigo será devolvida ao utente 

no final do contrato de avença ou suas renovações, após verificação pela 

entidade responsável pela administração do Parque ou quem esta indicar para 

o efeito, que o comando de acesso encontra-se em bom estado de 

conservação e em pleno funcionamento. 

 

Artigo 20º 

Perda ou extravio do título de acesso 

1. O bilhete de estacionamento, retirado na máquina de entrada do Parque e 

validado através de pagamento na máquina de pagamento automático, é 

considerado como o único titulo válido para confirmação da hora e data de 

entrada, hora e data de saída e efectivação do pagamento.  

 

2. Em caso de perda ou extravio do bilhete de estacionamento pelos 

utilizadores ocasionais, é conferido ao Município o direito de lhes cobrar o valor 

de um estacionamento correspondente a um mínimo de 24 horas. 

 

3. Caso o veículo do utilizador ocasional tenha permanecido no interior do 

Parque mais de 24 horas, o Município poderá cobrar taxas de 24 horas por 
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cada dia de permanência do veículo, incluindo o dia em que o utilizador 

ocasional pretende retirar a mesma e independentemente da hora em que o 

faça. 

 

4. Para efeitos de determinação do número de dias em que uma viatura fica 

estacionada no interior do Parque, o Município realizará relatórios diários, pelos 

quais se identificam os veículos que permanecem no Parque de 

estacionamento por mais de 24 horas, sem título válido. 

 

Artigo 21º 

Estacionamento Abusivo 

1. Entende-se por estacionamento abusivo, os veículos que: 

a) Se encontrem estacionados mais de cinco dias sem que o 

proprietário proceda ao pagamento do valor das taxas 

correspondentes a esse período; 

b) Estacionem fora dos lugares destinados a esse efeito; 

c) Permaneçam no Parque por períodos superiores a quarenta e oito 

horas e apresentem sinais exteriores evidentes de abandono ou 

de impossibilidade de se deslocarem com segurança pelos seus 

próprios meios; 

 

2. A determinação do número de dias é feita nos termos previsto no número 

quatro do artigo anterior. 

 

3. No caso de estacionamento abusivo, o Município de Odivelas promoverá a 

remoção do veículo para local do Parque que entenda conveniente ou para 

depósito exterior existente para o efeito, sendo da responsabilidade do 

proprietário do veículo a totalidade dos custos dessa remoção. 

 

 

 

 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
Ano X - N.º 13 – 21 de Julho de 2009 – Anexo 

17 
 

Artigo 22º 

Procedimentos de segurança 

1. É proibida a prática no Parque de toda e qualquer actividade susceptível de 

causar perigo em pessoas ou bens, designadamente: 

a) Introduzir no Parque substâncias explosivas ou materiais 

combustíveis ou inflamáveis; 

b) Fazer fogo no interior do Parque; 

c) Fazer uso, não autorizado, das tomadas de corrente e das 

instalações eléctricas existentes no Parque; 

d) Introduzir no Parque quaisquer substâncias ilegais ou para cuja 

posse seja necessária autorização legal de que o utente não seja 

beneficiário e portador; 

e) Estacionar no Parque veículo de que não seja legítimo 

proprietário, locatário ou beneficiário legal, a qualquer título, da 

respectiva utilização. 

 

2. Em caso de incidente de qualquer natureza (incêndio, corte de energia, 

paragem de ventilação ou outros) os “Utilizadores” deverão respeitar e 

obedecer às regras gerais de segurança afixadas no Parque, bem como às 

instruções transmitidas pelos responsáveis do mesmo. 

 

 

Capítulo III – Gestão e Administração 

 

 

Artigo 23º 

Gestão, administração e exploração do Parque 

A exploração, gestão e administração do Parque compete ao Município de 

Odivelas, o qual se obriga a zelar pela higiene, limpeza, conservação e 

manutenção do mesmo, bem como a preservar a operacionalidade das 

instalações e sua segurança interna. 
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Artigo 24º 

Higiene e Limpeza 

A fim de garantir a higiene e limpeza do Parque, a administração compromete -

se a providenciar a contratação de pessoal especializado tendo em vista a 

limpeza periódica do mesmo. 

 

Artigo 25º 

Segurança 

1. O Parque encontra-se equipado com um sistema de segurança contra 

incêndios devidamente sinalizado e um sistema de detecção de monóxido de 

carbono. 

 

2. O Parque encontra-se equipado com sistema de televigilância em circuito 

fechado (CCTV). 

 

3. A cobertura de riscos da responsabilidade do Município de Odivelas, bem 

como do risco de incêndio, será transferida por este para uma Companhia 

Seguradora. 

 

Artigo 26º 

Sinalização viária 

1. O Município de Odivelas manterá sinalização viária no interior do Parque, 

nos termos legalmente exigidos, pela qual indicará as saídas para veículos e 

peões, sentidos proibidos, mudanças de direcção, obstáculos existentes e, 

quando for relevante para os “Utilizadores”, compartimentos destinados aos 

serviços de exploração do Parque, para atendimento ao público. 

