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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

1144..ªª  RREEUUNNIIÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  
 

RReeaalliizzaaddaa  eemm  2222  ddee  JJuullhhoo  ddee  22000099  
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 
 

VOTO DE SAUDAÇÃO 
 

 
 

II JOGOS DA LUSOFONIA 
 

“ “Unidos pelo Desporto” é o lema da Associação dos 
Comités Olímpicos de Língua Oficial Portuguesa, com o 
objectivo de integrar através da prática desportiva os 
povos de expressão portuguesa. 
 
Portugal acolheu a 2ª edição dos Jogos da Lusofonia, que 
decorreu entre os dias 11 e 19 de Julho de 2009. 
Estiveram presentes nesta grande festa do Desporto e da 
Língua Portuguesa cerca de 1500 atletas, distribuídos por 
70 eventos em dez modalidades desportivas. 
 
Esta edição dos Jogos, realizada em vários Municípios da 
Área Metropolitana de Lisboa, permite retirar um balanço 
positivo quer em termos qualitativos quer quantitativos, 
desde logo por ter contado com mais países (12) e ter 
duplicado o número de participantes da 1ª edição realizada 
em 2006, em Macau, mas também por ter acolhido mais 
modalidades. 
 
A comitiva portuguesa teve uma prestação muito positiva, 
tendo os atletas portugueses obtido 71 medalhas, das 25 
medalhas de ouro. Portugal sagrou-se assim no segundo 
país mais medalhado, logo a seguir ao Brasil, que obteve 
75 medalhas. 
 
Não obstante o Executivo Municipal reconhecer e 
congratularmo-nos com as capacidades, o esforço, 
dedicação e os bons resultados obtidos pela generalidade 
dos atletas portugueses presentes nestes II Jogos, o 
orgulho e a relação afectiva para com o nosso munícipe 
Nélson Évora faz-nos salientar a sua excelente prestação 
que, fazendo jus ao seu favoritismo para a prova do triplo 
salto, conseguiu arrebatar a medalha de ouro na prova, 
com a marca de 17,15 metros.  
 

O atleta “odivelense” e actual campeão olímpico na 
especialidade do triplo salto tinha, poucos dias antes, 
aumentado o seu vasto palmarés com mais uma medalha 
de ouro, ao vencer a prova da mesma especialidade nas 
Universíadas, em Belgrado, Sérvia, onde Portugal, aliás, 
alcançou ainda outras duas medalhas de bronze, através da 
judoca Ana Cachola (-63Kg) e da atleta Sónia Tavares 
(100 metros). 
 
Terminada esta II Edição dos Jogos da Lusofonia, O 
Executivo Municipal enaltece o espírito da iniciativa e 
reconhece o êxito e o mérito desportivo deste Encontro, 
bem como a excelente prestação da comitiva portuguesa 
presente nestes Jogos, donde pretende formular as 
seguintes saudações: 
 
Ao Comité Olímpico de Portugal que, mais uma vez, 
demonstrou grande competência e capacidade para 
organizar e gerir eventos de nível internacional; 
 
Às Federações Portuguesas de Atletismo, Basquetebol, 
Voleibol, Futebol, Judo, Taekwondo e Ténis de Mesa, 
pelo trabalho meritório e importante que desenvolvem, 
proporcionando aos seus atletas as condições necessárias 
para a prática das respectivas modalidades; 
 
Aos atletas que integraram a comitiva portuguesa, pelo 
enorme mérito, capacidade atlética e dedicação que 
permitiu dignificar Portugal e o desporto português.  
 
Após a sua aprovação, o presente Voto de Saudação 
deverá ser enviado para o Comité Olímpico de Portugal, 
Secretaria de Estado do Desporto, Instituto do Desporto, 
Federações Portuguesas de Atletismo, Basquetebol, 
Voleibol, Futebol, Judo, Taekwondo e Ténis de Mesa e 
para o atleta português residente em Odivelas, Nélson 
Évora.” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

ACTAS 
 

 
 

ACTAS DAS 18.ª E 20.ª REUNIÕES ORDINÁRIAS 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 
Acta da 18.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas e da 20.ª Reunião Ordinária da Câmara 
Municipal de Odivelas, realizadas no dia 24 de Setembro e 
no dia 22 de Outubro de 2008, respectivamente. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 
 

 
 

7.ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 
 

Sétima Alteração Orçamental de 2009, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2009/9608, 
2009.07.16, nos termos dos Mapas anexos à referida 
informação e que farão parte integrante da acta da 
presente reunião. 

 
“7.ª Alteração Orçamental 

 
A 8.ª Modificação Orçamental de 2009, estava 
devidamente calendarizada e reproduz a necessidade de 
reforço de algumas rubricas dos serviços municipais, 
imprescindíveis ao seu normal funcionamento. 
 
Destaque para o Departamento de Obras Municipais com 
um total de diminuições e reforços de 346.000,00 Euros 
(trezentos e quarenta e seis mil euros), sendo os reforços 
do projecto 120/I/2009, relativo a Repavimentações no 
Concelho, no montante de 200.000,00 Euros (duzentos 
mil euros) e do projecto 42/I/2009, referente a Grandes 
Reparações e Beneficiações em Edifícios Municipais, no 
valor de 47.000,00 Euros (quarenta e sete mil euros), os 
mais relevantes. 
 
Relativamente ao Departamento de Ambiente e 
Salubridade, totaliza um montante de 79.000,00 Euros 
(setenta e nove mil euros) onde se realça o reforço do 
projecto 319/A/2009 em 40.000,00 Euros (quarenta mil 
euros), para fazer face ao aumento da deposição de 
resíduos e de contentores a utilizar. 
 
Realça-se ainda, o reforço dos projectos 116/I/2009, 
relativo ao equipamento para reabertura do CRAP, no 
valor de 10.000,00 Euros (dez mil euros), 227/A/2009, 
alusivo aos transportes Escolares – pagamento à 
Rodoviária de Lisboa, em 42.600,00 Euros (quarenta e 
dois mil e seiscentos euros) e 26/A/2009, referente à 
aquisição de serviços, no âmbito dos Ciclos de Cinema, 
em 48.000,00 Euros (quarenta e oito mil euros). 
 
Outros movimentos, devidamente balanceados, foram 
efectuados pelos serviços, para fazer face a ajustamentos 
entre projectos. 
 
A Modificação Orçamental totaliza assim 681.050,60 
Euros (seiscentos e oitenta e um mil e cinquenta euros e 
sessenta cêntimos), verificando-se um aumento das 
despesas correntes no valor de 76.990,01 Euros (setenta e 
seis mil novecentos e noventa euros e um cêntimo) por 
contrapartida de um decréscimo de igual montante ao 
nível das despesas de capital, conforme Mapa Síntese: 

 
 
 

Quadro Síntese 
 

 Inscrições / 
Reforços 

Diminuições / 
Anulações 

Total de Despesas Correntes 328.550,60 251.560,59 
Total de Despesas Capital 352.500,00 429.490,01 
Total Geral 681.050,60 681.050,60 

(un: euros)” 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

BAIRRO VALE GRANDE 
 

 
 

PAGAMENTO DA TAXA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO (TMU) E 
DA TAXA DE COMPENSAÇÃO PELA ÁREA DE CEDÊNCIA PARA 

EQUIPAMENTO EM FALTA 
 

Condições especiais de pagamento da Taxa Municipal de 
Urbanização e da Taxa de Compensação por área de 
cedência para equipamento em falta do Bairro do Vale 
Grande, nos termos do artigo 35.º do Regulamento de 
Taxas e Tarifas e outras Receitas, a fixar em prestações 
mensais até cinco anos, com dispensa de caução, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/9773/2009, de 2009.07.20. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE CONSTRUÇÃO 
 

 
 

PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE INÍCIO DE CONSTRUÇÃO 
CENTRO COMUNITÁRIO PAROQUIAL DE FAMÕES 

 
Prorrogação do prazo de início de construção, por seis 
meses, do Edifício do Centro Comunitário Paroquial de 
Famões, a ser construído em parcela de terreno com a 
área de 3.314,00 m2, no Casal das Comendadeiras, 
Freguesia de Famões, cuja cedência em direito de 
superfície foi aprovada na 11.ª Reunião Ordinária da 
Câmara Municipal de Odivelas, de 2006.05.31 (Boletim 
Municipal das Deliberações e Decisões n.º 11/2006, de 13 
de Junho, pág. 17), de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2009/09033, de 2009.07.03. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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EDUCAÇÃO 
 

 
 

ACORDO DE COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO ENTRE O 
MUNICÍPIO DE ODIVELAS E OS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS 

 
Acordo de Colaboração e Cooperação a celebrar entre o 
Município de Odivelas e os Agrupamentos de Escolas de 
Odivelas, no âmbito do Programa de Actividades de 
Enriquecimento Curricular para 2009/2010, nos termos 
da minuta anexa à informação n.º Interno/2009/9493, de 
2009.07.14, que também foi aprovada, tendo em vista o 
desenvolvimento das referidas actividades nos seguintes 
estabelecimentos de ensino: 
 
Agrupamento de Escolas Avelar Brotero: 
-E.B.1 António Maria Bravo 
-E.B.1 n.º 5 de Odivelas 
 
 
Agrupamento de Escolas Moinhos da Arroja: 
-E.B.1 n.º 7 de Odivelas 
 
 
Agrupamento de Escolas Vasco Santana: 
-E.B.1 da Amoreira 
-E.B.1 da Azenha 
-E.B.1 Eça de Queiróz 
-E.B.1 Professora Maria Costa 
-E.B.1/J.I. João Vilaret 

 
 

Minuta 
 

“Proposta de Acordo de Colaboração e Cooperação 
 

Considerando que: 
 
1. No âmbito da política de educação definida pelo 
Governo, por despacho da Ministra da Educação de 26 de 
Maio de 2008, foi aprovado o “Programa de Actividades 
de Enriquecimento Curricular do 1º Ciclo do Ensino 
Básico” – (AEC), bem como o Regulamento que define o 
regime de acesso ao apoio financeiro a conceder pelo 
Ministério da Educação no âmbito do mesmo programa.  
 
2. O referido diploma aplica-se aos estabelecimentos de 
educação e ensino público nos quais funcione o 1º ciclo 
do ensino básico e define as normas a observar no 
período de funcionamento dos respectivos 
estabelecimentos, bem como na oferta das Actividades de 
Enriquecimento Curricular. 
 
3. No âmbito do diploma consideram-se Actividades de 
Enriquecimento Curricular (AEC) as que incidam nos 
domínios artístico (música, expressão dramática, 
expressão plástica), desportivo, cientifico, tecnológico, 
entre outros. 

4. O referido Programa traduz-se numa oferta educativa 
extracurricular gratuita, que se desenvolve ao longo do 
ano lectivo, em regime de complemento educativo, e que 
se dirige aos alunos do 1º ao 4º ano do 1º Ciclo do Ensino 
Básico Público. 
 
5. As actividades curriculares são obrigatoriamente 
organizadas em regime normal, podendo 
excepcionalmente ocorrer em regime duplo, quando as 
instalações não permitam o funcionamento em regime 
normal, mais precisamente, quando o número de turmas 
constituídas for superior ao número de salas disponíveis. 
 
6. Determina ainda o referido despacho que na 
planificação das AEC devem ser tidos em conta, os 
recursos existentes na comunidade, nomeadamente 
Escolas de Música, Associações Culturais, IPSS, entre 
outros. 
 
7. As actividades de enriquecimento curricular devem ser 
planificadas pelos Agrupamentos de Escolas em parceria 
obrigatória com a Entidade Promotora da candidatura ao 
financiamento, mediante celebração de um acordo de 
colaboração, cujos termos identifiquem as AEC, o horário 
semanal de cada actividade, o local de funcionamento, as 
responsabilidades das partes e o número de alunos por 
actividade. 
 
8. Para que o referido programa possa ser implementado 
nas Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico do Município 
de Odivelas, é necessário que previamente, este Município 
se apresente em parceria com o respectivo Agrupamento 
de Escolas, junto do Ministério da Educação, 
constituindo-se assim como Entidade Promotora. 
 
 
Entre:  
 
 
MUNICÍPIO DE ODIVELAS, com sede na Rua 
Guilherme Gomes Fernandes, na Quinta da Memória, em 
Odivelas, pessoa colectiva com o número 504 293 125, 
neste acto representado pela Senhora Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas, Susana de Carvalho 
Amador adiante designado por PRIMEIRO 
OUTORGANTE. 
 
e, 
 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ________________, 
com sede na Rua _______________________, Pessoa 
Colectiva n.º ________________, neste acto 
representado pelo/a Senhor/a Director/a, 
__________________________, adiante designado por 
SEGUNDO OUTORGANTE. 
 
