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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 
 

DDEELLIIBBEERRAAÇÇÕÕEESS  
 
 

55ªª  RREEUUNNIIÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  
  

rreeaalliizzaaddaa  eemm  66  ddee  MMaarrççoo  ddee  22000022  
 
 
 
 

ACTA 
 

 
ACTA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 
 

Acta da 4ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, realizada em 20 de Fevereiro de 2002. 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

PLANO E ORÇAMENTO 
 

 
Segunda alteração orçamental nos termos e de acordo 
com a informação n.º 09/DP/2002, de 22 de Fevereiro de 
2002, e nos termos dos mapas juntos em anexo à 
referida informação. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

ODIVELGEST – GESTÃO DE EQUPIMAMENTOS, 
E.M. 

 

 
PRESTAÇÃO DE CONTAS 2001 

DA ODIVELGEST-GESTÃO DE EQUIPAMENTOS,E.M. 
 

Relatório e Contas de 2001 da Odivelgest – Gestão de 
Equipamentos, E.M., bem como a aplicação de 
resultados proposta pela respectiva Administração, de 
acordo com a informação n.º 10/DFA/DP/2002, de 
01.03.2002. 

Proposto ainda a atribuição de um voto de louvor aos 
elementos do Conselho de Administração da Odivelgest, 
respectivamente o Sr. Presidente do Conselho de 
Administração José Miguel Ramos, O Sr. Vogal Pedro 
Inverno e o Sr. Vogal Luís Salmonete. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

REPOSIÇÃO DE CAPITAL SOCIAL 
DA ODIVELGEST-GESTÃO DE EQUIPAMENTOS,E.M. 

 
Reposição do capital social da Odivelgest, E.M., 
mediante a transferência para a empresa Municipal do 
valor de € 643.124,90 (seiscentos e quarenta e três mil, 
cento e vinte e quatro euros e noventa cêntimos), de 
acordo com o proposto na informação n.º 
11/DFA/DP/2002 de 2002.03.01. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

NOMEAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO 
DE ADMINISTRAÇÃO DA ODIVELGEST,E.M. 

DEFINIÇÃO DO ESTATUTO REMUNERATÓRIO 
 
 

“Considerando que: 
 
1. Nos termos do n.º 3 do artigo 9º da Lei 58/98, de 18 de 

Agosto (Lei das Empresas Municipais Intermunicipais 
e Regionais), o mandato dos órgão sociais das 
empresas municipais é coincidente com o mandato 
dos titulares dos órgãos autárquicos; 

 
2. De acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 10º do 

mesmo diploma, compete à Câmara Municipal a 
nomeação do Presidente e dos demais membros do 
conselho de administração da empresa; 

 
3. Em conformidade com o estabelecido na alínea h) do 

artigo 16° do referido diploma, compete à Câmara 
Municipal definir o estatuto remuneratório dos 
membros do Conselho de Administração; 

 
4. De harmonia com disposto no artigo 3º daquele 

diploma legal, se aplica subsidiariamente às empresas 
municipais o regime das empresas públicas; 

 
5. Em matéria de remuneração dos membros do 

conselho de gestão ou de administração das 
empresas públicas rege a Resolução do Conselho de 
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Ministros n.º 29/89, de 26 de Agosto, actualizada pelo 
Despacho n.º 19 065/2001, de 28 de Agosto, do 
Ministro das Finanças, publicado no Diário da 
República, II Série, de 12 de Setembro; 

 
6. Em conformidade com o disposto no n.º 5 da referida 

Resolução do Conselho de Ministros, a Odivelgest - 
Gestão de Equipamentos Municipais, E.M. está 
incluída no Grupo C, tendo sido fixada pela Comissão 
Instaladora do Município de Odivelas a sua 
complexidade de gestão no Nível 3, de acordo com o 
n.º 10 da mesma Resolução; 

 
Proponho o seguinte: 
 
A - Que a Câmara Municipal nomeie para presidente do 

conselho de administração da Odivelgest - Gestão de 
Equipamentos Municipais, E.M., o Senhor Hugo 
Manuel Santos Martins e para vogais os Senhores 
Pedro Francisco Carvalho Inverno e Rui Manuel 
Rodrigues Francisco;” 

 
(Aprovado por maioria) 
 
 
 
