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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

DDEELLIIBBEERRAAÇÇÕÕEESS  
 

1166ªª  RREEUUNNIIÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  
  

rreeaalliizzaaddaa  eemm  77  ddee  AAggoossttoo  ddee  22000022  
 

 

 
 

ACTA 
 

 

 

ACTA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 

Acta da 15ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de 

Odivelas, realizada em 24 de Julho de 2002, que inclui 

as deliberações relativas a: alteração da data da 17ª 

reunião ordinária da Câmara Municipal de Odivelas (de 

dia 21 para dia 28 de Agosto) e Moção sobre o Pavilhão 

Gimno-Desportivo de Caneças, que, por lapso, não 

haviam sido mencionadas na respectiva minuta. 

 

(Aprovada por maioria) 
 

 

 
 

HABITAÇÃO 
 

 

 

ALTERAÇÃO À PROPOSTA DE AQUISIÇÃO 
DE ESPAÇOS PARA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS 

NO BAIRRO OLIVAL DO PANCAS, PONTINHA 

 

Revogação da deliberação da Comissão Instaladora do 

Município de Odivelas aprovada na sua 11ª reunião 

ordinária realizada em 29 de Maio de 2001 (ver Boletim 
Municipal das Deliberações e Decisões n.º 11 de 2001, página 11), 
relativa a: 

 

 

 

 

• aquisição à Spager - Construção de Obras Públicas, 

Lda. de cinco fracções localizadas no Bairro Olival 

do Pancas, na Pontinha (lojas n.os 1, 3 e 5 sitas no 

lote 55 e n.os 3 e 4 sitas no lote 56) pelo valor global 

de €182.061,23 (cento e oitenta e dois mil e 

sessenta e um euros e vinte e três cêntimos) e 

• aceitação da doação de duas fracções localizadas 

no mesmo Bairro (caves sitas nos lotes 57 e 58). 

 

Proposta de “aquisição por compra à Sociedade de 

Construções Spager, das sete fracções em apreço, pelo 

valor global de €182.061,23 (cento e oitenta e dois mil e 

sessenta e um euros e vinte e três cêntimos), sendo 

certo que: 

a) a vendedora Spager, procederá às obras de 

acabamento das duas caves, por forma a viabilizar a 

emissão das devidas licenças de utilização (art. 62º 

e ss. do Decreto-Lei 177/01, 4 de Junho) e, 

consequentemente, a celebração da respectiva 

escritura pública (art. 1º do Decreto-Lei 281/99, de 

26 de Julho); 

(...)” nos termos da informação n.º 23/DMH/ATA/SR/02 

de 2002.07.18. 

 

(Aprovada por unanimidade) 
 

 

 

CEDÊNCIA DE DUAS CAVES AO 
JARDIM INFANTIL POPULAR DA PONTINHA 

 

Proposta de compromisso de cedência em regime de 

comodato de duas caves sitas nos lotes 51 e 52, no 

Bairro Olival do Pancas, na Pontinha, ao Jardim Infantil e 

Popular da Pontinha, tendo em vista o funcionamento de 

um equipamento para a infância nas valências de Creche 

e Jardim Infantil. 

Estes dois lotes, 51 e 52, estão descritos na 

Conservatória do Registo Predial de Odivelas, com a 

fracção A e n.os, respectivamente, 00151 e 00152; 

encontrando-se, actualmente, a cave 51 afecta à 

actividade da Divisão Municipal de Habitação e a cave do 

lote 52 cedida ao Instituto de Apoio à Criança (que, 

aquando da formalização da cedência deverá mudar 

para um outro espaço municipal com condições 

adequadas ao seu funcionamento), nos termos da 

informação n.º 22/DGS/CB de 2002.07.09 

 

(Aprovada por unanimidade) 
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CONSULTÓRIO VETERINÁRIO MUNICIPAL 
 

 

 

ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DE EXERCÍCIO 
DA CLÍNICA DE ANIMAIS DE COMPANHIA 
PELA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 
Proposta de introdução de duas alterações ao actual 

Regulamento de Exercício da Clínica de Animais de 

Companhia pela Câmara Municipal de Odivelas 

aprovado conjuntamente com o Regulamento do 

Consultório Veterinário Municipal na 6ª reunião ordinária 

da Câmara Municipal de Odivelas realizada em 20 de 

Março de 2002 (ver Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
n.º 8 de 2002, páginas 5 a 8) e na 1ª sessão extraordinária da 

Assembleia Municipal de Odivelas realizada em 17 de 

Abril de 2002 (ver Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 
10 de 2002, página 23), nos termos da informação n.º 

162/DA/DVM/02 de 2002.07.11: 

 

“(...) A primeira, consiste na modificação da definição de 

munícipes de baixos recursos financeiros, ou seja, em a) 

deverá figurar: «São considerados com parcos recursos 
financeiros, os munícipes que apresentem atestado de 
insuficiência económica, pensão de reforma igual ou 
inferior à pensão mínima do regime geral de segurança 
social ou declaração de estarem a receber o rendimento 
mínimo.» 

