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CCÂÂMMAARRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  
 

 
 

11..ªª  RREEUUNNIIÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  
 

RReeaalliizzaaddaa  eemm  1166  ddee  JJaanneeiirroo  ddee  22000077  
 
 
 
 

DDEELLIIBBEERRAAÇÇÕÕEESS  
 

 
 
 

MOÇÃO 
 

 
 

CENTROS DE SAÚDE 
 
Considerando que: 
 
A continuada ausência de investimento em equipamentos 
de saúde, ao longo dos anos e por parte dos sucessivos 
governos, com a consequente degradação das condições 
de acesso aos cuidados de saúde, é um dos problemas 
mais sentidos pelos munícipes deste concelho e que exige 
medidas urgentes e prioritárias; 
 
As indiscutíveis carências e necessidades neste domínio, 
agravadas nos últimos anos pelo significativo aumento 
populacional e pelo envelhecimento da população, ao 
mesmo tempo que diminuem o número de médicos, 
enfermeiros e outros profissionais de saúde, conduziram a 
uma situação intolerável, com mais de 35.000 pessoas sem 
médico de família, extinção de especialidades, risco sério 
de cessarem os cuidados continuados e paliativos e 
serviços de saúde a funcionarem em instalações 
degradadas, desadequadas e indignas; 
 
A prometida construção de novos centros de saúde no 
Concelho, nomeadamente em Odivelas, na Póvoa de St.º 
Adrião e no Olival Basto, apesar de existirem terrenos 
municipais disponibilizados, projectos concluídos e até, 
durante vários anos, verbas em PIDDAC para o efeito, foi 
e continua a ser sucessivamente adiada; 
 
No sentido de contribuir activamente para a resolução 
desta questão, o Município de Odivelas celebrou com o 
Governo em 19 de Novembro de 2001, 3 contratos-
programa para a construção de equipamentos de apoio à 
saúde naquelas freguesias, contratos esses homologados 
pelo então, e actual, Ministro da Saúde, Sr. Dr. Correia de 
Campos; 
 

Nos termos do acordado, a construção dos edifícios 
deveria ter início no primeiro semestre de 2002 e a sua 
conclusão até final de 2004, cabendo ao Município a 
responsabilidade da execução das respectivas obras e ao 
Governo o seu financiamento; 
 
Nesse sentido, foram atempadamente elaborados pelos 
serviços municipais os respectivos processos de concurso, 
não lhes tendo sido dada continuidade por não terem sido 
asseguradas as verbas, por parte do Governo, que assim 
não honrou o compromisso assumido e defraudou, uma 
vez mais, as justas expectativas da população; 
 
Em Outubro de 2003, na ausência de qualquer resposta 
positiva do Governo, por proposta dos Vereadores da 
CDU, a Câmara Municipal de Odivelas aprovou por 
unanimidade, uma moção no sentido do processo ser 
remetido para análise jurídica com vista a serem encetados 
os procedimentos necessários para exigir do Estado o 
cumprimento das suas obrigações, contratualizadas com 
este município. Apesar da moção ter sido aprovada, não 
foi dado qualquer andamento ao processo; 
 
Passados sete anos sem nada fazer e com a situação a 
degradar-se diariamente, apesar das expectativas criadas 
pela voz do Sr. Ministro da Saúde, o Governo, que devia 
ser pessoa de bem e honrar os seus compromissos, mais 
uma vez não contemplou qualquer verba para esse efeito, 
no Orçamento para 2008, remetendo agora a eventual 
construção de qualquer equipamento de saúde no 
concelho, para depois de 2010. 
 
A Câmara Municipal de Odivelas, na sua reunião 
ordinária, realizada em 16/01/2008 delibera: 
 
� Considerar este comportamento do Estado 
profundamente lesivo dos interesses da população de 
Odivelas; 
 
� Analisar a viabilidade jurídica de accionar 
judicialmente o Estado no sentido de exigir o 
cumprimento das obrigações assumidas com este 
município, no termos dos contratos-programa celebrados. 
 
Odivelas, 16 de Janeiro de 2008 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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ACTA 
 

 
 

ACTA DA 14.ª REUNIÃO ORDINÁRIA  
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVEÇAS 

 
Acta da 14.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, realizada no dia 18 de Julho de 2007. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 
 

 
 

1ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 
 

1.ª Alteração Orçamental, 1.ª Modificação Orçamental, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2008/517, de 10.01.2008, nos termos dos Mapas 
anexos à referida informação e que farão parte integrante 
da acta da presente reunião. 
 
“1ª Alteração Orçamental 
 
O Orçamento é um documento previsional de 
periodicidade anual. A primeira Alteração Orçamental de 
2008 pretende regularizar as situações da dívida 
orçamental transitadas para o corrente ano, bem como 
dotações relativas ao orçamento de Despesas com o 
Pessoal. 
A presente modificação orçamental, resulta, da 
necessidade dos ajustamentos que foram realizados nas 
dotações que, transitaram como dívida aquando da 
elaboração da proposta de Orçamento e GOP’S para 2008 
(Novembro 2007), e que foram liquidadas até ao final do 
ano (31.12.2007). Neste seguimento, foi apurado um valor 
aproximado de €1.400.000,00 (Um milhão e quatrocentos 
mil euros) resultante das regularizações mencionadas, o 
qual se encontra provisoriamente no projecto 
191/I/2008, e que será utilizada, em sede de Revisão 
Orçamental, para inscrição de projecto relativo à aquisição 
de estacionamento e lojas, no âmbito do 
Empreendimento Habitacional da Arroja, e para eventuais 
necessidades relativas ao Orçamento de Despesas com o 
Pessoal. 
A Alteração Orçamental totaliza €2.817.162,31 (Dois 
milhões oitocentos e dezassete mil, cento e sessenta e dois 
euros e trinta e um cêntimos, verificando-se um aumento 
das despesas de capital no valor de €816.080,44 
(Oitocentos e dezasseis mil, oitenta euros e quarenta e 
quatro cêntimos) por contrapartida de um decréscimo de 
igual montante ao nível das despesas correntes, conforme 
Mapa Síntese: 
 
 

 
Inscrições/ 
Reforços 

Diminuições/ 
Anulações 

Total de Despesas 
Correntes 

460.521,63 1.276.602,07 

Total de Despesas 
Capital 

2.356.640,68 1.540.560,24 

Total Geral 2.817.162,31 2.817.162,31 

(em euros) 
 

(Aprovado por maioria) 
 
 
 
 

PARCERIAS 
 

 
 

PROJECTO “MEDIADORES PARA A SAÚDE” 
2.º ANO DE IMPLEMENTAÇÃO 

 
Continuidade da Câmara Municipal de Odivelas como 
parceira no Projecto “Mediadores para a Saúde”, no 
âmbito do Plano Estratégico Concelhio de Prevenção das 
Toxicodependências, cuja adesão foi deliberada na 21.ª 
Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, de 
15 de Novembro de 2006 (Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 21/2006, pág. 9), 
disponibilizando-se os mesmos apoios prestados no 
primeiro ano da sua implementação, com os devidos 
ajustamentos, de acordo com o proposto na informação 
n.º Interno/2008/179, de 04.01.2008. Os apoios 
disponibilizados são os seguintes: 
 
-Apoio técnico na concepção, desenvolvimento e 
avaliação das acções/actividades (este ano lectivo por via 
da afectação ao projecto de alunos estagiários de 
psicologia, no caso do Instituto Superior de Psicologia 
Aplicada – ISPA, num total de três elementos); 
 
-Cedência de espaço para reuniões/formação; 
 
-Apoio logístico diverso; 
 
-Articulação com outras estruturas da comunidade. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DA CRIANÇA HIPERACTIVA 
PROJECTO “ESTAR ATENTO É CRESCER MELHOR” 

 
Apoio à Associação Portuguesa da Criança Hiperactiva, 
nos termos análogos ao estabelecido, para o ano lectivo 
2006/2007, no Acordo de Parceria entre a Câmara 
Municipal de Odivelas e essa Associação, deliberado na 4.ª 
Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, de 
28 de Fevereiro de 2007 (Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 4/2007, pág.9), no âmbito do 
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Projecto “Estar atento é crescer melhor”, de acordo com 
o proposto na informação n.º Interno/2007/23416, de 
18.12.2007, a realizar da seguinte forma: 
 
-Divulgação de acções de sensibilização sobre a 
problemática da Perturbação de Hiperactividade e Deficit 
de Atenção (PHDA), no âmbito do Projecto “Estar 
Atento é Crescer Melhor”; 
 
-Dinamização de Acções de formação e/ou encontros. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROJECTO “INTERVIR PARA A SAÚDE” 
 

Acordo de Parceria a celebrar entre a Câmara Municipal 
de Odivelas e a Escola EB 2.º e 3.º Ciclos Carlos Paredes 
(Agrupamento de Escolas da Póvoa de Santo Adrião), no 
âmbito do Projecto “Intervir para a Saúde”, e inclusão 
deste projecto no Plano Estratégico Concelhio de 
Prevenção das Toxicodependências. Este projecto 
enquadra-se na área da promoção e educação para a 
saúde, nomeadamente ao nível da prevenção primária das 
toxicodependências e outros comportamentos de risco e 
ainda na área da promoção da saúde alimentar, de acordo 
com o proposto na informação n.º Interno/2008/342, de 
08.01.2008 e nos termos do referido Acordo de Parceria 
abaixo publicado: 

 
 

“Projecto “Intervir Para a Saúde” 
 
 

Acordo de Parceria 
 

1. O presente Acordo de Parceria pretende formalizar a 
parceria estabelecida entre a Câmara Municipal de 
Odivelas, através da Divisão de Saúde e da Prevenção das 
Toxicodependências, e a Escola E.B. 2º e 3º Ciclos Carlos 
Paredes do Agrupamento de Escolas da Póvoa de Santo 
Adrião, no âmbito do projecto “Intervir para a Saúde”; 
 
 
2. O supra mencionado projecto, integrado no Plano 
Estratégico Concelhio de Prevenção das 
Toxicodependências (PECPT), enquadra-se no âmbito da 
Promoção e Educação para a Saúde, nomeadamente ao 
nível da Prevenção Primária das Toxicodependências e 
Outros Comportamentos de Risco e ainda da Promoção 
da Saúde Alimentar, apresentando as seguintes 
características fundamentais (por área de intervenção): 
 
 
→ Prevenção Primária das Toxicodependências e Outros 
Comportamentos de Risco 
 
 
 

Objectivos Gerais: 
 
• Sensibilizar os alunos e restante comunidade educativa 
(professores, pais, auxiliares de acção educativa e outros 
profissionais) para a importância da prevenção primária 
das toxicodependências e outros comportamentos de 
risco e para a pertinência da intervenção a este nível; 

 
• Dotar os alunos de conhecimentos fundamentais que 
lhes permitam intervir activamente na promoção e 
educação para a saúde, especialmente no campo da 
Prevenção, bem como, das competências necessárias 
para sensibilizar os seus pares e restante comunidade 
educativa, de forma imparcial e objectiva, reflectindo 
sobre os valores e preconceitos associados.  