“B - Que o estatuto remuneratório dos membros do 

Conselho de Administração seja definido nos termos 
da Resolução do Conselho de Ministros n.º 29/89, de 
26 de Agosto, actualizada pelo Despacho do Ministro 
das Finanças acima citado, fixando-se a gratificação a 
atribuir aos vogais num valor equivalente a 2 % do 
valor base da remuneração do Presidente da Câmara 
Municipal por cada reunião do conselho de 
administração em que participem, regime este idêntico 
ao dos vereadores em regime de não permanência, 
conforme artigo 10º do Estatuto dos Eleitos Locais, na 
redacção que lhe foi conferida pela Lei n.º 86/2001, de 
10 de Agosto. 
Nestes termos, o presidente do conselho de 
administração auferirá o valor de € 2.736,90, 
acrescido de 30% a título de abono para despesas de 
representação, nos termos do n.º 13 da referida 
Resolução do Conselho de Ministros, e os vogais 
receberão € 68,98 por cada reunião do Conselho de 
Administração a que estiverem presentes. 
 
 

Odivelas, 28 de Fevereiro de 2002. 
 

O Presidente da Câmara Municipal 
(a) Manuel Varges” 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 

PROPOSTA 
 

 

 

REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ODIVELAS 
NA ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS PARA ESTUDOS 

E GESTÃO DA ÁGUA (AMEGA) 
 

 

Apresentação, pelo Sr. Presidente da Câmara, Dr. 

Manuel Varges, da seguinte proposta: 

 

“Considerando que: 

 

1. O Município de Odivelas integra a AMEGA - 

Associação de Municípios para Estudos e Gestão da 

Água; 

 

2. A representação de cada um dos municípios 

associados é assegurada obrigatoriamente, nos 

termos do artigo 14º  dos respectivos Estatutos e do 

nº 1 do artigo 8º da Lei 172/99, de21 de Setembro, 

pelos Presidentes das respectivas Câmaras 

Municipais; 

 

3. Essa representação pode ainda ser assegurada, em 

regime de substituição, nos termos do mesmo artigo 

14º dos Estatutos, por um Vereador; 

 

Tenho a honra de propor: 

 

- Que, nos termos do artigo 14º dos Estatutos da 

AMEGA, a representação do Município de Odivelas na 

Assembleia Intermunicipal daquela Associação seja 

assegurada, nas minhas impossibilidades, pelo Senhor 

Vereador Alexandrino Saldanha. 

 

Odivelas, 5 de Fevereiro de 2002 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

(a) Manuel Varges” 

 

(Aprovada por maioria) 
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JUVENTUDE 
 

 
 

SEMANA DA JUVENTUDE 
 

Proposto, nos termos da informação n.º 43/DASJ/DAJ/02 
de 28.02.2002, a realização da iniciativa “Semana da 
Juventude” no período compreendido entre 8 e 14 de 
Abril de 2002, sendo os custos previstos com esta 
actividade de € 69.831,71 em aquisição de serviços e de 
€ 9.975,96 em bens não duradouros. Esta iniciativa 
apresenta três vertentes distintas, incluindo cada uma 
delas diversas actividades: 
 
• Vertente Cultural e Pedagógica - Lançamento do 

Cartão Jovem, Tertúlia de Poesia, Maratona 
Fotográfica e sua Exposição; 

 
• Vertente Desportiva - Desportos Radicais e Jogos 

Temáticos; 
 
• Vertente Lúdica - Estúdio Móvel, Café Concerto, 

Concerto Final. 
 
 
Esta iniciativa possui como objectivos: 
 
- Celebrar o Mês da Juventude, aliciando os jovens a 

participar em várias iniciativas de carácter lúdico-
pedagógico e proporcionar espaços de formação e 
relacionamento interpessoal; 

- Co-responsabilizar os jovens na organização da 
semana que lhes é especificamente dedicada 
aproximando-os da autarquia, numa perspectiva de 
parceria que se deseja continuada; 

- Promover o intercâmbio entre os jovens do 
Município. 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROGRAMA DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO JUVENIL 
DE ODIVELAS (PAJO) - ALTERAÇÕES 

 
Alterações introduzidas ao PAJO – Programa de Apoio ao 
Associativismo Juvenil de Odivelas, de acordo com o 
texto constante do documento anexo à informação n.º 
39/DASJ/DAJ/02 de 26.02.2002, que se publica na 
íntegra, sendo que o sublinhado corresponde às 
alterações efectuadas ao programa já existente. 
 

