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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

1188..ªª  RREEUUNNIIÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  
 

RReeaalliizzaaddaa  eemm  2233  ddee  SSeetteemmbbrroo  ddee  22000099  
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

PROTOCOLO ADICIONAL 
 

 
 

JUNTA DE FREGUESIA DA PÓVOA SANTO ADRIÃO 
 

Protocolo Adicional ao abrigo do Protocolo de Delegação 
de Competências nas Juntas de Freguesia, nos termos da 
alínea b), do n.º 1 e n.º 3 do artigo 4º do (PDCJF), a 
celebrar entre o Município de Odivelas e a Junta de 
Freguesia da Póvoa de Santo Adrião, para manutenção de 
Zona Verde Envolvente ao edifício de habitação na Rua 
Aquilino Ribeiro, Freguesia da Póvoa de Santo Adrião. O 
Município de Odivelas obriga-se a transferir anualmente 
para a Junta de Freguesia os meios financeiros necessários 
no montante de €684,90 (seiscentos e oitenta e quatro 
euros e noventa cêntimos), de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2009/11427, de 2009-09-07, 
conforme minuta de protocolo anexa à informação. 

 
 

“Minuta de Protocolo Adicional de Delegação de 
Competências de Manutenção e Conservação de Zonas 
Verdes e Espaços Ajardinados ao Abrigo da Alínea b) do 
n.º 1 e n.º 3 do artigo 4.° do PDCJF 
 
Entre: 
 
MUNICÍPIO DE ODIVELAS, pessoa colectiva de direito 
público n.º 504 293 125, com sede nos Paços do 
Concelho, Quinta da Memória, na Rua Guilherme Gomes 
Fernandes, em Odivelas, representada pela Presidente da 
sua Câmara Municipal, Senhora Dra. Susana Carvalho 
Amador, 
 
E 
 
JUNTA DE FREGUESIA DA PÓVOA DE SANTO ADRIÃO, com 
sede no Largo Agostinho Marques Pinho, Lt. A, na Póvoa 
de Santo Adrião, representada pelo seu Presidente, Senhor 
Domingos Norberto Cardoso Cabaço, é celebrado e 
reciprocamente aceite o presente protocolo adicional de 
delegação de competências, nos termos do estabelecido na 

alínea b) do n.º 1 e n.º 3 do artigo 4.° do Protocolo de 
Delegação de Competências nas Juntas de Freguesia 
vigente nesta data e da Deliberação da Câmara Municipal 
de Odivelas tomada na sua …………..Reunião Ordinária 
de (data), que se regerá pelas seguintes cláusulas: 

 
Cláusula Primeira 

 
A Junta de Freguesia da Póvoa de Santo Adrião, obriga-se 
a manter a zona verde envolvente ao edifício de habitação 
na Rua Aquilino Ribeiro, freguesia da Póvoa de Santo 
Adrião, nos termos do estabelecido no Regulamento de 
Espaços Verdes Parques e Jardins da Câmara Municipal 
de Odivelas, sendo expressamente proibido efectuar 
alterações às zonas verdes, sem a prévia autorização da 
Divisão de Parques e Jardins. 

 
Cláusula Segunda 

 
O Município de Odivelas obriga-se a transferir 
anualmente para a Junta de Freguesia os meios financeiros 
necessários no montante de 684,90 € (seiscentos e oitenta 
e quatro euros e noventa cêntimos). 

 
Cláusula Terceira 

 
A Junta de Freguesia da Póvoa de Santo Adrião obriga-se 
a manter a integridade das árvores e arbustos existentes na 
referida zona verde, mantendo a sua forma e crescimento 
natural, sendo expressamente proibido a poda sem o 
acompanhamento técnico da Divisão de Parques e Jardins. 

 
Cláusula Quarta 

 
A Junta de Freguesia da Póvoa de Santo Adrião obriga-se 
a cumprir todas as orientações técnicas fornecidas 
extraordinariamente pelos técnicos municipais com o 
objectivo de assegurar a melhor manutenção da zona 
verde em causa. 

 
Cláusula Quinta 

 
A Junta de Freguesia da Póvoa de Santo Adrião obriga-se 
a permitir que a manutenção dos espaços verdes, seja 
acompanhada pelos técnicos municipais com o objectivo 
de verificação da sua conformidade. 
 
Odivelas de …. de ……………….de ……. 
 
A Presidente da Câmara Municipal 
 
O Presidente da Junta de Freguesia” 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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CONTRATO DE COMODATO 
 

 
 

CELEBRAÇÃO DE NOVO CONTRATO DE COMODATO COM A 
LIGA PORTUGUESA CONTRA A SIDA 

 
Revogação do Contrato de Comodato nº 011/DP/2006, 
celebrado em 2 de Junho de 2006, (Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 10 de 2006, página 13). 
Celebração de Novo Contrato de Comodato entre o 
Município de Odivelas e a Liga Portuguesa Contra a Sida, 
através do qual é comodatada a sala com n.º 4 do imóvel 
localizado na Rua Júlio Borba com entrada pelo parque de 
estacionamento do Pingo Doce, descrito na Conservatória 
do Registo Predial de Odivelas sob a ficha 381 da 
freguesia da Póvoa de Santo Adrião e inscrita na matriz 
predial urbana sob o artigo 1562, de acordo com o 
proposto na informação nº interno/2009/11840, de 2009-
09-16, e nos termos da minuta anexa à informação. 

 
 

“Contrato de Comodato N° 000/DP/2000 
 
 

ENTRE 
 
O Município de Odivelas, com sede na Quinta da 
Memória, Rua Guilherme Gomes Fernandes, 2675 
Odivelas, pessoa colectiva com o nº 504 293 125, 
representado pela Presidente da Câmara Municipal, 
Susana de Fátima Carvalho Amador, casada, portadora do 
BI nº 7740330, emitido em 02-03-2006 pelo SIC de 
Lisboa, natural da Freguesia de Alagoa, Concelho de 
Portalegre, com domicílio profissional na Quinta da 
Memória, Rua Guilherme Gomes Fernandes, Odivelas, 
adiante designado por Comodante, 
 
e 
 
____________ com sede na ,com o número de pessoa 
colectiva ____________ representada por 
_________________, natural da Freguesia de 
______________ Concelho de ________________, 
portador do Bilhete de Identidade nº ______________, 
emitido em _______________, pelo SIC de Lisboa, 
contribuinte fiscal n° _________________, residente na 
_____________ na qualidade de ________________, 
adiante designada por Comodatária, 
 
é celebrado e reciprocamente aceite o presente contrato, o 
qual se rege pelas cláusulas seguintes e, no que for omisso, 
pela legislação aplicável:  

 
Cláusula 1ª 

 
O Comodante é proprietário e legítimo possuidor do 
imóvel sito na Rua Júlio Borba com entrada pelo parque 
de estacionamento do Pingo Doce, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Odivelas sob a ficha 

381 da freguesia da Póvoa de Santo Adrião e inscrita na 
matriz predial urbana sob o artigo 1562, com o valor 
patrimonial de €104.702,61. 

 
Cláusula 2ª 

 
Pelo presente contrato é comodatada a sala com n°4 do 
imóvel melhor identificado na cláusula anterior, que se 
encontra delimitada a cor azul na planta anexa (doc. 1). 

 
Cláusula 3ª 

 
A sala ora comodatada destina-se exclusivamente à 
prossecução das atribuições da Comodatária. 

 
Cláusula 4ª 

 
O presente contrato é celebrado pelo prazo de cinco anos 
renovável, salvo se qualquer das partes o denunciar com 
aviso prévio de 180 dias relativamente à data do seu 
termo. 

 
Cláusula 5ª 

 
1 - A Comodatária poderá proceder às obras que 
considere úteis e necessárias à prossecução dos fins a que 
se destina a sala comodatada, desde que previamente 
autorizadas pelo Comodante. 
 
2 - A Comodatária obriga-se a proceder às obras de 
reparação e conservação na sala comodatada. 

 
Cláusula 6ª 

 
1 - As despesas de água, electricidade, limpeza e seguro de 
paredes são da responsabilidade do Comodante. 
 
2 - São ainda da responsabilidade do Comodante as 
despesas relativas ao telefone e à internet com acesso 
limitado até ao limite de €100,00 (cem euros) para a 
primeira e €50,00 (cinquenta euros) para a segunda. 
 
3 - A Comodatária obriga-se pelo presente contrato a 
pagar os valores que excederem os limites de pagamento 
do telefone e internet estipulados no número anterior. 
 
4 - No caso da Comodatária exceder os valores 
estabelecidos no número dois desta cláusula e não 
proceder ao seu pagamento no prazo estipulado na factura 
apresentada a pagamento, o Comodante tem o direito de 
mandar suspender os serviços de telefone e internet. 
 
5 - No caso de ser suspenso o serviço de telefone e 
internet a reactivação destes serviços corre por conta da 
Comodatária. 

 
Cláusula 7ª 

 
1 - Findo o contrato a sala comodatada será restituída em 
bom estado de conservação ao Comodante e sem direito a 



 
 
 
 

Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
 

 
Ano X - N.º 18 6 de Outubro de 2009 11 

 

qualquer indemnização à Comodatária pelas obras por 
esta realizadas. 
2 - A Comodatária poderá levantar as benfeitorias, apenas 
no caso de não provocar detrimento do imóvel, não tendo 
direito a haver o valor delas no caso contrário. 

 
Cláusula 8ª 

 
1 - Com a assinatura do presente contrato, as partes 
acordam revogar o contrato de comodato nº 
011/DP/2006, celebrado em 2 de Junho. 
 
2 - Em virtude da revogação referida no número anterior 
a Comodatária entrega, neste acto, ao Comodante as 
chaves das instalações procedendo deste modo à sua 
entrega. 
 
3 - A Comodatária, apesar da revogação do contrato 
mencionado no número um da presente cláusula, 
responsabiliza-se pelo pagamento do valor que exceda os 
limites aí estabelecidos para as despesas de internet e 
telefone que venham a ser cobradas ao Comodante até à 
entrega efectiva das instalações. 

 
Cláusula 9ª 

 
Para resolução dos litígios emergentes do presente 
contrato será competente o Tribunal da Comarca de 
Loures, com expressa renúncia a qualquer outro. 
 
O presente contrato é feito em duas vias, ficando um 
exemplar em poder de cada uma das partes. 
 
Isento/sujeito a imposto de Selo, ao abrigo da al. ..., do 
nº..., do art. ... da Lei 159/99, de 11 de Setembro alterada 
pelo DL n°287/2003, de 12 de Novembro. 
 
Odivelas, …. de Setembro de 2009 
 
O Comodante  
 
A Comodatária” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PLANO DE CONTINGÊNCIA 
 

 
 

PLANO DE CONTINGÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE ODIVELAS PARA A PANDEMIA DA GRIPE A 

 
Plano de Contingência para a Pandemia da Gripe A 
(H1N1) da Câmara Municipal de Odivelas, com o 
objectivo de evitar o contágio e prevenir o alastramento 
da doença e de garantir o bom funcionamento da Câmara 
Municipal, de acordo com proposta datada de 16 de 

Setembro de 2009 e nos termos do referido Plano de 
Contingência. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 
 

 
 

ALTERAÇÃO ÀS ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO 
CURRICULAR NA EB1/JI N.º 1 DE CANEÇAS 

 
Alteração às Actividades de Enriquecimento Curricular na 
Escola EB1/JI n.º 1 de Caneças para o Ano Lectivo 
2009/2010, através da inclusão na actividade de 
Expressão Dramática de uma componente de Actividade 
Física e Desportiva, designada de Actividade Físico-
Motora/Actividades Rítmicas Expressivas, o que implica 
um acréscimo no montante global referente a 
transferências para os gestores das Actividades de 
Enriquecimento Curricular (Associações de Pais e 
Encarregados de Educação), no montante total previsto 
de €9.352,50 para o ano lectivo de 2009/2010, de acordo 
com o proposto na informação n.º Interno/2009/11742, 
de 2009.09.15. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

PROGRAMA PER-FAMÍLIAS 
 

 
 

ADESÃO AO PROGRAMA PER-FAMÍLIAS 
 

Adesão ao Programa PER-Famílias do Agregado 
020.0001.1 de Diniz Lopes Correia, cujo objectivo é a 
resolução efectiva da situação habitacional deste agregado, 
com atribuição de 20% do valor estipulado pela Portaria 
n.º 638/2008, de 28 de Julho, para a tipologia T3, 
€14.856,80 (catorze mil oitocentos e cinquenta e seis euros 
e oitenta cêntimos), correspondente à comparticipação do 
Município de Odivelas no Programa PER Famílias a 
Diniz Lopes Correia, no acto da escritura de compra e 
venda, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2009/11175, de 2009.09.01. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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PROTOCOLO 
 

 
 

COMISSÃO DE PROTECÇÃO DE CRIANÇAS E 
JOVENS DE ODIVELAS 

 
Novo protocolo a celebrar entre o Município de Odivelas 
e a Comissão de Protecção de Crianças e Jovens do 
Concelho de Odivelas, revogando o anterior protocolo 
aprovado em 2003, (Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões n.º 1 de 2003, página 7), de acordo com a 
informação nº interno/2009/11939, de 2009-09-18, e nos 
termos da Minuta de Protocolo anexa à informação. 