É de livre vontade e de boa fé celebrado o presente 
Acordo de Colaboração e Cooperação, que se rege pelas 
cláusulas seguintes, que as partes aceitam e, 
reciprocamente se obrigam a cumprir e a fazer cumprir 
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Cláusula Primeira 
(Do Objecto) 

 
1. Nos termos previstos pelo Despacho n.º 14 460/2008, 
de 26 de Maio de 2008, do Ministério da Educação, com o 
presente Acordo visa-se estabelecer uma parceria entre as 
Partes, cujo objectivo central é criar as condições 
necessárias à implementação e desenvolvimento do 
Programa de Actividades de Enriquecimento Curricular, 
nos Estabelecimentos de Ensino do 1º Ciclo do Ensino 
Básico pertencentes ao Agrupamento de Escolas 
 
2. Os termos do presente Acordo no que se refere à 
identificação das Actividades de Enriquecimento 
Curricular (AEC) a desenvolver na Escola, ao horário 
semanal, ao número de alunos e aos espaços a afectar a 
cada actividade, constam do Anexo I que dele faz parte 
integrante 
 
3. O Anexo I mencionado no ponto anterior, será 
actualizado no início de cada ano lectivo.  

 
Cláusula Segunda 

 (Das Responsabilidades do Primeiro Outorgante) 
 

O Primeiro Outorgante responsabiliza-se por: 
 
a)Elaborar e apresentar a proposta ao Programa de 
Actividades de Enriquecimento Curricular, nos termos 
definidos pelo diploma do Ministério da Educação;  
 
b)Assegurar a prestação do serviço de leccionação das 
AEC, de acordo com o número de turmas a constituir; 
 
c)Apetrechar os estabelecimentos de ensino com material 
didáctico destinado ao desenvolvimento do Programa das 
AEC;  
 
d)Participar na elaboração dos horários das AEC em 
conjunto com o Segundo Outorgante, tendo em conta, as 
actividades a desenvolver, a carga horária semanal 
definida, o número de turmas a constituir, bem com os 
espaços físicos afectos ao programa; 
 
e)Efectuar o acompanhamento, através de reuniões 
trimestrais a realizar na Escola/sede de Agrupamento para 
a avaliação da implementação, aplicação e resultados do 
Programa em conjunto com o Segundo Outorgante e 
respectivos professores;  

 
Cláusula Terceira  

(Das Responsabilidades do Segundo Outorgante) 
 

O Segundo Outorgante responsabiliza-se por: 
 
a)Organizar os processos de inscrição dos alunos no 
Programa e desencadear os procedimentos inerentes à 
formação das turmas, em função da carga horária semanal, 
do local de funcionamento, bem como do número de 
alunos a frequentar cada actividade; 

b)Participar na elaboração dos horários das AEC em 
conjunto com o Primeiro Outorgante, tendo em conta as 
actividades a desenvolver, a carga horária semanal 
definida, o número de turmas a constituir, bem com os 
espaços físicos a afectar a cada actividade; 
 
c)Supervisionar e colaborar na programação das AEC, 
tendo por base o Projecto Educativo do respectivo 
Estabelecimento de Ensino; 
 
d)Elaborar a proposta de articulação pedagógica das AEC, 
em conformidade com o Projecto Curricular, o Plano 
Anual de Actividades do Estabelecimento de Ensino e as 
Orientações Programáticas das AEC; 
 
e)Efectuar o plano anual de supervisão pedagógica no 
início do 1º período lectivo e acompanhar a avaliação do 
Programa em conjunto com a entidade promotora das 
AEC; 
 
f)Garantir a abertura e o fecho das instalações destinadas 
às AEC, bem como colaborar na disponibilização de 
recursos humanos, para a vigilância dos recreios e limpeza 
das instalações; 
 
g)Efectuar o controlo de assiduidade dos docentes afectos 
ao Programa em cada uma das AEC; 
 
h)Referir em sede de regulamento interno as implicações 
das faltas às Actividades de Enriquecimento Curricular, 
nos termos do ponto 35 do Despacho 14 460/2008; 
 
i)Disponibilizar os equipamentos e materiais didácticos 
necessários ao funcionamento das AEC na escola; 
 
j)Participar no acompanhamento e na avaliação da 
implementação, aplicação e resultados do Programa, 
conjuntamente com o Primeiro Outorgante.  

 
Cláusula Quarta 
(Da Logística) 

 
A leccionação das Actividades de Enriquecimento 
Curricular, no âmbito do mencionado Programa, far-se-á 
nos espaços escolares dos respectivos estabelecimentos de 
ensino, ou em espaços exteriores previamente acordados 
entre as partes. 

 
Cláusula Quinta 
 (Da Vigência) 

 
Sem prejuízo de eventual revisão, por acordo dos 
Outorgantes, o presente Acordo entra em vigor na data da 
sua assinatura e produz efeitos até ao dia de encerramento 
oficial do ano lectivo 2009/2010, considerando-se 
automaticamente renovado por iguais e sucessivos 
períodos, se não for denunciado, por escrito, por qualquer 
uma das Partes, com antecedência mínima de 30 (trinta) 
dias em relação ao seu termo ou a qualquer uma das suas 
posteriores renovações. 
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Cláusula Sexta  
(Disposições Finais) 

 
1.No demais, este Acordo será regido pela legislação 
aplicável em vigor, devendo os outorgantes respeitar a 
regulamentação específica aplicável, emitida pelas 
Entidades Nacionais competentes em matéria de 
Educação. 
 
2.Qualquer adequação ou tolerância relativa ao estipulado 
no presente acordo será resolvida por acordo entre as 
partes, não implicando uma alteração ao clausulado a 
menos, que as partes por acordo assim o entendam fazer.  
 
O presente protocolo foi feito em 2 exemplares, que vão 
ser assinados pelos representantes das Partes, destinando-
se um exemplar a cada uma delas. 
 
Odivelas, ___ de _______ de 2009 
 
Pelo Primeiro Outorgante, 
 
___________________________________ 
(Susana de Carvalho Amador) 
 
Pelo Segundo Outorgante, 
 
___________________________________ 
 
(_______________________) 

 
 
 

Anexo 
(Ao Acordo de Cooperação) 

 
O presente anexo identifica o Agrupamento de Escolas e 
as Actividades de Enriquecimento Curricular (AEC) a 
desenvolver em cada estabelecimento de ensino do 1º 
ciclo do ensino básico, o horário semanal, o nº de alunos e 
os espaços a afectar a cada actividade: 
 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS_________________ 
 
ESCOLA: ________________________ 
 
Regime de Funcionamento da Escola: _______________ 
 
Actividades: ___________________________________ 
 
AEC / Nº de Alunos e Local de Funcionamento de cada 
actividade: 
 

Nº de Alunos Local de Funcionamento 
 

AEC 1º/2º 3º/4º Total Sala 
Aula 

Ginásio 
R. 

Desportivo 
Biblioteca Outros 

        
        
        

 
 

AEC / Horário Semanal / Duração Diária: 
 

AEC 
Horário 

Semanal (min.) 
Duração Diária (min.) 

     
     
     

 
 
Odivelas, _____ de Julho de _____________ 
 
 

Câmara Municipal de 
Odivelas 

 

Agrupamento de Escolas 
 

______________________ 

 

______________________” 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

ACORDO DE COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO ENTRE O 
MUNICÍPIO DE ODIVELAS E OS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E 

OS RESTANTES PARCEIROS 
 

Acordo de Colaboração e Cooperação a celebrar entre o 
Município de Odivelas, os Agrupamentos de Escolas, as 
Associações de Pais e as IPSS, no âmbito do Programa de 
Actividades de Enriquecimento Curricular para 
2009/2010, nos termos da minuta anexa à informação n.º 
Interno/2009/9494, de 2009.07.14, que também foi 
aprovada, tendo em vista a gestão partilhada das referidas 
actividades nos seguintes estabelecimentos de ensino: 
 
Agrupamento de Escolas da Pontinha: 
 
E.B.1/J.I. Casal da Serra - gestão com a Associação de 
Pais da E.B.1 /J.I. Casal da Serra 
 
E.B.1 Serra da Luz – gestão com a Associação de Pais da 
E.B.1/J.I. Casal da Serra 
 
E.B.1 do Vale Grande - gestão com a Associação de Pais 
da E.B.1 do Vale Grande 
 
E.B.1 Dr. Mário Madeira - gestão com a Associação de 
Pais da E.B.1 Dr. Mário Madeira 
 
E.B.1/J.I. Quinta da Paiã - gestão com a Associação de 
Pais da E.B.1 Mário Madeira 
 
E.B.1/J.I. Quinta da Condessa – gestão com a Associação 
de Pais da E.B.1/J.I. Quinta da Condessa  
 
E.B.1 Mello Falcão - gestão com a Associação de Pais da 
E.B.1 Mello Falcão 
 
 
Agrupamento de Escolas D. Dinis: 
 
E.B.1 Rainha Santa - gestão com a Associação de Pais da 
E.B.1 Rainha Santa 
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E.B.1/J.I. Maria Lamas - gestão com a Associação de Pais 
da E.B.1/J.I. 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 
 
E.B.1/J.I. Veiga Ferreira - gestão com a Associação de 
Pais da E.B.1/J.I. Veiga Ferreira  
 
 
Agrupamento de Escolas Avelar Brotero: 
 
E.B.1/J.I. 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 
 
E.B.1/J.I. de Caneças N.º 1 - gestão com a Associação de 
Pais da EB1/JI de Caneças N.º 1 
 
E.B.1/J.I. Cesário Verde - gestão com a Associação de 
Pais da E.B.1/J.I.  Cesário Verde 
 
 
Agrupamento de Escolas da Póvoa de Santo Adrião: 
 
E.B.1/J.I. Barbosa du Bocage – gestão com Instituto 
Português de Pedagogia Infantil (IPPI) 
 
E.B.1/J.I. Quinta S. José – gestão com a Associação de 
Pais da E.B.1/J.I. Quinta S. José 
 
E.B.1/J.I. do Olival Basto – gestão com a Associação de 
Pais da E.B.1/J.I. do Olival Basto 
 
 

Minuta 
 

“Proposta de Acordo de Colaboração e Cooperação 
 
Considerando que: 
 
1. No âmbito da política de educação definida pelo 
Governo, por despacho da Ministra da Educação de 26 de 
Maio de 2008, foi aprovado o “Programa de Actividades 
de Enriquecimento Curricular do 1º Ciclo do Ensino 

Básico” – (AEC), bem como o Regulamento que define o 
regime de acesso ao apoio financeiro a conceder pelo 
Ministério da Educação no âmbito do mesmo programa.  
 
2. O referido diploma aplica-se aos estabelecimentos de 
educação e ensino público nos quais funcione o 1º ciclo 
do ensino básico e define as normas a observar no 
período de funcionamento dos respectivos 
estabelecimentos, bem como na oferta das Actividades de 
Enriquecimento Curricular. 
 
3. No âmbito do diploma consideram-se Actividades de 
Enriquecimento Curricular (AEC) as que incidam nos 
domínios artístico (música, expressão dramática, 
expressão plástica), desportivo, cientifico, tecnológico, 
entre outros 
 
4. O referido Programa traduz-se numa oferta educativa 
extracurricular gratuita, que se desenvolve ao longo do 
ano lectivo, em regime de complemento educativo, e que 
se dirige aos alunos do 1º ao 4º ano do 1º Ciclo do Ensino 
Básico Público. 
 
5. As actividades curriculares são obrigatoriamente 
organizadas em regime normal, podendo 
excepcionalmente ocorrer em regime duplo, quando as 
instalações não permitam o funcionamento em regime 
normal, mais precisamente, quando o número de turmas 
constituídas for superior ao número de salas disponíveis. 
 
6. Determina ainda o referido despacho que na 
planificação das AEC devem ser tidos em conta, os 
recursos existentes na comunidade, nomeadamente 
Escolas de Música, Associações Culturais, IPSS, entre 
outros. 
 
7. As actividades de enriquecimento curricular devem ser 
planificadas pelos agrupamentos de escolas em parceria 
obrigatória com a entidade promotora da candidatura ao 
financiamento e com a entidade parceira do programa, 
mediante celebração de um acordo de colaboração, cujos 
termos identifiquem as AEC, o horário semanal de cada 
actividade, o local de funcionamento, as responsabilidades 
das partes e o número de alunos por actividade. 
 
8. Para que o referido programa possa ser implementado 
nas Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico do Município 
de Odivelas, é necessário que previamente, este Município 
se apresente em parceria com o respectivo Agrupamento 
de Escolas e com ____________________(identificação 
da entidade terceira Ass. Pais ou IPSS) junto do Ministério 
da Educação, constituindo-se assim como entidade 
promotora. 
 
 
Entre:  
 
 
MUNICÍPIO DE ODIVELAS, com sede na Rua 
Guilherme Gomes Fernandes, na Quinta da Memória, em 
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Odivelas, pessoa colectiva com o número 504 293 125, 
neste acto representado pela Senhora Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas, Susana de Carvalho 
Amador adiante designado por PRIMEIRO 
OUTORGANTE; 
 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ________, com sede 
______________, Pessoa Colectiva n.º, neste acto 
representado pelo/a Senhor/a Director/a 
_________________ adiante designado por SEGUNDO 
OUTORGANTE; 
 
e, 
 
ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA ESCOLA _______ (ou 
IPSS) _________________. Pessoa Colectiva n.º 
_______________ neste acto representado pelo Senhor 
Presidente da Direcção _______________, adiante 
designado por TERCEIRO OUTORGANTE. 
 
É de livre vontade e de boa fé celebrado o presente 
Acordo Tripartido de Colaboração e Cooperação, que se 
rege pelas cláusulas seguintes, que as partes aceitam e, 
reciprocamente se obrigam a cumprir e a fazer cumprir 

 
Cláusula Primeira 
(Do Objecto) 

 
1. Nos termos previstos pelo Despacho n.º 14 460/2008, 
de 26 de Maio de 2008, do Ministério da Educação, com o 
presente Acordo visa-se estabelecer uma parceria entre as 
Partes, cujo objectivo central é criar as condições 
necessárias à implementação e desenvolvimento do 
Programa das Actividades de Enriquecimento Curricular, 
na Escola EB1 ___________  
 
2. Os termos do presente Acordo no que se refere à 
identificação das Actividades de Enriquecimento 
Curricular (AEC) a desenvolver na Escola, ao horário 
semanal, ao número de alunos e aos espaços a afectar a 
cada actividade, constam do Anexo I que dele faz parte 
integrante.  
 
