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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

1199..ªª  RREEUUNNIIÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  
 

RReeaalliizzaaddaa  eemm  2211  ddee  OOuuttuubbrroo  ddee  22000099  
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

PROTOCOLO 
 

 
 

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE APOIO À VÍTIMA 
 

Protocolo de Cooperação a celebrar entre o Município de 
Odivelas e a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, 
tem por objecto a cooperação no âmbito da promoção e 
apoio aos cidadãos vítimas de crime, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2009/12461, de 
2009-01-30, e nos termos da minuta de protocolo anexa à 
informação referida. 

 
 

“Protocolo de Cooperação entre o Município de Odivelas 
e a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima 

 
Preâmbulo 

 
Considerando: 
 
a necessidade de promoção de serviços de apoio que 
possam dar resposta de uma forma igualitária, qualificada 
e humanizada às necessidades e expectativas dos cidadãos 
vítimas de maus-tratos; 
 
a importância e proficuidade da estreita cooperação entre 
as autarquias locais, as autoridades judiciais, os órgãos de 
polícia criminal e as organizações da sociedade civil que 
prosseguem a defesa dos interesses e direitos das vítimas 
de crime; 
 
a necessidade de articulação entre as várias instituições 
representativas e intervenientes na comunidade local no 
sentido de dar uma resposta eficaz e eficiente à população, 
bem como a missão social em que estão investidas: 
 
os objectivos e princípios que regem as recomendações da 
Organização das Nações Unidas e do Conselho da 
Europa sobre o atendimento e apoio às vítimas de crime, 

e pelas normas e recomendações emanadas da Comissão 
Europeia e do Parlamento Europeu; 
 
a Carta Europeia dos Direitos da Vítima no Processo 
Penal e pelos Direitos Sociais das Vítimas de Crime, e 
demais declarações do Victim Support Europe - European 
Forum Victim Services; 
 
os objectivos consignados na Lei das Autarquias Locais, e 
nos Estatutos da Associação Portuguesa de Apoio à 
Vítima; 
 
a necessidade de combater e prevenir a vitimação; 
 
a necessidade de promover programas, projectos e acções 
de informação e sensibilização junto dos técnicos das 
Autarquias e das IPSS do Concelho; 
 
a necessidade de incentivar e promover a solidariedade 
social, designadamente através da mediação vítima-
infractor e outras práticas de justiça restaurativa; 
 
que cada Gabinete de Apoio à Vítima (GAV) é 
constituído por um/a Gestor/a (responsável 
administrativo/a e técnico/a dos trabalhos do Gabinete) e 
por um grupo de Técnicos de Apoio à Vítima Voluntários 
e outros Voluntários que asseguram o apoio aos cidadãos 
e outras actividades; 
 
que a gestão do GAV de Odivelas, um dos actuais 15 da 
rede nacional de GAV da APAV, esteve a cargo de uma 
técnica da Câmara Municipal de Odivelas (conforme 
disposto no Art.° 19.° do Protocolo, em vigor, celebrado 
em Dezembro de 2004), a qual solicitou licença sem 
vencimento e lhe foi concedida; 
 
a necessidade de manter aberto o GAV de Odivelas, agora 
em diferentes moldes do anteriormente acordado no 
Protocolo celebrado em Dezembro de 2004, o que 
justifica a presente versão e a revogação do documento 
anterior; 
 
É celebrado o presente Protocolo entre: 
 
Município de Odivelas, de ora em diante designado por 
“Município”, com sede na Rua Guilherme Gomes 
Fernandes, Quinta da Memória, pessoa colectiva n.º 504 
293 125, representado neste acto pela Presidente da 
Câmara Municipal, Dra. Susana de Carvalho Amador 
 
E 
 
Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, doravante 
designada por “APAV”, com sede na Rua José Estêvão, 
135 A, Piso 1, 1150-201 Lisboa, pessoa colectiva n.º 502 
547 952, neste acto representada pelo Vice-Presidente, Dr. 
João Lázaro 
 
Que se regerá pelo disposto nas cláusulas seguintes, que as 
partes aceitam e reciprocamente se obrigam a cumprir: 
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Cláusula Primeira 
(Objecto) 

 
O presente protocolo tem por objecto a cooperação no 
âmbito da promoção da protecção e apoio aos cidadãos 
vítimas de crime. 

 
Cláusula Segunda 

(Obrigações do Município de Odivelas) 
 

O Município de Odivelas compromete-se a: 
 
a) Manter o GAV de Odivelas nas instalações do Centro 
de Recursos I, sitas na Av. Amália Rodrigues, n.º 10 A, em 
Odivelas, nos três gabinetes, cedidos gratuitamente para o 
efeito, que se encontram devidamente mobilados e 
equipados, para que continuem a ser utilizados na 
prossecução exclusiva dos seus fins próprios, 
nomeadamente prestação de serviços de apoio aos 
cidadãos vítimas de crime e suas famílias nas suas 
comunidades; 
 
b) Continuar a assegurar o pagamento da renda mensal, da 
taxa de condomínio, dos consumos de água e de 
electricidade, da linha telefónica directa, da limpeza das 
instalações e da segurança; 
 