 
 

“Protocolo de Cooperação entre o Município de Odivelas 
e a Comissão de Protecção de Crianças e Jovens do 

Concelho de Odivelas 
 

Preâmbulo 
 

Considerando o superior desígnio de contribuir e apoiar 
actividades de interesse municipal. 
 
Considerando a necessidade de contribuir para a 
promoção da qualidade de vida da população do 
Município de Odivelas e, em particular, das suas crianças e 
jovens. 
 
Considerando, o superior interesse, o bem-estar e o 
desenvolvimento integral das crianças e dos jovens que 
residem ou se encontrem em território do Município de 
Odivelas. 
 
Considerando a instalação da Comissão de Protecção de 
Crianças e Jovens do Concelho de Odivelas, operada pela 
Portaria n.º 338/2001, de 4 de Abril. 
 
E, por último, considerando que, de acordo com o artigo 
14.º da Lei de Protecção de Crianças e Jovens em Perigo 
(Lei n.º 147/99, de 1 de Setembro), cabe aos Municípios 
assegurar o apoio logístico às Comissões de Protecção de 
Crianças e Jovens do respectivo Concelho que gozam de 
plena autonomia funcional perante a autarquia. 
 
É celebrado o presente protocolo entre o: 
 
Município de Odivelas, representado neste acto pela 
Presidente da Câmara Municipal, Dra. Susana de Carvalho 
Amador, e a 
 
Comissão de Protecção de Crianças e Jovens do Concelho 
de Odivelas, adiante designada abreviadamente de CPCJ 
de Odivelas, representada neste acto pela sua Presidente, 
Dra. Ana Maria Reis Lopes Marques, 
 
que se regerá pelo disposto nas cláusulas seguintes: 

 
 

Cláusula 1.ª 
(Objecto) 

 
O presente protocolo tem por objecto a cooperação no 
âmbito da promoção dos direitos, da protecção das 
crianças e da prevenção de situações susceptíveis de 
afectar a sua segurança, saúde, formação, educação ou 
desenvolvimento integral. 

 
Cláusula 2.ª 

(Obrigações do Município de Odivelas) 
 

1. É obrigação do Município de Odivelas disponibilizar à 
CPCJ de Odivelas instalações e assegurar o apoio logístico 
necessário ao seu funcionamento (ver Anexo ao presente 
Protocolo). 
 
2. Ainda no âmbito dos meios materiais de apoio, deverá 
o Município de Odivelas disponibilizar à CPCJ de 
Odivelas um veículo municipal de serviços gerais Tipo A 
ou B nos termos do disposto na Cláusula 4.ª e ao abrigo 
das Alíneas c) e d) do n.º 2 do Art.º 4.º do Regulamento 
de Utilização de Viaturas e Máquinas Municipais. Bem 
como afectar uma viatura municipal, um dia por semana 
(às quartas-feiras) para realização de serviço externo. 
 
3. Deverá o Município de Odivelas assegurar o serviço de 
expediente da CPCJ de Odivelas, sendo que a 
correspondência emanada da CPCJ de Odivelas será alvo 
do seguinte tratamento: 
 
a) Deverá ser colocada em envelopes com o timbre da 
CMO a que é aposto o carimbo da Comissão onde conste 
a respectiva morada; 
 
b) Diariamente a correspondência emitida pela CPCJ de 
Odivelas será recolhida, devidamente fechada, pelo 
serviço de estafeta afecto à Divisão de Administração 
Geral e entregue na Secção de Expediente da Câmara 
Municipal de Odivelas, para posterior tratamento; 
 
c) Toda a correspondência sujeita a registo deverá ser 
acompanhada pelos Registos e Avisos de Recepção 
devidamente preenchidos pela CPCJ de Odivelas. 
 
4. Deverá o Município de Odivelas apoiar o 
funcionamento administrativo da CPCJ de Odivelas 
através de cedência de um trabalhador da carreira de 
assistente técnico e dois trabalhadores da carreira técnica 
superior com formação em serviço social, psicologia, 
saúde ou direito, ou com especial interesse pelos 
problemas da infância e juventude, nos termos do 
disposto na Cláusula 5.ª, que serão substituídos em caso 
de impedimento ou suspensão pelo Município. 

 
Cláusula 3.ª 

(Instalações, mobiliário e equipamentos) 
 

1. As instalações, mobiliário e equipamentos identificados 
no n.º 1 da cláusula anterior constituem propriedade do 
Município de Odivelas. 
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2. O Município de Odivelas assegurará a limpeza e 
segurança das instalações, o pagamento das despesas de 
água, electricidade e telefone das mesmas e outras 
despesas de funcionamento corrente, assim, como a 
manutenção e reparação do mobiliário e equipamento 
cedido. 
 
3. Em caso de danificação do mobiliário e avaria do 
equipamento cedido, deverá o Município de Odivelas 
proceder à sua reparação ou substituição por equipamento 
equivalente. 
 
4. O Município de Odivelas atribuirá dois telemóveis 
desbloqueados, com o plafond trimestral de €50,00 
(cinquenta euros) cada, para utilização dos elementos da 
CPCJ de Odivelas em situação de serviço externo. 

 
Cláusula 4.ª 

(Meios materiais de apoio - veículo municipal de 
serviços gerais) 

 
1. Para efeitos do presente protocolo, considera-se veículo 
municipal de serviços gerais as viaturas automóveis ligeiras 
de passageiros, mistas ou de mercadorias, para uso dos 
técnicos da CPCJ de Odivelas em serviço externo, 
requisitadas nos termos definidos nos números seguintes. 
 
2. A cedência do veículo deverá ser exclusivamente com 
motorista da CMO, devendo este ser o responsável pelo 
veículo e quem decidirá, em última análise, dos trabalhos 
que não puderem ser feitos por incapacidade técnica do 
veículo, ou por riscos que daí advenham para o veículo, 
condutor ou para terceiros. 
 
3. A disponibilização do veículo deverá ser solicitada pela 
CPCJ de Odivelas ao representante do Município de 
Odivelas na Comissão, que encaminhará de imediato o 
pedido ao secretariado do serviço do Município a que 
pertencem, o qual remeterá o mesmo por EDOC ao 
serviço encarregue da gestão da frota municipal. Com 
excepção das quartas-feiras em que o Município de 
Odivelas afectará sempre uma viatura municipal à CPCJO 
para realização de serviço externo. 

 
Cláusula 5.ª 

(Recursos Humanos) 
 

1. O Município de Odivelas cederá à CPCJ de Odivelas, 
por um período de 28 horas semanais, um trabalhador da 
carreira de assistente técnico, e por um período de 35 
horas semanais dois trabalhadores da carreira técnica 
superior com formação em serviço social, psicologia, 
saúde ou direito, ou com especial interesse pelos 
problemas da infância e juventude. Poderá ainda a CMO 
disponibilizar outro técnico, nas áreas, acima referidas, 
caso a CPCJ de Odivelas o entenda cooptar. 
 
2. Em caso de necessidade por acréscimo temporário dos 
serviços da Unidade Orgânica em que estão integrados os 
trabalhadores cedidos à CPCJ de Odivelas, poderá o 
Município de Odivelas suspender temporariamente a 

cedência dos mesmos, devendo comunicar esse facto à 
CPCJO com a devida antecedência (no mínimo 10 dias 
úteis) para que a saída dos mesmos não impeça o seu legal 
funcionamento. Estes trabalhadores serão substituídos 
enquanto se mantiver a suspensão, conforme estipulado 
no n.º 4 da Cláusula 2ª. 
 
3. Os trabalhadores cedidos responderão disciplinarmente 
perante o Município de Odivelas e funcionalmente 
perante a CPCJO, devendo a Comissão informar o 
Município de todos os factos de que tenha conhecimento 
susceptíveis de legitimar processos disciplinares. 
 
4. Em tudo o não previsto nos números anteriores, 
aplicar-se-á o regime jurídico dos funcionários e agentes 
da administração pública. 
 
5. O Município de Odivelas poderá assegurar, mediante 
proposta dos elementos da CPCJ de Odivelas, o 
pagamento de acções de carácter formativo em áreas de 
reconhecido interesse na área da infância e juventude. 

 
Cláusula 6.ª 

(Obrigações da CPCJ de Odivelas) 
 

Constituem obrigações da CPCJ de Odivelas: 
 
1. Utilizar correctamente as instalações, mobiliário e 
equipamento e demais meios materiais de apoio 
concedidos pelo Município de Odivelas; 
 
2. Colaborar sempre que solicitada nas acções e programas 
dirigidos à infância e juventude promovidos pelo 
Município de Odivelas; 
 
3. Estabelecer parcerias activas com o Município de 
Odivelas no domínio da promoção dos direitos e da 
protecção das crianças e jovens na área geográfica do 
Município; 
 
4. Informar o Município de Odivelas da actividade 
desenvolvida através da apresentação de relatórios 
trimestrais; 
 
5. Elaborar anualmente um relatório de actividades, com 
identificação da situação e dos problemas existentes no 
Município em matéria de promoção dos direitos e 
protecção das crianças e jovens em perigo, incluindo 
dados estatísticos e informações que permitam conhecer a 
natureza dos casos apreciados e as medidas aplicadas e 
avaliar as dificuldades e a eficácia da intervenção, o qual 
deverá ser remetido ao Município, até 31 de Janeiro do 
ano seguinte àquele a que respeita; 
 
6. Publicitar, pelos meios normalmente utilizados pela 
Comissão, os apoios concedidos pelo Município de 
Odivelas. 
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Cláusula 7.ª 
(Incumprimento e rescisão do protocolo) 

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

 
Cláusula 8.ª 

(Revisão do protocolo) 
 

O presente protocolo poderá ser revisto a todo o tempo, 
por proposta de qualquer das partes, devendo as 
alterações acordadas constar de documento escrito e 
assinado por ambas as partes. 
 
Odivelas, ___ de Setembro de 2009 
 
Pelo Município de Odivelas Pela Comissão de Protecção de 

Crianças e Jovens do Concelho de 
Odivelas 

_______________________ _________________________ 
Susana de Carvalho Amador Ana Maria Reis Lopes Marques 

 
 

Anexo 
Inventário dos Bens disponibilizados pelo Município de 

Odivelas 
 

Relação de instalações e restantes meios materiais 
disponibilizados, em Setembro de 2009, pelo Município 
de Odivelas à Comissão de Protecção de Crianças e 
Jovens de Odivelas, nos termos do estatuído no n.º 1 da 
Cláusula 2.ª do Protocolo de Cooperação. 

 
Instalações 

 
Localizadas no Parque de Estacionamento do Pingo Doce 
da Póvoa de Santo Adrião, cujo acesso é efectuado pela 
Rua Júlio Borba - 2675-286, Póvoa de Santo Adrião. 

 
Bens (material de escritório) 

 
4 Agrafadores S 502; 
1 Agrafador grande S 502; 
2 Agrafadores Leitz; 
2 Agrafador S 500; 
7 Saca-agrafos; 
8 Furadores de papel Leitz 5008; 
5 Desenroladores de fita gomada; 
3 Tesouras; 
1 Régua 30cm; 
23 Porta Papeis de Plástico; 
1 Porta Carimbos Preto; 
2 Almofadas para carimbo; 
1 Carimbo para expediente;  
1 Carimbo logótipo CPCJO: 
1 Arquivador de disquetes. 