3. O Anexo I mencionado no ponto anterior, será 
actualizado no início de cada ano lectivo. 
 

Cláusula Segunda  
(Das Responsabilidades do Primeiro Outorgante) 

 
O Primeiro Outorgante responsabiliza-se por: 
 
a)Elaborar e apresentar a proposta ao Programa de 
Actividades de Enriquecimento Curricular, nos termos 
definidos pelo diploma do Ministério da Educação;  
 
b)Proceder à transferência de verbas para o Terceiro 
Outorgante, tendo por base o apoio financeiro definido 
nos termos do ponto 3 do artigo 3º Capítulo II do anexo 
ao Despacho n.º 14460/2008, até ao dia 15 do mês de 
início do período lectivo (Setembro 2009, Janeiro 2010 e 

Abril 2010), para o desenvolvimento das AEC na 
Escola___________, conforme estipulado no Anexo I ao 
presente Acordo;  
 
c)Participar na elaboração dos horários das AEC em 
conjunto com o segundo e terceiro outorgantes, tendo em 
conta, as actividades a desenvolver, a carga horária 
semanal definida, o número de turmas a constituir, bem 
com os espaços físicos afectos ao programa; 
 
d)Efectuar o acompanhamento, através de reuniões 
trimestrais a realizar na Escola/sede de Agrupamento para 
a avaliação da implementação, aplicação e resultados do 
Programa, em conjunto com o Segundo e Terceiro 
Outorgantes e respectivos professores; 

 
Cláusula Terceira 

(Das Responsabilidades do Segundo Outorgante) 
 

O Segundo Outorgante responsabiliza-se por: 
 
a)Organizar os processos de inscrição dos alunos no 
Programa e desencadear os procedimentos inerentes à 
formação das turmas, em função da carga horária semanal, 
do local de funcionamento, bem como do número de 
alunos a frequentar cada actividade; 
 
b)Participar na elaboração dos horários das AEC em 
conjunto com o primeiro e terceiro outorgantes, tendo em 
conta as actividades a desenvolver, a carga horária semanal 
definida, o número de turmas a constituir, bem com os 
espaços físicos a afectar a cada actividade; 
 
c)Supervisionar e colaborar na programação das AEC, 
tendo por base o Projecto Educativo do respectivo 
Estabelecimento de Ensino; 
 
d)Elaborar a proposta de articulação pedagógica das AEC, 
em conformidade com o Projecto Curricular de Escola, o 
Plano Anual de Actividades do Estabelecimento de 
Ensino e as Orientações Programáticas das AEC; 
 
e)Colaborar com o Terceiro Outorgante, na selecção dos 
professores para as AEC em conformidade com as 
orientações relativas às AEC estipuladas no Capítulo III 
do Anexo ao Despacho que implementa o Programa das 
AEC; 
 
f)Efectuar o plano anual de supervisão pedagógica no 
início do 1º período lectivo e acompanhar a avaliação do 
Programa em conjunto com a entidade promotora e a 
entidade parceira das AEC;  
 
g)Participar no acompanhamento e na avaliação da 
implementação, aplicação e resultados do Programa, 
conjuntamente com o Primeiro e o Terceiro Outorgantes; 
 
h)Garantir a abertura e o fecho das instalações destinadas 
às AEC, bem como colaborar na disponibilização de 
recursos humanos, para a vigilância dos recreios e limpeza 
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das instalações, nos termos a definir com o Terceiro 
Outorgante; 
 
i)Efectuar o controlo de assiduidade dos docentes afectos 
ao Programa em cada uma das AEC;  
 
j)Disponibilizar os equipamentos e materiais didácticos 
necessários ao funcionamento das AEC na escola; 
 
k)Referir em sede de regulamento interno as implicações 
das faltas às Actividades de Enriquecimento Curricular, 
nos termos do ponto 35 do Despacho 14 460/2008.  
 

Cláusula Quarta  
(Das Responsabilidades do Terceiro Outorgante) 

 
O Terceiro Outorgante responsabiliza-se por: 
 
a)Seleccionar, em articulação com o Segundo Outorgante, 
e recrutar os professores para as AEC a leccionar na 
Escola______________, conforme estipulado no Anexo 
ao presente Acordo e em conformidade com o estipulado 
no Despacho n.º 14460/2008, de 26/05/2008, que 
aprovou o “Programa de Actividades de Enriquecimento 
Curricular do 1º Ciclo do Ensino Básico”;  
 
b)Efectuar a gestão quotidiana das AEC, garantindo a 
guarda dos alunos nos “furos” dos horários e garantir, em 
articulação com o Segundo Outorgante, a substituição dos 
professores, no caso de ausência pontual ou continuada; 
 
c)Participar na elaboração dos horários das AEC em 
conjunto com o Primeiro e Segundo Outorgantes, tendo 
em conta as actividades a desenvolver, a carga horária 
semanal definida, o número de turmas a constituir, bem 
com os espaços físicos afectos ao programa;  
 
d)Garantir a implementação do programa de acordo com 
os horários semanais definidos em conjunto pelas partes e 
o local determinado para o funcionamento de cada 
actividade; 
 
e)Efectuar o pagamento aos professores através das 
verbas transferidas pelo Primeiro Outorgante, em 
articulação com a Entidade Contratada, tendo por base o 
valor mínimo definido nos termos do ponto 4 do artigo 3º 
Capítulo II do anexo ao Despacho n.º 14 460/2008, e 
elaborar mapas trimestrais de custos a enviar à Câmara 
Municipal de Odivelas no final de cada período lectivo, 
tendo em conta o número de alunos a frequentar as AEC, 
a fim de se proceder aos eventuais acertos nos montantes 
das transferências subsequentes;  
 
f)Apresentar documento de quitação comprovativo do 
valor recebido pelo professor, ou cópia do respectivo 
contrato. No caso de haver uma terceira entidade 
interveniente no processo, será esta a responsável pela 
obtenção apresentação do documento de quitação 
comprovativo do valor recebido pelo professor; 
 

g)Garantir que as verbas a transferir no âmbito do 
presente Acordo, serão aplicadas no Programa de 
desenvolvimento das AEC, na Escola 
_________________, assumindo integral 
responsabilidade pela não utilização das referidas verbas 
para o fim a que se destinam; 
 
h)Remeter ao Primeiro Outorgante, no final de cada 
período lectivo, a relação das despesas efectuadas, sendo 
que o último mapa do ano lectivo (Junho de 2010) deverá 
ser acompanhado das cópias das respectivas facturas ou 
recibos comprovativos das mesmas;  
 
i)Colaborar na gestão dos recursos humanos afectos à 
vigilância dos recreios e limpeza das instalações, nos 
termos a definir com o Segundo Outorgante; 
 

Cláusula Quinta  
(Da Logística)  

 
A leccionação das Actividades de Enriquecimento 
Curricular, no âmbito do mencionado Programa, far-se-á 
nos espaços escolares dos respectivos estabelecimentos de 
ensino, ou em espaços exteriores previamente acordados 
entre as partes. 
 

Cláusula Sexta 
 (Da Vigência) 

 
Sem prejuízo de eventual revisão, por acordo dos 
Outorgantes, o presente Acordo entra em vigor na data da 
sua assinatura, mantendo-se em vigor até ao dia de 
encerramento oficial do ano lectivo 2009/2010, 
considerando-se automaticamente renovado por iguais e 
sucessivos períodos, se não for denunciado, por escrito, 
por qualquer uma das Partes, com antecedência mínima 
de 30 (trinta) dias em relação ao seu termo ou a qualquer 
uma das suas posteriores renovações.  
 

Cláusula Sétima 
(Disposições Finais) 

 
1.No demais, este Acordo será regido pela legislação 
aplicável em vigor, devendo as Partes respeitar a 
regulamentação específica aplicável, emitida pelas 
Entidades Nacionais competentes em matéria de 
Educação.  
 
2.Qualquer adequação ou tolerância relativa ao estipulado 
no presente acordo será resolvida por acordo entre as 
Partes, não implicando uma alteração ao clausulado a 
menos, que as Partes por acordo assim o entendam fazer.  
 
O presente protocolo foi feito em 3 exemplares, que vão 
ser assinados pelos representantes das Partes, destinando-
se um exemplar a cada uma delas. 
 
Odivelas, ____ de _________ de  
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Pelo Primeiro Outorgante, 
_______________________________ 
(Susana de Carvalho Amador) 
 
Pelo Segundo Outorgante, 
_______________________________ 
(_________________) 
 
Pelo Terceiro Outorgante, 
_______________________________ 
(_________________) 

 
 
 

Anexo I 
 
O presente anexo identifica o Agrupamento de Escolas e 
as Actividades de Enriquecimento Curricular (AEC) a 
desenvolver na Escola ________________, o horário 
semanal, o número de alunos e os espaços a afectar a cada 
actividade: 
 
Agrupamento de Escolas _______________ 
 
ESCOLA: _______________________ 
 
Regime de Funcionamento da Escola: ______________ 
 
Actividades: 
 
AEC / Nº de Alunos e Local de Funcionamento de cada 
actividade: 
 

Nº de Alunos Local de Funcionamento 

AEC 
1º/2º 3º/4º Total 

Sala 
Aula 

Ginásio 
R. 

Desportivo 
Biblioteca Outros 

        
        
        

 
AEC / Horário Semanal / Duração Diário: 
 

 
AEC 

Horário 
Semanal (min.) 

 
Duração Diária (min.) 

     
     
     

 
 
Odivelas, _de ____________ de  
 
 

Câmara Municipal de 
Odivelas 

 

Agrupamento de Escolas 
 

______________________ 

 

______________________” 
 

(identificação do Terceiro Outorgante) 
___________________________” 

 
(Aprovado por maioria) 

 

ALARGAMENTO DO SERVIÇO DE REFEIÇÕES NO PRÉ-ESCOLAR 
 

Ratificação do Fornecimento de Serviços de Alargamento 
do Serviço de Refeições, nas interrupções lectivas, às 
crianças do Pré-Escolar que frequentam o prolongamento 
de horário (Proc.º 716/2009/DGAF/DA), de acordo 
com o proposto na informação n.º Interno/2009/9656, 
de 2009.07.17, a qual refere que “…foi deliberado na 12ª 
Reunião da Câmara Municipal de Odivelas, realizada dia 
24 de Junho de 2009…” (Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 12/2009, de 7 de Julho, pág. 
16) o “…alargamento do serviço de refeições nas 
interrupções lectivas às crianças do pré-escolar a 
frequentarem a CAF – Prolongamento de Horário, nos 
termos da prestação do fornecimento do serviço de 
refeições, praticada pela empresa concessionada pela 
Câmara Municipal, para fornecimento do serviço em 
tempo lectivo, cujo valor global estimado da despesa foi 
de €37.454.40 (trinta e sete mil quatrocentos e cinquenta e 
quatro euros e quarenta cêntimos) sem IVA …” (…) 
“…Ora acontece que o contrato de fornecimento de 
refeições com a empresa concessionada pela Câmara 
Municipal, não contempla a prestação do serviço em 
tempo não lectivo, facto que contribui para que a empresa 
apresentasse uma estimativa de custo superior à 
inicialmente prevista €88.131,45 (oitenta e oito mil cento e 
trinta e um euros e quarenta e cinco cêntimos) …” (…) 
“…a despesa foi autorizada excepcionalmente pela Sr.ª 
Presidente da Câmara por despacho de 9 de Julho de 
2009, nos termos constantes da informação 
Interno/2009/9144…”. 
 
(Ratificado por maioria) 

 
 
 
 

ESCRITURA DE CEDÊNCIA 
 

 
 

MARVI – COOPERATIVA DE CONSTRUÇÃO E HABITAÇÃO, C.R.L. 
 

Deliberado de acordo com o proposto na informação nº 
interno/2009/9601, de 2009-07-16: 
 
C.1. - A Constituição do direito de superfície, pelo prazo 
de 70 anos, eventualmente prorrogável, e a celebração da 
respectiva escritura de cedência, a favor da MARVI – 
Cooperativa de Construção e Habitação, C.R.L., do 
terreno constituído pelas Parcelas B1 e B2, localizadas na 
Urbanização do Jardim da Amoreira, Freguesia da 
Ramada, com a área total de 15 428 m2, destinadas à 
construção de 33 Unidades Residenciais, Uma Creche e 
Jardim de Infância para 100 crianças e uma Residência 
Sénior, nos termos do descrito nesta informação, pelo 
valor global de 795 366,48 € a serem quitados no acto da 
escritura, da seguinte forma: 
 
- Pagamento em numerário de 366 776,48 € e, em 
simultâneo proceder à celebração da escritura de 
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transmissão, a favor da Câmara Municipal de Odivelas, de 
2 fracções autónomas que fazem parte do seu património, 
localizadas na Rua António Laureano, nº 2, Freguesia de 
Odivelas, designadas por Fracção A, com a área de 279,95 
m2 descrita na Conservatória do Registo Predial de 
Odivelas sob o nº 4668 – A e com o Artigo Matricial: U – 
12193 – A e Fracção D, com a área de 166,77 m2 descrita 
na Conservatória do Registo Predial de Odivelas sob o n.º 
4668 – D e com o Artigo Matricial: U – 12193 – D, ambas 
de 2007. 
 
C.2. - Face à elevada complexidade e dimensão deste 
Projecto, o que se conjuga com a situação de crise 
económica conjuntural actual, reflectida em maiores 
dificuldades na operacionalização dos processos de 
financiamento para projectos de âmbito social, a 
Cooperativa MARVI terá o prazo máximo de 3 anos, a 
contar da data de celebração da escritura pública de 
cedência do direito de superfície, para dar início à 
construção do Projecto Integrado e o prazo máximo de 4 
anos, subsequentes a esse prazo, para a conclusão de todo 
o processo de construção e a consequente entrada em 
funcionamento dos 3 equipamentos que o constituem; 
 
C.3. - Em caso de incumprimento do previsto em C.2., a 
Câmara Municipal de Odivelas reserva-se o direito de 
reverter a seu favor o Direito de Superfície cedido, 
pagando única e exclusivamente, a título indemnizatório, e 
em singelo, a parte em numerário paga pela Cooperativa 
no acto da escritura de constituição do direito de 
superfície, no valor de 366 776,48 €; 
 
C.4. – Os “Princípios Base subjacentes à implementação 
do Equipamento Integrado”, constantes em B.1. deste 
Documento, os quais constituem parte integrante das 
condições de cedência do terreno; 
 
C.5. – A minuta do Acordo de Cooperação a celebrar 
entre a Câmara Municipal de Odivelas e a Cooperativa 
MARVI para a gestão das Unidades Residenciais no 
âmbito do PER e/ou PROHABITA. 

 
 

“(Minuta) 
 

ACORDO DE COOPERAÇÃO 
entre a 

Câmara Municipal de Odivelas 
e 

MARVI- Cooperativa de Construção e Habitação, C.R.L 
 

Entre a Câmara Municipal de Odivelas e a MARVI- 
Cooperativa de Construção, C.R.L, 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 8º do Decreto- Lei nº 163/93 de 7 de 
Maio na redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei 

nº271/2003 de 28 de Outubro e ainda nos termos do 
Decreto-Lei 54/2007, de 12 de Março, artº 1º- ponto 4., 
artº 10º - ponto 2. – alínea b),  e tem em vista a 
construção e subsequente arrendamento habitacional sob 
o regime de renda apoiada de 33 Unidades Residenciais , 
sitas na Urbanização do Jardim da Amoreira, freguesia da 
Ramada,, construção essa a levar a cabo na Parcela B2 
que, por escritura pública, celebrada em_________, foram 
transmitidos à Cooperativa MARVI, em regime de direito 
de superfície.  
 
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 nº 3 do Artº 18º do citado Decreto-Lei 163/93. 
 
3 – As Unidades Residenciais destinar-se-ão a ser 
arrendadas 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 projectos que, para esses efeitos 
poderá recorrer-se dos financiamentos no âmbito do PER 
e/ou PROHABITA. 
 
2 – A Cooperativa fica obrigada a concluir a construção 
no prazo de 24 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 pelas Unidades 
Residenciais é da exclusiva competência do Município, 
que as fará em conformidade com a indicação prevista na 
alínea f), do nº 1 do Artº 10º  e nº 2, do artigo 11º, do  
decreto-lei nº 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 das Unidades Residenciais, será 
também da competência do Município a indicação do 
novo arrendatário. 
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4 – No caso de não exercício, por parte do Município, da 
faculdade prevista no número anterior, a Cooperativa 
MARVI poderá promover o arrendamento da Unidade 
Residencial 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 nº 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.  
 