c) Apoiar financeiramente a manutenção do Gabinete de 
Apoio à Vítima de Odivelas, através da comparticipação 
financeira anual no valor de € 25.000,00 (vinte e cinco mil 
euros), destinados a subsidiar a contratação do/a gestor/a 
(responsável administrativo/a e técnico/a dos trabalhos 
do Gabinete), e a fazer face a despesas urgentes e 
inadiáveis detectadas pelos Técnicos Voluntários, que 
efectuam o atendimento e o acompanhamento 
personalizados; 
 
d) Proceder à divulgação da existência do GAV de 
Odivelas, dos seus serviços e horários, junto dos 
munícipes, dos serviços do Município, das Juntas de 
Freguesia e das instituições públicas e privadas presentes 
no Concelho através do site da Câmara Municipal; 
 
e) Permitir o acesso dos cidadãos ao Gabinete de Apoio à 
Vítima de Odivelas, com respeito pelas normas internas 
de segurança.  

 
Cláusula Terceira 

(Obrigações da APAV) 
 

A Associação Portuguesa de Apoio à Vítima compromete-
se a: 
 
a) Manter no espaço cedido o Gabinete de Apoio à Vítima 
de Odivelas, com um corpo de Voluntários qualificados 
para o atendimento e prestação de serviços de apoio 
emocional, jurídico, psicológico e social às vítimas de 
crime que ali se dirijam, designadamente as encaminhadas 
pelos serviços do Município; 
 

b) Assegurar uma carga horária de funcionamento de 35 
horas semanais; 
 
c) Utilizar correctamente as instalações, mobiliário e 
equipamento concedidos pelo Município de Odivelas e 
respeitar as normas internas e procedimentos do mesmo; 
 
d) Efectuar acções de sensibilização e/ou esclarecimento, 
gratuitamente, para as Instituições Particulares de 
Solidariedade Social (IPSS) sediadas no Concelho com 
vista a combater e prevenir a vitimação, de acordo com os 
recursos disponíveis; 
 
e) Colaborar sempre que solicitado nos programas, 
projectos e acções promovidos pelo Município de 
Odivelas dirigidos aos seus munícipes; 
 
f) Estabelecer parcerias activas com o CLAS de Odivelas 
para apoio efectivo a todas as vítimas de crime, familiares 
e/ou amigos e as demais pessoas abaladas pelo crime e 
pela vitimação residentes no Concelho de Odivelas; 
 
g) Publicitar, pelos meios normalmente utilizados pela 
APAV, a parceria configurada através deste Protocolo e 
os apoios concedidos pelo Município de Odivelas; 
 
h) Não transmitir o espaço para terceiros ou a utilizá-lo 
para o desenvolvimento de actividades estranhas aos seus 
fins, salvo autorização expressa, prévia e escrita da Câmara 
Municipal de Odivelas (CMO);  
 
i) Apresentar à CMO o plano de actividades do Gabinete 
de Apoio à Vítima de Odivelas; o relatório anual que 
informe sobre as actividades desenvolvidas, assim como, 
estatísticas dos processos de apoio de cada ano civil e dos 
locais de maior incidência de crime no Concelho por 
freguesia, que contemple o género, idades, tipo de crime e 
grau de parentesco até ao final do mês de Fevereiro do 
ano a que respeita e relatórios trimestrais estatísticos dos 
processos de apoio; 
 
j) Manter a CMO informada sempre que o GAV encerre e 
a colocar comunicação do mesmo na montra exterior, 
bem como de outros aspectos considerados relevantes no 
âmbito da cooperação mútua; 
 
k) Autorizar a utilização da sua marca “Gabinete de Apoio 
à Vítima” de Odivelas no âmbito do Protocolo enquanto 
se mantiver como parte no presente contrato; 
 
l) Considerar a prioridade a residentes no concelho de 
Odivelas nas iniciativas e actividades do Gabinete de 
Apoio à Vítima de Odivelas; 
 
m) Prestar apoio e consultoria técnica à CMO para 
projectos da sua iniciativa, sempre que estes se enquadrem 
no âmbito da actividade e objecto estatutário da APAV e 
daí não resultem encargos financeiros para a Associação.  
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Cláusula Quarta 
(Comparticipação) 

 
A comparticipação financeira referida na alínea c), da 
cláusula segunda, será concedida em quatro tranches, uma 
por trimestre e no final do mesmo, após entrega do 
relatório de actividades à Câmara Municipal, ao cuidado 
da Divisão de Assuntos Sociais, Unidade Orgânica que 
ficará responsável pela sua análise e por propor ao 
Executivo a transferência de verba. 

 
Cláusula Quinta 

(Condições da transferência) 
 

A referida comparticipação financeira será processada nos 
termos referidos na cláusula quarta desde que a APAV 
apresente atempadamente as competentes declarações 
válidas que comprovem ter esta Associação regularizada a 
sua situação contributiva, nomeadamente perante a 
Segurança Social e a Administração Fiscal (Finanças, 
Direcção-geral de Impostos) ou faculte à CMO 
autorização para proceder à consulta das mesmas através 
da internet.” 