 
Equipamentos 

 
2 Telemóveis de serviço; 
2 CPU 52 x MTRP; 

2 CPU HP Compaq; 
1 CPU Tsunami; 
1 CPU 1152 Xmax; 
1 Monitor HP 7500; 
1 Monitor HP L1706; 
1 Monitor Lg Fltatrom L 1510SV; 
2 Monitores Santom; 
1 Monitor Sampo; 
1 Teclado HP; 
1 Teclado Compaq;  
2 Teclados NGS;  
1 Teclado MK PLUS; 
1 Teclado NMB;  
2 Ratos NGS; 
1 Rato Logitech;  
1 Rato Login;  
2 Rato HP;  
1 Impressora jacto de tinta, HP DeskJet 845C; 
1 Impressora, HP LaserJet 1020; 
1 Fax Cannon Multipass C70; 
1 Fotocopiadora CSPRO EP1054;  
1 Destruidor de papel Paper Monster;  
2 Aquecedores a óleo Honeywell;  
1 Máquina de café Moedomália; 
1 Micro-ondas Samsung;  
1 Frigorífico Indesit;  
1 Ventoinha Sanyo;  
1 Rádio com leitor de cassetes e CD´s e 2 colunas 
Samsung.  

 
Mobiliário 

 
6 Secretárias com alonga e tampo em faia de 140cm x 
80cm;  
2 Secretárias de madeira de 140cm x 80cm;  
1 Alonga com tampo em faia de 80cm x 60cm;  
7 Blocos de gavetas;  
1 Mesa redonda de madeira com 110cm de diâmetro;  
1 Mesa redonda em faia com 90cm de diâmetro;  
3 Mesas de madeira quadrada de 80cmx80 cm;  
1 Mesa de reuniões; 
1 Mesa pequena de madeira quadrada de 45cmx45cm;  
1 Mesa de apoio branca com 2 prateleiras;  
1 Armário com 2 portas de correr de madeira de 
160cmx75cmx45cm; 
2 Armários de metal com portas de correr em vidro de 
120cmx150cmx46cm;  
2 Armários de metal com portas de correr em vidro de 
80cmx46cmx150cm;   
1 Armário com 2 portas de metal de 180cmx90cmx40cm; 
2 Arquivadores de metal com 4 gavetas Triumph;  
22 Cadeiras com 4 pés em tecido Bordeaux;  
8 Cadeira com 5 pés com rodas em tecido Bordeaux;  
7 Cadeiras com 4 pés em madeira; 
1 Cadeira com 4 pés em napa preta; 
6 Caixotes de lixo redondos de metal preto; 
4 Caixotes do lixo redondos;  
1 Bengaleiro de pé em metal preto. 
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Odivelas, ___ de Setembro de 2009 
 
Pelo Município de Odivelas Pela Comissão de Protecção de 

Crianças e Jovens do Concelho de 
Odivelas 

_______________________ _________________________ 
Susana de Carvalho Amador Ana Maria Reis Lopes Marques” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

ACORDOS DE COLABORAÇÃO 
 

 
 

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDÚSTRIA DA 
CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PUBLICAS DO SUL E O 

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
(IEFP ALVERCA II – ODIVELAS) 

 
Adenda aos Acordos de Colaboração celebrados entre o 
Município de Odivelas, o Centro de Formação 
Profissional da Indústria da Construção Civil e Obras 
Publicas do Sul (CENFIC) e o Instituto do Emprego e 
Formação Profissional (IEFP Alverca II – Odivelas), 
(Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 21 de 
2008, página 19 e anexos), com o objectivo de 
disponibilizar de forma graciosa, os espaços necessários 
para o desenvolvimento das actividades enquadradas nos 
acordos de colaboração celebrados, de acordo com a 
informação nº interno/2009/11808, de 2009-09-16, e nos 
termos das Minutas anexas à informação. 

 
 

“Acordo de Colaboração 
No âmbito da iniciativa Novas Oportunidades 

 
Entre o 

 
Centro de Formação Profissional da Indústria da 

Construção Civil e Obras Públicas do Sul 
 

E o Município de Odivelas 
 

Adenda 
 

Artigo Único 
 

Pela presente se faz saber que o Município de Odivelas se 
compromete a disponibilizar ao Centro de Formação 
Profissional da Indústria da Construção Civil e Obras 
Públicas do Sul II - Odivelas, de forma graciosa, os 
espaços necessários para o desenvolvimento das 
actividades enquadradas no Acordo de Colaboração, 
designadamente uma sala de formação devidamente 
mobilada, situada na Praceta Sacadura Cabral, n.º 7, 
Pombais, em Odivelas, sem prejuízo da necessária 
coordenação com serviço Sector Novas 
Oportunidades/Univa. 
 
 

Esta adenda anexa-se ao protocolo supra referido. 
 
Odivelas, (dia) de (mês) de 2009. 
 

O Primeiro Outorgante O Segundo Outorgante 
Pelo CENFIC Pelo Município de Odivelas 

  
(Nome) (Nome)” 

 
 

“Acordo de Colaboração 
 

Entre 
 

O Instituto do Emprego e Formação Profissional e 
 

Câmara Municipal de Odivelas 
 

No âmbito da iniciativa Novas Oportunidades 
 

Adenda 
 

Artigo Único 
 

Pela presente se faz saber que o Município de Odivelas se 
compromete a disponibilizar ao Centro de Formação 
Profissional de Alverca do Instituto de Emprego e 
Formação Profissional, de forma graciosa, os espaços 
necessários para o desenvolvimento das actividades 
enquadradas no Acordo de Colaboração, designadamente 
duas salas de formação devidamente mobiladas, situados 
na Praceta Sacadura Cabral, n.º 7, Pombais, em Odivelas, 
sem prejuízo da necessária coordenação com serviço 
Sector Novas Oportunidades/Univa. 
 
Esta adenda anexa-se ao protocolo supra referido. 
 
Odivelas, (dia) de (mês) de 2009. 
 

O Director do Centro de 
Formação Profissional de Alverca 

A Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas 

  
(Nome) (Nome)” 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

OBRAS REPAVIMENTAÇÃO 
 

 
 

PAGAMENTO À JUNTA DE FREGUESIA DE CANEÇAS 
 

Pagamento à Junta de Freguesia de Caneças de €19.036,50 
(dezanove mil e trinta e seis euros e cinquenta cêntimos), 
relativo a obras de repavimentação da Rua de Timor e Rua 
Fonte dos Passarinhos, realizadas por essa Junta em finais 
de 2005, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2009/11905, de 17.09.2009. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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DESAFECTAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO 
 

 
 

DESAFECTAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO PARA O DOMÍNIO 
PRIVADO DE PARCELA DE TERRENO NA FREGUESIA DE FAMÕES 

 
Desafectação do Domínio Público para o Domínio 
Privado do Município de parcela de terreno, denominada 
Parcela “B” sita no Bairro de São Sebastião, Freguesia de 
Famões, com a área de 594,00 m2, que confronta a Norte, 
Sul, Nascente e Poente com o Domínio Público (Parcela 
A), no valor de € 1.782,00 (mil setecentos e oitenta e dois 
euros), de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2009/11737, de 2009.09.15. 
 
Este assunto carece de deliberação por parte da Assembleia Municipal 

 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

APOIO À TERCEIRA IDADE 
 

 
 

PROFESSOR DE MÚSICA 
PARA INSTITUIÇÕES DE APOIO À TERCEIRA IDADE 

 
Contratação de Professor de Música para leccionar em 
Instituições de Apoio à Terceira Idade do Concelho de 
Odivelas, abaixo discriminadas, durante 6 meses, com 
início no mês de Setembro/Outubro de 2009 até ao mês 
de Março/Abril de 2010, durante uma hora semanal por 
instituição, de segunda a sexta-feira, em horário a acordar 
entre as instituições e o adjudicatário, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2009/11863, de 
2009.09.17: 
 
-Casa de Repouso da Enfermagem Portuguesa e 
Profissões Auxiliares de Saúde; 
 
-Centro Comunitário e Paroquial de Famões; 
 
-Centro de Dia Santa Maria da Urmeira; 
 
-Centro de Dia da Sagrada Família; 
 
-Centro Comunitário e Paroquial da Ramada; 
 
-Comissão de Reformados, Pensionistas e Idosos da 
Póvoa de Santo Adrião; 
 
-Associação “O Cantinho do Idoso”; 
 
-Centro de Dia da Junta de Freguesia de Odivelas. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 

 

PORLISBOA - MOBILIDADE TERRITORIAL 
 

 
 

PLANO DE MOBILIDADE INTERMUNICIPAL 
CONCELHOS DE LOURES E ODIVELAS 

 
Autorização para início e tipo de procedimento, Peças do 
procedimento de formação do contrato (Programa do 
Procedimento e Caderno de Encargos), e Protocolo a 
celebrar entre os Municípios de Odivelas e Loures, com 
vista à aquisição de serviços para a Realização do Plano de 
Mobilidade Intermunicipal - Concelhos de Loures e 
Odivelas, sob a forma de concurso público, nos termos da 
Minuta anexa à informação n.º 11299/2009, de 
2009.09.18, que também foi aprovada, de acordo com o 
proposto na referida informação. 

 
“Protocolo 

 
entre 

 
Município de Loures 

 
e 
 

Município de Odivelas 
 
 

Os motivos para a realização deste Protocolo são: 
 
a) Os concelhos de Loures e Odivelas têm necessidade de 
elaborar um Plano de Mobilidade Intermunicipal para a 
definição de estratégias de mobilidade individuais e 
conjuntas e para a elaboração dos respectivos 
instrumentos de gestão, em articulação com o 
ordenamento do território, após uma reflexão global e 
sistémica da mobilidade, do planeamento do território e 
elementos do desenho urbano dos dois concelhos.  
 
b) Face às razões apresentadas no ponto anterior, é 
necessário proceder-se a um concurso público com vista à 
prestação de serviços para a realização do Plano de 
Mobilidade Intermunicipal – Concelhos de Loures e 
Odivelas, pelo período de vinte e quatro meses. 
  
Assim, 
 
O Município de Loures, pessoa colectiva número 
501294996, representado pelo Presidente da Câmara, 
senhor Eng.º Carlos Alberto Dias Teixeira e o Município 
de Odivelas, pessoa colectiva número 504293125, 
representado pela Presidente da Câmara, senhora Dr.ª 
Susana de Fátima Carvalho Amador, todos com poderes 
bastantes para o presente acto. 
 
Acordam na celebração do presente PROTOCOLO, que 
se rege pelas cláusulas seguintes: 
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Cláusula Primeira 
 

O presente Protocolo tem por objecto estabelecer os 
termos e condições em que se processará o concurso 
público com vista à prestação de serviços para a realização 
do Plano de Mobilidade Intermunicipal – Concelhos de 
Loures e Odivelas, bem como os deveres e obrigações das 
partes signatárias em todo o processo. 

 
Cláusula Segunda 

 
Os Municípios de Loures e Odivelas intervenientes no 
presente Protocolo assumem inscrever nos seus 
orçamentos as verbas de, respectivamente, €280.000 e 
€158.000 para execução do Plano de Mobilidade 
Intermunicipal – Concelhos de Loures e Odivelas, para o 
ano de 2010, e de €80.000 e €45.000 para o ano de 2011, 
para o acompanhamento das acções decorrentes da sua 
implementação, mediante a aprovação dos respectivos 
órgãos deliberativos, de forma a suportar os pagamentos 
previstos na cláusula SEXTA. 

 
Cláusula Terceira 

 
A aquisição de serviços para a Realização do Plano de 
Mobilidade Intermunicipal – Concelhos de Loures e 
Odivelas, pelo período de vinte e quatro meses, será 
precedida de um único concurso e será objecto de um 
único contrato dado que, de acordo com o disposto no 
Artigo 39.º do Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 de Janeiro, 
as entidades adjudicantes, Município de Loures e 
Município de Odivelas, agrupar-se-ão para este efeito, 
sendo o Agrupamento representado pelo Município de 
Loures. 

 
Cláusula Quarta 

 
O júri do concurso é composto pelo presidente, 
proveniente do Município de Loures, representante do 
Agrupamento, por dois membros efectivos e por dois 
membros suplentes, provenientes de cada um dos 
municípios. 

 
Cláusula Quinta 

 
Sem prejuízo da cláusula seguinte, os encargos decorrentes 
do contrato para fornecimento de serviços para a 
realização do Plano de Mobilidade Intermunicipal – 
Concelhos de Loures e Odivelas serão suportados pelos 
orçamentos dos dois municípios. 

 
Cláusula Sexta 

 
Os dois municípios serão responsáveis por cada um dos 
pagamentos a efectuar ao adjudicatário nos anos de 2010 e 
2011, nas seguintes percentagens, atribuindo peso 2 à 
população residente e peso 1 à área do concelho: 
 
a) Município de Loures ▪ 64% 
b) Município de Odivelas ▪ 36% 

 

Cláusula Sétima 
 

Para aplicação da cláusula SEXTA, em cada pagamento o 
adjudicatário emitirá facturas distintas em nome de cada 
uma dos municípios conforme estabelecido no Caderno 
de Encargos do concurso e nos termos que ficarem 
contratualmente definidos. 