“Programa de Apoio ao Associativismo Juvenil 
do Município de Odivelas 

 
 

OBJECTIVOS 
 
 

O Município de Odivelas tem como objectivo, na área da 
juventude, promover e apoiar “projectos que visem uma 
maior diversidade e qualidade de actividades/serviços na 
área da juventude, em desejável articulação com outros 
serviços municipais e/ou instituições/associações que 
actuem na área”; 
 
Implementar e apoiar projectos que contribuam, de forma 
inequívoca, para a prevenção de comportamentos de 
risco e de factores de exclusão dos jovens, promovendo 
um desenvolvimento pessoal equilibrado e uma 
adequada integração na vida económica, social e 
cultural; 
 
Promover e dinamizar o Associativismo Juvenil, formal 
e/ou informal, criando as condições para a sua 
implementação e desenvolvimento, 
 
Assegurar directamente serviços e instrumentos de 
informação e apoio aos jovens, facilitando o seu 
conhecimento de oportunidades e mecanismos 
específicos de apoio existentes em diversos âmbitos;” 
In: Regulamento Orgânico do Município de Odivelas, artigo 29. 

 
No sentido de concretização  destes objectivos é criado o  
Programa de Apoio ao Associativismo Juvenil de 
Odivelas (PAJO). 
 
O objectivo do programa é apoiar as Associações 
Juvenis do Município de Odivelas, sem fins lucrativos, 
que desenvolvam iniciativas meritórias e/ou entidades, 
sem fins lucrativos,  que desenvolvam um trabalho 
relevante em prol da juventude. 

 
 

Apoios às Iniciativas Juvenis 
 
 

Quem se pode candidatar? 
 
Associações Juvenis 
Associações de Estudantes 
 
Como se pode candidatar? 
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Ofício dirigido ao Presidente da Câmara Municipal de 
Odivelas a solicitar o apoio a que se candidatam, 
juntando as respectivas fichas de candidatura, 
devidamente preenchidas. 
 
Onde se deve dirigir? 
 
Departamento de Assuntos Sociais e Juventude / Divisão 
de Apoio à Juventude, 
Urbanização da Ribeirada, Lote 52, 
2675 - 346 Odivelas 
Tel. 21 934 45 50 / Fax: 21 934 45 59 
 
 
NOTA: A candidatura não significa que o Município se 
comprometa a garantir o apoio solicitado. Tal decisão 
será sempre condicionada pelas verbas destinadas ao 
Orçamento do Município para o PAJO. 

 
 

Análise das Candidaturas 
 
 

Após a sua recepção, a Divisão de Apoio à Juventude 
analisa a(s) candidatura(s) na sua especificidade. 
 
Para que a atribuição das verbas seja equilibrada e justa, 
todas as candidaturas ao PAJO serão sujeitas a uma 
cuidadosa avaliação, de acordo com os seguintes 
critérios gerais: 
 
o Número de associados; 
o Enquadramento técnico e humano; 
o Colaboração com a autarquia; 
o Nível de desenvolvimento da comunidade nas 

actividades propostas; 
o Desenvolvimento de projectos inovadores; 
o Desenvolvimento de projectos com adequado 

enquadramento; 
o Nível de concretização das verbas atribuídas pelo 

Município no ano anterior; 
 
O resultado desta avaliação será a base de apreciação 
de todas as candidaturas ao PAJO. 

 
 

PROGRAMA A 
Actividade Regular 

 
 

O objectivo deste programa é comparticipar 
financeiramente todas as Associações Juvenis que 

promovam actividades culturais / formação juvenil com 
regularidade. 
 
A cada Associação Juvenil que se candidate a este 
programa será atribuída uma verba mínima de 249.40 € 
(50 000$00) – subsídio mínimo garantido.  
 
Para o efeito, deverá ser entregue até 15 de Dezembro 
de cada ano o seu plano de actividades. 

 
 

PROGRAMA B 
Formação 

 
 

Este apoio será concedido no âmbito de qualquer acção 
que se relacione com as várias áreas de formação e que 
apresente interesse para os diferentes agentes. 
As candidaturas só serão consideradas com a 
apresentação do programa de formação. 
 
A comparticipação a conceder será até ao montante 
máximo de 30% do orçamento apresentado. O limite de 
comparticipação financeira do Município não poderá 
exceder o montante máximo de 2.493.99 € (500.000$00). 
 
Para o efeito o pedido deverá ser formulado 1 mês antes 
da actividade. 

 
 

PROGRAMA C 
Infra Estruturas 

 
Grupo I - Execução de Obras de Beneficiação 

 
 

Com o decorrer dos anos e devido à sua utilização, as 
instalações das Associações Juvenis vão-se 
degradando, não garantindo condições de segurança, 
nem de conforto adequado para os jovens. 
 
Com este programa, o Município pretende melhorar, de 
uma forma faseada e de acordo com critérios rigorosos, 
as instalações das Associações Juvenis. 
 