 
Cláusula Sexta 

(incumprimento e rescisão do Protocolo) 
 

A falta de cumprimento do presente Protocolo ou o 
desvio dos seus objectivos por qualquer das partes 
contratantes, acarreta a imediata rescisão do mesmo. 

 
Cláusula Sétima 

(Duração do Protocolo) 
 

A duração do presente Protocolo é de um ano, a contar da 
data da sua outorga, automaticamente renovável por igual 
período de tempo. 

 
Cláusula Oitava 

(Denúncia do Protocolo) 
 

O presente Protocolo poderá ser denunciado por qualquer 
das Partes ora Contratantes mediante comunicação escrita, 
através de carta registada com aviso de recepção, com seis 
meses de antecedência antes do fim do contrato. 

 
Cláusula Nona 

(Revisão do protocolo) 
 

O presente protocolo poderá ser revisto a todo o tempo, 
por proposta de qualquer das partes, devendo as 
alterações acordadas constar de documento escrito e 
assinado por ambas as partes. 

 
Cláusula Décima 

(Norma transitória) 
 

Atendendo a que o presente Protocolo só produzirá 
efeitos a partir da data da sua outorga, excepcionalmente, 
no ano civil de 2009, a APAV receberá, após a assinatura 

deste, uma comparticipação financeira no valor de € 
6.250,00 (seis mil duzentos e cinquenta euros), 
correspondente à tranche do último trimestre. 

 
Cláusula Décima Primeira 

(Revogação do Protocolo existente) 
 

O presente Protocolo revoga o Protocolo em vigor, 
celebrado em Dezembro de 2004. 
 
O presente Protocolo é feito em duas vias, ficando um 
exemplar em poder de cada uma das Partes Contratantes. 
 
Odivelas, _____ de Outubro de 2009 

 
A Presidente da Câmara 

Municipal 
O Vice Presidente da Associação 
Portuguesa de Apoio à Vítima 

(Susana Amador) (João Lázaro)” 
 

(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

CONTRATOS-PROGRAMA 
 

 
 

CENTRO COMUNITÁRIO E PAROQUIAL DE FAMÕES 
 

Atribuição de um subsídio no montante global de 
€150.000,00 (cento e cinquenta mil euros) faseado pelos 
anos de 2009, 2010 e 2011, para a construção do 
equipamento social do Centro Comunitário e Paroquial de 
Famões (CCPF), com as valências de creche, centro de dia 
e serviço de apoio domiciliário, no âmbito da Candidatura 
ao Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos 
Sociais (PARES) – 2ª Fase, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2009/12539, de 09-10-01, e nos 
termos do Contrato-Programa anexo à Informação 
referida. 

 
 

“Contrato-Programa 
Considerando que: 

 
1. O Município de Odivelas tem um papel interveniente 
no apoio às instituições que desenvolvem actividades 
culturais, desportivas, sociais e religiosas na área 
geográfica do seu Concelho, considerando as mesmas 
parceiras determinantes na concretização dos seus 
objectivos; 
 
2. O Centro Comunitário Paroquial de Famões é uma 
Instituição Particular de Solidariedade Social que pretende 
reforçar o serviço que presta à população com o 
equipamento “Creche e Centro de Dia (construção de 
raiz)” nas valências de creche e centro de dia; 
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3. Nas valências de creche e centro de dia irão beneficiar, 
respectivamente, 66 e 60 utentes, sendo na sua grande 
maioria pessoas de fracos recursos económicos; 
 
4. Nas Grandes Opções do Plano, está prevista verba que 
pode ser destinada a um apoio financeiro municipal a esta 
obra, a título de subsídio no valor de € 150.000,00 (cento 
e cinquenta mil euros), a disponibilizar faseadamente nos 
anos 2009 (€50.000,00), 2010 (€50.000,00) e 2011 
(€50.000,00); 
 
5. O apoio destinado à prossecução de uma obra que visa 
a defesa dos direitos dos cidadãos na vertente do apoio 
social, se enquadra no âmbito das competências da 
Câmara Municipal, nos termos da alínea a), do n.º 4, do 
artigo 64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro com as 
alterações da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro; 
 
6. Compete ainda à Câmara Municipal, nos termos da 
alínea b), do n.º 4, do artigo 64.º, do citado diploma legal, 
prestar apoio às Instituições que desenvolvem actividades 
sociais, entre outras. 
 
Entre: 
 
O Município de Odivelas, com sede nos Paços do 
Concelho - Quinta da Memória, na Rua Guilherme 
Gomes Fernandes, 2675-372 Odivelas, pessoa colectiva 
com o n.º 504293125, representado pela Presidente da 
Câmara Municipal, Susana de Carvalho Amador, 
portadora do BI n.º 7740330, emitido em 21/02/2000, 
pelos SIC de Lisboa, adiante designado por Primeiro 
Outorgante; 
 
E 
 
O Centro Comunitário Paroquial de Famões, Instituição 
Particular de Solidariedade Social, com sede na Rua 
Marechal Gomes da Costa — Anexos da Igreja, 1685 
Famões, pessoa colectiva com o n.º 504707825, 
representado pelo seu Presidente da Direcção, Padre 
Aníbal Azevedo Rodrigues Pinto, portador do BI n.º 
6886073, emitido em 24/04/2007, pelo Arquivo de 
Identificação de Lisboa, adiante designado por Segundo 
Outorgante; 
 
É celebrado o presente Contrato-Programa que se rege 
pelas cláusulas seguintes, que as partes aceitam e 
reciprocamente se obrigam a cumprir: 

 
Cláusula 1.ª 
(Objecto) 

 
O presente Contrato-Programa visa regular os termos em 
que o Primeiro Outorgante subsidia o Segundo 
Outorgante para construção de um equipamento social 
com as valências de Creche e Centro de Dia. 