2 – A responsabilidade pelo pagamento do valor apurado 
nos termos do nº 1, compete ao arrendatário na parte 
equivalente á renda apoiada calculada nos termos do 
artigo 5º, decreto-lei nº 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 
respeitam, devendo o pagamento ser feito por depósito ou 
transferência bancária para a conta a indicar pela 
Cooperativa. 

 
Quinto 

 
1 - O arrendamento das Unidades Residenciais 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 nº 2 do 
artigo Quarto, à Cooperativa, durante 25 anos contados a 
partir da data da celebração do primeiro contrato de 
arrendamento para a respectiva Unidade Residencial, 

independentemente do número de contratos que venham 
a celebrar para cada Unidade na pendência daquele prazo. 

 
Sétimo 

 
1 – Na pendência do prazo aludido na cláusula anterior e 
no caso de alguma das Unidades Residenciais objecto do 
presente Acordo ficar livre e devoluta, 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. 
 
c) Fica excepcionado do conteúdo da alínea c) as 
Unidades Residenciais (em número máximo de 3) que 
vierem a ser afectas a situações de emergência social, 
encaminhadas pela APAV e relativamente às quais a 
Câmara Municipal deverá assumir a totalidade do valor do 
preço técnico estabelecido. 

 
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 MARVI,” 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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ALIENAÇÃO DE FOGO MUNICIPAL 
 

 
 

RUA VITORINO NEMÉSIO, 5, 1º ESQ. – QUINTA DA QUINTINHA, 
PÓVOA DE SANTO ADRIÃO 

 
Autorização por parte da Câmara Municipal de Odivelas, 
ao Sr. Fernando Carlos Mariz Simões Mota para a 
aquisição do fogo municipal sito na Rua Vitorino 
Nemésio, 5, 1º Esq., Freguesia da Póvoa de Santo Adrião, 
pelo valor de € 17.240,30 (dezassete mil duzentos e 
quarenta euros e trinta cêntimos). 
 
A alienação será em nome de seu filho Paulo Alexandre 
Mariz Moreira da Mota, morador no fogo em questão, 
com usufruto vitalício em nome do titular do 
arrendamento, bem como um ónus de inalienabilidade 
correspondente a 7 anos, à semelhança e em cumprimento 
das ainda vigentes Normas Gerais de Alienação de Fogos 
Municipais, de acordo com o proposto na informação nº 
interno/2009/8980, de 2009-07-03. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

ESPAÇO SOLIDÁRIO 
 

 
 

REGULAMENTO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO ESPAÇO SOLIDÁRIO 
BANCO DE BENS DOADOS DE ODIVELAS 

 
Regulamento para implementação do Espaço Solidário – 
Banco de Bens Doados de Odivelas, de acordo com o 
proposto na informação nº interno/2009/9027, de 2009-
07-06, e nos termos do Regulamento anexo à informação 
referida, com a alteração ao nº 1, alínea c) do Artigo nº 8, 
onde se lê “Agrupamento do Centro de Saúde 
Odivelas/Pontinha…”, dever-se-á ler “…Agrupamento 
de Centros de Saúde de Odivelas…”. Espaço que tem por 
finalidade a promoção de uma resposta social 
complementar no concelho de Odivelas que contribua 
para reduzir a privação e atenuar o sofrimento dos 
munícipes em situação de pobreza, resposta essa assente 
em pressupostos inclusivos, participativos, de trabalho em 
rede e transferência de poder, é uma resposta social 
complementar que almeja atender a algumas das 
necessidades elementares mais prementes dos munícipes 
em situação de pobreza. 
 
O Espaço Solidário – Banco de Bens Doados de Odivelas 
surge como um complemento da intervenção social 
dirigida a cidadãos e famílias em situação de carência 
socio-económica, residentes no Concelho de Odivelas, 
tendo como objectivos gerais: 
 

Contribuir para o suprimento ou redução de algumas 
necessidades elementares imediatas e elevação das 
condições de vida dos munícipes em situação de 
desvantagem socio-económica através da distribuição de 
produtos doados pela população em geral, empresas ou 
entidades, desde que se encontrem em estado novo ou 
passível de reutilização; 
 
Promover a participação da sociedade civil, empresas e 
cidadãos em geral na recolha de bens e na melhoria das 
condições de vida da população em situação de maior 
vulnerabilidade no Concelho; 
 
Promover a preservação ambiental, contribuindo para o 
combate ao desperdício e procedendo ao 
reaproveitamento de bens e equipamentos; 
 
Fomentar o encontro e a partilha entre Voluntários e 
Organizações que disponibilizam oportunidades de 
enquadramento em actividade e áreas de interesse social 
ou comunitário. 
 
Este assunto carece de deliberação por parte da Assembleia Municipal 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

CARTÃO MUNICIPAL SÉNIOR 
 

 
 

PROJECTO PARA CRIAÇÃO E RESPECTIVO REGULAMENTO 
 

Projecto para Criação do Cartão Municipal Sénior bem 
como o respectivo Regulamento, de acordo com o 
proposto na informação nº interno/2009/9162, de 2009-
07-07, e nos termos do Regulamento anexo à informação 
referida. Este projecto pretende contribuir para o bem-
estar e a melhoria da qualidade de vida das pessoas idosas 
do concelho de Odivelas, estimulando a sua participação 
activa nas actividades desportivas, culturais e recreativas 
concelhias, promovendo a inclusão e o apelo a um pleno 
exercício da cidadania. Proporcionar aos munícipes 
seniores o acesso a bens e serviços, em condições 
vantajosas, nas áreas da saúde, desporto, cultura, acção 
social, actividades económicas, entre outras. Contribuir 
para o atenuar de algumas dificuldades económicas 
objectivas por que passam muitos reformados e 
pensionistas do concelho de Odivelas. 
 
Este assunto carece de deliberação por parte da Assembleia Municipal 

 
(Aprovado por unanimidade) 
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JARDIM DA MÚSICA 
 

 
 

ERROS, OMISSÕES, TRABALHOS A MAIS E 
TRABALHOS A MENOS 

 
Erros, omissões, trabalhos a mais no valor total de 
95.675,97€, (noventa e cinco mil, seiscentos e setenta e 
cinco euros e noventa e sete cêntimos) acrescido de IVA à 
taxa legal em vigor, bem como estorno ao contrato inicial 
dos Trabalhos a Menos no valor de 180.231,55€ (cento e 
oitenta mil, duzentos e trinta e dois euros e cinquenta e 
cinco cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, 
relativamente à Construção do Jardim da Música, na 
Freguesia de Odivelas, de acordo com o proposto na 
informação nº interno/2009/8981, de 2009-07-03, e nos 
termos da informação nº interno/2009/8622 de 09-06-26. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

ESCOLA EB1/JI N.º 3 DA 
PÓVOA DE SANTO ADRIÃO 

 

 
 

REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO 
ERROS E OMISSÕES AO PROJECTO 

 
Erros e Omissões ao Projecto, relativamente à 
Remodelação e Ampliação da escola EB1/JI n.º 3 da 
Póvoa de Santo Adrião, no valor de €38.761,64 (trinta e 
oito mil, setecentos e sessenta e um euros e sessenta e 
quatro cêntimos) acrescido de IVA à taxa em vigor, de 
acordo com o proposto na informação nº 
interno/2009/9530, de 2009-07-15, e nos termos da 
informação nº interno/2009/9200. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

CONCURSO PÚBLICO 
 

 
 

TÁXIS ADAPTADOS A PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA 
ATRIBUIÇÃO DE TRÊS LICENÇAS 

 
Abertura de procedimento concursal público, tendente à 
atribuição, fora do contingente, de três licenças para táxis 
adaptados a pessoas com mobilidade reduzida, de acordo 
com o proposto na informação nº 2009/9263, de 2009-
07-09, e nos termos do Programa e Anúncio do Concurso 
anexo à informação referida. 
 

O Júri do respectivo Concurso tem a seguinte 
composição: 
 
a) Presidente: Eng.ª Teresa Reis, Chefe da Divisão de 
Projectos Estruturantes e Mobilidade (DPEM) do 
Departamento de Planeamento Estratégico e 
Desenvolvimento Económico (DPEDE); 
 
b) Primeiro Vogal efectivo: Eng.º Vitorino Rodrigues, 
Chefe da Divisão de Transportes e Oficinas (DTO) do 
Departamento de Obras Municipais e Transportes 
(DOMT); 
 
c) Segundo Vogal efectivo: Dr.ª Inês Lourenço, Técnica 
Superior da Divisão de Licenciamentos (DL) do 
Departamento de Administração Jurídica e Geral (DAJG); 
 
d) Primeiro Vogal suplente: Eng.ª Margarida Teles, 
Técnica Superior do DPEDE; 
 
e) Segundo Vogal suplente: Dr.ª Rosa Patrão, Técnica 
Superior do DOMT; 
 
f) Terceiro Vogal suplente: Alfredo Antunes, Assistente 
Técnico do DTO. 
 
O Presidente do Júri será substituído nas suas faltas e 
impedimentos pelo primeiro vogal efectivo.  
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

ADENDA A CONTRATO-PROGRAMA 
 

 
 

CRUZ VERMELHA PORTUGUESA 
 

Adenda ao Contrato-Programa celebrado entre o 
Município de Odivelas e a Cruz Vermelha Portuguesa em 
11 de Dezembro de 2008 (Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 22/2008, de 2 de Dezembro, 
pág. 13), de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2009/8999, de 2009.07.03, nos termos da minuta 
anexa à mesma informação e que abaixo se publica. 
 

 
 

“(MINUTA) 
ADENDA AO CONTRATO-PROGRAMA CELEBRADO ENTRE 

O MUNICÍPIO DE ODIVELAS E A 
CRUZ VERMELHA PORTUGUESA 

 
Considerando que os bens constantes da lista em anexo ao 
contrato e inicialmente previstos, se mostraram 
insuficientes ou desajustados à função a que se 
destinavam, existindo obrigações de ambas as partes ainda 
por cumprir; 
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Importa celebrar uma Adenda a este contrato, que se 
destina a alterar a supracitada lista, de modo a dar 
continuidade a este processo já iniciado entre as partes, no 
sentido de dotar o Centro de Dia do equipamento 
necessário; 
 
Nestes termos, entre o Município de Odivelas, com sede 
na Quinta da Memória, Rua Guilherme Gomes 
Fernandes, 2675 Odivelas, pessoa colectiva com o n.º 504 
293 125, representado pela Presidente da Câmara 
Municipal, Susana de Fátima Carvalho Amador, casada, 
portadora do BI n.º 7740330, emitido em 02-03-2006 pelo 
SIC de Lisboa, natural da Freguesia de Alagoa, Concelho 
de Portalegre, com domicílio profissional na Quinta da 
Memória, Rua Guilherme Gomes Fernandes, Odivelas, 
 
e a 
 
Cruz Vermelha Portuguesa, pessoa colectiva de direito 
privado e utilidade pública administrativa, com sede no 
Jardim 9 de Abril n.°s 1 a 5, 1249-083 Lisboa, com o 
número de pessoa colectiva 500 745 749, neste acto 
representada pelo Presidente da sua Delegação de Lisboa, 
Francisco João Velez Roxo, casado, natural da Freguesia 
de Alter do Chão, portador do B.I. n.º 2188554, emitido 
em 18/05/2005, pelos SIC de Lisboa, com domicílio 
profissional na Rua São Francisco Xavier, n.º 3, Lisboa, 
 
é celebrado a presente Adenda ao Contrato-Programa 
celebrado em 11 de Dezembro de 2008 nos termos e 
condições do ponto seguinte: 
 
Ponto um — A lista dos bens a adquirir, referida na 
cláusula 1.ª do Contrato-Programa assinado em 11 de 
Dezembro de 2008, é substituída pela lista em anexo a 
esta adenda e da qual faz parte integrante. 
 
Odivelas, Julho de 2009 

 
O Primeiro Contratante 

 
A Segunda Contratante 

 
 
 

 

” 
 

(Aprovado por unanimidade) 
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SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

CENTRO DE CULTURA E DESPORTO DOS TRABALHADORES 
DO MUNICÍPIO DE ODIVELAS – CEDÊNCIA DE MOBILIÁRIO 

 
Cedência de mobiliário/equipamento ao Centro de 
Cultura e Desporto dos Trabalhadores do Município de 
Odivelas, e seu abate no inventário e balanço da Câmara 
Municipal de Odivelas, nos termos da alínea o) do n.º 1 do 
artigo 64º, da Lei 169/99, de 18 de Setembro, na redacção 
dada pela Lei n.º 5/2002, de 11 de Janeiro, de acordo com 
o proposto na informação n.º Interno/2009/8969, de 
2009.07.03. 

 
 

Listagem do mobiliário/equipamento cedido: 
 

-1 cadeira rodada com braços, cor bordeaux; 
-1 cadeira rodada com braços, cor bordeaux; 
-1 cadeira rodada com braços, cor bordeaux; 
-1 cadeira rodada com braços, cor azul; 
-1 cadeira dupla com pés fixos, cor bordeaux; 
-1 cadeira simples com pés fixos, cor bordeaux; 
-1 cadeira com pés fixos, cor bordeaux; 
-1 armário metálico preto; 
-1 armário metálico preto; 
-1 bengaleiro preto; 
-1 porta chapéu de chuva; 
-1 secretária faia 160x80; 
-1 secretária faia 160x80; 
-1 secretária faia 160x80; 
-1 secretária faia 140x80; 
-1 secretária faia 140x80; 
-1 alonga faia 80x60; 
-1 bloco faia rodado com 3 gavetas; 
-1 bloco faia rodado com 3 gavetas. 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

TRANSPORTES ESCOLARES 
APOIO AOS ALUNOS QUE FREQUENTAM OS ESTABELECIMENTOS 

DE ENSINO DENTRO E FORA DO MUNICÍPIO 
 

Atribuição de Apoio em Transportes Escolares, para o 
Ano Lectivo 2009/2010, entre o local de residência e o 
estabelecimento de ensino básico, secundário, 
profissional, oficial ou particular e cooperativo com 
contrato e paralelismo pedagógico, aos alunos que, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2009/9497, de 2009.07.15: 

 
-residam a mais de 4km ou 3km dos estabelecimentos de 
ensino, que frequentem dentro do concelho, 
respectivamente com ou sem refeitório (o montante 
global estimado, relativo ao ano lectivo 2009/2010, para a 
aquisição do serviço de fornecimento de senhas de passe, 
pela Rodoviária de Lisboa, S.A., é de €322.000,00 
(trezentos e vinte e dois mil euros); 

 

-por falta de vaga, área de estudo ou curso, na escola 
próxima da área de residência, tenham de se deslocar para 
estabelecimentos de ensino fora do concelho (o montante 
global estimado, relativo ao ano lectivo 2009/2010, para a 
transferência de verbas às Juntas de Freguesia, destinadas 
a comparticipar os custos com os Transportes Escolares é 
de €50.000,00 (cinquenta mil euros). 