As candidaturas só serão consideradas com a 
apresentação de uma proposta justificada de intervenção 
em obra, acompanhada dos respectivos comprovativos. 
 
A aprovação de cada candidatura depende dos critérios 
a seguir referidos e do orçamento disponível, sendo 
proposta em cada ano qual ou quais as candidaturas que 
serão contempladas com o apoio da Município. 
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Critérios de avaliação das candidaturas: 
 
o Estado de conservação da instalação 
o Objectivo da intervenção 
o Utilização actual e prevista após a intervenção 
o Utilização das instalações por outras entidades 
o Implantação social e juvenil da Associação Juvenil 
 
Comparticipação financeira 
 
A comparticipação a conceder será até ao máximo de 
60% do orçamento apresentado para a realização da 
obra. 
 
O limite de comparticipação financeira do Município será 
de 4.987.98 € (1.000.000$00). 
 
O apoio será concedido da seguinte forma: 
 
1ª Tranche – 50% - após a aprovação da candidatura 
 
2ª Tranche – 50% após a conclusão da obra (certificada 
pelos serviços). 
 
Prazo de candidatura 
 
Até ao dia 15 de Novembro. 

 
 

Grupo II – Apoio para a Construção de Imóveis 
 
 

Destina-se a comparticipar financeiramente as 
Associações Juvenis que pretendam construir 
instalações e que necessitam de projectos  e de 
financiamentos avultados. 
 
As candidaturas a este programa só serão consideradas 
com a apresentação de um projecto devidamente 
justificado de construção, acompanhada dos respectivos 
comprovativos e pareceres técnicos. 
 
A aprovação de cada candidatura dependerá dos 
critérios que adiante se referem e do orçamento 
disponível, sendo propostas em cada ano qual ou quais 
as candidaturas que serão contempladas com o apoio do 
Município de Odivelas. 
 
São critérios de avaliação: 
 

o Necessidades do Concelho em relação às 
instalações que a Associação pretende construir; 

 
o Função social e utilidade pública da(s) 

instalação(ões) a construir; 
 
o Garantia de comparticipação sobre o valor total da 

obra por parte da Administração Central à 
associação requerente. 

 
o Capacidade de autofinanciamento  
 
A comparticipação a conceder será  até ao máximo de 
30% do orçamento apresentado para a realização da 
obra. 
 
O limite de comparticipação financeira do Município de 
Odivelas será de 249.398.94 € (50.000.000$00). 
 
A disponibilização da comparticipação será concedida 
por etapas, sendo os prazos de pagamento  
determinados pela evolução e/ou fases da obra. 
 
Prazo de Candidatura 
 
Até ao dia 30 de Setembro. 

 
 

PROGRAMA D 
Aquisição de Bens e Equipamentos 

 
 

GRUPO I - Aquisição de material necessário para o bom 
funcionamento da associação. 

 
Destina-se à aquisição de equipamento  que esteja 
enquadrado nos objectivos da Associação Juvenil. 
 
Esta candidatura só poderá ser aceite mediante a 
apresentação de: 
 
o Um relatório pormenorizado do material que se 

pretende adquirir; 
o Informações quanto à sua necessidade e aplicação; 
o Local e condições de armazenamento. 
 
Apoia-se até ao limite máximo de 50% do orçamento 
apresentado, desde que as propostas de aquisição 
sejam devidamente justificadas e acompanhadas dos 
respectivos comprovativos. 
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O limite de comparticipação financeira do Município  será 
de 598.56 € (120 000$00). 

 

 

GRUPO II - Aquisição de material informático. 
 

 

Apoia-se até ao limite máximo de 50% do orçamento 

apresentado, desde que as propostas de aquisição 

sejam devidamente justificadas e acompanhadas dos 

respectivos comprovativos. 

 

O pedido deverá ser formulado até 15 de Dezembro de 

cada ano. 

 

O limite de comparticipação financeira do Município será 

de 997.60 € (200 000$00). 

 

Desde que o apoio seja concedido, uma nova 

candidatura só poderá ocorrer após 2 anos. 

 

 

PROGRAMA E 
Apoio na Cedência de Transportes 

 

 

Destina-se a proporcionar às Associações apoio em 

transporte, para a realização de actividades Educativas e 

Culturais. 

 

As candidaturas a este programa deverão ser 

apresentadas com antecedência mínima de 30 dias, em 

relação à data da realização das iniciativas. 