 
 
 

Cláusula 2.ª 
(Obrigações do Segundo Outorgante) 

 
1 - O Segundo Outorgante fica obrigado a: 
 
a) Canalizar todas as verbas recebidas no âmbito do 
presente Contrato-Programa, para a execução da obra 
descrita na Clausula 1.ª (Objecto); 
 
b) Afixar no local de realização da obra, em local de boa 
visibilidade, um painel de divulgação do financiamento 
obtido. 
 
2 - O não cumprimento cumulativo das obrigações 
elencadas no ponto n.º 1 da presente cláusula, acarreta a 
resolução do Contrato-Programa e a consequente 
devolução de todas as verbas já concedidas, no âmbito do 
mesmo. 

 
Cláusula 3.ª 

(Obrigações do Primeiro Outorgante) 
 

1 - O custo total da empreitada ascende acerca de € 
1.224.055,00 (um milhão, duzentos e vinte e quatro mil e 
cinquenta e cinco euros). 
 
2 - A Câmara Municipal de Odivelas comparticipará as 
referidas obras com € 150.000,00 (cento e cinquenta mil 
euros). 
 
3 - O pagamento do apoio atribuído pelo Município de 
Odivelas é efectuado em três tranches, da seguinte forma: 
 
a) € 50.000,00 (cinquenta mil euros) com a apresentação 
do auto de consignação dos trabalhos; 
 
b) € 50.000,00 (cinquenta mil euros) mediante a entrega 
dos autos de medição referentes à conclusão de 50% dos 
trabalhos a executar; 
 
c) € 50.000,00 (cinquenta mil euros) com a recepção 
provisória da obra. 
 
4 - Para efeitos de prova da conclusão dos 50% dos 
trabalhos a executar a Segunda Outorgante entregará ao 
Primeiro Outorgante um auto de medição dos trabalhos 
efectuados, o qual deverá estar assinado pelo empreiteiro 
da obra e pelo dono da obra. 
 
5 - O Primeiro Outorgante só procederá à entrega da 
segunda tranche, após a entrega do auto de medição 
referido no número anterior, e da confirmação através de 
vistoria ao local por um técnico do Município de Odivelas 
habilitado para o efeito que 50% dos trabalhos estão 
concluídos.  
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Cláusula 4ª 
(Período de Vigência do Contrato-Programa) 

 
O presente Protocolo produz efeitos a partir do momento 
da sua assinatura. 
 
Aceite e assinado em duplicado por ambas as partes, 
sendo um exemplar entregue a cada uma delas. 
 
Odivelas,      de Outubro de 2009 
 

O Primeiro Outorgante O Segundo Outorgante 
Susana de Carvalho Amador Aníbal Azevedo Rodrigues Pinto” 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ASSOCIAÇÃO DE PARALISIA CEREBRAL DE LISBOA (APCL) 
 

Atribuição de um subsídio no montante global de 
€150.000,00 (cento e cinquenta mil euros) faseado pelos 
anos de 2009, 2010 e 2011, para a construção do 
equipamento social designado de “Casas da Granja” da 
Associação de Paralisia Cerebral de Lisboa (APCL), com 
as valências de creche, lar residencial, residência autónoma 
e serviço de apoio domiciliário, no âmbito da candidatura 
ao Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos 
Sociais (PARES) – 2ª Fase, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2009/12459, de 2009-09-30, e nos 
termos do Contrato-Programa anexo à informação 
referida. 

 
 

“Contrato-Programa 
 

Considerando que: 
 
1. O Município de Odivelas tem um papel interveniente 
no apoio às instituições que desenvolvem actividades 
culturais, desportivas, sociais e religiosas na área 
geográfica do seu Concelho, considerando as mesmas 
parceiras determinantes na concretização dos seus 
objectivos; 
 
2. A Associação de Paralisia Cerebral de Lisboa (APCL) é 
uma Instituição Particular de Solidariedade Social que 
pretende servir a população com o equipamento “Casas 
da Granja” nas valências de creche, lar residencial, 
residência autónoma e serviço de apoio domiciliário; 
 
3. Nas valências de creche, lar residencial, residência 
autónoma e serviço de apoio domiciliário irão beneficiar, 
respectivamente, 66, 24, 10 e 100 utentes, sendo na sua 
grande maioria pessoas de fracos recursos económicos; 
 
4. Nas Grandes Opções do Plano, está prevista verba que 
pode ser destinada a um apoio financeiro municipal a esta 
obra, a título de subsídio no valor de € 150.000,00 (cento 
e cinquenta mil euros), a disponibilizar faseadamente nos 

anos 2009 (€50.000,00), 2010 (€50.000,00) e 2011 
(€50.000,00); 
 
5. O apoio destinado à prossecução de uma obra que visa 
a defesa dos direitos dos cidadãos na vertente do apoio 
social, se enquadra no âmbito das competências da 
Câmara Municipal, nos termos da alínea a), do n.º 4, do 
artigo 64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro com as 
alterações da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro; 
 
6. Compete ainda à Câmara Municipal, nos termos da 
alínea b), do n.º 4, do artigo 64.º, do citado diploma legal, 
prestar apoio às Instituições que desenvolvem actividades 
sociais, entre outras. 
 