 
Objectivos Específicos: 
 
• Criar pontes entre as experiências dos jovens e as suas 
representações relativamente aos toxicodependentes e à 
toxicodependência, permitindo uma abordagem mais 
adequada do fenómeno; 

 
• Promover um conjunto de actividades estruturadas que 
proporcionem aos alunos diversas oportunidades de 
desempenharem o seu papel de agentes de prevenção, 
com o adequado acompanhamento técnico, junto dos 
colegas, professores, auxiliares de acção educativa e 
pais/encarregados de educação, actividades que deverão 
ser planeadas de acordo com os interesses e motivações 
dos alunos;  

 
• Contribuir para a criação na Escola EB 2,3 Carlos 
Paredes de um fundo documental abrangente e 
completo, na área da educação para a saúde, 
nomeadamente no que diz respeito à prevenção das 
toxicodependências e outros comportamentos de risco. 

 
 
Objectivos Estratégicos: 
 
• Criar um grupo de trabalho interno à escola capaz de 
assegurar, com a autonomia necessária, a 
sustentabilidade do projecto e de acções consequentes 
nos anos lectivos posteriores. 

 
Metodologia a utilizar: 
 
Educação pelos Pares, com base na concepção e 
realização de um programa de sensibilização e formação 
na área da educação para a saúde a um grupo específico de 
alunos (a designar), visando a sua posterior intervenção 
junto dos restantes colegas e comunidade educativa por 
via da dinamização de actividades diversas. 
 
Grupo-alvo directo (jovens promotores de saúde): 
Alunos da escola que se voluntariem para participar no 
programa de sensibilização e formação inicial. 
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Grupo-alvo indirecto: 
 
Restante comunidade educativa da Escola EB 2,3 Carlos 
Paredes (alunos, professores, auxiliares de acção educativa, 
pais e encarregados de educação, e outros profissionais 
que exerçam funções nesta escola). 
 
→ Promoção da Saúde Alimentar 
 
Objectivos Gerais: 
 
• Sensibilizar a comunidade educativa (alunos, 
professores, pais, auxiliares de acção educativa e outros 
profissionais) para a importância da adopção de estilos 
de vida saudáveis, nomeadamente no que concerne à 
alimentação; 

 
• Promover acções de formação dirigidas aos 
Manipuladores de Alimentos; 

 
• Promover acções de sensibilização sobre Alimentação 
Saudável dirigidas ao Grupo-alvo directo. 

 
Objectivos Específicos: 
 
• Análise das ementas escolares; 
 
• Sugestão de ementa-tipo para oito semanas; 
 
• Dotar os Manipuladores de Alimentos de 
conhecimentos fundamentais que lhes permitam intervir 
activamente na aquisição, preparação e confecção dos 
alimentos. 

 
Grupo-alvo directo: 
 
Alunos da escola que se voluntariem para participar no 
programa de sensibilização e formação inicial. 
Manipuladores de Alimentos. 
 
3. O presente projecto será implementado no decorrer do 
ano lectivo 2007/08, na Escola E.B. 2º e 3º Ciclos Carlos 
Paredes da freguesia da Póvoa de Santo Adrião, de acordo 
com o disposto no presente Acordo de Parceria e na 
sequência do definido conjuntamente enquanto Plano de 
Actividades, podendo ser assegurada a continuidade do 
projecto nos ano lectivos seguintes, caso seja esse o desejo 
expresso pelas partes, em sede de avaliação;   
 
4. Após a formalização da parceria, deverá ser elaborado 
conjuntamente entre as partes um Plano de Actividades a 
realizar até ao final do ano lectivo, que responda de forma 
adequada e eficaz aos objectivos definidos; 
 
5. Durante o ano lectivo, os parceiros assegurarão a 
avaliação contínua do projecto, permitindo desta forma a 
adequação sistemática das actividades a novas 
necessidades que venham a ser identificadas, de acordo 
com os objectivos e estratégias previamente definidas; 

6. São atribuições da Câmara Municipal de Odivelas, 
através da Divisão de Saúde e da Prevenção das 
Toxicodependências, no âmbito deste projecto: 
 
• Prestar apoio técnico na concepção, desenvolvimento e 
avaliação das acções/actividades, incluindo a colocação 
e consequente supervisão de um estagiário da 
Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias 
no projecto; 

 
• Proporcionar o apoio logístico necessário ao bom 
desenvolvimento das actividades a realizar no âmbito 
deste projecto, de acordo com as possibilidades, em 
estreita articulação com os restantes serviços 
municipais; 

 
• Cedência de espaço para reuniões/formação; 
 
• Articulação com outras estruturas da comunidade, a 
nível local, regional e nacional; 

 
• Procurar assegurar a cedência de materiais 
(In)formativos e pedagógicos (cartazes, panfletos, 
autocolantes, pins, brochuras para alunos, professores e 
pais/encarregados de educação) sobre Prevenção das 
Toxicodependências e Outros Comportamentos de 
Risco e ainda sobre Educação Alimentar, que sirvam de 
suporte ao trabalho realizado e para distribuição pela 
comunidade educativa, no âmbito das actividades a 
desenvolver, bem como, contribuir para a criação de um 
fundo documental na Escola E.B. 2º e 3º Ciclos Carlos 
Paredes; 

 
• Divulgar adequadamente a realização deste projecto, 
fazendo menção aos parceiros envolvidos no mesmo. 

 
7. São atribuições da Escola E.B. 2º e 3º Ciclos Carlos 
Paredes no âmbito deste projecto: 
 
• Constituir formalmente um grupo de trabalho interno à 
escola que seja responsável pela implementação e gestão 
do projecto, no qual deverão participar necessariamente 
docentes do estabelecimento de ensino; 

 
• Procurar assegurar o envolvimento de toda a 
comunidade educativa da Escola E.B. 2º e 3º Ciclos 
Carlos Paredes neste projecto; 

 
• Assegurar o apoio logístico necessário à realização das 
actividades no espaço escola, previstas no Plano de 
Actividades; 

 
• Disponibilizar o material de desgaste necessário ao 
desenvolvimento das actividades (cartolinas, papel, 
marcadores, tintas, pincéis, por exemplo) e o material 
audiovisual indispensável às sessões de 
sensibilização/formação (retroprojector, computador, 
entre outros); 

 



 
 
 
 

Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
 

 
Ano IX - N.º 1 29 de Janeiro de 2008 11 

 

• Reunir as condições necessárias que visem a criação de 
um fundo documental neste estabelecimento de ensino, 
na área da Educação para a Saúde; 

 
• Divulgar adequadamente a realização deste projecto, 
fazendo menção aos parceiros envolvidos no mesmo; 

 
• Criar as condições necessárias que visem a continuidade 
e sustentabilidade do projecto nos anos lectivos 
seguintes.   

 
Odivelas, ____________________ 
 
Pela Câmara Municipal de Odivelas, 
 
A Presidente de Câmara,  
Dra. Susana de Carvalho Amador 
 
Pela Escola E.B. 2º e 3º Ciclos Carlos Paredes do 
Agrupamento da Póvoa de Santo Adrião 
 
O Presidente do Conselho Executivo,  
Prof. Dr. António Mendonça Rolo 
 
O Coordenador do Projecto “Educação para a Saúde”, 
Prof. Pedro Manuel Lindo” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

EMISSÃO DE PARECER 
 

 
 

ALTERAÇÃO DA DENOMINAÇÃO DOS AGRUPAMENTOS DE 
ESCOLAS E DAS ESCOLAS SEDE DE AGRUPAMENTO DO 

CONCELHO DE ODIVELAS 
 
Emição de parecer favorável relativamente às propostas 
de alteração da denominação dos Agrupamentos de 
Escolas e Escolas-Sede de Agrupamento do Sudoeste de 
Odivelas, da Póvoa de Santo Adrião, de Caneças, dos 
Moinhos da Arroja e D. Dinis, nos termos do Decreto-Lei 
n.º 299/2007, de 22 de Agosto, n.º 4, do artigo 8º e alíneas 
b) e c), n.º 1, do artigo 2º e n.º 5 do artigo 3º, do Decreto-
Lei 387/90, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2007/23039, de 11.12.2007. 
 

Actualmente 

Agrupamentos de 
Escolas 

Escolas Sede 

Agrupamentos de Escolas que 
se propõem adoptarem a 

denominação da Escola-sede 

Sudoeste de 
Odivelas 

E.B. 2,3 Ciclos António 
Gedeão 

Agrupamento de Escolas 
António Gedeão 

Póvoa de Santo 
Adrião 

E.B. 2º e 3º Ciclos Carlos 
Paredes 

Agrupamento de Escolas Carlos 
Paredes 

Caneças 
E.B. 2, 3 dos 
Castanheiros 

Agrupamento dos Castanheiros 
- Caneças 

 

Actualmente 

Agrupamentos de 
Escolas 

Escolas Sede 

Escolas-sede que se propõem 
adoptar a denominação do 
Agrupamento de Escolas 

Moinhos da Arroja 
E.B. 2, 3 Isabel de 

Portugal 
E.B. 2, 3 Moinhos da Arroja 

D. Dinis 
Escola Básica 2º e 3º 
Ciclo dos Pombais 

Escola básica dos 2º e 3º Ciclos 
D. Dinis 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

“EM ODIVELAS…SEGURANÇA TOTAL” 
 

 
 

CONCURSO E NORMAS DE PARTICIPAÇÃO 
ACEITAÇÃO DE PATROCÍNIOS 

 
Normas de Participação do Concurso “Em 
Odivelas…Segurança Total”. Concurso municipal 
organizado pelo 4º ano consecutivo, subordinado ao tema 
da Educação e Prevenção Rodoviária, mantendo a mesma 
denominação inicial, dirigido às turmas do 4.º ano do 1.º 
ciclo do Ensino Básico inscritas anualmente, no Projecto 
SerSeguro, as quais deverão apresentar um trabalho 
colectivo, tipo folheto com texto e desenho em formato 
A/4, com dobra em tríptico. O presente concurso destina-
se a distinguir o folheto de sensibilização, que servirá de 
base à campanha de Educação Rodoviária junto da 
comunidade local.  
 