 
Cláusula Oitava 

 
Cada município é responsável pelo cumprimento dos 
procedimentos necessários para assegurar os pagamentos 
a que fica obrigada nos prazos contratualmente 
estabelecidos. 

 
Cláusula Nona 

 
Qualquer um dos municípios que compõe o 
Agrupamento poderá realizar reuniões extraordinárias 
com o adjudicatário, devendo para isso comunicar, com a 
antecedência de cinco dias úteis, aos coordenadores das 
equipas de trabalho internas de todos os elementos do 
Agrupamento. Essas reuniões serão promovidas pelo 
município que tenha necessidade da sua realização, 
podendo estar presentes elementos das equipas trabalhos 
internas de cada um dos municípios envolvidos. 

 
Cláusula Décima 

 
O acompanhamento da execução do presente protocolo é 
assegurado: 
 
a) - Por cada município na área da sua intervenção; 
b) - Por apreciação em reuniões conjuntas envolvendo 
representantes das entidades subscritoras deste Protocolo, 
podendo participar também o adjudicatário quando assim 
se entender conveniente. 

 
Cláusula Décima Primeira 

 
Para execução dos actos de que ficam responsáveis, cada 
entidade subscritora cumprirá as normas nacionais e 
comunitárias aplicáveis, cumprindo também as obrigações 
que decorrem do contrato celebrado, com o seu 
conhecimento e concordância, entre a entidade 
adjudicante (Agrupamento) e adjudicatária. 

 
Cláusula Décima Segunda 

 
Este Protocolo produz efeitos após a sua assinatura e é 
válido enquanto durar a aquisição de serviços para a 
realização do Plano de Mobilidade Intermunicipal – 
Concelhos de Loures e Odivelas. 

 
Cláusula Décima Terceira 

 
a) Quaisquer litígios emergentes do presente Protocolo, 
ou dos contratos em que este se concretizará, 
nomeadamente quanto à sua interpretação, integração e 
aplicação, serão decididos nos termos da lei vigente na 
matéria, em tribunal arbitral composto por três árbitros. 
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b) Cada uma das partes designará um árbitro; os árbitros 
nomeados pelas partes designarão entre si um terceiro, 
que presidirá ao tribunal. 
 
c) Na falta de acordo, o terceiro árbitro será designado 
pelo presidente do Tribunal da Relação com foro na área 
da sede do Município de Loures. 
 
 
Feito em duplicado, aos … dias do mês de Setembro do 
ano de 2009, vai o presente Protocolo ser assinado, em 
sinal de conformidade, pelos representantes dos 
Municípios de Loures e Odivelas. 
 
 

Pelo Município de Loures 
 

_____________________________ 
Eng.º Carlos Alberto Dias Teixeira 

Presidente da Câmara 
 
 
 

Pelo Município de Odivelas 
 

_________________________________ 
Dr.ª Susana de Fátima Carvalho Amador 

Presidente da Câmara” 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

REGULAMENTO DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS 
E MÁQUINAS MUNICIPAIS 

 

 
 

PROJECTO DE ALTERAÇÃO 
 

Projecto de Alteração do Regulamento de Utilização de 
Viaturas e Máquinas Municipais, na sequência da entrada 
em vigor da Lei 12-A/2008 de 27 de Fevereiro, de acordo 
com a informação nº interno/2009/10850, de 2009-08-20, 
e nos termos do Projecto anexo à informação. 
 
 
«Artigo 4.° n.º 2 al. d): alterou-se a expressão “motoristas” 
por “assistentes operacionais — motoristas”. 
 
Epígrafe da Secção IV: alterou-se a expressão 
“motoristas” para “assistentes operacionais — 
motoristas”. 
 
Artigo 8.°: alterou-se as expressões “motorista de ligeiros, 
motorista de pesados, tractoristas condutores de máquinas 
pesadas e veículos especiais, motoristas de transportes 
colectivos ou noutra categoria de operador de alguma das 
máquinas municipais”, para “assistente operacional — 
motorista, com as alterações introduzidas pela Lei 12-

A/2008 de 27 de Fevereiro, e em conformidade com as 
categorias habilitacionais referidas na carta de condução”. 
 
Artigo 9.°, n.º 4: alterou-se a expressão “funcionário ou 
agente”, por “trabalhador que exerce funções públicas”. 
 
Artigo 12.°, n.º 1 e 2: alterou-se a expressão “funcionários 
e agentes”, por “trabalhadores que exercem funções 
públicas” e a expressão “motorista”, por “assistente 
operacional — motorista”. 
 
Artigo 14.°, n.º 3: alterou-se a expressão “funcionário ou 
agente” por “trabalhador que exerce funções públicas”. 
 
Artigo 15.°: alterou-se a expressão “funcionário” por 
“trabalhador que exerce funções públicas”. 
 
Artigo 23.°, n.º 6 (que passou a ser o 24.°, n.º 6): alterou-
se a expressão” motoristas” por “assistentes operacionais-
motoristas” 
 
Artigo 24.°, n.º 3 (que passou a ser o 25.°, n.º 3): alterou-
se a expressão “funcionários e agentes”, por 
“trabalhadores que exercem funções públicas”. 
 
Artigo 30.°, n.º 4 (que passou a ser o 31.°, n.º 4): alterou-
se a expressão “motoristas” por “assistentes operacionais-
motoristas”. 
 
Artigo 4.°, n.º 2 al. e): eliminou-se a expressão “desta 
garagem” possibilitando a utilização destes veículos em 
regime de auto-condução, desde que o condutor possua 
formação para esse efeito. 
 
Artigo 12.º n.º 3: Acrescentou-se a autorização da auto-
condução relativamente aos veículos especiais referidos no 
artigo 4.°, n.º 2, al. e), conforme supra referido. 
 
Foi introduzido um novo artigo, 16.º com a epígrafe: 
“Uso de Veículos fora do Concelho”: Limitando o uso de 
veículos municipais em regime de auto-condução fora do 
concelho de Odivelas. 
 
Com a introdução de um novo artigo, a numeração dos 
artigos seguintes foi alterada. 
 
Artigo 20.º (que passou a ser o 21.º): criou-se uma medida 
de maior rigor relativamente à entrega e preenchimento 
do Boletim de Serviço diário, possibilitando uma melhor 
manutenção e controlo dos veículos municipais ao Serviço 
de Transportes e Oficinas. 
 
Artigo 23.° n.º 5, (que passou a ser o 24.° n.º 5): Foi 
apenas rectificado um lapso de escrita, já que não existe 
nenhum n.º 5 no artigo 4.°, referindo-se neste caso ao n.º 
2 do artigo 4.º al. e). 
 
Artigo 25.°, n.º 2 (que passou a ser o 26.°, n.º 2): com a 
alteração da numeração dos artigos, deixou de se fazer 
referência ao artigo 18.° e passou a ser 19.°. 
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Artigo 26.º (que passou a ser 27.º): alterou-se a expressão 
“relatório circunstanciado” para “participação interna de 
ocorrência” (já existente) e acrescentou-se “e solicitar às 
autoridades o Auto de Noticia”. 
 
Artigo 29.°. n.°s 1 e 2 (que passou a ser 30.°, n.°s 1 e 2): 
Para além dos veículos, acrescentou-se “e máquinas 
municipais”. 
 
Artigo 31.°, al. e) (que passou a ser 32.° al. e)): Em vez de 
“Modelo de Participação Interna de Ocorrência”, alterou-
se para “Modelo de Participação Interna de 
Acidente/Ocorrência”.» 
 
 
Este assunto carece de deliberação por parte da Assembleia Municipal 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

DIA MUNDIAL DO ANIMAL 
 

 
 

ACEITAÇÃO DE PATROCÍNIOS 
 

Aceitação de um conjunto de patrocínios oferecidos, tais 
como: taças, medalhas, vales de compras, sacos de ração, 
livros de cachorro, Mupi’s, T-shirt’s, brinquedos, trelas, 
coleiras mais trela para cão, coleira mais brinquedo para 
gato, num valor global estimado de € 1.886,06. (mil 
oitocentos e oitenta e seis euros e seis cêntimos), 
acrescido de IVA à taxa legal em vigor, no âmbito da 
realização no dia 3 de Outubro de 2009, no Parque 
Urbano do Silvado de uma iniciativa de sensibilização e 
informação relativamente aos direitos e protecção dos 
animais destinada a comemorar o Dia Mundial do Animal, 
de acordo com a informação nº interno/2009/11550, de 
2009-09-09. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

REGULAMENTO DO CONCURSO CANINO 
 

No âmbito da comemoração do Dia Mundial do Animal, 
realização de um concurso canino, e respectivo 
regulamento, de acordo com a informação nº 
interno/2009/11550, de 2009-09-09. 

 
 

“Regulamento 
 

1. O IV Concurso Canino é promovido pela Câmara 
Municipal de Odivelas, através da Divisão de Prevenção 
Hígio-Sanitária do Departamento de Ambiente e 
Salubridade, no âmbito das comemorações do Dia 
Mundial do Animal e destina-se a premiar o cão que 

melhor se enquadre nas categorias estipuladas e na classe 
“Melhor cão a concurso”; 
 
2. O IV Concurso Canino terá lugar no Parque Urbano do 
Silvado, no dia 3 de Outubro, pelas 10.15 horas; 
 
3. Salvo o disposto nos pontos 4, 9 e 11, são admitidos a 
concurso todos os cães, com e sem raça, cujos 
proprietários preencham devidamente a Ficha de 
Inscrição e apresentem o Boletim de Vacinas actualizado; 
 
4. Só serão aceites cães que depois de examinados pelo 
responsável clínico do Consultório Veterinário Municipal 
não apresentem doenças transmissíveis; 
 
5. A Ficha de Inscrição será disponibilizada nas seguintes 
formas: 
 
a. Formato electrónico na página inicial do site da Câmara 
Municipal de Odivelas, do Departamento de Ambiente e 
Salubridade e, também, na página da Divisão de 
Prevenção Hígio-Sanitária; 
 
b. Em folheto próprio; 
 
c. Cópia do folheto nas instalações do Consultório 
Veterinário; 
 
d. São igualmente aceites quaisquer cópias de todos os 
suportes anteriormente mencionados, desde que 
devidamente preenchidos; 
 
6. O IV Concurso Canino tem cinco categorias, 
designadamente: 
 
a. O Melhor Pêlo 
 
b. O Focinho Mais Original 
 
c. O Cão Mais Elegante 
 
d. O Melhor Cão Jovem (cães até 1 ano de idade) 
 
e. O Cão Mais Fofo 
 
7. Cada cão pode concorrer apenas a uma categoria; 
 
8. Todos os cães concorrentes participam na classe 
“Melhor Cão a Concurso”, excepto aqueles que venceram 
as categorias.  
 
9. Os cães são admitidos a concurso por data de inscrição, 
num máximo de 50 cães; 
 
10. A data limite para aceitação de inscrições é o dia do 
Concurso, até às l0h.00m; 
 
11. Os cães pertencentes a membros do júri não podem 
participar. 
 
12. Os cães devem desfilar acompanhados pelos donos; 
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13. A performance dos cães é avaliada por um júri. 
 