Entre: 
 
O Município de Odivelas, com sede nos Paços do 
Concelho - Quinta da Memória, na Rua Guilherme 
Gomes Fernandes, 2675-372 Odivelas, pessoa colectiva 
com o n.º 504293125, representado pela Presidente da 
Câmara Municipal, Susana de Carvalho Amador, 
portadora do BI n.º 7740330, emitido em 21/02/2000, 
pelos SIC de Lisboa, adiante designado por Primeiro 
Outorgante; 
 
E 
 
A Associação de Paralisia Cerebral de Lisboa, Instituição 
Particular de Solidariedade Social, com sede na Av. D. 
Amélia - Lumiar, 1600-676 Lisboa, pessoa colectiva com o 
n.º 506610624, representado pelo seu Presidente, José 
Manuel Fortuna de Carvalho Antelo, portador do BI n.º 
32622, emitido em 07/04/1993, pelo SIC de Lisboa, 
adiante designado por Segundo Outorgante; 
 
É celebrado o presente Contrato-Programa que se rege 
pelas cláusulas seguintes, que as partes aceitam e 
reciprocamente se obrigam a cumprir: 

 
Cláusula 1.ª 
(Objecto) 

 
O presente Contrato-Programa visa regular os termos em 
que o Primeiro Outorgante subsidia o Segundo 
Outorgante para construção de um equipamento social 
com as valências de Creche, Lar Residencial, Residência 
Autónoma e Serviço de Apoio Domiciliário. 

 
Cláusula 2.ª 

(Obrigações do Segundo Outorgante) 
 

1 - O Segundo Outorgante fica obrigado a: 
 
a) Canalizar todas as verbas recebidas no âmbito do 
presente Contrato-Programa, para a execução da obra 
descrita na Clausula 1.ª (Objecto); 
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b) Afixar no local de realização da obra, em local de boa 
visibilidade, um painel de divulgação do financiamento 
obtido. 
 
2 - O não cumprimento cumulativo das obrigações 
elencadas no ponto n.º 1 da presente cláusula, acarreta a 
resolução do Contrato-Programa e a consequente 
devolução de todas as verbas já concedidas, no âmbito do 
mesmo. 

 
Cláusula 3.ª 

(Obrigações do Primeiro Outorgante) 
 

1 - O custo total da empreitada ascende acerca de € 
1.224.055,00 (um milhão, duzentos e vinte e quatro mil e 
cinquenta e cinco euros). 
 
2 - A Câmara Municipal de Odivelas comparticipará as 
referidas obras com € 150.000,00 (cento e cinquenta mil 
euros). 
 
3 - O pagamento do apoio atribuído pelo Município de 
Odivelas é efectuado em três tranches, da seguinte forma: 
 
a) € 50.000,00 (cinquenta mil euros) com a apresentação 
do auto de consignação dos trabalhos; 
 
b) € 50.000,00 (cinquenta mil euros) mediante a entrega 
dos autos de medição referentes à conclusão de 50% dos 
trabalhos a executar; 
 
c) € 50.000,00 (cinquenta mil euros) com a recepção 
provisória da obra. 
 
4 - Para efeitos de prova da conclusão dos 50% dos 
trabalhos a executar a Segunda Outorgante entregará ao 
Primeiro Outorgante um auto de medição dos trabalhos 
efectuados, o qual deverá estar assinado pelo empreiteiro 
da obra e pelo dono da obra. 
 
5 - O Primeiro Outorgante só procederá à entrega da 
segunda tranche, após a entrega do auto de medição 
referido no número anterior, e da confirmação através de 
vistoria ao local por um técnico do Município de Odivelas 
habilitado para o efeito que 50% dos trabalhos estão 
concluídos. 

 
Cláusula 4.ª 

(Período de Vigência do Contrato-Programa) 
 

O presente Protocolo produz efeitos a partir do momento 
da sua assinatura. 
 
Aceite e assinado em duplicado por ambas as partes, 
sendo um exemplar entregue a cada uma delas. 
 