Aceitação do patrocínio da TOTAL, Portugal Petróleos 
S.A., que participa com a contribuição de um Computador 
Portátil no valor de € 800,00 (oitocentos euros) e cinco 
equipamentos informáticos, com um valor total de 
€840,00 (oitocentos e quarenta e euros). 
 
Aceitação do patrocínio da Companhia de Seguros 
Império Bonança S.A., que participa através da atribuição 
de 150 capacetes de ciclista, com um valor total de 
€1.875,00 (mil oitocentos e setenta e cinco euros), de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2007/269, de 07.01.2008, e nas normas de 
participação do concurso, que se transcrevem. 

 
 

«Concurso “Em Odivelas... Segurança TOTAL” 
 

Normas de Participação 
 

1º (Finalidade) 
 

As presentes normas visam estabelecer as bases de 
funcionamento do Concurso “Em Odivelas ... Segurança 
TOTAL” a realizar no âmbito do Projecto SerSeguro - 
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Educação Rodoviária no 1.º Ciclo do Ensino Básico do 
Concelho de Odivelas.  

 
2º (Objecto) 

 
O presente concurso destina-se a distinguir o folheto de 
sensibilização do Concelho, que servirá de base à 
campanha de Educação Rodoviária junto da comunidade 
local. 

 
3º (Organização) 

 
A presente iniciativa é da responsabilidade da Câmara 
Municipal de Odivelas (entidade promotora) através do 
Departamento Sócio-Cultural /Divisão de Educação. 

 
4º (Objectivos) 

 
A presente iniciativa visa: 
 
1. Permitir a reflexão de alunos e professores sobre as 
questões da segurança rodoviária, com vista a promover 
comportamentos e atitudes responsáveis e de cidadania 
activa;  
 
2. Valorizar o trabalho desenvolvido pelas escolas do 1.º 
ciclo do Ensino Básico no âmbito da Educação 
Rodoviária junto da comunidade educativa; 
 
3. Proporcionar aos alunos práticas pedagógicas 
significativas mediante o desenvolvimento de trabalhos 
colectivos que visam qualificar a acção de sensibilização 
junto da comunidade local; 
 
4. Criar os materiais de divulgação que servirão de base à 
campanha de sensibilização/acções de rua junto da 
comunidade local. 

 
5º (Destinatários) 

 
Este Concurso é dirigido às turmas do 4.º ano do 1.º ciclo 
do Ensino Básico inscritas, anualmente, no Projecto 
SerSeguro. 

 
6º (Condições de Participação) 

 
1. As turmas deverão apresentar um trabalho colectivo 
com as seguintes características: 
 
a) Folheto com texto e desenho, em formato A/4 com 
dobra em tríptico, conforme maqueta em anexo;  
 
b) Slogan a introduzir na capa de folheto – “Em 
Odivelas...Segurança TOTAL”; 
 
c) Os trabalhos deverão abordar, obrigatoriamente, os três 
temas seguintes: 
 
A) O Peão e a Segurança Rodoviária 

B) O Passageiro e as Regras de Segurança nos Veículos 
Ligeiros e nos Transportes Públicos 
C) Ser Cidadão no Trânsito Rodoviário 
 
Este último tema poderá ser trabalhado, segundo um dos 
sub-temas que apresentamos de seguida: 
 
� O Vigilante/Patrulheiro na Escola; 
� Os comportamentos adequados por parte dos 
condutores e dos pais e encarregados de educação junto 
das escolas, principalmente, nas entradas e saídas dos 
alunos. 
 
d) Os pais e encarregados de educação poderão participar 
na construção dos textos referentes aos temas B e C; 
 
e) A ilustração é da responsabilidade exclusiva dos alunos, 
sob a orientação dos professores, e pode ser concebida 
em computador com recurso a programas de desenho 
livre, ou segundo as técnicas de desenho tradicional, 
sendo a utilização do material livre (canetas de feltro, lápis, 
tintas...); 
 
f) Os trabalhos devem ser apresentados em suporte de 
papel e, opcionalmente, em formato digital, com uma 
impressão obrigatória; 
 
g) Na frente dos trabalhos constarão os elementos de 
identificação do estabelecimento de ensino, da turma e 
professor responsável, e dos pais e encarregados de 
educação, na eventualidade de terem participado; 
 
h) A entidade promotora reserva-se o direito de integrar 
no trabalho seleccionado, os logótipos do Município e das 
entidades patrocinadoras do evento. 
 
2. Os concorrentes são responsáveis pela originalidade dos 
trabalhos apresentados, garantindo a sua autoria e 
assumindo toda a responsabilidade decorrente de 
reclamações de terceiros no que diz respeito a direitos de 
autor e direitos conexos. 

 
7º (Metodologia e Prazo de Entrega dos Trabalhos) 

 
1. Os trabalhos serão apresentados em envelope fechado 
com o título “Em Odivelas…Segurança TOTAL”.  
 
2. Dentro do envelope referido no ponto anterior, além 
do trabalho, será incluído um outro envelope com o 
pseudónimo escolhido pelo(s) autor(es) do trabalho. 
 
3. Este envelope referido no ponto 2 conterá a seguinte 
informação: 
 
a) Pseudónimo; 
b) Nome(s) do(s) autor(es); 
c) Identificação do estabelecimento de ensino; 
d) Identificação da turma e do respectivo professor 
responsável. 
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4. Os trabalhos serão entregues até ao dia 7 de Março, 
junto da Divisão de Educação do Departamento Sócio-
Cultural da Câmara Municipal de Odivelas, sita na Rua 
Laura Alves, n.º 5, 2.º Andar – Urbanização da Ribeirada, 
2675-608 Odivelas  

 
8º (Avaliação) 

 
Os critérios de avaliação dos trabalhos serão os seguintes: 
 
a) Subordinação ao tema do concurso; 
b) Criatividade e originalidade na abordagem do tema; 
c) Rigor e adequação dos conhecimentos demonstrados 
face aos temas propostos. 

 
9º (Júri) 

 
1. O Júri, designado pela Câmara Municipal de Odivelas, 
será constituído por 5 (cinco) personalidades provenientes 
de entidades parceiras deste projecto com créditos 
firmados na área da Educação e Prevenção Rodoviária e 
da Câmara Municipal de Odivelas. 
 
2. O Júri apurará a turma vencedora do Concurso a nível 
do Concelho, e seleccionará por Freguesia a turma que 
apresentar o melhor trabalho. 
  
3. O Júri reserva-se o direito de não distinguir nenhum 
dos trabalhos apreciados, caso não reúna os requisitos de 
qualidade necessários. 
 
4. Os resultados do concurso serão divulgados na primeira 
semana de Abril através de ofício dirigido às escolas das 
turmas participantes. 
 
5. Das decisões do Júri não haverá recurso. 

 
10º (Prémios) 

 
1. O prémio e as Menções Honrosas serão entregues às 
turmas distinguidas no decurso do mês de Abril. 
 
2. 
 
a) Prémio Concelho - um Computador Portátil valor de € 
800,00, ao vencedor; 
 
b) Menção Honrosa - Equipamento Informático no valor 
de € 168,00 ao trabalho distinguido. 
 
3. Alunos e professores das turmas distinguidas receberão 
capacetes de ciclista. 

 
11º (Direitos de Propriedade Intelectual) 

 
1. Ao participar no presente concurso, os concorrentes 
vencedores, declaram desde logo, ceder à Câmara 
Municipal de Odivelas, em contrapartida dos prémios 
mencionados no Artigo º 10, o direito de uso exclusivo do 

desenho/folheto seleccionado nos termos estabelecidos 
nos Artigos 8º e 9º. 
 
2. A Câmara Municipal de Odivelas não poderá permitir a 
utilização do desenho/folheto nos termos mencionados 
no ponto anterior, por terceiros, sem o consentimento 
expresso do seu(s) autor(es).  

 
12º (Disposições Gerais) 

 
1. Ao participarem no concurso os concorrentes aceitam 
as presentes normas de participação.  
 
2. As dúvidas, omissões resultantes da interpretação das 
presentes normas serão resolvidas pela entidade 
promotora.  
 
3. Todo e qualquer esclarecimento acerca do presente 
Concurso e respectivas normas deve ser solicitado junto 
da entidade promotora.» 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

CONCURSO 
 

 
 

LOGÓTIPO “A NOSSA MASCOTE” 
REGULAMENTO DE CONCURSO E PATROCÍNIO 

 
Regulamento do Concurso “A Nossa Mascote” para 
criação de um logótipo do Departamento de Ambiente e 
Salubridade, concurso que irá decorrer de 12 de Fevereiro 
a 21 de Março de 2008 e que se destina a toda a população 
com o objectivo de despertar a reflexão sobre os 
problemas ambientais e estimular atitudes e 
comportamentos que levem à minimização dos mesmos, 
sendo a atribuição dos prémios no dia 22 de Abril, Dia 
Mundial da Terra, e ainda, aceitação do patrocínio do 
Metropolitano de Lisboa no valor de €175,00 (cento e 
setenta e cinco euros), valor total dos prémios a atribuir 
aos três primeiros classificados do concurso, de acordo 
com o proposto na informação n.º Interno/2007/23072, 
de 19.12.2007 e nos termos do referido Regulamento, 
abaixo publicado: 

 
 

“Regulamento 
 

Concurso A Nossa Mascote 
 

1. Promotor 
 
O Departamento de Ambiente e Salubridade da Câmara 
Municipal de Odivelas leva a efeito o concurso “A nossa 
Mascote” para apresentação de proposta de logótipo para 
o Departamento de Ambiente e Salubridade. 
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2. Disposições Gerais 
 
Este concurso tem como objectivo seleccionar o logótipo 
do Departamento de Ambiente e Salubridade, adiante 
designado por DAS, o qual será utilizado em materiais de 
divulgação. Será ainda aplicado no desenvolvimento de 
iniciativas organizadas pelo DAS, no site da Câmara 
Municipal de Odivelas, entre outros elementos em suporte 
papel, digital ou multimédia. 
 
3. Participantes 
 
3.1 O concurso é aberto a todos os interessados pelas 
áreas artísticas (nomeadamente design e multimédia, entre 
outros). 
 
3.2 Os concorrentes individuais, ou equipas de 
concorrentes, adiante globalmente designados como 
“concorrentes”, poderão apresentar mais do que uma 
proposta, devendo nesse caso apresentá-las como 
candidaturas autónomas. 
 