14. O Júri é composto por três elementos, a designar; 
 
15. Após o desfile dos animais nas várias categorias 
decorre um intervalo de quinze minutos para deliberação 
do Júri; 
 
16. Na classe “Melhor Cão a Concurso» são atribuídos 
prémios aos três cães mais votados pelo Júri e recebem 
como prémio: 
 
1° Classificado: Taça 
Embalagem de 15 Kg Mini/Médium 
Trela 
Vale de 5€ 
 
2° Classificado: Taça 
Uma embalagem de 8 Kg Mini/Médium 
Trela 
Vale de 5€ 
 
3° Classificado: Taça  
Uma embalagem de 4Kg Mini/Médium 
Trela 
Vale de 5€ 
 
17. No desfile por categorias é premiado apenas o 
primeiro classificado de cada categoria, recebendo: 
 
a. Medalha de mérito 
b. Trela 
c. Valede5€ 
 
18. A todos os participantes são atribuídos brindes 
diversos, designadamente: 
 
a) Diploma de Participação  
b) Um saco Roya Canin 
c) Brinquedo 
d) Um vale desconto de 5 (cinco) euros em produtos 
Royal Canin 
e) Uma brochura 
f) Um exemplar do “Livro do Cachorro” 
 
19. Em caso de dúvida ou omissão ao presente 
Regulamento, prevalecerá a decisão do júri constituído.” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

PROJECTO NOVAS TECNOLOGIAS E INTERNET SÉNIOR 
DOAÇÃO DE COMPUTADORES 

 
Doação de catorze computadores portáteis às IPSS 
existentes no Concelho de Odivelas com valência de 
apoio a idosos, no âmbito do Projecto “Novas 
Tecnologias e Internet Sénior”, deliberado na 16.ª Reunião 
Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, de 26 de 
Agosto de 2009 (Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões n.º 16/2009, pág. 21). Serão doados, um a cada 
instituição (abaixo designadas), catorze computadores 
portáteis, catorze ratos e catorze malas de transporte, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2009/2009/11876, de 2009.09.17. As IPSS são as 
seguintes: 
 
-Casa de Repouso da Enfermagem Portuguesa e 
Profissões Auxiliares de Saúde; 
 
-Comissão Unitária de Reformados, Pensionistas e Idosos 
de Caneças (CURPIC); 
 
-Lar Nossa Senhora Aparecida; 
 
-Centro Comunitário Paroquial Famões; 
 
-Comissão Unitária de Reformados, Pensionistas e Idosos 
de Odivelas (CURPIO); 
 
-Centro Comunitário e Paroquial de Odivelas; 
 
-Centro de Dia para a Terceira Idade do Olival Basto; 
 
-Associação Cantinho do Idoso; 
 
-Associação Unitária de Reformados, Pensionistas e 
Idosos do Bairro Santo Eloy; 
 
-Centro de Dia Santa Maria da Urmeira; 
 
-Associação das Obras Assistenciais das Conferências 
Femininas de S. Vicente Paulo – Centro de Dia da Sagrada 
Família; 
 
-Comissão de Reformados, Pensionistas e Idosos da 
Póvoa de Santo Adrião; 
 
-Centro Social e Paroquial da Póvoa de Santo Adrião; 
 
-Centro Comunitário Paroquial da Ramada. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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CENTRO DE DIA PARA A TERCEIRA IDADE DE OLIVAL BASTO 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 

 
Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte, ao 
Centro de Dia para a Terceira Idade de Olival Basto, no 
âmbito do Programa de Apoio às Entidades Sociais de 
Odivelas (PAESO) - Subprograma D, a realizar em 
veículo municipal nos dias 2 e 13 de Novembro de 2009 
(ida e volta respectivamente), para deslocação a Albufeira, 
de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2009/11716, de 2009.09.14. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

GRUPO DANÇAS E CANTARES DO CASAL DO RATO 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 

 
Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte, ao 
Grupo de Danças e Cantares do Casal do Rato, no âmbito 
do Programa de Apoio aos Agentes Culturais do 
Concelho de Odivelas (PACO) – Programa D, a realizar 
em veículo municipal no dia 26 de Setembro de 2009, para 
deslocação a Lisboa, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2009/24828, de 2009.09.07. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

GINÁSIO CLUBE DE ODIVELAS 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 

 
Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte, ao 
Ginásio Clube de Odivelas, no âmbito do Programa de 
Apoio ao Associativismo Desportivo de Odivelas 
(PAADO) – Medida 6, a realizar em veículo municipal no 
dia 3 de Outubro de 2009, para deslocação a Estremoz, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2009/11749, 2009.09.14. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ODIVELAS FUTEBOL CLUBE 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 

 
Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte, ao 
Odivelas Futebol Clube, enquadrável no disposto na 
alínea b), do n.º 4, do artigo 64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 
de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro, e no disposto na alínea b) do n.º 2, do artigo 21.º, 
da Lei 159/99, de 14 de Setembro, a realizar em veículo 
municipal no dia 26 de Setembro de 2009, para deslocação 
a Faro, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2009/11650, de 2009.09.11. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ODIVELAS FUTEBOL CLUBE 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 

 
Ratificação de despacho da Senhora Presidente, datado de 
2009.09.18, exarado na informação n.º 
Interno/2009/11932, de 2009.09.18, para atribuição de 
um apoio, sob a forma de transporte, ao Odivelas Futebol 
Clube, enquadrável no disposto na alínea b), do n.º 4, do 
artigo 64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada 
pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e no disposto na 
alínea b) do n.º 2, do artigo 21.º, da Lei 159/99, de 14 de 
Setembro, realizado em veículo municipal no dia 19 de 
Setembro de 2009, para deslocação a Leiria, de acordo 
com o proposto na referida informação. 
 
(Ratificado por unanimidade) 

 
 
 

RANCHO FOLCLÓRICO OS CAMPONESES DE ODIVELAS 
DOAÇÃO DE AR CONDICIONADO 

 
Doação de um aparelho de Ar Condicionado, marca 
PANASONIC, modelo CU-493KE, ao Rancho Folclórico 
Os Camponeses de Odivelas, nos termos do disposto na 
alínea b) do n.º 4 do artigo n.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 
18 de Setembro, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2009/11893, de 2009.09.18. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL 
 

 
 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO, 
NA FREGUESIA DE ODIVELAS 

 
Levantamento da Restrição Horária do estabelecimento 
comercial denominado “Encontro”, localizado na Rua 
Aquilino Ribeiro, n.º 5 A, em Odivelas, passando o 
mesmo a funcionar até às 24 horas, encerrando a 
esplanada às 23 horas, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2009/11775, de 2009.09.16. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

URBANISMO 
 

 
 

PROJECTO DE LOTEAMENTO DO BAIRRO ALTO DE FAMÕES – 
FREGUESIA DE FAMÕES – PROCESSO N.º 44.673/RC 

 
Projecto de loteamento do Bairro Alto de Famões nos 
termos previstos no artigo 24º da Lei 91/95, na redacção 
actual, aprovado em Assembleia de proprietários do bairro 
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realizada a 30/11/08, de acordo com o previsto na alínea 
d) do artigo 10º, apresentado pela Comissão de 
Administração Conjunta (CAC), para a reconversão 
urbanística de iniciativa particular. 
 
Aceitação da não existência, dentro dos limites da 
operação de loteamento, de área de cedência destinada a 
equipamento de utilização colectiva que resulta da 
aplicação dos parâmetros definidos por lei, havendo lugar 
à compensação prevista no n.º 4 do artigo 44º do 
Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de Dezembro, na redacção 
actual, se a Comissão de Administração Conjunta até à 
aprovação das obras não apresentar uma solução 
alternativa. De acordo com o proposto na informação 
constante a folhas 1370 do processo n.º 44.673/RC e nas 
condições das informações n.º 104/JRS/DRU/ 
DGOU/09, constante nas folhas 1344 a 1349 do 
processo, e informação nº 102/MS/DGOU/DRU/09, 
constante nas folhas 1350 a 1358 do processo. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

BAIRRO ALTO DAS ARROTEIAS - FREGUESIA DE CANEÇAS 
RECEPÇÃO DEFINITIVA DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO E 

LIBERTAÇÃO DA CAUÇÃO - – ALVARÁ Nº 4/2000, DE 
25/08/2000 - PROCESSO N.º 17.717/LO/GI 

 
Como resultado da analise do pedido de recepção 
definitiva das obras de urbanização e libertação da caução, 
requerido pela Comissão de Administração Conjunta do 
Bairro Alto das Arroteias, na freguesia de Caneças, e após 
efectuadas as consultas necessárias às várias entidades, que 
se pronunciaram favoravelmente, depois de realizada a 
vistoria ao bairro, de acordo com o proposto na 
informação constante a folhas 1787, e do Auto de Vistoria 
constante nas folhas 1774 a 1781 e da informação técnica 
nº 108/JRS/DGOU/DRU/09, constante nas folhas 1782 
a 1785 do processo n.º 17.717/LO/GI, é proposto o 
seguinte: 
 
Prescindir da recepção provisória das obras de 
urbanização, uma vez que as infra-estruturas se encontram 
consolidadas há alguns anos, ao abrigo do artigo 76º da 
Lei 91/95, na redacção actual; 
 
Receber definitivamente as obras de urbanização, ao 
abrigo do artigo 50º do Decreto Lei 448/91, com a 
redacção dada pelo Decreto Lei 334/95, 28 de Dezembro, 
com a homologação do Auto de Vistoria; 
 
Libertar a caução no valor de 184.398,05€, (cento e oitenta 
e quatro mil, trezentos e noventa e oito euros e cinco 
cêntimos), ao abrigo do artigo 24º do Decreto Lei 448/91, 
com a redacção dada pelo Decreto Lei 334/95, 28 de 
Dezembro, prestada por hipoteca legal sobre todos os 
lotes, nos termos previstos no n.º 3 do artigo 27º da Lei 
91/95; 
 
Não autorizar a libertação das garantias prestadas por 
lotes, cujas comparticipações à Comissão de 

Administração Conjunta estejam em mora, de acordo com 
o estipulado no n.º 6 do artigo 27º da já referida Lei 
91/95. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

QUINTA DO BARRUNCHO, PÓVOA DE SANTO ADRIÃO 
RECEPÇÃO PROVISÓRIA DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO, 

REDUÇÃO DE CAUÇÃO E DISTRATE DA HIPOTECA LEGAL DOS 
LOTES 1 A 7 E 9 - ALVARÁ 09/2005 - PROCESSO N.º 8878/L 

 
Considerando que as obras de urbanização referentes à 
Quinta do Barruncho, na Póvoa de Santo Adrião, em 
nome de Compreconcil Compra de Prédios e Construção 
Civil, S.A., referente ao alvará de loteamento 9/2005, 
processo n.º 8878/L/OC, se encontram concluídas com 
excepção de alguns passeios envolventes a alguns lotes, 
que aguardam a construção das edificações neles previstas, 
a colocação da camada de desgaste num arruamento e 
respectiva sinalização viária e ainda os arranjos exteriores, 
atenta a necessidade de abertura ao trânsito automóvel de 
troço da via L1 por forma a restabelecer o correcto 
ordenamento viário da zona, de acordo com o proposto 
na informação constante a folhas 2264 do processo e da 
informação técnica constante a folhas 2262 do processo, 
propõe-se:  
 
A homologação do Auto de Vistoria constante a folhas 
2259 do processo, para a Recepção Provisória das obras 
de urbanização, do alvará 09/2005; 
 
A redução da caução prestada para garantia da boa 
execução das obras de urbanização no valor de 
€3.772.000,00 (três milhões setecentos e setenta e dois mil 
euros) para o valor de €1.290.050,00 (um milhão duzentos 
e noventa mil e cinquenta euros); 
 
O distrate da hipoteca dos lotes 1 a 7 e 9, uma vez que se 
verifica que os lotes ainda hipotecados (nºs 10 e 11), têm 
um valor de €1.463.101,78 (um milhão quatrocentos e 
sessenta e três mil cento e um euros e setenta e oito 
cêntimos) que é suficiente para garantir o valor necessário 
para as obras de urbanização em falta. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO CAUÇÃO 
BAIRRO SETE QUINTAS,LOTE 46, FREGUESIA DE CANEÇAS 

 
Requerido por Francisco Maria Nunes (em representação 
de Cristina Maria de Oliveira Garcia Andres), a 
substituição da hipoteca legal, constituída sobre o Lote 46, 
inserido no Bairro Sete Quintas, Freguesia de Caneças, 
pelo depósito caução n.º 743 de 1 de Setembro de 2009, 
efectuado no Banco Caixa Geral de Depósitos, no valor 
de € 1.204,07 (mil duzentos e quatro euros e sete 
cêntimos), para garantir a boa execução das obras de 
urbanização referentes ao Alvará n.º 10/2002, de 31 de 
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Outubro, de acordo com o proposto na informação n.º 
118/DGOU/DRU/JRS, de 2009-09-03. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO CAUÇÃO 
BAIRRO ALTO DAS ARROTEIAS, LOTE 69, 

FREGUESIA DE CANEÇAS 
 

Requerido por Filipe Manuel Ribeiro Simão, a substituição 
de hipoteca legal, constituída sobre o Lote 69, inserido no 
Bairro Alto das Arroteias, Freguesia de Caneças, pelo 
depósito caução n.º 4171 de 1 de Setembro de 2009, 
efectuado no Banco Caixa Geral de Depósitos, no valor 
de € 1.900,00 (mil e novecentos euros), para garantir a boa 
execução das obras de urbanização referentes ao Alvará 
n.º 2/2000, de 16 de Março, de acordo com o proposto na 
informação n.º 158/PC/DRU/DGOU/2009, de 2009-09-
07. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO CAUÇÃO 
BAIRRO DOS PEDERNAIS, LOTE 79, FREGUESIA DA RAMADA 