Odivelas,        de Outubro de 2009 
 
 
 

O Primeiro Outorgante O Segundo Outorgante 

Susana de Carvalho Amador 
José Manuel Fortuna de 

Carvalho Antelo” 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA PÓVOA DE SANTO ADRIÃO 
 

Revogação do 33º ponto da deliberação tomada na 24ª 
Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, do 
dia 17-12-2008, (Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões n.º 24 de 2008, página 29), referente ao pedido 
de atribuição de apoio financeiro para a construção de 
equipamento social com as valências de lar de 3ª idade, 
centro de dia e apoio domiciliário da Santa Casa da 
Misericórdia da Póvoa de Santo Adrião, bem como 
aprovar a atribuição de um subsídio no montante global 
de €250.000,00 (duzentos e cinquenta mil euros) à Santa 
Casa da Misericórdia da Póvoa de Santo Adrião para 
apoio à construção do equipamento social com as 
valências de Lar de 3ª Idade, Centro de Dia e Apoio 
Domiciliário, de acordo com o proposto na informação 
n.º Interno/2009/12350, de 2009-09-28, e no âmbito do 
Contrato-Programa anexo à informação referida. 

 
 

“Contrato-Programa 
 

Considerando que: 
 
1. O Município de Odivelas tem um papel interveniente 
no apoio às instituições que desenvolvem actividades 
culturais, desportivas, sociais e religiosas na área 
geográfica do seu Concelho, considerando as mesmas 
parceiras determinantes na concretização dos seus 
objectivos; 
 
2. A Santa Casa da Misericórdia da Póvoa de Santo Adrião 
é uma Instituição Particular de Solidariedade Social que 
pretende servir a população nas valências de Lar, Centro 
de Dia e Serviço de Apoio Domiciliário; 
 
3. Nas valências de Lar, Centro de Dia e Serviço de Apoio 
Domiciliário irão beneficiar, respectivamente, 30, 30 e 100 
utentes, sendo na sua grande maioria pessoas de fracos 
recursos económicos; 
 
4. Nas Grandes Opções do Plano, está prevista verba que 
pode ser destinada a um apoio financeiro municipal a esta 
obra, a título de subsídio no valor de € 250.000,00 
(duzentos e cinquenta mil euros), a disponibilizar 
faseadamente nos anos 2009 (€50.000,00), 2010 
(€100.000,00) e 2011 (€100.000,00); 
 
5. O apoio destinado à prossecução de uma obra que visa 
a defesa dos direitos dos cidadãos na vertente do apoio 
social, se enquadra no âmbito das competências da 
Câmara Municipal, nos termos da alínea a), do n.º 4, do 
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artigo 64.°, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro com as 
alterações da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro; 
 
6. Compete ainda à Câmara Municipal, nos termos da 
alínea b), do n.º 4, do artigo 64.°, do citado diploma legal, 
prestar apoio às Instituições que desenvolvem actividades 
sociais, entre outras.  
 
Entre: 
 
O Município de Odivelas, com sede nos Paços do 
Concelho - Quinta da Memória, na Rua Guilherme 
Gomes Fernandes, 2675-372 Odivelas, pessoa colectiva 
com o n.º 504293125, representado pela Presidente da 
Câmara Municipal, Susana de Carvalho Amador, 
portadora do BI n.º 7740330, emitido em 21/02/2000, 
pelos SIC de Lisboa, adiante designado por Primeiro 
Outorgante; 
 
E 
 
A Santa Casa da Misericórdia da Póvoa Santo Adrião, 
Instituição Particular de Solidariedade Social, com sede 
Rua Almirante Gago Coutinho (E.N. 8), Póvoa de Santo 
Adrião, pessoa colectiva cm o n.º 502638400, 
representado pelo seu Provedor, José Carlos Fonseca 
Ferreira, portador do BI n.º 3810888, emitido em 
17/06/1999, pelo SIC de Lisboa, e pelo seu Tesoureiro 
João Pedro dos Santos Palminha Estêvão, portador do BI 
n.º 6261849, emitido em 24/01/2001, pelo SIC de Lisboa, 
adiante designado por Segundo Outorgante; 
 
  
É celebrado o presente Contrato-Programa que se rege 
pelas cláusulas seguintes, que as partes aceitam e 
reciprocamente se obrigam a cumprir: 

 
Cláusula 1.ª 
(Objecto) 

 
O presente Contrato-Programa visa regular os termos em 
que o Primeiro Outorgante subsidia o Segundo 
Outorgante para construção de um equipamento social 
com as valências de Lar de 3.ª idade, Centro de Dia e 
Serviço de Apoio Domiciliário. 

 
Cláusula 2.ª 

(Obrigações do Segundo Outorgante) 
 

1 - O Segundo Outorgante fica obrigado a: 
 
a) Canalizar todas as verbas recebidas no âmbito do 
presente Contrato-Programa, para a execução da obra 
descrita na Clausula 1.ª (Objecto); 
 
b) Afixar no local de realização da obra, em local de boa 
visibilidade, um painel de divulgação do financiamento 
obtido. 
 

2 - O não cumprimento cumulativo das obrigações 
elencadas no ponto n.º 1 da presente cláusula, acarreta a 
resolução do Contrato-Programa e a consequente 
devolução de todas as verbas já concedidas, no âmbito do 
mesmo. 

 
Cláusula 3.ª 

(Obrigações do Primeiro Outorgante) 
 

1 - O custo total da empreitada ascende a € 1.500.000,00 
(um milhão e quinhentos mil euros). 
 
2 - A Câmara Municipal de Odivelas comparticipará as 
referidas obras com € 250.000,00 (duzentos e cinquenta 
mil euros). 
 