3.3 Os concorrentes são responsáveis pela originalidade 
dos trabalhos apresentados, garantem a sua autoria e 
assumem toda a responsabilidade decorrente de 
reclamações de terceiros no que diz respeito a direitos de 
autor e direitos conexos. 
 
3.4 Ao participar no concurso, os concorrentes declaram 
conhecer e aceitar o presente regulamento. 
 
4. Características das propostas 
 
Os trabalhos apresentados a concurso deverão ser 
constituídos pelos seguintes elementos: 
 
a) Suporte principal da candidatura, constituída por 
impressão do Logótipo do “DAS”, a cores (se for o caso), 
em papel A4 branco com orientação horizontal, montado 
em suporte rígido (cartonado ou k-line), com uma 
aplicação do logótipo, com dimensões máximas de 10cm 
x 10cm, impressa ao centro, e uma aplicação reduzida, de 
dimensões máximas 3cm x 3cm, impressa no canto 
superior esquerdo, a uma distância de 1cm das margens da 
folha. 
 
b) Versão “preto e branco” do suporte referido no  
ponto a), caso o logótipo proposto apresente uma ou mais 
cores ou tonalidades diferentes de “preto”. 
 
c) Versão em suporte digital dos elementos referidos  
em a) e b), em ficheiros de formato jpeg ou tiff, gravados 
em CD. 
 
5. Identificação das propostas 
a) A identificação das propostas deverá ser feita através de 
um código alfanumérico, a escolher pelo concorrente, 
composto por 5 caracteres não ordenados, o qual deverá 
constar no canto inferior direito dos suportes referidos 
nos pontos 4. a) e b). 

No caso do ponto 4.c) deverá ser impresso ou manuscrito 
na face do CD. 
 
b) Os suportes referidos não deverão conter o nome ou 
assinatura do concorrente ou qualquer elemento que 
permita a identificação do seu autor. 
 
6. Envio das propostas 
 
6.1 Os elementos referidos no ponto 4. deverão ser 
acondicionados e fechados em envelope A4, adiante 
designado por “envelope A”, identificando no seu exterior 
exclusivamente pela sigla “A” e pelo código de 
identificação do concorrente. 
 
6.2 Os dados de identificação do concorrente, 
nomeadamente o seu nome, morada, contacto telefónico, 
endereço de correio electrónico (se possível), fotocópia do 
bilhete de identidade, deverão ser colocados num segundo 
envelope, adiante designado “envelope B”, identificado no 
seu exterior exclusivamente pela sigla “B” e pelo código 
de identificação do concorrente. 
 
6.3 Os envelopes A e B deverão ser acondicionados num 
terceiro envelope, “C”, de dimensões superiores a A4, 
identificando o remetente exclusivamente com o código 
de identificação. 
 
6.4 Este envelope C deverá ser fechado e entregue 
pessoalmente na morada indicada abaixo ou enviado por 
correio para: 
 
Câmara Municipal de Odivelas 
Departamento de Ambiente e Salubridade 
Praça Ordem de Cristo,  
Centro Comercial Chapim, 1º D 
2675-587 Odivelas 
 
6.5 O prazo de entrega dos trabalhos termina às 17h30 do 
dia 29 de Fevereiro de 2008, sendo aceites as propostas 
entregues pessoalmente até essa data ou enviadas pelo 
correio com data anterior ou igual a 29 de Fevereiro de 
2008. 
 
7. Avaliação das propostas 
 
7.1 Os trabalhos serão avaliados por um júri de 3 pessoas, 
constituído por um representante do Metropolitano de 
Lisboa, um representante do Gabinete de Comunicação, 
Relações Públicas e Protocolo da Câmara Municipal de 
Odivelas e um representante do Departamento de 
Ambiente e Salubridade. 
 
7.2 Compete ao júri a abertura das propostas recebidas, a 
verificação da conformidade das propostas com os 
requisitos do concurso, a avaliação dos trabalhos aceites e 
a sua seriação. 
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7.3 A metodologia de avaliação e seriação dos trabalhos 
será determinada pelo júri, devendo ser levados em 
consideração os seguintes critérios: 
 
- Criatividade, qualidade e adequação ao tema; 
- Legibilidade e boa visibilidade em ambientes digitais; 
- Boa capacidade de reprodução gráfica; 
- Facilidade na redução/ampliação de formatos; 
- Facilidade e flexibilidade na adaptação às necessidades 
do DAS 
 
7.4 Compete ao júri excluir as propostas que não se 
encontrem em conformidade com o regulamento do 
concurso. 
 
7.5 Sem prejuízo da atribuição dos prémios do concurso, 
caso nenhum dos trabalhos apresentados preencha 
requisitos mínimos de qualidade e usabilidade, o DAS 
reserva-se no direito de não adoptar o trabalho vencedor 
como logótipo do mesmo. 
 
7.6 Das decisões do júri não haverá recurso nem 
reclamação. 
 
8. Prémios 
 
Serão atribuídos vales de compras em material de desenho 
ou pintura da Papelaria Fernandes: 
 
1º classificado – 100€ 
2º classificado –  50€ 
3º classificado – 25€ 
 
9. Direitos de propriedade 
 
9.1 Ao participar no concurso, os concorrentes declaram 
ceder ao DAS os direitos de propriedade dos trabalhos 
seleccionados. 
 
9.2 Ao trabalho vencedor, caso seja adoptado como 
logótipo do DAS, será dado o uso que o DAS entender 
conveniente. 
 
9.3 As propostas não admitidas a concurso poderão ser 
devolvidas aos seus autores, mediante pedido expresso e 
por escrito, no prazo de 15 dias úteis após recepção do 
pedido de devolução. 
 
10. Trabalhos vencedores 
 
10.1 Os concorrentes premiados serão oficiados após 
decisão do júri. 
 
10.2 Os trabalhos vencedores serão divulgados no site da 
Câmara Municipal de Odivelas. 
 
11. Entrega de Prémios 
 
Entrega de Prémios decorrerá no dia 22 de Abril, Dia 
Mundial da Terra, em local a definir. 

12. Disposições finais  
 
Todas as dúvidas, omissões ou reclamações resultantes da 
aplicação deste regulamento serão esclarecidas e resolvidas 
pela Câmara Municipal de Odivelas.” 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA QUINTA DO MENDES 
 

Ratificação do despacho da Sr.ª Presidente de Câmara, 
datado de 27 de Dezembro de 2007, para atribuição à 
Associação Cultural e Recreativa Quinta do Mendes, no 
âmbito do Programa de Apoio ao Associativismo 
Desportivo de Odivelas (PADO), Sub-Programa A4, de 
um apoio, sob a forma de transporte, a realizar em veículo 
municipal, no dia 13 de Janeiro de 2008, para deslocação a 
Torres Vedras, de acordo com o proposto na informação 
nº Interno/2007/23285, de 14.12.2007. 
 
(Ratificado por unanimidade) 

 
 
 

CLUBE DESPORTIVO E RECREATIVO “OS SILVEIRENSES” 
 

Ratificação do despacho da Sr.ª Presidente de Câmara, 
datado de 3 de Janeiro de 2008, para atribuição ao Clube 
Desportivo e Recreativo “Os Silveirenses”, no âmbito do 
Programa de Apoio ao Associativismo Desportivo de 
Odivelas (PADO), Sub-Programa A4, de um apoio, sob a 
forma de transporte, a realizar em veículo municipal, no 
dia 6 de Janeiro de 2008, para deslocação a Torres Vedras, 
de acordo com o proposto na informação nº 
Interno/2008/57, de 03.01.2008. 
 
(Ratificado por unanimidade) 

 
 
 

ODIVELAS FUTEBOL CLUBE 
 

Ratificação do despacho da Sr.ª Presidente de Câmara, 
datado de 9 de Janeiro de 2008, para atribuição ao 
Odivelas Futebol Clube, no âmbito do Programa de 
Apoio ao Rendimento Desportivo de Odivelas (PARDO), 
Programa A, de um apoio, sob a forma de transporte, a 
realizar em veículo municipal, no dia 13 de Janeiro de 
2008, para deslocação a Murtosa, de acordo com o 
proposto na informação nº Interno/2008/283, de 
07.01.2008. 
 
(Ratificado por unanimidade) 

 
 



 

  
 
 
 
Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
16 29 de Janeiro de 2008 Ano IX - N.º 1 

 

CENTRO DE KARATÉ-DO SHOTOKAN DE ODIVELAS 
 

Atribuição ao Centro de Karaté-Do Shotokan de 
Odivelas, no âmbito do Programa de Apoio ao 
Rendimento Desportivo de Odivelas (PARDO), 
Programa A, de um apoio, sob a forma de transporte, a 
realizar em veículo municipal, no dia 17 de Fevereiro de 
2008, para deslocação a Constância, de acordo com o 
proposto na informação nº Interno/2008/154, de 
04.01.2008. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ODIVELAS FUTEBOL CLUBE 
 

Atribuição ao Odivelas Futebol Clube, no âmbito do 
Programa de Apoio ao Rendimento Desportivo de 
Odivelas (PARDO), Programa A, de um apoio, sob a 
forma de transporte, a realizar em veículo municipal, no 
dia 19 de Janeiro de 2008, para deslocação a Elvas, de 
acordo com o proposto na informação nº 
Interno/2008/48, de 03.01.2008. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

CLUBE DESPORTIVO E RECREATIVO “OS SILVEIRENSES” 
 

Atribuição ao Clube Desportivo e Recreativo “Os 
Silveirenses”, no âmbito do Programa de Apoio ao 
Associativismo Desportivo de Odivelas (PADO), Sub-
Programa A4, de um apoio, sob a forma de transporte, a 
realizar em veículo municipal, no dia 27 de Janeiro de 
2008, para deslocação a Vila Franca de Xira, de acordo 
com o proposto na informação nº Interno/2008/147, de 
04.01.2008. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

CLUBE DESPORTIVO E RECREATIVO “OS SILVEIRENSES” 
 

Atribuição ao Clube Desportivo e Recreativo “Os 
Silveirenses”, no âmbito do Programa de Apoio ao 
Associativismo Desportivo de Odivelas (PADO), Sub-
Programa A4, de um apoio, sob a forma de transporte, a 
realizar em veículo municipal, no dia 20 de Janeiro de 
2008, para deslocação ao Cadaval, de acordo com o 
proposto na informação nº Interno/2008/129, de 
04.01.2008. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 

