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TABELA DE TAXAS E TARIFAS

CÂMARA MUNICIPAL

RECTIFICAÇÃO DA TABELA DE TAXAS E TARIFAS

3ª REUNIÃO ORDINÁRIA
realizada em 11 de Fevereiro de 2004

Rectificação da Tabela de Taxas e Tarifas para o ano de
2004 constante da informação dos serviços, datada de
04.02.2004, nos seguintes termos:
“As rectificações a efectuar na Tabela de Taxas serão as
seguintes:

DELIBERAÇÕES

1. Na alínea a) do n.º 2, do Art. 10° em vez de Prazo de
execução - Por mês e m2 ou linear de construção - 0,50,
deverá ler-se Prazo de execução - Por mês e m2 ou linear
de construção, excluindo pisos técnicos, parqueamento e
arrecadações - 0,25;
Esta rectificação destina-se a manter o mesmo critério de
cálculo adoptado na anterior Tabela

ACTAS

ACTAS DA 22ª E DA 23ª REUNIÕES ORDINÁRIAS DE 2003
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS
Actas da 22ª e da 23ª Reuniões Ordinárias da Câmara
Municipal de Odivelas, realizadas respectivamente em 26
de Novembro e 9 de Dezembro de 2003.

2. A alínea d) do mesmo n.º 2, passa a alínea e),
propondo-se aditar uma nova alínea d) com a seguinte
redacção: "d) - Garagens, Arrecadações e Outras Áreas 0,50";
Esta rectificação destina-se a suprir uma lacuna existente
no actual texto, e a adequá-la aos critérios de cálculo em
vigor até à entrada em vigor desta nova Tabela.

(Aprovadas por unanimidade)

3. Nos n.os 7 e 8 do Art. 10.º em vez das taxas de 0,50
deverá ler-se a taxa de 0,25 e 0,15 respectivamente;
Estas
rectificações
destinam-se
a
garantir
a
uniformização de critério relativamente ás alterações
referidas no n.º 1 da presente proposta;

LOJA DO MUNÍCIPE

CRIAÇÃO DE SERVIÇO EMISSOR/COBRADOR DE RECEITA
Criação de um posto de cobrança de receitas na Loja do
Munícipe, nos termos do n.º 3 do artigo 24º , da Norma
de Controlo Interno do Município de Odivelas, de
acordo com o proposto na informação n.º
04/DFA/JF/2004, de 26.01.2004.
(Aprovado por unanimidade)

4. No Quadro I e no Quadro II,. respectivamente, com a
epígrafe "TMU - Operações de Loteamento” e a epígrafe
"TMUl - Edificações", anexos, respectivamente, ao n.º 1
do Art. 24.º e n.º 1 do Art. 25.º, verifica-se a necessidade
de serem efectuadas as seguintes rectificações: -- onde
está escrito "Habitação unifamiliar" deverá ler-se
“Habitação”; onde está escrito "Habitação colectiva e
comércio E/ou serviços" deverá ler-se "Habitação e
Comércio e/ou Serviços e/ou Indústria";
5. Igualmente, no mesmo Quadro I, deverá aditar-se, por
se ter tratado de uma lacuna indispensável suprir para
permitir a aplicação da fórmula de cálculo, o seguinte:
K2 - Coeficiente que traduz o nível de infra-estruturação
do local, de acordo com o indicado no seguinte quadro:
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Número de infra-estruturas
Existentes e em funcionamento
Nenhuma

Valores de K2
0,50
0,75
1,00

Uma a Três
Quatro ou mais

K1 - Coeficiente que traduz a influência da tipologia, do
uso e localização em áreas geográficas diferenciadas, de
acordo com os valores constantes do seguinte quadro:

Tipologias de construção

6. Com o objectivo de se manter o mesmo critério atrás
utilizado e de criar uma maior uniformização entre os
vários valores previstos, substituem-se os Quadro I, com
a epígrafe "TMU - Operações de Loteamento" e o
Quadro II, com a epígrafe "TMU1 - Edificações", que
passarão a ter a seguinte redacção:

A
B
C

1,50
1,25
1,00

Habitação e comércio
e/ou serviços e/ou Industria

A
B
C

1,75
1,50
1,25

Armazéns e Indústrias

A
B
C

2,00
1,75
1,50

QUADRO I
Anexos

TMU - Taxa devida ao Município pela realização,
reforço e manutenção de infra-estruturas urbanísticas
K1 - Coeficiente que traduz a influência da tipologia, do
uso e localização em áreas geográficas diferenciadas, de
acordo com os valores constantes do quadro seguinte:

Zona

Valores de K1

Habitação

TMU - Operações de Loteamento

Tipologias de construção

Zona

Valores de K1

Habitação

A
B
C

3,25
3,00
2,75

Habitação e comércio
e/ou serviços e/ou Industria

A
B
C

3,75
3,50
3,25

Armazéns e Indústrias

A
B
C

4,25
4,00
3,75

K2 – Coeficiente que traduz o nível de infra-estruturação
do local, de acordo com o indicado no seguinte quadro

0,50

K2 – Coeficiente que traduz o nível de infra-estruturação
do local, de acordo com o indicado no seguinte quadro:

Número de infra-estruturas
existentes e em funcionamento
Nenhuma
Uma a Três

Valores de K2
0,50
0,75

Quatro ou mais
”

1,00

Esta matéria carece de deliberação da Assembleia Municipal
(Aprovado por unanimidade)

ALTERAÇÃO À TABELA DE TAXAS E TARIFAS
Alteração da Tabela de Taxas e Tarifas para o ano de
2004 acrescentando ao Art. 112º um n.º 3 com o seguinte
texto: “n.º 3 Taxa de Aplicação de Identificação por
Implante electrónico - €50,00, constante da informação
n.º 9/GMVM, datada de 04.02.2004.
Esta matéria carece de deliberação da Assembleia Municipal

Número de infra-estruturas
existentes e em funcionamento
Nenhuma
Uma a Três

Quatro ou mais

Valores de K2

(Aprovado por unanimidade)

0,50
0,75

1,00

PROGRAMA “TUDO TEM VALOR”
QUADRO II

TMU1 - Edificações
TMU1 - Taxa devida ao Município pela realização,
reforço e manutenção de infra-estruturas urbanísticas
nas obras de edificação em áreas não abrangidas por
operações de loteamento

8

PARCERIA COM A VALORSUL
Parceria entre a Câmara Municipal de Odivelas e a
Valorsul, no âmbito do Programa “Tudo Tem Valor” de
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acordo com o proposto na Informação
58/DA/DQA/04 de 28 de Janeiro de 2004:

n.º

ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL

“(...) o Programa Tudo Tem Valor, um programa de
incentivo à recolha selectiva, pensado e programado
para ser executado ao longo de 2004.
Este Programa tem como objectivo promover o aumento
da recolha selectiva de materiais e da qualidade dos
mesmos, através do desenvolvimento de acções de
sensibilização/comunicação relacionadas com a temática
dos resíduos sólidos urbanos.
(...)
O compromisso dos municípios com a Valorsul na
operacionalização do Programa Tudo Tem Valor, é
efectuado através de três vertentes:
• colaboração activa na escolha da(s) área(s) piloto e na

definição das acções de comunicação e sensibilização a
realizar;
• colaboração na adequação dos circuitos de recolha
relativos à(s) áreas(s) piloto definidas;
• colaboração e participação activa nas acções a
desenvolver na área do município em causa.
(...)”
(Aprovado por unanimidade)

CONCEPÇÃO E CONSTRUÇÃO DE FOGOS
Proposto, nos termos expostos pela Informação n.º
099/VMJ/2004 de 6 de Fevereiro de 2004:
1. Aprovar a abertura de concurso público destinado à
concepção e construção de 64 fogos de habitação social a
preços controlados, nos lotes de terreno para construção
n.º 1, n.º 2, n.º 3, n.º 4, n.º 21, n.º 22 e n.º 23 da
Urbanização da Arroja, em Odivelas, em que se inclui a
respectiva infra-estruturação, através da venda a retro
(artigo 927º e seguintes do Código Civil), em
propriedade plena, destes lotes de terreno, com o
objectivo da consecução do Programa Especial de
Realojamento do Município de Odivelas (PER);
2. Aprovar os respectivos, anúncio público, programa de
concurso, caderno de encargos e programa preliminar;
3. Delegar no Senhor Presidente a competência para,
previamente à publicação do anúncio público, proceder
à rectificação de erros materiais, e bem assim como
daqueles que, porventura , seja necessário corrigir.
(Aprovado por unanimidade)

RECTIFICAÇÃO DE DELIBERAÇÃO
ACORDO DE PARCERIA
SEDE DO MUNICÍPIO
Rectificação da deliberação tomada na 1.ª reunião
ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, realizada
em 14 de Janeiro de 2004 sobre a Sede do Município
(Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 2/2004,
página 8) no que respeita ao código postal e ao número
de telecópia, que passarão a ser os seguintes:
- Código Postal: 2675-372 Odivelas
- Fax: (+351) 21 9344393.
Esta matéria carece de deliberação da Assembleia Municipal
(Aprovado por unanimidade)
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PROMOÇÃO DA SAÚDE ORAL
Celebração de um acordo de parceria com o Centro de
Saúde de Odivelas, no âmbito da promoção da saúde
oral, de acordo com o proposto na Informação n.º
802/GS/AM/03 de 15 de Dezembro de 2003:
“(...)
1. Enquadramento da proposta:
O Centro de Saúde de Odivelas iniciou a actividade
regular ao nível da Saúde Escolar em 1985. Desde então,
essa actividade passou por várias fases de intervenção,
com diferentes estratégias, naturalmente adaptadas aos
recursos disponíveis, visando a prevenção da doença e a
promoção da saúde em contexto escolar. É nesse sentido
que o Centro de Saúde tem desenvolvido inúmeras
acções de informação, formação e sobretudo de
educação para a saúde dirigidas à comunidade escolar.

24 de Fevereiro de 2004
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Ao longo do supramencionado percurso, o Centro de
Saúde foi estabelecendo parcerias estratégicas com
diversas estruturas locais , envolvendo-as na sua
intervenção, de modo a elevar a eficiência e eficácia da
acção no âmbito da Saúde Escolar.
Neste contexto, destacamos o trabalho conjunto
realizado entre o Centro de Saúde de Odivelas e o
Município de Odivelas - Gabinete de Saúde, vigorando
desde a vigência da Comissão Instaladora do Município
de Odivelas. Durante esse período e de uma forma
regular, têm sido vários os projectos do Centro de Saúde
em que o Município de Odivelas tem participado de
forma activa e empenhada ou apoiado no sentido do seu
bom desenvolvimento.
Do mesmo modo, também o Centro de Saúde de
Odivelas, na qualidade de parceiro privilegiado, tem
sido frequentemente convidado a participar em diversos
promovidos pelo Gabinete de Saúde.
2. A intervenção ao nível da promoção da Saúde Oral
dirigida a crianças em idade escolar é considerada pelo
Gabinete de Saúde como sendo uma das áreas
prioritárias de acção.
3. A articulação proposta pelo Centro de Saúde de
Odivelas, com o objectivo de melhorar as condições do
serviço que o próprio Centro de Saúde já presta, integrase na estratégia de acção delineada pelo Gabinete de
Saúde para os próximos anos.

C. Cedência de espaços para a realização de algumas
actividades.
Previsão de custos
Com base na natureza dos apoios a prestar a estimativa
global de custos é de €1500 (mil e quinhentos euros),
(...)”
(Aprovado por unanimidade)

CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

INSPECÇÃO A ASCENSORES,
ESCADAS MECÂNICAS E TAPETES ROLANTES
Celebração de contratos de prestação de serviços de
inspecção a ascensores, montacargas, escadas mecânicas
e tapetes rolantes com o Instituto de Soldadura e
Qualidade e com a Associação Nacional de Inspectores
de Elevadores, nos termos das minutas apresentadas em
anexo à Informação n.º 22/DJAG/04 de 6 de Fevereiro de
2004.

“CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Entre:

4. A colaboração solicitada ao nível da participação no
grupo de trabalho, ao nível do apoio logístico e através
da cedência de espaços para a realização de algumas
actividades é considerada globalmente, salvo melhor
opinião, como sendo viável.
Proposta de apoio
Face ao exposto e tendo em consideração a manifesta
pertinência que assume o aprofundamento da
articulação entre o Gabinete de Saúde e o Centro de
Saúde de Odivelas, propõe-se que o Município de
Odivelas, através do Gabinete de Saúde, assegure a
colaboração solicitada até Dezembro de 2005 da seguinte
forma:
A. Participação no grupo de trabalho;
B. Apoio logístico:
- elaboração de folhetos e afins;
- articulação com estruturas que desenvolvem trabalho
nesta área, quer com a finalidade de formação ou
patrocínio;
- apoio para a sensibilização dos pais para a
problemática;
- logotipo do projecto.

10

Primeiro Contratante - Município de Odivelas, com sede
na Rua Guilherme Gomes Fernandes, Quinta da
Memória, 2675-372 Odivelas, pessoa colectiva com o
número 504 293 125, neste acto representado por Manuel
Porfirio Varges, que outorga na qualidade de Presidente
da Câmara Municipal de Odivelas, ora em diante
designado por Município; e
Segundo Contratante - ISQ - Instituto de Soldadura e
Qualidade, Associação de utilidade pública sem Fins
Lucrativos, com sede em Tagus Park - Apartado 119,
Oeiras, matriculada na Conservatória do Registo
Comercial de Oeiras sob o n.º 23, com o NIPC 500 140
022, representada pelo seu ______________, com o
Bilhete de Identidade número ________, de __/__/____,
emitido pelo Arquivo de Identificação de Lisboa, ora em
diante designada por EI;
é celebrado e reciprocamente aceite o contrato de
prestação de serviços que se rege pelas cláusulas
seguintes:
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CLÁUSULA 1ª
(Objecto)

CLÁUSULA 4ª
(Preço dos Serviços)

O presente Contrato tem por objecto a execução, pela EI,
de serviços de inspecções a Ascensores, Monta-Cargas,
Escadas Mecânicas e Tapetes Rolantes, nos termos e para
os efeitos do Decreto-lei n.º 320/2002 de 28/12, e ainda
nos termos dos anexos I, II, III, IV e V que fazem parte
integrante deste contrato, bem como a Gestão tecnicoadministrativa desses processos.

O Município pagará à EI os seguintes valores,
acrescidos de IVA à taxa legal em vigor:

CLÁUSULA 2ª
(Área geográfica da prestação de serviços)

1. Por cada inspecção periódica euros);

50,00 € (cinquenta

2. Por cada inspecção extraordinária - 50,00 € (cinquenta
euros);
3. Por cada reinspecção - 50,00 € (cinquenta euros); e

Os serviços referidos na cláusula anterior serão
prestados na área geográfica correspondente ao
Concelho de Odivelas, em regime de não exclusividade.

4. Por inquérito, peritagens, relatórios e pareceres - 50,00
€/hora (cinquenta euros/hora).
CLÁUSULA 5ª
(Condições de Pagamento)

CLÁUSULA 3ª
(Obrigações Contratuais)
1. São obrigações do Município:
a) receber os requerimentos para realização de
inspecções periódicas, inspecções extraordinárias e
reinspecções;

1. Os preços relativos às inspecções periódicas,
inspecções extraordinárias e reinspecções, serão
facturados mensalmente ao Município, tendo em conta o
número de inspecções realizadas.

b) receber o pagamento das taxas respectivas;

2. O preço relativo a inquéritos, relatórios e pareceres
será facturado, caso a caso, aquando da entrega do
Parecer ou Relatório.

c) e enviar cópia dos documentos constantes da alíneas
anteriores à segunda outorgante; e

3. A factura deverá ser liquidada 30 dias após a sua
recepção pelos serviços do Município.

d) fornecer os selos de chumbo e fios metálicos ou outro
material adequado à selagem das instalações.

CLÁUSULA 6ª
(Habilitação para selagem)

2. São obrigações da EI:
e) a realização de inspecções periódicas, inspecções
extraordinárias e reinspecções aos equipamentos e
instalações previstas no Decreto Lei n° 320/2002 de 28 de
Dezembro, a solicitação do Município;
f) a realização de inquéritos, peritagens, relatórios e
pareceres, a solicitação do Município;
a) e a gestão Técnico-Administrativa dos processos,
conforme anexo I ao presente contrato;

1. O Município nos termos e para os efeitos do D.L.
320/2002 de 28/12 e do n.º 3 do art.º 9 do Regulamento
Municipal de Manutenção e Inspecção de Ascensores,
Monta-Cargas, escadas mecânicas e tapetes rolantes, em
vigor desde o dia 01/Jan/2004, habilita a EI a proceder à
selagem de instalações.
2. A EI, no acto da selagem deverá ser sempre
acompanhada por um representante do Município, que
disponibilizará os selos de chumbo, fios metálicos ou
outro material adequado.
CLÁUSULA 7ª
(Controlo)

b) facultar todas as informações, esclarecimentos e
colaboração solicitados pelo Município; e
c) permitir o livre acesso aos processos e arquivos para
realização de auditorias, com ou sem aviso prévio, a
efectuar pelo Município.

Ano V - N.º 4

1. As actividades da EI abrangidas pelo presente
contrato ficam sujeitas a controlo, por parte do
Município, obrigando-se aquela a facultar, para esse
efeito, todas as informações, esclarecimentos e
colaboração solicitados pelo Município.
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2. A EI obriga-se a comunicar ao Município, o
planeamento das suas acções, por forma a que este, se
assim o entender, as possa acompanhar.

O Município
A EI
________________________ ________________________

CLÁUSULA 8ª
(Vigência do Contrato)

ANEXO I
Tramitação Processual das Inspecções Periódicas

1. O presente contrato entra em vigor na data da sua
assinatura e vigorará até dia 31/12/2004.
2. O presente contrato considera-se automaticamente
renovado por períodos de igual duração, desde que
qualquer das partes não o denuncie por escrito e com
uma antecedência mínima de 30 (trintas) dias da data do
seu término.
3. Em caso de renovação de contrato, os valores
constantes da cláusula 4ª poderão ser actualizados, não
podendo essa actualização ser superior à taxa aplicada à
actualização da Tabela de Taxas e Tarifas em vigor no
Município de Odivelas para o ano a que diz respeito a
renovação.
4. Qualquer dos contratantes poderá resolver o presente
contrato por incumprimento de alguma das cláusulas
contratuais imputável à outra contratante, nos termos
gerais de direito.

1º
Recepção do requerimento e do comprovativo do
pagamento da devida taxa, por parte do Município.
2º
Envio de cópias pelo Município dos documentos
referidos no número anterior para a EI, devendo a
inspecção ser realizada no prazo de 20 dias úteis.
3ª
Agendamento da inspecção por parte de EI e
comunicação da data da mesma ao Município, aos
Proprietários/Condomínio e à Empresa de Manutenção
de Ascensores (ora em diante apenas designada por
EMA).
4º

5. No caso de resolução do presente contrato, bem como
no termo do período de vigência contratual, a EI
entregará ao Município, dentro dos 60 (sessenta) dias
seguintes todos os processos, arquivos e demais
documentação, relativa às suas atribuições contratuais,
cujo tempo legal de conservação e guarda ainda não
tenha decorrido completamente.
CLÁUSULA 9ª
(Disposições Finais)
Para qualquer questão de interpretação ou integração de
lacunas do presente contrato e anexos que dele fazem
parte integrante, aplicar-se-ão subsidiariamente todas as
normas contidas em diplomas legais que versem sobre a
mesma matéria, nomeadamente o D.L. 320/2002 de 28/12
e o Regulamento Municipal de Manutenção e Inspecção
de Ascensores, Monta-Cargas, escadas mecânicas e
tapetes rolantes, em vigor desde o dia 01/Jan/2004.
CLÁUSULA 10ª
(Disposições Finais)

Realização da inspecção
a) Caso se verifique que a instalação se encontra em bom
estado
a
EI
remeterá
ao
Município,
aos
Proprietários/Condomínio e à EMA o respectivo
certificado no qual deverá constar o mês que deve ser
solicitada a próxima inspecção;
b) Caso se verifique que a instalação não se encontra em
bom estado a EI dará um prazo para que as
desconformidades
detectadas
sejam
resolvidas,
enviando ao Município, aos Proprietários/Condomínio e
à EMA cópia do relatório;
c) Findo esse prazo, a EI remeterá aos
Proprietários/Condomínio um ofício para que este se
dirijam ao Município a fim de proceder ao pagamento
da reinspecção a ser efectuada à instalação, após a
reparação pela EMA;
d) Após o pagamento da guia de reinspecção o
Município solicita à EI a devida Reinspecção;

Para dirimir qualquer litígio emergente do presente
contrato, será competente o Tribunal Judicial da
Comarca de Loures.

e) Caso não haja qualquer acção por parte dos
proprietários/condomínio no sentido de regularizar a
situação, a EI a pedido e na presença de representantes

Odivelas, ___ de _____________ de 2004
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do Município poderá, caso a situação se justifique,
imobilizar a instalação ou proceder à selagem da mesma;

4º
Realização da inspecção

5º
Em caso de imobilização da instalação, o proprietário
dispõe de um prazo de 10 dias úteis para requerer a
reinspecção da instalação. Caso não o faça o Município
solicitará à EI que proceda à selagem da instalação.
6ª
A EI agendará uma data e comunicará ao Município,
que disponibilizará os selos de chumbo, os fios metálicos
ou outro material adequado, e um representante do
Município que acompanhará a selagem.
7º
Após o pagamento da guia de reinspecção o Município
solicita à EI a devida Reinspecção;

a) Caso se verifique que a instalação se encontra em bom
estado
a
EI
remeterá
ao
Município,
aos
Proprietários/Condomínio e à EMA o respectivo
relatório;
b) Caso se verifique que a instalação não se encontra em
bom estado a EI dará um prazo para que as
desconformidades
detectadas
sejam
resolvidas,
enviando ao Município, aos Proprietários/Condomínio e
à EMA cópia do relatório;
c) Findo esse prazo, a
Ei remeterá aos
Proprietários/Condomínio um ofício para que este se
dirijam ao Município a fim de proceder ao pagamento
da reinspecção a ser efectuada à instalação, após a
reparação pela EMA;

8º

d) Após o pagamento da guia de reinspecção o
Município solicita à EI a devida Reinspecção;

Realização da inspecção e caso se verifique que a
instalação se encontra em bom estado a EI remeterá ao
Município, aos Proprietários/Condomínio e à EMA o
respectivo certificado no qual deverá constar o mês que
deve ser solicitada a próxima inspecção;

e) Caso não haja qualquer acção
por parte dos
proprietários/condomínio no sentido de regularizar a
situação, a EI a pedido e na presença de representantes
do Município poderá, caso a situação se justifique,
imobilizar a instalação ou proceder à selagem da mesma;
5º

ANEXO II
Tramitação Processual das Inspecções Extraordinárias
1º
Recepção da participação de utilizadores ou do
requerimento e do comprovativo do pagamento da
devida taxa, por parte do município;
2º

Em caso de imobilização da instalação, o proprietário
dispõe de um prazo de 10 dias úteis para requerer a
reinspecção da instalação. Caso não o faça o Município
solicitará à EI que proceda à selagem da instalação.
6ª
A EI agendará uma data e comunicará ao Município,
que disponibilizará os selos de chumbo, os fios metálicos
ou outro material adequado, e um representante do
Município que acompanhará a selagem.

Pedido de realização da inspecção extraordinária à EI,
devendo a inspecção ser realizada no prazo de 20 dias
úteis.

Após o pagamento da guia de reinspecção o Município
solicita à EI a devida Reinspecção;

3ª
Agendamento da inspecção por parte de EI e
comunicação da data da mesma ao Município, aos
Proprietários/Condomínio e à EMA.

Ano V - N.º 4

7º

8º
Realização da inspecção e caso se verifique que a
instalação se encontra em bom estado a EI remeterá ao
Município, aos Proprietários/Condomínio e à EMA o
respectivo certificado no qual deverá constar o mês que
deve ser solicitada a próxima inspecção;
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8º

ANEXO III
Acidentes
1º
Recepção da participação ou de denúncia de acidentes
ocorridos em instalações, por parte do município;

Em caso de imobilização da instalação, o proprietário
dispõe de um prazo de 10 dias úteis para requerer a
reinspecção da instalação. Caso não o faça o Município
solicitará à EI que proceda à selagem da instalação.
9ª

2º
a) caso resultem mortes, ferimentos graves ou prejuízos
materiais importantes, o Município contactará a EI para
proceder à imobilização e selagem da instalação;

A EI agendará uma data e comunicará ao Município,
que disponibilizará os selos de chumbo, os fios metálicos
ou outro material adequado, e um representante do
Município que acompanhará a selagem.
10º

b) A EI deverá no próprio dia proceder conforme o
solicitado;
c) Após a selagem a EI procederá a uma inspecção às
instalações a fim de ser elaborado relatório técnico da
descrição do acidente, que depois de remetido ao
Município será por este enviado para a DGE
3º
nos restantes casos, o Município solicitará à EI que
proceda à realização de um inquérito e respectiva
peritagem devendo o mesmo iniciar-se no mais curto
espaço de tempo, devendo estar concluído no prazo
máximo de 10 dias úteis.

Após o pagamento da guia de reinspecção o Município
solicita à EI a devida Reinspecção;
11º
Realização da inspecção e caso se verifique que a
instalação se encontra em bom estado a EI remeterá ao
Município, aos Proprietários/Condomínio e à EMA o
respectivo certificado no qual deverá constar o mês que
deve ser solicitada a próxima inspecção;

4º

ANEXO IV
Procedimento de Selagem

Findo o prazo a EI envia ao Município, aos
Proprietários/Condomínio e à EMA cópia do relatório
final,
dando
um
prazo
para
resolver
as
desconformidades;

▪ Sempre que as instalações não ofereçam as necessárias
condições de segurança, compete à "EI", nos termos do
n.º 4 do art. 11º do decreto-lei N.o 320/2002 de 28 de
Dezembro, proceder à respectiva selagem.

5º

▪ De acordo com a El, a EMA procederá às seguintes
imobilizações de segurança, para impedir o normal
funcionamento do elevador, mesmo após retornar a
ligação do mesmo no quadro:

Findo
esse
prazo,
a
Ei
remeterá
aos
Proprietários/Condomínio um ofício para que este se
dirijam ao Município a fim de proceder ao pagamento
da reinspecção a ser efectuada à instalação, após a
reparação pela EMA;

• Contacto do limitador;
• Interruptor de revisão;
• Outro a definir.

6º
Após o pagamento da guia de reinspecção o Município
solicita à EI a devida Reinspecção;

▪ Colocação por parte da E.I de Selo de cor vermelha
com as dimensões de 90 X 90 cm no Quadro Eléctrico da
Casa das Máquinas ou noutro com os seguintes dizeres:

7º

ELEVADOR SELADO

Caso não haja qualquer acção por parte dos
proprietários/condomínio no sentido de regularizar a
situação, a EI a pedido e na presença de representantes
do Município poderá, caso a situação se justifique,
imobilizar a instalação ou proceder à selagem da mesma;

14

24 de Fevereiro de 2004

Não colocar em serviço sem prévia Inspecção
a requerer na Câmara Municipal
"Art. 11º Decreto-lei 320/2002"

Ano V - N.º 4

ODIVELAS
Boletim Municipal das
Deliberações e Decisões

▪ A EI deverá emitir um Registo de Imobilização/
Selagem, onde ficará registado o modo efectuado para a
Selagem, e que será assinado pela EMA e pela EI.
▪ A EI deverá igualmente registar no Livro de Registo a
Imobilização do elevador de que deverá efectuar
também o registo fotográfico.

ANEXO V
Gestão Técnico-Administrativa

CLÁUSULA 1ª
(Objecto)
O presente Contrato tem por objecto a execução, pela EI,
de serviços de inspecções a Ascensores, Monta-Cargas,
Escadas Mecânicas e Tapetes Rolantes, nos termos e para
os efeitos do Decreto-Lei n.º 320/2002 de 28/12, e ainda
nos termos dos anexos I, II, III, IV e V que fazem parte
integrante deste contrato, bem como a Gestão tecnicoadministrativa desses processos.
CLÁUSULA 2ª
(Área geográfica da prestação de serviços)

 Recepção, processamento administrativo e arquivo
dos processos;
 Controlo da periodicidade de inspecção de cada
equipamento;
 Informação às empresas de manutenção para
realização do pagamento da taxa municipal;
 Informação mensal à Câmara Municipal dos
equipamentos cujas inspecções aguardam pagamento;
 Programação das inspecções e comunicação das
mesmas à Câmara Municipal e aos proprietários;
 Controlo do cumprimento dos prazos para correcção
das situações irregulares;
 Manutenção de arquivo com registo actualizado dos
processos dos equipamentos inspeccionados.”

Os serviços referidos na cláusula anterior serão
prestados na área geográfica correspondente ao
Concelho de Odivelas, em regime de não exclusividade.
CLÁUSULA 3ª
(Obrigações Contratuais)
1. São obrigações do Município:
a) receber os requerimentos para realização de
inspecções periódicas, inspecções extraordinárias e
reinspecções;
b) receber o pagamento das taxas respectivas;
c) e enviar cópia dos documentos constantes da alíneas
anteriores à segunda outorgante; e

“CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Entre:
Primeiro Contratante - Município de Odivelas, com sede
na Rua Guilherme Gomes Fernandes, Quinta
da
Memória, 2675-372 Odivelas, pessoa colectiva com o
numero 504 293 125, neste acto representado por Manuel
Porfirio Varges, que outorga na qualidade de Presidente
da Câmara Municipal de Odivelas, ora em diante
designado por Município; e
Segundo Contratante - ANIE - Associação Nacional de
Inspectores de Elevadores, com sede em Av.ª 25 de
Abril, 10-A - Apartado 345 - 1676-910 Pontinha, com o
NIPC 502 061 944, representada pelo seu
_________________________, com o Bilhete de
Identidade número ________, de __/__/____, emitido
pelo Arquivo de Identificação de Lisboa, ora em diante
designada por EI;
é celebrado e reciprocamente aceite o contrato de
prestação de serviços que se rege pelas cláusulas
seguintes:

Ano V - N.º 4

d) fornecer os selos de chumbo e fios metálicos ou outro
material adequado à selagem das instalações.
2. São obrigações da EI:
e) a realização de inspecções periódicas, inspecções
extraordinárias e reinspecções aos equipamentos e
instalações previstas no Decreto Lei n° 320/2002 de 28 de
Dezembro, a solicitação do Município;
f) a realização de inquéritos, peritagens, relatórios e
pareceres, a solicitação do Município;
a) e a gestão Técnico-Administrativa dos processos,
conforme anexo I ao presente contrato;
b) facultar todas as informações, esclarecimentos e
colaboração solicitados pelo Município; e
c) permitir o livre acesso aos processos e arquivos para
realização de auditorias, com ou sem aviso prévio, a
efectuar pelo Município.
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CLÁUSULA 4ª
(Preço dos Serviços)

CLÁUSULA 8ª
(Vigência do Contrato)

O Município pagará à EI os seguintes valores,
acrescidos de IVA à taxa legal em vigor:

1. O presente contrato entra em vigor na data da sua
assinatura e vigorará até dia 31/12/2004.

1. Por cada inspecção periódica - 50,00 € (cinquenta euros);

2. O presente contrato considera-se automaticamente
renovado por períodos de igual duração, desde que
qualquer das partes não o denuncie por escrito e com
uma antecedência mínima de 30 (trintas) dias da data do
seu término.

2. Por cada inspecção extraordinária - 50,00 € (cinquenta
euros);
3. Por cada reinspecção - 50,00 € (cinquenta euros); e

CLÁUSULA 5ª
(Condições de Pagamento)

3. Em caso de renovação de contrato, os valores
constantes da cláusula 4ª poderão ser actualizados, não
podendo essa actualização ser superior à taxa aplicada à
actualização da Tabela de Taxas e Tarifas em vigor no
Município de Odivelas para o ano a que diz respeito a
renovação.

1. Os preços relativos às inspecções periódicas,
inspecções extraordinárias e reinspecções, serão
facturados mensalmente ao Município, tendo em conta o
número de inspecções realizadas.

4. Qualquer dos contratantes poderá resolver o presente
contrato por incumprimento de alguma das cláusulas
contratuais imputável à outra contratante, nos termos
gerais de direito.

2. O preço relativo a inquéritos, relatórios e pareceres
será facturado, caso a caso, aquando da entrega do
Parecer ou Relatório.

5. No caso de resolução do presente contrato, bem como
no termo do período de vigência contratual, a EI
entregará ao Município, dentro dos 60 (sessenta) dias
seguintes todos os processos, arquivos e demais
documentação, relativa às suas atribuições contratuais,
cujo tempo legal de conservação e guarda ainda não
tenha decorrido completamente.

4. Por inquérito, peritagens, relatórios e pareceres - 50,00
€/hora (cinquenta euros/hora).

3. A factura deverá ser liquidada 30 dias após a sua
recepção pelos serviços do Município.
CLÁUSULA 6ª
(Habilitação para selagem)

CLÁUSULA 9ª
(Disposições Finais)

1. O Município nos termos e para os efeitos do D.L.
320/2002 de 28/12 e do n.º 3 do art.º 9 do Regulamento
Municipal de Manutenção e Inspecção de Ascensores,
Monta-Cargas, escadas mecânicas e tapetes rolantes, em
vigor desde o dia 01/Jan/2004, habilita a EI a proceder à
selagem de instalações.
2. A EI, no acto da selagem deverá ser sempre
acompanhada por um representante do Município, que
disponibilizará os selos de chumbo, fios metálicos ou
outro material adequado.
CLÁUSULA 7ª
(Controlo)
1. As actividades da EI abrangidas pelo presente
contrato ficam sujeitas a controlo, por parte do
Município, obrigando-se aquela a facultar, para esse
efeito, todas as informações, esclarecimentos e
colaboração solicitados pelo Município.

Para qualquer questão de interpretação ou integração de
lacunas do presente contrato e anexos que dele fazem
parte integrante, aplicar-se-ão subsidiariamente todas as
normas contidas em diplomas legais que versem sobre a
mesma matéria, nomeadamente o D.L. 320/2002 de 28/12
e o Regulamento Municipal de Manutenção e Inspecção
de Ascensores, Monta-Cargas, escadas mecânicas e
tapetes rolantes, em vigor desde o dia 01/Jan/2004.
CLÁUSULA 10ª
(Disposições Finais)
Para dirimir qualquer litígio emergente do presente
contrato, será competente o Tribunal Judicial da
Comarca de Loures.
Odivelas, ___ de _____________ de 2004
O Município
A EI
________________________ ________________________

2. A EI obriga-se a comunicar ao Município, o
planeamento das suas acções, por forma a que este, se
assim o entender, as possa acompanhar.
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Anexo I
Tramitação Processual das Inspecções Periódicas
1º

Em caso de imobilização da instalação, o proprietário
dispõe de um prazo de 10 dias úteis para requerer a
reinspecção da instalação. Caso não o faça o Município
solicitará à EI que proceda à selagem da instalação.

Recepção do requerimento e do comprovativo do
pagamento da devida taxa, por parte do Município.
2º
Envio de cópias pelo Município dos documentos
referidos no número anterior para a EI, devendo a
inspecção ser realizada no prazo de 20 dias úteis.
3ª

6ª
A EI agendará uma data e comunicará ao Município,
que disponibilizará os selos de chumbo, os fios metálicos
ou outro material adequado, e um representante do
Município que acompanhará a selagem.
7º
Após o pagamento da guia de reinspecção o Município
solicita à EI a devida Reinspecção;

Agendamento da inspecção por parte de EI e
comunicação da data da mesma ao Município, aos
Proprietários/Condomínio e à Empresa de Manutenção
de Ascensores (ora em diante apenas designada por
EMA).
4º

8º
Realização da inspecção e caso se verifique que a
instalação se encontra em bom estado a EI remeterá ao
Município, aos Proprietários/Condomínio e à EMA o
respectivo certificado no qual deverá constar o mês que
deve ser solicitada a próxima inspecção;

Realização da inspecção
a) Caso se verifique que a instalação se encontra em bom
estado
a
EI
remeterá
ao
Município,
aos
Proprietários/Condomínio e à EMA o respectivo
certificado no qual deverá constar o mês que deve ser
solicitada a próxima inspecção;

Anexo II
Tramitação Processual das Inspecções Extraordinárias
1º

b) Caso se verifique que a instalação não se encontra em
bom estado a EI dará um prazo para que as
desconformidades
detectadas
sejam
resolvidas,
enviando ao Município, aos Proprietários/Condomínio e
à EMA cópia do relatório;

Recepção da participação de utilizadores ou do
requerimento e do comprovativo do pagamento da
devida taxa, por parte do município;

c) Findo esse prazo, a EI remeterá aos
Proprietários/Condomínio um ofício para que este se
dirijam ao Município a fim de proceder ao pagamento
da reinspecção a ser efectuada à instalação, após a
reparação pela EMA;

Pedido de realização da inspecção extraordinária à EI,
devendo a inspecção ser realizada no prazo de 20 dias
úteis.

d) Após o pagamento da guia de reinspecção o
Município solicita à EI a devida Reinspecção;

Agendamento da inspecção por parte de EI e
comunicação da data da mesma ao Município, aos
Proprietários/Condomínio e à EMA.

e) Caso não haja qualquer acção por parte dos
proprietários/condomínio no sentido de regularizar a
situação, a EI a pedido e na presença de representantes
do Município poderá, caso a situação se justifique,
imobilizar a instalação ou proceder à selagem da mesma;
5º

Ano V - N.º 4

2º

3ª

4º
Realização da inspecção
a) Caso se verifique que a instalação se encontra em bom
estado
a
EI
remeterá
ao
Município,
aos
Proprietários/Condomínio e à EMA o respectivo
relatório;
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b) Caso se verifique que a instalação não se encontra em
bom estado a EI dará um prazo para que as
desconformidades
detectadas
sejam
resolvidas,
enviando ao Município, aos Proprietários/Condomínio e
à EMA cópia do relatório;
c) Findo esse prazo, a EI remeterá aos
Proprietários/Condomínio um ofício para que este se
dirijam ao Município a fim de proceder ao pagamento
da reinspecção a ser efectuada à instalação, após a
reparação pela EMA;
d) Após o pagamento da guia de reinspecção o
Município solicita à EI a devida Reinspecção;

2º
a) caso resultem mortes, ferimentos graves ou prejuízos
materiais importantes, o Município contactará a EI para
proceder à imobilização e selagem da instalação;
b) A EI deverá no próprio dia proceder conforme o
solicitado;
c) Após a selagem a EI procederá a uma inspecção às
instalações a fim de ser elaborado relatório técnico da
descrição do acidente, que depois de remetido ao
Município será por este enviado para a DGE
3º

e) Caso não haja qualquer acção
por parte dos
proprietários/condomínio no sentido de regularizar a
situação, a EI a pedido e na presença de representantes
do Município poderá, caso a situação se justifique,
imobilizar a instalação ou proceder à selagem da mesma;

nos restantes casos, o Município solicitará à EI que
proceda à realização de um inquérito e respectiva
peritagem devendo o mesmo iniciar-se no mais curto
espaço de tempo, devendo estar concluído no prazo
máximo de 10 dias úteis.

5º
4º
Em caso de imobilização da instalação, o proprietário
dispõe de um prazo de 10 dias úteis para requerer a
reinspecção da instalação. Caso não o faça o Município
solicitará à EI que proceda à selagem da instalação.

Findo o prazo a EI envia ao Município, aos
Proprietários/Condomínio e à EMA cópia do relatório
final,
dando
um
prazo
para
resolver
as
desconformidades;

6ª
5º
A EI agendará uma data e comunicará ao Município,
que disponibilizará os selos de chumbo, os fios metálicos
ou outro material adequado, e um representante do
Município que acompanhará a selagem.
7º

Findo
esse
prazo,
a
EI
remeterá
aos
Proprietários/Condomínio um ofício para que este se
dirijam ao Município a fim de proceder ao pagamento
da reinspecção a ser efectuada à instalação, após a
reparação pela EMA;

Após o pagamento da guia de reinspecção o Município
solicita à EI a devida Reinspecção;

6º
Após o pagamento da guia de reinspecção o Município
solicita à EI a devida Reinspecção;

8º
Realização da inspecção e caso se verifique que a
instalação se encontra em bom estado a EI remeterá ao
Município, aos Proprietários/Condomínio e à EMA o
respectivo certificado no qual deverá constar o mês que
deve ser solicitada a próxima inspecção;

7º
Caso não haja qualquer acção
por parte dos
proprietários/condomínio no sentido de regularizar a
situação, a EI a pedido e na presença de representantes
do Município poderá, caso a situação se justifique,
imobilizar a instalação ou proceder à selagem da mesma;

Anexo III
Acidentes

8º

1º
Recepção da participação ou de denúncia de acidentes
ocorridos em instalações, por parte do município;
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Em caso de imobilização da instalação, o proprietário
dispõe de um prazo de 10 dias úteis para requerer a
reinspecção da instalação. Caso não o faça o Município
solicitará à EI que proceda à selagem da instalação.
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9ª
A EI agendará uma data e comunicará ao Município,
que disponibilizará os selos de chumbo, os fios metálicos
ou outro material adequado, e um representante do
Município que acompanhará a selagem.

▪ A EI deverá igualmente registar no Livro de Registo a
Imobilização do elevador de que deverá efectuar
também o registo fotográfico.

Anexo V
Gestão Técnico-Administrativa

10º
Após o pagamento da guia de reinspecção o Município
solicita à EI a devida Reinspecção;
11º
Realização da inspecção e caso se verifique que a
instalação se encontra em bom estado a EI remeterá ao
Município, aos Proprietários/Condomínio e à EMA o
respectivo certificado no qual deverá constar o mês que
deve ser solicitada a próxima inspecção;

Anexo IV
Procedimento de Selagem
▪ Sempre que as instalações não ofereçam as necessárias
condições de segurança, compete à "EI", nos termos do
n.º 4 do art. 11º do Decreto-Lei Nº 320/2002 de 28 de
Dezembro, proceder à respectiva selagem.

 Recepção, processamento administrativo e arquivo
dos processos;
 Controlo da periodicidade de inspecção de cada
equipamento;
 Informação às empresas de manutenção para
realização do pagamento da taxa municipal;
 Informação mensal à Câmara Municipal dos
equipamentos cujas inspecções aguardam pagamento;
 Programação das inspecções e comunicação das
mesmas à Câmara Municipal e aos proprietários;
 Controlo do cumprimento dos prazos para correcção
das situações irregulares;
 Manutenção de arquivo com registo actualizado dos
processos dos equipamentos inspeccionados.
 Emissão de factura mensal e controlo do respectivo
pagamento;”
(Aprovado por unanimidade)

▪ De acordo com a El, a EMA procederá às seguintes
imobilizações de segurança, para impedir o normal
funcionamento do elevador, mesmo após retornar a
ligação do mesmo no quadro:

CONTRATO DE COMODATO

SOCIEDADE NACIONAL RÚSTICA, LDA.

• Contacto do limitador;
• Interruptor de revisão;
• Outro a definir.

▪ Colocação por parte da E.I de Selo de cor vermelha
com as dimensões de 90 X 90 cm no Quadro Eléctrico da
Casa das Máquinas ou noutro com os seguintes dizeres:

Celebração de um contrato de comodato com a
Sociedade Nacional Rústica, Lda., de acordo com o
proposto na Informação n.º 240/DP/2004 de 4 de
Fevereiro de 2004.

“Contrato de Comodato N.º 2/2004
ELEVADOR SELADO
Não colocar em serviço sem prévia Inspecção
a requerer na Câmara Municipal
"Art. 11º Decreto-lei 320/2002"

▪
A
EI
deverá
emitir
um
Registo
de
Imobilização/Selagem, onde ficará registado o modo
efectuado para a Selagem, e que será assinado pela EMA
e pela EI.
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Entre:
1.º SOCIEDADE NACIONAL RÚSTICA, LDA., com
sede social em Montemor-o-Novo, com capital social de
€499 000, representada pelo Senhor Luciano Lopes Rosa,
gerente com poderes para obrigar a sociedade, adiante
designada por Comodante,
2.º MUNICÍPIO DE ODIVELAS, pessoa colectiva n.º 504
293 125, com sede social nos Paços do Concelho, Quinta
da Memória, Rua Guilherme Gomes Fernandes,
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Odivelas, representado pelo Senhor Presidente da
Câmara Municipal, Dr. Manuel Porfírio Varges, adiante
designado como Comodatário;
é celebrado e reciprocamente aceite o presente contrato
de comodato, o qual se rege pelas cláusulas seguintes e,
no que for omisso, pela legislação aplicável:

Odivelas, 13 de Fevereiro de 2004
Pelo Comodante
______________________
Luciano Lopes Rosa

Pelo Comodatário.
______________________
Dr. Manuel Varges”

(Aprovado por unanimidade)

CLÁUSULA 1.ª
A Comodante é proprietária e legítima possuidora do
prédio misto designado por “Quinta e Casais do Alvito”,
localizado na Freguesia de Famões, descrito na
Conservatória do Registo Predial de Odivelas sob o n.º
37/091084.
CLÁUSULA 2.ª
Pelo presente contrato, a Comodante comodata ao
Comodatário o prédio referido na cláusula anterior para
que dele exclusivamente se sirva.

PROTOCOLO

TERRENOS ANEXOS À VIA L13
Protocolo a celebrar entre o Município de Odivelas e a
Família Sintrão Carvalho, relativamente aos terrenos
anexos à Via L 13, de acordo com o proposto na
Informação n.º 232/DP/2004 de 3 de Fevereiro de 2004.

CLÁUSULA 3.ª

“PROTOCOLO

O prazo do contrato é de 3 anos (três anos), a contar da
data da sua assinatura , podendo ser prorrogado por
períodos de 1 ano (um ano), se nenhuma das partes o
denunciar com a antecedência mínima de seis meses
antes do termo final do período a que diga respeito.
CLÁUSULA 4.ª
Findo o contrato o Comodatário restituirá à Comodante
o imóvel ora comodatado, completamente livre de
pessoas e bens.
CLÁUSULA 5.ª
O Comodatário destinará o prédio comodatado à
recolha de veículos automóveis indevida e/ou
abusivamente estacionados na via pública.
CLÁUSULA 6.ª
A Comodante autoriza o Comodatário a realizar
quaisquer obras que se afigurem necessárias para o fim
identificado na Cláusula 5ª.