 
Requerido por Manuel Rato Gavino e Dolores Ferreira da 
Costa Gavino, a substituição de hipoteca legal, constituída 
sobre o Lote A 79, inserido no Bairro dos Pedernais, 
Freguesia da Ramada, pelo depósito caução nº 568 de 3 de 
Setembro de 2009, efectuado no Banco Caixa Geral de 
Depósitos, no valor de € 1.357,05 (mil trezentos e 
cinquenta e sete euros e cinco cêntimos), para garantir a 
boa execução das obras de urbanização referentes ao 
Alvará n.º 7/2001, de 7 de Setembro, de acordo com o 
proposto na informação n.º 159/PC/DRU/DGOU/ 
2009, de 2009-09-08. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 
 

ACTAS 
 

 
 

ACTA DA DÉCIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS DE 2007 

 
Acta da Décima Sétima Reunião Ordinária da Câmara 
Municipal de Odivelas, realizada no dia 19 de Setembro de 
2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

QUINTA DAS ÁGUAS FÉRREAS 
 

 
 

CEDÊNCIA 
E ISENÇÃO TOTAL DO PAGAMENTO DE TAXA DE OCUPAÇÃO 

 
Cedência de instalações da Quinta das Águas Férreas e 
isenção total do pagamento das respectivas taxas de 
ocupação, com base no Regulamento de Taxas, Tarifas e 
Outras Receitas do Município de Odivelas e seu 
Regulamento de Liquidação e Cobrança – Ano 2008, em 
vigor, para a realização da reunião anual da Equipa de 
Cuidados Continuados Integrados de Odivelas (ACES de 
Odivelas), nos dias 24 e 25 de Outubro de 2009 (entre as 
12h de sábado e as 17h de Domingo), de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2009/12226, de 
2009.09.24. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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APOIO ÀS ENTIDADES SOCIAIS DE ODIVELAS 
 

 
 

PROGRAMA DE APOIO ÀS ENTIDADES SOCIAIS 
DE ODIVELAS (PAESO) -  REFORMULAÇÃO 

 
Reformulação do Programa de Apoio às Entidades Sociais 
de Odivelas (PAESO), na sequência da sua análise e 
avaliação, tendo sido identificados alguns aspectos 
susceptíveis de serem melhorados e aperfeiçoados, entre 
os quais a incorporação de alguns aspectos destinados à 
uniformização com outros Programas Municipais em 
vigor, o Programa de Apoio ao Associativismo Cultural de 
Odivelas (PAACO) e o Programa de Apoio ao 
Associativismo Juvenil de Odivelas (PAAJO), um 
alargamento de apoios a prestar e um alargamento do seu 
âmbito a centros comunitários e paroquiais e a outras 
entidades sociais de matriz religiosa que desenvolvem 
projectos de intervenção social no Concelho de Odivelas, 
de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2009/11311, de 2009.09.03. 
 
Este assunto carece de deliberação por parte da Assembleia Municipal 

 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

CENTRO HISTÓRICO DE ODIVELAS 
 

 
 

PLANO DE PORMENOR DO CENTRO HISTÓRICO DE ODIVELAS 
 

Elaboração do Plano de Pormenor de Salvaguarda e 
Valorização do Centro Histórico de Odivelas e 
respectivos Termos de Referência, ao abrigo do disposto 
no n.º 1 do artigo 74.º do Decreto-lei n.º 380/1999, com a 
redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20 de 
Fevereiro, e que terá o seu início no prazo máximo de 180 
dias, sendo que o período proposto de participação (a que 
se refere o n.º 2 do artigo 77.º) para formulação de 
sugestões e de quaisquer questões que possam ser 
consideradas no âmbito do respectivo procedimento de 
elaboração, será de 30 dias, nos termos da informação 
técnica n.º 012/DPUPE/FL/09, de acordo com o 
proposto na informação n.º 40/DDGOU/AS, de 
2009.09.24, constantes do processo n.º 11280/DPUPE. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

URBANISMO 
 

 
 

ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 14/89 
PROCESSO N.º 31158/OM – BAIRRO CASAL DO RATO 

FREGUESIA DA PONTINHA 
 

Alterações ao alvará n.º 14/89 do Bairro Casal do Rato, 
nos termos da informação do sector jurídico n.º 
62/IF/DGOU/DRU/09 e da informação do sector de 
arquitectura n.º 95/MS/DGOU/DRU/09, constantes do 
processo n.º 31158/OM, de acordo com o proposto na 
folha 3897 do referido processo. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

RECEPÇÃO DEFINITIVA DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO 
ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 40 – LUCIANO LOPES ROSA 

PROCESSO N.º 22389/U – FREGUESIA DE ODIVELAS  
 

Recepção definitiva das obras de urbanização do alvará n.º 
40 e cancelamento da respectiva garantia bancária n.º LU-
3080, no valor de 120.000$00 (cento e vinte mil 
escudos/quinhentos e noventa e oito euros e cinquenta e 
seis cêntimos), nos termos da informação n.º 
252/OS/DLOP e do auto de vistoria a fls. 555, constante 
do processo n.º 22398/U, de acordo com o proposto na 
folha 557 do referido processo. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

REDUÇÃO DE CAUÇÃO 
ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 15/96 

URBANIZAÇÃO DA RIBEIRADA EM NOME DE ARNALDO DIAS 
PROCESSO N.º 2249/L – FREGUESIA DE ODIVELAS 

 
Redução do valor da garantia bancária prestada pelo 
Banco Espírito Santo no valor de €723.264,17 (setecentos 
e vinte e três mil duzentos e sessenta e quatro euros e 
dezassete cêntimos) para o valor de €361.635,00 
(trezentos e sessenta e um mil, seiscentos e trinta e cinco 
euros), relativa às obras de reperfilamento da Avenida 
Professor Dr. Abreu Lopes, condição 5.ª do Alvará de 
Loteamento n.º 15/96, nos termos da informação dos 
serviços n.º 255/OS/DLOP/2009, constante do processo 
n.º 2249/L, de acordo com o proposto na folha 2677 do 
referido processo. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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CEDÊNCIA DE TERRENO AO MUNICÍPIO DE ODIVELAS 
PROCESSO DE RECONVERSÃO DO BAIRRO VALE GRANDE 

 
Aceitação por parte do Município de Odivelas de parcela 
de terreno apresentada pela Comissão de Administração 
Conjunta do Bairro Vale Grande, sita no Campo dos 
Sinais e Sinais, na Freguesia de Caneças, para 
equipamentos de utilização colectiva, mais concretamente 
da parte referente à área inserida em Espaço Urbano a 
Recuperar e Legalizar (13.200,00 m2) e de uma área de 
5.400,00 m2 correspondente à área inserida em espaços 
não Urbanizáveis de Protecção e Enquadramento, que 
pelas suas características e localização se considera 
possível vir a ser incluída em Espaço Urbanizável em sede 
de revisão do PDM, perfazendo uma área total de 
cedência para equipamentos de utilização colectiva de 
18.600,00 m2, no âmbito do processo de reconversão do 
Bairro do Vale Grande, nos termos constantes da 
informação n.º 281/RD/DRU/DGOU/09, de 
2009.09.28. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

RECURSOS HUMANOS 
 

 
 

ALTERAÇÃO DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO 
DEFINIÇÃO DO UNIVERSO ABRANGIDO 

 
Definição do universo abrangido pelo reposicionamento 
remuneratório por opção gestionária de três trabalhadores, 
que será composto pela carreira de assistente operacional, 
sendo que o montante máximo a afectar com as alterações 
de posicionamento remuneratório por opção gestionária 
será de €25.000.00 (vinte e cinco mil euros), decorrente do 
deliberado na 10.ª Reunião Ordinária de Câmara 
Municipal de Odivelas, de 2009.05.20 (Boletim Municipal 
das Deliberações e Decisões n.º 10/2009, de 2 de Junho, 
pág. 7), de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2009/12274, de 2009.09.25. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

CONSÓRCIOS 
 

 
 

PROJECTO ENCONTR@RTE 
RUTE – ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL 

PROGRAMA ESCOLHAS (4.ª GERAÇÃO) 
 

Adesão da Câmara Municipal de Odivelas, na qualidade de 
instituição parceira, ao Consórcio com a Rute - 
Associação de Solidariedade Social no âmbito do Projecto 
“Encontr@rte”, para candidatura dessa entidade ao 
Programa Escolhas (4ª geração), renovado para o período 

de 2010 a 2012 através da Resolução do Concelho de 
Ministros n.º 63/2009, de 23 de Julho, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2009/12209, de 
2009.09.24. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROJECTO IGUALDADE DE OPORTUNIDADES, UM DIREITO PARA 
TODOS – CENTRO COMUNITÁRIO PAROQUIAL DA RAMADA 

PROGRAMA ESCOLHAS (4.ª GERAÇÃO) 
 

Adesão da Câmara Municipal de Odivelas, na qualidade de 
instituição parceira, ao Consórcio com o Centro 
Comunitário Paroquial da Ramada no âmbito do Projecto 
“Igualdade de Oportunidades, Um Direito para Todos”, 
para candidatura dessa entidade ao Programa Escolhas (4ª 
Geração), renovado para o período de 2010 a 2012 através 
da Resolução do Concelho de Ministros n.º 63/2009, de 
23 de Julho, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2009/12213, de 2009.09.24. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

CENTRO COMUNITÁRIO PAROQUIAL DA RAMADA 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 

 
Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte, ao 
Centro Comunitário Paroquial da Ramada, no âmbito do 
Programa de Apoio às Entidades Sociais de Odivelas 
(PAESO) - Subprograma D, a realizar em veículo 
municipal no dia 12 de Outubro de 2009, para deslocação 
a Coruche, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2009/12120, de 2009.09.23. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

GINÁSIO CLUBE DE ODIVELAS 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 

 
Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte, ao 
Ginásio Clube de Odivelas, no âmbito do Programa de 
Apoio ao Associativismo Desportivo de Odivelas 
(PAADO) - Medida 6, a realizar em veículo municipal no 
dia 17 de Outubro de 2009, para deslocação a Castro 
Verde, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2009/12171, de 2009.09.24. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 



 

  
 
 
 
Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
26 6 de Outubro de 2009 Ano X - N.º 18 

 

 

NOVAS TECNOLOGIAS E INTERNET SÉNIOR 
 

 
 

PROJECTO NOVAS TECNOLOGIAS E INTERNET SÉNIOR 
AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PORTÁTEIS 

 
Ratificação do despacho da Senhora Presidente, datado de 
2009.09.24, exarado na informação n.º 
Interno/2009/12204, de 2009.09.24, para aprovação da 
adjudicação por Ajuste Directo ao concorrente Corte 
Inglês Informática, Lda, pelo valor de €8.983,52 (oito mil, 
novecentos e oitenta e três euros e cinquenta e dois 
cêntimos), ao qual acresce IVA à taxa legal em vigor, 
relativamente ao processo de aquisição de computadores 
portáteis para o Projecto “Novas Tecnologias e Internet 
Sénior”, de acordo com o proposto na informação acima 
referida. 
 
(Ratificado por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 
 
 

DESPACHOS 
 

 
 
 

OUTROS DESPACHOS 
 

 
 

DESPACHO N.º 11/DDGOU/2009 
 

Assunto: Subdelegação de competências 
 
ANTÓNIO HENRIQUE MOREIRA DE SOUSA, 
Director do Departamento de Gestão e Ordenamento 
Urbanístico da Câmara Municipal de Odivelas, no uso das 
competências em mim delegadas pela Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas, pelo Despacho n.º 
42/PRES/2008, ao abrigo dos artigos 70° da Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro, com as alterações 
introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 
5º/n.º 2, 11º/n.º 10 e 75° do Decreto-Lei n.º 555/99, de 
16 de Dezembro, com as alterações introduzidas pela Lei 
n.º 60/2007, de 4 de Setembro, e nos termos do disposto 
nos artigos 35° a 40° do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 
15 de Novembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei 
n.º 6/96, de 31 de Janeiro, pelo presente despacho, 
SUBDELEGO, para serem exercidas no âmbito deste 
Departamento, sem prejuízo e independentemente da 
subdelegação de competências a que se refere o meu 
despacho n.º 16/DGOU/2008, de 15 de Julho, na Sra. 
Arquitecta Florinda Rosa Pisco Lixa, Chefe da Divisão de 
Planeamento Urbanístico e Projectos Especiais, as 
competências previstas pelos artigos 68° e 70° n.º 3 da Lei 
n.º169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11 de Janeiro, que a seguir se enunciam: 
 
a) Assinar ou visar a correspondência da Câmara 
Municipal, com excepção da dirigida a organismos ou 
entidades públicos; 
 
b) 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. 
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Esta subdelegação de competências vigorará de 01 a 02 de 
Outubro de 2009. 