 

2. O Município de Odivelas, assinalará e manterá visíveis no pavimento, 

mediante traços indeléveis, os locais destinados a estacionamento de viaturas. 
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Artigo 27º 

Obrigações dos Utilizadores 

Os “Utilizadores” do Parque, comprometem-se a respeitar escrupulosamente 

as disposições do presente Regulamento bem como da legislação em vigor, 

designadamente a: 

a) Respeitar as regras de sinalização, higiene e segurança afixadas 

no interior e acessos do Parque; 

b) Obedecer às instruções legítimas dadas pelo Município de 

Odivelas, respeitando todos os avisos existentes no Parque; 

c) Não conduzir veículos no interior do Parque sob o efeito de álcool, 

substâncias psicotrópicas ou estupefacientes; 

d) Não praticar no Parque actos contrários à lei ou à ordem pública; 

e) Não dar ao Parque utilização diversa daquela a que o mesmo se 

destina; 

f) Não efectuar no interior do Parque, quaisquer operações de 

lavagens, lubrificações e assistência de reparação automóvel, 

excepto reparações de emergência na estrita medida do 

necessário a permitir a remoção da viatura; 

g) Respeitar a velocidade máxima de circulação no interior do 

Parque, nunca excedendo a velocidade de 20 Km/hora; 

h) Circular e manobrar com a prudência necessária para evitar todas 

e quaisquer situações de acidente; 

i) Não estacionar o veículo nos corredores de circulação ou em 

qualquer outro local que não constitua lugar de estacionamento e, 

em qualquer caso, que impeça ou que dificulte a circulação ou 

manobras dos demais “Utilizadores”; 

j) Não ocupar ou praticar qualquer acto que de alguma forma 

impossibilite, dificulte ou crie entraves à utilização do Parque 

pelos restantes “Utilizadores”; 

k) Não estacionar o veículo para além do espaço reservado a um 

único veículo, assinalado pelos traços indeléveis marcados no 

pavimento; 
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Artigo 28º 

Responsabilidade dos Utilizadores 

1. O estacionamento e a circulação no Parque são da responsabilidade dos 

“Utilizadores” e dos proprietários dos veículos, nas condições constantes da 

legislação vigente. 

 

2. No caso de se verificarem no Parque acidentes que provoquem danos 

relativamente a instalações, equipamentos, pessoal de serviço no Parque, a 

veículos ou a terceiros, cuja responsabilidade seja presumidamente imputável 

a qualquer “Utilizador”, recai sobre o mesmo, até prova em contrário, o dever 

de suportar o ressarcimento e compensação por todos os danos causados. 

 

3. O responsável pelos acidentes, danos ou outros actos referidos no número 

anterior, é obrigado a comunicá-lo imediatamente ao pessoal de serviço do 

Parque. 

 

4. Se a comunicação prevista no número precedente não tiver sido feita ou se o 

responsável se negar a cumprir o que se encontra estabelecido no n.º 2 do 

presente artigo, será solicitada a presença dos agentes da autoridade, 

respondendo o “Utilizador” relapso não só pelos danos causados como 

igualmente por todos os custos incorridos pelo Município de Odivelas com os 

procedimentos que tenha que desenvolver. 

 

Artigo 29º 

Exclusões da responsabilidade 

1. Para efeitos de responsabilidade civil e criminal, o Parque constitui extensão 

da via pública, destinando-se o sistema de controlo de acessos apenas à 

medição, cobrança e facturação do tempo de permanência de cada viatura no 

respectivo interior. 

 

2. O Estacionamento corre por conta e risco dos proprietários dos veículos, 

valendo o acto de contratação da utilização do Parque como renúncia pelo 
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“Utilizador” de qualquer demanda indemnizatória contra o Município de 

Odivelas, excepto por actos que sejam praticados ou imputáveis ao Município, 

e respectivo pessoal ou comissários. 

 

3. O Município de Odivelas não é responsável pelos danos ocasionados por 

terceiros, seja qual for a sua causa, em pessoas ou em veículos estacionados 

ou em circulação no Parque. 

 

4. Dada a circunstância do parqueamento não constituir contrato de depósito, 

quer dos veículos, quer dos objectos neles existentes, o Município de Odivelas 

não responde por qualquer dano, furto ou roubo, quando ocorridos no interior 

do Parque. 

 

5. Nenhuma responsabilidade poderá ser imputada ao Município de Odivelas 

que não decorra de uma actuação culposa deste, do seu pessoal ou 

comissários, seja por prejuízos causados a pessoas, ou animais ou objectos, 

que se encontrem no Parque ou nas vias de acesso, e quaisquer que sejam as 

causas dos ditos prejuízos. 