O presente contrato é feito em duas vias, ficando um
exemplar em poder de cada uma das partes.
Isento de Imposto de Selo nos termos do art. 6º, a) da Lei
n.º 159/99, de 11 de Setembro com as alterações
introduzidas pelo DL n.º 287/2003 de 12 de Novembro.
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Considerando,
1. A necessidade imperiosa de proceder ao alargamento
da estrada municipal 536, abrangendo troços da via L13,
da via T14 e do nó 62 de articulação entre ambas, assim
designadas no Plano Director de Acessibilidades
Municipais, e tendo em conta a elevada confluência de
trafego naquela Estrada.
2. O desenvolvimento urbanístico de que aquela zona
está a ser alvo ao nível habitacional, de comércio e de
serviços.
3. A necessidade de ligação entre as vias municipais e as
vias estruturantes, nomeadamente a CRIL - Circular
Regional Interior de Lisboa.
Entre:
Rosa Maria da Conceição Sintrão Carvalho, viúva,
natural da freguesia de Odivelas, residente na Rua
Marechal Gomes da Costa, Casal do Alvito, Famões,
Odivelas, contribuinte fiscal n.º 126877491, portadora do
bilhete de identidade n.º 65469, emitido em 4/12/95 pelo
SIC; Maria Teresa Sintrão de Carvalho Sousa da Fábrica,
natural da freguesia de Odivelas, contribuinte fiscal n.º
116039043, portadora do bilhete de identidade
nº5493326, emitido em............ pelo SIC, casada com Luís
Manuel da Costa Sousa da Fábrica, na comunhão de
adquiridos, natural de Leiria, contribuinte fiscal n.º
173929400, portador do bilhete de identidade n.º
4445664, emitido em............. pelo SIC, residentes na Rua
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Fernando Namora, n.º 41, 6º A, em Lisboa; Rui Miguel
Sintrão de Carvalho, natural da freguesia de Odivelas,
contribuinte fiscal n.º 116039035, portador do bilhete de
identidade n.º 8025119, emitido em 5/12/01, pelo SIC,
casado com Ana Paula Martins Cameira Sintrão de
Carvalho, natural da freguesia de S. Sebastião da
Pedreira, contribuinte fiscal n.º 192105361, portadora do
bilhete de identidade n.º 7716686, emitido em 5/08/02
pelo SIC, residentes na Rua Marechal Gomes da Costa,
Casal do Alvito, Famões, Odivelas, Silvia Marina Sintrão
de Carvalho, solteira, maior, natural da freguesia de S.
Sebastião da Pedreira, contribuinte fiscal n.º199387087,
portadora do bilhete de identidade n.º11213351, emitido
em 13/02/98 pelo SIC, residente na Rua Marechal Gomes
da Costa, Casal do Alvito, Famões, Odivelas, adiante
designados, PRIMEIROS OUTORGANTES.

A do prédio misto, também assinalada na planta anexa
(área esta doravante designada por "Área A").
Parcela 2 - zona identificada pela cor azul, com a
superfície total de 1.348 m², situada na denominada área
B do prédio misto, também assinalada na planta anexa
(área esta doravante designada por "Área B").
Cláusula Terceira
A autorização prevista na cláusula anterior tem
exclusivamente em vista o alargamento de um troço da
via municipal designada L13, até à junção com a via T14
e a execução do nó 62 de articulação entre ambas, assim
designadas no
Plano Director de Acessibilidades
Municipais, conforme representado na planta anexa
(Doc. 1).

E,
Cláusula Quarta
MUNICÍPIO DE ODIVELAS, com sede na Quinta da
Memória, Rua Guilherme Gomes Fernandes, 2675
Odivelas, Pessoa colectiva n.º 504293125, neste acto
representado pelo Presidente da Câmara Municipal,
Dr. Manuel Porfírio Varges, casado, natural da freguesia
de Almendra, concelho de Vila Nova de Foz Côa,
residente na Av. Prof. Dr. Abreu Lopes, n.º 63 – 7º esq.,
Odivelas
adiante
designado
SEGUNDO
OUTORGANTE.
É celebrado o presente Protocolo, que se rege pelas
cláusulas seguintes que as partes aceitam e
reciprocamente se obrigam a cumprir:
Cláusula Primeira
Os primeiros outorgantes são comproprietários e
legítimos possuidores do prédio misto designado “Casal
do Alvito”, sito na Freguesia de Famões, descrito na
Conservatória do Registo Predial de Odivelas, sob o n.º
01634, inscrito a seu favor pela apresentação
12/2000.03.06 e com inscrição na respectiva matriz sob o
art.40, secção G (parte rústica) e artigo 75 (parte urbana).
Cláusula Segunda

Os primeiros outorgantes autorizam o início dos
trabalhos exclusivamente para a prossecução dos fins
previstos na cláusula anterior logo que estejam
integralmente cumpridos os seguintes procedimentos:
a) Notificação aos primeiros outorgantes do dia do início
das obras previstas na cláusula anterior;
b) Deslocação ao terreno antes da data de início das
obras, de representantes de ambas as partes, para
delimitação das áreas correspondentes à Parcela 1 e à
Parcela 2;
c) Construção, previamente à destruição da vedação
existente, de uma vedação provisória que será
substituída, até à data de entrada em funcionamento das
vias em causa, por um muro em toda a extensão
abrangida pela autorização referida na cláusula anterior,
por forma a garantir a segurança e privacidade da Área
A e da Área B, não ficando autorizado pelo presente
Protocolo qualquer tipo de entrada ou ocupação para
além dos limites da Parcela 1 e da Parcela 2;
d) O muro será construído em alvenaria e com betão
armado na parte necessária à contenção de terrenos.

Os primeiros outorgantes autorizam que o segundo
outorgante, após o cumprimento integral dos
procedimentos descritos na Cláusula Quarta, realize as
obras referidas na Cláusula Terceira nas parcelas
integrantes do prédio misto referido na cláusula anterior
e a seguir identificadas, as quais se acham descritas na
planta anexa ao presente Protocolo e que dele fica a fazer
parte integrante (Doc. 1):

Cláusula Quinta
1. Como contrapartida da autorização concedida, o
segundo outorgante compromete-se a aprovar uma
operação urbanística, a desenvolver na Área B incluindo
a Parcela 1 situada na Área A, na zona para o efeito
assinalada na planta anexa e doravante designada por
"Operação Urbanística" (Doc. 1).

Parcela 1 - zona identificada pela cor amarela, com a
superfície total de 3.980 m², situada na denominada área
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2. A” Operação Urbanística”, que se encontra conforme
às disposições do PDM em vigor, contemplará a
construção de três edifícios destinados a habitação
podendo conter actividades económicas, cada um com
um máximo de sete pisos acima da cota de soleira mais
dois pisos abaixo da cota de soleira destinados estes a
parqueamento, num total de 63 fogos, correspondendo a
uma densidade habitacional de 55 fogos por hectare e a
um índice de construção 0,7. A área total a afectar à
“Operação Urbanística” será de cerca de 17.000m2,
estando incluída nesta área as Parcelas 1 e 2 que serão
contabilizadas para efeitos das áreas de cedência
obrigatórias previstas nos termos do artigo 4º do
Regulamento Municipal das Edificações e Urbanizações,
aplicável por via do disposto no n.º 5 do artigo 57º do
Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pelo
Decreto-Lei nº 177/2001, de 4 de Junho. A área total a
afectar para índice de construção é de 11.450m2 . A área
máxima de construção será de 8.015m2 e o número
mínimo de estacionamentos será de 151 lugares,
podendo parte da área de construção ser afecta a
actividades económicas, tudo de acordo com a planta
anexa (Doc.1).
3. Não obstante ,os primeiros outorgantes assumem o
compromisso de, para o efeito, submeter os respectivos
projectos de construção, à apreciação dos competentes
serviços camarários, em conformidade com a legislação
aplicável.

Operação Urbanística, desde que a Parcela 1 continue
afecta à referida Operação Urbanística.
4. As cedências devidas nos termos do PDM e demais
legislação aplicável pela realização da
Operação Urbanística definida na cláusula anterior
localizar-se-ão na zona delimitada na planta anexa -área
da Operação Urbanística aproximada 17.000m2- (Doc. 1),
reconhecendo desde já o segundo outorgante a
suficiência das áreas de cedências para o cumprimento
dos parâmetros legais vigentes nessa matéria à data da
celebração do presente Protocolo.
5. As Parcelas 1 e 2 referidas na Cláusula Segunda,
passarão a integrar o domínio público municipal
aquando da emissão do alvará de licenciamento ou
autorização a emitir no âmbito da Operação Urbanística.
6. Se os Primeiros Outorgantes nunca vierem a
apresentar um pedido de licenciamento ou autorização
da Operação Urbanística junto do Segundo Outorgante,
as Parcelas 1 e 2 serão contabilizadas para efeitos de
cálculo de índices de construção de qualquer operação
urbanística que venha a ser aprovada para as Áreas A
e/ou B e passarão a integrar o domínio público
municipal aquando da emissão do alvará de
licenciamento ou autorização referentes àquelas
operações.
Cláusula Sétima

4. Eventuais alterações aos instrumentos de Gestão
Territorial de competência do segundo outorgante que
venham a ser aprovadas para a área da Operação
Urbanística em questão, devem respeitar os parâmetros
urbanísticos referidos no número dois desta cláusula ,
excepcionando-se o caso de no processo de revisão do
PDM não serem contemplados os índices previstos por
motivos alheios ao segundo outorgante.
Cláusula Sexta
1. As Parcelas 1 e 2 referidas na Cláusula Segunda serão
contabilizadas para efeito de cálculo dos índices de
construção da Operação Urbanística que venha a ser
aprovada.
2. As Parcelas 1 e 2 referidas na Cláusula Segunda serão
contabilizadas para efeito de cedências a efectuar nos
termos do PDM e demais legislação aplicável no âmbito
da Operação Urbanística.
3. Caso a “Área A” deixe de fazer parte integrante do
prédio descrito na Cláusula Primeira, o Segundo
Outorgante aceita a manutenção dos índices e condições
descritos no n.º dois da Cláusula Quinta para a
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1. Caso os compromissos assumidos na Cláusula Quinta
não venham a ser cumpridos ou se tornem impossíveis
de cumprir pelo segundo outorgante, designadamente
em virtude de revisão ou alteração do PDM inviabilizar
tal cumprimento, aquele entrará imediatamente em
incumprimento integral e definitivo do presente
Protocolo.
2. O incumprimento dos compromissos assumidos pelo
segundo outorgante na Cláusula Quinta aferir-se-á pelo
indeferimento de um pedido de informação prévia sobre
a Operação Urbanística conformada de acordo com o
descrito no n.º 2 da dita cláusula, apresentado nos
termos actualmente previstos do n.º 1 do art. 14º do
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção
dada pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, ou
legislação que o substitua.
3. Pelo incumprimento por parte do segundo outorgante
das obrigações assumidas no presente Protocolo, por
causa que lhe seja imputável ou por impossibilidade de
cumprimento nos termos do n.º 2 da Cláusula Quinta, é
fixada uma indemnização no valor de quatrocentos e
quarenta e sete mil, quinhentos e cinquenta euros, de
acordo com o relatório de avaliação elaborado por perito
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da lista oficial, o qual se anexa e faz parte integrante do
presente Protocolo(Doc. 2).
4. Em caso de incumprimento do presente Protocolo
pelo segundo outorgante ,as Parcelas 1 e 2 referidas na
Cláusula Segunda só passarão a integrar o domínio
público municipal mediante o pagamento integral da
quantia devida nos termos do número anterior,
obrigando-se os Outorgantes a assinar os instrumentos
necessários para o efeito.
Cláusula Oitava
Os direitos decorrentes do presente Protocolo são
transmissíveis a terceiros, na medida concreta em que
foram constituídos.
Feito em duplicado, um exemplar para cada um dos
outorgantes.

SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES

SOCIEDADE MUSICAL ODIVELENSE
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE
Ratificação do Despacho do Senhor Presidente da
Câmara Municipal de Odivelas de 3 de Fevereiro de
2004, de atribuição de subsídio, sob a forma de cedência
de transporte, realizado em veículo municipal, à
Sociedade Musical Odivelense para deslocação dentro
do Concelho de Odivelas no passado dia 3 de Fevereiro,
no âmbito do Programa C do Programa de Apoio ao
Associativismo Cultural de Odivelas (PACO).
(Ratificado por unanimidade)

Odivelas, 13 de Fevereiro de 2004

ODIVELAS FUTEBOL CLUBE
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE

O Segundo Outorgante,
Os Primeiros Outorgantes,
________________________
________________________ ________________________”
________________________
(Aprovado por unanimidade)

REUNIÃO DE CÂMARA

Ratificação do Despacho do Senhor Presidente da
Câmara Municipal de Odivelas de 5 de Fevereiro de
2004, de atribuição de subsídio, sob a forma de cedência
de transporte, realizado em veículo municipal, ao
Odivelas Futebol Clube para deslocação a Leiria no
passado dia 8 de Fevereiro, no âmbito do SubProgarama A4 do Programa de Apoio ao Associativismo
Desportivo de Odivelas (PADO).
(Ratificado por unanimidade)

ALTERAÇÃO DE DATA

POMBAIS SPORT CLUBE
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE

Alteração da data da 4ª reunião ordinária da Câmara
Municipal de Odivelas de 2004, previamente agendada
em 25 de Fevereiro para o dia 27 de Fevereiro, pelas
09:30 nos Paços do Concelho, de acordo com o proposto
na Informação n.º 23/DJAG/JRP de 6 de Fevereiro de
2004.
(Aprovado por unanimidade)

Atribuição, no âmbito do Programa de Apoio ao
Associativismo Desportivo de Odivelas (PADO) - SubPrograma A4, de um subsídio, sob a forma de cedência
de transporte, a ser realizado em veículo municipal, ao
Pombais Sport Clube, para deslocação a Arranhó no dia
27 de Março de 2004, de acordo com o proposto na
Informação n.º 49/DSC/DD/04 de 2 de Fevereiro de 2004.
(Aprovado por unanimidade)

SOCIEDADE RECREATIVA UNIDOS AO BOTAFOGO
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE
Atribuição, no âmbito do Programa de Apoio ao
Associativismo Desportivo de Odivelas (PADO) - SubPrograma A4, de um subsídio, sob a forma de cedência
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de transporte, a ser realizado em veículo municipal, à
Sociedade Desportiva Unidos ao Botafogo, para
deslocação a Alpiarça no dia 7 de Março de 2004, de
acordo com o proposto na Informação n.º 48/DSC/DD/04
de 2 de Fevereiro de 2004.
(Aprovado por unanimidade)

PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DE FAMÕES
E PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA RAINHA DOS
APÓSTOLOS DA RAMADA
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE
Ratificação do despacho do Senhor Presidente da
Câmara Municipal de Odivelas de 6 de Fevereiro de
2004, de atribuição de subsídio, sob a forma de cedência
de transporte, realizado em veículo municipal, à
Paróquia de Nossa Senhora do Rosário de Famões e à
Paróquia de Nossa Senhora Rainha dos Apóstolos da
Ramada, para deslocação a Fátima no passado dia 11 de
Fevereiro, no âmbito das comemorações do Dia Mundial
do Doente.
(Ratificado por unanimidade)

UNIÃO DESPORTIVA OLIVAL BASTO
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE
Atribuição, no âmbito do Programa A do Programa de
Apoio ao Rendimento Desportivo de Odivelas, de um
subsídio, sob a forma de cedência de transporte, a ser
realizado em veículo municipal, ao União Desportiva
Olival Basto, para deslocação a Vila Nova de Gaia no dia
14 de Fevereiro de 2004, de acordo com o proposto na
Informação n.º 59/DSC/DD/04 de 9 de Fevereiro de 2004.

GESTÃO URBANÍSTICA

João Paulo Rodrigues Patrício Marques
Bairro Casal de São Sebastião, Lote 382, Famões
Substituição de hipoteca legal por depósito caução
Substituição da hipoteca legal constituída sobre o lote
382 do Bairro Casal de São Sebastião, em Famões, pelo
depósito caução efectuado na Caixa Geral de Depósitos
a favor do Município de Odivelas, no valor de €957,58
(novecentos e cinquenta e sete euros e cinquenta e oito
cêntimos), para garantir a boa execução das obras de
urbanização referentes ao Alvará de Loteamento n.º
6/2002, de acordo com o proposto na Informação n.º
01/SM/DRLA-03 de 5 de Janeiro de 2004.
(Aprovado por unanimidade)

Fernando Jaime da Silva Marques
Bairro Casal de São Sebastião, Lote 475, Famões
Substituição de hipoteca legal por garantia bancária
Substituição da hipoteca legal constituída sobre o lote
475 do Bairro Casal de São Sebastião, em Famões, pela
garantia bancária n.º 36230488000960 do Banco Crédito
Predial Português, no valor de €702,23 (setecentos e dois
euros e vinte e três cêntimos), para garantir a boa
execução das obras de urbanização referentes ao Alvará
de Loteamento n.º 6/2002, de acordo com a Informação
n.º 045/SM/DRLA-04 de 26 de Janeiro de 2004.
(Aprovado por unanimidade)

(Aprovado por unanimidade)

MOÇÃO
JUNTA DE FREGUESIA DE ODIVELAS
CENTRO INFANTIL DA ARROJA
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE
Cedência, à Junta de Freguesia de Odivelas de um
autocarro para efectuar o transporte de 16 crianças e
respectivos acompanhantes (4 adultos) do Centro
Infantil da Arroja, à Associação Arte Máxima, em
Lisboa, para assistirem a uma peça de teatro no dia 19 de
Fevereiro de 2004, de acordo com a proposta do Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Odivelas datada de
10 de Fevereiro de 2004.
(Aprovado por unanimidade)
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MOÇÃO
Considerando que:
- A ANMP deu parecer desfavorável à Lei do Orçamento
de Estado para 2004;
- A ANMP sugere aos Municípios Portugueses que
debatam e avaliem os efeitos que estão a ser criados pelo
Governo com as medidas relativas ao endividamento
por parte dos Municípios e as suas consequências
concretas nos diferentes Concelhos, com prejuízo directo
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para as populações que não verão concretizadas novas
infraestruturas e equipamentos fundamentais para a sua
qualidade de vida;

UNIDADES ORGÂNICAS

- O compromisso assumido pela Senhora Ministra das
Finanças, perante a ANMP, em ressarcir, em 2004, os
Municípios Portugueses se viessem a verificar-se, como
foi o caso, prejuízos com as receitas provenientes da
SISA em 2003, parece não ir ser cumprido este ano;

DESPACHOS

- Das informações recolhidas junto da Administração
Fiscal, pode concluir-se que haverá atrasos na
arrecadação de receitas resultantes do novo Código do
Imposto Municipal sobre imóveis e do Código de
Imposto Municipal sobre as transmissões onerosas de
imóveis, originando, assim, que estas importantes
receitas Municipais só comecem a entrar nos cofres da
Autarquia, muito provavelmente no 2° Semestre de
2004;
- Não é líquido que a receita a arrecadar com base nos
cálculos destes novos impostos seja idêntica à dos anos
anteriores, podendo mesmo vir a ser inferior.
A Câmara Municipal de Odivelas, reunida em 11 de
Fevereiro de 2004, apela à ANMP que tome medidas
urgentes no sentido de o Governo, não só cumprir com
os seus anteriores compromissos, mas possa, também,
repensar as medidas impostas aos Municípios,
relativamente ao seu endividamento.

DESPACHO N.º 14/PRES/04
TOLERÂNCIA DE PONTO
Considerando que nos anos transactos foi concedida
tolerância de ponto na Segunda-feira de Carnaval,
determino, na sequência do Despacho n.º 7/Pres/04, de 2
de Fevereiro; e 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 próximo dia 23 de Fevereiro, do
corrente ano, seja concedida tolerância de ponto a todos
os trabalhadores municipais.
Solicito, todavia, a todos os serviços que prestam
atendimento ao público que procedam à divulgação
deste despacho, afixando-o nas respectivas portas, por
forma a que o mesmo seja do conhecimento antecipado
dos Munícipes.
Odivelas, 9 de Fevereiro de 2004
O Presidente da Câmara Municipal
(a) Manuel Varges

(Aprovada por unanimidade)

DESPACHO
LUÍS FILIPE BANITO GAMEIRO, Director do
Departamento de Gestão Urbanística da Câmara
Municipal de Odivelas, no uso das competências em
mim subdelegadas pelo Vereador Sérgio Constantino
Gaspar Lopes de Paiva, pelo Despacho n° 07/VSP/2002,
ao abrigo pelos artigos 70º da Lei n° 169/99, de 18 de
Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n° 5A/2002, de 11 de Janeiro, 5°/n.os 2 e 4, 11°/n° 9 e 75° do
Decreto-Lei n° 555/99, de 16 de Dezembro, e nos termos
do disposto nos artigos 35° a 40º do Código do
Procedimento Administrativo, aprovado pelo DecretoLei n° 442/91, de 15 de Novembro, com a redacção dada
pelo Decreto-Lei n° 6/96, de 31 de Janeiro, encontrandose desde 6 de Janeiro de 2004 em situação de baixa
médica o Chefe da Divisão de Recuperação e
Legalização de AUGI, pelo presente despacho designo
para o substituir, durante a duração da mesma, o Sr.
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Engenheiro Luís Manuel Bento, nele igualmente
subdelegando, pelo referido período, as competências
que a seguir se enunciam e que serão exercidas no
âmbito da referida Divisão:

DECISÕES COM EFICÁCIA EXTERNA

1. Competências previstas pelo artigo 68° da Lei n°
169/99, de 18 de Setembro:
a) Assinar ou visar a correspondência da Câmara
Municipal, com excepção da dirigida a organismos ou
entidades públicas;
2. Competências previstas pelo artigo 70º/n° 2 da Lei n°
169/99, de 18 de Setembro:
a) No quadro do competente mapa, autorizar férias e
acumulação de férias, com excepção das referentes ao
pessoal dirigente;
b) Visar informações, mapas e relatórios de assiduidade;
c) Visar os boletins de horas extraordinárias e de ajudas
de -custo, confirmando a informação neles constante
e a sua conformidade com os limites legalmente
estabelecidos;
3. Competências previstas pelo artigo 70°/n.º 3 da Lei n°
169/99, de 18 de Setembro:
a) Autorizar termos de abertura e encerramento em
livros sujeitos a essa formalidade, designadamente livros
de obra;
b) Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias
autenticadas aos interessados, relativas a processos
ou documentos constantes de processos arquivados, e
que careçam de despacho ou deliberação dos eleitos
locais, com respeito pelas salvaguardas estabelecidas
por lei;
c) 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 entra em vigor em 6
de Janeiro de 2004.
Odivelas, 5 de Janeiro de 2004
O Director do D.G.U.,
(a) Luís Gameiro

ACTIVIDADE SOCIOCULTURAL

Decisões com eficácia externa, tomadas pelo Senhor Vereador,
Carlos Lourenço, no âmbito do Departamento Sociocultural, ao
abrigo do despacho de delegação de competências n.º 09 de
02/12/01.
Assunto: Proposta de pagamento à empresa SELDA do valor
de €39,40, referente ao fornecimento de copos de plástico, de
acordo com a informação n.º 2/DSC/DCPC/ATA de 2004.01.08.
Decisão do Vereador Carlos Lourenço: Ao DFA/DP/DF, para os
devidos efeitos e posterior pagamento, conforme proposto.
Data de despacho: 2004.01.12
Assunto: Proposta de pagamento à empresa Sector Mais do
valor de €56,39, referente às refeições fornecidas no âmbito do
Projecto “Cidadania e Poder Local, de acordo com a factura n.º
230224 de 2003.12.23.
Decisão do Vereador Carlos Lourenço: Ao DFA/DF, para
pagamento, conforme proposto.
Data de despacho: 2004.01.13
Assunto: Proposta de pagamento à Rodoviária de Lisboa do
valor de €157,10, referente à aquisição de vinhetas para passes
(Vigilantes/Patrulheiros), de acordo com a factura n.º 000005204
de 2003.12.29.
Decisão do Vereador Carlos Lourenço: Ao DFA/DF, para
pagamento, conforme proposto.
Data de despacho: 2004.01.13
Assunto: Proposta de aquisição de material/equipamento para
os Vigilantes/Patrulheiros, de acordo com a informação n.º
23/DSC/DE/SPEP/04 de 2004.01.12
Decisão do Vereador Carlos Lourenço: Concordo; À D.A., para
os devidos efeitos.
Data de despacho: 2004.01.14
Assunto: Proposta de transferência para as Juntas de Freguesia
do valor total de €22.159,24, referente às remunerações dos
Vigilantes/Patrulheiros, de acordo com a informação n.º
21/DSC/DE/SPEP/04 de 2004.01.12.
Decisão do Vereador Carlos Lourenço: Concordo; Ao
DFA/DP/DF, para cabimento, compromisso e posterior
pagamento, conforme proposto.
Data de despacho: 2004.01.14.
Assunto: Proposta de pagamento à Rodoviária de Lisboa do
valor de €24.678,50, referente à aquisição de vinhetas para
passes (Transportes Escolares), de acordo com a informação n.º
17/DSC/DE/SASERE/04 de 2004.01.12.
Decisão do Vereador Carlos Lourenço: Ao DFA/DP/DF, para os
devidos efeitos e posterior pagamento, conforme proposto.
Data de despacho: 2004.01.14.
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Assunto: Proposta de aquisição de serviços para recuperação
de mobiliário escolar pelo valor estimado de €4.974,20, de
acordo com a informação n.º 16/DSC/DE/SASERE/04 de
2004.01.12.
Decisão do Vereador Carlos Lourenço: Concordo; À D.A., para
os devidos efeitos, conforme proposto.
Data de despacho: 2004.01.14
Assunto: Proposta de pagamento à empresa Coelho Pereira,
Lda. do valor de €600,00, referente à aquisição de equipamentos
para a Quinta das Águas Férreas, de acordo com a informação
n.º 608/DSC/DD/SEPFID/03 de 2003.11.27.
Decisão do Vereador Carlos Lourenço: Ao DFA/DP/DF, para os
devidos efeitos e posterior pagamento, conforme proposto.
Data de despacho: 2004.01.19.
Assunto: Proposta de pagamento à Fundação para a
Computação Científica Nacional do valor de €124,66, referente
à utilização da linha RDIS, de acordo com a informação n.º
8/DSC/DCPC/SBAH/04 de 2004.01.16.
Decisão do Vereador Carlos Lourenço: Ao DFA/DF, para
compromisso e posterior pagamento, conforme proposto.
Data de despacho: 2004.01.21.

ADMINISTRAÇÃO GERAL

Decisões com eficácia externa, tomadas pelo Senhor Vereador,
José Esteves, no âmbito da Divisão de Administração Geral, ao
abrigo das competências delegadas pelos Despachos PRES
89/02 de 2 de Maio de 2002, 124-PRES/02 de 16 de Outubro de
2002, 9/PRES/2003 de 5 de Fevereiro de 2003, 32/PRES/03 de 26
de Maio de 2003 e 42/PRES/03 de 11 de Agosto de 2003.
Informação n.º 05/DAG/AIG de 2004.01.07
Assunto: Proposta de pagamento - Factura CTT (Novembro
2003)
Decisão: Ao DFA/DP para cabimento no valor de €5.124,14 e
posteriormente envio ao DFA/DF para compromisso e
pagamento.
Data: 2004.01.08
Informação n.º 13/DAG/AIG de 2004.01.28
Assunto: Proposta de pagamento - Factura CTT (Dezembro)
Decisão: Ao DFA/DP para cabimento no valor de €7.999,99 e
posteriormente envio ao DFA/DF para compromisso e
pagamento.
Data: 2004.01.29

Informação n.º 22/DP/2004 de 06.01.2004
Assunto: EDP Distribuição Energia S.A. - Fornecimento de
Electricidade em Edifícios e Fracções Habitacionais Municipais
- Facturação.
Despacho: Ao DFA/DP para cabimento da verba de €674,75. Ao
DFA/DF para compromisso e pagamento da verba de €674,75.
Informação n.º 25/DP/2004 de 07.01.2004
Assunto: Reprotécnica - Fotocopiadoras Minolta instaladas em
serviços do Município - Contratos de Assistência Técnica Facturação.
Despacho: Ao DFA/DP para cabimento da verba de €1.189,48.
Ao DFA/DF para compromisso e pagamento da verba de
€1.189,48.
Informação n.º 26/DP/2004 de 07.01.2004
Assunto: Reprotécnica - Fotocopiadoras Minolta instaladas em
serviços do Município - Cópias tiradas acima do estipulado no
CAT.
Despacho: Ao DFA/DP para cabimento da verba de €632,08. Ao
DFA/DF para compromisso e pagamento da verba de €632,08.
Informação n.º 49/DP/2004 de 08.01.2004
Assunto: Odimaque - Assistência técnica - Facturação.
Despacho: Ao DFA/DP para cabimento da verba de €249,54. Ao
DFA/DF para compromisso e pagamento da verba de €249,54.
Informação n.º 50/DP/2004 de 08.01.2004
Assunto: Ricoh - Faxes instalados em Escolas do Ensino Básico
1º Ciclo
Despacho: Ao DFA/DP para cabimento da verba de €1.537,88.
Ao DFA/DF para compromisso e pagamento da verba de
€1.537,88.
Informação n.º 51/DP/2004 de 08.01.2004
Assunto: Fotocopiadora Minolta EP-5000, N.º Série 21601629
Assistência Técnica.
Despacho: Ao DFA/DP para cabimento da verba de €58,31. Ao
DFA/DF para compromisso e pagamento da verba de €58,31.
Informação n.º 52/DP/2004 de 08.01.2004
Assunto: Reprotécnica - Fotocopiadoras Minolta - Contratos de
Assistência Técnica - Facturação 2003.
Despacho: Ao DFA/DP para cabimento da verba de €320,51. Ao
DFA/DF para compromisso e pagamento da verba de €320,51.
Informação n.º 53/DP/2004 de 08.01.2004
Assunto: Reprotécnica - Fotocopiadoras Minolta - Contratos de
Assistência Técnica - Facturação 2003.
Despacho: Ao DFA/DP para cabimento da verba de €62,32. Ao
DFA/DF para compromisso e pagamento da verba de €62,32.

Decisões com eficácia externa, tomadas Dr. Hernâni
Boaventura, no âmbito do Departamento de Administração
Geral.

Informação n.º 54/DP/2004 de 08.01.2004
Assunto: Reprotécnica - Fotocopiadoras Minolta - Contratos de
Assistência Técnica - Facturação 2003.
Despacho: Ao DFA/DP para cabimento da verba de €62,32. Ao
DFA/DF para compromisso e pagamento da verba de €62,32.

Informação n.º 17/DP/2004 de 06.01.2004
Assunto: EDP Distribuição Energia S.A. - Fornecimento de
Electricidade em Equipamento Municipal - Facturação.
Despacho: Ao DFA/DP para cabimento da verba de €881,57. Ao
DFA/DF para compromisso e pagamento da verba de €881,57.

Informação n.º 55/DP/2004 de 08.01.2004
Assunto: Reprotécnica - Fotocopiadoras Minolta - Contratos de
Assistência Técnica - Facturação 2003.
Despacho: Ao DFA/DP para cabimento da verba de €46,30. Ao
DFA/DF para compromisso e pagamento da verba de €46,30.
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Informação n.º 57/DP/2004 de 08.01.2004
Assunto: Seguro Ramo Automóvel - Viaturas Municipais.
Despacho: Ao DFA/DP para cabimento da verba de €1.230,76.
Ao DFA/DF para compromisso e pagamento da verba de
€1.230,76.
Informação n.º 63/DP/2004 de 08.01.2004
Assunto: Reprotécnica - Fotocopiadoras Minolta - Contratos de
Assistência Técnica - Facturação 2003.
Despacho: Ao DFA/DP para cabimento da verba de €320,51. Ao
DFA/DF para compromisso e pagamento da verba de €320,51.
Informação n.º 64/DP/2004 de 08.01.2004
Assunto: Reprotécnica - Fotocopiadoras Minolta - Contratos de
Assistência Técnica - Facturação 2003.
Despacho: Ao DFA/DP para cabimento da verba de €74,79. Ao
DFA/DF para compromisso e pagamento da verba de €74,79.
Informação n.º 82/DP/2004 de 12.01.2004
Assunto: Reprotécnica - Fotocopiadoras Minolta - Contratos de
Assistência Técnica - Facturação 2003.
Despacho: Ao DFA/DP para cabimento da verba de €74,79. Ao
DFA/DF para compromisso e pagamento da verba de €74,79.
Informação n.º 85/DP/2004 de 12.01.2004
Assunto: Reprotécnica - Fotocopiadoras Minolta - Contratos de
Assistência Técnica - Facturação 2003.
Despacho: Ao DFA/DP para cabimento da verba de €320,51. Ao
DFA/DF para compromisso e pagamento da verba de €320,51.
Informação n.º 86/DP/2004 de 12.01.2004
Assunto: Reprotécnica - Fotocopiadoras Minolta - Cópias
tiradas acima do Estipulado no Contrato - Facturação 2003.
Despacho: Ao DFA/DP para cabimento da verba de €293,68. Ao
DFA/DF para compromisso e pagamento da verba de €293,68.
Informação n.º 83/DP/2004 de 12.01.2004
Assunto: Reprotécnica - Fotocopiadoras Minolta - Contratos de
Assistência Técnica - Facturação 2003.
Despacho: Ao DFA/DP para cabimento da verba de €320,51. Ao
DFA/DF para compromisso e pagamento da verba de €320,51.
Informação n.º 91/DP/2004 de 13.01.2004
Assunto: Reprotécnica - Fotocopiadoras Minolta - Contratos de
Assistência Técnica - Facturação.
Despacho: Ao DFA/DP para cabimento da verba de €3.135,68.
Ao DFA/DF para compromisso e pagamento da verba de
€3.135,68.
Informação n.º 98/DP/2004 de 14.01.2004
Assunto: Odimaque - Assistência Técnica - Facturação.
Despacho: Ao DFA/DP para cabimento da verba de €163,39. Ao
DFA/DF para compromisso e pagamento da verba de €163,39.
Informação n.º 99/DP/2004 de 14.01.2004
Assunto: Fotocopiadoras Infotec instaladas em Escolas do
Ensino Básico do 1º Ciclo do Município.
Despacho: Ao DFA/DP para cabimento da verba de €854,76. Ao
DFA/DF para compromisso e pagamento da verba de €854,76.
Informação n.º 102/DP/2004 de 14.01.2004
Assunto: Prosegur - Intervenção na Escola n.º 2 de Caneças.
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Despacho: Ao DFA/DP para cabimento da verba de €64,90. Ao
DFA/DF para compromisso e pagamento da verba de €64,90.
Informação n.º 107/DP/2004 de 15.01.2004
Assunto: Seguro Ramo Riscos Múltiplos Empresa e
Mercadorias Transportadas
Despacho: Ao DFA/DP para cabimento da verba de €747,51. Ao
DFA/DF para compromisso e pagamento da verba de €747,51.
Informação n.º 77/DP/2004 de 09.01.2004
Assunto: Serviço TV Cabo instalado na DASJ/DAS - Av.ª
Professor Dr. Abreu Lopes, 23 - A - Odivelas.
Despacho: Ao DFA/DP para recabimento da verba de €254,80
sendo este o cálculo previsto para 2004. Ao DFA/DF para
compromisso e pagamento da verba de €19,60 para pagamento
da factura FC2299502 de Dezembro 2003.
Informação n.º 79/DP/2004 de 09.01.2004
Assunto: Serviço TV Cabo instalado no DOM - Rua D.Nuno
Álvares Pereira 11 - A - Odivelas.
Despacho: Ao DFA/DP para classificação e cabimento da verba
de €504,63 sendo o cálculo previsto para 2004. Ao DFA/DF para
compromisso e pagamento da verba de €269,43 para
pagamento de facturas de 2003 (Informação n.º 212/DP/2003, de
17.02.2003).
Informação n.º 93/DP/2004 de 13.01.2004
Assunto: Reprotécnica - Fotocopiadoras Minolta instaladas em
serviços do Município - Cópias tiradas acima do estipulado no
Contrato de Assistência Técnica.
Despacho: Ao DFA/DP para cabimento da verba de €376,07. Ao
DFA/DF para compromisso e pagamento da verba de €376,07.
Informação n.º 100/DP/2004 de 14.01.2004
Assunto: Prosegur - Sistemas de alarme - Facturação.
Despacho: Ao DFA/DP para cabimento da verba de €516,32. Ao
DFA/DF para compromisso e pagamento da verba de €516,32.
Informação n.º 178/DP/2004 de 19.01.2004
Assunto: SMAS de Loures - Fornecimento de Água em
Equipamento Municipal - Facturação.
Despacho: Ao DFA/DP para cabimento da verba de €8,66. Ao
DFA/DF para compromisso e pagamento da verba de €8,66.
Informação n.º 179/DP/2004 de 19.01.2004
Assunto: SMAS de Loures - Fornecimento de Água em
Equipamento Municipal - Facturação.
Despacho: Ao DFA/DP para cabimento da verba de €85,44. Ao
DFA/DF para compromisso e pagamento da verba de €85,44.
Informação n.º 180/DP/2004 de 19.01.2004
Assunto: EDP - Distribuição Energia S.A. - Fornecimento de
Electricidade em Serviço Municipal.
Despacho: Ao DFA/DP para cabimento da verba de €586,82. Ao
DFA/DF para compromisso e pagamento da verba de €586,82.
Informação n.º 27/DP/2004 de 07/01/04
Assunto: Prosegur - Serviço de Intervenção em Escolas do
Município Facturação.
Despacho: Ao DFA/DP para cabimento da verba de €280,13. Ao
DFA/DF para compromisso e pagamento da verba de €280,13.
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Informação n.º 78/DP/2004 de 09.01.2004
Assunto: Serviço TV Cabo instalado na Loja Jovem de Odivelas
- Av. Professor Dr. Augusto Abreu Lopes em Odivelas.
Despacho: Ao DFA/DP para recabimento da verba de €254,80
sendo esta a verba necessária para 2004. Ao DFA/DF para
compromisso e pagamento da verba de €19,60 referente ao mês
de Dezembro 2003.
Informação n.º 80/DP/2004 de 09.01.2004
Assunto: Serviço TV Cabo instalado no Gabinete Vereadora
Graça Peixoto sito Av.ª Amália Rodrigues, Lote: 55 Urbanização da Ribeirada - Odivelas
Despacho: Ao DFA/DP para recabimento da verba de €175,37
sendo esta a verba necessária para 2004. Ao DFA/DF para
compromisso e pagamento da verba de €13,49 referente ao mês
de Dezembro de 2003.
Informação n.º 189/DP/2004 de 20.01.2004
Assunto: Securitas - Piquetes - Facturação.
Despacho: Ao DFA/DP para cabimento da verba de €142,80. Ao
DFA/DF para compromisso e pagamento da verba de €142,80
Informação n.º 182/DP/2004 de 19.01.2004
Assunto: Lisboagás - Consumo de Gás Natural na Escola do EB
1º Ciclo, Rua Alvarense, Casal Novo.
Despacho: Ao DFA/DP para cabimento da verba de €157,91. Ao
DFA/DF para compromisso e pagamento da verba de €157,91
Informação n.º 183/DP/2004 de 19.01.2004
Assunto: Fotocopiadora Minolta EP - 5000, n.º série 21601629 Contrato de Assistência Técnica - Facturação.
Despacho: Ao DFA/DP para cabimento da verba de €856,80
sendo esta a verba um cálculo do valor a cabimentar para o ano
de 2004. Ao DFA/DF para compromisso e pagamento da verba
de €214,20 referente ao pagamento do primeiro trimestre de
2004 (factura n.º 31/04 de 02.01.2004 ).
Informação n.º 197/DP/2004 de 22.01.2004
Assunto: Fiery X 12, N.º de Série 3074061728 - Instalada no
GCRPP, Rua Jardim da Radial, n.º 3.
Despacho: Ao DFA/DP para cabimento da verba de €1.060,44.
Ao DFA/DF para compromisso e pagamento da verba de
€1.060,44
Informação n.º 225/DP/2004 de 28.01.2004
Assunto: SMAS - Serviços Municipalizados de Loures Facturação.
Despacho: Ao DFA/DP para cabimento da verba de €15,36. Ao
DFA/DF para compromisso e pagamento da verba de €15,36

AMBIENTE

Decisões com eficácia externa, tomadas pelo Senhor Vereador,
Dr. Alexandrino Saldanha, no âmbito do Departamento de
Ambiente, ao abrigo das competências delegadas.
Processo n.º 19/2003-MO-DA/DQA
Assunto: Proposta de envio de ofício aos Serviços
Municipalizados de Loures, referente a “Necessidade de
Limpeza de Sarjetas e Sumidouros”, nos termos da Informação
n.º 605/DA/DQA/03 de 30.10.2003.
Decisão do Vereador Alexandrino Saldanha: Concordo.
Data do despacho: 04.11.2003
Processo n.º 02.10/2003-MO-DA/DQA
Assunto: Proposta de envio de ofícios à Junta de Freguesia da
Pontinha e Serviços Municipalizados de Loures, referente a
“Serviço de Utilização e Remoção de Contentor de 20 m3 na
Freguesia da Pontinha - Mês de Novembro”, nos termos da
Informação n.º 613/DA/DQA/03 de 03.11.2003.
Decisão do Vereador Alexandrino Saldanha: Concordo.
Data do despacho: 07.11.2003
Processo n.º 02/02/MO-DA/DQA/02
Assunto: Proposta de envio de fax à CCDRLVT, referente à
“Estação de Monitorização da Qualidade do Ar da Ramada Odivelas”, nos termos da Informação n.º 622/DA/DQA/03 de
06.11.2003.
Decisão do Vereador Alexandrino Saldanha: Concordo.
Data do despacho: 07.11.2003
Assunto: Proposta de envio de ofícios à Junta de Freguesia da
Ramada e Serviços Municipalizados de Loures, referente a
“Aluimento de Terras na Margem de Afluente da Ribeira de
Caneças, Rua da Ribeira - Freguesia da Ramada”, nos termos da
Informação n.º 584/DA/DQA/03.
Decisão do Vereador Alexandrino Saldanha: Concordo.
Data do despacho: 07.11.2003
Assunto: Proposta de envio de ofício à Junta de Freguesia da
Ramada e CCDRLVT, referente a “Muro construído junto à
Linha de Água no Casal da Granja - Pedernais”, nos termos da
Informação n.º 617/DA/DQA/03 de 04.11.2003.
Decisão do Vereador Alexandrino Saldanha: Concordo.
Data do despacho: 12.11.2003
Assunto: Proposta de envio de ofício aos Serviços
Municipalizados de Loures, referente a “Águas Residuais junto
à Rua General Alves Roçadas - Odivelas”, nos termos da
Informação n.º 612/DA/DQA/03 de 03.11.2003.
Decisão do Vereador Alexandrino Saldanha: Concordo.
Data do despacho: 12.11.2003
Assunto: Proposta de envio de fax’s à Junta de Freguesia de
Famões e Serviços Municipalizados de Loures, referente a
“Solicitação de Colocação de Contentores na Freguesia de
Famões - Mês de Novembro de 2003”, nos termos da
Informação n.º 631/DA/DQA/03 de 11.11.2003.
Decisão do Vereador Alexandrino Saldanha: Concordo.
Data do despacho: 12.11.2003
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Assunto: Proposta de envio de ofício a munícipe, referente a
“Pedido de Limpeza de Ribeira”, nos termos do despacho
exarado no ofício com registo de entrada na CMO n.º 54857 de
03.11.03.
Decisão do Vereador Alexandrino Saldanha: Concordo.
Data do despacho: 14.11.2003
Assunto: Proposta de envio de ofícios ao Centro de Saúde de
Odivelas e Serviços Municipalizados de Loures, referentes a
“Saneamento Básico no Núcleo de Barracas - Quinta do
Barruncho - Póvoa de Stº Adrião”, nos termos das Informação
n.º 599/DA/DQA/03 de 29.10.2003.
Decisão do Vereador Alexandrino Saldanha: Concordo.
Data do despacho: 14.11.2003
Assunto: Proposta de envio de ofício aos Serviços
Municipalizados de Loures, referente a “Solicitação de
Equipamento de Deposição Selectiva de Resíduos - Rua Dr.
Sidónio Pais - Odivelas”, nos termos da Informação n.º
667/DA/DQA/03 de 18.11.2003.
Decisão do Vereador Alexandrino Saldanha: Concordo.
Data do despacho: 27.11.2003
Assunto: Proposta de envio de fax aos Serviços
Municipalizados de Loures, referente a “Realização de
Intervenção de Limpeza no Núcleo de Barracas denominado
Casal do Cochicho - Pontinha”, nos termos da Informação n.º
647/DA/DQA/03 de 13.11.2003.
Decisão do Vereador Alexandrino Saldanha: Concordo.
Data do despacho: 27.11.2003
Processo n.º 02.11/2003-MO-DA/DQA
Assunto: Proposta de envio de fax aos Serviços
Municipalizados de Loures, referente a “Serviço de Utilização e
Remoção de Contentor de 20 m3 na Freguesia da Pontinha Mês de Dezembro”, nos termos da Informação n.º
692/DA/DQA/03 de 27.11.2003.
Decisão do Vereador Alexandrino Saldanha: Concordo.
Data do despacho: 27.11.2003
Assunto: Proposta de pagamento da verba de €601,70 com IVA
incluído, referente a “Aquisição de Ferramentas”, nos termos
do despacho exarado na factura com registo de entrada na
CMO n.º 54861 de 03.11.2003.
Decisão do Vereador Alexandrino Saldanha: Pague-se.
Data do despacho: 1.11.2003
Assunto: Proposta de pagamento da verba de €270,32 com IVA
incluído, referente a “Aquisição de Ferramentas”, nos termos
do despacho exarado na factura com registo de entrada na
CMO n.º 57539 de 17.11.2003.
Decisão do Vereador Alexandrino Saldanha: Pague-se.
Data do despacho: 27.11.2003

Assunto: Proposta de compromisso e pagamento da verba de
€13,50, referente a “Incinerações de Cadáveres de animais no
mês de Outubro de 2003”, nos termos da informação n.º
178/DA/DVM/03 de 24.11.03.
Decisão do Vereador Alexandrino Saldanha: Concordo. Ao
DFA/DF para compromisso e pagamento.
Data do despacho: 27.11.2003
Assunto: Proposta de cabimentação da diferença de €3,36 e de
compromisso e pagamento do valor de €1058,90 com IVA
incluído, referente a “Aquisição de Materiais para o Gabinete
Médico Veterinário Municipal” nos termos da informação n.º
157/GMVM/03 de 28.11.2003.
Decisão do Vereador Alexandrino Saldanha: Concordo. Ao
DFA/DP, para cabimentação da diferença (€3,36) e posterior
envio ao DFA/DF também para compromisso desta verba e
pagamento global da factura.
Data do despacho: 28.11.2003
Assunto: Proposta de pagamento da verba de €4 000, referente
a “Comparticipação no Protocolo de Promoção Conjunta
Lisboa, Oeste e Vale do Tejo - 3ª Comparticipação do Ano
2003”, nos termos do despacho exarado na factura com registo
de entrada na CMO n.º 57052 de 13.11.2003.
Decisão do Vereador Alexandrino Saldanha: Pague-se.
Data do despacho: 02.12.2003
Assunto: Proposta de compromisso e pagamento da verba de
€10.255,69 com IVA incluído, referente a “Colocação e Recolha
de Contentores de 8 m3 e 20 m3 solicitados pelas Juntas de
Freguesia no mês de Setembro de 2003”, nos termos do
despacho exarado na factura com registo de entrada na CMO
n.º 57242 de 14.11.2003.
Decisão do Vereador Alexandrino Saldanha: Concordo. Ao
DFA/DF para compromisso e pagamento.
Data do despacho: 02.12.2003
Assunto: Proposta de pagamento da verba de €108,10 com IVA
incluído, referente a “Descarga de Resíduos Sólidos Urbanos no
Período de Facturação de 01.10.2003 a 31.10.2003”, nos termos
do despacho exarado na factura com registo de entrada na
CMO n.º 55597 de 05.11.2003.
Decisão do Vereador Alexandrino Saldanha: Concordo. Ao
DFA/DF para pagamento.
Data do despacho: 22.12.2003
Assunto: Proposta de assinatura de fax a comunicar
adjudicação dos trabalhos de “Limpeza de Linha de Água Afluente da Ribeira da Póvoa - Freguesia de Olival Basto”.
Decisão do Vereador Alexandrino Saldanha: Concordo.
Data do despacho: 03.12.2003