 

o O Município de Odivelas apoiará anualmente, cada 

instituição, até 1995.19 € (400 000$00), destinado ao 

transporte para qualquer local do território nacional e 

da Europa. 

o Na indisponibilidade de ser assegurado pelo 

Departamento de Transportes e Oficinas, este apoio 

será disponibilizado mediante a apresentação prévia 

de orçamento e posterior entrega de recibo 

comprovativo da despesa efectuada; 

o A falta dos documentos atrás referidos implica a 

perda do direito de candidatura a este programa.  

 
 
 
 

PROGRAMA F 

Divulgação 
 
 

É filosofia deste programa proporcionar às Associações 
Juvenis e Grupos de Jovens a possibilidade de divulgar 
as suas actividades. 
 
Este apoio é especialmente destinado a: 
 
o Promoção das Associações e Grupos de Jovens 

junto de outros Municípios. 
 
o Promoção das Associações e Grupos de Jovens 

junto de outras entidades, Associações Juvenis e 
Grupos de Jovens que se considerem importantes 
para a actividade que desenvolvem.  

 
o No que concerne à imagem gráfica, apoiar-se-á a 

elaboração de um desdobrável ou cartaz por ano.  
A comparticipação a conceder será até ao máximo 
de 50% do orçamento apresentado. O limite de 
comparticipação do Município será de 349.16 € 
(70.000$00). 

 
o No que concerne à produção de jornal, apoiar-se-á a 

elaboração de dois jornais por ano. 
A comparticipação a conceder será até ao máximo 
de 50% do orçamento apresentado. O limite de 
comparticipação do Município será de 349.16 € 
(70.000$00). 

 
o Fotocópias / Reprografia - apoiar-se-á até um 

montante de 1500 fotocópias por ano nas Lojas 
Jovens do Município de Odivelas. 

 
O prazo de candidatura  
 
Deverá ser 1 mês antes da actividade. 

 
 

PROGRAMA G 
Apoio Logístico 

 
 

Com o objectivo de possibilitar às Associações Juvenis a 
execução das suas actividades, o Município fará 
cedência de equipamento como: palcos; PA, mesas; 
cadeiras etc. 
 
A cedência do equipamento será concedida se este se 
encontrar  disponível. 

 
PROGRAMA H 
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Grandes Iniciativas 
 
 

Este apoio tem como objectivo comparticipar 
financeiramente iniciativas que, pela sua dimensão, 
assumem relevância no contexto do desenvolvimento e 
promoção da participação cívica e da aprendizagem 
democrática do associativismo juvenil do Concelho. 
Consideram-se nesta alínea, por exemplo, festas de 
finalistas, encontros nacionais e internacionais, 
congressos, colóquios, festivais e outras actividades de 
carácter juvenil. A candidatura só será considerada, com 
a apresentação de projecto de organização 
acompanhada de estimativas de custos e comprovativos 
devidamente normalizados e tipificados. 
 
A aprovação de cada candidatura, depende dos critérios 
a seguir referidos e do orçamento disponível, sendo 
proposta, em cada ano, qual ou quais as candidaturas 
que serão contempladas com o apoio do Município de 
Odivelas. 
 
São critérios de avaliação: 
 
o A actividade da associação na referida iniciativa; 
o O impacto cultural e social da iniciativa; 
o O número de edições da iniciativa; 
o As entidades ou individualidades convidadas; 
o Os financiamentos obtidos; 
 
Constituem-se também factores de ponderação: 
 
o A posição da associação na organização de eventos 

de grande impacto. 
 
o A realização da iniciativa em parceria com outras 

entidades. 
 
A comparticipação financeira a conceder será até ao 
limite máximo de 50% do orçamento apresentado.  
 
O limite de comparticipação do Município de Odivelas, 
será de  
1995.19 € (400 000$00). 
 
O prazo de candidatura deverá ser até dois meses antes 
da actividade. 

 
 
 
 

PROGRAMA I 

Actividades de Mobilidade Juvenil 
(Campos de Férias/Intercâmbios) 

 
 

É objectivo deste programa contribuir para o 
conhecimento e convívio entre jovens de diferentes 
regiões. 
 
São critérios de avaliação: 
 
o Qualidade do programa de actividades apresentado. 
o Consonância com os objectivos da associação que 

se candidata. 
o Impacto cultural e social da iniciativa. 
o Parcerias com outras entidades. 
o N.º de jovens envolvidos. 
 
Para os intercâmbios, deverá ser apresentada a 
confirmação do grupo/associação que é parceira. 
A aprovação de cada candidatura depende do orçamento 
disponível, sendo proposta em cada ano, qual ou quais, 
as candidaturas que serão contempladas com o apoio do 
Município. 
A comparticipação a conceder será até ao máximo de 
60% do orçamento apresentado. O limite de 
comparticipação do Município será de 2493.99 € 
(500.000$00).  
 