 
Estes apoios surgem na sequência da deliberação do Plano 
de Acção Social e Transportes Escolares na 8.ª Reunião 
Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas (Boletim 
Municipal das Deliberações e Decisões n.º 8/2009, de 5 
de Maio, pág. 12 e anexo). 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

SOCIEDADE MUSICAL E DESPORTIVA DE CANEÇAS 
APOIOS AO VIII TORNEIO DE FUTEBOL JOVEM 

 
Atribuição de apoios à Sociedade Musical e Desportiva de 
Caneças, no âmbito do Programa de Apoio ao 
Associativismo Desportivo de Odivelas (PAADO) - 
Medida 3, para a realização do VIII Torneio de Futebol 
Jovem, nos dias 26 e 27 de Setembro de 2009, sendo que 
os referidos apoios são os seguintes, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2009/9459, de 
2009.07.14: 

 
-aquisição do serviço de arbitragem do Torneio, no valor 
estimado de 700,00€ (setecentos euros), com IVA 
incluído; 

 
-oferta de oito troféus para as equipas vencedoras do 
Torneio e 6 troféus do Melhor Jogador, Melhor Marcador 
e Melhor Guarda-Redes (2 de cada), no valor estimado de 
800,00€ (oitocentos euros), com IVA incluído; 

 
-aquisição de trezentos e vinte lanches (1 chocolate, 1 
sumo e 1 sandes), para distribuir pelos atletas 
participantes, no valor estimado de 900,00€ (novecentos 
euros), com IVA incluído; 

 
-cedência de dois autocarros municipais para transporte 
das comitivas do Sport Lisboa e Benfica e do Sporting 
Clube de Portugal para os dias 26 e 27 de Setembro; 

 
-elaboração e produção de cem cartazes alusivos à 
iniciativa; 

 
 

Resumo das despesas 
 

Tipo de Apoio Valor 
Transportes 740,70€** 
Arbitragem 700,00€* 
Lanches 900,00€* 
Troféus 800,00€* 

Total de Apoios 3.140,70€ 
*valor estimado 
**custo indirecto 

 
(Aprovado por unanimidade) 
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ASSOCIAÇÃO DAS GUIAS E ESCUTEIROS DA EUROPA 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 

 
Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte, à 
Associação das Guias e Escuteiros da Europa, Portugal, 
Grupo de S. Pedro de Caneças e Grupo da Nossa Senhora 
da Conceição de Caneças, no âmbito do Programa de 
Apoio ao Associativismo Juvenil do Concelho de Odivelas 
(PAJO) – Programa D, a realizar em veículo municipal no 
dia 7 de Agosto de 2009, para deslocação a Vila Nova de 
Santo André, de acordo com o proposto na informação 
n.º Interno/2009/9194, de 2009.07.08. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

JUNTA DE FREGUESIA DE CANEÇAS 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 

 
Ratificação da atribuição de um apoio, sob a forma de 
transporte, à Junta de Freguesia de Caneças, enquadrado 
no disposto na alínea b) do n.º 4, do artigo 64º da Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro, revista pela Lei n.º 5-A/2002, 
de 11 de Janeiro, a realizar em veículo municipal nos dias 
20, 23, 27 e 30 de Junho de 2009, para deslocação à 
Ramada, Sesimbra, Santa Iria da Azóia e Sesimbra, 
respectivamente, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2009/9254, de 2009.07.08. 
 
(Ratificado por unanimidade) 

 
 
 

GRUPO CORAL VOZES D’ÁFRICA 
PARÓQUIA DO SANTÍSSIMO NOME DE JESUS, ODIVELAS 

CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 
 

Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte, ao 
Grupo Coral Vozes d’ África da Paróquia do Santíssimo 
Nome de Jesus de Odivelas, enquadrado no disposto na 
alínea b) do número 4, do artigo 64º, Lei n.º 169/99, de 18 
de Setembro, a realizar em veículo municipal no dia 1 de 
Agosto de 2009, para deslocação a Fátima, de acordo com 
o proposto na informação n.º Interno/2009/9083, de 
2009.07.07. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

COMISSÃO DE REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS 
DE CANEÇAS - CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 

 
Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte, à 
Comissão de Reformados Pensionistas e Idosos de 
Caneças, no âmbito do Programa de Apoio às Entidades 
Sociais de Odivelas (PAESO) – Subprograma D, a realizar 
em veículo municipal de 24 de Agosto a 3 de Setembro, 
ida e volta, para deslocação a Vila do Conde, de 6 a 14 de 
Outubro de 2009, ida e volta, para deslocação a 

Esposende, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2009/9619, de 2009.07.16. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

URBANISMO 
 

 
 

BAIRRO CASAL NOVO, FREGUESIA DE CANEÇAS  
ALVARÁ N.º 1/2005 - REDUÇÃO PARCIAL DO VALOR DA CAUÇÃO 

 
Redução da caução do valor de 532.181,14€ para o valor 
de 432.940,00€, que deverá incidir apenas sobre os lotes 
56A, 126, 528, 535A, 535B, 554, 1284, 274D e 274E, e 
autorização do cancelamento da hipoteca voluntária que 
recai sobre os lotes 144, 1273 e 274H, do Bairro do Casal 
Novo, na Freguesia de Caneças, de acordo com o 
proposto na folha 8760 do processo n.º 882/LO/GI, e 
nas condições da informação n.º 088/PC/DRU/DGOU/ 
08, do mesmo processo. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

BAIRRO CASAL DE SÃO SEBASTIÃO, FREGUESIA DE FAMÕES 
ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 6/2002 

 
Alteração ao alvará de loteamento nº 6/2002 do Bairro 
Casal de São Sebastião e a respectiva compensação em 
numerário pela área em falta de cedência para 
equipamento de utilização colectiva, de acordo com o 
proposto na informação da folha 4944, de 2009.07.06, do 
processo n.º 45085/L/OC e nas condições da informação 
jurídica nº 103/IF/DGOU/DRU/08, de 2008.12.17, do 
mesmo processo. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

LOTE 50, BAIRRO SOL NASCENTE, FREGUESIA DE FAMÕES 
SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL 

 
Substituição de hipoteca legal, constituída sobre o Lote 
50, inserido no Bairro Sol Nascente, Freguesia de Famões, 
pelo depósito caução n.º 5126, efectuado na Caixa Geral 
de Depósitos, no valor de € 2.130,68 (dois mil cento e 
trinta euros e sessenta e oito cêntimos), em nome de 
Filipe José Valério Manuel, a favor da Câmara Municipal 
de Odivelas, para garantir a boa execução das obras de 
urbanização referentes ao Alvará n.º 5/2007, de 27 de 
Dezembro, de acordo com o proposto na informação n.º 
132/PC/DRU/DGOU/2009, de 2009.07.14. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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LOTE 82, BAIRRO GRANJAS NOVAS, FREGUESIA DA RAMADA 
SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL 

 
Substituição de hipoteca legal, constituída sobre o Lote 
82, inserido no Bairro das Granjas Novas, Freguesia da 
Ramada, pelo depósito caução efectuado no Banco 
Popular, no valor de € 648,24 (seiscentos e quarenta e oito 
euros e vinte e quatro cêntimos), em nome de Maria 
Guadalupe Bessa Ferreira Marques Curado, a favor da 
Câmara Municipal de Odivelas, para garantir a boa 
execução das obras de urbanização referentes ao Alvará 
n.º 1/2000, de 31 de Janeiro, de acordo com o proposto 
na informação n.º 133/PC/DRU/DGOU/2009, de 
2009.07.16. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

LOTE 85, BAIRRO GRANJAS NOVAS, FREGUESIA DA RAMADA 
SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL 

 
Substituição de hipoteca legal, constituída sobre o Lote 
85, inserido no Bairro das Granjas Novas, Freguesia da 
Ramada, pelo depósito caução efectuado no Banco 
Popular, no valor de € 641,71 (seiscentos e quarenta e um 
euros e setenta e um cêntimos), em nome de Maria 
Guadalupe Bessa Ferreira Marques Curado, a favor da 
Câmara Municipal de Odivelas, para garantir a boa 
execução das obras de urbanização referentes ao Alvará 
n.º 1/2000, de 31 de Janeiro, de acordo com o proposto 
na informação n.º 134/PC/DRU/DGOU/2009, de 
2009.07.16. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

LOTE 88, BAIRRO GRANJAS NOVAS, FREGUESIA DA RAMADA 
SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL 

 
Substituição de hipoteca legal, constituída sobre o Lote 
88, inserido no Bairro das Granjas Novas, Freguesia da 
Ramada, pelo depósito caução efectuado no Banco 
Popular, no valor de € 648,24 (seiscentos e quarenta e oito 
euros e vinte e quatro cêntimos), em nome de Maria 
Guadalupe Bessa Ferreira Marques Curado, a favor da 
Câmara Municipal de Odivelas, para garantir a boa 
execução das obras de urbanização referentes ao Alvará 
n.º 1/2000, de 31 de Janeiro, de acordo com o proposto 
na informação n.º 135/PC/DRU/DGOU/2009, de 
2009.07.16. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

LOTE 91, BAIRRO GRANJAS NOVAS, FREGUESIA DA RAMADA 
SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL 

 
Substituição de hipoteca legal, constituída sobre o Lote 
91, inserido no Bairro das Granjas Novas, Freguesia da 

Ramada, pelo depósito caução efectuado no Banco 
Popular, no valor de € 648,24 (seiscentos e quarenta e oito 
euros e vinte e quatro cêntimos), em nome de Maria 
Guadalupe Bessa Ferreira Marques Curado, a favor da 
Câmara Municipal de Odivelas, para garantir a boa 
execução das obras de urbanização referentes ao Alvará 
n.º 1/2000, de 31 de Janeiro, de acordo com o proposto 
na informação n.º 136/PC/DRU/DGOU/2009, de 
2009.07.16. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 
 

CONTRATO-PROGRAMA 
 

 
 

CENTROS DE SAÚDE NO CONCELHO DE ODIVELAS 
 

Contrato-Programa a celebrar entre o Município de 
Odivelas e a Administração Regional de Saúde de Lisboa e 
Vale do Tejo (ARSLVT) para construção e equipamento 
de quatro unidades de saúde familiar: Odivelas 2; Póvoa 
de Santo Adrião; Ramada; Famões, nos termos da Minuta 
de Contrato-Programa anexa à proposta datada de 
2009.07.27, que abaixo se publica. 

 
 

“CONTRATO-PROGRAMA PARA A CONSTRUÇÃO DE 
CENTROS DE SAÚDE NO CONCELHO DE ODIVELAS 

 
O acesso a cuidados de saúde primários de qualidade é 
uma prioridade assumida pelo Governo e reconhecida 
pelo Município de Odivelas. 
 
O Programa do XVII Governo Constitucional na área da 
saúde assume os cuidados de saúde primários como “pilar 
central do sistema de saúde”, na medida em que 
constituem um elemento essencial para facilitar o acesso 
dos cidadãos e garantir a qualidade. 
 
A rede de equipamentos de cuidados de saúde primários 
no concelho de Odivelas necessita, urgentemente, de 
renovação. 
 
A convergência de objectivos partilhada pelo Ministério 
da Saúde e pelo Município de Odivelas, quanto à 
necessidade de investir no parque imobiliário de unidades 
de saúde, permitiu criar as condições para a 
disponibilização de terrenos e edificação de quatro novas 
unidades de saúde, que permitirão colmatar algumas das 
necessidades mais prementes. 
 
Em concreto, o Município de Odivelas propôs-se a ceder, 
gratuitamente, dois terrenos municipais, onde a 

Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do 
Tejo, I.P. (ARSLVT) irá construir as unidades de saúde de 
Odivelas — Pólo 2 e da Póvoa de Santo Adrião. 
 
O terreno onde será construída a unidade de saúde da 
Póvoa de Santo Adrião, foi já objecto de contrato de 
constituição de direito de superfície pelo Município de 
Odivelas a favor da ARSLVT. 
 
O Município de Odivelas assumiu a responsabilidade de 
promover e financiar a construção das unidades de saúde 
de Famões e de Ramada, que serão disponibilizadas à 
ARSLVT mediante a celebração de um contrato de 
comodato. 
 
Os terrenos em apreço foram validados pela ARSLVT e 
apresentam as características adequadas à função a que se 
destinam, quer em termos de dimensão, quer de 
localização face à área de abrangência dos centros de 
saúde e ao número de utentes a que se destinam. 
 
Assim, entre: 
 
a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do 
Tejo, L P., pessoa colectiva n.º 503148776, com sede na 
Av. dos Estados Unidos da América, n.º 77, em Lisboa, 
aqui representada pelo Dr. Rui Gentil Portugal e 
Vasconcelos Fernandes, na qualidade de Presidente do 
Conselho Directivo, abreviadamente designada por 
ARSLVT; 
 
e 
 
o Município de Odivelas, pessoa colectiva de direito 
público n.º 504293125, com sede na Rua Guilherme 
Gomes Fernandes, Quinta da Memória, em Odivelas, aqui 
representado pela Dr.ª Susana Amador, na qualidade de 
Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 
abreviadamente designado por CMO; 
 
é celebrado o presente Contrato-Programa, ao abrigo do 
disposto no artigo 34.° do Decreto-Lei n.º 11/93, de 15 
de Janeiro, e na alínea n) do n.º 2 do artigo 5.º do 
Decreto-Lei n.º 222/2007, de 29 de Maio, nos termos das 
cláusulas seguintes: 

 
Cláusula 1.ª 
Objecto 

 
1. O presente Contrato-Programa tem por objecto a 
definição das condições de cooperação técnica e financeira 
entre as Partes para a construção das seguintes unidades 
de saúde: 
 
a) Odivelas — Pólo 2; 
b) Póvoa de Santo Adrião;  
c) Famões; 
d) Ramada. 
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2. O Contrato-Programa tem, ainda, por objecto a 
promessa de constituição do direito de superfície pela 
CMO a favor da ARSLVT, sobre o imóvel identificado e 
delimitado no Anexo I ao presente Contrato-Programa, 
para aí ser construída a unidade de saúde de Odivelas — 
Pólo 2. 