Assunto: Proposta de envio de fax à Junta de Freguesia de
Caneças, referente a “Cedência de Viatura com Grua”, nos
termos da informação n.º 581A/DA/DQA/03 de 23.10.2003.
Decisão do Vereador Alexandrino Saldanha: Concordo.
Data do despacho: 07.11.2003
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Decisão do Director do DFA/DA - Dr. João Fernandes: De
acordo. Adjudique-se. À Secção de Contabilidade para
compromisso.
Data de decisão: 12.12.2003

APROVISIONAMENTO

Decisões tomadas no âmbito da Divisão de Aprovisionamento
destinadas a ter eficácia externa.
Registo de compromissos e adjudicações
Processo n.º 0509/03/DFA/DA
Assunto: Proposta de compromisso para fornecimento de jogos
para GS, à empresa Cativar a Cores, no valor de 11.971,40 €, de
acordo com a informação n.º 285/03/CC de 12.12.03.
Decisão do Director do DFA/DA - Dr. João Fernandes: À Secção
de Contabilidade para compromisso.
Data de decisão: 18.12.2003
Processo n.º 0519/03/DFA/DA
Assunto: Proposta de adjudicação para fornecimento de
publicações para CRAP, ao Ministério da Educação - DAPP, no
valor de 15,00 €, de acordo com a informação n.º 271/JA/03 de
10.12.03.
Decisão do Director do DFA/DA - Dr. João Fernandes: De
acordo. Adjudique-se após compromisso pela Secção de
Contabilidade.
Data de decisão: 12.12.2003
Processo n.º 0451/03/DFA/DA
Assunto: Proposta de adjudicação para prestação de serviço de
assistência técnica relativa à aplicação Bettersoft instalada no
DFA/DA, à empresa Inforvip, no valor de 5.019,69 €, de acordo
com a informação n.º 032/HV/03 de 09.12.03.
Decisão do Director do DFA/DA - Dr. João Fernandes: De
acordo. Adjudique-se. À Secção de Contabilidade para
compromisso e estorno.
Data de decisão: 12.12.2003
Processo n.º 0532/03/DFA/DA
Assunto: Proposta de adjudicação para fornecimento de
cartridge de toner para impressora do DFA/DF, à empresa Casa
Migas, no valor de 571,20 €, de acordo com a informação n.º
550/03/PC de 10.12.03.
Decisão do Director do DFA/DA - Dr. João Fernandes: De
acordo. Adjudique-se. À Secção de Contabilidade para
compromisso após estorno.
Data de decisão: 12.12.2003
Processo n.º 0511/03/DFA/DA
Assunto: Proposta de adjudicação para fornecimento de
material de escritório para vários serviços, à empresa
Expressopapiro, no valor de 310,41 €, de acordo com a
informação n.º 549/03/PC de 09.12.03.
Decisão do Director do DFA/DA - Dr. João Fernandes: De
acordo. Adjudique-se. À Secção de Contabilidade para
compromisso.
Data de decisão: 12.12.2003
Processo n.º 0515/03/DFA/DA
Assunto: Proposta de adjudicação para fornecimento de
tabuleiros de água para DRH/DMOF/SF, à empresa Morar, no
valor de 122,43 €, de acordo com a informação n.º 545/03/PC de
05.12.03.
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Processo n.º 0495/03/DFA/DA
Assunto: Proposta de adjudicação para fornecimento de
material e equipamento de limpeza urbana para DA/DQA, à
empresa Contenur Portugal, no valor de 4.203,08 €, de acordo
com a informação n.º 0399/CM/03 de 31.10.03.
Decisão do Director do DFA/DA - Dr. João Fernandes: À DP.
Data de decisão: 31.10.2003
Processo n.º 0489/03/DFA/DA
Assunto: Proposta de adjudicação para fornecimento de
transponders para GMVM, à empresa Merial Portuguesa, no
valor de 901,43 €, de acordo com a informação n.º 0411/CM/03
de 06.11.03.
Decisão da Sra. Chefe da Divisão Financeira - Dra. Ana Mota:
Ao DFA/DP para reforço do cabimento no montante indicado
na presente informação. Posterior envio ao DF para
compromisso.
Data de decisão: 07.11.2003
Processo n.º 0517/03/DFA/DA
Assunto: Proposta de adjudicação para fornecimento de fita
isoladora para DAS, à empresa Fernando Óscar Mendonça, no
valor de 118,52 €, de acordo com a informação n.º 270/JA/03 de
10.12.03.
Decisão do Director do DFA/DA - Dr. João Fernandes: De
acordo. Adjudique-se. À Secção de Contabilidade para
compromisso.
Data de decisão: 10.12.2003
Processo n.º 0529/03/DFA/DA
Assunto: Proposta de adjudicação para prestação de serviço de
limpeza no Pavilhão Municipal de Odivelas para a iniciativa
Festa de Natal das IPSS via DASJ/DAS, à empresa
Hidrodinâmica, no valor de 325,37 €, de acordo com a
informação n.º 031/HV/03 de 02.12.03.
Decisão do Director do DFA/DA - Dr. João Fernandes: De
acordo. Adjudique-se. À Secção de Contabilidade para
compromisso.
Data de decisão: 04.12.2003
Processo n.º 0466/03/DFA/DA
Assunto: Proposta de adjudicação para prestação de serviço de
reparação de máquina Instax Polaroid para DGU/DPU, à
empresa J.S. Compras, no valor de 55,00 €, de acordo com a
informação n.º 036/HT/03 de 17.11.03.
Decisão do Director do DFA/DA - Dr. João Fernandes: De
acordo. Adjudique-se. À Secção de Contabilidade para
compromisso.
Data de decisão: 25.11.2003
Processo n.º 0521/03/DFA/DA
Assunto: Proposta de adjudicação para fornecimento de
bibliografia para CRAP, à empresa Asa Editores, no valor de
49,88 €, de acordo com a informação n.º 0439/CM/03 de 03.12.03.
Decisão do Director do DFA/DA - Dr. João Fernandes: De
acordo. Adjudique-se e comprometa-se.
Data de decisão: 04.12.2003
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Processo n.º 0500/03/DFA/DA
Assunto: Proposta de compromisso para fornecimento de slides
para DSC/DE, à empresa J. S. Compras, no valor de 10,95 €, de
acordo com a informação n.º 123/HJ/03 de 03.12.03.
Decisão do Director do DFA/DA - Dr. João Fernandes: De
acordo. Adjudique-se e comprometa-se.
Data de decisão: 04.12.03
Processo n.º 0520/03/DFA/DA
Assunto: Proposta de adjudicação para fornecimento de
bibliografia para CRAP, à empresa Editorial Presença, no valor
de 7,98 €, de acordo com a informação n.º 0444/CM/03 de
11.12.03.
Decisão do Director do DFA/DA - Dr. João Fernandes: De
acordo. Adjudique-se. À Secção de Contabilidade para
compromisso.
Data de decisão: 16.12.03
Processo n.º 0509/03/DFA/DA
Assunto: Proposta de compromisso para fornecimento de jogos
para GS, à empresa Cativar a Cores, no valor de 11.971,40 €, de
acordo com a informação n.º 285/03/CC de 12.12.03.
Decisão do Director do DFA/DA - Dr. João Fernandes: À Secção
de Contabilidade para compromisso.
Data de decisão: 18.12.2003
Processo n.º 0519/03/DFA/DA
Assunto: Proposta de adjudicação para fornecimento de
publicações para CRAP, ao Ministério da Educação - DAPP, no
valor de 15,00 €, de acordo com a informação n.º 271/JA/03 de
10.12.03 Decisão do Director do DFA/DA - Dr. João Fernandes: De
acordo. Adjudique-se após compromisso pela Secção de
Contabilidade.
Data de decisão: 12.12.2003
Processo n.º 0451/03/DFA/DA.
Assunto: Proposta de adjudicação para prestação de serviço de
assistência técnica relativa à aplicação Bettersoft instalada no
DFA/DA, à empresa Inforvip, no valor de 5.019,69 €, de acordo
com a informação n.º 032/HV/03 de 09.12.03
Decisão do Director do DFA/DA - Dr. João Fernandes: De
acordo. Adjudique-se. À Secção de Contabilidade para
compromisso e estorno.
Data de decisão: 12.12.2003
Processo n.º 0532/03/DFA/DA
Assunto: Proposta de adjudicação para fornecimento de
cartridge de toner para impressora do DFA/DF, à empresa Casa
Migas, no valor de 571,20 €, de acordo com a informação n.º
550/03/PC de 10.12.03 Decisão do Director do DFA/DA - Dr. João Fernandes: De
acordo. Adjudique-se. À Secção de Contabilidade para
compromisso após estorno.
Data de decisão: 12.12.2003
Processo n.º 0511/03/DFA/DA
Assunto: Proposta de adjudicação para fornecimento de
material de escritório para vários serviços, à empresa
Expressopapiro, no valor de 310,41 €, de acordo com a
informação n.º 549/03/PC de 09.12.03
Decisão do Director do DFA/DA - Dr. João Fernandes: De
acordo. Adjudique-se. À Secção de Contabilidade para
compromisso.
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Data de decisão: 12.12.2003
Processo n.º 0515/03/DFA/DA
Assunto: Proposta de adjudicação para fornecimento de
tabuleiros de água para DRH/DMOF/SF, à empresa Morar, no
valor de 122,43 €, de acordo com a informação n.º 545/03/PC de
05.12.03
Decisão do Director do DFA/DA - Dr. João Fernandes: De
acordo. Adjudique-se. À Secção de Contabilidade para
compromisso.
Data de decisão: 12.12.2003
Processo n.º 0495/03/DFA/DA
Assunto: Proposta de adjudicação para fornecimento de
material e equipamento de limpeza urbana para DA/DQA, à
empresa Contenur Portugal, no valor de 4.203,08 €, de acordo
com a informação n.º 0399/CM/03 de 31.10.03 Decisão do Director do DFA/DA - Dr. João Fernandes: À DP.
Data de decisão: 31.10.2003
Processo n.º 0489/03/DFA/DA
Assunto: Proposta de adjudicação para fornecimento de
transponders para GMVM, à empresa Merial Portuguesa, no
valor de 901,43 €, de acordo com a informação n.º 0411/CM/03
de 06.11.03
Decisão da Sra. Chefe da Divisão Financeira - Dra. Ana Mota:
Ao DFA/DP para reforço do cabimento no montante indicado
na presente informação. Posterior envio ao DF para
compromisso.
Data de decisão: 07.11.2003
Processo n.º 0517/03/DFA/DA
Assunto: Proposta de adjudicação para fornecimento de fita
isoladora para DAS, à empresa Fernando Óscar Mendonça, no
valor de 118,52 €, de acordo com a informação n.º 270/JA/03 de
10.12.03 Decisão do Director do DFA/DA - Dr. João Fernandes: De
acordo. Adjudique-se. À Secção de Contabilidade para
compromisso.
Data de decisão: 10.12.2003
Processo n.º 0529/03/DFA/DA.
Assunto: Proposta de adjudicação para prestação de serviço de
limpeza no Pavilhão Municipal de Odivelas para a iniciativa
Festa de Natal das IPSS via DASJ/DAS, à empresa
Hidrodinâmica, no valor de 325,37 €, de acordo com a
informação n.º 031/HV/03 de 02.12.03
Decisão do Director do DFA/DA - Dr. João Fernandes: De
acordo. Adjudique-se. À Secção de Contabilidade para
compromisso.
Data de decisão: 04.12.2003
Processo n.º 0466/03/DFA/DA
Assunto: Proposta de adjudicação para prestação de serviço de
reparação de máquina Instax Polaroid para DGU/DPU, à
empresa J.S. Compras, no valor de 55,00 €, de acordo com a
informação n.º 036/HT/03 de 17.11.03 Decisão do Director do DFA/DA - Dr. João Fernandes: De
acordo. Adjudique-se. À Secção de Contabilidade para
compromisso.
Data de decisão: 25.11.2003
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Processo n.º 0521/03/DFA/DA
Assunto: Proposta de adjudicação para fornecimento de
bibliografia para CRAP, à empresa Asa Editores, no valor de
49,88 €, de acordo com a informação n.º 0439/CM/03 de 03.12.03
Decisão do Director do DFA/DA - Dr. João Fernandes: De
acordo. Adjudique-se e comprometa-se.
Data de decisão: 04.12.2003

Registo de autorização de procedimento

Processo n.º 0025/04 DFA/DA
Assunto: Proposta de abertura de procedimento para Prestação
de Serviço de Limpeza Geral e Periódica das instalações do
STAL, à empresa Hidrodinâmica, de acordo com a informação
n.º 0035/AC/04 de 21.01.04. A despesa encontra-se classificada
no PRC 225/04, pelo valor previsto de 470,00 €.
Decisão do Sr Director do DFA: Muito urgente. À DP para
cabimentação.
Data de decisão: 26.01.2004
Processo n.º 0017/04 DFA/DA
Assunto: Proposta de abertura de procedimento para Aquisição
de Artigos de Higiene pessoal para sanitários e cozinha do
Refeitório Municipal da CMO, à empresa Remondes & Silva,
Lda, de acordo com a informação n.º 0023/AC/04 de 15.01.04 e
informação n.º 621/DDRH/DMOF/SOM/03 de 12.12.03. A
despesa encontra-se classificada no PRC 0015/04, pelo valor
previsto de 2.600,00 €.
Decisão do Sr Director do DFA: À DP para cabimentação pelo
orçamento de 2004.
Data de decisão: 19.01.2004
Processo n.º 0013/04 DFA/DA
Assunto: Proposta de abertura de procedimento para Aquisição
de Serviços de Manutenção no âmbito dos cuidados higiosanitários para o Refeitório Municipal da CMO, à empresa
Rentokil Initial Portugal, Lda, de acordo com a informação n.º
0019/AC/04
de
15.01.04
e
informação
n.º
622/DDRH/DMOF/SOM/03 de 12.12.03. A despesa encontra-se
classificada no PRC 0010/04, pelo valor previsto de 3.350,00 €.
Decisão do Sr Director do DFA: À DP para cabimentação pelo
ano de 2004.
Data de decisão: 19.01.2004
Processo n.º 0015/04 DFA/DA
Assunto: Proposta de abertura de procedimento para Aquisição
de Artigos de Higiene pessoal para sanitários e cozinha do
Refeitório Municipal da CMO, à empresa Higielândia, Lda, de
acordo com a informação n.º 0022/AC/04 de 15.01.04 e
informação n.º 620/DDRH/DMOF/SOM/03 de 12.12.03. A
despesa encontra-se classificada no PRC 0008/04, pelo valor
previsto de 2.100,00 €.
Decisão do Sr Director do DFA: À DP para cabimentação pelo
ano de 2004.
Data de decisão: 19.01.2004

Expomáquina, Lda, de acordo com a informação n.º 0020/AC/04
de 15.01.04 e informação n.º 624/DDRH/DMOF/SOM/03 de
12.12.03. A despesa encontra-se classificada no PRC 0013/04,
pelo valor previsto de 7.500,00 €.
Decisão do Sr Director do DFA: À DP para cabimentação pelo
orçamento de 2004.
Data de decisão: 19.01.2004
Processo n.º 0016/04 DFA/DA
Assunto: Proposta de abertura de procedimento para Aquisição
de Café e outros produtos para cafetaria do Refeitório
Municipal da CMO, à empresa Manuel Rui Azinhais Nabeiro,
Lda, de acordo com a informação n.º 0021/AC/04 de 15.01.04 e
informação n.º 619/DDRH/DMOF/SOM/03 de 12.12.03. A
despesa encontra-se classificada no PRC 0014/04, pelo valor
previsto de 4.790,00 €.
Decisão do Sr Director do DFA: À DP para cabimentação pelo
ano de 2004.
Data de decisão: 19.01.2004
Processo n.º 0007/04 DFA/DA
Assunto: Proposta de abertura de procedimento para Aquisição
de Café em grão para o DJAG/DJ/SL da CMO, à empresa A
Brasileira, de acordo com a informação n.º 0013/AC/04 de
14.01.04. A despesa encontra-se classificada no PRC 0195/04,
pelo valor previsto de 50,00 €.
Decisão do Sr Director do DFA: À DP para cabimentação.
Data de decisão: 15.01.2004
Processo n.º 0011/04 DFA/DA
Assunto: Proposta de abertura de procedimento para Aquisição
de Cartões de Visita para o Vereador Fernando Ferreira da
CMO, à empresa Orligrafe, de acordo com a informação n.º
0016/AC/04 de 14.01.04. A despesa encontra-se classificada no
PRC 0194/04, pelo valor previsto de 200,00 €.
Decisão do Sr Director do DFA: À DP para cabimentação.
Data de decisão: 15.01.2004
Processo n.º 0170/01 DFA/DA
Assunto: Proposta de Cabimentação e Compromisso para
Aquisição de refeições no refeitório municipal para Dezembro
de 2003, à empresa Sector Mais, de acordo com a informação n.º
0136/HC/03 de 10.12.03 -. A despesa encontra-se classificada no
PRC 4028/2003, pelo valor previsto de 7.599,79 €.
Decisão do Sr Director do DFA: Ao Sr. Presidente da Câmara,
para autorização do cabimento e compromisso, nos termos da
informação supra.
Data de decisão: 11.12.2003
Decisão do Sr Presidente da CMO: 1- Ao DFA/DP para
cabimento; 2- Ao DFA/DF para compromisso.
Data de decisão: 12.12.2003

Processo n.º 0014/04 DFA/DA
Assunto: Proposta de abertura de procedimento para Aquisição
de Serviços de Manutenção de Equipamento da Cozinha e
Cafetaria do Refeitório Municipal da CMO, à empresa
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ASSUNTOS SOCIAIS E JUVENTUDE

Decisões tomadas pela Sra. Vereadora Graça Peixoto no âmbito
do Departamento de Assuntos Sociais e Juventude, de acordo
com o despacho de delegação de competências n.º 12/02,
destinadas a ter eficácia externa.
Assunto: Florista Jardim do Cruzeiro - compromisso e
pagamento de três facturas no valor total de €184,40, IVA
incluído, de acordo com Informação 82/GVGP/SV/03, de
5.12.2003.
Decisão da Vereadora Graça Peixoto: Urgente. Ao GCRPP para
anexo das facturas originais. Ao DFA/DF para compromisso e
pagamento.
Data: 10.12.2003.
Assunto: Adenda à Informação 379/DASJ/DAJ/03, de
22.10.2003, referente à proposta de compromisso, adjudicação e
pagamento no valor total de € 535,50, IVA incluído, ao
moderador da iniciativa “Conversas Doces”, Margarida Moura
Casimiro, de acordo com Informação 442/DASJ/DAJ/03, de
10.12.2003.
Decisão da Vereadora Graça Peixoto: Urgente. Autorizado, ao
DFA/DF para efeitos do proposto na presente Informação.
Emita-se o Cheque de €535,50.
Data: 12.12.2003.
Assunto: Proposta de compromisso, adjudicação e pagamento
da diferença de €400 entre orçamento e factura (o que perfaz o
valor total de €1.500,00, isentos de IVA ao abrigo do artigo 9.º),
referente ao processo da APF - Atendimento no Espaço “queres
Saber”, de acordo com Informação 448/DASJ/DAJ/03, de
11.12.2003.
Decisão da Vereadora Graça Peixoto: Autorizado. Ao DFA/DF
para compromisso e pagamento de €1.500,00.
Data: 12.12.2003.
Assunto: Colónia de Férias a Idanha a Nova - Proposta de
compromisso e pagamento dos serviços proporcionados pelo
Hotel Idanha Caça, no valor de €269.50, segundo Informação
119/DASJ/DAS/AAL/03, de 11.12.2003.
Decisão da Vereadora Graça Peixoto: Ao DFA/DF para
compromisso e pagamento.
Data: 12.12.2003.
Assunto: Proposta de compromisso, adjudicação à empresa
Petit Ciel, Lda, pelo valor total de €9,52 (IVA incluído) e
emissão de cheque para adiantamento de 30% do valor a
adjudicar (€2,86) para o fornecimento do serviço complementar
de 2 sacos de Natal - “Festa de Natal 2003”, de acordo com
Informação 099/DASJ/DAS/SAS/DV/03, de 12.12.2003.
Decisão da Vereadora Graça Peixoto: Urgente. Ao DFA/DF
para compromisso e pagamento integral. Adjudique-se após
compromisso. Fax vai assinado.
Data: 12.12.2003.

complementar de 1 saco de Natal, de acordo com Informação
100/DASJ/DAS/SAS/DV/03, de 12.12.2003.
Decisão da Vereadora Graça Peixoto: Urgente. Ao DFA/DF
para compromisso e pagamento integral. Adjudique-se após
compromisso. Fax vai assinado.
Data: 12.12.2003.
Assunto: “Festa de Natal 2003” - Proposta de Compromisso,
adjudicação à Empresa Petit Ciel, Lda no valor total de €23,80
(IVA incluído) e emissão de cheque para adiantamento de 30%
do valor a adjudicar (€7,14) para o fornecimento do serviço
complementar de 1 brinquedo, de acordo com Informação
101/DASJ/DAS/SAS/DV/03, de 12.12.2003.
Decisão da Vereadora Graça Peixoto: Urgente. Ao DFA/DF
para compromisso e pagamento integral. Adjudique-se após
compromisso. Fax vai assinado.
Data: 12.12.2003.
Assunto: Compromisso e pagamento do ressarcimento de
verbas à Odivelgest, E.M. relativo ao valor apurado do mês de
Outubro/03 - €2.011,81, segundo Informação
102/DASJ/DAS/SAS/DV/03, de 16.12.2003
Decisão da Vereadora Graça Peixoto: Ao DFA/DF para
compromisso e pagamento.
Data: 22.12.2003.
Assunto: Proposta de Compromisso, adjudicação à Empresa
Petit Ciel, Lda no valor total de €65,45 (IVA incluído) e emissão
de cheque para adiantamento de 30% do valor a adjudicar
(€19,64) para o fornecimento do serviço complementar de 2
brinquedos, de acordo com Informação
104/DASJ/DAS/SAS/DV/03, de 18.12.2003.
Decisão da Vereadora Graça Peixoto: Urgente. Autorizado. Ao
DFA/DF para compromisso e pagamento do valor total da
adjudicação, uma vez que se trata de um valor muito reduzido.
Data: 22.12.2003.
Assunto: Proposta de Compromisso, adjudicação à Empresa
Petit Ciel, Lda no valor total de €9,52 (IVA incluído) e emissão
de cheque para adiantamento de 30% do valor a adjudicar
(€2,86) para o fornecimento do serviço complementar de 2 sacos
de Natal -“Festa de Natal 2003”, de acordo com Informação
105/DASJ/DAS/SAS/DV/03, de 18.12.2003.
Decisão da Vereadora Graça Peixoto: Urgente. Autorizado.
Uma vez que se trata de um valor muito reduzido, ao DFA/DF
para compromisso e pagamento integral.
Data: 22.12.2003.
Assunto: “Festa de Natal 2003 -IPSS da Infância” - proposta de
compromisso, adjudicação à Empresa Alexandra Rodrigues no
valor de €400,00 (isento de IVA e sujeito a retenção de IRS de
20%) e emissão de cheque para pagamento parcial do
fornecimento do serviço de decoração (50% do valor a saber
€160,00), segundo Informação 103/DASJ/DAS/SAS/DV/03, de
17.12.2003
Decisão da Vereadora Graça Peixoto: Muito Urgente. Concordo
e autorizo a adjudicação. Ao DFA/DF para compromisso e
emissão de cheque no valor referido na respectiva informação.
Data: 17.12.2003.

Assunto: “Festa de Natal 2003” - Proposta de Compromisso,
adjudicação à Empresa Petit Ciel, Lda no valor total de €4,76
(IVA incluído) e emissão de cheque para adiantamento de 30%
do valor a adjudicar (€1,43) para o fornecimento do serviço
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Assunto: Colónia de Férias a Idanha a Nova: Análise e
verificação das facturas correspondentes aos serviços prestados
pelo Hotel Idanha caça - Proposta de pagamento de serviços no
valor total de €3.489,50, segundo Informação
126/DASJ/DAS/AAL/03, de 30.12.2003.
Decisão da Vereadora Graça Peixoto: Muito Urgente.
Autorizado. Ao DFA/DF para compromisso e pagamento.
Data: 30.12.2003.

Assunto: Compromisso e pagamento da despesa, no valor de
€98,05, à empresa Quiosque Carteiro”, referente aos periódicos
recebidos durante o mês de Outubro 2003 nas Lojas Jovem da
Ramada e Odivelas, de acordo com Informação
435/DASJ/DAJ/03, de 05.12.2003.
Decisão da Vereadora Graça Peixoto: Ao DFA/DF para
compromisso e pagamento.
Data: 11.12.2003.

Assunto: REDE SOCIAL: proposta de adjudicação, no valor de
€750,00, isentos de IVA, da assessoria técnica ao ISSScoop CEIA - Centro de estudos e Investigação Aplicada para
realização do primeiro momento de avaliação, de acordo com
Informação 97/DASJ/DAS/MR/03, de 24.09.2003[Requisição
externa de despesa n.º 4785, de 21.10.2003].
Decisão da Vereadora Graça Peixoto: Ao DFA/DF para
compromisso e pagamento.
Data: 12.12.2003.

Assunto: Proposta de Compromisso e Adjudicação, por ajuste
directo, dos serviços musicais do conservatório de Música D.
Dinis de Odivelas, pelo valor de €250,00, isentos de IVA,
referentes à Tertúlia de Poesia “Da Juventude para o Mundo”,
de acordo com Informação 418/DASJ/DAJ/03, de 13.11.2003
[requisição Externa de Despesa 5222, de 24.11.2003].
Decisão da Vereadora Graça Peixoto: Ao DFA/DP para
cabimentação. Ao DFA/DF para compromisso e pagamento.
Data: 13.01.2004.

Assunto: Projecto “Migrações e Desenvolvimento/Ponto de
situação e propostas, segundo Informação
91/DASJ/DAS/MCG/03, de 02.12.2003.
Decisão da Vereadora Graça Peixoto: Ao Sr. Presidente para
assinatura do referido ofício.
Data: 09.12.2003
Assunto: Cabaz de Natal - Proposta de adjudicação [de 700
cabazes de Natal á Empresa Carrefour de Portugal] e
compromisso e consequente emissão de cheque no valor total
de €18.858,00, IVA incluído, de acordo com Informação
95/DASJ/DAS/MCG/03, de 12.12.2003.
Decisão da Vereadora Graça Peixoto: Urgente. Concordo, ao
DFA/DF para pagamento até dia 16.12.
Data: 12.12.2003.
Assunto: Proposta de compromisso, adjudicação à empresa
Reinaldo Fernandes Higino Lda., pelo valor total de €3.808,00,
IVA incluído, e emissão de cheque para adiantamento de 30%
do valor a adjudicar (€1.1142,40) para o fornecimento de
chapéus de chuva - “Almoço de Natal 2003”, de acordo com
Informação 094/DASJ/DAS/SAS/DV/03, de 09.12.2003.
Decisão da Vereadora Graça Peixoto: Urgente. Concordo. Ao
DFA/DF para compromisso e emissão de cheque. O fax vai
assinado.
Data: 09.12.2003.
Assunto: “Almoço de Natal 2003” - proposta de compromisso,
adjudicação à empresa Alexandra Rodrigues no valor total de
€4.987,00 (isento de IVA e sujeito a retenção de IRS de 20%), e
emissão de cheque para pagamento parcial do fornecimento do
serviço de decoração, no valor de €1.994,80, conforme
Informação 095/DASJ/DAS/SAS/DV/03, de 09.12.2003.
Decisão da Vereadora Graça Peixoto: Muito Urgente. Ao
DFA/DF para compromisso e pagamento do adiantamento de
50% proposto. Adjudique-se após compromisso.
Data: 11.12.2003.
Assunto: Proposta de aquisição de decoração no âmbito da
iniciativa “Festa de Natal 2003 - IPSS da Infância”, conforme
Informação 096/DASJ/DAS/SAS/DV/03, de 09.12.2003.
Decisão da Vereadora Graça Peixoto: Urgente. Concordo e
autorizo a abertura do procedimento adjudicatório, nos termos
propostos. Contacte-se a empresa indicada.
Data: 11.12.2003.
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Assunto: Cabimento e compromisso do valor total de €20.500,
pelo orçamento de 2004 da iniciativa “A Sida Continua a Viver
numa Esquina Perto de Ti”, segundo Informação
01/DASJ/DAJ/RO/04, de 07.01.2004.
Decisão da Vereadora Graça Peixoto: Urgente. Ao DFA/DP
para cabimentação e ao DFA/DF para compromisso pelas
GOP’s 2004.
Data: 07.01.2004.
Assunto: Novo cabimento pelas GOP de 2004, compromisso e
pagamento da despesa referente aos periódicos recebidos
durante o mês de Novembro 2003 nas Lojas Jovem da Ramada e
Odivelas, no valor de €84,35, à empresa “Quiosque Carteiro”,
de acordo com Informação 02/DASJ/DAJ/LV/04, de 07.01.2004.
Decisão da Vereadora Graça Peixoto: Ao DFA/DF para
compromisso e pagamento.
Data: 12.01.2004.
Assunto: “Festa de Natal 2003 - IPSS da Infância” - pedido de
pagamento dos restantes 50% do serviço de decoração, no valor
de €160,00, à empresa Alexandra Rodrigues, conforme
Informação 004/DASJ/DAS/SAS/DV/04, de 08.01.2004.
Decisão da Vereadora Graça Peixoto: Ao DFA/DP para
cabimentação pelas GOP’s 2004. Ao DFA/DF para compromisso
e pagamento.
Data: 12.01.2004.
Assunto: Factura de Catering Cabrita e Caçador, Lda, relativa a
Almoço de Natal 2003 (restante), no valor de €11.641,22, com
registo n.º 63442, de 22.12.2003.
Decisão da Vereadora Graça Peixoto: Ao DFA/DP para
cabimentação pelas GOP’s 2004. Ao DFA/DF para pagamento.
Data: 13.01.2004.
Assunto: Factura de Petit Ciel, Comércio de Brindes e
Brinquedos, Lda., relativa a Festa de Natal 2003 (n/ref.
042/SAS/2003 - 031921-27 Out.), no valor de €10,090.72, com
registo n.º 63653, de 22.12.2003.
Decisão da Vereadora Graça Peixoto: Ao DFA/DP para
cabimentação pelas GOP’s 2004. Ao DFA/DF para compromisso
e para pagamento.
Data: 13.01.2004.
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Assunto: Envio de processo referente ao novo cabimento,
compromisso e pagamento, no valor de €1.500,00, à APOEP ao
DFA/DF, de acordo com Informação 01/DASJ/DAJ/AS, de
05.01.2004.
Decisão da Vereadora Graça Peixoto: Ao DFA/DP para
cabimentação. Ao DFA/DF para compromisso e pagamento.
Data: 13.01.2004.

Decisões tomadas pela Chefe de Divisão de Apoio à Juventude,
Dra. Maria da Conceição Franco, destinadas a ter eficácia
externa

Decisões tomadas pela Directora do Departamento de
Assuntos Sociais e Juventude, Dra. Alexandra Tavares
de Moura, destinadas a ter eficácia externa.
Assunto: OTL’s de Inverno 2003 - Comparticipação dos utentes,
no valor de €150,00, de acordo com Informação
06/DASJ/DAJ/SA, de 13.01.2004.
Decisão da DDASJ, Dr.ª Alexandra T. de Moura: Ao DFA/DF
para depósito de comparticipação dos utentes na actividade
OTL’s de Inverno.
Data: 14.01.2004.

Assunto: Depósito de verba referente à venda de Cartão Jovem
durante o mês de Novembro, no valor de €125,79, de acordo
com a informação n.º 438/DASJ/DAJ/03 de 10.12.2003.
Despacho da Chefe de Divisão de Apoio à Juventude, Drª
Maria da Conceição Franco: Ao DFA/DF para depósito de
verba, no valor de €125,79.
Data: 10.12.2003.
Assunto: Depósito de verba referente a reserva de pousada, no
valor de €51,00, de acordo com a informação n.º
439/DASJ/DAJ/03 de 10.12.2003.
Despacho da Chefe de Divisão de Apoio à Juventude, Dr.ª
Maria da Conceição Franco: Urgente. Ao DFA/DF para efeitos
de depósito de €51,00 na conta abaixo referida.
Data: 10.12.2003
Assunto: Depósito de verba referente à venda de Cartão de
Alberguista, no valor de €18,00, de acordo com a informação n.º
440/DASJ/DAJ/03 de 10.12.2003.
Despacho da Chefe de Divisão de Apoio à Juventude, Dr.ª
Maria da Conceição Franco: Ao DFA/DF para depósito de
€18,00 na conta abaixo indicada.
Data: 10.12.2003

Decisões tomadas pelo Adjunto, Senhor Carolino Santos,
destinadas a ter eficácia externa.
Assunto: Programa “Especial Aposentados 2003” - Proposta de
compromisso e pagamento, no valor de €3.120,00, à Junta de
Freguesia da Pontinha, referente ao 40.º turno, conforme
Informação 06/DASJ/DAS/DM/04, de 14.01.2004.
Decisão do Adjunto Carolino Santos: Ao DFA/DP para
cabimentação pelas GOP’s 2004. Ao DFA/DF para compromisso
e pagamento.
Data: 02.01.2004.
Assunto: “Almoço de Natal 2003” - pedido de pagamento dos
restantes 50% do serviço de decoração, no valor de €1.994,80, à
Empresa Alexandra Rodrigues, segundo Informação
003/DASJ/DAS/SAS/DV/04, de 08.01.2004.
Decisão do Adjunto Carolino Santos: Ao DFA/DP para
cabimentação pelas GOP’s 2004. Ao DFA/DF para compromisso
e pagamento.
Data: 16.01.2004.
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Despachos proferidos pela Dra. Graça Teixeira no
âmbito do Gabinete de Comunicação, Relações Públicas
e Protocolo Decisões destinados a ter eficácia externa.
Autorização de compromisso no valor de €120,49 (Cento e
Vinte Euros e Quarenta e Nove Cêntimos) à empresa Presslivre
- Imprensa Livre, S.A., referente à adjudicação do serviço de
publicação de anúncio relacionado com a Ampliação da Sala
Polivalente da EB1/JI n.º 2 de Famões, conforme proposto na
informação n.º 794/GCRPP/HR/03.
Data: 2003.10.06
Autorização de compromisso no valor de €627,20 (Seiscentos e
Vinte e Sete Euros e Vinte Cêntimos) à empresa Cabrita &
Caçador, Lda., referente ao pagamento de dois coffe-break para
80 pessoas referente à iniciativa “III Semana do Idoso”,
conforme proposto na informação n.º 798/GCRPP/HR/03.
Data: 2003.10.09
Autorização de compromisso no valor de €4.165,00 (Quatro Mil
Cento Sessenta e Cinco Euros) à empresa Av Eventos, referente
ao pagamento do fornecimento de tendas para a iniciativa “V
Peddy - Paper Abraço Global”, conforme proposto na
informação n.º 803/GCRPP/HR/03.
Data: 2003.10.03
Autorização de compromisso no valor de €975,80 (Novecentos e
Setenta e Cinco Euros e Oitenta Cêntimos) à empresa DACOR Indústria e Comércio de Brindes, Lda., referente à adjudicação
do serviço de fornecimento de um painel e uma faixa para a
iniciativa “Seminário Cidades Possíveis, Cidades Sustentáveis”,
conforme proposto na informação n.º 804/GCRPP/AC/03.
Data: 2003.10.09
Autorização de devolução da Nota de Crédito n.º 50 e da
respectiva Factura n.º 728 no valor de €267,75 (Duzentos e
Sessenta e Sete Euros e Setenta e Cinco Cêntimos) à empresa
Orligrafe - Produções Gráficas, Lda., referente ao fornecimento
de 1000 autocolantes, conforme proposto na informação n.º
808/GCRPP/HR/03.
Data: 2003.10.10

24 de Fevereiro de 2004

Ano V - N.º 4

ODIVELAS
Boletim Municipal das
Deliberações e Decisões

Autorização de compromisso no valor de €470,05 (Quatrocentos
e Setenta Euros e Cinco Cêntimos) à empresa Martins & Costa Serviços de Publicidade, referente à adjudicação do serviço de
produção e colocação de uma lona para a iniciativa “Semana do
Deficiente”,
conforme
proposto
na
informação
n.º
813/GCRPP/SC/03.
Data: 2003.10.09
Autorização de compromisso no valor de €810,39 (Oitocentos e
Dez Euros e Trinta e Nove Cêntimos) à empresa Orligrafe Produções Gráficas, Lda., referente à adjudicação do serviço de
fornecimento de cartazes, certificados e programas para a
iniciativa “III Semana do Idoso”, conforme proposto na
informação n.º 820/GCRPP/SC/03.
Data: 2003.10.15
Autorização de compromisso no valor de €315,35 (Trezentos e
Qinze Euros e trinta e Cinco Cêntimos) à empresa Rujoca,
referente à adjudicação do serviço de produção e uma faixa em
lona para a iniciativa “III Semana do Idoso”, conforme proposto
na informação n.º 825/GCRPP/SC/03.
Data: 2003.10.10
Autorização de compromisso no valor de €481,95 (Quatrocentos
e Oitenta e Um Euros e Noventa e Cinco Cêntimos) à empresa
Público, referente à adjudicação do serviço de publicação de
anúncio relacionado com a Reconversão do Bairro Casal Novo,
conforme proposto na informação n.º 826/GCRPP/SC/03.
Data: 2003.10.14
Autorização de compromisso no valor de €712,29 (Setecentos e
Doze Euros e Vinte e Nove Cêntimos) à empresa Rodipress Edições e Prestação de Serviços Unipessoal, Lda., referente à
adjudicação do serviço de inserção publicitária relativamente à
Agenda Municipal, conforme proposto na informação n.º
832/GCRPP/HR/03.
Data: 2003.10.1
Autorização de compromisso no valor de €150,00 (Cento e
Cinquenta Euros) ao animador Joaquim Maralhas, referente à
adjudicação e pagamento do serviço de animação / locução na
actuação de grupos musicais para a iniciativa “III Semana do
Idoso”,
conforme
proposto
na
informação
n.º
840/GCRPP/AC/03.
Data: 2003.10.13
Autorização de compromisso no valor de €150,00 (Cento e
Cinquenta Euros) ao animador Joaquim Maralhas, referente à
adjudicação e pagamento do serviço de animação / locução na
actuação de grupos musicais para a iniciativa “III Semana do
Idoso”,
conforme
proposto
na
informação
n.º
841/GCRPP/AC/03.
Data: 2003.10.13
Autorização de compromisso no valor de €59,50 (Cinquenta e
Nove Euros e Cinquenta Cêntimos) à empresa Rujoca, referente
à adjudicação do serviço de produção de duas faixas em lona
para a iniciativa “III Semana do Idoso”, conforme proposto na
informação n.º 842/GCRPP/SC/03.
Data: 2003.10.13
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Autorização de compromisso no valor de €4.998,00 (Quatro Mil
Novecentos e Noventa e Nove Euros) Nuno José Xavier
Martins, referente à adjudicação do serviço de som com o
equipamento do Município em várias iniciativas no exterior,
conforme proposto na informação n.º 852/GCRPP/SC/03.
Data: 2003.10.31
Autorização de devolução de factura n.º 70083/007 no valor de
€196,35 (Cento e Noventa e Seis Euros e Trinta e Cinco
Cêntimos) à empresa Someios - Edições e Publicidade, Lda.,
referente à adjudicação da publicação de anúncio, conforme
proposto na informação n.º 855/GCRPP/HR/03.
Data: 2003.10.30
Autorização de devolução de Nota de Crédito n.º30002 e factura
n.º 30272 no valor de €386,75 (Trezentos e Oitenta e Seis Euros
e Setenta e Cinco Cêntimos) à empresa DACOR - Indústria e
Comércio de Brindes, Lda., referente à adjudicação do serviço
de elaboração de uma faixa em tela conforme proposto na
informação n.º 880/GCRPP/AC/03.
Data: 2003.10.31
Autorização de devolução de Nota de Crédito n.º 65 e factura
n.º 544 no valor de €4.999,00 (Quatro Mil Novecentos e Noventa
e Nove Euros) à empresa Imprime - Serigrafia e Artes Gráficas,
Lda., referente à adjudicação do serviço, conforme proposto na
informação n.º 881/GCRPP/HR/03.
Data: 2003.10.31
Autorização de pagamento no valor de €196,35 (Cento e
Noventa e Seis Euros e Trinta e Cinco Cêntimos) à empresa
Someios - Edições e Publicidade, Lda., referente à publicação de
anúncio acerca do concurso público internacional para o
Aluguer Operacional de 50 Viaturas, conforme proposto na
informação n.º 886/GCRPP/AC/03.
Data: 2003.10.31
Autorização de compromisso no valor de €912,73 (Novecentos e
Doze Euros e Setenta e Três Cêntimos) à empresa Orligrafe Produções Gráficas, Lda., referente à adjudicação à produção
de Postais de Natal, conforme proposto na informação n.º
897/GCRPP/AC/03.
Data: 2003.10.30
Autorização de compromisso no valor de €212,50 (Duzentos e
Doze Euros e Cinquenta Cêntimos) à empresa Papelaria Lina. ,
referente à adjudicação de fornecimento de jornais, conforme
proposto na informação n.º 907/GCRPP/SC/03.
Data: 2003.11.06
Autorização de devolução de factura n.º147 no valor de €64,60
(Sessenta e Quatro Euros e Sessenta) à empresa Papelaria Lina,
referente à adjudicação do fornecimento de jornais , conforme
proposto na informação n.º 908/GCRPP/HR/03.
Data: 2003.11.06
Autorização de compromisso no valor de €600,25 (Seiscentos
Euros e Vinte e Cinco Cêntimos) à empresa Papelaria
Henriquina, referente à adjudicação de fornecimento de jornais,
conforme proposto na informação n.º 907/GCRPP/SC/03.
Data: 2003.11.06
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Autorização de compromisso no valor de €566,07 (Quinhentos
e Sessenta e Seis Euros e Sete Cêntimos) à empresa Papelaria O
Carteiro, referente à adjudicação de fornecimento de jornais,
conforme proposto na informação n.º 907/GCRPP/SC/03.
Data: 2003.11.06
Autorização de compromisso no valor de €376,90 (Trezentos e
Setenta e Seis Euros e Noventa Cêntimos) à empresa Papelaria
N’Cenas, referente à adjudicação de fornecimento de jornais,
conforme proposto na informação n.º 907/GCRPP/SC/03.
Data: 2003.11.06
Autorização de compromisso no valor de €170,28 (Cento e
Setenta Euros e Vinte e Oito Cêntimos) à empresa Papelaria O
Cruzeiro, referente à adjudicação de fornecimento de jornais,
conforme proposto na informação n.º 907/GCRPP/SC/03.
Data: 2003.11.06
Autorização de devolução de Factura n.º 482 no valor de
€117,81 (Cento e Dezassete Euros e Oitenta e Um Cêntimos) à
empresa Astúcia - Artes Gráficas, Lda., referente à adjudicação
40 cartazes para a iniciativa “Colónia de Férias em Idanha-aNova”
,
conforme
proposto
na
informação
n.º
910/GCRPP/AC/03.
Data: 2003.11.06
Autorização de compromisso no valor de €3.808,00 (Três Mil
Oitocentos e Oito Euros) à empresa Furo - Flor de Santo Amaro,
Lda., referente à adjudicação de fornecimento de Cattering para
250 pessoas para o “V Aniversário do Município”, conforme
proposto na informação n.º 912/GCRPP/SC/03.
Data: 2003.11.06
Autorização de compromisso no valor de €357,00 (Trezentos e
Cinquenta e Sete Euros) à empresa Ponto e Recta - Produções
Gráficas, Lda., referente à adjudicação de fornecimento de 500
convites c/ plastificação mate e 500 envelopes, conforme
proposto na informação n.º 913/GCRPP/SC/03.
Data: 2003.11.06
Autorização de compromisso, pagamento e emissão de cheque
no valor de €3.451,00 (Três Quatrocentos e Cinquenta e Um
Euros) à empresa C2E - Concepção e Comercialização de
Espectáculos, Lda., referente à adjudicação de serviço de
animação para o “V Aniversário do Município”, conforme
proposto na informação n.º 915/GCRPP/AC/03.
Data: 2003.11.06
Autorização de compromisso e pagamento no valor de
€3.371,27 (Três Mil Trezentos e Setenta e Um Euros e Vinte e
Sete Cêntimos) à empresa ABA Design - Publicidade e Design,
Lda., referente à adjudicação da elaboração de 200 brochuras
explicativas relacionadas com “Malas de Primeiros Cuidados”,
conforme proposto na informação n.º 924/GCRPP/AC/03.
Data: 2003.11.11
Autorização de compromisso no valor de €148,40 (Cento e
Quarenta e Oito Euros e Quarenta Cêntimos) à empresa Sector
Mais, referente à adjudicação de fornecimento de um almoço
para 50pessoas para a iniciativa “ As Artes da Saúde - II
Concurso “, conforme proposto na informação n.º
925/GCRPP/SC/03.
Data: 2003.11.10
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Autorização de compromisso no valor de €2.016,00 (Dois Mil e
Dezasseis Euros) à empresa Furo - Flor de Santo Amaro, Lda.,
referente à adjudicação de fornecimento de um magusto no
Centro Cultural da Malaposta, conforme proposto na
informação n.º 930/GCRPP/SC/03.
Data: 2003.11.10
Autorização de compromisso no valor de €214,80 (Duzentos e
Catorze Euros e Oitenta Cêntimos) à empresa Martins & Costa Serviços de Publicidade, Lda., referente à adjudicação do
serviço de produção de um painel para o “V Aniversário do
Município”, conforme
proposto na
informação n.º
932/GCRPP/SC/03.
Data: 2003.11.14
Autorização de compromisso no valor de €235,20 (Duzentos e
Trinta e Cinco Euros e Vinte Cêntimos) à empresa Açúcar &
Canela, referente à adjudicação de fornecimento de um coffebreak para cerca de 30 pessoas para a iniciativa “Dia Mundial da
Alimentação 2003”, conforme proposto na informação n.º
933/GCRPP/SC/03.
Data: 2003.11.13
Autorização da devolução da Nota de Crédito n.º 51 e da
factura n.º 844 no valor de € 810,39 (Seiscentos Euros e Vinte e
Cinco Cêntimos) à empresa Orligrafe - Produções Gráficas,
Lda., referente à adjudicação de prestação de serviço, conforme
proposto na informação n.º 934/GCRPP/AC/03.
Data: 2003.11.14
Autorização de compromisso e pagamento no valor de €999,85
(Novecentos e Noventa e Nove Euros e Oitenta e Cinco
Cêntimos) à empresa Xerox Portugal - Equipamentos de
Escritórios, Lda., referente à adjudicação do transporte de
fotocopiadora, conforme proposto na informação n.º
935/GCRPP/SC/03.
Data: 2003.11.24
Autorização de compromisso no valor de €1.106,70 (Mil Cento e
Seis Euros e Setenta Cêntimos) à empresa A Capital, referente à
adjudicação de publicação de anúncio para o “V Aniversário do
Município”, conforme
proposto na
informação n.º
940/GCRPP/AC/03.
Data: 2003.11.14
Autorização de compromisso no valor de €267,75 (Duzentos
Setenta e Sete Euros e Setenta e Cinco Cêntimos) e pagamento
no valor de €747,32 (Setecentos e Quarenta e Sete Euros e Trinta
e Dois Cêntimos) à empresa Grafisol - Artes Gráficas, Lda.,
referente à adjudicação de fornecimento de elaboração de
promas para a iniciativa “Semana do Deficiente”, conforme
proposto na informação n.º 942/GCRPP/SC/03.
Data: 2003.11.14
Autorização da devolução da Nota de Crédito n.º 69/03 e da
Factura n.º 143/03 no valor de €2.433,55 (Dois Mil Quatrocentos
e Trinta e Três Euros e Cinquenta e Cinco Cêntimos) à empresa
Imprime - Serigrafia e Artes gráficas, Lda. , referente à
adjudicação da elaboração de cartazes , conforme proposto na
informação n.º 953/GCRPP/AC/03.
Data: 2003.11.24
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Autorização da devolução da Nota de Crédito n.º 70/03 e da
Factura n.º 235/03 no valor de €984,13 (Novecentos e Oitenta e
Quatro Euros e Treze Cêntimos Cêntimos) à empresa Imprime Serigrafia e Artes Gráficas, Lda., referente à adjudicação do
elaboração de um cartaz para a iniciativa “Viver em Qualidade”
, conforme proposto na informação n.º 954/GCRPP/AC/03.
Data: 2003.11.24
Autorização de compromisso no valor de €152,32 (Cento e
Cinquenta e Dois Euros e Trinta e Dois Cêntimos) à empresa
Martins & Costa - Serviço de Publicidade, Lda., referente à
adjudicação da produção de um painel para a iniciativa “Dia
Mundial da Alimentação 2003”, conforme proposto na
informação n.º 956/GCRPP/SC/03.
Data: 2003.11.13
Autorização de compromisso no valor de €520,80 (Quinhentos e
Vinte Euros e Oitenta Cêntimos) à empresa Sector Mais,
referente à adjudicação de fornecimento de um almoço para
jornalistas que vieram para o “V Aniversário do Município”,
conforme proposto na informação n.º 959/GCRPP/HR/03.
Data: 2003.11.17
Autorização de compromisso no valor de €2.744,00 (Dois Mil
Setecentos e quarenta e Quatro Euros) à empresa Furo - Flor de
Santo amaro, Lda., referente à adjudicação de fornecimento de
um refeição volante para 250 pessoas após o espectáculo do “V
Aniversário do Município”, conforme proposto na informação
n.º 960/GCRPP/HR/03.
Data: 2003.11.27
Autorização de compromisso no valor de €2.975,00 (Dois Mil
Novecentos e Setenta e Cinco Euros) à empresa Sub - Som Audiovisuais e Animação, Lda., referente à adjudicação da
realização de um filme de vídeo para o “V Aniversário do
Município”, conforme
proposto na
informação n.º
962/GCRPP/HR/03.
Data: 2003.11.21
Autorização de anulação de compromisso no valor de €2.046,80
(Dois Mil Quarenta e Seis Euros e oitenta Cêntimos) à empresa
Dimensão 6 - Comunicação, Design e Publicidade, Lda.,
referente à adjudicação da produção de folhetos para a
Protecção Civil, conforme proposto na informação n.º
980/GCRPP/HR/03.
Data: 2003.11.27
Autorização de compromisso e pagamento no valor de €267,75
(Duzentos e Sessenta e Sete Euros e Setenta e Cinco Cêntimos) à
empresa Expandimac - Publicidade, Imagem e Serviço, Lda.,
referente à adjudicação da aquisição de 60azuleijos para oferta
aos moradores do Bairro do Casal das Comendadeiras
conforme proposto na informação n.º 1000/GCRPP/HR/03.
Data: 2003.12.12
Autorização da devolução da Factura n.º26717 no valor de
€649,74 (Seiscentos e Quarenta e Nove Euros e Setenta e Quatro
Cêntimos) à empresa Presslivre - Imprensa Livre, S.A.,
conforme proposto na informação n.º 1001/GCRPP/AC/03.
Data: 2003.12.17
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Autorização da devolução das Factura n.º272,286,285,338 no
valor de €13.921,81 (Seiscentos e Quarenta e Nove Euros e
Setenta e Quatro Cêntimos) à empresa Revismédica - Revista
Médicas e Congressos, Lda., conforme proposto na informação
n.º 1005/GCRPP/SC/03.
Data: 2003.12.10
Autorização da pagamento da Factura n.º443 no valor de
€595,00 (Quinhentos e Noventa e Cinco Euros) à empresa
Astúcia - Artes Gráficas, Lda., referente à adjudicação da
elaboração de cartões para Assembleia Municipal conforme
proposto na informação n.º 1013/GCRPP/SC/03.
Data: 2003.12.16
Autorização da compromisso e pagamento e emissão de cheque
no valor de €500,00 (Quinhentos Euros) à empresa Expandimac,
referente à adjudicação aquisição de prendas de Natal conforme
proposto na informação n.º 1017/GCRPP/HR/03.
Data: 2003.12.12
Autorização da compromisso e pagamento e emissão de cheque
no valor de €1.394,90 (Mil Trezentos e Noventa e Quatro Euros
e Noventa Cêntimos) à empresa Pequenos Pormenores,
referente à adjudicação aquisição de prendas de Natal conforme
proposto na informação n.º 1017/GCRPP/HR/03.
Data: 2003.12.12
Autorização da compromisso e pagamento e emissão de cheque
no valor de €2.071,85 (Dois Mil e Setenta e Um Euros e Oitenta e
Cinco Cêntimos) à empresa Flag House - Adriano Bandeira,
referente à adjudicação aquisição de prendas de Natal conforme
proposto na informação n.º 1017/GCRPP/HR/03.
Data: 2003.12.12
Autorização da compromisso no valor de €1.130,50 (Mil Cento
Trinta Euros e Cinquenta Cêntimos) à empresa Prensa - Artes
Gráficas, Lda., referente à adjudicação de fornecimento 1000
blocos para o CRAP Odivelas, conforme proposto na
informação n.º 1020/GCRPP/AC/03.
Data: 2003.12.12
Autorização da compromisso no valor de €591,43 (Quinhentos
Noventa e Um Euros e Quarenta e Três Cêntimos) à empresa
Balões Festa., referente à adjudicação fornecimento 1200 balões
para a Festa de Natal 2003/Crianças das IPSS conforme
proposto na informação n.º 1021/GCRPP/AC/03.
Data: 2003.12.12
Autorização da compromisso no valor de €459,34 (Quatrocentos
e Cinquenta e Nove Euros e Trinta e Quatro Cêntimos) à
empresa Martins & Costa - Serviços de Publicidade, referente à
adjudicação da produção de uma faixa para o fundo de palco
para a Festa de Natal 2003/Crianças das IPSS, conforme
proposto na informação n.º 1023/GCRPP/AC/03.
Data: 2003.12.12
Autorização da compromisso no valor de €725,90 (Setecentos e
Vinte e Cinco Euros Noventa Cêntimos) à empresa Expandimac
- Publicidade, Imagem e Serviços, Lda., referente à adjudicação
do fornecimento 500 lápis de carvão e 1000 esferográficas para o
CRAP Odivelas, conforme proposto na informação n.º
1029/GCRPP/HR/03.
Data: 2003.12.12
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Autorização da compromisso e pagamento no valor de €232,05
(Duzentos e trinta e Dois Euros e Cinco Cêntimos) à empresa
Boom D’Ideias - Publicidade, Lda., referente à adjudicação da
aquisição de porta CD’S para o “ V Aniversário do Município”
conforme proposto na informação n.º 1030/GCRPP/HR/03.
Data: 2003.12.12