3 - O pagamento do apoio atribuído pelo Município de 
Odivelas é efectuado em três tranche, da seguinte forma: 
 
a) € 50.000,00 (cinquenta mil euros) com a apresentação 
do auto de consignação dos trabalhos; 
 
b) € 100.000,00 (cem mil euros) mediante a entrega dos 
autos de medição referentes à conclusão de 50% dos 
trabalhos a executar; 
 
c) € 100.000,00 (cem mil euros) com a recepção provisória 
da obra. 
 
Para efeitos de prova da conclusão dos 50% dos trabalhos 
a executar a Segunda Outorgante entregará ao Primeiro 
Outorgante um auto de medição dos trabalhos efectuados, 
o qual deverá estar assinado pelo empreiteiro da obra e 
pelo dono da obra. 
 
O Primeiro Outorgante só procederá à entrega da segunda 
tranche, após a entrega do auto de medição referido no 
número anterior, e da confirmação através de vistoria ao 
local por um técnico do Município de Odivelas habilitado 
para o efeito que 50% dos trabalhos estão concluídos. 

 
Cláusula 4.ª 

(Período de Vigência do Contrato-Programa) 
 

O presente Protocolo produz efeitos a partir do momento 
da sua assinatura. 
 
Aceite e assinado em duplicado por ambas as partes, 
sendo um exemplar entregue a cada uma delas. 
 
Odivelas,      de Outubro de 2009 

 
O Primeiro Outorgante O Segundo Outorgante 

Susana de Carvalho Amador José Carlos Fonseca Ferreira 

 e 

 João Pedro Estêvão” 

 
(Aprovado por unanimidade) 
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REMODELAÇÃO DE ESCOLA 
 

 
 

REMODELAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA 2, 3 
GONÇALVES CRESPO NA PONTINHA 

 
Ratificação da decisão da aprovação de erros e/ou 
omissões aceites pelo Júri, do concurso para remodelação 
da escola básica 2,3 Gonçalves Crespo, na Pontinha, nas 
reuniões realizadas a 7 e 8 de Maio de 2009, de acordo 
com o proposto na informação n.º Interno/2009/11891, 
de 2009-09-17, e nos termos das Actas de reunião do júri 
do concurso constantes a folhas 1583 a 1655 e 1663 e 
1664 do processo n.º 1866/PO-DOMT, anexas à 
informação referida. 
 
(Ratificado por unanimidade) 

 
 
 
 

SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA INFANTIL E JUVENIL DA RAMADA 
 

Rectificação do montante a atribuir, no âmbito da 
candidatura ao Programa de Apoio às Entidades Sociais 
de Odivelas (PAESO) - Sub-Programa A, à Associação 
Comunitária Infantil e Juvenil da Ramada. O montante a 
atribuir é de €2.970,00 (dois mil novecentos e setenta 
euros), em vez de €2.230,00 (dois mil duzentos e trinta 
euros), valor anteriormente aprovado na 17.ª Reunião 
Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, de 9 de 
Setembro de 2009 (Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões n.º 17/2009, de 22 de Setembro, pág. 15), de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2009/12393, de 2009.09.29. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

CENTRO INFANTIL NI-NÓ-NI DA CRUZ VERMELHA PORTUGUESA 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 

 
Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte, ao 
Centro Infantil Ni-Nó-Ni da Cruz Vermelha Portuguesa, 
no âmbito do Programa de Apoio às Entidades Sociais de 
Odivelas (PAESO) - Subprograma D, a realizar em 
veículo municipal no dia 5 de Novembro de 2009, para 
deslocação a Famões, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2009/12848, de 2009.10.12. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

ASSOCIAÇÃO CULTURAL SOCIAL E DESPORTIVA DA ARROJA 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 

 
Ratificação do despacho da Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, datado de 2009.10.02, para a 
atribuição de um apoio, sob a forma de transporte, à 
Associação Cultural Social e Desportiva da Arroja, no 
âmbito do Programa de Apoio ao Associativismo 
Desportivo de Odivelas (PAADO) – Medida 6, realizado 
em veículo municipal no dia 10 de Outubro de 2009, para 
deslocação a Azambuja, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2009/12439, de 2009.10.30. 
 
(Ratificado por unanimidade) 

 
 
 

GINÁSIO CLUBE DE ODIVELAS 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 

 
Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte, ao 
Ginásio Clube de Odivelas, no âmbito do Programa de 
Apoio ao Associativismo Desportivo de Odivelas 
(PAADO) – Medida 6, a realizar em veículo municipal no 
dia 14 de Novembro de 2009, para deslocação a Aljustrel, 
de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2009/12844, de 2009.10.12. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PÓVOA DE SANTO ADRIÃO ATLÉTICO CLUBE 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 

 
Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte, ao 
Póvoa de Santo Adrião Atlético Clube, no âmbito do 
Programa de Apoio ao Associativismo Desportivo de 
Odivelas (PAADO) – Medida 6, a realizar em veículo 
municipal no dia 8 de Novembro de 2009, para 
deslocação a Almeirim, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2009/12934, de 2009.10.13. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