 
Cláusula 2.ª 

Obrigações das Partes em matéria de cooperação técnica e 
financeira 

 
1. À ARSLVT cabe: 
 
a) Elaborar os programas funcionais das unidades de 
saúde mencionadas no n.º 1 da Cláusula 1.ª, de acordo 
com as orientações existentes para as instalações de 
cuidados de saúde primários; 
 
b) Elaborar pareceres sobre as várias fases a que estão 
sujeitos os projectos de arquitectura e especialidades das 
unidades de saúde mencionadas no n.º 1 da Cláusula 1.ª de 
modo a assegurar o cumprimento dos programas 
funcionais referidos na alínea anterior e evitar que os 
edifícios excedam as áreas de construção previstas nos 
mesmos; 
 
c) Promover e conduzir os procedimentos para a 
formação dos contratos de empreitada das unidades de 
saúde mencionadas nas alíneas a) e b) do n.º 1 da Cláusula 
1.ª; 
 
d) Financiar a empreitada de construção das unidades de 
saúde mencionadas nas alíneas a) e b) do n.º 1 da Cláusula 
1.ª 
 
e) Dotar as unidades de saúde mencionadas no n.º 1 da 
Cláusula 1.ª do equipamento e do mobiliário médico 
necessários. 
 
2. À CMO cabe:  
 
a) Elaborar os projectos de arquitectura e especialidades 
para as unidades de saúde mencionadas no n.º 1 da 
Cláusula 1.ª e submetê-los à aprovação da ARSLVT; 
 
b) Fiscalizar a execução técnica das empreitadas das 
unidades de saúde mencionadas no n.º 1 da Cláusula 1ª; 
 
c) Dotar os terrenos onde serão edificadas as unidades de 
saúde mencionadas no n.º 1 da Cláusula 1.ª dos acessos, 
infra-estruturas e arranjos exteriores necessários à 
utilização dos edifícios, bem como assegurar a sua 
manutenção; 
 
d) Promover e financiar a construção das unidades de 
saúde mencionadas nas alíneas c) e d) do n.º 1 da Cláusula 
1.ª. 

 
 
 

Cláusula 3.ª 
Dono da obra 

 
A ARSLVT é o dono da obra em todos os contratos de 
empreitada relativos às unidades de saúde mencionadas 
nas alíneas a) e b) do n.º 1 da Cláusula 1.ª. 

 
Cláusula 4.ª 

Promessa de constituição de direito de superfície — 
Odivelas Pólo 2 

 
1. A CMO promete constituir a favor da ARSLVT, a 
título gratuito, o direito de superfície sobre o imóvel 
identificado e delimitado no Anexo I. 
 
2. O direito de superfície será constituído por escritura 
pública, por via da qual a ARSLVT adquire a qualidade de 
“superficiária” e a CMO de “proprietária do solo”. 
 
3. A constituição de direito de superfície destina-se à 
construção da unidade de saúde mencionada na alínea a) 
do n.º 1 da Cláusula 1.ª. 
 
4. O direito de superfície abrangerá a área do lote 
necessária à implantação do edifício e ao acesso ao 
mesmo. 
 
5. Sem prejuízo do direito de superfície sobre o terreno, o 
edifício onde ficará instalada a unidade de saúde 
mencionada na alínea a) do n.º 1 da Cláusula 1.ª constitui 
propriedade da ARSLVT, cabendo a esta a sua gestão e 
manutenção. 
 
6. O direito de superfície vigorará enquanto a unidade de 
saúde se mantiver instalada no imóvel constante do Anexo 
I. 
 
7. A afectação da parcela de terreno a fim diverso do 
fixado no n.º 2 da Cláusula 1.ª determina a reversão do 
direito de superfície. 

 
Cláusula 5.ª 

Unidades de Saúde de Famões e da Ramada 
 

1. As unidades de saúde identificadas em epígrafe 
constituirão propriedade da CMO. 
 
2. Assim que estiverem concluídas as empreitadas das 
unidades de saúde mencionadas no número anterior, os 
respectivos edifícios serão disponibilizados à ARSLVT 
mediante celebração de um contrato de comodato, cuja 
minuta será previamente acordada entre os órgãos 
competentes de cada parte. 
 
3. Os edifícios a ceder à ARSLVT, nos termos dos 
números anteriores, serão exclusivamente afectos à 
instalação e funcionamento das unidades de saúde 
mencionadas no n.º 1, cabendo a gestão dos mesmos à 
ARSLVT. 
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4. No contrato de comodato mencionado no n.º 2 será 
definido, nomeadamente, o critério de repartição entre as 
Partes das responsabilidades pela execução e 
financiamento de eventuais benfeitorias e obras de 
manutenção. 

 
Cláusula 6.ª 

Prazos para a construção das Unidades de Saúde 
 

O prazo global para a construção das unidades de saúde 
mencionadas no n.º 1 da Cláusula 1.ª é de 18 meses. 

 
Cláusula 7.ª 
Resolução 

 
1. O incumprimento, por uma das Partes, das obrigações 
decorrentes do presente Contrato-Programa confere à 
outra a faculdade de o resolver. 
 
2. A resolução será comunicada à contraparte, mediante 
carta registada com aviso de recepção, com antecedência 
mínima de 60 dias relativamente à data em que a resolução 
deva produzir efeitos. 
 
3. No prazo de 15 dias úteis contados da notificação da 
intenção de resolução, a parte interessada poderá deduzir 
reclamação ou meio de oposição à decisão. 
 
4. Decorrido o prazo referido no número anterior sem 
que qualquer reclamação ou outro meio de oposição tenha 
sido apresentado, considera-se aceite a resolução do 
Contrato- Programa. 

 
Cláusula 8.ª 
Revisão 

 
O presente Contrato-Programa poderá ser modificado ou 
revisto, por acordo escrito entre as Partes. 

 
Cláusula 9.ª 
Omissões 

 
Os casos omissos no presente Contrato-Programa serão 
objecto de acordo entre as Partes, tendo em conta a 
legislação em vigor. 

 
Cláusula 10.ª 
Vigência 

 
O presente Contrato-Programa vigora desde a data da sua 
assinatura e até à conclusão das obras de construção das 
unidades de saúde previstas no n.º 1 da Cláusula 1.ª, sem 
prejuízo da subsistência de obrigações que devam ser 
cumpridas até à extinção do direito de superfície. 
 
Lisboa, [...] de Julho de 2009 
 
Pela ARSLVT, o Presidente do Conselho Directivo 
(Rui Gentil Portugal e Vasconcelos Fernandes) 
 

Pelo Município de Odivelas, a Presidente da Câmara 
Municipal 
(Susana Amador) 
 

 
 

ANEXO I 
 

Identificação e delimitação do imóvel sobre o qual será 
constituído direito de superfície, pela CMO, a favor da 
ARSLVT, para a construção de unidade de saúde de 

Odivelas — Pólo 2 
 
 

Unidade 
de saúde 

Identificação 
do imóvel 
A preencher 
pela CML 

Área do 
lote 

Área estimada 
de construção 

Encargos previstos 
com empreitadas 

Odivelas 
- Pólo 2 

Localização; 
Registo predial; 
confrontações 

????? m2 2.730m2 2.000.000€” 

 
(Aprovado por unanimidade) 
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UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 
 

DESPACHOS 
 

 
 

PRESIDÊNCIA 
 

 
 

DESPACHO N.º 81/PRES/2009 
 

Assunto: Nomeação, em regime de substituição, de 
Sandra Maria Nogueira Netos no cargo de Chefe da 
Divisão de Apoio ao Desenvolvimento Económico e 
Projectos Comparticipados 
 
O Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Odivelas, 
aprovado na 3.ª Reunião, da 6.ª Sessão Ordinária da 
Assembleia Municipal, realizada a 18 de Dezembro de 
2008, e publicitado na internet na página www.cm-
odivelas.pt, contempla 39 Postos de Trabalho, no cargo de 
Chefe de Divisão. 
 
Actualmente, encontra-se vago o cargo de Chefe da 
Divisão de Apoio ao Desenvolvimento Económico e 
Projectos Comparticipados. 
 
Assim, e enquanto não se proceder à abertura do 
competente procedimento concursal, nomeio, em regime 
de substituição, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 
27.° da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, alterado pela Lei 
n.º 51/2005 de 30 de Agosto, conjugado com a alínea b) 
do n.º 1 do artigo 10º do Decreto-Lei n.º 93/2004, de 20 
de Abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 104/2006, de 7 de 
Junho, diploma que adapta à Administração Local a citada 
Lei, e novamente alterada pela Lei n.º 64-A/2008, de 31 
de Dezembro, Sandra Maria Nogueira Neto, Técnica 
Superior, do Mapa do Pessoal desta Câmara Municipal, no 
cargo de Chefe da Divisão de Apoio ao desenvolvimento 
Económico e Projectos Comparticipados, produzindo 
efeitos desde o dia 18 do corrente mês de Julho, de acordo 
com o disposto na alínea a), do n.º 2, do art. 128.° do 
Código do Procedimento Administrativo. 
 
Odivelas, 24 de Julho de 2009 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

(Susana de Carvalho Amador) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

VEREAÇÃO 
 

 
 

DESPACHO N.º 01/GVMFF/2009 
 

Assunto: Despacho de Subdelegação de competências da 
Sr.ª Vereadora Maria Fernanda Marcelo Faria Duarte 
Franchi, no Adjunto do seu Gabinete de Apoio Pessoal, 
Senhor Dr. Hugo Manuel dos Santos Martins 
 
Por força do estabelecido no n.º 4 do Art.° 73° da Lei n.° 
169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11 Janeiro, e genericamente no Artigo 35° do 
Código do Procedimento Administrativo, aprovado peio 
Decreto-Lei n.° 442/91, de 15 de Setembro, bem como 
no Decreto-Lei n.º 262/88, de 23 de Julho, aplicável nos 
termos do n.º 6 do Artigo 74° da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro, e considerando os Despachos 51/PRES/2006, 
64/PRES/2007 e 12/PRES/2009, em aditamento ao meu 
Despacho 08/GVMFF/2006, de 23 de Outubro de 2006, 
subdelego, pelo presente Despacho, durante o período de 
03 de Agosto a 14 de Agosto, inclusive, data em que me 
encontrarei ausente por motivo de férias, no Adjunto do 
meu Gabinete de Apoio Pessoal, Senhor Dr. Hugo 
Manuel dos Santos Martins, as seguintes competências 
que me foram delegadas: 
 
1. Assinar a correspondência e documentos de mero 
expediente, com excepção da dirigida a organismos ou 
entidades públicas: 
 
2. Autorizar o gozo de ferias mediante os respectivos 
mapas e requerimentos, e ausências ao serviço por 
pequenos períodos; 
 
3. Controlar a assiduidade, visando informações, mapas e 
relatórios de assiduidade; 
 
4. Justificar e Injustificar faltas no âmbito do serviço, com 
excepção das referidas no Artigo 71° do Estatuto 
Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Administração 
Pública Central Regional e Local. 
 
5. Visar os boletins de horas extraordinárias e de ajudas de 
custo, confirmando as informações neles constantes e a 
sua conformidade com os limites legalmente 
estabelecidos; 
 
6. Praticar actos e formalidades de carácter instrumental 
necessários ao exercício da minha competência decisória: 
 
7. Autorizar no âmbito do Departamento Sócio-Cultural, 
a realização de despesas orçamentadas com a locação e 
aquisição de bens e serviços até ao limite de € 2.500,00 
(Dois mil e quinhentos euros), sempre com respeito pela 
disciplina de execução orçamental estabelecida nas als. d). 
e) e f) do Ponto 2.3.4, do POCAL (Plano Oficial de 
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Contabilidade das Autarquias Locais), aprovado pela Lei 
n.° 54-A/99, de 22 de Fevereiro, alterada pela Lei n.º 
162/99, de 14 de Setembro e pelo Decreto-Lei n.º 
315/2000, de 2 de Dezembro, e o cumprimento estrito do 
estabelecido no Artigo 16°, do Decreto- Lei n.º 197/99, 
de 8 de Junho, por aplicação do art° 14 n.º 1 al. f) do 
Decreto -Lei n.º 18/2008 de 29/01, e nos termos do art° 
109º do mesmo diploma legal; 
 
8. Autorizar o pagamento das despesas realizadas nas 
condições legais até ao limite da competência delegada, 
nos termos do Código dos Contratos Públicos, publicado 
pelo Decreto Lei n.º 18/2008 de 29/01. 
 
As competências agora subdelegadas poderão ser 
revogadas a todo o tempo desde que as circunstâncias o 
justifiquem e, bem assim poderão ser revogados quaisquer 
actos praticados pelo subdelegado. 
 
Poderá ainda o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avoca qualquer processo 
ou assunto, devendo, neste caso, o subdelegado abster-se 
da prática de quaisquer acções ou iniciativas que por 
qualquer forma sejam susceptíveis de alterar a situação 
existente, enquanto o processo ou assunto não lhe for 
devolvido. 
 
Do exercício das competências subdelegadas, deverá o 
subdelegado prestar ao subdelegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
O presente Despacho vigorará pelo período determinado, 
data a partir do qual se manterá em plena eficácia apenas, 
o anterior Despacho de Subdelegação de competências, 
Despacho 08/GVMFF/2006, de 23 de Outubro de 2006. 
 
Odivelas, 30 de Julho de 2009, 

 
A VEREADORA 

(Mª Fernanda Franchi) 
 
 
 
 

OUTROS DESPACHOS 
 

 
 

DESPACHO N.º 01/SMPC/09 
 

Assunto: Subdelegação de competências, no âmbito do 
Serviço Municipal de Protecção Civil, no funcionário 
Paulo Sérgio Ribeiro Tavares 
 
De acordo com o disposto no artº 70º, da Lei nº 169/99, 
de 18 de Setembro com as alterações introduzidas pela Lei 
5ª/2002, de 11 de Janeiro, nos artigos 35º e 36º do Código 
de Procedimento Administrativo aprovado pelo Decreto-
Lei nº 442/91, de 15 de Novembro e demais legislação 

habilitante, e ao abrigo do disposto no despacho de 
delegação de competências 25/PRES/2007 de 09 de Maio 
de 2007, da Senhora Presidente da Câmara subdelego, 
durante o meu período de férias, de 5 a 31 de Agosto de 
2009, no Assistente Técnico, Paulo Sérgio Ribeiro 
Tavares, as competências que me foram delegadas e que 
serão exercidas no âmbito do Serviço Municipal de 
Protecção Civil nos seguintes termos e limites: 
 
1. Assinar a correspondência e documentos de mero 
expediente, com excepção da dirigida a organismos ou 
entidades públicas; 
 
2. Assinar a correspondência excepcionada no ponto 
anterior quando se trate da resolução de questões de 
carácter urgente; 
 
3. Controlar a assiduidade, visando informações, mapas e 
relatórios de assiduidade; 
 
4. Justificar faltas no âmbito do Serviço, com excepção 
das referidas no artigo 71º do Estatuto Disciplinar dos 
Funcionários e agentes da Administração Pública, Central, 
Regional e Local. 
 