Autorização da compromisso e emissão de cheque no valor de
€478,00 (Quatrocentos e Setenta e Oito Euros) à empresa
Hussel, S.A., referente à adjudicação à aquisição de Ofertas,
conforme proposto na informação n.º 1040/GCRPP/HR/03.
Data: 2003.12.12

Autorização da compromisso no valor de €222,53 (Duzentos e
Vinte e Dois Euros) à empresa Irmãos Vieira da Mata, Lda.,
referente à adjudicação de fornecimento artigos de decoração
para o “V Aniversário do Município” conforme proposto na
informação n.º 1031/GCRPP/AC/03.
Data: 2003.12.12

Autorização da pagamento no valor de €565,25 (Quinhentos
Sessenta e Cinco Euros e Vinte e Cinco Cêntimos) à empresa
DACOR - Indústria e Comércio de Brindes, Lda., referente à
adjudicação da elaboração de uma faixa em tela plástica para a
iniciativa “Seminário Cidades Possíveis / Cidades Sustentáveis”
conforme proposto na informação n.º 1041/GCRPP/AC/03.
Data: 2003.12.15

Autorização da compromisso e pagamento no valor de €984,13
(Novecentos e Oitenta e Quatro Euros e Treze Cêntimos) à
empresa Imprime - Serigrafia e Artes Gráficas, Lda., referente à
adjudicação da produção de Mupis de Natal conforme proposto
na informação n.º 1032/GCRPP/AC/03.
Data: 2003.12.12

Autorização da compromisso no valor de €176,12 (Cento e
Setenta e Seis Euros e Doze Cêntimos) à empresa Vento Novo,
referente à adjudicação de publicação de mensagem de Natal
da Assembleia Municipal conforme proposto na informação n.º
1042/GCRPP/AC/03.
Data: 2003.12.16

Autorização da compromisso e pagamento no valor de €128,52
(Cento e Vinte e Oito Euros e Cinquenta e Dois Cêntimos) à
empresa Martins & Costa, Lda., referente à adjudicação à
produção de uma faixa para a iniciativa “Juventude, Educação
para a saúde e Prevenção da Infecção pelo HIV - Ciclo de
Cinema e Debate”, conforme proposto na informação n.º
1033/GCRPP/AC/03.
Data: 2003.12.12

Autorização da compromisso no valor de €635,94 (Seiscentos e
trinta e Cinco Euros e Noventa e Quatro Cêntimos) à empresa
Jornal de Odivelas, referente à adjudicação de publicação de
mensagem de Natal da Assembleia Municipal conforme
proposto na informação n.º 1042/GCRPP/AC/03.
Data: 2003.12.16

Autorização da compromisso e pagamento no valor de €902,02
(Novecentos e Dois Euros e Dois Cêntimos) à empresa Martins
& Costa, Lda., referente à adjudicação da aquisição de duas
faixa para o Bairro do Casal das Comendadeiras conforme
proposto na informação n.º 1034/GCRPP/AC/03.
Data: 2003.12.12
Autorização da compromisso e pagamento no valor de €235,20
(Duzentos e Trinta e Cinco Euros e Vinte Cêntimos) à empresa
Furo - Flor de Santo Amaro, Lda., referente à adjudicação do
fornecimento de um coffe-break para a iniciativa “Dia Mundial
Da Alimentação 2003”, conforme proposto na informação n.º
1035/GCRPP/AC/03.
Data: 2003.12.12
Autorização da compromisso e pagamento no valor de €201,35
(Duzentos e Um Euros e Trinta e Cinco Cêntimos) à empresa
Ferreira da Silva & Filhos, Lda., referente à adjudicação da
aquisição de uma placa para o Alvará do Bairro do Casal da
Comendadeiras”, conforme proposto na informação n.º
1037/GCRPP/HR/03.
Data: 2003.12.12
Autorização da compromisso no valor de €357,00 (Trezentos e
Cinquenta e Sete Euros) à empresa K - Brinde, Lda.., referente à
adjudicação de fornecimento de 500réguas com lupa para
APOEP - “Informar....Conhecer......Decidir”, conforme proposto
na informação n.º 1038/GCRPP/HR/03.
Data: 2003.12.12
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Autorização da compromisso no valor de €303,45 (Trezentos e
Três Euros e Quarenta e Cinco Cêntimos) à empresa Rigor,
referente à adjudicação de publicação de mensagem de Natal
da Assembleia Municipal conforme proposto na informação n.º
1042/GCRPP/AC/03.
Data: 2003.12.16
Autorização da pagamento no valor de €128,52 (Cento e Vinte e
Oito Euros e Cinquenta e Dois Cêntimos) à empresa Martins &
Costa, Lda., referente à adjudicação de painel para a iniciativa
“Promoção Saúde no Idoso“ conforme proposto na informação
n.º 1044/GCRPP/HR/03.
Data: 2003.12.16
Autorização da devolução de factura n.º 615 no valor de €128,52
(Cento e Vinte e Oito Euros e Cinquenta e Dois Cêntimos) à
empresa Martins & Costa, Lda., referente à adjudicação da
elaboração de faixa para a iniciativa” As artes Na Saúde”
conforme proposto na informação n.º 1055/GCRPP/SC/03.
Data: 2003.12.22
Autorização de pagamento da quantia de €2.441,88 (Dois Mil
Quatrocentos e Quarenta e Um Euros e Oitenta e Oito
Cêntimos) à empresa Expandimac - Publicidade, Imagem e
Serviços, Lda., referente à produção de fitas para o pescoço
bordadas a uma cor, conforme proposto na Factura n.º 1164
Data: 2003.10.15
Autorização de pagamento da quantia de €627,20 (Seiscentos e
Vinte e Sete Euros e Vinte Cêntimos) à empresa Catering Cabrita & Caçador, Lda., referente ao fornecimento de catering,
conforme proposto na Factura n.º 000859/03
Data: 2003.10.31
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Autorização de pagamento da quantia de €692,58 (Seiscentos e
Noventa e Dois Euros e Cinquenta e Oito Cêntimos) à empresa
Revismédica - revistas Médicas e Congressos, Lda., referente
Ensacamento do material referente ao trabalho “V Peddy Paper
Abraço Global”, conforme proposto na Factura n.º 284
Data: 2003.10.31
Autorização de pagamento da quantia de €784,00 (Setecentos e
Oitenta e Quatro Euros) à empresa Restaurante “Fora de Casa”,
Respalmeiras - Actividades Hoteleiras, Lda., referente à
prestação de serviço de catering para a Assembleia Municipal,
conforme proposto na Factura n.º 13696
Data: 2003.10.31
Autorização de pagamento da quantia de €388,42 (Trezentos e
Oitenta e Oito Euros e Quarenta e Dois Cêntimos) à empresa
Diário de Noticias, referente à publicação de um anúncio,
conforme proposto na Factura n.º78360/007
Data: 2003.11.11
Autorização de pagamento da quantia de €315,35 (Trezentos e
Quinze Euros e Trinta e Cinco Cêntimos) à empresa Rujoca Serigrafia, referente à produção de faixa de lona para a
iniciativa “III Semana do Idoso”, conforme proposto na Factura
n.º 030974
Data: 2003.11.26
Autorização de pagamento da quantia de €3.808,00 (três Mil e
Oitocentos e Oito Euros) à empresa O Furo - Flor de Santo
Amaro, Investimentos Hoteleiros, Lda., referente ao serviço de
cocktail referente ao “V Aniversário do Município”, conforme
proposto na Factura n.º 300366
Data: 2003.12.16
Autorização de pagamento da quantia de €15.912,00 (Quinze
Mil Novecentos e Doze Euros) à empresa Sport Tv Portugal,
S.A., referente à elaboração de imagem da visita do árbitro
Vitor Pereira à Escola Secundária da Pontinha, conforme
proposto na Factura n.º200
Data: 2003.12.10
Autorização de pagamento da quantia de €173,74 (Cento e
Setenta e Três Euros e Setenta e Quatro Cêntimos) à empresa
Martins & Costa, Lda., referente à publicação de um anúncio,
conforme proposto na Factura n.º0606
Data: 2003.12.16
Autorização de pagamento da quantia de €1.844,50 (Mil
Oitocentos e Quarenta e Quatro Euros e Cinquenta Cêntimos) à
empresa Martins & Costa, Lda., referente à produção de placas
para stand, conforme proposto na Factura n.º0607
Data: 2003.12.16
Autorização de pagamento da quantia de €104,12 (Cento e
Quatro Euros e Doze Cêntimos) à empresa Martins & Costa,
Lda., referente à produção de lonas para a iniciativa “Passeios
2003”, conforme proposto na Factura n.º 0612
Data: 2003.12.19
Autorização de pagamento da quantia de €173,74 (Cento e
Setenta e Três Euros e Setenta e Quatro Cêntimos) à empresa
Martins & Costa, Lda., referente à publicação de um anúncio,
conforme proposto na Factura n.º 0606
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Data: 2003.12.16
Autorização de pagamento da quantia de €352,91 (Trezentos e
Cinquenta e Nove Euros e Noventa e Um Cêntimos) à empresa
Martins & Costa, Lda., referente à criação de um placar para a
iniciativa “II Colóquio da Comissão de Protecção Crianças e
Jovens de Odivelas”, conforme proposto na Factura n.º 0609
Autorização de pagamento da quantia de €387,46 (Trezentos e
Oitenta e Sete Euros e Quarenta e Seis Cêntimos) à empresa
Casa Bandeiras - Central de Bandeiras, Lda., referente à
produção de bandeiras para o Município, conforme proposto na
Factura n.º 1497
Data: 2003.10.09
Autorização de pagamento da quantia de €935,34 (Novecentos e
Trinta e Cinco Euros e Trinta e Quatro Cêntimos) à empresa
Casa Bandeiras - Central de Bandeiras, Lda., referente à
produção de galhardetes, guiões c/base e haste em metal e
emblemas bordados com o logotipo do Município, conforme
proposto na Factura n.º 15150
Data: 2003.12.16
Autorização de pagamento da quantia de €1.237,60 (Mil
Duzentos e Trinta e Sete Euros e Sessenta Cêntimos) à empresa
Grafisol - Artes Gráficas, Lda., referente à produção de folhetos
para a iniciativa “Festival da Sopa”, conforme proposto na
Factura n.º 230828
Data: 2003.11.06
Autorização de pagamento da quantia de €3.417,68 (Três Mil
Quatrocentos e Setecentos Euros e Sessenta e Oito Cêntimos) à
empresa Imprime - Serigrafia e Artes Gráficas, Lda., referente à
produção de cartaz , conforme proposto na Factura n.º 665/03
Data: 2003.11.26
Autorização de pagamento da quantia de €2.433,55 (Dois Mil
Quatrocentos e Trinta e Três Euros e Cinquenta e Cinco
Cêntimos) à empresa Imprime - Serigrafia e Artes Gráficas,
Lda., referente à produção de cartaz para a iniciativa “V Peddy
Papper” , conforme proposto na Factura n.º592/03
Data: 2003.10.31
Autorização de pagamento da quantia de €984,13 (Novecentos e
Oitenta e Quatro Euros e Treze Cêntimos) à empresa Imprime Serigrafia e Artes Gráficas, Lda., referente à produção de cartaz
, conforme proposto na Factura n.º583/03
Data: 2003.10.27
Autorização de pagamento da quantia de €35,55 (Trinta e Cinco
Euros e Cinquenta e Cinco Cêntimos) à empresa Imprime Serigrafia e Artes Gráficas, Lda., referente ao fornecimento de
jornais e revistas , conforme proposto na Venda a Dinheiro
n.º1789
Data: 2003.10.31
Autorização de pagamento da quantia de €31,35 (Trinta e Um
Euros e Trinta e Cinco Cêntimos) à empresa Imprime Serigrafia e Artes Gráficas, Lda., referente ao fornecimento de
jornais e revistas , conforme proposto na Venda a Dinheiro
n.º1788
Data: 2003.10.31
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Autorização de pagamento da quantia de €31,35 (Trinta e Um
Euros e Trinta e Cinco Cêntimos) à empresa N’Cenas Papelaria, Lda., referente ao fornecimento de jornais e revistas
para 1ª Quinzena de Out. de 2003, conforme proposto na Venda
a Dinheiro n.º1810
Data: 2003.11.10
Autorização de pagamento da quantia de €35,75 (Trinta e Cinco
Euros e Setenta e Cinco Cêntimos) à empresa N’Cenas Papelaria, Lda., referente ao fornecimento de jornais e revistas
para 1ª Quinzena de Out. de 2003, conforme proposto na Venda
a Dinheiro n.º 1811
Data: 2003.11.10
Autorização de pagamento da quantia de €35,35 (Trinta e Cinco
Euros e Trinta e Cinco Cêntimos) à empresa N’Cenas Papelaria, Lda., referente ao fornecimento de jornais e revistas
para 1ª Quinzena de Set. de 2003, conforme proposto na Venda
a Dinheiro n.º1713
Data: 2003.10.09

Data: 2003.12.02
Autorização de pagamento da quantia de €12,65 (Doze Euros e
Sessenta e Cinco Cêntimo) à empresa Quiosque “O Carteiro”,
referente ao fornecimento de jornais , conforme proposto na
Factura / Recibo n.º 0747
Data: 2003.12.10
Autorização de pagamento da quantia de €291,75 (Duzentos e
Noventa e Um Euros e Setenta e Cinco Cêntimo) à empresa
Quiosque “O Carteiro”, referente ao fornecimento de jornais ,
conforme proposto na Factura / Recibo n.º 0748.
Data: 2003.12.10
Autorização de pagamento da quantia de €47,45 (Quarenta e
Sete Euros e Quarenta e Cinco Cêntimo) à empresa Quiosque
“O Carteiro”, referente ao fornecimento de jornais , conforme
proposto na Factura / Recibo n.º 0751
Data: 2003.12.16

Autorização de pagamento da quantia de €39,00 (Trinta e Nove
Euros) à empresa N’Cenas - Papelaria, Lda., referente ao
fornecimento de jornais e revistas para 1ª Quinzena de Nov. de
2003, conforme proposto na Venda a Dinheiro n.º1855
Data: 2003.12.16

Autorização de pagamento da quantia de €1.000,75(Mil Euros e
Setenta e Cinco Cêntimo) Amilcar Alpoim Teixeira com o n.º de
cont. 105353800, referente ao fornecimento de serviço de
fotografia para iniciativas do Município, conforme proposto na
Recibo n.º 0167338
Data: 2003.09.25

Autorização de pagamento da quantia de €117,81 (Cento e
Dezassete Euros e Oitenta e Um Cêntimo) à empresa Astúcia Artes Gráficas, Lda., referente à elaboração de 40 cartazes para
a iniciativa “Colónia de Férias do Algarve”, conforme proposto
na Factura n.º 481
Data: 2003.10.31

Autorização de pagamento da quantia de €740,00 (Setecentos e
Quarenta Euros ) Amilcar Alpoim Teixeira com o n.º de cont.
105353800, referente ao fornecimento de serviço de fotografia
para iniciativas do Município, conforme proposto na Recibo n.º
0167330
Data: 2003.09.25

Autorização de pagamento da quantia de €702,10 (Setecentos e
Dois Euros e Dez Cêntimo) à empresa Astúcia - Artes Gráficas,
Lda., referente à elaboração de 2.500 cartazes para a iniciativa
“O Posto de Comando MFA”, conforme proposto na Factura n.º
481
Data: 2003.10.31

Autorização de pagamento da quantia de €2.340,00 (Dois Mil
Trezentos e Quarenta Euros) Rogério Carlos Marques Pedro
com o n.º de cont. 200469789, referente à prestação de serviço,
conforme proposto na Recibo n.º 0506221
Data: 2003.09.25

Autorização de pagamento da quantia de €57,30 (Cinquenta e
Sete Euros e Trinta Cêntimo) à empresa Quiosque “O Carteiro”,
referente ao fornecimento de jornais, conforme proposto na
Factura / Recibo n.º 0730
Data: 2003.10.31
Autorização de pagamento da quantia de €268,50 (Duzentos e
Sessenta e Oito Euros e Cinquenta Cêntimo) à empresa
Quiosque “O Carteiro”, referente ao fornecimento de jornais ,
conforme proposto na Factura / Recibo n.º0731
Data: 2003.11.14
Autorização de pagamento da quantia de €43,50 (Quarenta e
Três Euros e Cinquenta Cêntimo) à empresa Quiosque “O
Carteiro”, referente ao fornecimento de jornais , conforme
proposto na Factura / Recibo n.º 0733
Data: 2003.11.13
Autorização de pagamento da quantia de €53,50 (Cinquenta e
Três Euros e Cinquenta Cêntimo) à empresa Quiosque “O
Carteiro”, referente ao fornecimento de jornais, conforme
proposto na Factura / Recibo n.º 0746
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Autorização de pagamento da quantia de €1.517,25 (Mil
Quinhentos e Dezassete Euros e Vinte e Cinco Cêntimo) Nuno
José Xavier Martins com o n.º de cont. 199384137, referente à
prestação de serviço, conforme proposto na Recibo n.º0028229
Data: 2003.10.09
Autorização de pagamento da quantia de €2.023,00 (Dois Mil e
Vinte e Três Euros ) Nuno José Xavier Martins com o n.º de
cont. 199384137, referente à prestação de serviço, conforme
proposto na Recibo n.º 0028229
Data: 2003.08.28
Autorização de pagamento da quantia de €535,50 (Quinhentos e
Trinta e Cinco Euros e Cinquenta Cêntimo) Nuno José Xavier
Martins com o n.º de cont. 199384137, referente à prestação de
serviço, conforme proposto na Recibo n.º0028229
Data: 2003.10.31
Autorização de pagamento da quantia de €1.517,25 (Mil
Quinhentos e Dezassete Euros e Vinte e Cinco Cêntimo) Nuno
José Xavier Martins com o n.º de cont. 199384137, referente à
prestação de serviço, conforme proposto na Recibo n.º 0028229
Data: 2003.10.09
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Autorização de pagamento da quantia de €74,30 (Setenta e
Quatro Euros e Trinta Cêntimo) à empresa Papelaria
“Henriquina”, referente ao fornecimento de jornais e revistas
referente ao mês Outubro de 2003, conforme proposto na
Venda a Dinheiro n.º 6419
Data: 2003.12.02

Autorização de pagamento da quantia de €75,70 (Setenta e
Cinco Euros e Setenta Cêntimo) à empresa Papelaria
“Henriquina”, referente ao fornecimento de jornais e revistas
referente ao mês Novembro de 2003, conforme proposto na
Venda a Dinheiro n.º 6427
Data: 2003.12.19

Autorização de pagamento da quantia de €78,30 (Setenta e Oito
Euros e Trinta Cêntimo) à empresa Papelaria “Henriquina”,
referente ao fornecimento de jornais e revistas referente ao mês
Outubro de 2003, conforme proposto na Venda a Dinheiro n.º
6420
Data: 2003.12.03

Autorização de pagamento da quantia de €73,90 (Setenta e Três
Euros e Noventa Cêntimo) à empresa Papelaria “Henriquina”,
referente ao fornecimento de jornais e revistas referente ao mês
Outubro de 2003, conforme proposto na Venda a Dinheiro n.º
6428
Data: 2003.12.19

Autorização de pagamento da quantia de €79,55 (Setenta e
Nove Euros e Cinquenta Cêntimo) à empresa Papelaria
“Henriquina”, referente ao fornecimento de jornais e revistas
referente ao mês Outubro de 2003, conforme proposto na
Venda a Dinheiro n.º6418
Data: 2003.12.03

Autorização de pagamento da quantia de €67,90 (Sessenta e
Sete Euros e Noventa Cêntimo) à empresa Papelaria
“Henriquina”, referente ao fornecimento de jornais e revistas
referente ao mês Novembro de 2003, conforme proposto na
Venda a Dinheiro n.º 6426
Data: 2003.12.19

Autorização de pagamento da quantia de €68,10 (Sessenta e
Oito Euros e Dez Cêntimo) à empresa Papelaria “Henriquina”,
referente ao fornecimento de jornais e revistas referente ao mês
Outubro de 2003, conforme proposto na Venda a Dinheiro n.º
6416
Data: 2003.12.02

Autorização de pagamento da quantia de €481,95
(Quatrocentos e Oitenta e Um Euros e Noventa e Cinco
Cêntimo) à empresa Público, referente publicação de anúncios,
conforme proposto na factura n.º 303054719
Data: 2003.11.13

Autorização de pagamento da quantia de €70,75 (Setenta Euros
e Setenta e Cinco Cêntimo) à empresa Papelaria “Henriquina”,
referente ao fornecimento de jornais e revistas referente ao mês
Setembro de 2003, conforme proposto na Venda a Dinheiro n.º
6403
Data: 2003.10.31
Autorização de pagamento da quantia de €64,20 (Sessenta e
Quatro Euros e Vinte Cêntimo) à empresa Papelaria
“Henriquina”, referente ao fornecimento de jornais e revistas
referente ao mês Setembro de 2003, conforme proposto na
Venda a Dinheiro n.º 6405
Data: 2003.10.31
Autorização de pagamento da quantia de €69,80 (Sessenta e
Nove Euros e Oitenta Cêntimo) à empresa Papelaria
“Henriquina”, referente ao fornecimento de jornais e revistas
referente ao mês Setembro de 2003, conforme proposto na
Venda a Dinheiro n.º 6406
Data: 2003.10.31
Autorização de pagamento da quantia de €71,40 (Setenta e Um
Euros e Quarenta Cêntimo) à empresa Papelaria “Henriquina”,
referente ao fornecimento de jornais e revistas referente ao mês
Setembro de 2003, conforme proposto na Venda a Dinheiro n.º
6404
Data: 2003.10.31
Autorização de pagamento da quantia de €76,35 (Setenta e Seis
Euros e Trinta
e Cinco Cêntimo) à empresa Papelaria
“Henriquina”, referente ao fornecimento de jornais e revistas
referente ao mês Agosto de 2003, conforme proposto na Venda
a Dinheiro n.º 6358
Data: 2003.10.15
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Autorização de pagamento da quantia de €510,51 (Quinhentos e
Dez Euros e Cinquenta e Cinco Cêntimo) à empresa Público,
referente publicação de anúncios, conforme proposto na factura
n.º 303055435
Data: 2003.11.13
Autorização de pagamento da quantia de €510,51 (Quinhentos e
Dez Euros e Cinquenta e Cinco Cêntimo) à empresa Público,
referente publicação de anúncios, conforme proposto na factura
n.º 303054999
Data: 2003.11.10
Autorização de pagamento da quantia de €481,95
(Quatrocentos e Oitenta e Um Euros e Noventa e Cinco
Cêntimo) à empresa Correio da Manhã, referente publicação de
anúncios, conforme proposto na Fact 45990
Data: 2003.10.30
Autorização de pagamento da quantia de €50,00 (Cinquenta
Euros) à empresa Florista Chapim, referente à aquisição de um
centro de mesa , conforme proposto na Venda a Dinheiro n.º
0273
Data: 2003.11.14
Autorização de pagamento da quantia de €75,00 (Setenta e
Cinco Euros) à empresa Florista Chapim, referente à aquisição
de uma coroa de flores, conforme proposto na Venda a
Dinheiro n.º 0270
Data: 2003.11.12
Autorização de pagamento da quantia de €125,00 (Cento e
Vinte e Cinco Euros) à empresa Florista Chapim, referente à
aquisição de uma coroa de flores , conforme proposto na Venda
a Dinheiro n.º 0261
Data: 2003.10.15
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Autorização de pagamento da quantia de €750,00 (Setecentos e
Cinquenta Euros) à empresa Florista Chapim, referente à
aquisição de um arranjos de flores secas, conforme proposto na
Venda a Dinheiro n.º 0260
Data: 2003.10.09

CONTRA-ORDENAÇÕES

Autorização de pagamento da quantia de €500,00 (Quinhentos
Euros) à empresa Florista Chapim, referente ao fornecimento de
300 gereberas e 3 arranjos , conforme proposto na Venda a
Dinheiro n.º0285
Data: 2003.12.10

Decisões com eficácia externa, tomadas pelo Senhor Vereador,
José Esteves, no âmbito da Secção de Contra-Ordenações, ao
abrigo das competências delegadas pelos Despachos PRES
89/02 de 2 de Maio de 2002, 124-PRES/02 de 16 de Outubro de
2002, 9/PRES/2003 de 5 de Fevereiro de 2003, 32/PRES/03 de 26
de Maio de 2003 e 42/PRES/03 de 11 de Agosto de 2003.

Autorização de pagamento da quantia de €445,04
(Quatrocentos e Quarenta e Cinco Euros e Quatro Cêntimos) à
empresa G.C.B - Produções Gráficas, Lda., referente ao
fornecimento de cartões de mensagem e de visita , conforme
proposto na factura n.º545
Data: 2003.10.06

Processo n.º 40/SCO/00
Nome: Alberto Paredes
Assunto: Execução de Construção sem Licença municipal
Decisão: Arquivamento por pagamento
Data: 2004.01.08

Autorização de pagamento da quantia de €1.021,50 (Mil e Vinte
e Um Euros e Cinquenta Cêntimos) à empresa G.C.B Produções Gráficas, Lda., referente ao fornecimento de 40
cartazes, 120 certificados, 500 trípcitos da campanha “Segurança
Infantil” , conforme proposto na factura n.º544
Data: 2003.10.06
Autorização de pagamento da quantia de €376,04 (Trezentos e
Setenta e Seis Euros e Quatro Cêntimos) à empresa EDILODI Edições de Jornais, Lda., referente à publicação de anúncio no
jornal Vento Novo acerca do “Concurso Público Centro de
Exposições” , conforme proposto na factura n.º A 16
Data: 2003.10.31
Autorização de pagamento da quantia de €376,04 (Trezentos e
Setenta e Seis Euros e Quatro Cêntimos) à empresa EDILODI Edições de Jornais, Lda., referente à publicação de anúncio no
jornal Vento Novo acerca do “Bairro do Casal Novo” ,
conforme proposto na factura n.º A 15
Data: 2003.10.31
Autorização de pagamento da quantia de €810,39 (Oitocentos e
Dez Euros e Trinta e Nove Cêntimos) à empresa Orligrafe Produções Gráficas, Lda., referente à ao fornecimento de 100
cartazes, 150 certificados, 500 programas, conforme proposto na
factura n.º 00886
Data: 2003.11.14
Autorização de pagamento da quantia de €267,75 (Duzentos e
Sessenta e Sete Euros e trinta e Cinco Cêntimos) à empresa
Orligrafe - Produções Gráficas, Lda., referente à ao
fornecimento de 1000 autocolantes , conforme proposto na
factura n.º 00833
Data: 2003.10.09

Processo n.º 426/SCO/03
Nome: França & Ferreira, Lda.
Assunto: Armazenamento de resíduos industriais em local não
licenciado para o efeito
Decisão: Arquivamento por pagamento.
Data: 2004.01.08
Processo n.º 85/SCO/02
Nome: Miguel Assunção Ramos
Assunto: Ampliação da construção existente com área de 6 m²
sem licença municipal.
Decisão: Arquivamento por pagamento.
Data: 2004.01.08
Processo: 161/SCO/02
Nome: Maria Perpétua Tomas Ventura
Assunto: Construção de 1 telheiro sem Licença municipal
Decisão: Arquivamento por pagamento.
Data: 2004.01.08
Processo n.º 08/SCO/02
Nome: Mário Magalhães
Assunto: Construção de anexo sem Licença municipal.
Decisão: Aplicação de coima no valor de €500 acrescida das
custas devidas.
Data: 2004.01.09
Processo n.º 22/SCO/01
Nome: João Fernando Teixeira Mendes Lopes
Assunto: Construção de anexo ( pombal) com estrutura de
alvenaria de tijolo sem Licença municipal.
Decisão: Revogação da coima aplicada no valor de €500,00
acrescida das custas devidas e arquivamento por despacho.
Data: 2004.01.12
Processo n.º 194/SCO/03
Nome: Swaran Singh
Assunto: Venda ambulante ilegal
Decisão: Arquivamento por despacho, perda da mercadoria a
favor do Município.
Data: 2004.01.12
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Processo n.º 549/SCO/99
Nome: Joaquim Augusto Martins dos Santos
Assunto: Construção de garagem sem licença municipal
Decisão: Arquivamento por pagamento.
Data: 2004.01.15
Processo n.º 58/SCO/03
Nome: João Ferreira de Magalhães
Assunto: Realização de queimada
Decisão: Deferimento do pagamento da coima no valor total de
€200,00, em 5 prestações mensais e sucessivas no valor de
€40,00 cada devendo ser cobradas as respectivas custas
juntamente com o pagamento da 1ª prestação.
Data: 2004.01.15
Processo n.º 516/SCO/02
Nome: António Manuel Freire Ruivo
Assunto: Deposição de entulhos na Rua Vale de Nogueira
Decisão: Arquivamento por pagamento.
Data: 2004.01.15
Processo n.º 442/SCO/02
Nome: Adélia Lucinda das Dores Vitorino
Assunto: Depósito de pneumáticos de automóvel sem Licença
municipal.
Decisão: Aplicação de Admoestação
Data: 2004.01.15
Processo n.º 03/SCO/04
Nome: Jaime Vieira Barata
Assunto: Utilização de anexo sem licença
Decisão: Arquivamento por despacho e dar conhecimento
desta decisão ao Departamento de Gestão Urbanística.
Data: 2004.01.16
Processo n.º 50/SCO/01
Nome: Emília Veloso de Jesus Manuel
Assunto: Fecho de terraço com área de 20 m² sem Licença
municipal.
Decisão: Deferido o pedido de prorrogação de prazo da coima
por 30 dias.
Data: 2004.01.16
Processo n.º 09/SCO/04
Nome: João Duarte Glória
Assunto: Prestação de falsas declarações relativamente à
conformidade da obra com o projecto aprovado e com as
condições da licença.
Decisão: Saber especificamente quais foram as declarações
proferidas junto do Departamento de Gestão Urbanística e
envio dos Autos ao Ministério Público.
Data: 2004.01.16
Processo n.º 383/SCO/03
Nome: Maria Nunes Ferreira Duarte
Assunto: Venda ambulante ilegal
Decisão: Autorização do pagamento da coima no valor total de
€60,00 em 4 prestações mensais e sucessivas, no valor de €15,00
cada devendo ser cobradas as respectivas custas juntamente
com o pagamento da 1ª Prestação.
Data: 2004.01.21
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Processo n.º 399/SCO/02
Nome: Santos & Gregório, Lda.
Assunto: Extrapolação de horário
Decisão: Autorização do pagamento da coima no valor de
€2.500,00 em 10 prestações mensais e sucessivas no valor de
€250,00 cada, devendo ser cobradas as respectivas custas
juntamente com o pagamento da primeira prestação.
Data: 2004.01.21
Processo n.º 144/SCO/01
Nome: Francisco Silva Gonçalves
Assunto: Ampliação de construção sem licença municipal
Decisão: Arquivamento por prescrição.
Data: 2004.01.21
Processo n.º 403/SCO/03
Nome: Construções Viriato, Lda.
Assunto: Alteração do projecto aprovado da área do estaleiro
da obra ampliando a mesma em 125 m² sem Licença municipal.
Decisão: Arquivamento por despacho por consubstanciar
matéria da competência da Junta de Freguesia.
Data: 2004.01.21
Processo n.º 250/SCO/02
Nome: Fernando Mendonça de Jesus Vidal
Assunto: Colocação de marquise sem licença municipal.
Decisão: Arquivamento por despacho.
Data: 2004.01.21
Processo n.º 131/SCO/03
Nome: Abraão Gomes
Assunto: Venda ambulante ilegal
Decisão: Aplicação de coima única no valor de €240,00
acrescida das custas devidas.
Data: 2004.01.21
Processo n.º 518/SCO/02
Nome: Jorge Manuel Landeiro Justino (Justino & Justino)
Assunto: Queimada de resíduos sólidos a céu aberto
Decisão: Oficiar o requerente do Indeferimento do pedido de
arquivamento do processo e dar um prazo de 10 dias ao
arguido para proceder ao pagamento da coima e das custas.
Data: 2004.01.22
Processo n.º 13/SCO/02
Nome: José Matias Quaresma
Assunto: Construção de uma vala sem Licença municipal
Decisão: Aplicação de Admoestação
Data: 2004.01.23
Processo n.º 229/SCO/03
Nome: Isaura Fernandes Bento
Assunto: Venda ambulante ilegal
Decisão: Aplicação de Admoestação.
Data: 2004.01.23
Processo n.º 09/SCO/02
Nome: Jaime Joaquim Pinheiro Quintas
Assunto: Ampliação de Oficina sem Licença municipal.
Decisão: Aplicação de coima no valor de €750,00 acrescida das
custas devidas.
Data: 2004.01.23
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Processo n.º 382/SCO/03
Nome: Manuel Domingos Trindade
Assunto: Venda ambulante ilegal
Decisão: Aplicação de coima única no valor de €60,00 acrescida
das custas devidas.
Data: 2004.01.23
Processo n.º 424/SCO/02
Nome: Irene da Conceição Duarte
Assunto: Levantamento do pavimento na via pública sem
licença municipal.
Decisão: Arquivamento por pagamento
Data: 2004.01.23
Processo n.º 500/SCO/03
Nome: José Rei & Filhos, Lda.
Assunto: Ocupação da via pública
Decisão: Arquivamento por despacho e dar conhecimento do
teor da participação à Junta de Freguesia de Odivelas.
Data: 2004.01.27
Processo n.º 225/SCO/02
Nome: Mário Sousa Martins
Assunto: Alterações do alçado principal sem licença municipal
Decisão: Arquivamento por prescrição.
Data: 2004.01.27
Processo n.º 270/SCO/00
Nome: Jorge Luís da Silva Pereira
Assunto: Ampliação de moradia com área de 20 m² sem
Licença municipal.
Decisão: Envio dos autos ao Ministério Público junto do
Tribunal Judicial da Comarca de Loures para efeitos de
execução.
Data: 2004.01.28
Processo n.º 455/SCO/00
Nome: Marcelino de Almeida
Assunto: Construção de um anexo com 9 m² sem Licença
municipal
Decisão: Envio dos autos ao Ministério Público junto do
Tribunal Judicial da Comarca de Loures para efeitos de
execução.
Data: 2004.01.28
Processo n.º 95/SCO/01
Nome: António José Sousa Simões
Assunto: Colocação de marquise envidraçada sem Licença
municipal
Decisão: Envio dos autos ao Ministério Público junto do
Tribunal Judicial da Comarca de Loures para efeitos de recurso
da decisão.
Data: 2004.01.29
Processo n.º 06/SCO/02
Nome: António Pires Pereira
Assunto: Remodelação do sótão sem Licença municipal
Decisão: Aplicação de coima no valor de €750,00 acrescida das
custas devidas.
Data: 2004.01.30
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Processo n.º 52/SCO/01
Nome: José Antunes de Sousa Júnior
Assunto: Ampliação de moradia sem licença municipal
Decisão: Autorização do pagamento da coima no valor de
€1.000,00, em 10 prestações mensais e sucessivas no valor de
€100,00 cada devendo ser cobradas as respectivas custas
juntamente com o pagamento da primeira prestação.
Data: 2004.01.30

HABITAÇÃO

Decisões com eficácia externa, tomadas pela Senhora
Vereadora, Dra. Natália Santos, no âmbito do Departamento
Municipal de Habitação, ao abrigo das competências delegadas
pelo Despacho n.º 13/02.

Assunto: Proposta de reajustamento de renda apoiada, a
vigorar a partir de 1 de Janeiro/04, para €31.15, com faseamento
em 6 prestações, do fogo municipal: Rua Vitorino Nemésio, 5
C/V Dtº, Póvoa Sto. Adrião, por falecimento do titular Fernando
Lopes Freire. Proposta de mudança de titularidade do contrato
de arrendamento para Carolina Lourenço, nos termos da
Informação n.º 7/DGS/SGPH/IC/04, 12.01.2004.
Decisão da Vereadora Natália Santos: De acordo. C/c ao
DFA/DF, para efeitos adequados.
Data da decisão: 22.01.2004
Assunto: Proposta de plano de regularização de dívida por
compensação do usufruto do fogo no período de Janeiro de
2000 a Dezembro de 2003, no valor de €284.76, do fogo
municipal: Praceta Alice Pestana, n.º 3 - R/C C, Odivelas,
Manuel Moreno dos Santos Pinto, nos termos da Informação n.º
8/DMG/DGS/IC/04, 13.01.2004.
Decisão da Vereadora Natália Santos: De acordo. C/c ao
DFA/DF, para efeitos.
Data da decisão: 22.01.2004
Assunto: Proposta de actualização do valor de renda apoiada, a
vigorar a partir de Fevereiro/04, para €3.57, do fogo municipal:
Praceta Alice Pestana, 4 - 2º B, Odivelas, José Alberto Ferandes
Semedo, nos termos da Informação n.º 9/DGS/SGPH/IC/04,
13.01.2004.
Decisão da Vereadora Natália Santos: De acordo. C/c ao
DFA/DF, para efeitos.
Data da decisão: 27.01.2004
Assunto: Proposta de actualização do valor de renda apoiada, a
vigorar a partir de Fevereiro/04, para €13,41, do fogo municipal
Praceta Alice Pestana, 3 - R/C B; Odivelas, Maria Antónia R.
Silva
Moreira,
nos
termos
da
Informação
n.º
13/DGS/SGPH/IC/04, 19.01.2004.
Decisão da Vereadora Natália Santos: De acordo. C/c ao
DFA/DF, para efeitos.
Data da decisão: 27.01.2004
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Assunto: Proposta de transferência do agregado familiar de
Maria Teresa Fonseca Abreu - a filha sofre de doença urológica
- para pré-fabricado n.º 27, Bairro Municipal da Arroja, por
dispor de melhores condições de habitabilidade do que a
barraca onde reside actualmente que possui apenas 20m2, sem
casa de banho, nos termos da Informação n.º
2/DGS/SIS/GIS/CB/04, 20.01.2004.
Decisão da Vereadora Natália Santos: Dá-se acordo à
transferência do agregado. Dever-se-á proceder, desde já, à
demolição do abarracado onde reside o agregado.
Data da decisão: 27.01.2004
Assunto: Proposta de atribuição de valor a título de
compensação pelo usufruto do fogo, no valor de €13.98, a pagar
desde Novembro de 2003, do fogo municipal: Rua Domingos
António Carvalho, n.º 2 - 1º Esq., Famões, Joel Amadeu Seabra
Garcia, nos termos da Informação n.º 14/DGS/SGPH/TC/04,
22.01.2004.
Decisão da Vereadora Natália Santos: De acordo. C/c ao
DFA/DF, para efeitos.
Data da decisão: 28.01.2004
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 0682 da
Empresa Construhiper, referente ao Auto n.º 4 de trabalhos
contratuais da empreitada “Demolição, Emparedamento e
pequenas intervenções em construções abarracadas e ilegais no
concelho de Odivelas”, no valor de €19.364,14, nos termos da
Informação n.º 20/DMH/SF/04, 27.01.2004.
Decisão da Vereadora Natália Santos: De acordo. Ao DFA/DF,
para efeitos.
Data da decisão: 30.01.2004
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 0666 da
Empresa Construhiper, referente ao Auto n.º 3 de trabalhos
contratuais da empreitada “Demolição, Emparedamento e
pequenas intervenções em construções abarracadas e ilegais no
concelho de Odivelas”, no valor de €15.645,30, nos termos da
Informação n.º 20/DMH/SF/04, 27.01.2004.
Decisão da Vereadora Natália Santos: De acordo. Ao DFA/DF,
para efeitos.
Data da decisão: 30.01.2004
Assunto: Proposta de pagamento, por se encontrarem reunidas
as condições necessárias, da comparticipação do município no
âmbito do programa RECRIPH, do valor de €2.403,34, referente
ao prédio Praceta de Goa, n.º 13, Odivelas, nos termos da
Informação n.º 2/DMH/DPRH/SN, 08.01.2004.
Decisão da Vereadora Natália Santos: De acordo. Ao DFA/DF,
para compromisso e posterior pagamento.
Data da decisão: 02.02.2004

INSTALAÇÕES MUNICIPAIS

Decisões tomadas pelo Sr. Vereador António Antunes, no
âmbito da Divisão de Manutenção de Instalações Municipais,
destinadas a ter eficácia externa.