 
Odivelas, 28 de Setembro de 2009 

O Director do D.G.O.U., 
(António de Sousa) 

 
 
 

DESPACHO N.º 05/DGAF/2009 
 

Assunto: Constituição de Grupo de Trabalho - 
Transferência de Competências para os Municípios em 
matéria de Educação 
 
No cumprimento do disposto no art. 12.º, do Decreto-Lei 
n.º 144/2008, de 28 de Julho, a Câmara Municipal de 
Odivelas e o Ministério da Educação celebraram um 
Contrato de Execução que estabelece as atribuições e 
competências para o Município de Odivelas, em matéria 
de Educação, designadamente nos seguintes domínios: 
 
a) Gestão do pessoal não docente das escolas básicas e da 
educação pré-escolar; 
 
b) Actividades de enriquecimento curricular no 1.º ciclo 
do ensino básico; 
 
c) Gestão do parque escolar nos 2.° e 3.° ciclos do ensino 
básico. 
 
Considerando que o referido Contrato prevê que em 1 de 
Janeiro de 2010 seja transferido para o mapa de pessoal da 
CMO o pessoal não docente -. 394 funcionários (324 
Assistentes Operacionais e 70 Assistentes Técnicos) - e 
que esta transferência conduzirá ao aumento significativo 
do total de Recursos Humanos deste Município, 
implicando a necessidade de concepção e adopção de 
novos procedimentos e métodos de trabalho, determino a 
constituição de um grupo de trabalho constituído pelos 
seguintes elementos: 
 
• Carla Fernandes - DRH/SGP 
• Dina Faria - DRH/SRS 
• Elisabete Fernandes - DRH/SGP 
• Mónica Miranda - DRH/SGP 
• Natércia Gomes - DRH/SGP 
• Piedade Lopes - DRH 
• Sandra Azinhais - DRH/SGP 
• Sofia Batista - DRH/SGP 
• Susana Albino - DRH/SRS 
 
O presente grupo de trabalho será coordenado pela 
Técnica Superior - Piedade Lopes e terá como objectivo 
encontrar os melhores procedimentos e metodologias que 
permitam a transição adequada dos 394 funcionários. 
 
Todo este trabalho deverá ser realizado em estreita 
colaboração com o Departamento Sociocultural / Divisão 
de Gestão dos Recursos Educativos e Acção Social 
Escolar. 

Odivelas, 30 de Setembro de 2009. 
 

Por Delegação de Competências 
O Director do Departamento de Gestão Administrativa e 

Financeira 
(Rui Vieira) 

 
 
 
 

AVISOS 
 

 
 

AVISO 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 
Emissão de Alvará de Loteamento 

N.º 5/2009/DRU – AUGI 
 

Bairro Vale Grande – Freguesia da Pontinha 
 

Nos termos do artigo 78º n.º 2 do Decreto-Lei nº 555/99, 
de 16 de Setembro, na sua redacção actual, conjugado 
com o disposto na Lei nº 91/95, na sua redacção actual, 
torna-se público que a Câmara Municipal de Odivelas, 
emitiu em 11 de Maio de 2009, o Alvará de Loteamento 
n.º 5/2009/DRU-AUGI, conforme requerido pela 
Comissão de Administração Conjunta do Bairro Vale 
Grande – Freguesia da Pontinha, que incide sob os 
prédios descritos na Conservatória do Registo Predial de 
Odivelas inseridos na área delimitada como AUGI. 
A operação de loteamento e projecto de obras de 
urbanização foram aprovadas por deliberações camarárias 
tomadas na 15.ª Reunião Ordinária de 29/07/2008 e 9.ª 
Reunião Ordinária de 06/05/2009 da Câmara Municipal 
de Odivelas. 
A área de intervenção cumpre o Plano Director Municipal 
de Loures (PDM) publicado no Diário da República I 
Série B de 14 de Julho de 1994.  
 
Características do loteamento: 
 

 Área total dos prédios objecto de loteamento: 
252.219,00 m2 

 Área não urbanizável de protecção à ribeira (5,0 
m): 11.371,00 m2 

 Área não urbanizável de protecção e 
enquadramento: 83574 m2 

 Área Urbanizável: 232.274,00 m2 

 Número de lotes: 584 
 Número de fogos: 814 
 Densidade habitacional (fogos/ha): 35 
 Área total dos lotes particulares: 170. 734,00 m2 
 Área máxima de construção: 135. 393,00  m2  
 Área máxima de ocupação do solo: 67. 809, 00 

m2 
 Índice de construção: 0,58 
  Índice de ocupação do solo: 0,29  
 Área de logradouros privados: 102.295,00 m2 
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 Área a integrar em domínio público 
(arruamentos, passagens pedonais e 
estacionamentos): 54.237,00 m2 

 Áreas de cedência para equipamento: 5.880,00 
m2 

 Áreas de cedência para verdes de utilização 
colectiva: 1.423,00 m2 

 Verde privado (50% da área dos logradouros): 
51.463, 00 m2 

 Número de ocupações (actividades económicas): 
111  

 Área de construção para actividades (total): 
14.846,00 m2 

 Comércio e serviços: 11.286, 00 m2 
 Industria: 3.560,00 m2 
 Lugares de estacionamento na via pública: 385 

 
O Alvará que se publicita contém todos os elementos 
legalmente previstos, designadamente:  
 

 Condicionantes, condições gerais e particulares 
 Quadro de Taxa de Compensação pela Área de 

Cedência em Falta, Taxa Municipal de 
Urbanização e valor da Caução atribuído a cada 
lote;  

 Quadro com cálculo do valor de caução; 
 Planta de localização à escala 1/25000 
 Planta de Síntese do Loteamento à escala 

1/1000, que inclui Quadro Urbanimétrico, 
Quadro de Ónus e Regulamento do Estudo de 
Loteamento; 

  Lista de Devedores entregue pela Comissão de 
Administração Conjunta da AUGI.  

 
O processo 46996/RC, assim como todo o conteúdo da 
deliberação final camarária e texto integral do alvará estão 
disponíveis para consulta dos interessados do 
Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico e 
da emissão do mesmo é feita publicidade nos termos e 
locais legalmente previstos.  
 

Odivelas, 21 de Setembro de 2009 
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
ODIVELAS, 

(Susana de Carvalho Amador) 
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DECISÕES COM EFICÁCIA EXTERNA 
 

 
 
 

Administração Jurídica 
e Administração Geral 

 

 
Decisões tomadas pelo Senhor Director do Departamento de 
Administração Jurídica e Geral, ao abrigo das competências 
subdelegadas, no âmbito da Divisão de Património, nos termos 
da Informação dos serviços com o n.º Interno/2009/11351, de 
2008.09.04:  
 
Informação nº 2009/9891 
Data: 2009-07-23 
Assunto: SMAS de Loures fornecimento de água em serviços 
Municipais - facturação 
Despacho: Para os efeitos referenciados na presente informação. 
Valor: €220,41 
Data: 2009.07.23 
 
Informação nº 2009/9888 
Data: 2009-07-23 
Assunto: SMAS de Loures fornecimento de águas em serviços 
Municipais – Quinta da Memória Centro de Exposições – 
facturação Julho de 2009  
Despacho: Para os efeitos referenciados na presente informação. 
Valor: € 4.29 
Data: 2009.07.23 
 
Informação nº 2009/9893 
Data: 2009-07-23 
Assunto: SMAS de Loures fornecimento de água em 
Polidesportivos -facturação 
Despacho: Para os efeitos referenciados na presente informação. 
Valor: € 48,64 
Data: 2009.07.23 
 
Informação nº 2009/9887 
Data: 2009-07-23 
Assunto: Lisboagás – consumo de gás natural facturação 
Despacho: Para os efeitos referenciados na presente informação. 
Valor: € 108,71 
Data: 2009.07.23 
 
Informação nº 2009/ 9890 
Data: 2009- 07-23 
Assunto: SMAS de Loures fornecimento de água Equipamentos 
Municipais – Parque de Merendas Pinhal da Paiã - facturação 
Despacho: Para os efeitos referenciados na presente informação. 
Valor: € 85,96 
Data: 2009.07.23 
 
Informação nº 2009/9854 
Data: 2009-07-23 
Assunto: Konica Minolta - facturação 
Despacho: Para os efeitos referenciados na presente informação. 
Valor: € 285,57 
Data: 2009.07.23 
 
Informação nº 2009/9837 
Data: 2009-07-22 
Assunto: Konica Minolta – facturação de cópias 
Despacho: Para os efeitos referenciados na presente informação. 

Valor: €535,24 
Data: 2009.07.22 
 
Informação nº 2009/9829 
Data: 2009- 07-22 
Assunto: Konica Minolta - facturação 
Despacho: Para os efeitos referenciados na presente informação. 
Valor: € 402,66 
Data: 2009.07.22 
 
Informação nº 2009/ 9822 
Data: 2009-07-22 
Assunto: Seguro Automóvel - Agosto 
Despacho: Para os efeitos referenciados na presente informação. 
Valor: € 941,65 
Data: 2009.07.22 
 
Informação nº 2009/ 9823 
Data: 2009-07-22 
Assunto: Seguro Multiriscos- Praceta 19 de Abril, n18e R/c Qt. 
das Pretas -Famões 
Despacho: Para os efeitos referenciados na presente informação. 
Valor: € 62,86 
Data: 2009.07.22 
 
Informação nº 2009/9757 
Data: 2009- 07-21 
Assunto: EDP – de Electricidade em Polidesportivos Municipais 
facturação -Julho 2009 
Despacho: Para os efeitos referenciados na presente informação. 
Valor: €1.239,49 
Data: 2009.07.21 
 
Informação nº 2009/9758 
Data: 2009-07-21 
Assunto: EDP – Electricidade em Habitação Social facturação – 
Junho 2009 
Despacho: Para os efeitos referenciados na presente informação. 
Valor: €569,44 
Data: 2009.07.21 
 
Informação nº 2009/ 9729 
Data: 2009- 07-20 
Assunto: Pagamentos de Honorários. 
Despacho: Para os efeitos referenciados na presente informação. 
Valor: € 1.382.40 
Data: 2009. 07.20 
 
Informação nº 2009/9698 
Data: 2009-07-20 
Assunto: SMAS de Loures fornecimento de água em Serviços 
Municipais – Rua António Maria Bravo Odivelas facturação de 
2009 – 07-04 
Despacho: Para os efeitos referenciados na presente informação. 
Valor: € 500,67 
Data: 2009.07.20 
 
Informação nº 2009/9697 
Data: 2009-07-20 
Assunto: Konica Minolta- facturação de cópias 
Despacho: Para os efeitos referenciados na presente informação. 
Valor: € 66,78 
Data: 2009. 07.20 
 
Informação nº 2009/9699 
Data: 2009-07-20 
Assunto: Actualização do pagamento da renda. 
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Despacho: Para os efeitos referenciados na presente informação. 
Valor: € 875,31 
Data: 2009.07.20 
 
Informação nº 2009/9689 
Data: 2009-07-20 
Assunto: Konica Minolta – facturação de cópias 
Despacho: Para os efeitos referenciados na presente informação. 
Valor: €83,68 
Data: 2009.07.20 
 
Informação nº 2009/9603 
Data: 2009-07-16 
Assunto: SMAS de Loures pedido de nota de crédito 
Despacho: Para os efeitos referenciados na presente informação. 
Valor: €51,07. 
Data: 2009.07.16 
 
Informação nº 2009/9605 
Data: 2009-07-16 
Assunto: Lisboagás – Consumo de gás natural facturação 
Despacho: Para os efeitos referenciados na presente informação. 
Valor: € 53,08 
Data: 07.16 
 
Informação nº 2009/9996 
Data: 2009- 07-28 
Assunto: SMAS de Loures fornecimento de água em 
Polidesportivos - facturação 
Despacho: Para os efeitos referenciados na presente informação. 
Valor: € 958,73 
Data: 2009. 07.28 
 