 

A segunda consiste em acrescentar um terceiro 

parágrafo, passando o actual terceiro a quarto e assim 

sucessivamente, com o seguinte teor: «Podem ainda 
recorrer a estes serviços os funcionários da Câmara 
Municipal de Odivelas, no horário de atendimento 
estabelecido, sendo-lhes cobrado o valor total tabelado 
pelo Sindicato Nacional dos Médicos Veterinários para o 
custo dos actos clínicos efectuados. » 
(...)” 

 

(Aprovada por unanimidade) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMBIENTE 
 

 
 

REGULAMENTO DO CONCURSO 
“AS NOSSAS FÉRIAS DE VERÃO” 

 
Analisar e ratificar o Regulamento do Concurso “As 
Nossas Férias de Verão”, nos termos da informação n.º 
132/DA/DVM/02 de 2002.06.07: 
 

“Regulamento 
 
1. O Concurso “As Nossas Férias de Verão” destina-se 

a premiar a fotografia mais original, onde figurem 
animais de estimação, de preferência em férias com 
os seus donos. 

 
2. Podem concorrer todos os interessados, residentes 

ou não no Concelho de Odivelas, desde que enviem, 
devidamente preenchida, uma ficha de inscrição 
juntamente com as fotografias. 

 
3. Podem admitir-se a concurso uma ou mais 

fotografias por concorrente. 
 
4. A data limite de entrega das fotografias é o dia 15 de 

Setembro (data de correio), podendo o prazo 
alargar-se até dia 21 de Setembro, caso o n.º de 
fotografias recebido até à data limite não atinja 30. 

 
5. Os participantes enviarão uma carta cedendo os 

direitos de exposição das fotografias a concurso. No 
entanto, independentemente da exposição, a 
organização reserva-se o direito de utilizar as 
fotografias concorrentes para outros fins que 
considerar convenientes, mediante aviso prévio dos 
concorrentes. 

 
6. São aceites todos os formatos de fotografias ou 

cópias a cores. 
 
7. A exposição realizar-se-á na Biblioteca Municipal D. 

Dinis, Odivelas, entre os dias 29 de Setembro e 4 de 
Outubro (Dia Mundial do Animal), data em que se 
procederá à divulgação do(s) vencedor(es). 

 
8. O júri será constituído por três elementos do 

Departamento de Ambiente da Comissão Instaladora 
do Município de Odivelas. 

 
9. Para efeitos de prémios, serão atribuídos um 

máximo de 3 primeiros lugares, podendo o júri, se 
assim o entender, considerar 3 menções honrosas. 
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10. Em caso de empate, será utilizado o critério da 
qualidade técnica da fotografia. 

 
11. A todos os participantes serão entregues prémios de  

participação, acumuláveis com os prémios que se 
atribuirão ao(s) vencedor(es). 

 
12. Os concorrentes podem solicitar, por escrito, a 

devolução das fotografias, a partir de 5 de Outubro, 
comprometendo-se a organização a enviá-las no 
prazo de 15 dias. 

 
13. Em caso de dúvida ou omissão ao presente 

Regulamento, prevalecerá a decisão do júri 
constituído. 

 
14. Os prémios a atribuir, em termos de valor, serão os 

seguintes: 
1º Prémio: 153,85 Euros 
2º Prémio: 115,39 Euros 
3º Prémio: 76,92 Euros 
Três menções honrosas no valor, cada uma, de 
38,46 Euros. 
Os prémios de participação serão: exemplares do 
livro “Cães e Gatos”, azulejos comemorativos do Dia 
do Animal, e um cartão de agradecimento pela 
participação no concurso. 

 
15. Mais se informa que sobre o valor destes cheques 

incidirá uma retenção de IRS no valor de 35%, o que 
perfaz um valor líquido para os prémios de 100, 75, 
50 e 25 Euros, respectivamente. 

 
16. Estes prémios serão atribuídos sob a forma de 

cheques-brinde, a serem descontados numa loja 
especializada em produtos para animais, de modo a 
assegurar que o valor monetário dos prémios seja 
despendido com os animais propriedade dos 
vencedores dos prémios. 

 
17. O critério de selecção será o da foto que melhor 

demonstre a convivência entre o animal e o seu 
dono durante as férias.” 