Prazo de candidatura 
 
Deverá ser até três meses antes da actividade. 

 
 

Ficha Técnica 
 
 

Câmara Municipal de Odivelas 
 
Departamento de Assuntos Sociais e Juventude / Divisão 
de Apoio à Juventude 
 
Design: 
 
Gabinete de Comunicação, Relações Públicas e 
Protocolo 
 
3.ª Edição 
Ano 2002” 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

FUNDAÇÃO CESDA PROGRAMA DE FÉRIAS 
“ESPECIAL APOSENTADOS – 2002” 

 
 

Adesão ao Programa de Férias “Especial Aposentados - 2002” da Fundação 
CESDA – Centro Social do Distrito de Aveiro, nos termos e de acordo com o 
proposto na informação n.º 06/DAS/DM/O2 de 28.02.2002, sendo que o Município 
de Odivelas continue a comparticipar financeiramente os utentes deste programa, 
de acordo com os valores transcritos no quadro que segue: 

 
 

Valor Pensão/Pessoa
Escalão 

Preço/Pessoa 
8 dias (7 noites)

Comparticipação/Município
 

Comparticipação/Utente 

I 
Inferior ou igual a 

€ 184.56 
€ 109.74 

75% 
€ 82.31 

25% 
€ 27.43 

II 
Superior a € 184.56 
Inferior ou igual a 

€ 289.30 

€ 109.74 
60% 

€ 65.84 
40% 

€ 43.90 

III 
Superior a € 289.30 
Inferior ou igual a 

€ 399.04 

€ 109.74 
45% 

€ 49.38 
55% 

€ 60.36 

IV 
Superior a € 399.04 

€ 109.74 Sem comparticipação 
100% 

€ 109.74 
 

 
A divulgação da iniciativa, assim como a inscrição, 
selecção e transporte dos participantes são da 
responsabilidade das Juntas das Freguesias. 
No processo de selecção, dever-se-á dar prioridade às 
pessoas que auferem pensões mais baixas, e que 
preferencialmente nunca tenham participado no 
programa e se encontrem em situação de isolamento 
social. 
 
Para o presente ano foram seleccionados os seguintes 
turnos: 
 
Turno 16 29 de Abril a 6 de Maio 40 utentes

Turno 17 6 de Maio a 13 de Maio 40 utentes

Turno 18 13 de Maio a 20 de Maio 40 utentes

Turno 19 20 de Maio a 27 de Maio 40 utentes

Turno 33 26 de Agosto a 2 de Setembro 40 utentes

Turno 34 2 de Setembro a 9 de Setembro 40 utentes

Turno 37 23 de Setembro a 30 de Setembro 40 utentes

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 

APOIO AO PROGRAMA DAS JUNTAS DAS FREGUESIAS 
PARA AS COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL 

 
 

Atribuição a cada uma das sete Juntas das Freguesias 
que compõem o Concelho de Odivelas, de um subsídio 
no valor de € 1.496,39 (mil quatrocentos e noventa e seis 
euros e trinta e nove cêntimos), destinado às despesas 
de divulgação no âmbito das comemorações do 25 de 
Abril. Proposto ainda após efectuada uma avaliação 
atribuir 65% às iniciativas de carácter cultural, centradas 
numa pedagogia do 25 de Abril, e/ou 35% a outro tipo de 
iniciativas, não podendo este subsídio exceder os € 
3.491,59 (três mil, quatrocentos e noventa e um euros e 
cinquenta e nove cêntimos) por cada Junta de Freguesia, 
nos termos da informação n.º 196/DSC/DCPC/SDAC/02 
de 19.02.2002. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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PROGRAMA DE APOIO AO DESPORTO E EDUCAÇÃO 
FÍSICA NA ESCOLA (PADEFE) 

 
 

Proposto, no âmbito do Programa de Apoio ao Desporto 
e Educação Física na Escola (PADEFE), 
especificamente no Sub-Programa 3 - Desporto Escolar 
no 2º e 3º Ciclos dos Ensinos Básico e Secundário, e de 
acordo com a informação n.º 158/DSC/DD/02 de 
21.02.2002, atribuir às escolas a seguir descriminadas 
um subsídio no valor global de € 7.850 (sete mil, 
oitocentos e cinquenta euros) cujo objectivo é minorar os 
custos decorrentes das diversas acções apresentadas 
pelas escolas no seu Plano de Actividades para o ano 
2001/2002. 
 