Informação n.º 334/DTO/DMIM/03
Assunto: Proposta de "Reparação de aparelho de ar
condicionado nas Instalações da Av.D.Dinis, n.º 96 C, em
Odivelas"
Empresa: Servoclima
Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para
pagamento.
Data do despacho: 10.11.2003
Valor: €1.552,95
Informação n.º 299/DTO/DMIM/03
Assunto: Proposta de "Reparação de sistema de Gás e seu
reposicionamento nas Instalações do Refeitório Municipal".
Empresa: Alarmédia, Lda.
Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para
pagamento.
Data do despacho: 18.11.2003
Valor: €458,15
Informação n.º 365/DTO/DMIM/03
Assunto: Assistência Técnica ao Equipamento de Ar
Condicionado nas Instalações do Departamento do Ambiente e
da Secção de Apoio Social - Pagamento da factura n.º 2039A
Empresa: Climobra
Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para
pagamento.
Data do despacho: 18.11.2003
Valor: €321,30
Informação n.º 366/DTO/DMIM/03
Assunto: Assistência técnica ao Equipamento de ar
condicionado nas Instalações do Sr. Vereador José Esteves,
Urbanização Quinta Nova,Lote 39,Loja 1, em Odivelas Pagamento da factura n.º 2038A
Empresa: Climobra
Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para
pagamento.
Data do despacho: 18.11.2003
Valor: €243,95
Informação n.º 367/DTO/DMIM/03
Assunto: Assistência técnica ao Equipamento de ar
condicionado nas Instalações do Sr. Vereador Carlos Lérias e
Departamento de Obras Municipais - Pagamento da factura n.º
2040A
Empresa: Climobra
Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para
pagamento.
Data do despacho: 18.11.2003
Valor: €309,40
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Informação n.º 368/DTO/DMIM/03
Assunto: Assistência técnica ao Equipamento de ar
condicionado nas Instalações do Departamento de Recursos
Humanos, Divisão de Projectos Comparticipados e Divisão de
Assuntos Sociais - Pagamento da factura n.º 2041A
Empresa: Climobra
Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para
pagamento.
Data do despacho: 18.11.2003
Valor: €354,62
Informação n.º 369/DTO/DMIM/03
Assunto: Assistência técnica ao Equipamento de ar
condicionado nas Instalações do Departamento de Gestão
Urbanística e do Gabinete do Vereador Carlos Bodião Pagamento da factura n.º 230800
Empresa: OSF - Octávio Saramago Ferreira, Lda.
Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para
pagamento.
Data do despacho: 18.11.2003
Valor: €476,00
Informação n.º 342/DTO/DMIM/03
Assunto: Proposta para reparação da Cadeira Elevador de
Escada da Loja Jovem da Ramada
Empresa: Escadafácil
Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para
pagamento.
Data do despacho: 21.11.2003
Valor: €59,50
Informação n.º 373/DTO/DMIM/03
Assunto: Assistência técnica ao equipamento de ar
condicionado nas instalações do CAELO, em Odivelas pagamento da factura n.º 230797
Empresa: OSF - Octávio Saramago Ferreira, Lda.
Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para
pagamento.
Data do despacho: 21.11.2003
Valor: €207,75
Informação n.º 374/DTO/DMIM/03
Assunto: Assistência técnica ao equipamento de ar
condicionado nas instalações da Divisão Municipal de
Habitação - pagamento da factura n.º 230798
Empresa: OSF - Octávio Saramago Ferreira, Lda.
Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para
pagamento.
Data do despacho: 21.11.2003
Valor: €178,50
Informação n.º 375/DTO/DMIM/03
Assunto: Assistência técnica ao equipamento de ar
condicionado nas instalações do Gabinete de
Comunicações,Relações Públicas e Protocolo e Arquivo da
DGU - pagamento da factura n.º 230795
Empresa: OSF - Octávio Saramago Ferreira, Lda.
Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para
pagamento.
Data do despacho: 21.11.2003
Valor: €44,52
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Informação n.º 376/DTO/DMIM/03
Assunto: Assistência técnica ao equipamento de ar
condicionado nas instalações da Divisão de Património pagamento da factura n.º 230796
Empresa: OSF - Octávio Saramago Ferreira, Lda.
Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para
pagamento.
Data do despacho: 21.11.2003
Valor: €118,71
Informação n.º 377/DTO/DMIM/03
Assunto: Assistência técnica ao equipamento de ar
condicionado nas instalações do Departamento Sociocultural pagamento da factura n.º 230799
Empresa: OSF - Octávio Saramago Ferreira, Lda.
Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para
pagamento.
Data do despacho: 21.11.2003
Valor: €148,75
Informação n.º 115/DTO/DMIM/03
Assunto: Manutenção e fornecimento de extintores para
algumas instalações do Município
Empresa: Extinloures, Lda.
Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para
pagamento.
Data do despacho: 27.11.2003
Valor: €2.256,74
Informação n.º 300/DTO/DMIM/03
Assunto: Proposta para "Fornecimento de materiais para o
DTO/DMIM
Empresa: Pedro & Paulo, Lda.
Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para
pagamento.
Data do despacho: 28.11.2003
Valor: €1.979,60
Informação n.º 378/DTO/DMIM/03
Assunto: Assistência técnica ao equipamento de ar
condicionado nas instalações do Gabinete do Sr.Vereador
Sérgio Paiva e Divisão de Fiscalização e Policia Municipal Pagamento de factura n.º 1.228
Empresa: Aeroclima, Lda.
Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para
pagamento.
Data do despacho: 28.11-2003
Valor: €273,70
Informação n.º 379/DTO/DMIM/03
Assunto: Assistência técnica e manutenção ao equipamento de
ar condicionado dos Paços do Concelho do Município de
Odivelas, na Quinta da Memória - pagamento da factura n.º
1087
Empresa: Vamclima, Lda.
Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para o
estorno solicitado e pagamento da factura anexa.
Data do despacho: 28.11.2003
Valor: €357,00

24 de Fevereiro de 2004

Ano V - N.º 4

ODIVELAS
Boletim Municipal das
Deliberações e Decisões

Informação n.º 380/DTO/DMIM/03
Assunto: Assistência técnica ao equipamento de ar
condicionado da Biblioteca Municipal D.Dinis, em Odivelas Pagamento de factura n.º 1084
Empresa: Vamclima, Lda.
Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para o
estorno solicitado e pagamento.
Data do despacho: 28.11.2003
Valor: €357,00
Informação n.º 205/DTO/DMIM/03
Assunto: Proposta para fornecimento e montagem de
protecções de chapa em vãos de escada na escola n.º 1 de
Odivelas
Empresa: Abilio & Luis
Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para
pagamento.
Data do despacho: 18.12.2003
Valor: €779,45
Informação n.º 382/DTO/DMIM/03
Assunto: Assistência técnica e manutenção do elevador dos
Paços do Concelho do Município de Odivelas, na Quinta da
Memória - pagamento da factura n.º FCN56446
Empresa: Otis Elevadores, Lda.
Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para
pagamento.
Data do despacho: 09.12.2003
Valor: €362,32

Informação n.º 265/DTO/DMIM/03
Assunto: Proposta de Reparação de aparelho de ar
condicionado nas Instalações do arquivo da DGU
Empresa: OSF - Octávio Saramago Ferreira, Lda.
Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para
pagamento.
Data do despacho: 12.12.2003
Valor: €208,25
Informação n.º 387/DTO/DMIM/03
Assunto: Assistência técnica ao Equipamento de Ar
Condicionado nas Instalações do Departamento de Transportes
e Oficinas, na Arroja - pagamento da factura n.º 2292
Empresa: Climatorres
Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para
pagamento.
Data do despacho: 12.12.2003
Valor: €944,86
Informação n.º 388/DTO/DMIM/03
Assunto: Assistência técnica ao equipamento de ar
condicionado nas Instalações do Núcleo de leitura e Loja
Jovem da Pontinha - Pagamento da factura n.º 2291
Empresa: Climatorres
Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para
pagamento.
Data do despacho: 12-12-2003
Valor: €447,44

Informação n.º 383/DTO/DMIM/03
Assunto: Assistência técnica do elevador do Jardim de Infância
n.º 4 da Ramada - Pagamento de factura n.º 201586
Empresa: CTA-Assistência,Manutenção e Montagem de
Elevadores, Lda.
Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para
pagamento.
Data do despacho: 09.12.2003
Valor: €321,30

Informação n.º 392/DTO/DMIM/03
Assunto: Assistência Técnica ao Equipamento de ar
condicionado do Gabinete de Atendimento à Juventude, em
Odivelas - Pagamento da factura n.º 84/2003-L
Empresa: ACIT - Assistência e Condução de Instalações
Técnicas, S.A.
Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para
pagamento.
Data do despacho: 18.12.2003
Valor: €140,98

Informação n.º 384/DTO/DMIM/03
Assunto: Assistência técnica ao Equipamento de Ar
Condicionado nas Instalações da Divisão Veterinária
Municipal, Divisão Administração Geral,Divisão de Espaços
Verdes e Secção de Transportes - pagamento da factura n.º 270
Empresa: Servoclima - Ar Condicionado, Lda.
Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para
pagamento.
Data do despacho: 09.12.2003
Valor: €779,45

Informação n.º 393/DTO/DMIM/03
Assunto: Assistência Técnica ao Equipamento de ar
condicionado nas Instalações do Departamento de Gestão
Urbanística e do Gabinete do Vereador Carlos Bodião Pagamento da factura n.º 230883
Empresa: OSF - Octávio Saramago Ferreira, Lda.
Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para
pagamento.
Data do despacho: 18.12.2003
Valor: €476,00

Informação n.º 385/DTO/DMIM/03
Assunto: Manutenção e conservação do elevador da Biblioteca
Municipal D.Dinis , em Odivelas - Pagamento da factura n.º
0312138
Empresa: Atlas - Ascensores, Lda.
Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para
pagamento.
Data do despacho: 09.12.2003
Valor: €311,05

Informação n.º 395/DTO/DMIM/03
Assunto: Assistência Técnica ao Equipamento de ar
condicionado nas Instalações da Divisão Municipal de
Habitação - Pagamento da factura n.º 230881
Empresa: OSF - Octávio Saramago Ferreira, Lda.
Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para
pagamento.
Data do despacho: 18.12.2003
Valor: €178,50
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Informação n.º 396/DTO/DMIM/03
Assunto: Assistência Técnica ao Equipamento de ar
condicionado nas Instalações do Gabinete de
Comunicações,Relações Públicas e Protocolo e Arquivo da
DGU - Pagamento da factura n.º 230878
Empresa: OSF - Octávio Saramago Ferreira, Lda.
Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para
pagamento.
Data do despacho: 18.12.2003
Valor: €44,52
Informação n.º 398/DTO/DMIM/03
Assunto: Assistência Técnica ao Equipamento de ar
condicionado nas Instalações do Departamento Sociocultural Pagamento da factura n.º 230882
Empresa: OSF - Octávio Saramago Ferreira, Lda.
Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para
pagamento.
Data do despacho: 18.12.2003
Valor: €148,75
Informação n.º 399/DTO/DMIM/03
Assunto: Assistência Técnica ao Equipamento de ar
condicionado dos Paços do Concelho do Município de
Odivelas, na Quinta da Memória - Pagamento da factura n.º
1098
Empresa: Vamclima
Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para
pagamento.
Data do despacho: 18.12.2003
Valor: €357,00
Informação n.º 394/DTO/DMIM/03
Assunto: Assistência Técnica ao Equipamento de ar
condicionado nas Instalações do CAELO, em Odivelas Pagamento da factura n.º 230880
Empresa: OSF - Octávio Saramago Ferreira, Lda.
Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para
pagamento.
Data do despacho: 18.12.2003
Valor: €207,75
Informação n.º 635/DTO/DMIM/03
Assunto: Assistência Técnica ao Equipamento de ar
condicionado nas Instalações do Departamento Sociocultural Pagamento da factura n.º 230882
Empresa: OSF - Octávio Saramago Ferreira, Lda.
Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para
pagamento.
Data do despacho: 18.12.2003
Valor: €148,75
Informação n.º 399/DTO/DMIM/03
Assunto: Assistência Técnica ao Equipamento de ar
condicionado dos Paços do Concelho do Município de
Odivelas, na Quinta da Memória - Pagamento da factura n.º
1098
Empresa: Vamclima
Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para
pagamento.
Data do despacho: 18.12.2003
Valor: €357,00
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Informação n.º 394/DTO/DMIM/03
Assunto: Assistência Técnica ao Equipamento de ar
condicionado nas Instalações do CAELO, em Odivelas Pagamento da factura n.º 230880
Empresa: OSF - Octávio Saramago Ferreira, Lda.
Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para
pagamento.
Data do despacho: 18.12.2003
Valor: €207,75
Informação n.º 397/DTO/DMIM/03
Assunto: Assistência técnica ao equipamento de ar
condicionado nas instalações da divisão de patrimómio Pagamento de factura n.º 230879
Empresa: OSF - Octávio Saramago Ferreira, Lda.
Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para
pagamento.
Data do despacho: 18.12.2003
Valor: €118,71
Informação n.º 338/DTO/DMIM/03
Assunto: Proposta de Revisão da UPS nas instalações
municipais do DTO, sitas na Arroja
Empresa: APC - American Power Conversion
Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DP pra
cabimentação no orçamento de 2004.Ao DFA/DF para
compromisso e pagamento.
Data do despacho: 31.12.2003
Valor: €364,14
Informação n.º 349/DTO/DMIM/03
Assunto: Proposta de fornecimento de sobrasselentes para o ar
condicionado das instalações da Divisão Veterinária Municipal
Empresa: Servoclima
Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DP para
cabimentação no orçamento de 2004.Ao DFA/DF para
compromisso e pagamento.
Data do despacho: 31.12.2003
Valor: €109,48
Informação n.º 362/DTO/DMIM/03
Assunto: Proposta de reparação do ar condicionado nas
instalações da Av.D.Dinis, n.º 96C, em Odivelas
Empresa: Servoclima
Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DP para
cabimentação no orçamento de 2004.Ao DFA/DF para
compromisso e pagamento.
Data do despacho: 31.12.2003
Valor: €1,517,25
Informação n.º 401/DTO/DMIM/03
Assunto: Assistência técnica e manutenção ao equipamento de
ar condicionado da Biblioteca Municipal D.Dinis, em Odivelas Pagamento da factura n.º 1097
Empresa: Vamclima
Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DP para
cabimentação no orçamento de 2004.Ao DFA/DF para
compromisso e pagamento
Data do despacho: 02.01.2004
Valor: €357
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Informação n.º 390/DTO/DMIM/03
Assunto: Facturas emitidas pelos serviços municipalizados de
Loures referentes à limpeza de colectores de escolas
Empresa: Vamclima
Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DP para
cabimento no orçamento de 2004 e ao DFA/DF para
compromisso e pagamento
Data do despacho: 15.01.2004
Valor: €649,26 e €413,17
Informação n.º 005/DTO/DMIM/03
Assunto: Assistência técnica e manutenção ao equipamento de
ar condicionado da Biblioteca Municipal D.Dinis, em Odivelas pagamento da factura n.º 1116
Empresa: vamclima
Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DP para
cabimento e ao DFA/DF para compromisso e pagamento
Data do despacho: 16.01.2004
Valor: €357,00
Informação n.º 006/DTO/DMIM/03
Assunto: Assistência técnica e manutenção ao equipamento de
ar condicionado dos Paços do Concelho do Município de
Odivelas, na Quinta da Memória - pagamento da factura n.º
1115
Empresa: Vamclima
Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DP para
cabimento e ao DFA/DF para compromisso e pagamento
Data do despacho: 16.01.2004
Valor: €357,00
Informação n.º 007/DTO/DMIM/03
Assunto: Assistência técnica e manutenção ao equipamento de
ar condicionado nas Instalações da D.E.J., na Rua José
Malhoa,n.º 10A,em Odivelas - pagamento da factura n.º 190
Empresa: SCV
Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DP para
cabimento e ao DFA/DF para compromisso e pagamento
Data do despacho: 16.01.2004
Valor: €245,14
Informação n.º 008/DTO/DMIM/03
Assunto: Assistência técnica e manutenção ao equipamento de
ar condicionado nas Instalações da D.A.E., na Rua Alves Redol,
n.º 1 r/c B, em Odivelas - pagamento da factura n.º 188
Empresa: SCV
Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DP para
cabimento e ao DFA/DF para compromisso e pagamento
Data do despacho: 16.01.2004
Valor: €157,08

LICENCIAMENTOS

Decisões com eficácia externa, tomadas pelo Senhor Vereador,
José Esteves, no âmbito da Secção de Licenciamentos, ao abrigo
das competências delegadas pelos Despachos PRES 89/02 de 2
de Maio de 2002, 124-PRES/02 de 16 de Outubro de 2002,
9/PRES/2003 de 5 de Fevereiro de 2003, 32/PRES/03 de 26 de
Maio de 2003 e 42/PRES/03 de 11 de Agosto de 2003.
Processo n.º 955/AS/90
Alvará n.º 8/90
Requerente: Jaime Fernandes “ Varanda dos Bons Dias” ou “
Retiro da Beira”
Local: Rua Alves da Cunha, Lote 14 - Bons Dias - Póvoa de
Santo Adrião
Actividade: Restaurante, Café e Cervejaria
Assunto: Caducidade do Alvará n.º 8/90
Decisão: Deferido manter a caducidade do Alvará n.º 8/90,
visto o Estabelecimento ter estado encerrado por mais de um
ano e desentranhamento de documentos do processo que se
revelarem úteis e necessários ao processo que se venha a
constituir para a concessão do eventual Alvará de Licença de
Utilização.
Data: 2004.01.07
Processo n.º 2405/95
Alvará n.º 01/2004
Requerente: Estado Maior - Actividades Hoteleiras, Lda.
Local: Quinta do Bretão - Caneças
Actividade: Restauração e Bebidas (Café e Snack-Bar)
Assunto: Pedido de Alvará de Licença de Funcionamento para
Estabelecimento de Restauração e Bebidas
Decisão: Deferido pedido de Alvará de Licença de
Funcionamento n.º 01/2004 de natureza provisória.
Data: 2004.01.09
Processo n.º 4502/80
Alvará n.º 105/80
Requerente: José de Araújo Galvão
Local: Praceta João Vilarett, 15 B, Póvoa de Santo Adrião
Actividade: Mercearia
Assunto: Actualização da morada do Alvará de Licença
Sanitária n.º 105/80 para Praceta João Vilarett, n.º 15 B - Póvoa
de Santo Adrião.
Decisão: Deferido a actualização da morada.
Data: 2004.01.09
Processo n.º 112/ODV/2001
Requerente: Eduardo Fernandes Ferrão Araújo
Local: Rua Alves Redol, Lote 18, 1ª subcave Esqª - Ramada
Actividade: Prestação de Serviços (Oficina de Reparação de
Automóvel)
Assunto: Pedido de arquivamento do processo visto que o
requerente desistiu do pedido de Alvará de Licença de
Utilização.
Decisão: Deferido o arquivamento do processo e solicitar à
DFPM para se deslocar ao local para verificar se a Oficina já se
encontra encerrada.
Data: 2004.01.12
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Processo n.º S/30/2000
Requerente: Maria de Fátima Machado Pereira
Local: Rua Marechal Craveiro Lopes, Loja 3 - Praça - Póvoa de
Santo Adrião
Actividade: Café
Assunto: Pedido de prorrogação de prazo por 60 dias para
poder entregar os projectos de instalação do Estabelecimento.
Decisão: Deferido pedido de prorrogação de prazo por 60 dias.
Data: 2004.01.12
Processo n.º 3994/76
Alvará de Licença Sanitária n.º 28/77
Requerente: Gouveia & Loureiro, Lda.
Local: Rua António Nobre, n.º 22 - Patameiras, Odivelas
Actividade: Café
Assunto: Pedido de prorrogação de prazo até 31 de Janeiro para
poder dar cumprimento ao Auto de Vistoria.
Decisão: Deferido pedido de prorrogação de prazo até 31 de
Janeiro.
Data: 2004.01.12
Processo n.º 4106/77
Alvará n.º 140/77
Requerente: Pastelaria e Cervejaria Mimosa, Lda.
Local: Rua D. Nuno Alvares Pereira, n.º 3 A - Póvoa de Santo
Adrião
Actividade: Pastelaria
Assunto: Pedido de prorrogação de prazo até ao final do mês
de Agosto para proceder a alterações no Estabelecimento.
Decisão: Deferido pedido de prorrogação até ao final do mês de
Agosto.
Data: 2004.01.12
Processo n.º 2373/95
Alvará de Licença Sanitária n.º 125/96
Requerente: Maria do Céu do Galo Barreiro Lopes
Local: Centro Comercial do Chapim - Praça Ordem de Cristo,
n.º 7, Loja 19 - Odivelas
Actividade: Café
Assunto: Pedido de prorrogação de prazo por 30 dias para
poder dar cumprimento ao Auto de Vistoria.
Decisão: Deferido pedido de prorrogação de prazo por 30 dias.
Data: 2004.01.12
Processo n.º 4079/77
Alvará n.º 113/77
Requerente: António Martins Marçal
Local: Rua António Enes, n.º 2 A, Odivelas
Actividade: Mercearia e Peixaria
Assunto: Pedido de prorrogação de prazo até 31 de Janeiro para
poder realizar obras no Estabelecimento.
Decisão: Deferido pedido de prorrogação de prazo até 31 de
Janeiro.
Data: 2004.01.12
Processo n.º 3650/74
Alvará de Licença Sanitária n.º 41/74
Requerente: Silva & Seixas, Lda.
Local: Av. D. Dinis, n.º 84 A, Odivelas
Actividade: Café e Leitaria
Assunto: Pedido de prorrogação de prazo por 90 dias para
poder dar cumprimento ao parecer da Autoridade de Saúde.
Decisão: Deferido pedido de prorrogação de prazo por 90 dias.
Data: 2004.01.12
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Processo n.º 245/ODV/03
Requerente: Magda & Antunes - Comércio de Frutas, Lda.
Local: Rua D. Afonso Henriques, n.º 2 - Póvoa de Santo Adrião
Actividade: Comércio de Produtos Alimentares - Mini Mercado e Frutaria
Assunto: Pedido de prorrogação de prazo por 90 dias para
poder dar cumprimento ao parecer da Autoridade de Saúde e
do Serviço Nacional de Bombeiros.
Decisão: Deferido pedido de prorrogação de prazo por 90 dias,
bem como entregar o contrato de arrendamento definitivo que
se encontra em falta.
Data: 2004.01.12
Processo n.º 246/ODV/03
Requerente: Talho Muslin, Lda.
Local: Rua José Régio, Lote 12, Loja A, Odivelas
Actividade: Talho
Assunto: Pedido de prorrogação de prazo por 90 dias para
poder dar cumprimento ao parecer da Autoridade de Saúde e
Autoridade Sanitária Veterinária Municipal e regularizar a
situação no Departamento de Gestão Urbanística.
Decisão: Deferido pedido de prorrogação de prazo por 90 dias.
Data: 2004.01.12
Processo n.º 4258/78
Alvará n.º 6/79
Requerente: Nélia Maria Oliveira Poças Pinto
Local: Quinta da Quintinha Lote 28 D
Actividade: Mercearia
Assunto: Caducidade do Alvará n.º 6/79 e consequente
arquivamento do processo.
Decisão: Determinação de caducidade do Alvará n.º 6/79 e
consequente arquivamento do processo.
Data: 2004.01.12
Processo n.º 4423/80
Alvará n.º 26/80
Requerente: Fernando Manuel da Conceição Rodrigues
Local: Quinta da Quintinha, lote D 3, R/ C Esq.
Actividade: Mercearia
Assunto: Caducidade do Alvará n.º 26/80 e consequente
arquivamento do processo.
Decisão: Determinação de caducidade do Alvará n.º 26/80 e
consequente arquivamento do processo.
Data: 2004.01.12
Processo n.º 4278/78
Alvará n.º 26/79
Requerente: Eduardo Augusto Veiga
Local: Quinta da Quintinha, Lote 28, L.E , Póvoa de Santo
Adrião
Actividade: Depósito de Drogas
Assunto: Caducidade do Alvará n.º 26/79 e consequente
arquivamento do processo.
Decisão: Determinação de caducidade do Alvará n.º 26/79 e
consequente arquivamento do processo.
Data: 2004.01.12
Processo n.º 2706/97
Alvará n.º 42/98
Requerente: José Valadares Calheiros Martins
Local: Rua Dr. Jaime Cortesão, 9 A
Actividade: Cervejaria e Restaurante
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Assunto: Caducidade do Alvará n.º 42/98 e consequente
arquivamento do processo, visto que o Estabelecimento esteve
encerrado por um período de 3 anos.
Decisão: Determinação de caducidade do Alvará n.º 42/98 e
consequente arquivamento do processo.
Data: 2004.01.12
Processo n.º 4346/79
Alvará n.º 94/79
Requerente: Maria Adriana Carvalho de Almeida Cunha
Serrão
Local: Quinta da Quintinha, Lote 24 C, Loja Esq., Póvoa de
Santo Adrião
Actividade: Mercearia
Assunto: Caducidade do Alvará n.º 94/79 e consequente
arquivamento do processo.
Decisão: Determinação de caducidade do Alvará n.º 94/79 e
consequente arquivamento do processo.
Data: 2004.01.12
Processo n.º 3753/74
Alvará n.º 40/75
Requerente: Joaquim Simões Ferreira, Lda.
Local: Quinta da Quintinha, Lote 14 A, Póvoa de Santo Adrião
Actividade: Talho e Salsicharia
Assunto: Caducidade do Alvará n.º 40/75 e consequente
arquivamento do processo, visto que o Estabelecimento esteve
encerrado por um período de 2 anos.
Decisão: Determinação de caducidade do Alvará n.º 40/75 e
consequente arquivamento do processo.
Data: 2004-01-12
Processo n.º 3816/75
Alvará n.º 103/75
Requerente: J. A Vale, Lda.
Local: Quinta da Quintinha, Lote 15 A, Póvoa de Santo Adrião
Actividade: Mercearia
Assunto: Caducidade do Alvará n.º 103/75 e consequente
arquivamento do processo.
Decisão: Determinação de caducidade do Alvará n.º 103/75 e
consequente arquivamento do processo.
Data: 2004-01-12
Processo n.º 3831/75
Alvará n.º 2/76
Requerente: Ibraimo Ismail & Filhos, Lda.
Local: Quinta da Quintinha, Lote 15 A, Póvoa de Santo Adrião
Actividade: Café
Assunto: Caducidade do Alvará n.º 2/76 e consequente
arquivamento do processo.
Decisão: Determinação de caducidade do Alvará n.º 2/76 e
consequente arquivamento do processo.
Data: 2004.01.12
Processo n.º 3830/75
Alvará n.º 1/76
Requerente: J. A Vale, Lda.
Local: Quinta da Quintinha, Lote 15 A, Póvoa de Santo Adrião
Actividade: Talho
Assunto: Caducidade do Alvará n.º 1/76 e consequente
arquivamento do processo.
Decisão: Determinação de caducidade do Alvará n.º 1/76 e
consequente arquivamento do processo.
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Data: 2004.01.12
Processo n.º 4440/80
Alvará n.º 43/80
Requerente: Manuel Pereira Marques
Local: Quinta da Quintinha, lote D 3 - Loja C - Póvoa de Santo
Adrião
Actividade: Mercearia
Assunto: Caducidade do Alvará n.º 43/80 e consequente
arquivamento do processo
Decisão: Determinação de caducidade do Alvará n.º 43/80 e
consequente arquivamento do processo.
Data: 2004.01.12
Processo n.º 4382/79
Alvará n.º 130/79
Requerente: Batiscarnes - Sociedade Comercial de Carnes, Lda.
Local: Quinta da Quintinha, Lote D - 17 - Loja Cave Dta, Póvoa
de Santo Adrião
Actividade: Talho
Assunto: Caducidade do Alvará n.º 130/79 e consequente
arquivamento do processo
Decisão: Determinação de caducidade do Alvará n.º 130/79 e
consequente arquivamento do processo.
Data: 2004.01.12
Processo n.º 4054/77
Alvará n.º 88/77
Requerente: Arlindo Rodrigues da Costa Madaleno
Local: Quinta da Quintinha, Lote CC 2
Actividade: Mercearia e Depósito de Pão
Assunto: Caducidade do Alvará n.º 88/77 e consequente
arquivamento do processo
Decisão: Determinação de caducidade do Alvará n.º 88/77 e
consequente arquivamento do processo.
Data: 2004.01.12
Processo n.º 4417/79
Alvará n.º 20/80
Requerente: Odessa - Comércio e Indústria Alimentar, Lda.
Local: Quinta da Quintinha, Lote 3 C- Loja 3
Actividade: Café e Pastelaria
Assunto: Caducidade do Alvará n.º 20/80 e consequente
arquivamento do processo
Decisão: Determinação de caducidade do Alvará n.º 20/80 e
consequente arquivamento do processo.
Data: 2004.01.12
Processo n.º 201/ODV/2002
Requerente: Marcos Augusto Santos
Local: Rua Santo Estevão, Lote 200 - Casal da Silveira - Famões
Actividade: Café e Cervejaria
Assunto: Pedido de Alvará de Licença de Funcionamento para
Estabelecimento de Bebidas.
Decisão: Envio do processo à Comissão de Vistorias.
Data: 2004.01.12
Processo n.º 4239/78
Alvará de Licença Sanitária n.º 125/78
Requerente: Café Casal - Hotelaria e Restauração, Lda.
Local: Rua 25 de Abril, Lote 139 A - Casal da Silveira - Famões
Actividade: Café, Cervejaria e Pastelaria
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Assunto: Pedido de averbamento nome da Sociedade Café
Casal - Hotelaria e Restauração, Lda.
Decisão: Deferido pedido de averbamento.
Data: 2004.01.13
Processo n.º 5369/85
Alvará Sanitário n.º 224/85
Requerente: Kissange - Cervejaria, Snack-Bar e Churrasqueira,
Lda.
Local: Rua João de Deus, n.º 1 - Odivelas
Actividade: Cervejaria e Casa de Pasto
Assunto: Pedido de prorrogação de prazo por 120 dias para
poder dar cumprimento aos pareceres da Autoridade de Saúde
e do Serviço Nacional de Bombeiros.
Decisão: Deferido pedido de prorrogação de prazo por 120 dias
e nesse prazo deve o requerente junto do Departamento de
Gestão Urbanística licenciar a construção sob pena do processo
não avançar e da consequente caducidade do Alvará n.º 224/85.
Data: 2004.01.13
Processo n.º 1507/91
Alvará Sanitário n.º 23/94
Requerente: Pastelaria Snack-Bar Dominó, Lda.
Local: Rua Laura Aires, n.º 31, Loja A - Arroja - Odivelas
Actividade: Pastelaria
Assunto: Pedido de Substituição do Alvará de Licença Sanitária
pelo Alvará de Licença de Utilização
Decisão: Dar conhecimento ao requerente dos pareceres da
Autoridade de Saúde, do Serviço Nacional de Bombeiros e
Departamento de Gestão Urbanística e conceder-lhe um prazo
de 30 dias para regularizar a sua situação no Departamento de
Gestão Urbanística, bem como após a regularização da situação
o requerente deverá entregar Projecto de Exaustão de Fumos e
cheiros.
Data: 2004.01.15
Processo n.º 3402/72
Alvará de Licença Sanitária n.º 191/72
Requerente: Celmira Pires da Graça do Nascimento
Local: Rua D. João I - Vivenda Alves R/C - Serra da Luz Pontinha
Actividade: Mercearia
Assunto: Pedido de averbamento ao Alvará de Licença
Sanitária para nome de Celmira Pires da Graça do Nascimento.
Decisão: Deferido pedido de averbamento ao Alvará de Licença
Sanitária e Oficiar o requerente para que aquando do
levantamento do averbamento apresente nesta secção o Visto
de Permanência válido.
Data: 2004.01.16
Processo n.º 2031/93
Alvará de Licença Sanitária n.º 16/94
Requerente: Maria Gorete Faustino Martins
Local: Rua João Villarett, Centro Comercial da Ramada, Loja 7 Ramada
Actividade: Salão de Cabeleireiro
Assunto: Pedido de averbamento ao Alvará de Licença
Sanitária para nome de Maria Gorete Faustino Martins
Decisão: Deferido o pedido de averbamento sem prejuízo de
ser efectuada Vistoria Conjunta.
Data: 2004.01.16
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Processo n.º 1678/92
Alvará de Licença Sanitária n.º 103/93
Requerente: Doce Desejo Snack-Bar - Unipessoal, Lda.
Local: Rua Domingos, Lote 162 - Vale Grande - Pontinha
Actividade: Café e Pastelaria
Assunto: Pedido de prorrogação de prazo por 6 meses para
poder dar cumprimento ao Auto de Vistoria.
Decisão: Deferido pedido de prorrogação de prazo por 6 meses.
Data: 2004.01.20
Processo n.º 81/ODV/2001
Requerente: Sónia Carla Moreira do Amaral Pereira Mota
Local: Av. D. Dinis, n.º 20 A, Odivelas
Actividade: Cafetaria e Pronto-a-comer
Assunto: Pedido de dispensa da criação da 3ª Instalação
Sanitária
Decisão: Deferimento do pedido de dispensa da criação da 3ª
Instalação Sanitária. Informar o requerente desta decisão, bem
como do conteúdo do Auto de Vistoria, ao qual deverá dar
cumprimento no prazo de 30 dias.
Data: 2004.01.20
Processo n.º 290/ODV/03
Autorização de Utilização n.º 02/2004
Requerente: Warner - Lusomundo, Sociedade Ibérica de
Cinemas, Lda.
Local: Centro Comercial Odivelas Parque, Loja 2001- Odivelas
Actividade: Bebidas (Foyer)
Assunto: Pedido de Autorização de Utilização para
Estabelecimento de Bebidas
Decisão: Deferido pedido e Emissão da Autorização de
Utilização n.º 02/2004, bem como oficiar o requerente para
apresentar a certidão da conservatória do registo comercial
relativa à sociedade e os BI´s dos sócios que se encontram em
falta no processo.
Data: 2004.01.16
Processo n.º 2185/66
Licença de Funcionamento n.º 03/2004
Requerente: Raúl da Costa Henriques
Local: Rua D. João II, n.º 1 - Serra da Luz - Pontinha
Actividade: Cafetaria
Assunto: Pedido de substituição do Alvará de Licença Sanitária
pelo Alvará de Licença de Funcionamento.
Decisão: Deferido pedido e Emissão de Licença de
Funcionamento n.º 03/2004 condicionado.
Data: 2004.01.19
Processo n.º 1000/89
Alvará de Licença Sanitária n.º 36/90
Requerente: Paulo Jorge de Oliveira Cotrim
Local: Rua José Afonso, Lote 20 A - Casal da Caiada - Ramada
Actividade: Café e Pastelaria
Assunto: Pedido de prorrogação de prazo por 120 dias para
poder dar cumprimento ao parecer da Autoridade de Saúde,
bem como do Serviço Nacional de Bombeiros.
Decisão: Deferido pedido de prorrogação de prazo por 120 dias
e actualização da morada para Rua José Afonso, Lote 20 A Casal da Caiada - Pedernais - Ramada.
Data: 2004.01.21
Processo n.º 5316/85
Alvará de Licença Sanitária n.º 171/85
Requerente: Rosa Maria Salvador Duro Parente
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Local: Rua Açores, n.º 12 D - Olival Basto
Actividade: Cabeleireiro
Assunto: Pedido de averbamento ao Alvará de Licença
Sanitária n.º 171/85
Decisão: Deferido pedido de averbamento para nome de Rosa
Maria Salvador Duro Parente, sem prejuízo de ser efectuada
vistoria conjunta, bem como oficiar a requerente para aquando
o levantamento do referido averbamento apresente a Carteira
Profissional de Director Técnico.
Data: 2004.01.21
Processo n.º 3574/73
Requerente: Mouro & Delgado, Lda “Marisqueira do Bairro”
Local: Açores, n.º 13 A, B e C - Olival Basto
Actividade: Café, Cervejaria e Casa de Pasto
Assunto: Pedido de substituição do Alvará de Licença Sanitária
pela Licença de Utilização
Decisão: Oficiar o titular do processo nos termos da Informação
n.º 485/DJAG/DJ/SL/MB
Data: 2004.01.21

Assunto: Pedido de prorrogação de prazo por 60 dias para
poder dar cumprimento ao parecer da Autoridade de Saúde e
ao parecer do Serviço Nacional de Bombeiros
Decisão: Deferido pedido de prorrogação de prazo por 60 dias.
Data: 2004.01.22
Processo n.º 2068/94
Alvará de Licença Sanitária n.º 37/94
Requerente: Susana Maria Valente dos Santos Silva
Local: Largo da Saudade, n.º 7 C - Vale do Forno - Odivelas
Actividade: Salão de Cabeleireiro
Assunto: Pedido de averbamento do Alvará de Licença
Sanitária para Estabelecimento de Salão de Cabeleireiro
Decisão: Deferido pedido de averbamento para nome de
Susana Maria Valente dos Santos Silva e que depois de ser
levantado o referido averbamento determina-se o arquivamento
do processo visto que já foi efectuada vistoria ao
Estabelecimento.
Data: 2004.01.23

Processo n.º 4931/83
Alvará de Licença Sanitária n.º 69/83
Requerente: Gomes Cardoso & Santos, Lda.
Local: Rua 1º de Maio, n.º 97 - Casal da Silveira - Famões
Actividade: Restauração e Bebidas
Assunto: Pedido de substituição e averbamento do Alvará de
Licença Sanitária pela Autorização de Utilização
Decisão: Deferido pedido de averbamento para nome de
Gomes Cardoso & Santos, Lda.
Data: 2004.01.21

Processo n.º 5141/84
Alvará de Licença Sanitária n.º 96/84
Requerente: Café Pastelaria Filipa, Lda.
Local: Rua João Villaret, n.º 26 A - Bons Dias - Ramada
Actividade: Café, Pastelaria e Cervejaria
Assunto: Pedido de prorrogação de prazo por 120 dias para
poder dar cumprimento ao parecer do Serviço Nacional de
Bombeiros
Decisão: Deferido pedido de prorrogação de prazo por 120
dias.
Data: 2004.01.26

Processo n.º 4016/77
Alvará de Licença Sanitária n.º 50/77
Requerente: Pastelaria Kilumba, Lda.
Local: Av. D. Dinis, 41 A, Odivelas
Actividade: Pastelaria e Confeitaria c/ fabrico próprio de
pastelaria e panificação
Assunto: Pedido de alteração da data da vistoria e prorrogação
de prazo por 6 meses para proceder às correcções previstas no
projecto aprovado pela Autoridade de Saúde.
Decisão: Deferido pedido de prorrogação de prazo e que seja
pedido ao requerente que informe (dentro desse prazo) quando
poderá ser efectuada a referida vistoria.
Data: 2004.01.22

Processo n.º 2034/93
Alvará de Licença Sanitária n.º 115/95
Requerente: Maria Leonor Custódio Cardoso (Snack-Bar
Viriato)
Local: Rua do Brasil, Lote 411 - R/C Dto, Caneças
Actividade: Churrasqueira, Snack-Bar e Café
Assunto: Pedido de Substituição do Alvará de Licença Sanitária
pela Autorização de Utilização
Decisão: Enviar cópia da Informação a todos os intervenientes
para que estes apresentem relatório às respectivas chefias, bem
como aguardar a entrada do pedido da requerente para se
proceder à marcação da Vistoria.
Data: 2004.01.26

Processo n.º 5174/84
Alvará de Licença Sanitária n.º 29/85
Requerente: J. Pedro & Albino, Lda.
Local: Rua Major Caldas Xavier, n.º 49 A - Odivelas
Actividade: Churrasqueira
Assunto: Pedido de substituição e averbamento do Alvará de
Licença Sanitária pela Autorização de Utilização
Decisão: Deferido pedido de averbamento para nome de
Sociedade J. Pedro & Albino, Lda.
Data: 2004.01.22

Processo n.º 1432/91
Alvará de Licença Sanitária n.º 56/92
Requerente: Helena Cristina Oliveira Barreleiro Nora
Local: Rua Aquilino Ribeiro, Lote 8,cave, Loja - Odivelas
Actividade: Pastelaria
Assunto: Pedido de Substituição e averbamento do Alvará de
Licença Sanitária
Decisão: Deferido pedido de averbamento e actualização da
morada.
Data: 2004.01.26

Processo n.º 203/ODV/03
Requerente: Solar da Perdigueira - Actividades Hoteleiras, Lda.
Local: Rua da Liberdade, Lote 12 - Bairro de Sto Eloy - Pontinha
Actividade: Restaurante e Café

Processo n.º 4450/80
Alvará n.º 53/80
Requerente: Café Cátia, Lda.
Local: Rua Marquesa de Alorna, n.º 19 - B - Bons Dias Ramada
Actividade: Café e Pastelaria
Assunto: Estabelecimento de Bebidas
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Decisão: Enviar cópia à DFPM do requerimento entregue pelo
requerente o qual informa que o estabelecimento se encontra
encerrado para venda ou trespasse para que a Divisão
acompanhe a situação. Informar o requerente de que será
proposta a caducidade do Alvará caso o estabelecimento se
encontre encerrado por mais de 1 ano e de que deverá informar
o novo explorador do conteúdo do Auto de Vistoria.
Data: 2004.01.26
Processo n.º 1894/93
Alvará de Licença Sanitária n.º 31/94
Requerente: Antunes Alves & Alves, Lda.
Local: Largo Vieira Caldas, n.º 10 C - Caneças
Actividade: Snack - Bar e Pastelaria c/ fabrico de panificação e
Pastelaria
Assunto: Pedido de substituição e averbamento do Alvará de
Licença Sanitária pela Autorização de Utilização
Decisão: Deferido pedido de averbamento para nome de
Antunes Alves & Alves, Lda.
Data: 2004.01.26
Processo n.º 5014/83
Alvará n.º 152/83
Requerente: Nunes & Nunes, Lda.
Local: Rua Espirito Santo, n.º 22 B, Odivelas
Actividade: Pastelaria
Assunto: Pedido de Substituição do Alvará de Licença Sanitária
pelo Alvará de Licença de Utilização
Decisão: Oficiar o requerente para este nos Informar qual o
tempo necessário para apresentar a documentação que se
encontra em falta para proceder à substituição do Alvará de
Licença Sanitária pelo Alvará de Licença de Utilização
Data: 2004.01.27
Processo n.º 4379/79
Alvará de Licença de Utilização n.º 44/2002
Requerente: Luís Filipe Simões Manuel e Ana Patrícia Belo
Ferreira
Local: Rua Aquilino Ribeiro, n.º 5 A - Odivelas
Actividade: Café
Assunto: Pedido de averbamento ao Alvará de Licença de
Utilização
Decisão: Deferido pedido de averbamento ao Alvará de Licença
de Utilização para nome de Luís Filipe Simões Manuel e Ana
Patrícia Belo Ferreira.
Data: 2004.01.27
Processo n.º 2620/96
Requerente: Joaquim José Pereira Ferreira (O Saloio de
Caneças)
Local: Rua das Águas Férreas, n.º 1 - Alto da Cruz - Caneças
Actividade: Restaurante e Café
Assunto: Pedido de Licença de Funcionamento para
Estabelecimento de Restauração e Bebidas.
Decisão: Dar conhecimento ao requerente do conteúdo do Auto
de Vistoria, bem como do facto de que este fica pendente do
procedimento que eventualmente poderá ser entregue no
Departamento de Gestão Urbanística.
Data: 2004.01.27
Processo n.º 281/ODV/03
Requerente: Guarapuava Bar, Lda
Local: Rua da República, n.º 27 A - Caneças
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Actividade: Bar
Assunto: Arquivamento do processo
Decisão: Deferido o arquivamento do processo uma vez que o
mesmo só poderá ter seguimento após cumprimento das
determinações constantes dos pareceres da Autoridade de
Saúde e Departamento de Gestão Urbanística.
Data: 2004.01.27
Processo n.º 2821/99
Alvará n.º 12/2001
Requerente: Café Quente - Restauração e Catering, Lda.
Local: Rua Diogo Silves, n.º 18 A - Casal do Chapim - Odivelas
Actividade: Café e Boutique de pão quente
Assunto: Pedido de prorrogação de prazo por 60 dias para
apresentar um aditamento à escritura de arrendamento.
Decisão: Deferido pedido de prorrogação de prazo por 60 dias.
Data: 2004.01.27
Processo n.º 665/88
Alvará de Licença Sanitária n.º 150/88
Requerente: Fão & Benedita, Lda.
Local: Rua Ilha do Pico, n.º 14 A - Pontinha
Actividade: Café
Assunto: Pedido de dispensa da criação da 2ª Instalação
Sanitária
Decisão: Oficiar o requerente do deferimento do pedido de
dispensa da criação da 2ª Instalação Sanitária, bem como do
conteúdo do Auto de Vistoria, acerca do qual deverá no prazo
de 60 dias entregar os elementos necessários ao andamento do
processo.
Data: 2004.01.27
Processo n.º 200/ODV/02
Requerente: Margarida Gonçalves Mira Pereira
Local: Rua da Fundação, Lote 17 B - Bairro Sto Eloy - Pontinha
Actividade: Salão de Cabeleireiro
Assunto: Pedido de dispensa de apresentação de autorização
do condomínio relativo ao Licenciamento de Cabeleireiro
Decisão: Oficiar o requerente para entregar certidão da
conservatória do Registo Predial para se aferir da mesma
relativamente à utilização prevista para a fracção em causa.
Data: 2004.01.28
Processo n.º 04/ODV-SL/2002
Alvará de Licença Sanitária n.º 02/SL/2004
Requerente: António Jerónimo
Local: Rua da Esperança, Lote 723, 1º Casal da Silveira - Famões
Actividade: Venda Ambulante de Peixe
Assunto: Pedido de Alvará de Licença Sanitária de
Funcionamento de Unidade Móvel para Viatura da Marca
Nissan - Modelo Cabstar F22. 3.5 com a matricula NL-91-65 em
nome de António Jerónimo.
Decisão: Deferido pedido e Emissão do Alvará de Licença
Sanitária n.º 02/SL/2004 para funcionamento de uma unidade
móvel de venda ambulante de peixe.
Data: 2004.01.29
Processo n.º 343/ODV/04
Alvará de Licença Sanitária n.º 31/70
Requerente: Irene Romano Ferreira Djaló
Local: Rua Padre João Pinto, n.º 5 A - Odivelas
Actividade: Restaurante e Café
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Assunto: Pedido de Alvará de Licença de Utilização para
Estabelecimento de Restauração e Bebidas
Decisão: Oficiar o explorador para no prazo de 10 dias adequar
o funcionamento do estabelecimento ao licenciamento
concedido sob pena da declaração da caducidade do Alvará de
Licença Sanitária n.º 31/70.
Data: 2004.01.30
Processo n.º 146/ODV/02
Requerente: Paula Cristina da Guia Morgado
Local: Rua D. Dinis, n.º 258 - Pedernais - Ramada
Actividade: Comércio a retalho de Produtos Alimentares
Assunto: Pedido da requerente para que o processo decorra
para o nome de Paula Cristina da Guia Morgado
Decisão: Deferido pedido com a condição da requerente
entregar uma declaração do anterior titular do processo em
como nada tem a obstar ao prosseguimento do processo em
nome da requerente e com o aproveitamento da documentação
entregue.
Data: 2004.01.30
Processo n.º 03/ODV-SL/2002
Alvará de Licença Sanitária n.º 01/SL/2004
Requerente: Maria Herminia Esteves Roberto Campos
Local: Rua 25 de Abril, Lote 146 - Casal da Silveira - Famões
Actividade: Venda Ambulante de Peixe
Assunto: Pedido de Alvará de Licença Sanitária de
Funcionamento de Unidade Móvel para Viatura da Marca
Toyota - Modelo Dina 150 (31LYM1) com a matricula 17-80-IQ
em nome de Maria Herminia Esteves Roberto Campos.
Decisão: Deferido pedido e Emissão do Alvará de Licença
Sanitária n.º 01/SL/2004 para funcionamento de uma unidade
móvel de venda ambulante de peixe.
Data: 2004.02.03