CORPO NACIONAL DE ESCUTAS 
AGRUPAMENTO 69 DE ODIVELAS 

CEDÊNCIA DE APOIO LOGISTICO E TRANSPORTE MUNICIPAL 
 

Atribuição de apoios ao Corpo Nacional de Escutas – 
Agrupamento 69 de Odivelas, no âmbito do Programa de 
Apoio ao Associativismo Juvenil do Concelho de Odivelas 
(PAJO), Sub programa B3, sob a forma de cedência de 
material logístico (40 mesas e 140 cadeiras) e Programa D, 
sob a forma de transporte, a realizar em veículo municipal 
nos dias 6 e 9 de Novembro de 2009, para deslocação à 
sede do Agrupamento (para entrega e recolha do referido 
material, respectivamente), de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2009/12588, de 2009.10.02. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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CENTRO DE CULTURA E DESPORTO 
DOS TRABALHADORES DO MUNICÍPIO DE ODIVELAS 

CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 
 

Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte, ao 
Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores do 
Município de Odivelas, enquadrável no disposto da alínea 
o) do número 1 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro, a realizar em veículo municipal no dia 31 de 
Outubro de 2009, para deslocação ao Alviela, de acordo 
com o proposto na informação n.º Interno/2009/12875, 
de 2009.10.12. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ODIVELAS FUTEBOL CLUBE 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 

 
Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte, ao 
Odivelas Futebol Clube, enquadrável no disposto da 
alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 
de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro, e na alínea b) do n.º 2 do artigo 21.º da Lei n.º 
159/99, de 14 de Setembro, a realizar em veículo 
municipal no dia 1 de Novembro de 2009, para 
deslocação a Coimbra, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2009/12875, de 2009.10.08. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA INFANTIL E JUVENIL DA RAMADA 
TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS 

 
Isentar a Associação Comunitária Infantil e Juvenil da 
Ramada do pagamento das taxas de utilização do Pavilhão 
Desportivo da Ramada, no dia 05 de Junho de 2009, no 
montante global de € 87,65 (oitenta e sete euros e sessenta 
e cinco cêntimos), de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2009/12545, de 2009.10.02. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

CORPO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CANEÇAS 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 

 
Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte, ao 
Corpo dos Bombeiros Voluntários de Caneças, 
enquadrável no disposto da alínea b) do número 4 do 
artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, a realizar 
em veículo municipal no dia 31 de Outubro de 2009, para 
deslocação a Ponte de Sor, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2009/13162, de 2009.10.19. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 
 
 

DESPACHOS 
 

 
 

PRESIDÊNCIA 
 

 
 

DESPACHO N.° 101/PRES/2009 
 

Assunto: 1.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas - Novo Executivo 
 
Considerando que foi designado, através do edital n.º 
26/2009, de 16 de Outubro de 2009, divulgado pela 
Assembleia Municipal do Município de Odivelas, o dia 3 
de Novembro de 2009, para data de instalação dos órgãos 
autárquicos, determino, em face da inoportunidade da 
data anteriormente fixada, desmarcar a Reunião Ordinária 
da Câmara Municipal agendada para o dia 4 de Novembro 
de 2009 e em sua substituição, convocar a nova Vereação 
para a 1.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, a realizar no próximo dia 11 de Novembro de 
2009, pelas 9h30m, nos Paços do Concelho. 
 
1. O presente despacho será posteriormente submetido a 
ratificação do órgão executivo, nos termos do disposto no 
n.º 3, do art.º 68°, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 
com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 
11 de Janeiro, 
 
2. À SAOM, para publicitação através de edital. 
 
Odivelas, 27 de Outubro de 2009 
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNIPAL 
Susana de Carvalho Amador 

 
 
 
 

OUTROS DESPACHOS 
 

 
 

DESPACHO N.° 13/DDGOU/2009 
 

Assunto: Subdelegação de competências 
 
ANTÓNIO HENRIQUE MOREIRA DE SOUSA, 
Director do Departamento de Gestão e Ordenamento 
Urbanístico da Câmara Municipal de Odivelas, no uso das 
competências em mim delegadas pela Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas, pelo Despacho n.º 

42/PRES/2008, ao abrigo pelos artigos 70° da Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro, com as alterações 
introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 
5°/n.os 2, 11°/n.º 10 e 75° do Decreto-Lei n.º 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.º 442/91, de 15 de 
Novembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 
6/96, de 31 de Janeiro, sem prejuízo e independentemente 
da subdelegação de competências a que se refere o meu 
despacho n.º 10/DDGOU/2008, de 2 de Junho, pelo 
presente SUBDELEGO no Sr. Eng.º Rui Alexandre 
Lopes Onofre, Técnico Superior, para serem exercidas no 
âmbito da Divisão de Fiscalização Urbanística, deste 
Departamento, as competências previstas pelos artigos 
68° e 70° n.º 3 da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 
alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, que a 
seguir se enunciam: 
 
a) Assinar ou visar a correspondência da Câmara 
Municipal, com excepção da dirigida a organismos ou 
entidades públicos; 
 
b) 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 27 de 
Outubro a 10 de Novembro de 2009. 
 

Odivelas, 26 de Outubro de 2009 
O Director do D.G.O.U., 
António de Sousa, Arqt.° 

 
 