GRUPO RECREATIVO CULTURAL PRESA CASAL DO RATO 
 

Atribuição ao Grupo Recreativo Cultural Presa Casal do 
Rato, no âmbito do Programa de Apoio ao Associativismo 
Desportivo de Odivelas (PADO), Sub-Programa A4, de 
um apoio, sob a forma de transporte, a realizar em veículo 
municipal, no dia 26 de Janeiro de 2008, para deslocação a 
Torres Vedras, de acordo com o proposto na informação 
nº Interno/2008/134, de 04.01.2008. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

CLUBE ATLÉTICO E CULTURAL 
 

Atribuição ao Clube Atlético e Cultural, no âmbito do 
Programa de Apoio ao Rendimento Desportivo de 
Odivelas (PARDO), Programa A, de um apoio, sob a 
forma de transporte, a realizar em veículo municipal, no 
dia 27 de Janeiro de 2008, para deslocação à Marinha 
Grande, de acordo com o proposto na informação nº 
Interno/2008/506, de 10.01.2008. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DO 
BAIRRO DE SANTO ELOY 

 
Atribuição à Associação de Reformados, Pensionistas e 
Idosos do Bairro de Santo Eloy, de um apoio, sob a forma 
de transporte, a realizar em veículo municipal, todas as 
terças-feiras, no período das 14h00 às 16h30, durante o 
ano de 2008, para deslocação de uma enfermeira a essa 
entidade, para aí prestar serviço de voluntariado, de 
acordo com o proposto na informação nº 
Interno/2008/492, de 10.01.2008. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

NI-NÓ-NI 
CENTRO INFANTIL DA CRUZ VERMELHA PORTUGUESA 

 
Atribuição ao NI-NÓ-NI, Centro Infantil da Cruz 
Vermelha, de um apoio, sob a forma de transporte, a 
realizar em veículo municipal, no dia 18 de Janeiro de 
2008, para deslocação a Leiria, de acordo com o proposto 
na informação nº Interno/2008/480, de 09.01.2008. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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PARÓQUIA DO SANTÍSSIMO NOME DE JESUS, ODIVELAS 
PASTORAL DOS MIGRANTES -  BRASILEIROS 

 
Atribuição à Paróquia do Santíssimo Nome de Jesus, 
Pastoral dos Migrantes - Brasileiros, de um apoio, sob a 
forma de transporte, a realizar em veículo municipal, no 
dia 27 de Janeiro de 2008, para deslocação à Covilhã e 
Serra da Estrela, de acordo com o proposto na 
informação nº Interno/2008/388, de 08.01.2008. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA  
ESCOLA SECUNDÁRIA BRAAMCAMP FREIRE 

 
Atribuição à Associação de Pais da Escola Secundária 
Braamcamp Freire, na Pontinha, de um apoio para a 
realização de uma palestra sobre “Alimentação Saudável”, 
no âmbito do Projecto “Semana Saudável” elaborado por 
um grupo de alunos da Faculdade de Motricidade 
Humana a cumprir o estágio pedagógico, no presente ano 
lectivo, na Escola Secundária Braamcamp Freire. Apoio 
esse concretizado através da presença de um Dietista da 
Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa, bem 
como através do respectivo acompanhamento técnico, de 
acordo com o proposto na informação nº 
Interno/2008/444, de 09.01.2008. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PARTICIPAÇÃO NO PROJECTO “DJUNTA MOM” 
(JUNTAR AS MÃOS) 

 
Atribuição de um apoio no valor de € 5.000,00 (cinco mil 
euros), à Glam Sports, para a iniciativa “Leilão Nelson 
Évora”, no âmbito do Projecto “Djunta Mom” (Juntar as 
Mãos), projecto que tem como objectivo ajudar as escolas 
de Cabo Verde, através da compra e envio de material 
escolar, de acordo com o proposto na informação 
interno/2008/692, de 14.01.2008. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

FUNDOS DE MANEIO 
 

 
 

CONSTITUIÇÃO DOS FUNDOS DE MANEIO 
DO GABINETE DA SR.ª PRESIDENTE, 
DOS VEREADORES A TEMPO INTEIRO 

E DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

Constituição dos Fundos de Maneio, conforme o 
Regulamento do Fundo de Maneio, do Gabinete da 
Senhora Presidente, dos Senhores Vereadores a tempo 
Inteiro e da Assembleia Municipal, pelo montante de 

€1.000,00 (mil euros), cada um, para o ano de 2008, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2008/648, de 14.01.2008, distribuídos pelas 
seguintes rubricas orçamentais: 
 
Sr.ª Presidente da Câmara e Vereadores a Tempo Inteiro: 
 

Orgânica Designação Valor 

01.04/02.01.08 Apoio Téc. Adm. – Material de Escritório €200,00 

01.04/02.01.21 Apoio Téc. Adm. – Outros Bens €200,00 

01.04/02.02.03 Apoio Téc. Adm. - Conservação de Bens €200,00 

01.04/02.02.11 Apoio Téc. Adm. – Representação dos Serviços €200,00 

01.04/02.02.25 Apoio Téc. Adm. – Outros Serviços €200,00 

 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal 
 

Orgânica Designação Valor 

01.01/02.01.08 Ass. Municipal – Material de Escritório €333,30 

01.01/02.01.21 Ass. Municipal – Outros Bens €250,00 

01.01/02.02.11 Ass. Municipal – Representação dos Serviços €166,70 

01.01/02.02.25 Ass. Municipal – Outros Serviços €250,00 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

CONSTITUIÇÃO DO FUNDO DE MANEIO 
PARA A DIVISÃO DE APROVISONAMENTO 

 
Constituição do Fundo de Maneio para a Divisão de 
Aprovisionamento, referente ao ano de 2008, pelo 
montante de € 3.500,00 (três mil e quinhentos euros) e 
designação da Dr.ª Paula Margarida Serra Catalão Borges 
Cardoso como responsável pelo manuseamento do 
mesmo, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2008/379, de 09.01.2008, repartido da seguinte 
forma: 
 

Orgânica Designação Valor 

0205/020121 Outros Bens €1.500,00 

0205/020225 Outros Serviços €1.500,00 

0205/020108 Material de Escritório €500,00 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

ARRANJO PAISAGÍSTICO 
 

 
 

ARRANJO PAISAGÍSTICO DO TROÇO REGULARIZADO 
DO RIO DA COSTA, ODIVELAS 

 
No Acto Público da empreitada referente ao Arranjo 
Paisagístico do Troço Regularizado do Rio da Costa, a 
Comissão de Abertura do Concurso procedeu à exclusão 
de um agrupamento de empresas, baseada no ponto 9 do 
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Programa de Concurso. Depois de encerrado o Acto 
Público, a Comissão constatou que essas empresas não 
deveriam ter sido excluídas, tendo em conta o disposto no 
Decreto-Lei n.º 12/2004, de 9 de Janeiro, pelo que propõe 
de acordo com o constante na informação n.º 
Interno/2008/655, de 14.01.2008:  
 
-A revogação do acto de exclusão do consórcio, nos 
termos do artigo 141.º do CPA; 
 
 -Que sejam notificados todos os concorrentes desse 
facto, bem como, da data, hora e local onde se irá 
proceder à abertura do invólucro com a “Proposta”;  
 
 -Que passe a constar do Ponto 9 dos Programas de 
Concurso de Empreitadas de Obras Públicas, para que 
este erro não volte a ocorrer, que “Os consórcios ou 
agrupamento de empresas poderão aproveitar das 
habilitações das empresas associadas, devendo, pelo 
menos uma delas, deter a habilitação que cubra o valor 
total da obra e respeite ao tipo de trabalhos mais 
expressivo, e cada uma das outras a habilitação que cubra 
o valor da parte da obra que se propõe executar”; 
 
 -Que seja solicitado ao Tribunal de Contas que se 
pronuncie sobre este acto da Comissão de Abertura. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

URBANISMO 
 

 
 

ANTÓNIO ARAÚJO GONÇALVES 
BAIRRO DOS PEDERNAIS, LOTE C 36, RAMADA 

SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO CAUÇÃO 
 

Substituição da hipoteca legal constituída sobre o lote C 
36 inserido no Bairro dos Pedernais, na freguesia da 
Ramada, pelo depósito caução n.º 815 de 13 de Dezembro 
de 2007, efectuado na Caixa Geral de Depósitos, em 
nome de António Araújo Gonçalves, a favor da Câmara 
Municipal de Odivelas, no valor de € 970,41 (novecentos e 
setenta euros e quarenta e um cêntimos), para garantir a 
boa execução das obras de urbanização referentes ao 
Alvará n.º 07/2001, de 7 de Setembro, de acordo com o 
proposto na informação n.º 504/PC/DGOU/DRU/ 
2007, de 19.12.2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ABEL PEREIRA DOS SANTOS 
BAIRRO SÍTIO DA VÁRZEA, LOTE 15, RAMADA 

SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO CAUÇÃO 
 

Substituição da hipoteca legal constituída sobre o lote 15 
inserido no Bairro Sítio da Várzea, na freguesia da 

Ramada, pelo depósito caução n.º 864, de 10 de 
Dezembro de 2007, efectuado na Caixa Geral de 
Depósitos, em nome de Abel Pereira dos Santos, a favor 
da Câmara Municipal de Odivelas, no valor de € 218,92 
(duzentos e dezoito euros e noventa e dois cêntimos), 
para garantir a boa execução das obras de urbanização 
referentes ao Alvará n.º 06/2000, de 8 de Setembro, de 
acordo com o proposto na informação n.º 491/PC/ 
DGOU/DRU/2007, de 11.12.2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

JOAQUIM JOSÉ BENVINDO 
BAIRRO SÍTIO DA VÁRZEA, LOTE 22, RAMADA 

SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO CAUÇÃO 
 
Substituição da hipoteca legal constituída sobre o lote 22 
inserido no Bairro Sítio da Várzea, na freguesia da 
Ramada, pelo depósito caução 1056, de 4 de Janeiro de 
2008, efectuado na Caixa Geral de Depósitos, em nome 
de Joaquim José Benvindo, no valor de € 218,92 
(duzentos e dezoito euros e noventa e dois cêntimos), 
para garantir a boa execução das obras de urbanização 
referentes ao Alvará n.º 06/2000, de 8 de Setembro, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
015/PC/DGOU/DRU/2008, de 08.01.2008. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

DUPLAVIT – CONSTRUÇÕES LDA. 
BAIRRO CASAL DOS APRÉSTIMOS, LOTE 188, RAMADA 

SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO CAUÇÃO 
 

Substituição da hipoteca legal constituída sobre o lote 188 
inserido no Bairro Casal dos Apréstimos, na freguesia da 
Ramada, pelo depósito caução n.º 1608, de 19 de Outubro 
de 2007, efectuado na Caixa Geral de Depósitos, em 
nome de Duplavit-Construções, Lda., no valor de €500,00 
(quinhentos euros), para garantir a boa execução das obras 
de urbanização referentes ao Alvará n.º 11/2001, de 30 de 
Novembro de 2001, de acordo com o proposto na 
informação n.º 469/PC/DGOU/DRU/2007, de 
05.12.2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 
 
 

PRESIDÊNCIA 
 

 
 

DESPACHO N.º 01/PRES/2008 
 

Assunto: Acompanhamento do Protocolo de Delegação 
de Competências nas Juntas de Freguesia – PDCJF 
 
Considerando que no mês de Janeiro de 2008 entrou em 
vigor a nova versão do Protocolo de Delegação de 
Competências nas Juntas de Freguesia. 
 