OBRAS MUNICIPAIS

Decisões com eficácia externa, tomadas pelo Senhor Vereador,
Carlos Lérias, no âmbito do Departamento de Obras
Municipais, ao abrigo do despacho de delegação de
competências n.º 10/02 de 12 de Janeiro de 2002.
Assunto: Processo 993/OD-DOM - Polidesportivo Jardim do Sol
- Remodelação da instalação eléctrica. Proposta de aprovação
do auto de medição n.º 1 e pagamento da factura n.º 2003000407
à empresa António Palmira Martins, Lda. no valor de €6.043,99.
Informação n.º 1052/DEC/AD de 19.12.2003.
Despacho do Vereador Carlos Pereira Lérias: Concordo e
aprovo. Ao DFA/DF para efeitos de pagamento da factura.
Data da Decisão: 12.01.2004
Assunto: Escola EB1 JI da Ramada (Licenciamento). Pedido de
emissão de cheque para pagamento de taxa de prestação de
serviço, no valor de €131,28 à firma ISQ. Informação n.º
001/DEP/SEPEC/DD/04 de 08.01.2004.
Despacho do Vereador Carlos Pereira Lérias: Concordo. Ao
DFA/DF para os devidos efeitos.
Data da decisão: 21.01.2004
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PATRIMÓNIO

Decisões com eficácia externa, tomadas pelo Senhor Vereador,
José Esteves, no âmbito da Divisão de Património, ao abrigo das
competências delegadas pelos Despachos PRES 89/02 de 2 de
Maio de 2002, 124-PRES/02 de 16 de Outubro de 2002,
9/PRES/2003 de 5 de Fevereiro de 2003, 32/PRES/03 de 26 de
Maio de 2003 e 42/PRES/03 de 11 de Agosto de 2003.
Processo n.º 030803/20 - 1999
Informação n.º 011/DP/2004 de 204.01.05
Assunto: EDP - Distribuição Energia S.A. Fornecimento de
Electricidade em Serviços Municipais - Facturação.
Decisão: Ao DFA/DP para cabimento no valor de €3.094,32 e
posteriormente envio ao DFA/DF para compromisso e
pagamento.
Data: 2004.01.12
Processo n.º 030803/20 - 1999
Informação n.º 018/DP/2004 de 2004.01.06
Assunto: EDP - Distribuição Energia, S.A. Fornecimento de
Electricidade em Equipamentos Municipais - Facturação
Decisão: Ao DFA/DP para cabimento no valor de €7.698,41 e
posteriormente envio ao DFA/DF para compromisso e
pagamento.
Data: 2004.01.15
Processo n.º 030803/20 - 1999
Informação n.º 010/DP/2004 de 2004.01.05
Assunto: EDP - Distribuição Energia, S.A. Fornecimento de
Electricidade em Equipamentos Municipais - Facturação
Decisão: Ao DFA/DP para cabimento no valor de €14.437,16 e
posteriormente envio ao DFA/DF para compromisso e
pagamento.
Data: 2004.01.15
Processo n.º 030803/20 - 1999
Informação n.º 019/DP/2004 de 2004.01.06
Assunto: EDP - Distribuição Energia, S.A. Fornecimento de
Electricidade em Equipamentos Municipais - Facturação
Decisão: Ao DFA/DP para cabimento no valor de €6.606,20 e
posteriormente envio ao DFA/DF para compromisso e
pagamento.
Data: 2004.01.15
Processo n.º 030803/19 - 1999
Informação n.º 024/DP/2004 de 2004.01.07
Assunto: SMAS - Consumo de água em Equipamentos
Municipais
Decisão: Ao DFA/DP para cabimento no valor de €40.526,83 e
posteriormente envio ao DFA/DF para compromisso e
pagamento.
Data: 2004.01.15
Processo n.º 030803/19 - 1999
Informação n.º 014/DP/2004 de 2004.01.06
Assunto: SMAS de Loures - Fornecimento de água em Serviços
Municipais - Facturação
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Decisão: Ao DFA/DP para cabimento no valor de €7.019,02 e
posteriormente envio ao DFA/DF para compromisso e
pagamento.
Data: 2004.01.15

Decisão: Ao DFA/DP para cabimento no valor de €15.750,00 e
posteriormente envio ao DFA/DF para compromisso e
pagamento.
Data: 2004.01.21

Processo n.º 030802/10;25;26;27;28;29 - 30 - 1999
Informação n.º 081/DP/2004 de 2004-01-09
Assunto: Seguro Ramo Automóvel - Viaturas Municipais
Decisão: Ao DFA/DP para cabimento no valor de €4.572,53 e
posteriormente envio ao DFA/DF para compromisso e
pagamento.
Data: 2004.01.15

Processo n.º 03070305/30 - 1999 030803/20 - 1999/269
Informação n.º 103/DP/2004 de 2004.01.14
Assunto: Espaço para a Igualdade de Oportunidades e
Cidadania - Rua Guilherme Gomes Fernandes, n.º 69 A,
Odivelas
Decisão: Ao DFA/DP para cabimento no valor de €29,57 e
posteriormente envio ao DFA/DF para reembolso da verba à
Sociedade Musical Odivelense.
Data: 2004.01.22

Processo n.º 030802/17;18;19;20;21;22- 23-1999 - 43-2000 e 40;41 2001
Informação n.º 059/DP/2004 de 2004-01-08
Assunto: Seguro Ramo Automóvel - Viaturas Municipais
Decisão: Ao DFA/DP para cabimento no valor de €7.720,51 e
posteriormente envio ao DFA/DF para compromisso e
pagamento.
Data: 2004.01.15
Processo n.º 030803/14 - 1999/3 - 1999;4-2000;5,6-2001
Informação n.º 105/DP/2004 de 2004.01.15
Assunto: Xerox - Fotocopiadoras instaladas em Serviços do
Município. Cópias em excesso - Facturação.
Decisão: Ao DFA/DP para cabimento no valor de €3.213,80 e
posteriormente envio ao DFA/DF para compromisso e
pagamento.
Data: 2004.01.21
Processo n.º 03070305/52 - 1999/11
Informação n.º 112/DP/2004 de 2004.01.15
Assunto: Seguro Ramo Riscos Múltiplos Empresa. Apólice n.º
22002200. Aviso/ Recibo n.º 100893379.
Decisão: Ao DFA/DP para cabimento no valor de €3.665,59 e
posteriormente envio ao DFA/DF para compromisso e
pagamento.
Data: 2004.01.21
Processo n.º 030803/1 - 2000/7,8,14,20,21,22,31,36,46,47,48-2000;
57-2001;60-2002
Informação n.º 091/DP/2004 de 2004.01.13
Assunto: Reprotécnica - Fotocopiadoras Minolta instaladas em
Serviços do Município. Contratos de Assistência Técnica Facturação.
Decisão: Ao DFA/DP para recabimento do valor de €3.135,68 e
posteriormente envio ao DFA/DF para compromisso e
pagamento.
Data: 2004.01.21
Processo n.º 030802/1 - 2002
Informação n.º 096/DP/2004 de 2004.01.14
Assunto: Seguro Ramo Automóvel - Viaturas Municipais
Decisão: Ao DFA/DP para cabimento no valor de €5.667,66 e
posteriormente envio ao DFA/DF para compromisso e
pagamento.
Data: 2004.01.21
Processo n.º 030904/1 - 1999
Informação n.º 042/DP/2004 de 2004.01.08
Assunto: Seguro de Responsabilidade Civil do Município de
Odivelas. Aviso de Pagamento.
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Processo n.º 03070305,06,07,08,09,04,03
Informação n.º 084/DP/2004 de 2004.01.12
Assunto: “ Condomínios sob a administração da Divisão do
Património - pedido de cabimentação para 2004”
Decisão: Ao DFA/DP para cabimento no valor de €12.820,90 e
posteriormente envio ao DFA/DF para compromisso.
Data: 2004.01.23
Processo n.º 030803/7 - 2003/1 - 2003
Informação n.º 097/DP/2004 de 2004.01.14
Assunto: Fotocopiadora Océ 3133, N.º de Série 3078 Orçamento de Reparação
Decisão: Ao DFA/DP para prévia cabimentação no valor de
€2.373,25 e posteriormente envio ao DFA/DF para
compromisso.
Data: 2004.01.23
Processo n.º 030904/1 - 1999/R. 30 - 2003
Informação n.º 013/DP/2004 de 2004.01.06
Assunto: Pagamento de Indemnização
Decisão: Ao DFA/DP para cabimento no valor de €126,13 e
posteriormente envio ao DFA/DF para compromisso e
pagamento.
Data: 2004.01.26

PLANEAMENTO ESTRATÉGICO

Decisões tomadas pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal de
Odivelas, Dr. Manuel Varges, no âmbito do Departamento de
Planeamento Estratégico, destinadas a ter eficácia externa.
Assunto: Pedido de abertura de procedimento adjudicatório
por Concurso Limitado sem apresentação de candidaturas para
a concepção da Praça Pública da Quinta da Memória e pedido
de aprovação das respectivas peças do concurso.
Pedido de aprovação da lista de sete entidades a convidar para
o referido concurso e respectivos convites.
Decisão: 1 - Autorizo a abertura do procedimento proposto; 2 Aprovo os documentos que servem de base ao procedimento; 3
- Aprovei a lista de entidades a convidar mediante a assinatura
dos convites.
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RECURSOS HUMANOS

TRANSPORTES E OFICINAS

Admissões de pessoal autorizadas por despachos do Sr.
Presidente da Câmara, referentes ao mês de Janeiro de 2004:

Decisões tomadas pelo Sr. Vereador António Antunes, no
âmbito da Divisão de Transportes e Oficinas, destinadas a ter
eficácia externa.

Em regime de Tarefa:
Informação n.º 44/VSP/2003
Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para
pagamento.
Data do despacho: 04.11.2003
Valor: €5,00

Nome: Filipe José Bonifácio Batista
Início: 26.01.2004
Termo: 25.06.2004

Quadro:

Informação n.º 951/DTO/DTO/03
Empresa: Auto Abastecedora de Combustìvel da Paiã
Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para
pagamento.
Data do despacho: 28.11.2003
Valor: €1.515,75

Nome: Graça Maria Nobre Gualdino Dias Teixeira
Categoria: Técnica Superior de Gestão de 1.ª Classe
Efeitos a: 02.01.2004

N/ Ref.: 2734
Despacho do Vereador António Antunes: Pague-se
Data do despacho: 09.12.2003
Valor: €507,48

SAÚDE

Decisões com eficácia externa, tomadas pela Senhora
Vereadora, Dra. Natália Santos, no âmbito do Gabinete de
Saúde, ao abrigo das competências delegadas pelo Despacho n.º
13/02.

Assunto: Proposta de pagamento à empresa Sector Mais,
conforme factura n.º 230225, no valor de €65,30, relativa a
serviço realizado no âmbito do Programa Rastreios e pedido de
estorno de €134,07 previamente cabimentados para o efeito, nos
termos da Informação n.º 26/GS/CS/04, 09.01.2004.
Decisão da Vereadora Natália Santos: De acordo. Ao DFA/DP,
para estorno. Ao DFA/DF, para compromisso e pagamento.
Data da decisão: 12.01.2004
Assunto: Proposta de produção de uma edição de 500
exemplares da publicação de Rastreio de Audiologia, no valor
de €2.250,00, nos termos da Informação n.º 35/GS/CS/04.
Decisão da Vereadora Natália Santos: De acordo. À atenção do
Sr. Presidente da Câmara, com proposta de concordância e
envio: 1) Ao DFA/DP, para cabimento. 2) Ao GCRPP, para
efeitos de preparação de proposta, articuladamente com o GS.
Data da decisão: 20.01.2004
Assunto: Proposta de dinamização do projecto “Acções de
Sensibilização 2004”, no valor de €3.300,00, nos termos da
Informação n.º 23/GS/CS/04, 2004.01.08.
Decisão da Vereadora Natália Santos: De acordo. À atenção do
Sr. Presidente da Câmara, com proposta de concordância e
envio para o DFA/DP, para cabimento.
Data da decisão: 21.01.2004
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N/ Ref.: 2733
Despacho do Vereador António Antunes: Pague-se
Data do despacho: 09.12.2003
Valor: €2,662,21
N/ Ref.: 2732
Despacho do Vereador António Antunes: Pague-se
Data do despacho: 09.12.2003
Valor: €3,169,27
N/ Ref.: 2731
Despacho do Vereador António Antunes: Pague-se
Data do despacho: 09.12.2003
Valor: €59,1
N/ Ref.: 2740
Despacho do Vereador António Antunes: Pague-se
Data do despacho: 09.12.2003
Valor: €5,219,01
N/ Ref.: 2733
Despacho do Vereador António Antunes: Pague-se
Data do despacho: 09.12.2003
Valor: €81,06
N/ Ref.: 2739
Despacho do Vereador António Antunes: Pague-se
Data do despacho: 09.12.2003
Valor: €464,43
N/ Ref.: 2741
Despacho do Vereador António Antunes: Pague-se
Data do despacho: 09.12.2003
Valor: €200,5
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Informação n.º 1005/DTO/DTO/ST/03
Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DP para o
estorno e cabimento solicitados e ao DFA/DF para compromisso
e pagamento.
Data do despacho: 10.12.2003
Valor: €43,2
N/ Ref.: 2725
Despacho do Vereador António Antunes: Pague-se
Data do despacho: 09.12.2003
Valor: €217,91
N/ Ref.: 2738
Despacho do Vereador António Antunes: Pague-se
Data do despacho: 09.12.2003
Valor: €84,07
N/ Ref.: 2970
Despacho do Vereador António Antunes: Pague-se
Data do despacho: 06.01.2004
Valor: €196,77
N/ Ref.: 2971
Despacho do Vereador António Antunes: Pague-se
Data do despacho: 06.01.2004
Valor: €33,3
N/ Ref.: 2972
Despacho do Vereador António Antunes: Pague-se
Data do despacho: 06.01.2004
Valor: €1,901,70
N/ Ref.: 2973
Despacho do Vereador António Antunes: Pague-se
Data do despacho: 06.01.2004
Valor: €2,608,17
N/ Ref.: 2974
Despacho do Vereador António Antunes: Pague-se
Data do despacho: 06.01.2004
Valor: €4,747,58
Informação n.º 2975
Despacho do Vereador António Antunes: Pague-se
Data do despacho: 06.01.2004
Valor: €138,85
N/ Ref.: 2976
Despacho do Vereador António Antunes: Pague-se
Data do despacho: 06.01.2004
Valor: €133,13
N/ Ref.: 2977
Despacho do Vereador António Antunes: Pague-se
Data do despacho: 06.01.2004
Valor: €34,3
N/ Ref.: 2978
Despacho do Vereador António Antunes: Pague-se
Data do despacho: 06.01.2004
Valor: €128,46
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Informação n.º 921/DTO/DTO/ST/03
Assunto: Lavagens das viaturas - 2204 e 2006
Empresa: Barraqueiro Transportes
Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para
compromisso e pagamento.
Data do despacho: 18.11.2003
Valor: €204,00
Informação n.º 924/DTO/DTO/ST/03
Assunto: Lavagens das viaturas - 1801 e 2401
Empresa: Ti Saloia
Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para
compromisso e pagamento.
Data do despacho: 18.11.2003
Informação n.º 996/DTO/DTO/ST/03
Assunto: Lavagem da viatura - 1801
Empresa: Ti Saloia
Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para
compromisso e pagamento.
Data do despacho: 10.12.2003
Valor: €45,70
Informação n.º 1001/DTO/DTO/ST/03
Assunto: Lavagens das viaturas - 2204 e 2206
Empresa: Barraqueiro Transportes
Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para
compromisso e pagamento.
Data do despacho: 10.12.2003
Valor: €282,54
Informação n.º 1004/DTO/DTO/ST/03
Assunto: Lavagem da viatura - 2205
Empresa: Barraqueiro Transportes
Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para
compromisso e pagamento.
Data do despacho: 10.12.2003
Valor: €920,04
Informação n.º 050/DTO/DTO/ST/03
Assunto: Aluguer de autocarros
Empresa: Rodoviária de Lisboa
Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DP para
cabimento noorçamento de 2004 e ao DFA/DF para
compromisso e pagamento
Data do despacho: 06.01.2004
Valor: €2,205,00
Informação n.º 918/DTO/DTO/ST/03
Assunto: Locação de viaturas
Empresa: Iberent
Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para
pagamento.
Data do despacho: 18.11.2003
Valor: €6.378,16
Informação n.º 919/DTO/DTO/ST/03
Assunto: Locação de viaturas
Empresa: Iberent
Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para
pagamento.
Data do despacho: 18.11.2003
Valor: €4.188,32
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Informação n.º 47/DTO/DTO/ST/04
Assunto: Locação de viaturas
Empresa: Rentlei
Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DP para
cabimento e ao DFA/DF para compromisso e pagamento
Data do despacho: 16.01.2004
Valor: €369,99
Informação n.º 955/DTO/DTO/ST/03
Assunto: Reparação de danos em viaturas de aluguer
Empresa: Iberent
Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DP para
cabimento e ao DFA/DF para compromisso e pagamento.
Data do despacho: 28.11.2003
Valor: €89,25

Empresa: Império Autocenter
Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DP para
cabimento e ao DFA/DF para compromisso e pagamento.
Data do despacho: 10.11.2003
Valor: €1099.39
Informação n.º 897/DTO/DTO/SO/03
Assunto: Viatura n.º 2003 da Frota Municipal/Pagamento e
reparação
Empresa: Tecniamper
Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DP para
cabimento e ao DFA/DF para compromisso e pagamento.
Data do despacho: 10.11.2003
Valor: €38.68

Informação n.º 049/DTO/DTO/ST/04
Assunto: Reparação de danos em viaturas de aluguer
Empresa: Iberent
Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DP para
cabimento e ao DFA/DF para compromisso e pagamento.
Data do despacho: 16.01.2004
Valor: €297,50

Informação n.º 899/DTO/DTO/SO/03
Assunto: Viatura n.º 1607 da Frota Municipal/Pagamento e
reparação
Empresa: Loures Automóveis
Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DP para
cabimento e ao DFA/DF para compromisso e pagamento.
Data do despacho: 10.11.2003
Valor: €2049.17

Informação n.º 673/DTO/DTO/SO/03
Assunto: Montagem de pneus, calibrar e alinhar direcção na
Viatura n.º 1403 da Frota Municipal
Empresa: Pneumacor
Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para
pagamento.
Data do despacho: 10.11.2003
Valor: €212.65

Informação n.º 905/DTO/DTO/SO/03
Assunto: Viatura n.º 2006 da Frota Municipal/Pagamento e
reparação
Empresa: Auto-Sueco
Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DP para
cabimento e ao DFA/DF para compromisso e pagamento.
Data do despacho: 10.11.2003
Valor: €146.63

Informação n.º 749/DTO/DTO/SO/03
Assunto: Montagem de pneus e alinhar direcção na Viatura n.º
1209 da Frota Municipal
Empresa: Pneumacor
Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para
pagamento.
Data do despacho: 10.11.2003
Valor: €128.12

Informação n.º 913/DTO/DTO/SO/03
Assunto: Viatura n.º 2205 da Frota Municipal/Pagamento e
reparação
Empresa: Auto-Sueco
Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DP para
cabimento e ao DFA/DF para compromisso e pagamento.
Data do despacho: 10.11.2003
Valor: €324.10

Informação n.º 793/DTO/DTO/SO/03
Assunto: Material para Viaturas Citroên Saxo da Frota
Municipal
Empresa: Damaipeças
Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para
pagamento.
Data do despacho: 10.11.2003
Valor: €39.41

Informação n.º 914/DTO/DTO/SO/03
Assunto: Viatura n.º 1506 da Frota Municipal/Pagamento e
reparação
Empresa: Melo Falcão
Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DP para
cabimento e ao DFA/DF para compromisso e pagamento.
Data do despacho: 10.11.2003
Valor: €731.69

Informação n.º 663/DTO/DTO/SO/03
Assunto: Molas e filtro de ar para viaturas Citroên da Frota
Municipal
Empresa: Damaipeças
Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para
pagamento.
Data do despacho: 06.11.2003
Valor: €73,43

Informação n.º 843/DTO/DTO/SO/03
Assunto: Material para a Viatura n.º 1609 da Frota Municipal
Empresa: IPS
Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para
pagamento.
Data do despacho: 18.11.2003
Valor: €29,89

Informação n.º 896/DTO/DTO/SO/03
Assunto: Montagem de pneus, equilibrar e alinhar direcção na
Viatura n.º 2205 da Frota Municipal
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Informação n.º 870/DTO/DTO/SO/03
Assunto: Material para a Viatura n.º 1510 da Frota Municipal
Empresa: Melo Falcão
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Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DP/DF para
os estornos solicitados e pagamento.
Data do despacho: 18.11.2003
Valor: €109,95

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para
pagamento.
Data do despacho: 28.11.2003
Valor: €32,06

Informação n.º 928/DTO/DTO/SO/03
Assunto: Viatura n.º 2205 da Frota Municipal/Pagamento e
reparação
Empresa: Auto-Sueco
Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DP para
cabimentação e ao DFA/DF para compromisso e pagamento.
Data do despacho: 18.11.2003
Valor: €316,87

Informação n.º 869/DTO/DTO/SO/03
Assunto: Reparação do banco da Viatura n.º 2005 da Frota
Municipal
Empresa: Pedro Miguel Marinho Monteiro
Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para
pagamento
Data do despacho: 28.11.2003
Valor: €83,30

Informação n.º 821/DTO/DTO/SO/03
Assunto: Viatura n.º 2901 da Frota Municipal/Pagamento e
reparação
Empresa: Tractoroeste
Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para
pagamento.
Data do despacho: 21.11.2003
Valor: €83,24

Informação n.º 947/DTO/DTO/SO/03
Assunto: Viatura n.º 1501 da Frota Municipal/Pagamento e
reparação
Empresa: Carquatro
Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DP para
cabimento e ao DFA/DF para compromisso e pagamento.
Data do despacho: 28.11.2003
Valor: €239,49

Informação n.º 851/DTO/DTO/SO/03
Assunto: Lubrificantes de motores Diesel para as viaturas da
Frota Municipal
Empresa: Simopeças
Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para
pagamento.
Data do despacho: 25.11.2003
Valor: €1.190,57

Informação n.º 968/DTO/DTO/SO/03
Assunto: Viatura n.º 2203 da Frota Municipal/Pagamento de
Reparação
Empresa: Juncauto
Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DP para
cabimento e ao DFA/DF par compromisso e pagamento.
Data do despacho: 09.12.2003
Valor: €578,60

Informação n.º 944/DTO/DTO/SO/03
Assunto: Viatura n.º 2204 da Frota Municipal/Pagamento e
reparação
Empresa: Tecniamper
Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DP/DF para
cabimento, compromisso e pagamento.
Data do despacho: 25.11.2003
Valor: €79,08

Informação n.º 852/DTO/DTO/SO/03
Assunto: Material para a viatura n.º 1208 da Frota Municipal
Empresa: Damaipeças
Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para
pagamento
Data do despacho: 09.12.2003
Valor: €74,40

Informação n.º 868/DTO/DTO/SO/03
Assunto: Montagem de pneus e alinhar direcção na viatura n.º
1401 da Frota Municipal
Empresa: Império Autocenter
Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DP para
rectificar a cabimentação solicitada e ao DFA/DF para
compromisso e pagamento.
Data do despacho: 26.11.2003
Valor: €193.30
Informação n.º 945/DTO/DTO/SO/03
Assunto: Viatura n.º 1508 da Frota Municipal/Pagamento e
reparação
Empresa: Melo Falcão
Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DP para
cabimentação e ao DFA/DF para compromisso e pagamento.
Data do despacho: 26.11.2003
Valor: €711,14
Informação n.º 853/DTO/DTO/SO/03
Assunto: Material para a viatura n.º 2002 da Frota Municipal
Empresa: Damaipeças
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Informação n.º 974/DTO/DTO/SO/03
Assunto: Viatura n.º 1505 da Frota Municipal/Pagamento e
reparação
Empresa: Melo Falcão
Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DP para
cabimento e ao DFA/DF para compromisso e pagamento.
Data do despacho: 09.12.2003
Valor: €344,83
Informação n.º 751/DTO/DTO/SO/03
Assunto: Reparação da viatura n.º 2206 da Frota Municipal
Empresa: Auto-Sueco
Despacho do Vereador António Antunes: Autorizo.Ao
DFA/DP/DF para o acréscimo ao cabimento solicitado e para o
pagamento da factura em anexo.
Data do despacho: 10.12.2003
Valor: €2,888,73
Informação n.º 690/DTO/DTO/SO/03
Assunto: Material para a viaturas da Frota Municipal
Empresa: Avantgard
Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para
pagamento
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Data do despacho: 12.12.2003
Valor: €380,80
Informação n.º 635/DTO/DTO/SO/03
Assunto: Material para viatura n.º 1603 da Frota Municipal
Empresa: PAP
Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para
pagamento.
Data do despacho: 12.12.2003
Valor: €461,33
Informação n.º 915/DTO/DTO/SO/03
Assunto: Farolins para viatura n.º 1903 da Frota Municipal
Empresa: Carlarme
Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para
pagamento.
Data do despacho: 12.12.2003
Valor: €56,30
Informação n.º 903/DTO/DTO/SO/03
Assunto: Pintura à estufa da viatura n.º 9637 da frota
municipal.
Empresa: Álvaro Lopes
Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para
pagamento
Data do despacho: 12.12.2003
Valor: €155,00
Informação n.º 916/DTO/DTO/SO/03
Assunto: Material para as viaturas Citroën da Frota Municipal
Empresa: Damaipeças
Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para
pagamento.
Data do despacho: 12.12.2003
Valor: €153,47
Informação n.º 935/DTO/DTO/SO/03
Assunto: Montagem de pneus, calibrar e alinhar direcção na
viatura n.º 2206 da Frota Municipal
Empresa: Carlarme
Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DP e ao
DFA/DF para o cabimento adicional,compromisso e pagamento
Data do despacho: 12.12.2003
Valor: €1,226,71
Informação n.º 837/DTO/DTO/SO/03
Assunto: Escovas limpa Vidros para viaturas da Frota
Municipal
Empresa: Carlarme
Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para
pagamento
Data do despacho: 18.12.2003
Valor: €459,39
Informação n.º 894/DTO/DTO/SO/03
Assunto: Material para viatura n.º 1421 da Frota Municipal
Empresa: Auto Radiadores Luso
Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para
pagamento.
Data do despacho: 18.12.2003
Valor: €92,11
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Informação n.º 904/DTO/DTO/SO/03
Assunto: Garfo para Porta-Paletes para grua da Frota
Municipal
Empresa: Lisfil
Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para
pagamento.
Data do despacho: 18.12.2003
Valor: €833,00
Informação n.º 829/DTO/DTO/SO/03
Assunto: Produtos de pintura para apoio ás viaturas da Frota
Municipal
Empresa: Calreis
Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para
pagamento
Data do despacho: 18.12.2003
Valor: €482,01
Informação n.º 879/DTO/DTO/SO/03
Assunto: Ponte sinalização azul e 2 rotativos azuis para as
viaturas n.º 1601,1901 e 1421 da Frota Municipal
Empresa: Carlarme
Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para
pagamento
Data do despacho: 18.12.2003
Valor: €2,113,31
Informação n.º 830/DTO/DTO/SO/03
Assunto: Produtos de pintura para apoio ás viaturas da Frota
Municipal
Empresa: Calreis
Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para
pagamento.
Data do despacho: 18.12.2003
Valor: €469,44
Informação n.º 842/DTO/DTO/SO/03
Assunto: Material para viatura n.º 2601 da Frota Municipal
Empresa: Damaipeças
Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para
pagamento.
Data do despacho: 19.12.2003
Valor: €87,02
Informação n.º 838/DTO/DTO/SO/03
Assunto: Material para diversas viaturas da frota municipal
Empresa: Damaipeças
Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DP para
cabimentação no orçamento de 2004. Ao DFA/DF para
compromisso e pagamento.
Data do despacho: 31.12.2003
Valor: €13,69
Informação n.º 840/DTO/DTO/SO/03
Assunto: Material para viatura n.º 1605 da frota municipal
Empresa: Damaipeças
Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DP para
cabimentação no orçamento de 2004. Ao DFA/DF para
compromisso e pagamento.
Data do despacho: 31.12.2003
Valor: €70,06
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Informação n.º 841/DTO/DTO/SO/03
Assunto: Material para a viatura n.º 1903 da frota municipal
Empresa: Damaipeças
Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DP para
cabimentação no orçamento de 2004. Ao DFA/DF para
compromisso e pagamento.
Data do despacho: 31.12.2003
Valor: €157,53
Informação n.º 863/DTO/DTO/SO/03
Assunto: Produtos de pintura para apoio ás viaturas da frota
municipal
Empresa: Álvaro de Sousa Borrego
Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DP para
cabimentação no orçamento de 2004. Ao DFA/DF para
compromisso e pagamento.
Data do despacho: 31.12.2003
Valor: €657,91
Informação n.º 883/DTO/DTO/SO/03
Assunto: Material para viatura n.º 2001 da frota municipal
Empresa: Povoacar
Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DP para
cabimentação no orçamento de 2004. Ao DFA/DF para
compromisso e pagamento.
Data do despacho: 31.12.2003
Valor: €178,39
Informação n.º 922/DTO/DTO/SO/03
Assunto: Montagem de pneus, calibrar e alinhar direcção na
viatura n.º 1602 da frota municipal
Empresa: Pneumacor
Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DP para
cabimentação no orçamento de 2004. Ao DFA/DF para
compromisso e pagamento.
Data do despacho: 31.12.2003
Valor: €438,75
Informação n.º 923/DTO/DTO/SO/03
Assunto: Montagem de pneus, calibrar e alinhar direcção na
viatura n.º 1508 da frota municipal
Empresa: Pneumacor
Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DP para
cabimentação no orçamento de 2004. Ao DFA/DF para
compromisso e pagamento.
Data do despacho: 31.12.2003
Valor: €426,38
Informação n.º 925/DTO/DTO/SO/03
Assunto: Montagem de pneus, calibrar e alinhar direcção na
viatura n.º 1205 da frota municipal
Empresa: Pneumacor
Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DP para
cabimentação no orçamento de 2004. Ao DFA/DF para
compromisso e pagamento.
Data do despacho: 31.12.2003
Valor: €157,6
Informação n.º 926/DTO/DTO/SO/03
Assunto: Montagem de pneus, calibrar e alinhar direcção na
viatura n.º 1506 da frota municipal
Empresa: Pneumacor
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Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DP para
cabimentação no orçamento de 2004. Ao DFA/DF para
compromisso e pagamento.
Data do despacho: 31.12.2003
Valor: €358,79
Informação n.º 927/DTO/DTO/SO/03
Assunto: Mecanismo aberto para a viatura n.º 2003 da frota
municipal
Empresa: Povoacar
Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DP para
cabimentação no orçamento de 2004. Ao DFA/DF para
compromisso e pagamento.
Data do despacho: 31.12.2003
Valor: €131,1
Informação n.º 934/DTO/DTO/SO/03
Assunto: Farol de nevoeiro para a viatura n.º 1508 da frota
municipal
Empresa: Melo Falcão
Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DP para
cabimentação no orçamento de 2004. Ao DFA/DF para
compromisso e pagamento.
Data do despacho: 31.12.2003
Valor: €110,71
Informação n.º 943/DTO/DTO/SO/03
Assunto: Jogos de escovas limpa vidros para uso em viaturas
da frota municipal
Empresa: Carlarme
Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DP para
cabimentação no orçamento de 2004. Ao DFA/DF para
compromisso e pagamento.
Data do despacho: 31.12.2003
Valor: €103,35
Informação n.º 946/DTO/DTO/SO/03
Assunto: Bateria para a viatura n.º 1417 da frota municipal
Empresa: Sofrapa
Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DP para
cabimentação no orçamento de 2004. Ao DFA/DF para
compromisso e pagamento.
Data do despacho: 31.12.2003
Valor: €39,27
Informação n.º 948/DTO/DTO/SO/03
Assunto: Alinhamento de direcção na viatura n.º 2001 da frota
municipal
Empresa: Pneumacor
Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DP para
cabimentação no orçamento de 2004. Ao DFA/DF para
compromisso e pagamento.
Data do despacho: 31.12.2003
Valor: €20,83
Informação n.º 949/DTO/DTO/SO/03
Assunto: Montagem de pneus e alinhar direcção na viatura n.º
1434 da frota municipal
Empresa: Pneumacor
Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DP para
cabimentação no orçamento de 2004. Ao DFA/DF para
compromisso e pagamento.
Data do despacho: 31.12.2003
Valor: €245,97
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Informação n.º 150/DTO/LB/03
Assunto: Aquisição de cassetes para equipamento de vídeovigilância
Empresa: Afroluso II,Lda.
Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para
pagamento.
Data do despacho: 06.11.2003
Valor: €351.65
Informação n.º 908/DTO/DTO/03
Assunto: Pagamento de facturas - CIMA
Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para
pagamento
Data do despacho: 12.11.2003
Valor: €147,67

TURISMO

Decisões com eficácia externa, tomadas pelo Senhor Vereador,
Dr. Alexandrino Saldanha, no âmbito do Gabinete de Turismo,
ao abrigo das competências delegadas.

Assunto: Proposta de pagamento da verba de €51,79 com IVA
incluído, referente a “Serviços de Vigilância e Segurança no
Aqueduto das Águas Livres no âmbito da iniciativa Viagens na
Minha Terra no dia 19.10.2003”, nos termos do despacho
exarado na factura com registo de entrada na CMO n.º 56530 de
11.11.2003.
Decisão do Vereador Alexandrino Saldanha: Pague-se.
Data do despacho: 02.12.2003
Assunto: Proposta de pagamento da verba de €51,79 com IVA
incluído, referente a “Serviços de Vigilância e Segurança no
Aqueduto das Águas Livres no âmbito da iniciativa Viagens na
Minha Terra no dia 21.09.03”, nos termos do despacho exarado
na factura com registo de entrada na CMO n.º 56529 de
11.11.2003
Decisão do Vereador Alexandrino Saldanha: Pague-se.
Data do despacho: 02.12.2003
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ASSEMBLEIA MUNICIPAL
1ª REUNIÃO DA 1ª SESSÃO ORDINÁRIA
realizada em 19 de Fevereiro de 2004

AC T AS
5.ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2003
Actas da primeira e da segunda reuniões da 5.ª Sessão
Ordinária da Assembleia Municipal de Odivelas de
2003, realizadas nos dias 16 e 18 de Dezembro de 2003,
respectivamente.
(Aprovadas por maioria)

VOTO DE SAUDAÇÃO

Foi assim, arduamente, que chegámos ao Dia
Internacional da Mulher, que a Assembleia Municipal de
Odivelas não pode deixar, de veemente, lembrar.
Contudo, não devemos deixar de estar atentas à
actualidade e deixar de reflectir sobre o papel ainda
secundário que as mulheres ocupam, não só numa parte
significativa do planeta, mas também na nossa realidade
de portuguesas.
As portuguesas, do nosso tempo, não podem ignorar a
situação das muitas mulheres que são vítimas de
violência física, sexual e psíquica, quer no espaço
público, quer no espaço privado, que trabalham em
média 16 horas/dia, segundo os últimos estudos,
acumulando o emprego com as tarefas domésticas e a
educação dos filhos, que as condições de apoio à
maternidade estão longe de ser suficientes, que a
legislação sobre a interrupção voluntária da gravidez
continua a ser a prova mais cabal da falta de coragem
dos sucessivos governos, aumentando assim a
discriminação judicial das mulheres e gerando situações
caricatas como a do último julgamento de Aveiro.
Finalmente, que nem todas as mulheres têm iguais
hipóteses, devido à sua situação social, ao seu estatuto
profissional, à sua nacionalidade, de adquirir uma real
autonomia individual e de escolherem a sua vida.

“VOTO DE SAUDAÇÃO
«DIA INTERNACIONAL DA MULHER»
Tem lugar no próximo dia 8 de Março o Dia
Internacional da Mulher, um dos mais emblemáticos
dias do calendário da globalização. Isto acontece porque,
seguramente, a história dos feminismos e dos
movimentos de mulheres é parte integrante da história
política ocidental. História que se continua a processar
no sentido de subsumir a problemática dos sexos como
premissa regeneradora do pensamento político, ao
sublinhar que a igualdade exige o reconhecimento e a
inclusão das diferenças, que a história das mulheres
enriquece a história geral questionando-a
e
questionando-se como processo cognitivo, renovando a
crítica das fontes e dos métodos, pela análise das
categorias sexuadas, que estruturam a nossa
compreensão cultural da diferença entre os sexos.
Percorremos um longo e solitário caminho até
chegarmos aqui: já fomos escravas, já fomos propriedade
do pai, do cônjuge até dos filhos homens, quando viúvas
éramos queimadas com o marido, os nossos pés eram
mutilados para não crescerem e assim termos um andar
elegante; já fomos bruxas e feiticeiras satânicas, más para
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as colheitas, tentadoras de homens honestos, musas de
maus espíritos, causas mortíferas de paixões
incontroláveis e até cientistas como, por ex., Darwin,
decretaram que os nossos cérebros eram menos
desenvolvidos que os dos homens.

Por tudo o que foi dito, pelo que mais haveria para
dizer, mas, sobretudo, pelo que falta fazer, saudemos o
dia 8 de Março, Dia Internacional da Mulher.
Ramada, 19 de Fevereiro de 2004”
(Aprovado por unanimidade)

M O Ç ÃO

“MOÇÃO SOBRE O DIA INTERNACIONAL DA MULHER
A Assembleia Municipal de Odivelas, no momento em
que se aproxima a comemoração de mais um 8 de Março
- Dia Internacional da Mulher - e que está agendada na
Assembleia da República o debate sobre o aborto, saúda
o desfecho positivo do julgamento no tribunal de Aveiro
das 7 mulheres acusadas de prática de aborto.
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A absolvição de todos os acusados não apaga porém,
nem a devassa da vida privada, nem os humilhantes
processos de investigação a que estiveram sujeitas, nem
apaga a existência de uma lei injusta para as mulheres e
profundamente desajustada da realidade social.
A Assembleia Municipal de Odivelas reunida na sua 1ª
Sessão Ordinária de 19 de Fevereiro de 2004 saúda todas
as mulheres, em particular as que são vítimas de
despedimentos, do brutal aumento do custo de vida e
que são vítimas de outras violações aos seus direitos
fundamentais.
Ramada, 19 de Fevereiro de 2004”
(Aprovada por unanimidade)

M O Ç ÃO

“POLÍTICA GOVERNAMENTAL PARA AS AUTARQUIAS
A Associação Nacional de Municípios Portugueses
(ANMP) sugeriu aos Municípios que debatam e avaliem
os efeitos produzidos pelas medidas do Governo
relativamente
ao
endividamento
municipal
e
consequências nos diversos concelhos.
As medidas negativas contidas na Lei do Orçamento de
Estado para 2004, sobretudos as relacionadas com o
Poder Local, estiveram na base do parecer desfavorável
que a ANMP deu àquele documento.

provocando assim que tão importantes receitas
municipais só comecem a entrar nos cofres da Câmara
Municipal muito provavelmente no segundo semestre
de 2004.
Acresce o facto de não estar claro que a receita a
arrecadar com base nos cálculos destes impostos seja
idêntica à dos anos anteriores, podendo mesmo
verificar-se que seja inferior.
Considerando que estas situações acarretam graves
prejuízos na gestão municipal, com forte impacto
negativo na população do Concelho de Odivelas, já
prejudicada pelos cortes verificados no PIDDAC que
travam a realização de obras fundamentais, sobretudo
nas áreas da saúde e da educação,
A Assembleia Municipal de Odivelas, reunida em 19 de
Fevereiro de 2004, apela à Associação Nacional de
Municípios Portugueses que tome medidas urgentes
junto do Governo para que este cumpra não só os
compromissos anteriores mas repense também as
gravosas
medidas
impostas
aos
Municípios,
relativamente à sua capacidade de endividamento e as
resultantes de alterações do quadro legislativo com
incidência no plano fiscal, de que resulta uma inevitável
fragilização e desestabilização da administração local,
prejudicando fortemente toda a sociedade deste
Concelho.
Odivelas, 19 de Fevereiro de 2004”
(Aprovada por maioria)

DELIBERAÇÕES

Os prejuízos resultantes das restrições impostas pelo
Governo afectarão também profundamente a população
do Concelho de Odivelas, que não verá concretizadas
novas infraestruturas e equipamentos fundamentais
para a sua qualidade de vida.
A Senhora Ministra das Finanças assumiu perante a
ANMP o compromisso de ressarcir os Municípios
Portugueses dos prejuízos que se viessem a verificar
com as receitas provenientes da SISA em 2003. Apesar
de estes prejuízos serem uma triste realidade, há
lamentavelmente fortes indicadores de que o
compromisso da Senhora Ministra não seja cumprido.
Informações recolhidas junto da Administração Fiscal
apontam para a existência de atrasos na arrecadação de
receitas resultantes do novo Código do Imposto
Municipal sobre imóveis e do Código do Imposto
Municipal sobre transmissões onerosas de imóveis,
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TABELA DE TAXAS E TARIFAS PARA 2004

RECTIFICAÇÃO E ALTERAÇÃO
Rectificação e alteração à Tabela de Taxas e Tarifas para
2004, de acordo com o deliberado na 3ª reunião
ordinária da Câmara Municipal de Odivelas realizada
em 11 de Fevereiro de 2004 (publicado neste Boletim,
páginas 7 e 8), pelo que se publica na íntegra a referida
Tabela em anexo.
(Aprovado por maioria)

24 de Fevereiro de 2004

Ano V - N.º 4

ODIVELAS
Boletim Municipal das
Deliberações e Decisões

PLANO E ORÇAMENTO

1ª REVISÃO ORÇAMENTAL
Primeira Revisão ao Orçamento e Grandes Opções do
Plano (GOP’s) para o ano económico de 2004, de acordo
com o deliberado na 2ª reunião ordinária da Câmara
Municipal de Odivelas realizada em 28 de Janeiro de
2004 (Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º
3/2004, página 7).
(Aprovado por maioria)

1.ª Revisão Orçamental - 2004

PREÂMBULO
Esta primeira Revisão ao Orçamento e Grandes Opções do Plano (GOP’s) do ano económico de 2004, que se propõe, nesta
data, para discussão e aprovação, decorre da necessidade de adequar o documento inicialmente aprovado a um novo
Classificador Económico da Receita, bem como a adaptação em termos de Despesa, de novas necessidades de acordo com
as diversas atribuições dos Serviços Municipais.
De igual forma, urge rectificar o erro material detectado nos cálculos das Transferências decorrentes do Protocolo de
Delegação de Competências nas Juntas de Freguesia, ocorrido em 2003 e 2004.
De acordo com o estabelecido no POCAL (Decreto-Lei n.º 54/99 de 22 de Fevereiro), as Modificações ao Orçamento
podem ocorrer por força do estatuído no seu ponto 8.3.1., evidenciando, nesta situação, a proposta de Revisão
Orçamental com um aumento da Receita no valor de 810.000,00 Euros, por Receita que a Autarquia está autorizada a
arrecadar pela introdução da iniciativa do Cartão GALP Frota.
Relativamente à despesa, foram efectuadas algumas adaptações ao Orçamento e GOP’s de acordo com as necessidades
verificadas pelos serviços, bem como a regularização, já referida, das verbas referentes às Transferências a efectuar por
força da rectificação de cálculos e do número de trabalhadores afectos à Manutenção de Zonas Verdes e Limpeza de Vias.
Todo o aumento da Despesa provém da redução de valores anteriormente orçamentados.
Assim, no que respeita às Receitas e Despesas, a 1.ª Revisão Orçamental de 2004 consagra, pois, no global, um Reforço
de 810.000,00 Euros.
Janeiro/2004
O Presidente da Câmara,
(a) Manuel Varges
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Mapa Resumo do Orçamento

Orçamento 2004 - Resumo do Orçamento - 1.ª Revisão
RECEITAS (em Euros)

DESPESAS (em Euros)