Odivelas, 20 de Julho de 2009 

 
Por delegação de Competências da Senhora Presidente da 

Câmara 
A Coordenadora do Serviço Municipal de Protecção Civil 

(Cláudia Beiró) 
 
 
 

DESPACHO N.º 07/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°/n°s 2, 11/n° 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 n°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 Telmo 
Figueiredo de Albuquerque Pina, Técnico Superior 
(Arquitecto Paisagista), para serem exercidas no âmbito da 
Divisão de Planeamento Urbanístico e Projectos 
Especiais, deste Departamento, as competências previstas 
pelos artigos 68° e 70° n° 3 da Lei nº 169/99, de 18 de 
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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 3 a 14 de 
Agosto de 2009. 

 
Odivelas, 24 de Julho de 2009 
O Director do D.G.OU., 

(António de Sousa) 
 
 
 

DESPACHO N.º 3/DAJG/2009 
 

Assunto: Subdelegação de competências do Director do 
Departamento de Administração Jurídica e Geral no 
Chefe de Divisão do Património — Dr. António Manuel 
Delgado Carrilho. 
 
Nos termos dos Art.º 35 e seguintes do Código do 
Procedimento Administrativo e demais Legislação 
habilitante, e ao abrigo do disposto no Despacho de 
Subdelegação de Competências n.º 3/VFF/2006, de 8 de 
Março de 2006, alterado pelo Despacho de Subdelegação 
de Competências n.º 1/VFF/2008, de 20 de Junho de 
2008, subdelego, no Chefe de Divisão do Património, Dr. 
António Manuel Delgado Carrilho, de 3 a 31 de Agosto de 
2009, as competências que me foram subdelegadas e que 
constam dos supracitados Despachos e que serão 
exercidas no âmbito do DAJG, durante o meu período de 
férias. 
 
As competências agora subdelegadas poderão ser 
revogadas, a todo 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 exercido 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, 27 de Julho de 2009 

 
O Director do Departamento de Administração Jurídica e 

Geral 
(Hernâni Boaventura) 

 
 
 
 

ADENDA 
 

 
 

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

 
No âmbito da publicação referente à deliberação referente 
ao Regulamento do Parque de Estacionamento 
Subterrâneo da Rua Prof. Dr. Egas Moniz, publicitada no 
Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 
13/2009, página 32 e anexo, não foram publicados os 
anexos I e II do referido regulamento, pelo que se 
publicam os referidos anexos no presente número deste 
Boletim. 
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DECISÕES COM EFICÁCIA EXTERNA 
 

 
 

 
 

Habitação, Saúde e Assuntos Sociais 
 

 
 
Decisões com eficácia externa, tomadas no âmbito do 
Departamento de Habitação, Saúde e Assuntos Sociais, pelo 
Senhor Vereador José Esteves, ao abrigo das competências 
subdelegadas pelo Despacho n.º 54/PRES/2006, nos termos da 
Informação n.º Interno/2009/9130, de 2009.07.07, referente ao 
período de 19 de Junho a 3 de Julho de 2009: 
 
Departamento de Habitação Saúde e Assuntos Sociais 
 
EDOC/2009/37491 
Interno/2009/7442 de 2009-05-28 
Assunto: Maria Amélia Ferreira Mendes. Proposta de 
regularização de dívida. Rua António Aleixo, nº 7 – 1º Dto.   
Decisão: Regularização da dívida referente a rendas em atraso – 
Fogo Municipal: Rua António Aleixo, nº 7 – 1º Dto. – Famões – 
Inquilino: Maria Amélia Ferreira Mendes, no valor de € 560,21, 
através de um plano de regularização de 78 prestações mensais, 
com início em Junho de 2009, no valor de € 7,18 cada, e a última 
no valor de € 7,35.  
Data: 2009-06-24 
 
EDOC/2009/37542 
Interno/2009/8164 de 2009-06-01 
Assunto: Maria Idalina Cabral Vieira. Proposta de regularização 
de dívida. Bairro Olival do Pancas, nº 58 – 2º B – Pontinha. 
Decisão: Regularização da dívida referente a rendas em atraso – 
Fogo Municipal: Bairro Olival do Pancas, nº 58 – 2º B – 
Pontinha - Inquilino: Maria Idalina Cabral Vieira, no valor de € 
4.769,72, através de um plano de regularização de 80 prestações 
mensais, com início em Junho de 2009, no valor de € 59,62 cada, 
e a última no valor de € 59,74. 
Data: 2009-06-24 
 
EDOC/2009/30663 
Interno/2009/8415 de 2009-06-22 
Assunto: Desocupação das Construções Precárias Novas, sitas 
no Bairro da Codivel, freguesia de Odivelas. 
Decisão: Desocupação e demolição dos actuais ocupantes das 
cinco construções precárias novas, sitas no Bairro da Codivel – 
Odivelas, por falta de licenciamento e insusceptibilidade de 
obtenção do mesmo, atenta a violação dos critérios de 
habitabilidade, salubridade e segurança, através de afixação do 
edital nº 040/VJE/2009, pelo que dispõem os interessados de 15 
(quinze) dias para desocupar voluntariamente o local, retirando 
todos os bens e haveres que eventualmente detenham nas 
construções precárias, sob pena de, não fazendo, se proceder à 
desocupação coerciva.    
Data: 2009-06-25 
 
 
Sector de Intervenção Social 
 
EDOC/2009/34461 
Interno/2009/8072 de 2009-06-16 

Assunto: Exclusão do PER do agregado familiar recenseado 
com o registo de matrícula nº 087.024.01. Decisão Final. 
Decisão: Exclusão do PER DE Maria da Assunção Duarte 
Fernandes e respectivo agregado familiar composto por Arcanjo 
da Cruz Rodrigues e Fátima Cristina Fernandes Rodrigues, 
recenseados no PER com o nº 087.024.01, por terem declarado 
prescindir do direito ao realojamento aquando da demolição da 
construção precária nº 24, do Núcleo 87 PER, Casal dos 
Apóstolos – Odivelas, através de afixação da notificação nº 
03/VJE/2009, para decisão final. 
Data: 2009-06-17 
 
EDOC/2009/34542 
Interno/2009/8024 de 2009-06-15 
Assunto: Exclusão do PER de elementos do agregado familiar 
com o registo de matrícula nº 082.011.01. Audiência de 
interessados. 
Decisão: Exclusão do PER de João Maria dos Santos Pedro, 
Walter Lourenço Miranda Pinto e António Francisco Faustino, 
recenseados no PER com o nº 082.011.01, por falta de 
residência permanente na construção precária nº 11, do Núcleo 
82 PER, Bairro da Codivel – Odivelas, através de afixação de 
Edital nº 031/VJE/2009, para audiência de interessados.  
Data: 2009-06-17 
 
EDOC/2009/32189 
Interno/2009/8037 de 2009-06-15 
Assunto: Exclusão do PER de elementos do agregado familiar 
com o registo de matrícula nº 087.027.01. Audiência de 
interessados. 
Decisão: Exclusão do PER de Jorge Manuel Luís de Sousa e 
Arlindo Correia Gouveia, recenseados no PER com o nº 
087.027.01, por falta de residência permanente na construção 
precária nº 27, do Núcleo 87 PER, Casal dos Apóstolos – 
Odivelas, através de afixação de Edital nº 032/VJE/2009, para 
audiência de interessados.  
Data: 2009-06-17 
 
EDOC/2009/23379 
Interno/2009/8371 de 2009-06-22 
Assunto: Exclusão do PER de António Joaquim da Rocha e 
respectivo agregado familiar, recenseados com o registo de 
matrícula nº 020.007.01. Decisão Final. 
Decisão: Exclusão do PER nº 020.007.01 de António Joaquim 
da Rocha, por, após decorrido o prazo, não ter sido reclamado o 
edital nº 029/VJE/2009, afixado no dia 2 de Junho de 2009, que 
propunha a exclusão do PER por falta de residência permanente 
na construção precária nº 7, do Núcleo 20 PER, Bairro do 
Barruncho – Póvoa de Santo Adrião, através de afixação de 
Edital nº 39/VJE/2009 – Decisão Final.  
Data: 2009-06-23 
 
EDOC/2009/20441 
Interno/2009/8174 de 2009-06-17 
Assunto: Exclusão do PER de elementos do agregado familiar 
recenseado com o registo de matrícula nº 087.019.01. Decisão 
Final.  
Decisão: Exclusão do PER nº 087.019.01 de Maria de Lurdes 
Bento Marques e Soraia Daniela Marques da Silva, por, após 
decorrido o prazo, não ter sido reclamado o edital nº 
027/VJE/2009, afixado no dia 20 de Maio de 2009, que 
propunha a exclusão do PER por falta de residência permanente 
na construção precária nº 19, do Núcleo 87 PER, Casal dos 
Apóstolos – Odivelas, através de afixação de Edital nº 
37/VJE/2009 – Decisão Final.   
Data: 2009-06-23 
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EDOC/2009/26005 
Interno/2009/8177 de 2009-06-17 
Assunto: Exclusão do PER de Pedro Manuel Antunes Lourenço, 
recenseado com o registo de matrícula nº 081.001.01. Decisão 
Final. 
Decisão: Exclusão do PER nº 081.001.01 de Pedro Manuel 
Antunes Lourenço, por, após decorrido o prazo, não ter sido 
reclamado o edital nº 028/VJE/2009, afixado no dia 20 de Maio 
de 2009, que propunha a exclusão do PER por falta de 
residência permanente na construção precária nº 1, do Núcleo 81 
PER, Bairro das Mimosas – Odivelas, através de afixação de 
Edital nº 38/VJE/2009 – Decisão Final. 
Data: 2009-06-23 
 
EDOC/2009/24951 
Interno/2009/8169 de 2009-06-17 
Assunto: Exclusão do PER de José Henrique Cabral Pereira, 
recenseado com o registo de matrícula nº 082.024.01. Decisão 
Final. 
Decisão: Exclusão do PER nº 082.024.01 de José Henrique 
Cabral Pereira, por, após decorrido o prazo, não ter sido 
reclamado o edital nº 024/VJE/2009, afixado no dia 20 de Maio 
de 2009, que propunha a exclusão do PER por falta de 
residência permanente na construção precária nº 24, do Núcleo 
82 PER, Bairro da Codivel – Odivelas, através de afixação do 
Edital nº 36/VJE/2009 – Decisão Final. 
Data: 2009-06-23 
 
EDOC/2009/21024 
Interno/2009/8145 de 2009-06-17 
Assunto: Exclusão do PER de Floriano Pinheiro, recenseado 
com o registo de matrícula nº 077.019.01. Decisão Final. 
Decisão: Exclusão do PER nº 077.019.01 de Floriano Pinheiro, 
por, após decorrido o prazo, não ter sido reclamado o Edital nº 
025/VJE/2009, afixado no dia 20 de Maio de 2009, que 
propunha a exclusão do PER por falta de residência permanente 
no fogo municipal sito na Praceta Florbela Espanca nº 4 C/V 
Esq., do Núcleo 77 PER, Bairro da Amorosa – Odivelas, através 
de afixação de Edital nº 33/VJE/2009 – Decisão Final.  
Data: 2009-06-24 
 
EDOC/2009/37515 
Interno/2009/6445 de 2009-05-08 
Assunto: Regularização de dívida. Fogo: Praceta 25 de Agosto nº 
1 – 2º Esq. – Famões. Titular: Maria Augusta Correia Carvalho 
Garcias. 
Decisão: Regularização da dívida referente a rendas em atraso – 
Fogo Municipal: Praceta 25 de Agosto, nº 1 – 2º ESq. – Famões 
– Inquilino: Maria Augusta Correia Carvalho Garcias, mo valor 
de € 9.671,57, através de um plano de regularização de 80 
prestações mensais, com início em Junho de 2009, no valor de € 
120,89 cada, e uma última no valor de € 121,26.    
Data: 2009-06-24 
 
EDOC/2009/24928 
Interno/2009/8156 de 2009-06-17 
Assunto: Exclusão do PER de António Cazari Bastos, 
recenseado com o registo de matrícula nº 082.002.01. Decisão 
Final. 
Decisão: Exclusão do PER nº 082.002.01 de António Cazari 
Bastos, por, após decorrido o prazo, não ter sido reclamado o 
edital nº 023/VJE/2009, afixado no dia 20 de Maio de 2009, que 
propunha a exclusão do PER por falta de residência permanente 
na Construção precária nº 2, do Núcleo 82 PER, Bairro da 
Codivel – Odivelas, através de afixação do Edital nº 
35/VJE/2009 – Decisão Final. 
Data: 2009-06-25 

EDOC/2009/24894 
Interno/2009/8153 de 2009-06-17 
Assunto: Exclusão do PER de Fernando Oliveira Santos, 
recenseado com o registo de matrícula nº 082.015.01. Decisão 
Final. 
Decisão: Exclusão do PER nº 082.015.01 de Fernando Oliveira 
Santos, por, após decorrido o prazo, não ter sido reclamado o 
edital nº 022/VJE/2009, afixado no dia 20 de Maio de 2009, que 
propunha a exclusão do PER por falta de residência permanente 
na construção precária nº 15, do Núcleo 82 PER, Bairro da 
Codivel – Odivelas, através de afixação de Edital nº 
34/VJE/2009 – Decisão Final. 
Data: 2009-06-25 
 
EDOC/2009/39767 
Interno/2009/8618 de 2009-06-24 
Assunto: Proposta de atribuição de fogos, no Bairro Gulbenkian, 
Lotes 13, 34 e 35 – Odivelas. 
Decisão: Atribuição de fogos no Bairro da Gulbenkian, Lotes 13, 
34 e 35 – Odivelas, no âmbito do protocolo com a Cooperativa 
NHC, de acordo com a seguinte listagem: 
 

Agregado Familiar Proveniência/Núcleo Fogo a Atribuir Tip. 