Considerando que a necessidades de uma avaliação regular 
e periódica de forma como são praticados todos os actos 
necessários ao exercício de competências delegadas nas 
Juntas de Freguesia através do PDCJF. 
 
Determino a constituição de um grupo de trabalho 
interdepartamental constituído pelos elementos adiante 
indicados para o acompanhamento do PDCJF. 
 
Constituição do Grupo: 
 
- Dr. David Viegas — Coordenador do Gabinete de 
Apoio às Juntas de Freguesia; 
 
- Eng.º Luís Jorge — Director do Departamento de 
Obras Municipais; 
 
- Arq.º António Sousa — Director do Departamento de 
Gestão e Ordenamento Urbanístico; 
 
- Dra. Regina Meneses — Directora do Departamento de 
Ambiente e Salubridade; 
 
- Dra. Elisabete Lucas — Chefe da Divisão da 
Fiscalização Municipal; 
 
- Dra. Helga Beirão — Chefe da Divisão de 
Aprovisionamentos. 
 
O Grupo de Trabalho, será coordenado pelo Dr. David 
Viegas.  
 
Odivelas, 11 de Janeiro de 2007 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

(a) Susana de Carvalho Amador 
 

 
 
 
 

DESPACHO N.° 02/PRES/2008 
 

Assunto: Nomeação do Dr. Manuel José Rodrigues Alves, 
no Cargo de Coordenador do Sector do Observatório de 
Saúde Odivelas Concelho Saudável, da Divisão de Saúde e 
da Prevenção das Toxicodependências. 
 
Considerando: 
 
1) As competências da Divisão de Saúde e da Prevenção 
das Toxicodependências, previstas no art° 56º do ROMO; 
 
2) A importância da desconcentração enquanto medida 
indispensável ao correcto exercício da gestão dos serviços, 
num quadro de responsabilidades partilhadas e assumidas 
aos diferentes níveis da escala hierárquica; 
 
3) O facto de exercício de funções de coordenação do 
Sector do Observatório de Saúde Odivelas Concelho 
Saudável requerer alguém com conhecimentos 
profissionais adequados; 
 
Nomeio, nos termos do art° 63° alínea f) do ROMO, o 
Dr. Manuel José Rodrigues Alves, Técnico Superior de 
Sociologia Principal do Quadro de Pessoal da Câmara 
Municipal de Odivelas, como coordenador do Sector do 
Observatório de Saúde Odivelas Concelho Saudável. 
 
Esta nomeação produz efeitos à data do presente 
despacho. 
 
16 de Janeiro de 2008 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

(a) Susana de Carvalho Amador 
 
 
 

DESPACHO N.° 03/PRES/2008 
 

Assunto: Nomeação do Dr. Pedro Aires de Cruz 
Vasconcelos Fernandes, no Cargo de Coordenador do 
Sector de Prevenção das Toxicodependências e das 
Doenças Infecto-Contagiosas, da Divisão de Saúde e da 
Prevenção das Toxicodependências 
 
Considerando: 
 
1) As competências da Divisão de Saúde e da Prevenção 
das Toxicodependências, previstas no art° 56° do ROMO; 
 
2) A importância da desconcentração enquanto medida 
indispensável ao correcto exercício da gestão dos serviços, 
num quadro de responsabilidades partilhadas e assumidas 
aos diferentes níveis da escala hierárquica; 
 
3) O facto de exercício de funções de coordenação do 
Sector de Prevenção das Toxicodependências e das 
Doenças Infecto-Contagiosas requerer alguém com 
conhecimentos profissionais adequados: 
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Nomeio, nos termos do artº 63° alínea f) do ROMO, o 
Dr. Pedro Aires de Cruz Vasconcelos Fernandes, Técnico 
Superior de Psicologia de 2.ª classe do Quadro de Pessoal 
da Câmara Municipal de Odivelas, como Coordenador do 
Sector de Prevenção das Toxicodependências e das 
Doenças Infecto-Contagiosas.  
 
Esta nomeação produz efeitos à data do presente 
despacho. 
 
Odivelas 16 de Janeiro de 2008 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

(a) Susana de Carvalho Amador 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OUTROS DESPACHOS 
 

 
 

DESPACHO N.° 5/GVMFF/2007 
 
Assunto: Despacho de Subdelegação de Competências da 
Senhora Vereadora Maria Fernanda Marcelo Faria Duarte 
Franchi, no Adjunto do seu Gabinete de Apoio Pessoal, 
Senhor Dr. Hugo Manuel dos Santos Martins. 
 
Por força do estabelecido no n.º 4 do Art.º 73º da Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11 Janeiro, e genericamente no Artigo 35º do 
Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Setembro, bem como 
no Decreto-Lei n.º 262/88, de 23 de Julho, aplicável nos 
termos do n.º 6 do Artigo 74º da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro, e em aditamento ao meu Despacho 
08/GVMFF/2006, de 23 de Outubro de 2006, subdelego, 
pelo presente Despacho, durante o período de 21 de 
Dezembro de 2007 a 6 de Janeiro de 2008, data em que 
me encontrarei ausente por motivo de férias, no Adjunto 
do meu Gabinete de Apoio Pessoal, Senhor Dr. Hugo 
Manuel dos Santos Martins, as seguintes competências 
que me foram delegadas: 
 
- Recepcionar e encaminhar para os respectivos serviços, 
toda a correspondência dirigida ao Departamento Sócio-
Cultural. 
- Praticar todos os actos e formalidades de carácter 
instrumental necessários à instrução dos processos, no 
âmbito das atribuições do Departamento Sócio-Cultural. 
 
As competências ora subdelegadas poderão ser revogadas 
a todo o tempo, desde que as circunstâncias o justifiquem 
e, bem assim, poderão ser revogados quaisquer actos 
praticados pelo subdelegado. 
 
Do exercício das competências ora subdelegadas, deverá o 
subdelegado prestar ao delegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
O presente Despacho vigorará pelo período determinado, 
data a partir do qual se manterá em plena eficácia apenas, 
o anterior Despacho de Subdelegação de competências, 
Despacho 08/GVMFF/2006, de 23de Outubro de 2006. 
 
Odivelas, 20 de Dezembro de 2007. 
 

A VEREADORA 
(a) M.ª Fernanda Franchi 
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DECISÕES COM EFICÁCIA EXTERNA 
 

 
 
 

Financeira 
 

 
 
Despachos de autorização de pagamento exarados pela  
Sr.ª Presidente de Câmara, pelo Sr. Director do DGAF, e pelo 
Chefe da Divisão Financeira, nos termos da Informação n.º 
486/2008, de 10 de Janeiro de 2008, no âmbito da Divisão 
Financeira: 
 
Despachos exarados pela Sr.ª Presidente de Câmara: 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à empresa “XIX Construção, Projectos e 
Gestão, Lda”, no valor de € 4.314,55, referente a juros de mora, 
de acordo com a Informação nº21399/2007 de 15-11-2007. 
Decisão da Sr.ª Presidente: Autorizo, nos termos propostos. 
Data de Decisão: 10-12-2007 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à empresa “Prológica – Sistemas 
Informáticos, S.A.”, no valor de € 7.969,30, referente a juros de 
mora, de acordo com a Informação nº19279/2007 de 15-10-
2007. 
Decisão da Srª Presidente: Autorizo, nos termos propostos. 
Data de Decisão: 10-12-2007 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à empresa “Tecnisan – Construções 
Técnicas e Saneamento, S.A.”, no valor de € 20.667,89, referente 
a juros de mora, de acordo com a Informação nº23775/2007 de 
27-12-2007. 
Decisão da Srª Presidente: Autorizo, nos termos propostos. 
Data de Decisão: 27-12-2007 
 
 
Despachos exarados pelo Sr. Director do DGAF: 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à empresa “Prológica – Sistemas 
Informáticos, S.A.”, no valor de € 1.734,86, referente a juros de 
mora, de acordo com a Informação nº4782/2007 de 09-03-2007. 
Decisão da Sr. Director do DGAF: Concordo e Autorizo. 
Data de Decisão: 07-12-2007 
 
 
Despachos exarados pelo Sr. Chefe da Divisão Financeira: 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à empresa “Valorsul, S.A.”, no valor de € 
276,98, referente a juros de mora, de acordo com a Informação 
nº22871/2007 de 17-09-2007. 
Decisão do Sr. Chefe da Divisão Financeira: Tomei 
conhecimento e autorizo o cabimento, compromisso e 
pagamento. 
Data de Decisão: 06-12-2007 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à empresa “Valorsul, S.A.”, no valor de € 
276,98, referente a juros de mora, de acordo com a Informação 
nº23140/2007 de 12-12-2007. 