Inicial

Actual

Variação

1ªRevisão

Desvio

Inicial

Actual

Variação

1ªRevisão

Desvio

Correntes

52.756.282,30

52.756.282,30

0,00

53.566.282,30

810.000,00

50.560.080,12

50.560.080,12

0,00

51.444.410,01

884.329,89

Capital

48.307.227,70

48.307.227,70

0,00

48.307.227,70

0,00

50.503.429,88

50.503.429,88

0,00

50.429.099,99

-74.329,89

Total

101.063.510,00 101.063.510,00

0,00

101.873.510,00 810.000,00 101.063.510,00 101.063.510,00

0,00

101.873.510,00 810.000,00

Mapas de Transferências para as Juntas de Freguesia 2003

Protocolo de Delegação de Competências nas Juntas de Freguesia
Cálculo das Transferências para 2003
1. Cálculo de Cantoneiros por Freguesia (para um ano completo)
Caneças

Famões

Odivelas

Olival
Basto

Pontinha

Pv. Sto
Adrião

Ramada

TOTAL

10.647

9.008

53.448

6.246

24.023

14.704

15.770

133.846

Cantoneiros
Propostos

17

16

62

10

40

20

21

186

Cantoneiros
Mun.Odivelas

2

1

2

0

3

3

1

12

Cantoneiros a
Pagar

15

15

60

10

37

17

20

174

Custo anual dos
Cantoneiros

11.175

11.175

11.175

11.175

11.175

11.175

11.175

Custo Base

189.975

178.800

692.850

111.750

447.000

223.500

234.675

2.078.550

15%

28.496

26.820

103.928

16.763

67.050

33.525

35.201

311.783

Sub-Total

218.471

205.620

796.778

128.513

514.050

257.025

269.876

2.390.333

Deduções

22.350

11.175

22.350

0

33.525

33.525

11.175

134.100

Total

196.121

194.445

774.428

128.513

480.525

223.500

258.701

2.256.233

FREGUESIA
População 2001

(em Euros)
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Protocolo de Delegação de Competências nas Juntas de Freguesia
Cálculo das Transferências para 2003
2. Cálculo de Encarregados de Brigada de Serviço de Limpeza por Freguesia (para um ano completo)
FREGUESIA

Caneças

Famões

Odivelas

Olival
Basto

Pontinha

Pv. Sto
Adrião

Ramada

TOTAL

Cantoneiros
Propostos

17

16

62

10

40

20

21

186

Dotação

10

10

10

10

10

10

10

70

Encarregados

2

2

6

1

4

2

2

19

Encarregados
Propostos

2

2

6

1

4

2

2

19

Encarregados
Mun.Odivelas

0

0

0

0

2

0

0

2

Encarregados a
Pagar

2

2

6

1

2

2

2

17

Custo anual dos
Encarregados

14.043

14.043

14.043

14.043

14.043

14.043

14.043

Custo Base

28.086

28.086

84.258

14.043

56.172

28.086

28.086

266.817

15%

4.213

4.213

12.639

2.106

8.426

4.213

4.213

40.023

Sub - Total

32.299

32.299

96.897

16.149

64.598

32.299

32.299

306.840

Deduções

0

0

0

0

28.086

0

0

28.086

32.299

32.299

96.897

16.149

36.512

32.299

32.299

278.755

Total

(em Euros)
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Protocolo de Delegação de Competências nas Juntas de Freguesia
Cálculo de Transferências para 2003
3. Cálculo de Jardineiros por Freguesia (para um ano completo)
FREGUESIA

Caneças

Famões

Odivelas

Olival
Basto

Pontinha

Pv. Sto
Adrião

Ramada

TOTAL

Área em m2

5.894.585

4.663.984

5.049.347

1.422.265

4.703.341

1.227.156

3.706.512

26.667.190

Jardineiros
Propostos

9

10

46

7

12

11

20

115

Jardineiros
Mun. Odivelas

0

0

0

0

0

2

0

2

Jardineiros a
Pagar

9

10

46

7

12

9

20

113

Custo anual
dos Jardineiros

13.141

13.141

13.141

13.141

13.141

13.141

13.141

Custo Base

118.269

131.410

604.486

91.987

157.692

144.551

262.820

1.511.215

15%

17.740

19.712

90.673

13.798

23.654

21.683

39.423

226.683

Sub - Total

136.009

151.122

695.159

105.785

181.346

166.234

302.243

1.737.898

Deduções

0

0151.122

0

0

0

26.282

0

26.282

695.159

105.785

181.346

139.952

302.243

1.711.616

Total

136.009

(em Euros)

Protocolo de Delegação de Competências nas Juntas de Freguesia
Cálculo de Transferências para 2003
4. Cálculo Conjunto por Freguesia (para um ano completo)
FREGUESIA
Cantoneiros
Encarregados
de Brigada
Jardineiros
Total

Caneças

Famões

Odivelas

Olival
Basto

Pontinha

Pv. Sto
Adrião

Ramada

TOTAL

196.121

194.445

774.428

128.513

480.525

223.500

258.701

2.256.233

32.299

32.299

96.897

16.149

36.512

32.299

32.299

278.754

136.009

151.122

695.159

105.785

181.346

139.952

302.243

1.711.616

364.429

377.866

1.566.484

250.447

698.383

395.751

593.243

4.246.603
(em Euros)
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5. Mapa Síntese do Protocolo de Delegação de Competências para 2003
Escolas e
Equip.
Desportivos

Mercados

Zonas
Verdes

Limpeza
de Vias

Pavimentos,
Bermas e
Valetas

Equipamentos
Desportivos
Descobertos

Toponímia

Dispensários
e WC's para
canídeos

Total

Deduções
Respeitantes a
Trabalhadores

Total a
Transferir

Caneças

33.233

18.367

136.009

250.770

71.693

0

1.030

7.260

518.362

22.350

496.012

Famões

33.973

0

151.122

237.919

88.192

2.261

1.251

4.148

518.866

11.175

507.691

Odivelas

98.003

96.132

695.159

893.675

81.696

6.459

886

40.448

1.912.458

22.350

1.890.108

Olival
Basto

8.208

3.975

105.785

144.662

21.436

2.874

265

7.260

294.465

0

294.465

Pontinha

73.613

51.958

181.346

578.648

77.142

12.917

910

9.334

985.869

61.611

924.258

Pv. Sto
Adrião

39.954

53.246

166.234

289.324

19.936

2.935

267

11.927

583.822

59.807

524.015

Ramada

41.248

0

302.243

302.175

57.577

2.936

616

14.001

720.797

11.175

709.622

TOTAL

328.234

223.679

417.672

30.380

5.226

94.378

5.534.639

188.468

5.346.171

Freguesias

1.737.898 2.697.173

(em Euros)

Protocolo de Delegação de Competências nas Juntas de Freguesia

6. Quadro de Transferências para as Juntas de Freguesia em 2003
FREGUESIAS

Correntes

%

Capital

%

TOTAL

%

Caneças

244.333

49,3%

251.679

50,7%

496.012

9,3%

Famões

250.345

49,3%

257.346

50,7%

507.691

9,5%

1.008.024

53,3%

882.084

46,7%

1.890.108

35,4%

Olival Basto

138.457

47,0%

156.008

53,0%

294.465

5,5%

Pontinha

477.397

51,7%

446.861

48,3%

924.258

17,3%

Pv. Sto Adrião

257.061

49,1%

266.954

50,9%

524.015

9,8%

Ramada

345.584

48,7%

364.038

51,3%

709.622

13,3%

TOTAL

2.721.201

50,9%

2.624.970

49,1%

5.346.171

100,0%

Odivelas

(em Euros)
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7. Quadro de Apuramento de Diferenças - 2003
Correntes
(Transferidas)

Correntes
(Rectificadas)

Desvio

Capital
(Transferidas)

Capital
(Rectificadas)

Desvio

TOTAL

Caneças

247.701

244.333

-3.368

252.705

251.679

-1.026

-4.394

Famões

271.614

250.345

-21.269

244.763

257.346

12.583

-8.686

Odivelas

888.073

1.008.024

119.951

969.820

882.084

-87.736

32.215

Olival Basto

159.864

138.457

-21.407

132.927

156.008

23.081

1.674

Pontinha

569.495

477.397

-92.098

378.084

446.861

68.777

-23.321

Pv. Sto Adrião

241.217

257.061

15.844

269.836

266.954

-2.882

12.962

Ramada

327.766

345.584

17.818

369.609

364.038

-5.571

12.247

TOTAL

2.705.730

2.721.201

15.471

2.617.744

2.624.970

7.226

22.697

FREGUESIAS

(em Euros)
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Mapas de Transferências para as Juntas de Freguesia 2004

Protocolo de Delegação de Competências nas Juntas de Freguesia
Cálculo das Transferências para 2004
1. Cálculo de Cantoneiros por Freguesia (para um ano completo)
FREGUESIA

Caneças

Famões

Odivelas

Olival
Basto

Pontinha

Pv. Sto
Adrião

Ramada

TOTAL

População
(Censos) 2001

10.647

9.008

53.448

6.246

24.023

14.704

15.770

133.846

Recenc. 2000
(STAPE)

9.040

6.191

45.125

5.781

21.534

12.845

11.460

111.976

Índice

1,18

1,46

1,18

1,08

1,12

1,14

1,38

8.921

6.547

44.570

5.492

20.542

12.407

11.819

110.298

10.507

9.526

52.791

5.934

22.916

14.203

16.264

132.140

Cantoneiros
Propostos

17

16

62

10

40

20

21

186

Cantoneiros
Mun.Odivelas

3

1

2

0

3

2

0

11

Cantoneiros a
Pagar

14

15

60

10

37

18

21

175

Custo anual dos
Cantoneiros

11.399

11.399

11.399

11.399

11.399

11.399

11.399

Custo Base

193.783

182.384

706.738

113.990

455.960

227.980

239.379

2.120.214

15%

29.067

27.358

106.011

17.099

68.394

34.197

35.907

318.033

Sub-Total

222.850

209.742

812.749

131.089

524.354

262.177

275.286

2.438.247

Deduções

34.197

11.399

22.798

0

34.197

22.798

0

125.389

Total

188.653

198.343

789.951

131.089

490.157

239.379

275.286

2.312.858

Recenc.
Dezembro
2002 (STAPE)
População
Estimada 2003

(em Euros)
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Cálculo das Transferências para 2004
2. Cálculo de Encarregados de Brigada de Serviço de Limpeza por Freguesia (para um ano completo)
FREGUESIA

Caneças

Famões

Odivelas

Olival
Basto

Pontinha

Pv. Sto
Adrião

Ramada

TOTAL

17

16

62

10

40

20

21

186

10

10

10

10

10

10

10

70

2

2

6

1

4

2

2

19

0

0

0

0

1

1

1

3

2

2

6

1

3

1

1

16

14.324

14.324

14.324

14.324

14.324

14.324

14.324

Custo Base

28.648

28.648

85.944

14.324

57.296

28.648

28.648

272.156

15%

4.297

4.297

12.892

2.149

8.594

4.297

4.297

40.823

Sub - Total

32.945

32.945

98.836

16.473

65.890

32.945

32.945

312.979

Deduções

0

0

0

0

14.324

14.324

14.324

42.972

32.945

32.945

98.836

16.473

51.566

18.621

18.621

270.007

Nº
Cantoneiros
Dotação
Mínima
Cantoneiros
Encarregados
Propostos
Encarregados
Mun.Odivelas
Encarregados
a Pagar
Custo anual
dos
Encarregados

Total

(em Euros)
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Cálculo de Transferências para 2004
3. Cálculo de Jardineiros por Freguesia (para um ano completo)
FREGUESIA

Caneças

Famões

Odivelas

Olival
Basto

Pontinha

Pv. Sto
Adrião

Ramada

TOTAL

Área em m2
(INE)

5.894.585

4.663.984

5.049.347

1.422.265

4.703.341

1.227.156

3.706.512

26.667.190

9

10

46

7

12

11

20

115

0

0

0

0

0

0

0

0

9

10

46

7

12

11

20

115

13.404

13.404

13.404

13.404

13.404

13.404

13.404

Custo Base

120.636

134.040

616.584

93.828

160.848

147.444

268.080

1.541.460

15%

18.095

20.106

92.488

14.074

24.127

22.117

40.212

231.219

Sub - Total

138.731

154.146

709.072

107.902

184.975

169.561

308.292

1.772.679

Deduções

0

0

0

0

0

0

0

0

138.731

154.146

709.072

107.902

184.975

169.561

308.292

1.772.679

Jardineiros
Propostos
Jardineiros
Mun.
Odivelas
Jardineiros a
Pagar
Custo anual
dos
Jardineiros

Total

(em Euros)

Protocolo de Delegação de Competências nas Juntas de Freguesia
Cálculo de Transferências para 2004
4. Cálculo Conjunto por Freguesia (para um ano completo)
FREGUESIA

Caneças

Famões

Odivelas

Olival
Basto

Pontinha

Pv. Sto
Adrião

Ramada

TOTAL

Cantoneiros

188.653

198.343

789.951

131.089

490.157

239.379

275.286

2.312.858

Encarregados
de Brigada

32.945

32.945

98.836

16.473

51.566

18.621

18.621

270.007

Jardineiros

138.731

154.146

709.072

107.902

184.975

169.561

308.292

1.772.679

Total

360.329

385.434

1.597.859

255.464

726.698

427.561

602.199

4.355.544
(em Euros)
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5. Mapa Síntese do Protocolo de Delegação de Competências para 2004
Escolas e
Equip.
Desportivos

Mercados

Zonas
Verdes

Limpeza
de Vias

Pavimentos
Bermas e
Valetas

Equipamentos
Desportivos
Descobertos

Toponímia

Dispensadores
e WC's para
canídeos

Total

Deduções
Respeitantes a
Trabalhadores

Total a
Transferir

Caneças

33.898

18.734

138.731

255.795

73.127

0

1.051

7.405

528.741

34.197

494.544

Famões

34.653

0

154.146

242.687

89.956

2.306

1.276

4.231

529.255

11.399

517.856

Odivelas

99.963

98.055

709.072

911.585

83.330

6.588

904

41.257

1.950.754

22.798

1.927.956

Olival Basto

8.372

4.054

107.902

147.562

21.865

2.931

271

7.405

300.362

0

300.362

Pontinha

75.086

52.997

184.975

590.244

78.684

13.175

928

9.521

1.005.611

48.521

957.090

Pv. Sto
Adrião

40.753

54.311

169.561

295.122

20.335

2.993

272

12.165

595.513

37.122

558.391

Ramada

42.073

0

308.292

308.231

58.729

2.994

629

14.281

735.229

14.324

720.905

TOTAL

334.798

228.152

1.772.67
9

2.751.22
6

426.025

30.988

5.330

96.266

5.645.465

168.361

5.477.104

FREGUESIAS

(Em Euros)

Protocolo de Delegação de Competências nas Juntas de Freguesia
6. Quadro de Transferências para as Juntas de Freguesia em 2004
FREGUESIAS

Correntes

%

Capital

%

TOTAL

%

Caneças

243.801

49,3%

250.743

50,7%

494.544

9,0%

Famões

255.293

49,3%

262.563

50,7%

517.856

9,5%

1.027.564

53,3%

900.392

46,7%

1.927.956

35,2%

Olival Basto

141.164

47,0%

159.198

53,0%

300.362

5,5%

Pontinha

494.797

51,7%

462.293

48,3%

957.090

17,5%

Pv. Sto Adrião

274.159

49,1%

284.232

50,9%

558.391

10,2%

Ramada

351.067

48,7%

369.838

51,3%

720.905

13,2%

TOTAL

2.787.845

50,9%

2.689.259

49,1%

5.477.104

100,0%

Odivelas

(Em Euros)
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7. Quadro de Apuramento de Diferenças - 2004
Correntes
(Transferidas)

Correntes
(Rectificadas)

Desvio

Capital
(Transferidas)

Capital
(Rectificadas)

Desvio

TOTAL

Caneças

247.732

243.801

-3.931

251.283

250.743

-540

-4.471

Famões

271.546

255.293

-16.253

243.760

262.563

18.803

2.550

Odivelas

910.377

1.027.564

117.187

988.649

900.392

-88.257

28.930

Olival Basto

156.759

141.164

-15.595

129.505

159.198

29.693

14.099

Pontinha

560.402

494.797

-65.605

369.941

462.293

92.352

26.747

Pv. Sto Adrião

269.108

274.159

5.051

299.705

284.232

-15.473

-10.422

Ramada

330.308

351.067

20.759

370.520

369.838

-682

20.077

TOTAL

2.746.231

2.787.845

41.614

2.653.363

2.689.259

35.896

77.510

FREGUESIAS

(em Euros)
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8. Quadro Resumo
FREGUESIAS

Rectificações 2003

Rectificações 2004

TOTAL

Caneças

-4.394

-4.471

-8.865

Famões

-8.686

2.550

-6.136

Odivelas

32.215

28.930

61.145

Olival Basto

1.674

14.099

15.773

Pontinha

-23.321

26.747

3.426

Pv. Sto Adrião

12.962

-10.422

2.540

Ramada

12.247

20.077

32.324

TOTAL

22.697

77.510

100.207
(em Euros)

FREGUESIAS

Desvio
(Correntes 2003)

Desvio
(Correntes
2004)

Total

Desvio
(Capital 2003)

Desvio
(Capital 2004)

Total

TOTAL

Caneças

-3.368

-3.931

-7.299

-1.026

-540

-1.566

-8.865

Famões

-21.269

-16.253

-37.522

12.583

18.803

31.386

-6.136

Odivelas

119.951

117.187

237.138

-87.736

-88.257

175.993

61.145

Olival Basto

-21.407

-15.595

-37.002

23.081

29.693

52.774

15.773

Pontinha

-92.098

-65.605

157.703

68.777

92.352

161.129

3.426

Pv. Sto Adrião

15.844

5.051

20.895

-2.882

-15.473

-18.355

2.540

Ramada

17.818

20.759

38.577

-5.571

-682

-6.253

32.324

TOTAL

15.471

41.614

57.085

7.226

35.896

43.122

100.207
(em Euros)
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TABELA DE TAXAS E TARIFAS PARA O ANO 2004
Leis Habilitantes
A presente Tabela de Taxas assenta no determinado nas alíneas c) e d) do Art.º 16º e 19º
da Lei 42/98, de 6 de Agosto e nos Artigos 3.º, 116.º e 117.º do Decreto-Lei n.º 555/99,
de 16 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho

DISPOSIÇÕES GERAIS
Art.º 1
n.º 1 Não relevam para os efeitos deste diploma as licenças para obras promovidas
por pessoas colectivas de direito público ou de utilidade pública administrativa,
por associações culturais, desportivas ou recreativas, por cooperativas de
construção de habitações económicas, quando se destinem directamente à
realização dos seus fins, bem como entidades de interesse municipal sem fins
lucrativos.
n.º 2 Não relevam, também, para os efeitos deste diploma as licenças para obras
promovidas por quaisquer entidades quando as obras a licenciar constituam
execução de Contratos de Desenvolvimento de Habitação.
Art.º 2º

Salvo deliberação da Câmara Municipal em contrário, poderão fazer-se
verbalmente os pedidos de renovação de licenças da competência da mesma
Câmara Municipal.

Art.º 3º

As taxas diárias, semanais, mensais ou anuais são devidas por cada dia,
semana, mês, ano ou fracção, e a sua validade, com excepção das respeitantes às
licenças de obras, caduca em qualquer caso no final do ano em que forem
liquidadas.

Art.º 4º

a) A Tabela das Taxas e Tarifas não é aplicada Juntas de Freguesia, às
Associações de Bombeiros, Colectividades Desportivas, Culturais, Recreativas e
outras Instituições de Carácter Social, mediante apresentação dos respectivos
Estatutos.
b) Nos casos em que, com o objectivo de angariação de fundos, as entidades
referidas na alínea a) sejam beneficiárias de iniciativas com a intervenção de
terceiros sujeitos ao pagamento de taxas, em que parte dos seus proveitos
revertam a seu favor, estes terceiros somente pagarão 50% do valor da taxa
devida.
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VALOR
Euros

CAPÍTULO I
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Art.º 5º

Taxas a cobrar - por unidade:

n.º 1 Afixação de editais relativo a pretensões que não sejam de interesse público
n.º 2 Alvará de transladação de cadáveres

7,71
Isento

n.º 3 Atestados

3,45

n.º 4 Autos de adjudicação ou arrematação de fornecimento ou semelhantes

9,03

n.º 5 Averbamentos, não especificados noutro capítulo

2,37

n.º 6 Buscas por cada ano, exceptuando o corrente ou aquele que expressamente se
indique. O pagamento das taxas previstas neste número será efectuado no acto
de apresentação da pretensão, podendo, a pedido do interessado, ser possível o
envio através da via postal do documento requerido:
a) Aparecendo o objecto da busca
b) Não aparecendo o objecto da busca

2,37
1,19

n.º 7 Certidões -- O pagamento das taxas previstas neste número será efectuado no
acto de apresentação da pretensão, podendo, a pedido do interessado, ser
possível o envio através da via postal do documento requerido:
a) Não excedendo 8 (oito) páginas
b) Por cada página a mais, além das oito, ainda que incompleta

5,40
1,08

n.º 8 Fotocópias autenticadas - O pagamento das taxas previstas neste número será
efectuado no acto de apresentação da pretensão, podendo, a pedido do
interessado, ser possível o envio através da via postal do documento requerido
a) Não excedendo 8 (oito) páginas
b) Por cada página a mais, além das oito, ainda que incompleta
n.º 9 Certidões de recenseamento eleitoral
n.º 10 Registo de minas e nascentes de água mineromedicinais
n.º 11 Registo de documentos avulso

2

5,40
1,08
Isento
67,60
Isento

n.º 12 Rubricas em livros, processos, documentos quando legalmente exigidos cada
rubrica

0,44

n.º 13 Termos de abertura e encerramento em livros sujeitos a esta formalidade - cada
livro

4,10

n.º 14 Termos de entrega de documentos juntos a processos cuja restituição haja sido
autorizada

4,10
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VALOR
Euros
n.º 15 Termos de responsabilidade, identidade, idoneidade, justificação
administrativa ou semelhante

5,62

n.º 16 Venda ambulante e feirantes:
a) Emissão do cartão
b) Renovação do cartão

7,20
5,56

n.º 17 Pela celebração de contratos de empreitada de obras públicas, o adjudicatário
pagará, previamente à assinatura do contrato, as seguintes taxas, nos termos do
n.º4 do Art.º 119º do DL 59/99 de 2 de Março:
a) Por contrato
b) À quantia referida no n.º anterior acresce sobre o total do valor - por cada 5 € ou
fracção:
b 1)
b 2)
b 3)
b 4)

Até 1.000 €
De 1.000 € a 5.000 €
De 5.000 € a 50.000 €
Acima de 50.000 €, sobre o excedente

27,70

0,04
0,02
0,02
0,01

n.º 18 Pela celebração de contratos escritos de aquisição de bens e serviços, elaborados
pelos serviços municipais, com excepção dos relativos aos Recursos Humanos,
o adjudicatário pagará as seguintes taxas:
a) Por contrato
b) À quantia prevista na alínea anterior acresce sobre o valor total do cobrado por cada 5 € ou fracção:
b 1) Até 1.000 €
b 2) De 1.000 € a 50.000 €
b 3) Acima de 50.000 € sobre o excedente

13,86

0,02
0,01
0,01

n.º 19 Pelo fornecimento do caderno de encargos, programa de concurso e
documentos similares referentes a processos de empreitadas de obras públicas
ou de aquisição de bens e serviços, os interessados pagarão uma taxa,
correspondente ao valor das fotocópias autenticadas do projecto, caderno de
encargos e programa do concurso, nos termos do enunciado no n.º 8 Art.º 5º.
n.º 20 Apreciação de pedidos de distrate de hipoteca - por cada
n.º 21 Fotocópias simples - por cada, a partir de 3 unidades

50,00
0,1

Art.º 6º
n.º 1 Fornecimento a pedido dos interessados de documentos necessários à
substituição dos que tenham sido extraviados ou estejam em mau estado - cada
documento

2,37

n.º 2 Fornecimento, mediante requerimento, de registos sonoros das reuniões dos
órgãos autárquicos - por cada período de uma hora ou fracção

31,38
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VALOR
Euros
n.º 3 Emissão de Parecer para efeitos de Fundações constituídas e com sede no
território do Município - Decreto-Lei n.º 264/2002, de 25 de Novembro

250,00

n.º 4 Emissão de Parecer sobre Pedido de Reconhecimento de Utilidade Pública
Administrativa de Pessoas Colectivas constituídas e com sede no Município -Decreto-Lei n.º 264/2002, de 25 de Novembro

250,00

CAPÍTULO II
CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO
Secção I - Inscrição de Técnicos
Art.º 7

Inscrição de técnicos para elaboração de projectos e direcção de obras

n.º 1 Inscrição

90,31

n.º 2

15,00

Renovação anual da inscrição

n.º 3 A taxa devida no n.º 1, quando devida por técnicos dos dois primeiros anos
após aquisição do título profissional ou académico é reduzida de 50%.
Art.º 8º

Registo de Declarações de Responsabilidade de Técnicos

n.º 1 Por técnico e por cada obra

18,29

Secção II
Execução de Obras
Art.º 9º

Taxas de apreciação ou reapreciação de pedido de licenciamento ou autorização
de obra:

n.º 1

Construções inseridas em alvarás de loteamento:

a) um fogo
b) por cada fogo a mais
c) por cada m2 de ocupação não habitacional

32,53
16,27
0,27

n.º 2 Construções não inseridas em alvarás de loteamento:
a) Por fogo e seus anexos
b) Por cada fogo a mais
c) Por cada m2 de ocupação não habitacional
n.º 3 Outros pedidos, exceptuando processos de obras simples

4
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Art.º 10º
n.º 1

Licenciamentos ou autorizações para obras de construção:
Taxa geral a aplicar em todas as licenças ou autorizações

50,00

n.º 2
a) Prazo de execução - Por mês e m2 ou linear de construção, excluindo pisos
técnicos, parqueamento e arrecadações
b) Habitação - Por m2 de área de construção
c) Comércio, serviços, indústria e outros fins - Por m2 de área de construção
d) Garagens, Arrecadações e Outras Áreas
e) Outras construções - Por m2 de área de construção
- Por metro linear (muros/vedações)

0,25
1,63
2,37
0,50
1,50
1,90

n.º 3 Obras de beneficiação exterior:
a) Edifícios/Habitações - por fogo
b) Outras construções - por ocupação
n.º 4

5,50
5,50

Corpos salientes de construções, na parte projectada sobre vias públicas,
logradouros ou outros lugares públicos:

a) Varandas, alpendres integrados na construção, janelas de sacada e semelhantes
b) Outros corpos salientes destinados a aumentar a superfície útil da edificação
n.º 5 Demolições de edifícios, pavilhões ou congéneres - por piso demolido

12,57
24,81
17,96

n.º 6 Emissão de alvará de licença ou de autorização parcial em caso de construção
da estrutura - 40% do valor da taxa devida pela emissão do alvará, sendo a
parte restante paga aquando da emissão do alvará definitivo
n.º 7 Emissão de alvará de licença especial para conclusão de obras inacabadas - Por
mês e metro quadrado de construção

0,25

n.º 8 Prorrogações de prazo - Por mês e metro quadrado de construção

0,15

n.º 9 Prorrogações de prazo solicitadas até 30 dias após o fim do prazo da licença ou
autorização (taxa a acumular com a do número anterior) - Por metro quadrado
de construção

1,50

Art.º 11º

Isenções

n.º 1 As obras de conservação de prédios urbanos estão isentas de taxas
n.º 2

Art.º 12º
n.º 1

Ano V - N.º 4

São obras de conservação de prédios urbanos as obras de reparação e limpeza
geral do prédio e suas dependências e todas as intervenções que se destinem a
manter ou repor o prédio com o mínimo de habitabilidade ou funcionalidade.
Definições
As medidas em superfície para o efeito do disposto nesta secção, abrangem a
totalidade da área a construir, modificar ou reconstruir, incluindo a espessura
das paredes, varandas, sacadas, marquises e balcões e a parte que em cada piso
corresponde a caixas, vestíbulos de escadas, ascensores e monta-cargas.
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VALOR
Euros
n.º 2

Quando a obra tenha sido ou esteja a ser executada sem licença, as taxas a
aplicar às licenças a conceder são iguais ao quíntuplo das taxas previstas e
aplicáveis por força do Artigo 10.º
A determinação do tempo e área correspondente à parte dos trabalhos
executados competirá à entidade licenciadora ou autorizadora

n.º 3 O número anterior não é aplicável a todas as construções cujos projectos
tenham sido aprovados no âmbito de processo de legalização de construção já
existente.
Para que uma construção já existente seja considerada susceptível de ser objecto
de processo de legalização deverá constar como tal no Auto de Vistoria
realizado pelos serviços municipais, elaborado ao abrigo do Artigo 22.º da Lei
n.º 91/95, de 2 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 165/99,
de 14 de Setembro e pela Lei n.º 64/2003, de 23 de Agosto.

Secção III
Ocupação dos espaços públicos por motivos de obras
Art.º 13º

n.º 1

n.º 2

n.º 3

Art.º 14.º
n.º 1

n.º 2

Ocupação dos espaços públicos delimitados por resguardos ou tapumes e
implantação de andaimes
Tapumes ou outros resguardos até 30 dias ou fracção - por metro quadrado ou
fracção da superfície da via ou espaço público

4,48

Andaimes - por cada andar ou por cada pavimento a que correspondem (mas
só na parte não defendida pelo tapume, isto é, a isenção ocorre sempre que a
situação se contenha no n.º 1) - por metro linear ou fracção e por cada trinta dias
ou fracção

4,48

Quando os tapumes e outros resguardos forem utilizados para publicidade que
não seja constituída por simples cartazes, as taxas a aplicar são elevadas ao
dobro.
Ocupação da via pública fora dos tapumes ou resguardos
Caldeira ou tubos de descarga de entulho, amassadouros, depósitos ou
contentores de entulho ou materiais ou outras ocupações autorizadas para obra
- por metro quadrado ou fracção e por dia ou fracção

1,03

Abertura de valas - por metro quadrado e por dia ou fracção

2,37

n.º 3 Para efeitos de ocupação da via pública com contentores de entulhos, referida
no n.º 1, estão as empresas de aluguer de contentores obrigadas a identificar o
locatário do contentor respectivo, devendo indicar o nome e residência ou
denominação e sede social, consoante se trate de pessoa singular ou colectiva,
sempre que tal lhes for solicitado, sob pena de se tornarem responsáveis pela
obtenção da licença e pagamento das taxas devidas.

6
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Secção IV
Utilização de edificações
Art.º 15.º

Emissão de licenças ou autorizações de utilização e suas alterações

n.º 1 Fins habitacionais - por fogo ou seus anexos

9,03

n.º 2 Outros fins - Por cada metro quadrado ou fracção

0,27

n.º 3

Acresce aos montantes referidos nos números anteriores - Por cada 50 metros
quadrados de área de construção ou fracção

2,5

n.º 4 Verificando-se a utilização sem licença, as taxas aplicáveis serão iguais ao triplo
das taxas normais, independentemente da coima pela infracção, salvo as
utilizações referidas a construções objecto de processo de legalização inseridas
em bairros com estudo de reconversão de áreas urbanas de génese ilegal e
identificadas no n.º 3 do Artigo 12.º
n.º 5 As taxas referidas neste artigo são devidas pela licença de utilização de
edificação nova, reconstruída, ampliada ou alterada
n.º 6 As taxas previstas nos n.º 1 e n.º 3, quando o fogo ultrapassar a área útil de 200
metros será acrescida de uma sobretaxa de 25% do valor final devido.
Art.º 16.º

Emissão de licenças de utilização e suas alterações para fins previstos em
legislação específica

n.º 1

Por estabelecimento ou unidade

n.º 2

Acresce ao montante referido no número anterior - Por cada 50 metros
quadrados de área de construção ou fracção

100,00

2,5

Secção V
Taxas por vistorias
Art.º 17.º
n.º 1

Vistorias
Para licenças de utilização, constituição de Propriedade Horizontal ou
verificação de anomalias na construção:

a) Um fogo e seus anexos ou unidade de ocupação (estabelecimento, garagem,
etc.)
b) Por cada fogo ou unidade de ocupação a mais

45,10
9,03

n.º 2 Outras vistorias, com excepção das requeridas para efeitos dos Artigos 10.º e
12.º do Regulamento Geral de edifícios Urbanos e ainda das requeridas para
efeitos do Regime do arrendamento Urbano, salvo neste caso as que se
destinem à constituição de contratos de arrendamento

62,62
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Euros
n.º 3

As vistorias excepcionadas no número anterior não são consideradas para os
efeitos de pagamento de taxas, sendo-lhes, no entanto, aplicável o disposto no
n.º 4 do presente artigo.

n.º 4 O pagamento dos peritos não funcionários municipais deverá ser-lhes feito
directamente pelos interessados ou às Entidades a que pertençam.
n.º 5 As taxas referentes às vistorias previstas neste artigo serão liquidadas no acto
da entrega do respectivo pedido.

Secção VI
Informações prévias
Art.º 18º

Pedidos de informação prévia

n.º 1

Parecer de localização ou informação prévia de qualquer natureza

n.º 2

Parecer de localização ou informação prévia nos termos da legislação do
licenciamento industrial:

a)
n.º 3

Para qualquer estabelecimento industrial

200,00

Parecer de localização ou informação prévia nos termos da legislação de
licenciamento ou autorização dos empreendimentos turísticos:

a) Para quaisquer empreendimentos
n.º 4

36,53

150,00

Parecer de localização ou informação prévia para a instalação de Unidades
Comerciais de dimensão relevante e Postos de Abastecimento de Combustíveis

a) Por unidade

150,00

Secção VII
Taxas referentes a operações de destaque
Art.º 19º

n.º 1

Taxas devidas por pedidos de destaque ao abrigo do previsto nos n.º 4 e n.º 5 do
Artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pelo DecretoLei n.º 177/2001, de 4 de Junho:
Por pedido ou reapreciação

n.º 2 Pela emissão da certidão de aprovação
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Secção VIII
Taxas referentes a operações de loteamentos
Art.º 20º
n.º 1
a)
b)
Art. 21.º

Pedidos de informação prévia
Informação prévia sobre operações de loteamento e obras de urbanização
Prédios até 1 (um) hectare
Por cada hectare a mais ou fracção

89,20
45,10

Taxa de apreciação do pedido de licenciamento ou autorização de loteamentos

n.º 1 Habitacionais:
a)
b)
c)
d)

Até 10 (dez) fogos
De 11 (onze) até 50 (cinquenta) fogos
De 51 até 200 fogos
Mais de 200 fogos

177,87
670,43
1767,46
2651,26

n.º 2 Actividades económicas:
a) Por metro quadrado da área de construção prevista

0,10

n.º 3 O pagamento das taxas previstas neste artigo e no anterior será efectuado no
acto de apresentação da pretensão, sem o que aquela não será recebida.
Art.º 22º

Alvará de licença ou de autorização de loteamento e de obras de urbanização:

n.º 1 Taxa geral

443,24

n.º 2 À taxa do n.º1 acresce:
a)
b)
c)
d)

Por cada lote
Por fogo
Outras utilizações - Por metro quadrado de área de construção
Por prazo -. Por cada mês ou fracção

21,68
9,03
0,30
5,00

n.º 3 Aditamentos
a)
b)
c)
d)

Taxa geral
Por lote a mais
Por fogo a mais
Outras utilizações - Por metro quadrado de área de construção a mais

n.º 4 Prorrogação de prazo para a execução de obras de urbanização
a)Por mês ou fracção

443,24
21,68
9,03
0,30

5,00

n.º 5 Nos casos previstos no Artigo 23.º do Regulamento Municipal de Edificação e
Urbanização acrescerá às taxas previstas nos números anteriores a compensação
quantificada de acordo com a fórmula indicada no Artigo 24.º
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VALOR
Euros
n.º 6 Nas áreas de reconversão urbanística de génese ilegal, predominantemente para
habitação a compensação referida no número anterior terá um factor de
redução de 0,60 e será calculada pela Câmara Municipal no acto de aprovação
do estudo de loteamento, ponderadas as áreas de cedência que os estudos já
prevejam, pela seguinte forma:
a) Nas áreas de cedência para espaços verdes de utilização colectiva serão
contabilizadas para desconto a áreas interiores dos lotes que não sejam objecto
de implantação de qualquer construção ou impermeabilização do terreno;
b) A taxa de compensação pela áreas referidas na alínea a) será paga por cada
proprietário dos respectivos lotes no momento da emissão da licença de
construção na respectiva proporção dos parâmetros urbanísticos previstos para
o lote;
c) As áreas de cedência para equipamentos de utilização colectiva serão pagas no
acto da emissão do alvará de loteamento podendo ainda ser efectuadas por
pagamento em espécie na construção de equipamentos de utilização colectiva
em valor equivalente à importância da taxa liquidada;
d)

Ponderadas as áreas de cedência para equipamentos de utilização colectiva e as
necessidades globais da freguesia poderá a Câmara Municipal autorizar que a
taxa de compensação prevista na alínea c) do presente número seja paga no acto
da emissão dos licenciamentos de construção na proporção dos parâmetros
urbanísticos de cada lote, sem prejuízo da imposição de pagamento com a
emissão do alvará de loteamento relativamente a algum ou alguns lotes.

n.º 7 Nos casos de aprovação de obras de urbanização não integradas em operação
de loteamento as taxas a aplicar serão as previstas neste Artigo 22.º, com as
devidas adaptações.

Secção IX
Taxas devidas pela realização, reforço e manutenção de
Infra-estruturas Urbanísticas
Art.º23º

n.º 1

A taxa pela realização, reforço e manutenção de infra-estruturas urbanísticas,
designada por Taxa Municipal de Urbanização (TMU), é devida nas operações
de loteamento e nas obras de edificação situadas em áreas não abrangidas por
Alvará de Loteamento e será paga no acto de emissão do respectivo Alvará.
A Taxa Municipal de Urbanização (TMU) varia proporcionalmente ao
investimento municipal que a operação urbanística em causa implique ou
venha a implicar e terá em consideração o seguinte zonamento do Concelho:
Zona A - Freguesia de Odivelas
Zona B - Freguesias da Ramada, Póvoa de Santo Adrião, Olival Basto e
Pontinha
Zona C - Freguesias de Famões e Caneças

n.º 2 A Taxa Municipal de Urbanização é aplicável independentemente da realização
de quaisquer obras a efectuar no âmbito do licenciamento da operação
urbanística em causa

10

Anexo - 24 de Fevereiro de 2004

Ano V - N.º 4

VALOR
Euros
Art. 24.º Taxa devida nas operações de loteamento e nas obras de edificação com
impactes semelhantes a loteamentos
n.º 1 A Taxa Municipal de urbanização é fixada para cada zona ou unidade territorial
em função do custo das infra-estruturas e equipamentos gerias a executar pela
Câmara Municipal, dos usos e tipologias das edificações, tendo, ainda, em conta
o plano plurianual de investimentos municipais, de acordo com o método de
cálculo definido através da seguinte fórmula:
TMU = (K1 x K2 x K3 x V x S) + K4
100
Em que:
TMU - Valor da taxa devida ao Município pela realização, reforço e manutenção
de infra-estruturas urbanísticas;
K1 - Coeficiente que traduz a influência do uso, tipologia e localização em áreas
geográficas diferenciadas e cujos valores constam do Quadro I;
K2 - Coeficiente que traduz o nível de infra-estruturação do local (número de
infra-estruturas existentes) e cujos valores constam do Quadro I;
K3 - Coeficiente cujo valor pode variar entre 0,8 e 1,2 e que relaciona as áreas a
ceder para zonas verdes e/ou para equipamentos de utilização colectiva, com
áreas de cedência obrigatórias para o mesmo fim;
K4 - Coeficiente que traduz a influência do programa plurianual de
investimentos para a execução de infra-estruturas urbanísticas e equipamentos
públicos na zona de referência onde se irá inserir a operação urbanística.
Quando não esteja previsto para a zona qualquer investimento em infraestruturas ou equipamento público, o valor deste coeficiente será igual a 1;
K4 = Programa Plurianual x S
Ω
Ω - Área (m2), estimada para a zona de referência;
V- Valor (€/m2) correspondente ao custo do metro quadrado de construção na
área do Município, decorrente do preço da construção fixado na Portaria
anualmente publicada para o efeito, para as diversas zonas do País;
S - Representa a área total de construção (m2) destinada ou não à habitação, com
exclusão de áreas de parqueamento, zonas técnicas, salas de condomínio
Art. 25.º Taxa devida nas obras de edificação em áreas não abrangidas por operações de
loteamento

Ano V - N.º 4

Anexo - 24 de Fevereiro de 2004

11

VALOR
Euros
n.º 1 A Taxa Municipal de Urbanização (TMU1) é fixada para cada zona ou unidade
territorial em função do custo das infra-estruturas e equipamentos gerais a
executar pela Câmara Municipal, dos usos e tipologias das edificações, tendo
ainda em conta o plano plurianual de investimentos municipais, de acordo com
o método calculado através da seguinte fórmula:

TMU1 = (K1 x K2 x V x S) + K3
100
TMU1 - Valor da taxa devida ao Município pela realização, reforço e
manutenção de infra-estruturas urbanísticas;
K1 - Coeficiente que traduz a influência do uso, tipologia e localização em áreas
geográficas diferenciadas e cujos valores constam do Quadro II;
K2 - Coeficiente que traduz o nível de infra-estruturação do loc (número de
infra-estruturas existentes) e cujos valores constam do Quadro II;
K3 - Coeficiente que traduz a influência do programa plurianual de
investimentos para a execução de infra-estruturas urbanísticas e equipamentos
públicos na zona de referência onde se irá inserir a operação urbanística.
Quando não esteja previsto para a zona qualquer investimento em infraestruturas ou equipamento público, o valor deste coeficiente será igual a 1;
K3 = Programa plurianual x S
Ω
Ω - Área (m2) estimada para a zona de referência;
V - Valor (€/m2), correspondente ao custo do metro quadrado de construção na
área do Município, decorrente do preço da construção fixado na Portaria
anualmente publicada para o efeito, para as diversas zonas do País;
S - Representa a área total de construção (m2), destinada ou não à habitação,
com exclusão de áreas de parqueamento, zonas técnicas, salas de condomínio e
compartimentos para contentores do lixo.

QUADRO I
TMU - Operações de Loteamento
TMU - Taxa devida ao Município pela realização, reforço e manutenção de
infra-estruturas urbanísticas
K1- Coeficiente que traduz a influência da tipologia, do uso e
localização em áreas geográficas diferenciadas, de acordo com os valores
constantes do quadro seguinte:
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_______________________________________________________
Tipologias de Construção
Zona
Valores de K1
_______________________________________________________
A
3,25
Habitação
B
3,00
C
2,75
__________________________________________________
Habitação e Comércio
A
3,75
e/ou Serviços e/ou Indústria
B
3,50
C
3,25
___________________________________________________________
A
4,25
Armazéns e Indústrias
B
4,00
C
3,75
___________________________________________________________
Anexos
--K2 - Coeficiente que traduz o nível de infra-estruturação do local, de acordo
com o indicado no seguinte quadro:
Número de infra-estruturas
Existentes e em funcionamento

Valores de K2

Nenhuma
Uma a Três
Quatro ou mais

0,50
0,75
1,00

QUADRO II
TMU1 - Edificações
TMU1 - Taxa devida ao Município pela realização, reforço e manutenção de
infra-estruturas urbanísticas nas obras de edificação em áreas não abrangidas
por operações de loteamento
K1 - Coeficiente que traduz a influência da tipologia, do uso e localização em
áreas geográficas diferenciadas, de acordo com os valores constantes do
seguinte quadro:
__________________________________________________
Tipologias de construção
Zona
Valores de K1
__________________________________________________
A
1,50
Habitação
B
1,25
C
1,00
__________________________________________________
Habitação e Comércio
A
1,75
e/ou Serviços e/ou Indústria B
1,50
C
1,25
__________________________________________________
A
2,00
Armazéns e Indústrias
B
1,75
C
1,50
__________________________________________________
Anexos
-0,50
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K2 - Coeficiente que traduz o nível de infra-estruturação do local, de acordo
com o indicado no seguinte quadro:
__________________________________________________
Número de infra-estruturas
Valores de K2
Existentes e em funcionamento
__________________________________________________
Nenhuma
0,50
Uma a Três
0,75
Quatro ou mais
1,00
__________________________________________________

VALOR
Euros

Secção X
Disposições Diversas
Art.º 26º

Serviços diversos relativos a construções e edificações.

n.º 1 Averbamentos em processos, licença ou autorização de obra em nome do novo
dono da obra

26,93

n.º 2 Fornecimento de novo boletim de responsabilidade e/ou folha de fiscalização,
por cada um

44,34

n.º 3 Reprodução de desenhos em papel de cópia, heliográfica, ozalide ou
semelhante - por m2 ou fracção

3,26

n.º 4 Reprodução de desenhos em papel reprolar e semelhante, ou reprodução
manual a cor - por m2 ou fracção

13,42

n.º 5 Autenticação de documentos - por cada um

4,45

n.º 6 As taxas previstas nos n.º 1 e 2 do presente artigo serão pagas em simultâneo
com a apresentação do pedido.
n.º 7 As taxas previstas nos n.os 3, 4, e 5 do presente artigo serão pagas num mínimo
de 50% em simultâneo com a apresentação do pedido, sempre que o seu valor
estimado ultrapasse 15 €.

14

n.º 8 Inspecções Periódicas a ascensores, monta-cargas, escadas rolantes e tapetes
rolantes - Decreto-Lei n.º 320/2002, de 28 de Dezembro - por cada

85,00

n.º 9 Reinspecções a ascensores, monta-cargas, escadas rolantes e tapetes rolantes Decreto-Lei n.º 320/2002, de 28 de Dezembro - por cada

85,00

n.º 10 Inspecções Extraordinárias a ascensores, monta-cargas, escadas rolantes e
tapetes rolantes rolantes - Decreto-Lei n.º 320/2002, de 28 de Dezembro - por
cada

85,00
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VALOR
Euros
Art.º 27º
n.º 1 As taxas referentes aos licenciamentos ou autorizações a que respeita o presente
capítulo vencem no momento do levantamento do respectivo alvará ou título
de licença, o qual só deve ser emitido quando se mostrem pagas as taxas
liquidadas, salvo o disposto nos n.os 4º e 5º.
n.º 2
a) O pagamento das taxas referentes a participação em infra-estrutura poderá ser
efectuado mediante requerimento do interessado em prestações mensais,
trimestrais ou semestrais que em qualquer caso não poderão exceder dois anos;
b) As prestações referidas na alínea anterior têm que ser totalmente liquidadas
antes da homologação do auto de vistoria para efeitos de licenciamento ou
autorização, e serão actualizadas de acordo com a taxa de juro para operações
activas da Caixa Geral de Depósitos;
c) Poderá autorizar-se o pagamento em prestações trimestrais iguais, em número
não superior a 4, das taxas do presente capítulo não referidas nas alíneas
anteriores, desde que fundamentado mediante requerimento dos interessados e
de acordo com deliberação da Câmara Municipal, podendo em casos especiais
ser dispensada a prestação de caução referida no artigo 28º.
n.º 3 A falta de pagamento de uma prestação, importa o vencimento de todas as
prestações ulteriores e a caducidade da licença se, no prazo de 3 dias, o titular
da licença não efectuar o pagamento integral da taxa em dívida.
n.º 4 A requerimento dos interessados a Câmara Municipal pode aceitar em
pagamento, total ou parcial, das taxas a que se refere o n.º 2 deste artigo, a
entrega de bens imóveis, após avaliação pelos serviços Municipais.
n.º 5 Quando a taxa seja paga mediante a dação em cumprimento a que se refere o
n.º 4 poderá ser emitido o alvará ou aceite e fixado o valor dos bens, no caso de
se ter verificado a entrega mediante acto juridicamente válido.
Art.º28º

A emissão da licença ou alvará cujo pagamento de taxas tenha sido autorizado
em prestações de acordo com alínea c) do n.º 2 do art.º 27º, depende de prévia
prestação de caução.