 
Estes concurso, que decorreu no âmbito das 
comemorações do Dia do Animal, culminou numa 
exposição de fotografias realizada entre os dias 29 de 
Setembro e 4 de Outubro de 2001 na Biblioteca 
Municipal D. Dinis em Odivelas. 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

 

RECURSOS HUMANOS 
 

 

 

CENTRO DE CULTURA E DESPORTO 
DOS TRABALHADORES DO MUNICÍPIO DE ODIVELAS 

 

Autorizar o grupo de trabalho para a criação de uma 

associação representativa dos trabalhadores do 

Município de Odivelas a incluir a expressão “Município de 

Odivelas”, na denominação a adoptar para a referida 

associação, nos termos do Decreto-Lei n.º 129/98, de 13 

de Maio, que estabelece o regime jurídico do Registo 

Nacional de Pessoas Colectivas, nomeadamente no que 

se refere à matéria de admissibilidade de firmas e 

denominações, artigos 32º e seguintes. A denominação 

da associação deverá ser a seguinte: Centro de Cultura e 

Desporto dos Trabalhadores do Município de Odivelas. 

 

(Aprovado por unanimidade) 
 

 

 
 

OBRAS MUNICIPAIS 
 

 

 

Processo n.º 861/02/RA-DOM 
Junta da Freguesia da Ramada 
Obras de melhoramento na Rua Aura Abranches 
 

Transferir para a Junta da Freguesia da Ramada a 

quantia de €8.422,28 (oito mil, quatrocentos e vinte e 

dois euros e vinte e oito cêntimos) como reembolso da 

despesa efectuada por esta Junta de Freguesia com as 

obras de melhoramento efectuadas na Rua Aura 

Abranches, na Ramada de Baixo, e que consistiram na 

construção de uma rampa, passeio, reconstrução de um 

fontanário e construção de um parque de 

estacionamento, nos termos da informação n.º 

111/DOM/SLE/RP de 2002.07.30. 

 

(Aprovado por unanimidade) 
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GESTÃO URBANÍSTICA 
 

 

 

Processo n.º 1923/LO 
Francisco Henriques Bentes Grilo 
Emissão de Alvará de Loteamento 
Rua Fonte Castelo de Vide, Caneças 

 

Proposto, nos termos das informações n.º 

168/MP/DLO/SLU/2002 de 2002.07.10 e n.º 83/LG/2002 

de 2002.07.15: 

• aprovar a planta de síntese; 

• aprovar os projectos de infra-estruturas; 

• aprovar uma caução no valor de €166.700,00 (cento 

e sessenta e seis mil e setecentos euros); 

• aprovar a emissão do alvará de loteamento e as 

respectivas condições (descritas a folhas 235 a 239 

do referido processo); 

referentes ao loteamento de uma parcela de terreno sita 

da Rua da Fonte de Castelo de Vide, em Caneças. 

 

(Aprovado por  unanimidade) 
 

 

 

Processo n.º 28622/L/OC 
Fargue-Quasi e João Carlos Luís dos Santos 
Emissão de Alvará de Loteamento 
Golides, Famões 

 

Proposto, nos termos das informações n.º 

167/MP/DLO/SLU/2002 de 2002.07.10 e n.º 85/LG/2002 

de 2002.07.15: 

• aprovar os projectos de infra-estruturas; 

• aprovar uma caução no valor de €114.500,00 (cento 

e catorze mil e quinhentos euros); 

• aprovar a emissão do alvará de loteamento e 

respectivas condições (descritas a folhas 330 a 334 

do referido processo); 

referentes ao loteamento de uma parcela de terreno sita 

em Golides, Casal do Bispo, Famões. 

 

(Aprovado por unanimidade) 
 

 

 

 

 

 

Processo n.º 5646/L 
José Domingos Fernando Brás 
Emissão de Alvará de Loteamento 
Cerrado de Baixo, Quinta das Dálias, Famões 

 

Proposto, nos termos das informações n.º 

162/MP/DLO/SLU/2002 de 2002.07.02 e n.º 84/LG/2002 

de 2002.07.15: 

• aprovar a planta de síntese; 

• aprovar os projectos de infra-estruturas; 

• aprovar uma caução no valor de € 208.700,00 

(duzentos e oito mil e setecentos euros); 

• aprovar a emissão do alvará de loteamento e 

respectivas condições (descritas a folhas 561 a 565 

do respectivo processo); 

referentes ao loteamento do Cerrado de Baixo, na Quinta 

das Dálias, Famões. 

 

(Aprovado por  unanimidade) 
 

 

 

Processo n.º 2425/L 
Elias Manuel Afonso e Outros 
Estudo de Loteamento 
Bairro Monte Verde à Ponte da Bica, Caneças 
 

Proposto, nos termos das informações n.º 30/PM/AUGI 

de 2002.06.12 e n.º 77/LG/2002 de 2002.06.21, aprovar 

o Estudo de Loteamento de uma parcela de terreno, com 

uma área de 17.680m2 localizada no Bairro Monte Verde 

à Ponte da Bica, em Caneças, nas condições das 

informações dos serviços a folhas 155 a 163 do referido 

processo. 