Por atribuir  
Lote 13, R/C 

Esq. 
Fracção D 

T2 

M.ª Irene Fernandes 
Teixeira – T 

César António Fernandes 
Duarte – Filho 

Sónia Sofia Fernandes 
Duarte – Filha 

Tatiana Sofia Fernandes 
Duarte – Neta 

B.º da Amorosa 

 
Lote 13, 1.º 

Esq. 
Fracção E 

T3 

Gregório Ribeiro 
Fernandes – T B.º da Amorosa 

Lote 13, 1.º 
Fte. 

Fracção G 
T1 

M.ª Teresa Fonseca Abreu 
– T 

Iara Catarina Fonseca 
Marracho – Filha 

 
Lote 13, 1.º 

Dto. 
Fracção F 

T2 

M.ª Francisca Cardoso 
Ribeiro – T 

Vicente Cardoso Santos 
Silva – Comp. 

Miguel Alexandre Cardoso 
Silva – Filho 

Catarina Alexandra 
Cardoso Silva – Filha 

B.º da Amorosa 
Lote 13, 2.º 

Esq. 
Fracção H 

T3 

Valdemiro Fernandes 
Ribeiro – T B.º da Amorosa 

Lote 13, 
2.ºFte. 

Fracção J 
T1 

Hiliana Cardoso Ribeiro – 
T 

Paulo Jorge Cardoso 
Ribeiro – Filho 

José Pedro Cardoso Ribeiro 
– Filho 

B.º da Arroja 

 
Lote 13, 2.º 

Dto. 
Fracção I 

 
T2 

Constantino Manuel 
Almeida – T 

Rosa M.ª S. Alonso 
Rodrigues Neto – Comp. 
Paulo Jorge Neto de 
Almeida – Filho 

Jessica Marlene Neto de 
Almeida – Filha 

B.º Codivel 

 
Lote 13, 3º 

Esq. 
Fracção K 

 
T3 

Firmino Oliveira Fernandes 
Silva – T B.º da Amorosa 

Lote 13, 3.º 
Fte. 

Fracção M 
T1 
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Agregado Familiar Proveniência/Núcleo Fogo a Atribuir Tip. 
Flindesmino M. Carvalho 

Nogueira – T 
Usai Sauane de Melo 
Nogueira – Mulher 

Dejanira Sauané de Melo 
Nogueira – Filha 

 
B.º da Amorosa 

Lote 13, 3.º 
Dto. 

Fracção L 
T2 

Carlota Fernandes – T 
Carlos Ascensão Fernandes 

Teixeira – Filho 
B.º da Amorosa 

Lote 34, R/C 
Esq. 

Fracção A 
T2 

João Silvestre Fortes – T B.º da Amorosa 
Lote 34, R/C 

Dto. 
Fracção B 

T1 

M.ª Ramos Gomes – T 
Luis Gomes Fernandes – 

Filho 
B.º da Amorosa 

Lote 34, 1.º 
Esq. 

Fracção C 

 
T2 

Miguel José Carvalho – T 
M.ª Auxiliadora S. Araújo 
de Carvalho – Mulher 
Paula Susana Araújo de 

Carvalho – Filha 
Sónia Cristina Araújo de 

Carvalho – Filha 

B.º da Amorosa 
Lote 34, 1.º 

Dto. 
Fracção D 

T2 

Carlos José Duarte – T 
Luísa M.ª Antunes Fonseca 

– Comp. 
Marta Elisabete Antunes 

Duarte – Filha 

B.º da Amorosa 
Lote 34, 2.º 

Esq. 
Fracção E 

T2 

Sandra Dinis Ascensão 
Ribeiro – T 

Rafael Ascensão Silva 
Ribeiro – Filho 

B.º da Amorosa 
Lote 34, 2.º 

Dto. 
Fracção F 

T2 

João Paulo Brito – T 
Estela Martinho Brito – 

Filha 
B.º da Codivel 

Lote 34, 3.º 
Esq. 

Fracção G 
T2 

João Amaro Guedes 
Machado – T 

Cláudia Alexandra Santos 
da Silva – Comp. 

Caio A. Da Silva Guedes 
Machado – Filho 

B.º Municipal da 
Arroja 

Lote 34, 3.º 
Dto. 

Fracção H 
T2 

Alfredo Manuel Jesus dos 
Reis – T 

 
Adequação 
Tipologia 

Lote 35, R/C 
Esq. 

Fracção A 
T1 

João dos Reis Brito – T 
Emília Rosa Dias Brito – 

Mulher 
Pedro João Dias – Sogro 
Rosa Ana dos Santos – 

Sogra 

B.º da Amorosa 
Lote 35, R/C 

Dto. 
Fracção B 

T2 

Joaquim Catarina Francisca 
Silva – T 

Ana Júlia de Brito Silva – 
Mulher 

B.º da Amorosa 
Lote 35, 1.º 

Esq. 
Fracção C 

 
T1 

M.ª de Fátima dos Reis 
Silva – T 

Luis Filipe Neves 
Fernandes – Filho 

Maria dos Reis Silva – Mãe 

B.º da Amorosa 
Lote 35, 1.º 

Dto. 
Fracção D 

T3 

Mário de Deus Figueiredo 
– T 

M.ª José da Cruz Rosário 
Figueiredo – Mulher 

B.º da Amorosa 
Lote 35, 2.º 

Esq. 
Fracção E 

T1 

Agregado Familiar Proveniência/Núcleo Fogo a Atribuir Tip. 
Pascoal Ribeiro – T 

Natalina Mendes Correia – 
Mulher 

Milton dos Reis Ribeiro - 
Filho 

António A. Mendes 
Andrade – Enteado 

Isaías Correia Ribeiro – 
Filho 

Patrick Correia Ribeiro – 
Filho 

Diana Correia Ribeiro – 
Filha 

B.º da Amorosa 
Lote 35, 2.º 

Dto. 
Fracção F 

T3 
 

Luis Filipe Caldeira 
Fernandes – T 

Casal dos 
Apóstolos 

Lote 35, 3º 
Esq. 

Fracção G 

 
T1 

Quintino Rosa Monteiro – 
T 

Inalberta Santos Neves 
Monteiro – Mulher 

Carlos Alberto Santos 
Monteiro – Filho 

Sandra Santos Monteiro – 
Filha 

Bruno Miguel Santos 
Monteiro – Filho 

B.º da Amorosa 
Lote 35, 3º 

Dto. 
Fracção H 

T3 

 
Data: 2009-06-25 
 
 
 
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/2009/9692, de 2009.07.20, referente ao período de 3 
a 13 de Julho de 2009: 
 
Departamento de Habitação Saúde e Assuntos Sociais 
 
EDOC/2009/30663 
Interno/2009/8415 de 2009-06-22 
Assunto: Desocupação das Construções Precárias Novas, sitas 
no Bairro da Codivel, freguesia de Odivelas. 
Decisão: Desocupação e demolição dos actuais ocupantes da 
construção precária sita entre a construção precária 1N e a 
construção precária nº 27, Bairro da Codivel – Odivelas, por 
falta de licenciamento e insusceptibilidade de obtenção do 
mesmo, atenta a violação dos critérios de habitabilidade, 
salubridade e segurança, através de afixação de Edital nº 
042/VJE/2009, pelo que dispõem do prazo de 15 dias para 
desocupar voluntariamente o local, retirando todos os bens e 
haveres que eventualmente detenham nas construções precárias, 
sob pena de, não o fazendo, se proceder à desocupação coerciva.   
Data: 2009-07-04 
 
 
Sector de Intervenção Social 
 
EDOC/2009/34461 
Interno/2009/8916 de 2009-07-02 
Assunto: Exclusão do PER do agregado familiar recenseado 
com o registo de matrícula nº 087.024.01. Decisão Final. 
Decisão: Exclusão do PER nº 087.024.01 de Maria da Assunção 
Duarte Fernandes e respectivo agregado familiar composto por 
Arcanjo da Cruz Rodrigues e Fátima Cristina Fernandes 
Rodrigues, por terem declarado prescindir do direito de 
realojamento aquando da demolição do Núcleo 87 PER, Casal 
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dos Apóstolos – Odivelas, através de afixação de Edital nº 
041/VJE/2009 – Decisão Final.  
Data: 2009-07-04 
 
EDOC/2009/41010 
Interno/2009/8809 de 2009-06-30 
Assunto: Actualização do agregado familiar recenseado no 
núcleo do Casal dos Apóstolos, com o PER nº 87.26.01. 
Decisão: Actualização do agregado familiar de José Manuel da 
Silva Valadares (CF) com o nº PER 87.26.01, através da exclusão 
do PER de Hugo Alexandre Marques (filho) e Edgar Miguel 
Valadares (filho) por possuírem alternativa habitacional. 
Data: 2009-07-08 
 
EDOC/2009/35329 
Interno/2009/19575 de 2009-06-04 
Assunto: Proposta de realojamento no fogo sito no Bairro Olival 
do Pancas – Lote 56 – 1º C – Pontinha. 
Decisão: Realojamento do agregado familiar de Abel Jesus 
Mesquita (CF) composto por Armandina do Carmo dos Santos 
Amador (companheira) e Silvia Marina dos Santos Mesquita 
(filha), num fogo municipal, sito no Bairro Olival do Pancas, 
Lote 56 – 1º C – Pontinha.  
Data: 2009-07-08 
 
EDOC/2009/43804 
Interno/2009/9251 de 2009-07-09 
Assunto: Actualização da ficha PER 82.23.1, CF – Adelaide 
Arlinda Rocha dos Santos. 
Decisão: Actualização do agregado familiar de Adelaide Arlinda 
Rocha dos Santos (CF) com o nº PER 82.23.1, através da 
exclusão do PER de Danielson Carlos Santos Moacha (filho) e 
por usufruir alternativa habitacional. 
Data: 2009-07-09 
 
EDOC/2009/41864 
Interno/2009/8922 de 2009-07-02 
Assunto: Actualização da ficha PER 77.09.01, Núcleo PER 
Bairro da Amorosa, CF – Mário de Deus Figueiredo. 
Decisão: Actualização do agregado familiar de Mário de Deus 
Figueiredo (CF) com o nº de ficha PER 77.09.01, por 
falecimento de Júlia Francisca da Cruz (sogra). 
Data: 2009-07-10 
 
EDOC/2009/43422 
Interno/2009/9201 de 2009-07-08 
Assunto: Proposta de atribuição de fogo, na Urbanização da 
Arroja – II Fase. 
Decisão: Realojamento do agregado familiar de Filomena Maria 
Dias Lopes Martins (CF), com o nº PER 81.1.1, composto por 
Luís Rafael Rodrigues Martins (enteado) e Lídia Esteves da Silva 
(tia), para um fogo de tipologia 3 sito na Rua Amato Lusitano, 
Lote 7 – 1º Dto. – Arroja. 
Data: 2009-07-10 
 
 
Sector de Gestão do Parque Habitacional 
 
 
EDOC/2009/35329 
Interno/2009/9278 de 2009-07-09 
Assunto: Assinatura de contrato e inicio de pagamento de renda. 
Fogo: Bairro Olival do Pancas, Lote 56, 1º C – Pontinha. Titular: 
Abel de Jesus Mesquita.  
Decisão: Celebração de contrato de arrendamento, e atribuição 
de renda no valor mensal de € 29,69, com início de pagamento 
em Agosto de 2009, considerando a composição e respectivos 

rendimentos do agregado familiar de Abel de Jesus Mesquita, 
referente ao fogo municipal sito no Bairro Olival do Pancas, 
Lote 56 – 1º C – Pontinha. 
Data: 2009-07-10 
 
 
 
Decisões com eficácia externa, tomadas no âmbito do 
Departamento de Habitação Saúde e Assuntos Sociais, pela 
Senhora Directora do DHSAS, ao abrigo das competências 
subdelegadas pelo Despacho n.º 08/VJE/2006, nos termos 
da Informação n.º Interno/2009/8806, de 2009.06.30, 
referente ao período de 9 a 30 de Junho de 2009: 
 
Assunto: Pagamento de quotas de 2009 do Condomínio do 
Edifício n.º 11 – Rua Combatentes 9 de Abril – Odivelas, 
perfazendo um total a pagar de € 180,00 (cento e oitenta euros), 
de acordo com a informação n.º Interno/2009/7711, 2009-06-
03. 
Decisão da Directora do DHSAS: Ao DGAF/DF: Para efeitos 
de compromisso e pagamento da verba de 180 Euros, nos 
termos da presente informação, tendo em vista o cumprimento 
das obrigações da autarquia enquanto condómina do edifício 
abaixo identificado. 
Data da Decisão: 2009-06-22 
 
 
 

 

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/2009/9452, de 2009.07.14, referente ao período de 1 a 
13 de Julho de 2009: 
 
Departamento Sociocultural 
 
Divisão de Cultura, Juventude e Turismo 
 
Informação n.º: Interno/2009/7278 
Informação n.º: Beberete – Assinatura do Protocolo, no valor de 
€93,30. 
Informação n.º: Autorizo. Ao DGAF/DF. Para cabimento e 
pagamento da despesa apresentada.  
Data: 02-07-2009 
 
Informação n.º: Interno/2009/8416 
Informação n.º: Exposição “Maluda – Recordar” e “Que é feito 
de quem foi?” – Pedido de cabimento, compromisso e 
pagamento de jantares, no valor de €150,00. 
Informação n.º: Autorizo. Ao DGAF/DF. Para compromisso e 
pagamento da factura em anexo. 
Data: 02-07-2009 
 
Informação n.º: Interno/2009/9312 
Informação n.º: “Miss Odivelas 2009” – Pedido de pagamento 
de Faixas, no valor de €1.500,00. 
Informação n.º: Autorizo. 
Data: 13-07-2009 
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Divisão de Projectos Sócio-Educativos 
 
Informação n.º: Interno/2009/8721 
Informação n.º: Proposta de compromisso e pagamento de 
subsídio para preparação de piso de picadeiro – PRC 1754/2009, 
no valor de €137,50. 
Informação n.º: Autorizo. Ao DGAF/DF para compromisso e 
pagamento da verba indicada. 
Data: 02-07-2009 
 
Informação n.º: Interno/2009/8778 
Informação n.º: Compromisso e pagamento de subsídio à Escola 
Profissional Agrícola D. Dinis da Paiã, no âmbito do Programa 
Urbano ao Rural, no valor de €3.872,07. 
Informação n.º: Ao DGAF/DF. Autorizo. Para compromisso e 
pagamento da verba indicada. 
Data: 03-07-2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