Art.º 29º

Nas operações de reconversão de áreas urbanas de génese ilegal, designadas
AUGI, e delimitadas nos termos da Lei, aplicar-se-ão as reduções de taxas
designadas adiante e nas situações decritas s seguir:
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VALOR
Euros
n.º 1 Taxas devidas pela emissão de Alvará de Loteamento
a) As taxas de compensação por área de cedência em falta, se a elas houver lugar,
e a taxa municipal pela realização de infra-estruturas, estabelecidas nos n.º 5 e
n.º 6 do Artigo 22.º e no Artigo 23.º, respectivamente, serão calculadas para cada
lote constante do estudo de loteamento na proporção respectiva dos parâmetros
urbanísticos previstos para o lote, caso não seja indicada outra forma, e
integrarão uma listagem específica.
Todos os proprietários de lotes afectos a moradias unifamiliares ou bifamiliares,
que pretendam liquidar estas taxas através da Comissão de Administração
Conjunta do Bairro, no acto da emissão do Alvará de Loteamento, terão direito
a uma redução de 50% no seu valor.
b) Decorridos que sejam dois anos após a data de emissão do Alvará de
Loteamento, haverá lugar a uma actualização dos valores monetários
calculados acima, tendo por base os valores das taxas constantes da Tabela de
Taxas e Tarifas em vigor no ano em que ocorrer efectivamente o seu
pagamento.

n.º 2

Taxas devidas pela emissão de licenças de construção:
Nos lotes afectos à construção de moradias unifamiliares ou bifamiliares as
taxas referidas no Artigo 10.º terão as reduções indicadas a seguir, desde que o
pedido de autorização administrativa para legalização ou para a construção
tenha dado entrada na Câmara Municipal no prazo máximo de 2 anos contados
a partir da data de emissão do Alvará de Loteamento.

a) Um ano após a emissão do alvará:
b) Dois anos após a emissão do alvará:

Redução de 50%;
Redução de 30%.

n.º 3 Todas as disposições referentes a redução de taxas, estabelecidas neste artigo,
não se aplicam a lotes que sejam propriedade de Sociedades Comerciais ou
Sociedades Anónimas, ou de pessoas singulares, que na área do Concelho,
sejam proprietárias de lotes cuja construção prevista em Alvará, singular ou
conjuntamente, seja superior a 2 fogos.
Art.º 30º

Poderão ser aprovados por deliberação da Câmara Municipal valores e
condições de pagamento especiais para as taxas decorrentes de operação de
reconversão de AUGI, incluindo a dispensa de caução em determinadas
condições, sem prejuízo de se preverem a existência de formas de pagamento
de valor correspondente aos encargos financeiros calculados proporcionalmente
por lote, de acordo com as condições ou o estado das obras de urbanização em
cada loteamento, independentemente da fixação de data de conclusão dessas
obras no título de reconversão respectivo.

Art.º 31º
n.º 1 A Tabela de Taxas e Licenças não é aplicável às áreas de construção para serem
cedidas ao Município.
n.º 2 A Tabela de Taxas e Licenças não é aplicável ao licenciamento ou autorização
de unidades hoteleiras e de restauração e similares cujo interesse para o turismo
tenha sido reconhecido nos termos da lei.
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CAPÍTULO III
OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA
Art.º 32º

Ocupação do espaço aéreo da via pública:

n.º 1 Ocupação para trabalhos de pintura e de conservação em empenas ou fachadas
de edifícios:
- taxa única por cada 15 dias ou fracção

40,47

a) Guindastes e semelhantes - por metro quadrado e por cada 6 (seis) dias ou
fracção

5,40

b) Plataformas elevatórias, gruas e bailéus e semelhantes - por metro quadrado,
por dia ou fracção

5,40

c) Trabalhos em suspensão, por cada pessoa suspensa e por dia

38,33

n.º 2 Alpendres fixos ou articulados, não integrados nos edifícios - por metro linear
de frente ou fracção e por ano:
a) Até 1 metro de avanço
b) De mais de 1 metro de avanço

9,03
14,73

n.º 3 Toldos - por metro linear de frente ou fracção e por ano:
a) Até 1 metro de avanço
b) De mais de 1 metro de avanço

2,80
3,33

n.º 4 Sanefa de toldos ou alpendres - por ano

1,90

n.º 5 Fita anunciadora - por m2 e por mês

2,80

n.º 6 Passarelas e outras construções ou ocupações do espaço aéreo - por m2 ou
fracção de projecção sobre a via pública e por ano

4,98

Art.º 33º

Equipamento dos concessionários dos serviços públicos e operadores de
subsolo

n.º 1 Tubos, condutas, cabos condutores e semelhantes - por metro linear ou fracção
e por ano:
a) Com diâmetro até 20 cm
b) Com diâmetro superior a 20 cm

0,83
1,68

n.º 2 Postos de Transformação, Cabinas Eléctricas ou semelhantes - por m3 ou fracção
e por ano:
a) Até 3 m3
b) Por cada m3 a mais ou fracção

Ano V - N.º 4
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Euros
n.º 3 Cabina Telefónica - por cada e por ano
Art.º 34º

55,41

Construções ou instalações especiais no solo ou no subsolo.

n.º 1 Construções ou instalações provisórias por motivos de festejos ou outras
celebrações ou para exercício de comércio ou indústria - por m2 ou fracção:
a) Por dia
b) Por semana
c) Por mês

0,62
2,37
9,03

n.º 2 Depósitos subterrâneos com excepção dos destinados a bombas abastecedoras por m3 ou fracção e por ano

37,12

n.º 3 Quiosques por m2 ou fracção e por mês:
a) Permanentes
b) Temporários

6,90
11,09

n.º 4 Bancas, pavilhões ou outras instalações não incluídas nos n.os anteriores, por m2
ou fracção e por mês:
a) Permanentes
b) Temporários

6,90
11,09

n.º 5 Guarda-ventos, fixos ou articulados - por metro linear da fachada do edifício ou
estabelecimento e por ano:
a) Até 1 (um) metro de avanço
b) De mais de 1 (um) metro de avanço

9,03
14,73

Art.º 35º
n.º 1 Outras ocupações:
a) Para suporte de fios telegráficos, telefónicos ou eléctricos- por ano
b) Para decoração (mastros) por dia
c) Para colocação de anúncios - por mês
n.º 2 Vedações e outros dispositivos sobre os quais haja anúncios ou reclames por m2
da superfície do dispositivo utilizado na publicidade e por mês

4,53
14,30
18,02

2,80

n.º 3 Tubos, condutas, cabos condutores e semelhantes - por metro linear ou fracção
e por ano:
a) Com diâmetro até 20 cm
b) Com diâmetro superior a 20 cm
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n.º 4 Esplanadas:
a) Fechadas, fixas ou amovíveis, não integradas nos edifícios (por m2 ou fracção e
por mês)

8,90

b) Autónomas (por m2 ou fracção e por mês)

6,64

c) Abertas, incluindo mesas, cadeiras e guarda- sóis, com e sem estrado (por m2 ou
fracção e por mês)

3,33

n.º 5 Arcas de gelados, brinquedos mecânicos e equipamentos similares (por m2 ou
fracção e por mês)

8,31

n.º 6 Outras ocupações da via pública - por m2 ou fracção e por mês

4,04

Art.º 36º

Disposições Diversas

n.º 1 Os tapumes e outras vedações utilizados na colocação de anúncios só dão lugar
a cobrança da taxa de licença do n.º 2 do art.º37º, se não lhes for aplicável o n.º 2
do art.º 16º
n.º 2 Sempre que se presuma a existência de mais de um interessado, poderá a
Câmara Municipal promover a arrematação em hasta pública do direito da
ocupação, fixando livremente a respectiva base de licitação.
O produto da arrematação será cobrado no acto da praça, salvo se o
arrematante declarar que deseja efectuar o pagamento em prestações, devendo,
nesse caso, pagar logo, pelo menos metade. O restante será dividido em
prestações mensais seguidas, não superiores a seis, mas de modo a que a sua
cobrança não ultrapasse o mês anterior ao último da ocupação.
Em caso de nova arrematação terá direito de preferência, em igualdade de
licitação, o anterior ocupante, salvo se a Câmara Municipal tomar deliberação
fundamentada em sentido diverso.
n.º 3 São isentas das taxas do n.º 1 do art.º 36º as actividades de interesse social e sem
fins lucrativos.
n.º 4 As taxas da alínea b) do n.º 5 do art.º 36º podem ser reduzidas ao limite que a
Câmara Municipal deliberar, desde que o interessado requeira e comprove ter
uma deficiência permanente superior a 60% e uma situação económica
insolvente ou precária.
n.º 5 ESPAÇOS DE ESTACIONAMENTO NA VIA PÚBLICA
Entidades Privadas com fins lucrativos:
a) Viatura ligeira ou mista - por cada lugar e por cada mês ou fracção
b) Motociclo - por cada lugar e por cada mês ou fracção

150,00
50,00

n.º 6 SINALIZAÇÃO VERTICAL PARA ESPAÇOS DE ESTACIONAMENTO
a) Fornecimento e colocação de sinais triangulares - por cada
b) Fornecimento e colocação de sinais circulares, octogonais, quadrangulares e
rectangulares - por cada
c) Fornecimento e colocação de prumos galvanizados e tamponados - por cada
d) Fornecimento e colocação de painéis adicionais - por cada
Nota: Aos valores deste n.º 6 deverá adicionar-se o valor do IVA, à taxa legal
em vigor
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CAPÍTULO IV
INSTALAÇÕES ABASTECEDORAS
DE CARBURANTES LÍQUIDOS, DE AR E ÁGUA
Secção I - Licenças
Art.º 37º

Bombas de carburantes líquidos - por cada uma e por ano:

n.º 1 Instaladas inteiramente na via pública

1302,03

n.º 2 Instaladas na via pública mas com depósito em propriedade particular

781,24

n.º 3 Instaladas em propriedade particular mas com depósitos na via pública

903,11

n.º 4 Instaladas inteiramente em propriedade particular, mas abastecendo na via
pública

387,85

Art.º 38º

Bombas de ar e água - por cada uma e por ano:

n.º 1 Instaladas inteiramente na via pública

89,78

n.º 2 Instaladas na via pública mas com depósito ou compressor em propriedade
particular

67,60

n.º 3 Instaladas em propriedade particular mas com depósito ou compressor na via
pública

79,79

n.º 4 Instaladas inteiramente em propriedade particular, mas abastecendo na via
pública

38,79

Art.º 39º

Bombas volantes, abastecendo na via pública - por cada uma e por ano

Art.º40º

Tomadas de ar instaladas noutras bombas - por cada uma e por ano.

65,97

n.º 1 Com compressor saliente na via pública

63,18

n.º 2 Com compressor ocupando apenas o subsolo da via pública

53,62

n.º 3 Com compressor em propriedade particular ou dentro de qualquer bomba, mas
abastecendo na via pública

31,38

Art.º 41º Tomadas de água, abastecendo na via pública - por cada uma e por ano

31,38

Art.º42º Áreas de lavagem de veículos e outros serviços de apoio - por cada uma e por
ano:
a) Instaladas total ou parcialmente na via pública
b) Instaladas inteiramente em propriedade particular
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Secção II
Disposições Diversas
Art.º 43º

Sempre que se presuma a existência de mais de um interessado na ocupação da
via pública por instalações abastecedoras de carburantes líquidos de ar, e de
água poderá a Câmara Municipal promover a arrematação em hasta pública do
direito à ocupação fixando livremente a respectiva base de licitação. O produto
da arrematação será cobrado no acto da praça, salvo se o arrematante declarar
que deseja efectuar o pagamento em prestações devendo, neste caso, pagar
logo, pelo menos, metade. O restante será dividido em prestações mensais
seguidas, não superiores a seis, mas de modo a que a sua cobrança não
ultrapasse o mês anterior ao último da ocupação. Tratando-se de bombas
abastecedoras a instalar na via pública, mas junto a garagens ou estações de
serviço, terão preferência na arrematação os respectivos proprietários, quando
em igualdade de licitação.

Art.º 44º
n.º 1 A licença das instalações e tomadas inclui a utilização da via pública com os
tubos condutores que forem necessários à instalação.
n.º 2 As taxas do presente capítulo incluem apenas as ocupações da via pública
absolutamente indispensáveis à instalação abastecedora de combustíveis.
Art.º 45º

O trepasse das instalações fixas que ocupem a via pública depende de
autorização Municipal.

Art.º 46º

As taxas de licença de bombas para abastecimento de mais de uma espécie de
carburante serão aumentadas de 50%.

Art.º 47º

A substituição de bombas ou tomadas por outras da mesma espécie não está
sujeita a cobrança de novas taxas.

Art.º48º

São bombas abastecedoras de carburante, as unidades físicas com uma ou duas
fontes de abastecimento.

Art.º 49º

Em caso de instalação de bombas com mais de duas fontes de abastecimento,
por cada fonte de abastecimento suplementar será cobrado 30% do valor
estabelecido para a bomba.

Ano V - N.º 4
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CAPÍTULO V
CONDUÇÃO E TRÂNSITO DE VEÍCULOS
Secção I - Taxas
Art.º 50º

Emissão de licenças de condução:

n.º 1 De ciclomotores

3,99

n.º 2 De veículos agrícolas

3,99

Art.º 51º

Matrícula incluindo o custo da chapa e do livrete - por uma só vez:

n.º 1 De veículos

6,26

n.º 2 Do cancelamento de veículos

2,37

n.º 3 Transferência de propriedade de veículos

2,86

n.º 4 Alteração de moradas em licenças ou em livretes

2,86

n.º 5 Segundas vias de documentos extraviados ou deteriorados

2,86

n.º 6 Revalidação de licenças de condução

2,78

Secção II
Exercício da Actividade de Transporte de Aluguer
em Veículos Ligeiros de Passageiros
Art.º 52º

Exercício da actividade de transporte público de aluguer em veículos
automóveis ligeiros de passageiros

n.º 1 Licença de aluguer para veículos ligeiros (por veículo)
n.º 2 Transmissão de licenças de aluguer de veículos ligeiros de passageiros (por
cada)

35,07

n.º 3 Pedidos de admissão a concurso (por cada)

17,51

n.º 4 Pedidos de substituição de veículos de aluguer (por veículo)

17,51

n.º 5 Pedidos de cancelamento (por cada)
n.º 6 Passagem de duplicados, 2ªs vias ou substituição de documentos deteriorados,
destruídos os extraviados (por cada)
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n.º 7 Pedidos de averbamento (por cada)
a) de sede ou residência
b) de nome ou designação social
c) outros averbamentos

3,52
6,99
14,04

Secção III
Disposições Diversas
Art.º 53º

Não são considerados para os efeitos da Secção II os veículos pertencentes aos
serviços do Estado, às Autarquias, às pessoas colectivas de utilidade pública
administrativa e aos deficientes.

CAPÍTULO VI
PUBLICIDADE
Secção I - Licenças
Art.º54º

Publicidade afecta a mobiliário urbano.

n.º 1 Painéis - por m2 ou fracção e por trimestre:
a) Ocupando a via pública
b) Não ocupando a via pública

11,09
8,31

n.º 2 Anúncios electrónicos - por m2 ou fracção e por trimestre:
a) No local onde o anunciante exerce a actividade
b) Fora do local onde o anunciante exerce a actividade

127,43
382,30

n.º 3 Mupis, mastros - bandeiras, relógios, termómetros, colunas publicitárias e mupes
- por m2 ou fracção e por trimestre:
a) Ocupando a via pública
b) Não ocupando a via pública

16,07
12,19

n.º 4 Bancas - por m2 ou fracção e por trimestre

8,31

n.º 5 Abrigos - por m2 ou fracção e por trimestre

8,31

Art.º 55º Publicidade em edifícios ou em outras construções:
n.º 1 Anúncios luminosos ou directamente iluminados - por m2 ou fracção e por ano:
n.º 2 Anúncios não luminosos - por m2 ou fracção e por ano

Ano V - N.º 4
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n.º 3 Frisos luminosos, quando sejam complementares dos anúncios e não entrem na
sua medição - por metro linear ou fracção e por ano

1,10

n.º 4 Publicidade instalada em empenas ou fachadas laterais cegas - por m2 ou
fracção e por trimestre

1,10

Art.º 56º

Publicidade em veículos:

n.º 1 Veículos particulares quando não relacionados com a actividade principal do
respectivo proprietário - por veículo:
a) Por mês
b) Por trimestre

20,49
58,19

n.º 2 Veículos de empresas quando alusivas à firma proprietária - por veículo e por
ano:
a)
b)
c)
d)

Ciclomotores e motociclos
Veículos ligeiros
Veículos pesados
Reboques e semi reboques

12,19
44,32
60,40
36,00

n.º 3 Veículos utilizados exclusivamente para o exercício de actividade publicitária por veículo e por m2:
a) Por dia
b) Por semana
c) Por mês

8,31
33,80
126,32

n.º 4 Publicidade em transportes públicos:
a) Transportes colectivos - por m2 ou fracção, por anúncio e por ano
b) Táxis - por viatura e por ano

18,29
89,77

n.º 5 Publicidade em outros meios - por m2 ou fracção, da face de anúncio:
a) Por dia
b) Por semana
c) Por mês

11,09
44,32
146,82

Art.º 57º
n.º 1 Publicidade em avionetas, helicópteros, “parapentes”, pára-quedas e outros
semelhantes, bem como dispositivos aéreos cativos - por dispositivo:
a) Por dia
b) Por semana

46,56
279,24

n.º 2 Fita anunciadora - por m2 ou fracção e por mês
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Art.º 58º

Exposição no exterior dos estabelecimentos ou dos prédios onde aqueles se
encontrem:

n.º 1 De jornais, revistas ou livros - por m2 ou fracção e por ano

14,27

n.º 2 De outros artigos - por m2 ou fracção e por ano

28,54

Art.º59º

Publicidade Sonora:

n.º 1 Aparelhos de rádio ou televisão, altifalantes ou outros aparelhos sonoros
fazendo emissões directas, com fins publicitários, na ou para a via pública:
a) Por dia
b) Por semana
Art.º 60º

6,64
32,16

Campanhas publicitárias de rua.

n.º 1 Distribuição de panfletos - por dia e por local

69,82

n.º 2 Distribuição de produtos - por dia e por local

21,07

n.º 3 Provas de degustação - por dia e por local

26,59

n.º 4 Outras acções promocionais de natureza publicitária - por dia e por local

22,17

Art.º 61º

Publicidade dispersa:

n.º 1 Bandeiras e pendões com fins comerciais ou outras - por cada e por mês

4,98

n.º 2 Bandeirolas - por m2 ou fracção e por trimestre:
a) Ocupando a via pública
b) Não ocupando a via pública

21,61
16,07

n.º 3 Publicidade em chapéus de sol - por unidade e por ano

8,31

n.º 4 Lonas em andaime por obra - por m2 ou fracção e por mês

2,22

n.º 5 Outra publicidade não incluída nos n.ºs anteriores - por m2 ou fracção
a) Por ano
b) Por mês
c) Por dia
Art.º 62º

Ano V - N.º 4
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Secção II
Disposições Diversas
Art.º 63º

As taxas são devidas sempre que os anúncios se divisem da via pública,
entendendo-se para esse efeito como via pública, as ruas, estradas, caminhos,
avenidas, praças e todos os demais lugares por onde transitem livremente peões
ou veículos.

Art.º 64º

Sendo os anúncios ou reclamos total ou parcialmente escritos em estrangeiro,
salvo quanto às firmas e marcas , será cobrado o dobro das taxas fixadas.

Art.º 65º

As licença dos anúncios fixos são concedidas apenas para determinado local.

Art.º 66º

No mesmo anúncio ou reclamo utilizar-se-á mais de um processo de mediação
quando só assim se puder determinar a taxa a cobrar.

Art.º 67º

Nos anúncios ou reclamos volumétricos a medição faz-se pela superfície
exterior.

Art.º 68º

Consideram-se incluídos no anúncio ou reclamo os dispositivos destinados a
chamar a atenção ao público.

Art.º 69º

Os trabalhos de instalação dos anúncios ou reclamos devem obedecer aos
condicionamentos de segurança indispensáveis, mas não são passíveis de taxa
de licença de obras.

Art.º 70º

A publicidade em veículos que transitem por vários Municípios apenas é
licenciável pela Câmara do Município onde os proprietários individuais tenham
residência permanente ou as empresas proprietárias ou locatárias tenham a sua
Sede Social.

Art.º 71º

Não estão sujeitos a licença:

n.º 1 Os dizeres que resultem de imposição legal.
n.º 2 A indicação de marca, do preço ou da qualidade colocada nos artigos à venda.
n.º 3 Os distintivos de qualquer natureza destinados a indicar que nos
estabelecimento onde estejam apostos se concedem regalias inerentes à
utilização dos sistemas de crédito, ou outros análogos criados com o fim de
facilitar viagens turísticas.
n.º 4 As montras apenas com acesso pelo interior dos estabelecimentos ou que não
tenham sobre a via pública saliência superior a 10 cm.
n.º 5 Os anúncios respeitantes a serviços de transporte colectivos públicos
concedidos.
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Art.º 72º

Quando a publicidade do Art.º 56º for substituída no mesmo suporte poderá
conceder-se avença, pela medida que represente a dimensão máxima, ficando a
colocação dos anúncios sujeita a visto prévio dos serviços Municipais. Nestes
casos a importância da avença será igual a quatro vezes a taxa que
corresponderia a um anúncio da maior medida.

Art.º 73º

Se o mesmo anúncio for reproduzido, por período não superior a seis meses,
em mais de dez locais, poderá estabelecer-se avença calculada pela totalidade
desses anúncios, com desconto até 50%.

Art.º 74º

Nos termos do n.º 4 do artigo 1º do Regulamento Municipal de Actividade
Publicitária, não são consideradas actividades publicitárias, para efeitos do
presente regulamento:

n.º 1
a) A divulgação de causas, instituições sociais, entidades ou actividades sem fins
comerciais, nomeadamente, culturais, desportivas, recreativas, sindicais e
políticas;
b) A sensibilização feita através de éditos, anúncios, notificações e demais formas
de informação que se relacionem, directa ou indirectamente, com o
cumprimento de prescrições legais ou com a utilização de serviços públicos;
c) A difusão de comunicados, notas oficiosas e demais esclarecimentos que se
prendam com a actividade de órgãos de soberania e da Administração Central e
Local.
n.º 2 A obtenção de parecer ou autorização para exibição de publicidade a prestar
por entidades externas ao Município quando necessário, é da responsabilidade
da entidade requerente, devendo ser anexa ao pedido de licenciamento de
publicidade para efeitos de instrução do processo.

CAPÍTULO VII
MERCADOS E FEIRAS
OUTRAS ACTIVIDADES
Secção I - Licenças de Actividades
Art.º 75º

Pelo exercício das seguintes actividades:

n.º 1 Produtor, vendendo directamente - inscrição anual

0,99

n.º 2 Mandatário, comerciante, comissário ou agente de vendas:
a) Inscrição
b) Exercício, por mês

Ano V - N.º 4
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n.º 3 Exportador de peixe, ou outro vendedor ou fornecedor de peixe por grosso que
não seja o próprio pescador:
a) Inscrição
b) Exercício, por mês

7,06
2,70

n.º 4 Preparador de produtos:
a) Inscrição
b) Exercício - por mês

3,15
5,31

n.º 5 Empregado utilizante - inscrição

1,88

n.º 6 Exercício da Actividade de Guarda-nocturno

25,00

n.º 7 Exercício da Actividade de Vendedor Ambulante de Lotarias
Se se tratar de deficiente motor, devidamente comprovado, pagará 50%

25,00

a) Renovação
Se se tratar de deficiente motor, devidamente comprovado, pagará 50%

15,00

n.º 8 Exercício da Actividade de Arrumador de Automóveis
n.º 9 Exercício da Actividade de Acampamentos Ocasionais - por cada metro
quadrado de ocupação e por dia

25,00

0,60

n.º 10 Exercício da Actividade de Exploração de Máquinas de Diversão
a)
b)
c)
d)
e)

Registo
2.ª Via do Título de Registo
Averbamento por Transferência de Propriedade
Licença de Exploração - por máquina e por semestre
Licença de Exploração - por máquina e anual

90,00
30,00
40,00
50,00
90,00

n.º 11 Exercício da Actividade de Realização de Espetáculos de Natureza Desportiva e
de Divertimentos Públicos
a) Arraiais, Romarias, Bailes e Outros Divertimentos realizados em lugares
públicos, com exclusão dos de natureza artística - por cada dia

10,34

b) Provas Desportivas

16,80

n.º 12 Exercício da Actividade de Agências de Venda de Bilhetes para Espetáculos
Públicos

3,89

n.º 13 Exercício da Actividade de Fogueiras e Queimadas

6,46

n.º 14 Exercício da Actividade de Leilões em lugares públicos
a) Sem fins lucrativos
b) Com fins lucrativos
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n.º 15 Estabelecimentos Industriais de Tipo 4 - Portaria n.º 464/2003, de 6 de Junho,
Portaria n.º 470/2003, de 11 de Junho, Decreto Regulamentar n.º 8/2003, de 11 de
Abril e Decreto-Lei n.º 69/2003, de 10 de Abril:

Tb=81,26

A Taxa final (Tf) é calculada pela multiplicação da Taxa base (Tb) pelo
factor de dimensão (Fd) e pelo factor de serviço (Fs), de acordo com a
seguinte fórmula: Tf = Tb x Fd x Fs

Secção II - Ocupação
SubSecção I - Mercados
Art.º 76º

Classificação dos Mercados

n.º 1 Os Mercados do Concelho são classificados em quatro categorias:
n.º 2 Nos Mercados há lojas e bancas, podendo existir lugares de terrado sem bares
ou mesas.
n.º 3 As lojas e bancas classificam-se em quatro grupos de actividade.
Art.º 77º

Mercados da primeira categoria

n.º 1 Lojas - por m2 e por mês:
a)
b)
c)
d)

Grupo I
Grupo II
Grupo III
Grupo IV

6,56
5,42
4,43
3,59

n.º 2 Bancas - por metro linear, até 2m de fundo e por dia:
a)
b)
c)
d)
Art.º 78º

Grupo I
Grupo II
Grupo III
Grupo IV

0,75
0,65
0,60
0,47

Mercados de segunda categoria:

n.º 1 Lojas por m2 e por mês:
a)
b)
c)
d)

Grupo I
Grupo II
Grupo III
Grupo IV

5,21
4,17
3,54
2,70

n.º 2 Bancas - por metro linear, até 2m de fundo e por dia:
a) Grupo I

Ano V - N.º 4
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b) Grupo II
c) Grupo III
d) Grupo IV
Art.º 79º

0,65
0,52
0,42

Mercados de terceira categoria:

n.º 1 Lojas - por m2 e por mês:
a)
b)
c)
d)

Grupo I
Grupo II
Grupo III
Grupo IV

4,69
3,96
3,59
1,98

n.º 2 Bancas - por metro linear, até 2m de fundo e por dia:
a)
b)
c)
d)
Art.º 80º

Grupo I
Grupo II
Grupo III
Grupo IV

0,52
0,47
0,42
0,37

Mercados de quarta categoria:

n.º 1 Lojas - por m2 e por mês:
a)
b)
c)
d)

Grupo I
Grupo II
Grupo III
Grupo IV

2,76
2,29
1,88
1,41

n.º 2 Bancas - por metro linear, até 2m de fundo e por dia:
a)
b)
c)
d)
Art.º 81º

Grupo I
Grupo II
Grupo III
Grupo IV

0,42
0,42
0,37
0,37

Lugares de terrado sem utilização de materiais da Câmara Municipal - por m2 e
por dia (taxa igual em todos os mercados)

0,42

Art.º 82º

As lojas com comunicação com exterior é aplicada a taxa duplicada,
relativamente à categoria e grupo de actividade em que se encontrem inseridas,
sempre que utilizem essa circunstância para praticar horários alongados
relativamente aos estabelecidos para o funcionamento dos mercados.

Art.º 83º

Às lojas dos mercados que tenham áreas superiores a 30 m2 aplica-se um
escalonamento das taxas em vigor, sobre as áreas que excedam 30m2, de acordo
com os números seguintes:

n.º 1 Até 30 m2, taxa integral constante na Tabela.
n.º 2 De 30 a 40 m2 - 75%.
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n.º 3 De 40 a 50 m2 - 50%.
n.º 4 A partir de 50 m2 - 25%.
Art.º 84º As lojas existentes nos edifícios dos mercados com portas exclusivamente para
o exterior e situadas em pisos desnivelados, desde que requeiram e lhes seja
concedida autorização para funcionarem num horário diferenciado do
estabelecido para os mercados, serão aplicadas as taxas correspondentes a
categoria e grupo de actividade em que se encontram inseridas, acrescidas de 25
%.
Art.º 85º Mercados por Categorias:
n.º 1 1ª Categoria
Mercado Novo de Odivelas
Mercado Póvoa de Santo Adrião
Mercado Novo de Caneças
n.º 2 2ª Categoria
n.º 3 3ª Categoria
Mercado de Olival Basto
n.º 4 4ª Categoria
Todos os restantes Mercados do Município de Odivelas
Art.º 86º Classificação por actividade:
n.º 1
a)
b)
c)
d)

Grupo I - Talhos
Grupo II - Cantinas, frangos assados
Grupo III - Mercearias, leitarias, padarias
Grupo IV - Artesanato, embalagens e outros

n.º 2 Bancas
a)
b)
c)
d)

Grupo I - Peixe fresco
Grupo II - Peixe congelado, criação, ovos, enchidos e assados
Grupo III - Frutas, hortaliças, pão regional e bolos
Grupo IV - Flores, plásticos , etc.

Sub. Secção II
Feiras
Art.º 87º

Feiras anuais

n.º 1 Lugares de terrado sem frente para arruamento - por m2 e por dia
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n.º 2 Lugares de terrado, com frente para arruamento - por metro linear até 2 m de
fundo e por dia

0,67

n.º 3 Lugares de terrado para pistas de automóveis, aviões e carroceis e outros
divertimentos afins - por m2 ou fracção e por dia

1,03

n.º 4 Lugares de terrado para circos - por m2 ou fracção e por dia

0,38

Art.º 88º

Feiras semanais, quinzenais ou mensais:

n.º 1 Produtos hortícolas - por m2 e por dia

0,38

n.º 2 Artigos indiferenciados permitidos por lei até 6 m2 - por m2 e por dia

0,38

n.º 3 Espaço superior a 6 m2 - por m2 e por dia

0,44

Art.º 89º

Disposições Diversas:

n.º 1 Não relevam para os efeitos do artigo 89º as situações de comprovado interesse
público, humanitário ou tido por conveniente para o Município.
n.º 2 Caso haja mais de um interessado na ocupação de terrado previsto no n.º 3 do
art.º 89º, deverá a Câmara Municipal promover a arrematação em hasta pública
do direito a ocupação.
n.º 3 Poderá ser concedida pela Câmara Municipal a ocupação gratuita de terrado
com instalações para exposição, promoção de vendas (pecuária ou agricultura),
e instalações para actividades de carácter social e cultural, sem fins lucrativos.

Sub. Secção III
Mercados e Feiras - Espaços Diversos
Art.º 90º

Venda a retalho

n.º 1 Taxas de terrado para venda de animais - por animal e por dia:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
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Bovinos adultos
Bovinos adolescentes
Equídeos
Asininos
Ovinos e caprinos
Suínos
Crias

0,65
0,47
0,60
0,54
0,37
0,37
0,31

Art.º 91º

Venda por grosso - por m2 e por dia

1,15

Art.º 92º

Local privativo para depósito e armazenagem - por m2 e por dia

0,31
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Art.º 93º

Local privativo para manutenção preparação e acondicionamento de produtos por m2 e por dia:

n.º 1 Em recinto fechado

0,47

n.º 2 No terrado

0,42

Art.º 94º

Outras instalações especiais:

n.º 1 Por m2 e por dia

0,75

n.º 2 Por m2 e por mês

7,94

Art.º 95º

Entrada de volumes, quando sobre eles não incida a taxa de ocupação referida
em artigos anteriores - por cada dia

Art.º 96º

Sempre que se presuma a existência de mais de um interessado na ocupação
poderá a Câmara Municipal promover a arrematação em hasta pública do
direito à ocupação com o mínimo de cada lanço de 0.67 € para locais de terrado
e de 3.20 € para outros locais. A cobrança do produto de arrematação será
efectuada no acto da praça, podendo também ser paga em prestações, se a
Câmara Municipal o autorizar.

Art.º 97º

As fracções de metro linear ou de metro quadrado arredondam-se sempre por
excesso e, conforme os casos, para metade ou para a unidade metro. Quando a
medição, estando prevista na Tabela por metro linear, só puder ser feita em m2
ou vice-versa, as respectivas taxas aplicar-se-ão segundo a equivalência de um
metro linear de frente, por dois metros quadrados.

Art.º 98º

As taxas diárias podem também ser cobradas por semana ou por mês e as
mensais por dia ou por semana, quando isso convier à natureza da ocupação e à
organização do mercado ou feira.

Art.º 99º

O direito à ocupação de mercados ou feiras é por natureza precária.

0,47

Secção III
Serviços Diversos
Art.º 100º Arrecadação em armazéns ou depósitos comuns dos mercados ou feiras - cada
volume:
n.º 1 Por dia

0,54

n.º 2 Por semana

2,14

n.º 3 Por mês

6,20
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Art.º 101º Manutenção e guarda de volumes ou taras deixadas nos lugares de terrado
desde a hora do fecho do mercado ou feira até à sua abertura - por volume e por
dia

0,54

Art.º 102º Estacionamento nos mercados ou feiras de veículos de transporte, quando haja
parque ou recinto próprio - por cada período de 12 horas ou fracção e por
veículo

Isento

Art.º 103º Utilização de materiais ou outros artigos municipais, quando não incluídos na
taxa de ocupação.
n.º 1 Balanças - por cada pesagem:
a) Em básculas para veículos ou de grandes volumes
b) Noutras balanças

0,47
0,31

n.º 2 Tanques de lavagem - por cada lavagem

0,31

n.º 3 Outros utensílios materiais e artigos municipais - por unidade e por dia

0,60

n.º 4 Câmaras frigoríficas:
a) Por dia
b) Por mês

0,42
6,54

CAPÍTULO VIII
HIGIENE E SALUBRIDADE
Secção I - Licenças
Art.º 104º Vistorias:
n.º 1 Vistorias a realizar para emissão de licenças previstas no presente capítulo

43,78

n.º 2 O pagamento da taxa será efectuado no acto da marcação da data da vistoria.
Art.º 105º Alvarás de Licenças de utilização para funcionamento de empreendimentos
turísticos, de estabelecimentos de restauração e de bebidas ou títulos análogos:
n.º 1 Estabelecimentos turísticos
a)
b)
c)
d)

Estabelecimentos hoteleiros
Meios complementares de alojamento turístico
Conjuntos turísticos
Parques de campismo públicos

448,81
448,81
448,81
222,73

n.º 2 As taxas previstas nas alíneas a), b), e c) serão acrescidas da taxa prevista no
art.º 18º.
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n.º 3 Estabelecimentos de restauração:
a) Com fabrico próprio de pastelaria, panificação e gelados

293,65

b) Restaurantes, marisqueiras, churrasqueiras, casas de pasto, pizzarias, snack-bares,
self serviçes, eat driver , take-away, fast-food e estabelecimentos congéneres

265,40

n.º 4 Estabelecimentos de bebidas:
a) Com fabrico próprio de pastelaria, panificação e gelados

293,65

b) Bares, cervejarias, cafés, pastelarias, confeitarias, boutiques de pão quente,
cafetarias , casas de chá, gelatarias, tabernas, e estabelecimentos congéneres

178,41

n.º 5 Estabelecimentos de restauração e de bebidas com salas de dança

448,81

n.º 6 Os alvarás previstos na presente secção e desde que concedidos por períodos de
tempo limitados, estão sujeitos ao pagamento de metade da taxa, que seria
aplicada no caso de serem concedidos por tempo ilimitado.
n.º 7 Os alvarás de licença de utilização para estabelecimentos ou os títulos análogos,
bem como a alteração de qualquer dos elementos nele constantes, somente
serão entregues, aos seus requerentes, depois de pagas as respectivas taxas.
Art.º 106º Licenças de utilização para os estabelecimentos mencionados nos Anexos I, II e
III da Portaria n.º 33/2000, de 28 de Janeiro, ou os títulos análogos
taxa fixa
taxa por m2

166,11
0,56

n.º 1 Hipermercados, supermercados, mini-mercados, mercearias, e depósitos de
pão, armazéns de produtos alimentares, congelados ou não

0,56

n.º 2 Vistorias complementares - 20% sobre a taxa do licenciamento
n.º 3 Vistorias Anuais por estabelecimento:
a)
b)
c)
d)
e)

Peixarias
Talhos
Supermercados
Depósito de produtos alimentares
Outros

55,41
110,81
277,03
166,22
110,81

Art.º 107º
n.º 1 Não relevam para os efeitos previstos neste regulamento o licenciamento dos
estabelecimentos explorados por associações desportivas, recreativas e outras.
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n.º 2 Quando seja requerido alvará para exploração no mesmo local, de serviços de
restauração e de bebidas, em simultâneo e cumulativamente, serão cobradas
apenas as taxas correspondentes ao que tenha a denominação, cuja taxa seja
mais elevada.
n.º 3 Se em estabelecimento já licenciado pretender exercer-se modalidade diversa
haverá lugar a novo licenciamento aplicando-se as taxas dos art.ºs 107º e 108º.
n.º 4 Pelas vistorias a realizar se outra não for fixada na Lei, será devida a taxa de 25
€ acrescida do valor da remuneração dos funcionários ou peritos e do custo dos
transportes fixado nos mesmos termos do subsidio para o transporte particular
na função pública.
n.º 5 Averbamento no alvará do nome do novo explorador - 50% do valor da taxa de
concessão de alvará.
n.º 6 2ª via do documento de alvará

29,08

Secção II
Outras Taxas
Art.º 108º Taxa de inspecção sanitária actualmente da responsabilidade do Ministério da
Agricultura.
Art.º 109º Taxa de inspecção higieno-sanitária de veículos de transporte de carne

9,14

Art.º 110º Taxa de remoção e recolha de viaturas, nos termos da Portaria n.º 1424/2001, de
13 de Dezembro
n.º 1 Viaturas ligeiras:
a) Remoção
b) Recolha por dia

51,80
10,36

n.º 2 Viaturas pesadas:
a) Remoção
b) Recolha por dia

103,60
20,72

n.º 3 Nas restantes situações, bem como no caso de ciclomotores aplicam-se as taxas
previstas na Portaria acima identificada.
Art.º 111º
n.º 1 As taxas de Controlo Metrológico são aplicáveis nos termos da legislação em
vigor.
n.º 2 As taxas de medição de ruído são cobradas nos termos do n.º 1 deste artigo.
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n.º 3 Licenciamentos previstos:
a) Depósitos de ferro velho, de entulhos, de resíduos ou cinzas de combustíveis
sólidos e de veículos (parques de sucata) por ano ou fracção

670,43

n.º 4 Outros licenciamentos previstos:
a) Abrigos fixos ou móveis utilizáveis ou não para habitação, se a ocupação do
terreno se prolongar para além de 3 meses
b) Depósitos de combustíveis sólidos, líquidos ou gasosos
c) Jogos ou desportos públicos, por ano ou fracção
d) Áreas permanentes de estacionamento público de veículos automóveis, parques
para caravanas por ano ou por fracção

43,95
670,43
43,95
177,87

e) Nos casos previstos nas alíneas anteriores quando for autorizada a ocupação do
terreno municipal acrescerá a taxa a liquidar por ano e m2 ou fracção, de:
- nos casos da alínea b) exceptuados os depósitos de combustíveis para
abastecimento directo aos consumidores
- depósitos de combustíveis para abastecimento directo aos consumidores
- nos casos da alínea a)
- nos casos da alínea c)

21,95
7,42
7,42
10,98

Art.º 112º Animais
n.º 1 Remoção de cadáveres
a) a pedido de clínicas veterinárias
b) a pedido de outros munícipes

3,00
1,50

n.º 2 Taxa de alojamento (por dia ou fracção)

10,00

n.º 3 Taxa de aplicação de identificação por implante electrónico

50,00

Art.º 113º Espectáculos e Divertimentos Públicos
n.º 1
a) A Instalação de recintos de espectáculos e divertimentos públicos, obedece ao
regime jurídico do licenciamento municipal de obras particulares;
b) O licenciamento de recintos itinerantes ou improvisados depende da realização
da vistoria prévia, se a Câmara Municipal entender fazer vistoria, que será
efectuada por uma comissão a nomear para esse fim;
c) O licenciamento de realização acidental de espectáculos de natureza artística
em recintos cujo funcionamento não esteja sujeito a licença de recinto pressupõe
a realização de vistoria prévia a ser efectuada por comissão nomeada para esse
fim.
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n.º 2 Licenças de Funcionamento:
a) Licenças de funcionamento de recinto:
- Bares, discotecas com música ao vivo, salões de jogos, salas de baile e
análogos, por três anos

176,74

b) Licenças de funcionamento de recinto itinerante, carrosséis, montanha russa,
pista de automóveis, circos ambulantes, pavilhões de diversão, praça de touros
ambulantes e barracas de tiro, por dia

5,72

c) Licenças de funcionamento de recinto improvisado:
- Armazéns, garagens, ou similares utilizadas para realização de bailes - por dia

8,53

d) Licença acidental de recinto para espectáculos de natureza artística, por cada
sessão

10,78

n.º 3 Pelas vistorias a realizar para efeitos dos licenciamentos referidos nas alíneas b),
c) e d) se outra não for fixada na Lei, será devida a taxa de

28,54

n.º 4 O pagamento dos peritos não funcionários municipais deverá ser feito
directamente a esses peritos ou às entidades a que pertençam.
n.º 5 As vistorias só serão ordenadas depois de pagas as taxas.
Art.º 114º Licenças especiais de ruído
n.º 1 Obras de construção civil
a) Até 30 dias (taxa fixa)
b)

Superior a 30 dias (por dia), além da taxa fixa
i) Dias úteis
ii) Fins-de-semana e feriados

200,00
10,00
12,5

n.º 2 Competições desportivas
a) Nacionais (por dia)
i) Dias úteis
ii) Fins-de-semana e feriados

25,00
35,00

b) Internacionais (por dia)
i) Dias úteis
ii) Fins-de-semana e feriados

70,00
80,00

n.º 3 Feiras e Mercados

80,00

n.º 4 Festas com música ao vivo
a) Concertos (por dia)
i) Recintos abertos
(1) Dias úteis
(2) Fins-de-semana e feriados
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ii) Recintos fechados
(1) Dias úteis
(2) Fins-de-semana e feriados
b) Festas (por dia)
i) Dias úteis
ii) Fins-de-semana e feriados

175,00
200,00
80,00
100,00

n.º 5 Festas com música gravada
a) Concertos (por dia)
i) Recintos abertos
(1) Dias úteis
(2) Fins-de-semana e feriados
ii) Recintos fechados
(1) Dias úteis
(2) Fins-de-semana e feriados
b) Festas (por dia)
i) Dias úteis
ii) Fins-de-semana e feriados
n.º 6 Outros eventos

250,00
275,00
125,00
150,00
75,00
85,00
25,00

Art.º 115º Venda de árvores, plantas, arbustos, herbáceas e outros produtos
n.º 1 Árvores perenifólias ou caducifólias , com mais de 2 metros de altura, retiradas
da terra com torrão
a) Mínimo
b) Máximo

53,82
646,15

n.º 2 Árvores perenifólias ou caducifólias envasadas, com menos de 2 metros de
altura
a) Mínimo
b) Máximo

2,64
53,82

n.º 3 Coníferas ornamentais envasadas, com menos de 2 metros de altura
a) Mínimo
b) Máximo

1,61
53,82

n.º 4 Arbustos e trepadeiras ornamentais envasadas
a) Mínimo
b) Máximo

1,61
53,82

n.º 5 Caução para aluguer de árvores de Natal
a) Mínimo
b) Máximo
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Art.º 116º Aluguer de plantas de ornamentação
n.º 1 Potes (por cada e por dia, não incluindo o transporte)

3,42

n.º 2 Vasos (por cada e por dia, não incluindo o transporte)

1,71

n.º 3 Latas (por cada e por dia, não incluindo o transporte)

1,35

CAPÍTULO IX
BIBLIOTECA MUNICIPAL D. DINIS E NÚCLEO DA PONTINHA
Art. 117.º

Venda de Disquetes e Fotocópias

n.º 1 Cartão de 25 fotocópias

1,30*

n.º 2 Cartão de 50 fotocópias

2,07*

n.º 3 Cartão de 100 fotocópias

3,11*

n.º 4 1 Disquete

0,50*
*IVA incluído à taxa de 19%

CAPÍTULO X
INDEMNIZAÇÃO POR PREJUÍZOS
Art.º 118º Indemnização em bens do Património Municipal.
n.º 1 Árvores:
a) Perda total
b) Ferimentos
c) Ramos partidos

110,81
16,62
13,86

n.º 2 Arbustos:
a) Perda total
b) Ferimentos e outros danos que prejudiquem o bom desenvolvimento da planta
ou afectem a sua estrutura natural

13,86
11,09

Art.º 119º Indemnização para reposição de pavimentos levantados por operadores de
subsolo -- Conforme Regulamento Municipal.
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CAPÍTULO XI
(Deferimentos tácitos)
Art. 120.º

As taxas a aplicar em todas as situações em que ocorram deferimentos tácitos
são de igual valor às dos respectivos actos expressos.

DISPOSIÇÕES FINAIS
Art.º 121º
n.º 1 O exercício das competências previstas na presente Tabela de Taxas e Tarifas
quanto a áreas objecto de delegação para as Juntas de Freguesia deve entenderse delegado enquanto vigorarem os respectivos Protocolos de Delegação, salvo
quanto à competência para deliberar a isenção total ou parcial de taxas.
n.º 2 A competência para emitir regulamentos e fixar taxas e tarifas não é objecto de
delegação.
n.º 3 A presente regulamentação entra em vigor de acordo com o previsto nos termos
legais.
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