 

6. O Município de Odivelas não é responsável: 

a) Por quaisquer prejuízos causados por outros “Utilizadores” ou por 

terceiros; 

b) Por quaisquer danos resultantes do desrespeito das Leis ou 

Regulamentos vigentes, do presente Regulamento, ou da 

utilização abusiva ou incorrecta das instalações e/ou 

equipamentos do Parque. 

 

Artigo 30º 

Objectos perdidos 

1. Todos os objectos pertencentes a terceiros que forem encontrados 

abandonados serão depositados e devidamente registados, sendo entregues a 

quem provar a respectiva titularidade. 
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2. Decorridos 30 dias sobre a data em que foram encontrados e desde que não 

tenha havido qualquer reclamação, os referidos objectos serão entregues na 

secção de perdidos e achados da PSP, mediante prova do facto. 

 

Capítulo IV - Fiscalização 

 

Artigo 31º 

Fiscalização 

A fiscalização do cumprimento das disposições do presente regulamento será 

exercida por agentes de fiscalização devidamente identificados. 

 

Artigo 32º  

Atribuições 

Compete aos agentes de fiscalização, dentro do Parque: 

a) Esclarecer todos os “Utilizadores” sobre as normas estabelecidas 

no presente regulamento, bem como acerca do funcionamento 

dos equipamentos instalados; 

b) Zelar pelo cumprimento do presente Regulamento e participar as 

situações do seu incumprimento ao Município de Odivelas; 

c) Desencadear as acções necessárias para eventual remoção dos 

veículos em transgressão; 

d) Manter a segurança do Parque e vigiar as entradas e saídas. 

 

 

Capítulo V - Taxas 

 

 

Artigo 33º 

Taxas 

1. As taxas a cobrar aos “Utilizadores” pela utilização do Parque de 

estacionamento constam da tabela anexa ao presente Regulamento. 
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2. As taxas a cobrar podem ser: 

a) Horárias – em múltiplos de 15 minutos; 

b) Mensais ou trimestrais – pelo período de 24 horas ou pelos 

períodos diurno ou nocturno. 

 

Artigo 34º 

Pagamento de taxas  

1. O pagamento das taxas horárias será efectuado através de meios 

mecânicos adequados, existentes no Parque, mediante título de 

estacionamento. 

 

2. O pagamento das taxas mensais ou trimestrais pode ser efectuado nos 

seguintes locais: 

a) Na Tesouraria Municipal ou nas máquinas de pagamento manual 

existentes no Parque, para o pedido inicial de emissão de cartão 

ou para pagamentos das renovações desde que sejam 

trimestrais; 

b) Nas máquinas pagamento automático ou manual disponíveis no 

Parque, para os pagamentos das renovações mensais. 

 

Artigo 35º 

Isenções 

Estão isentos do pagamento de taxas os veículos municipais e os veículos em 

missão urgente ou de autoridade policial. 

 

Artigo 36º 

Actualização da Tabela de taxas 

O Município de Odivelas reserva-se o direito de rever a tabela de taxas sempre 

que assim se justifique. 
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Capítulo VI- Sanções 

 

Artigo 37º 

Regime aplicável 

Sem prejuízo da responsabilidade civil ou penal que ao caso couber, as 

infracções ao disposto presente regulamento são sancionadas nos termos do 

presente capítulo. 

 

 

Artigo 38º 

Instrução de processos 

A Competência para instaurar os processos e aplicação das coimas é das 

entidades que nos termos do código da estrada e legislação complementar que 

ao caso couber. 

 

 

Artigo 39º 

Coimas 

1. Quem infringir o limite máximo de velocidade fixado no artigo 27º, al. g) do 

presente Regulamento é sancionado com coima de 60 euros a 300 euros. 

 

2. A permanência de veículo em espaço passível de taxa mensal e cujo cartão 

de utente tenha ultrapassado o prazo de validade, é punível com coima de 30 

euros a 150 euros. 

 

3. Incorre em infracção punível com coima de 50 euros a 150 euros, o 

proprietário de veículo cujo estacionamento não seja autorizado nos termos do 

presente regulamento. 

 

4. O estacionamento abusivo no parque, previsto no artigo 21º será punido com 

a coima de 30 euros a 150 euros. 

 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
Ano X - N.º 13 – 21 de Julho de 2009 – Anexo 

25 
 

5. A violação do disposto no artigo 17º,nº 5, será sancionada com uma coima 

de 30 euros a 150 euros. 

 

 

Artigo 40º 

Omissões 

A todos os casos omissos serão aplicadas as regras previstas no Código da 

Estrada e demais legislação complementar.  

 

 

Capítulo VII- Disposições Finais 

 

 

Artigo 41º 

Entrada em vigor 

O presente Regulamento entra em vigor no prazo de 15 dias após a sua 

publicação nos termos legalmente exigidos. 

 