Estabelecimento de Ensino Valor em 
Euros 

Escola do Ensino Básico 2, 3 António Gedeão 800 

Escola do Ensino Básico 2, 3 Avelar Brotero 450 

Escola do Ensino Básico 2, 3 dos Castanheiros 750 

Escola do Ensino Básico 2, 3 Isabel de Portugal 550 

Escola do Ensino Básico 2, 3 da Póvoa de 

Santo Adrião 
850 

Escola do Ensino Básico 2, 3 da Ramada 650 

Escola Secundária Braancamp Freire 700 

Escola Secundária de Caneças 1.050 

Escola Secundária de Odivelas 900 

Escola Secundária Pedro Alexandrino 1.150 

Total 7.850 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

CLUBE ATLÉTICO E CULTURAL 
 
 

Proposto nos termos da informação n.º 
145/DSC/DD/SAED/02 de 14.02.2002 e de acordo com a 
alínea b) do n.º 2 do Artigo 21º da Lei n.º 159/99 de 14 de 
Setembro (“Apoiar actividades desportivas e recreativas 
de interesse municipal”) e pela alínea b) do n.º 4 do 
Artigo 64º da Lei n.º 169/99 (“Apoiar ou comparticipar as 
actividades de interesse municipal, de natureza ... 
desportiva”) a concessão de apoio ao Clube Atlético 
Cultural para realização do XXII Torneiro Internacional de 
Futebol Infantil - Torneio “Beto”, sob as seguintes formas: 
 
1. Atribuição de uma comparticipação financeira no 

valor de € 7.481,97 (sete mil, quatrocentos e oitenta 
e um euros e noventa e sete cêntimos), para a 
realização do XXII Torneio Internacional da Pontinha 
– Torneio “Beto” 

 
2. Cedência de quatro autocarros para as equipas 

participantes fora do distrito de Lisboa, alojamento e 
alimentação das equipas acima mencionadas nas 
instalações municipais e outra a designar, entre os 
dias 28 e 31 de Março, assim como, cedência e 
colocação de mastros e respectivas flâmulas, 
almoço oficial às equipas participantes, elaboração 
de monofolhas alusivas ao torneio, num valor 
estimado de € 12.469,95 (doze mil, quatrocentos e 
sessenta e nove euros e noventa e cinco cêntimos). 

 
3. Aquisição de medalhas, trofeu de 1º classificado, 

galhardetes e t-shirts alusivas ao torneio para oferta 
aos participantes, num valor estimado de € 2.493,99 
(dois mil, quatrocentos e noventa e três euros e 
noventa e nove cêntimos). 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

CORPO NACIONAL DE ESCUTAS 
AGRUPAMENTO 69 DE ODIVELAS 

 
 

Atribuição de um subsídio ao Corpo Nacional de Escutas, 
Agrupamento 69 de Odivelas, no âmbito do Programa de 
Apoio ao Associativismo Juvenil de Odivelas, Programa 
D, Grupo I (Aquisição de Bens e Equipamento), no valor 
de € 94,27 (noventa e quatro euros e vinte e sete 
cêntimos), para aquisição de 30 cadeiras de madeira, 
nos termos da informação n.º 16/DASJ/DAJ/02 de 
08.02.2002. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

BANDA DA SOCIEDADE MUSICAL E DESPORTIVA 
DE CANEÇAS 

 
 

Proposto, nos termos da informação n.º 254/DSC/DCPC 
de 28.02.2002, oferecer, à Banda da Sociedade Musical 
e Desportiva de Caneças, na data da comemoração do 
seu 122º aniversário, um Contrabaixo Mib 4 cilindros 
dourado, no valor estimado de € 4.186,71 (quatro mil, 
cento e oitenta e seis euros e setenta e um cêntimos). 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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GESTÃO URBANÍSTICA 
 

 
 

Processo n.º 34.889/L/OC 
Comissão de Administração do Bairro do Carvalheiro, 
Caneças 
 
Proposto, nos termos da informação n.º 66-2001/60-MP 
de 20.12.2001 e de acordo com o disposto no Plano 
Director Municipal, Regulamento artigo 48º e o 
estabelecido pela Lei n.º 91/95, a alteração do estatuto 
do Bairro do Carvalheiro, em Caneças, de zona de 
manutenção temporária para Área Urbana de Génese 
Ilegal (AUGI). 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 
Processo n.º 1.733/LO 
Sociedade de Construções Caracol & Filhos, Lda. 
Estudo de Loteamento 
Granjas Novas, Ramada 
 