 

(Aprovado por  unanimidade) 
 

 

 
 

PRESIDÊNCIA 
 

 

 

Em cumprimento do disposto no n.º 3 do artigo 65º da Lei 

n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-

A/2002, de 11 de Janeiro de 2002, dá-se conhecimento 

das seguintes decisões proferidas pelo Sr. Presidente da 

Câmara Municipal de Odivelas, Dr. Manuel Varges, ao 

abrigo da competência delegada pela referida Câmara. 
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Processo n.º 1671/01 

Concurso Público para a Prestação de Serviço de 

Limpeza e Fornecimento de Consumíveis em instalações 

da Câmara Municipal de Odivelas. 

Despacho: Adjudicação do fornecimento à sociedade 

comercial Hidrodinâmica, pelo preço de €382.097,52 

(trezentos e oitenta e dois mil, noventa e sete euros e 

cinquenta e dois cêntimos), acrescido do IVA à taxa 

legal. 

Data: 2002.07.03 

 

Processo n.º 578/PO-DOM 

Empreitada de Estabilização do Talude da Quinta do 

Pinheiro, na Freguesia da Pontinha. 

Despacho: Aprovação de trabalhos a mais no valor de 

€53.877,27 (cinquenta e três mil, oitocentos e setenta e 

sete euros e vinte e sete cêntimos), acrescido do IVA à 

taxa legal. 

Data: 2002.07.18 

 

 

 
 

DESPACHOS 
 

 

 

DESPACHO 
 

Considerando que: 

 

• Por força do disposto nas alíneas a) e b) do n.º 1 do 

artigo 19º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, é da 

competência dos municípios participar no 

planeamento e na gestão de equipamentos 

educativos e realizar investimentos na construção, 

manutenção e apetrechamento dos 

estabelecimentos de educação pré-escolar e das 

escolas do ensino básico; 

 

• Nos termos da alínea b) do n.º 1 e da alínea c) do n.º 

2 do artigo 21º do mesmo diploma, é da competência 

dos municípios o planeamento, a gestão e a 

realização de investimentos públicos em instalações 

e equipamentos para a prática desportiva e 

recreativa de interesse municipal e no apoio à 

construção e conservação de equipamentos 

desportivos e recreativos de âmbito local; 

 

 

 

• A gestão, manutenção e conservação dos 

equipamentos acima referidos compreendem a 

prática das acções necessárias a que estes reúnam 

permanentemente as condições de segurança 

indispensáveis à sua utilização; 

 

Determino o seguinte: 

 

1. A constituição de uma comissão para inspecção das 

condições de segurança dos recintos destinados à 

prática de desporto localizados nos 

estabelecimentos de ensino pré-escolar e nas 

escolas do ensino básico e em todos os 

equipamentos desportivos municipais, ainda que 

estes se encontrem sob a gestão das juntas de 

freguesia; 

 

2. Que a referida comissão seja composta por técnicos 

do Departamento de Obras Municipais, do 

Departamento Sociocultural, do Departamento 

Jurídico e de Administração Geral a designar pelos 

responsáveis por estas unidades orgânicas; 

 

3. Que esta Comissão produza um relatório 

circunstanciado sobre as condições de segurança 

dos recintos desportivos acima referidos e apresente 

uma proposta de medidas correctivas e de 

prevenção, a qual deverá integrar, designadamente, 

a definição da periodicidade das inspecções a 

realizar de futuro; 

 

4. Que, uma vez constituída a Comissão, a sua 

existência seja comunicada a todas as Instituições 

Particulares de Solidariedade Social sediadas no 

Município que possuam instalações destinadas à 

prática de desporto e a todas as colectividades 

desportivas do concelho, para que estas, se assim o 

entenderem, solicitem à referida comissão a 

inspecção dos seus recintos desportivos. 

 

Odivelas, 2 de Agosto de 2002 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

(a) Manuel Varges 
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ERRATA 
 

 
 

No Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 18 
de 2002, publicado em 6 de Agosto de 2002, página 6 
título: “Subsídios e Comparticipações”, onde se lê 
“€169.424,40 (cento e sessenta e nove euros, 
quatrocentos e vinte e quatro escudos e quarenta 
cêntimos)“ deve ler-se “€169.424,40 (cento e sessenta e 
nove mil, quatrocentos e vinte e quatro euros e quarenta 
cêntimos)” e, onde se lê informação n.º 74/DAS/MR/02 
de 2002.07.17, deve ler-se informação n.º 72/DAS/MR/02 
de 2002.07.17. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