Decisão do Sr. Chefe da Divisão Financeira: Tomei 
conhecimento e autorizo o cabimento, compromisso e 
pagamento. 
Data de Decisão: 12-12-2007 
 
 
 

 

Ambiente e Salubridade 
 

 
 
Decisões com eficácia externa tomadas ao abrigo das 
competências delegadas pelo Despacho n.º 53/PRES/2006,  
de 8 de Março de 2006, durante o período compreendido entre 
25 de Outubro a 31 de Dezembro de 2007, nos termos da 
Informação n.º Interno/2008/385, de 9 de Janeiro de 2008: 
 
Divisão de Ambiente 
 
Edoc 75112 – Inf. Interno/2007/20022 de 2007-10-24 
Assunto: Proposta de pagamento da factura nº 703203, no valor 
de € 68.244.00 (sessenta e oito mil duzentos e quarenta e quatro 
euros), valor com IVA incluído à taxa de 21 %, à Empresa Dias 
Verdes, Lda, referente a intervenção de limpeza e desobstrução 
da Ribeira das Dálias, Freguesia de Famões, iniciada a 13 de 
Junho e terminada a 22 de Junho. 
Decisão: Ao DGAF/DF para os procedimentos solicitados. 
Data: 2007/10/26 
 
Edoc 90583 – Inf. Interno/2007/23031 de 2007-12-11 
Assunto: Proposta de Pagamento da factura nº 2007000128 da 
Empresa Agrária Verde – Construção de Jardins Unipessoal, 
Lda, no valor de € 18.144 (dezoito mil cento e quarenta e quatro 
euros), valor com IVA incluído à taxa de 5 %, referente a serviço 
de intervenção de corte e limpeza de vegetação no terreno 
municipal designado “Casal de Santo André” – Póvoa de Santo 
Adrião – entre 30 de Março e 20 Novembro 2006. 
Decisão: Ao DGAF/DF para o procedimento solicitado. 
Data: 2007/12/12 
 
 
Divisão de Prevenção Hígio-Sanitária 
 
Edoc 52080 – Inf. Interno/2007/20017 de 2007-10-24 
Processo 21/2003-MO-DAS/DPHS 
Assunto: Proposta de pagamento da factura nº 07000546 
`Empresa SUMA – Serviços Urbanos e Meio Ambiente, S.A, no 
valor de € 16.760,18 (dezasseis mil setecentos e sessenta euros e 
dezoito cêntimos), valor com IVA incluído à taxa de 5 %, 
referente ao serviço de lavagem mecânica de ruas do município. 
Decisão: Ao DGAF/DF para o procedimento solicitado. 
Data: 2007/10/26 
Inf. Interno/2007/21352 de 2007/11/14 
Assunto: Proposta de pagamento da factura nº 22.00329 da 
Valorsul, no valor de € 7.049.20 (sete mil e quarenta e nove 
euros e vinte cêntimos), valor com IVA incluído à taxa de 5 %, 
referente à utilização do sistema para deposição de resíduos 
sólidos urbanos e equiparados, no mês de Setembro, 
provenientes das intervenções de limpeza de estaleiros das 
Freguesias de Odivelas e Póvoa de Santo Adrião. 
Decisão: Ao DGAF/DF para os efeitos solicitados. 
Data: 2007/11/23 
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Edoc 86562 – Inf. Interno 2007/21723 de 2007/11/21 
Assunto: Proposta de pagamento da factura nº 8215 2007 da 
AMBIMED, no valor de € 120.75  (cento e vinte euros e setenta 
e cinco cêntimos), valor com IVA incluído à taxa de 5 , referente 
ao serviço de remoção e encaminhamento dos resíduos do 
Consultório Veterinário Municipal, no terceiro trimestre de 
2007. 
Decisão : Ao DGAF/DF para o procedimento solicitado. 
Data: 2007/11/23 
 
Edoc 85692 – Inf. Interno/2007/21468 de 2007/11/26 
Assunto: Proposta de pagamento da factura nº FT. 21.00544 da 
Valorsul no valor de € 456.80 (quatrocentos e cinquenta e seis 
euros e oitenta cêntimos), valor com IVA incluído à taxa de 5 %, 
referente à deposição de resíduos sólidos urbanos e equiparados, 
durante o mês de Outubro, provenientes da actividade de 
varredura mecânica executada nos arruamentos do município. 
Decisão: Ao DGAF/DF para o procedimento solicitado. 
Data: 2007/11/29 
 
Edoc 86400 – Inf. Interno/2007/22176 de 2007/11/27 
Assunto: Proposta de pagamento da factura nº FT. 22.00370 da 
Valorsul, no valor de € 6.252.87 (seis mil duzentos e cinquenta e 
dois euros e oitenta e sete cêntimos), valor com IVA incluído à 
taxa de 5 %, referente  à entrega de resíduos sólidos urbanos no 
Aterro Sanitário de Mato da Cruz, decorrente das intervenções 
realizadas durante o mês de Outubro. 
Decisão: Ao DGAF/DF para o procedimento solicitado. 
Data: 2007/12/03 
 
Inf. Interno/2007/22909 de 2007/12/07 
Assunto: Proposta de pagamento da factura nº FT 22 00423 da 
Valorsul, no valor de € 1.116.98 (mil cento e dezasseis euros e 
noventa e oito cêntimos), valor com IVA incluído à taxa de 5 %, 
referente à deposição de resíduos sólidos urbanos e equiparados, 
no mês de Novembro, provenientes das intervenções de limpeza 
de espaços públicos na Freguesia da Pontinha e da actividade de 
varredura mecânica executada nos arruamentos do município, no 
Aterro Sanitário Mato Cruz. 
Decisão: Ao DGAF/DF para os procedimentos solicitados. 
Data: 2007/12/21 
 
Inf. Interno/2007/22910 de 2007/12/07 
Assunto: Proposta de pagamento da factura nº FT 21 00580 da 
Valorsul, no valor de € 328.98 (trezentos e vinte e oito euros e 
noventa e oito cêntimos), valor com IVA incluído à taxa de 5 %, 
referente à deposição de resíduos sólidos urbanos e equiparados 
durante o mês de Novembro. 
Decisão: Ao DGAF/DF para o procedimento solicitado. 
Data: 2007/12/21 
 
 
Divisão de Parques e Jardins 
 
Edoc 85742 – Inf. Interno/2007/21595 de 2007/11/16 
Processo: 61/2006/PV-DAS/DPJ 
Assunto: Proposta de pagamento da factura nº 10000610 da 
Plantiagro – Construção e Manutenção de Espaços Verdes, Lda, 
no valor de € 1.190,64 (mil cento e noventa euros e sessenta e 
quatro cêntimos), valor com IVA incluído à taxa de 21 %, 
referente à manutenção do Parque Urbano da Póvoa, efectuada 
no período de 2007/10/23 a 2007/11/22. 
Decisão: Ao DGAF/DF para o procedimento solicitado. 
Data: 2007/11/21 
 
 
 

Edoc 87804 – Inf. Interno 2007/21922 de 2007/11/22 
Processo 18/2002/MO-da/DEV 
Assunto: Proposta de compromisso e pagamento da factura nº 
07.40 da empresa Oásis, no valor de € 76.73 (setenta e seis euros 
e setenta e três cêntimos), valor com IVA incluído à taxa legal 
em vigor, referente à aquisição de gasolina para as máquinas da 
Divisão de Parques e Jardins/Sector Viveiros Municipais, 
efectuada nos meses de Julho, Agosto e Setembro. 
Decisão: Ao DGAF/DF para o procedimento solicitado. 
Data: 2007/11/27 
 
Edoc 94282 – Inf. Interno/2007/22844 de 2007/12/07 
Processo 61/2006/PV-DAS/DPJ 
Assunto: Proposta de pagamento das facturas nº 10000411, 
10000539 e 10000688 da Plantiagro – Construção e Manutenção 
de Espaços Verdes, Lda, no valor de € 1.190.64 (mil cento e 
noventa euros e sessenta e quatro cêntimos), cada, perfazendo 
um total de € 3.571,92 (três mil quinhentos e setenta e um euros 
e noventa e dois cêntimos), valor com IVA incluído à taxa de 21 
%, referente à manutenção do Parque Urbano da Póvoa, 
efectuada nos períodos de 2007/07/23 a 2007/08/22, 
2007/08/23 a 2007/09/22 e 2007/09/23 a 2007/10/22. 
Decisão: Ao DGAF/DF para os procedimentos solicitados. 
Data: 2007/12/14 
 
Edoc 93998 – Inf. Interno/2007/23135 de 2007/12/12 
Processo 18/2002/MO-DA/DEV 
Assunto: Proposta de cabimento, compromisso e pagamento da 
factura nº 07.42 da empresa Oásis, no valor de € 213,88 
(duzentos e treze euros e oitenta e oito cêntimos), valor com 
IVA incluído à taxa de 21 %, referentes a aquisição de gasóleo 
para equipamento mecânico para limpeza dos terrenos e abertura 
de covas para plantação de árvores, no âmbito da iniciativa “Mil 
Milhões de Árvores para o Planeta”. 
Decisão: Ao DGAF/DF para os efeitos solicitados. 
Data: 2007/12/18 
 
 
Decisões com eficácia externa tomadas ao abrigo das 
competências delegadas pelo Despacho n.º 
53/PRES/2006, de 8 de Março de 2006, durante o período 
compreendido entre 25 de Outubro a 31 de Dezembro de 
2007, nos termos da Informação n.º Interno/2008/385, de 9 
de Janeiro de 2008: 
 
Médico Veterinário Municipal 
 
Processo AT.07.02/1-2005 
Edoc 85049 
Inf. Interno/20965/2007 de 2007-11-07 
Assunto: Proposta de cabimento, compromisso e pagamento da 
factura nº B-82, emitida pela Fundação São Francisco de Assis , 
no valor de € 3.025 (três mil e vinte e cinco euros), valor com 
Iva incluído à taxa de 21 % , no âmbito do Contrato de 
Prestação de Serviços nº 08/05 – Recolha, Tratamento e 
Encaminhamento de Animais Errantes, referente ao serviço 
efectuado no mês de Outubro de 2007. 
Decisão: 1) À Sra. Presidente para a competente autorização. 2) 
Ao DGAF/DF para os efeitos solicitados. 
Data: 2007/11/09 
 
Processo Nº 11.14./04-2007 
Edoc 91072 
Inf. Interno/22479/2007 
Assunto: Proposta de cabimento, compromisso e pagamento da 
factura nº M070990010501 da Câmara Municipal de Lisboa, 
Departamento de Higiene Urbana e Resíduos Sólidos, no valor 
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de € 51,18 (cinquenta e um euros e dezoito cêntimos), valor com 
Iva incluído á taxa de 21 %, referente à cremação de cadáveres 
de animais no Canil Municipal de Lisboa durante o mês de 
Outubro de 2007. 
Decisão: Ao DGAF/DF para os procedimentos solicitados. 
Data: 2007/12/05 
 
Processo AT.07.02/1-2005 
Edoc 92636 
Inf. Interno/22765/2007 de 2007/12/06 
Assunto: Proposta de cabimento, compromisso e pagamento da 
factura nº B-85, emitida pela Fundação São Francisco de Assis , 
no valor de € 3.025 (três mil e vinte e cinco euros), valor com 
Iva incluído à taxa de 21 % , no âmbito do Contrato de 
Prestação de Serviços nº 08/05 – Recolha, Tratamento e 
Encaminhamento de Animais Errantes, referente ao serviço 
efectuado no mês de Novembro de 2007. 
Decisão: Ao DGAF/DF para o procedimento solicitado. 
Data: 2007/12/09 
 