Proposto, nos termos da informação n.º 04/PM/AUGI/02 
de 29.01.2002, aprovar o Estudo de Loteamento ao 
abrigo do disposto no n.º 13 do Decreto-Lei n.º 448/91 de 
29 de Novembro, nas condições das informações dos 
serviços constantes a folhas 116 a 123 do processo n.º 
1.733/LO. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PRESIDÊNCIA 
 

 
 

LOUVOR 
 
 

- Considerando que o Professor Mário Nelson Teixeira 
Costa foi o primeiro responsável pela Divisão de 
Desporto da Comissão Instaladora do Município de 
Odivelas; 
 
- Considerando que exerceu as referidas funções, 
durante todo o mandato da Comissão Instaladora até à 
presente data com total dedicação, empenho e 
competência, contribuindo, decisivamente, para a 
dinâmica desportiva que hoje se vive no concelho de 
Odivelas; 
 
- Considerando, ainda, o facto de ter sabido cultivar as 
melhores relações de trabalho, quer na Divisão e no 
Departamento em que exerceu funções, quer com os 
restantes trabalhadores do Município, tendo sido 
estimado por todos os que com ele conviveram e 
colaboraram. 
 
Confiro o presente Louvor, que deverá ser tornado 
público através de publicação em Boletim Municipal. 
 
Odivelas, 5 de Março de 2002 

 
O Presidente da Câmara Municipal 

(a) Manuel Varges 
 
 
 

Despacho n.º 67/PRES/O2 
 

Considerando que cada operação Proqual integra um 
corpo técnico chefiado por um Director de Operação que, 
na dependência do Presidente da Câmara, decide sobre 
as prioridades de afectação de recursos financeiros, 
sobre os projectos a propor a aprovação, sobre os 
modos mais adequados de mobilização de apoio técnico 
disponibilizado pelas entidades promotoras, sobre as 
formas de funcionamento da Equipa Técnica Local e da 
Comissão Local de Parceiros; 
 
Considerando que o Director da Operação Proqual é 
responsável pelo funcionamento, execução e 
monitorização da Operação, nos quadros das normas 
estabelecidas, pela organização e funcionamento da 
Equipa Técnica Local, pela apresentação de contas e 
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difusão de resultados e pela articulação intervenções na 
“área critica urbana”; 
 
Considerando que o Director da Operação Proqual será 
o representante da Equipa Técnica Local junto da 
Câmara Municipal e junto da população e agentes locais 
e participará nas decisões sobre as prioridades de 
afectação de recursos projectos para aprovação, 
contratação de serviços a ela referentes e de formas de 
mobilização do apoio técnico e da Comissão Local de 
Parceiros; 
 
Considerando que a Comissão Instaladora, na sua 20ª 
Reunião Ordinária, realizada no dia 2 de Outubro de 
2001, deliberou que a gestão operacional do Projecto de 
Requalificação Urbana e Valorização Ambiental de 
Odivelas em todas as suas componentes ficaria sob a 
responsabilidade do Dr. Augusto Silva, bem como a 
coordenação da respectiva Equipa Local; 
 
Considerando o conteúdo do meu Despacho n.º 
16/PRES/DPE/PE/O2; 
 
DESIGNO, com efeitos a partir da presente data, o Dr. 
Augusto Silva como Director da Operação Proqual de 
Odivelas. 
 
Odivelas, 28 de Fevereiro de 2002. 

 
O Presidente da Câmara Municipal 

(a) Manuel Varges 
 
 
 
 

DESPACHO N.º 68/PRES/O2 
 

“Comemoração do Dia Internacional da Mulher” 
 
 

No âmbito das comemorações do Dia Internacional da 
Mulher, a Câmara Municipal de Odivelas irá realizar no 
próximo dia 8 de Março de 2002, pelas 14.30 horas, um 
espectáculo musical, seguido de um lanche convívio e 
entrega de uma lembrança. 
 
Tendo em consideração este programa, determino, nos 
termos da competência que me é atribuída pela al. a), do 
n.º 2, do art. 68.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 
alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, que no 
período da tarde do referido dia 8 de Março, seja 
concedida dispensa de serviço a todas as trabalhadoras 
municipais, que queiram participar nesta iniciativa. 
 

Os serviços de atendimento terão, porém, de ser 
assegurados, pelo que as respectivas chefias deverão 
encontrar soluções adequadas por forma a assegurar o 
respectivo funcionamento, podendo recorrer a 
compensação posterior, para as que não possam usufruir 
da referida dispensa. 
 
Odivelas, 28 de Fevereiro de 2002 

 
O Presidente da Câmara Municipal 

(a) Manuel Varges 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