 
 

 

Habitação, Saúde e Assuntos Sociais 
 

 
 
Decisões com eficácia externa, tomadas no âmbito do 
Departamento de Habitação, Saúde e Assuntos Sociais, pelo 
Senhor Vereador José Esteves, ao abrigo das competências 
subdelegadas pelo Despacho n.º 54/PRES/2006, nos termos da 
Informação n.º Interno/2008/564, de 11 de Janeiro de 2008, 
referente ao período de 12 de Dezembro de 2007 a 09 de Janeiro 
de 2008: 
 
Departamento de Habitação Saúde e Assuntos Sociais 
 
Sector de Reabilitação de Habitação 
 
EDOC/2007/94026 
Interno/2007/22882 de 2007-12-07 
Assunto: Reparação de urgência em prédio municipal sito na 
Praceta 25 de Agosto nº 2 – Famões.  
Decisão: Ao DGAF/DF para pagamento à firma “ Armando 
Ferreira & Filhos, Lda.”, através da factura nº 310, no valor de € 
991,75 + IVA à taxa (5%) legal em vigor, referente à empreitada 
de obras de reparação urgente em prédio municipal, sito na 
Praceta 25 de Agosto, nº 2 – Famões.  
Data: 2007-12-18 
 
 
 
Decisões com eficácia externa, tomadas no âmbito do 
Departamento de Habitação, Saúde e Assuntos Sociais, 
pelo Senhor Vereador José Esteves, ao abrigo das 
competências subdelegadas pelo Despacho n.º 
54/PRES/2006, nos termos da Informação n.º 
Interno/2008/570, de 11 de Janeiro de 2008, referente ao 
período de 12 de Dezembro de 2007 a 09 de Janeiro de 2008: 
 
Departamento de Habitação Saúde e Assuntos Sociais 
 
EDOC/2008/1115 
Interno/2008/217 de 2008-01-07 
Assunto: 2ª Fase da Alienação de fogos municipais – Praceta 25 
de Agosto, 01, 3º Dtº - Quinta das Pretas, Famões – Pedido de 
alienação da habitação.  

Decisão: Reabertura do processo de alienação referente ao fogo 
– Praceta 25 de Agosto, 1 – 3º Dto. – Quinta das Pretas, Famões 
– Titular: António Sousa Augusto, sendo o valor da venda de € 
11.258,27.   
Data: 2008-01-08 
 
 
Sector de Gestão do Parque Habitacional  
 
EDOC/2007/86532   
Interno/2007/23028 de 2007-12-10 
Assunto: Assinatura do Contrato e Atribuição de Renda. Fogo: 
Urbanização da Arroja, Casal do Marco, Lote 23, R/C Dto. - 
Odivelas 
Decisão: Celebração de contrato de arrendamento e atribuição 
de renda, no valor mensal de € 4,62, com início de pagamento 
em Janeiro de 2008, considerando a composição e respectivos 
rendimentos do agregado familiar de Maria da Conceição Ribeiro 
da Cunha, residente no fogo municipal sito na Urbanização da 
Arroja, Casal do Marco, Lote 23 – R/C Dto. – Odivelas.  
Data: 2007-12-13 
 
Interno/2007/23228 de 2007-12-12 
Assunto: Assinatura do Contrato e Atribuição de Renda. Fogo: 
Avenida Prof. Dr. Abreu Lopes, 54, 3º Esq. – Odivelas. Titular: 
Maria Helena da Encarnação Guarda. 
Decisão: Celebração de contrato de arrendamento e atribuição 
de renda, no valor mensal de € 10,11, com início de pagamento 
em Janeiro de 2008, considerando a composição e respectivos 
rendimentos do agregado familiar de Maria Helena da 
Encarnação Guarda, residente no fogo municipal sito na 
Avenida Prof. Dr. Augusto Abreu Lopes, nº 54 – 3º Esq.º - 
Odivelas.  
Data: 2007-12-18 
 
EDOC/2007/96886 
Processo nº 0903/113-2004 
Interno/2007/23537 de 2007-12-18 
Assunto: Regularização de Dívida. Fogo: Rua Bordalo Pinheiro, 
4, 1º Dtoº - Odivelas. Titular: Joaquim Leal 
Decisão: Regularização da dívida referente a rendas em atraso do 
ano de 2004 ao ano de 2007 – Fogo Municipal: Rua Bordalo 
Pinheiro, nº 4 – 1º Dtº. – Odivelas – Inquilino: Joaquim Leal, no 
valor de € 404,74, através de um plano de regularização de 18 
prestações mensais, no valor de € 22,49 cada e uma prestação 
inicial no valor de € 22,41, com início em Fevereiro de 2008. 
Data: 2007-12-21 
 
 
Sector de Intervenção Social 
 
Interno/2007/21840 de 2007-11-20 
Assunto: Situação do agregado de Silvino Garcia Cardoso, 
residente na construção precária 2N, do Bairro do Barruncho. 
Decisão: Integração no PER, construção Precária 2N – Bairro 
do Barruncho, do agregado familiar composto por Silvino 
Garcia Cardoso (titular), Maria de Fátima Moreira Borges 
(companheira), Edton Wagner Moreira Cardoso (filho), e Edgar 
Eidrice Moreira Cardoso (filho). 
Data: 2007-12-11 
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Sector de Reabilitação de Habitação 
 
EDOC/2007/87795  
Interno/2007/22966 de 2007-12-10 
Assunto: Inquérito Administrativo. Reparação de emergência no 
prédio municipal sito na Praceta Alice Pestana, nº 4, Arroja – 
Odivelas”.  
Decisão: Inquérito Administrativo relativo a “ Reparação de 
emergência no prédio municipal sito na Praceta Alice Pestana, nº 
4, Arroja – Odivelas”, adjudicada à empresa Desentope, 
Técnicas de Limpeza Mecanizadas, Lda, através de afixação do 
edital nº 138/VJE/2007, pelo que, durante quinze dias que 
decorrem a partir da data de afixação deste, acrescidos de mais 
oito, poderão os interessados apresentar quaisquer reclamações, 
sendo que não serão consideradas as reclamações apresentadas 
fora do prazo acima estabelecido.   
Data: 2007-12-18 
 
 
 

 

Educação, Cultura e Juventude 
 

 
 
Decisões tomadas pela Senhora Vereadora Maria Fernanda 
Franchi, ao abrigo das competências delegadas, durante o 
período de 10 de Dezembro de 2007 a 11 de Janeiro de 2008, no 
âmbito do Despacho n.º 10/PRES/2005, nos termos da 
Informação n.º Interno/2008/619, de 11 de Janeiro de 2008: 
 
Departamento Sociocultural 
 
Direcção, Apoio Técnico e Admistrativo 
 
Informação n.º: Interno/2007/22771 
Assunto: Transferência de verba para a Associação Sénior de 
Odivelas, no âmbito do pagamento de uma Bolsa de Estudo a 
uma aluna da Universidade Sénior de Odivelas, no valor de €40  
Decisão: De acordo. Ao DGAF/DF para pagamento de acordo 
com a proposta.     
Data: 11-12-2007 
 
 
Divisão da Educação 
 
Informação n.º: Interno/2007/23064 
Assunto: Compromisso e Transferência de verba para 
pagamento do 1.º Período Escolar de Transportes Escolares à 
Junta de Freguesia de Odivelas, no valor de €3.971  
Decisão: Ao DGAF/DF para compromisso e respectiva 
transferência para a JFO da verba referente aos transportes 
escolares dos alunos.     
Data: 26-12-2007 
 
Informação n.º: Interno/2007/23214 
Assunto: Compromisso e Pagamento do Subsídio de “Auxílios 
Económicos” aos Agrupamentos de Escolas do Concelho de 
Odivelas, relativo ao ano lectivo 2007/2008, no valor de €143,96  
Decisão: Ao DGAF/DF para compromisso e pagamento do 
subsídio de “Auxílios Económicos”, aos referidos 
Agrupamentos, com o meu parecer de concordância.     
Data: 26-12-2007 
 
Informação n.º: Interno/2007/23313 
Assunto: Compromisso e Pagamento do Subsídio de “Auxílios 
Económicos” aos Agrupamentos de Escolas do Concelho de 

Odivelas, relativo ao ano lectivo 2007/2008 respectivo estorno, 
no valor de €35,99  
Decisão: Ao DGAF/DF para Compromisso e pagamento do 
subsídio de “Auxílios Económicos”, ao referido Agrupamento 
de Escolas; Proceder ao estorno da verba referido, conforme o 
exposto.     
Data: 17-12-2007 
 
Informação n.º:Interno/2007/23449 
Assunto: Compromisso e Transferência de verba para 
pagamento do 1.º Período Escolar de Transportes Escolares à 
Junta de Freguesia de Odivelas – Aditamento, no valor de 
€758,20.  
Decisão: Ao DGAF/DF para compromisso e respectiva 
transferência para a JFO das verbas referentes aos transportes 
escolares dos alunos.     
Data: 26-12-2007 
 
Informação n.º: Interno/2007/23457 
Assunto: Compromisso e Transferência de verba para 
pagamento do 1.º Período Escolar de Transportes Escolares à 
Junta de Freguesia de Olival Basto – Aditamento, no valor de 
€132,80.  
Decisão: Ao DGAF/DF para compromisso e respectiva 
transferência para a JFOB das verbas referentes aos transportes 
escolares dos alunos.     
Data: 26-12-2007 
 
Informação n.º: Interno/2007/23515 
Assunto: Compromisso e Transferência de verba para 
pagamento do 1.º Período Escolar de Transportes Escolares à 
Junta de Freguesia da Ramada – Aditamento, no valor de 
€255,10.  
Decisão: Ao DGAF/DF para compromisso e respectiva 
transferência para a JFR das verbas referentes aos transportes 
escolares dos alunos.     
Data: 26-12-2007 
 
Informação n.º: Interno/2007/31403 
Assunto: Projecto “Vigilantes Patrulheiros” – Pagamento à 
Rodoviária de Lisboa, referente ao mês de Novembro de 2007, 
no valor de €255,45.  
Decisão: Concordo. Ao DGAF/DF para compromisso e 
pagamento de acordo com a proposta.     
Data: 17-12-2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