Informação nº 2009/9971 
Data: 2009-07-27 
Assunto: Lisboagás – consumo de gás natural facturação  
Despacho: Para os efeitos referenciados na presente informação. 
Valor: €133,04 
Data: 2009.07.27 
 
Informação nº 2009/9963 
Data: 2009-07-27 
Assunto: TV Cabo facturação – Julho de 2009 
Despacho: Para os efeitos referenciados na presente informação. 
Valor: €23,94 
Data: 2009. 07.27 
 
Informação nº 2009/10084 
Data: 2009-07-29 
Assunto: Konica Minolta – facturação de cópias 
Despacho: Para os efeitos referenciados na presente informação. 
Valor: €266,32 
Data: 2009.07.29 
 
Informação nº 2009/10077 
Data: 2009-07-29 
Assunto: Konica Minolta - facturação 
Despacho: Para os efeitos referenciados na presente informação. 
Valor: €1004,64 
Data: 2009. 07.29 
 
Informação nº 2009/9585 
Data: 2009-07-16 
Assunto: Konica Minolta- facturação de cópias 
Despacho: Para os efeitos referenciados na presente informação. 
Valor: €104,12 
Data: 2009.07.16 

Informação nº 2009/9580 
Data: 2009-07-16 
Assunto: Faxcópia - facturação 
Despacho: Para os efeitos referenciados na presente informação. 
Valor: € 216,00 
Data: 2009.07.16  
 
Informação nº 2009/9501 
Data: 2009- 07-15 
Assunto: Luban - facturação 
Despacho: Para os efeitos referenciados na presente informação. 
Valor: € 1.243,20 
Data: 2009.0715 
 
Informação nº 2009/9458 
Data: 2009-07-14 
Assunto: SMAS de Loures fornecimento de água Equipamentos 
Municipais – Parque de Merendas Pinhal da Paiã – facturação 
Despacho: Para os efeitos referenciados na presente informação. 
Valor: €72,41 
Data: 2009.07.14 
 
Informação nº 2009/9502 
Data: 2009-07-15 
Assunto: Seguro Automóvel - Agosto 
Despacho: Para os efeitos referenciados na presente informação. 
Valor: €552,29 
Data: 2009.07.15 
 
Informação nº 2009/ 9352 
Data: 2009-07-13 
Assunto: Konica Minolta – facturação de cópias 
Despacho: Para os efeitos referenciados na presente informação. 
Valor: € 86,72 
Data: 2009.07.13 
 
Informação nº 2009/ 9349 
Data: 2009- 07-13  
Assunto: Xerox – facturação cópias 
Despacho: Para os efeitos referenciados na presente informação. 
Valor: €204,80 
Data: 2009-07-13 
 
Informação nº 2009/ 9260 
Data: 2009-07-09 
Assunto: SMAS de Loures fornecimento de água em serviços 
Municipais – Quinta da Memória – Centro de Exposições – 
facturação Junho de 2009  
Despacho: Para os efeitos referenciados na presente informação. 
Valor: € 4.29 
Data: 2009.07.09 
 
Informação nº 2009/ 9272 
Data: 2009- 07- 09 
Assunto: SMAS de Loures fornecimento de água em serviços 
Municipais – R Augusto Alexandre Jorge Urb. Quita da 
Memória - Quiosque 
Despacho: Para os efeitos referenciados na presente informação. 
Valor: € 27,07 
Data: 2009.07.09 
 
Informação nº 2009/9259 
Data: 2009- 07-10 
Assunto: Lisboagás – consumo de gás natural facturação 
Despacho: Para os efeitos referenciados na presente informação. 
Valor: € 182,76 
Data: 2009.07.10 
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Informação nº 2009/ 9214 
Data: 2009-07-08 
Assunto: Seguros Multiriscos do Núcleo Museológico do posto 
de Comando do MFA- Pontinha  
Despacho: Para os efeitos referenciados na presente informação. 
Valor: € 422,01 
Data: 2009.07.08 
 
Informação nº 2009/9175 
Data: 2009-07-08 
Assunto: Konica Minolta- facturação 
Despacho: Para os efeitos referenciados na presente informação. 
Valor: € 285,57 
Data: 2009.07.08 
 
Informação nº 2009/ 9122 
Data: 2009-07-07 
Assunto: Seguro de Maquinas - facturação 
Despacho: Para os efeitos referenciados na presente informação. 
Valor: €655,77 
Data: 2009. 07.07 
 
Informação nº 2009/ 8930 
Data: 2009- 07-02 
Assunto: Konica Minolta - facturação 
Despacho: Para os efeitos referenciados na presente informação. 
Valor: €96,25 
Data: 2009.07.02 
 
Informação nº 2009/8927 
Data: 2009- 07-02 
Assunto: Konica Minolta – facturação de cópias  
Despacho: Para os efeitos referenciados na presente informação. 
Valor: € 555,98 
Data: 2009.07.02 
 
Informação nº 2009/ 8964 
Data: 2009-07-03 
Assunto: EDP – fornecimento de Electricidade em Habitação 
Social facturação – Maio 2009 
Despacho: Para os efeitos referenciados na presente informação. 
Valor: € 162,10 
Data: 2009.07.03 
 
Informação nº 2009/10782 
Data: 2009-08-18 
Assunto: Lisboagás – consumo de gás natural facturação 
Despacho: Para os efeitos referenciados na presente informação. 
Valor: € 68,35 
Data: 2009.08.18 
 
Informação nº 2009/ 10781 
Data: 2009-08-19 
Assunto: Seguro Automóvel Setembro 2009 – Apólice n 
AU21333965 
Despacho: Para os efeitos referenciados na presente informação. 
Valor: € 460,29 
Data: 2009.08.19 
 
Informação nº 2009/ 10731 
Data: 2009-08-18 
Assunto: Xerox - facturação 
Despacho: Para os efeitos referenciados na presente informação. 
Valor: € 1.858,61 
Data: 2009.08.18 
 
 

Informação nº 2009/ 10602 
Data: 2009-08-13 
Assunto: TV Cabo facturação Julho de 2009 
Despacho: Para os efeitos referenciados na presente informação. 
Valor: € 21,25 
Data: 2009.08.13 
 
Informação nº 2009/ 10594 
Data: 2009- 08-13 
Assunto: Canon - Facturação 
Despacho: Para os efeitos referenciados na presente informação. 
Valor: € 235,88 
Data: 2009.08.13 
 
Informação nº 2009/ 10576 
Data: 2009-08-12 
Assunto: Lisboagás – consumo de gás natural facturação 
Despacho: Para os efeitos referenciados na presente informação. 
Valor: € 118,96 
Data: 2009.08.12 
 
Informação nº 2009/ 10548 
Data: 2009- 08-12 
Assunto: Seguro fogos Municipais 
Despacho: Para os efeitos referenciados na presente informação. 
Valor: € 22,86 
Data: 2009.08.12 
 
Informação nº 2009/10525 
Data: 2009-08-11 
Assunto: Konica Minolta – facturação de cópias 
Despacho: Para os efeitos referenciados na presente informação. 
Valor: € 27,16 
Data: 2009.08.11 
 
Informação nº 2009/10269 
Data: 2009-08-03 
Assunto: Konica Minolta – facturação  
Despacho: Para os efeitos referenciados na presente informação. 
Valor: € 1.004,66 
Data: 2009.08.03 
 
Informação nº 2009/ 10159 
Data: 2009-07-30 
Assunto: Seguro Automóvel – Setembro 2009  
Despacho: Para os efeitos referenciados na presente informação. 
Valor: € 604,51 
Data: 2009.07.30 
 
 
 

 

Licenciamentos 
 

 
 
Decisões com eficácia externa, tomadas no âmbito da Divisão de 
Licenciamentos, ao abrigo das competências delegadas e 
subdelegadas pelo Despacho n.º 52/PRES/2006, de 8 de Março 
de 2006, nos termos da Informação n.º Interno/2009/12238, de 
2009.09.24: 
 
Despachos no Âmbito da Divisão de Licenciamentos 
Referente ao Mês de Julho 
 
N.º Processo: Licenciam/2009/423 
Nome: Mário Máximo dos Santos 
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Assunto: Pedido de LER para a apresentação da candidatura do 
PS à Câmara Municipal de Odivelas. 
Despacho: Deferido. 
Data: 01/07/2009 
 
N.º Processo: Licenciam/2009/395 e Licenciam/2009/404 
Nome: PEDAGO Sociedade Empreendimentos Pedagógicos, 
Lda. 
Assunto: Pedido de licenciamento para a realização da “Festas de 
Finalistas”. 
Despacho: Deferido.  
Data: 01/07/2009 
 
N.º Processo: Licenciam/2009/201 
Nome: Restaurante Mulemba X`Angola, Lda. 
Assunto: Pedido de autorização de utilização para uma 
estabelecimento de restauração e/ou bebidas. Proposta de 
Oficiar o requerente a solicitar documentação em falta. 
Despacho: De acordo. Ao DAJG/DL para efeitos.. 
Data: 01/07/2009 
 
N.º Processo: Licenciam/2009/415 
Nome: Junta de Freguesia da Póvoa de Santo Adrião. 
Assunto: Pedido de Licenciamento para a realização das “Noites 
de Verão”. 
Despacho: Deferido.  
Data: 08/07/2009 
 
N.º Processo: Licenciam/2009/502 
Nome: Pirunes – Grossista Alimentar, Lda. 
Assunto: Pedido de licença de autorização de utilização. 
Despacho: De acordo. Emita-se a licença de utilização nos 
termos propostos.  
Data: 09/07/2009 
 
N.º Processo: Licenciam/2009/472 
Nome: Junta de Freguesia de Odivelas. 
Assunto: Pedido de LER para a realização da “Aula de Cycle em 
cima de um camião”.. 
Despacho: Deferido.  
Data: 16/07/2009 
 
N.º Processo: 70/OD/98 e 155/ODV/02 
Nome: Leonardo Dias Lopes 
Assunto: Proposta de arquivamento de processos. 
Despacho: De acordo. Proceda-se ao arquivamento nos termos 
do proposto.  
Data: 21/07/2009 
 
N.º Processo: Licenciam/2009/280 
Nome: Fernando Gonçalo Gomes Martins 
Assunto: Pedido de licença de exploração para máquina de 
diversão. 
Despacho: Deferido. 
Data: 30/07/2009 
 
N.º Processo: Licenciam/2009/270 
Nome: Jacinto & Martins, S.A. 
Assunto: Pedido de licença exploração para máquina de 
diversão. 
Despacho: Deferido.   
Data: 30/07/2009 
 
N.º Processo: Licenciam/2009/281 
Nome: Fernando Gonçalo Gomes Martins 
Assunto: Pedido de licença exploração para máquina de 
diversão. 

Despacho: Deferido. 
Data: 30/07/2009 
 
N.º Processo: Licenciam/2009/223 
Nome: Divermac – Máquinas de Diversão, Lda 
Assunto: Pedido de licença de exploração para máquina de 
diversão. 
Despacho: Deferido.  
Data: 30/07/2009 
 
N.º Processo: Licenciam/2009/224 
Nome: Divermac – Máquinas de Diversão, Lda 
Assunto: Pedido de licença de exploração para máquina de 
diversão. 
Despacho: Deferido.  
Data: 30/07/2009 
 
N.º Processo: Rest/2007/6 
Nome: Gestihot, Gestão e Comércio de Hotelaria, Lda 
Assunto: Pedido de licenciamento para a actividade de 
restauração. Proposta de notificação ao requerente, informando 
de que a declaração prévia, entregue nestes serviços, não cumpre 
os requisitos necessários. Dar conhecimento à ASAE. 
Despacho: De acordo. 
Data: 30/07/2009 
 
N.º Processo: Licenciam/2009/485 
Nome: Krusty, Unipessoal, Lda. 
Assunto: Pedido de emissão do alvará de autorização de 
utilização. Proposta para oficiar a requerente, no sentido de 
proceder à entrega de documentação em falta, para possível 
sequência do processo. 
Despacho: De acordo.  
Data: 30/07/2009 
 
N.º Processo: Licenciam/2009/508 
Nome: Sérgio Fernandes Terrão. 
Assunto: Pedido de LER para a realização de obras. Proposta de 
indeferimento devido à extemporaneidade do pedido. 
Despacho: Indeferido.  
Data: 31/07/2009 
 
N.º Processo: Rest/2007/8 
Nome: R.M. & Matos, Lda. 
Assunto: Pedido de Licenciamento para a actividade de 
restauração e bebidas. 
Despacho: De acordo. Notifique-se o requerente nos termos do 
proposto. 
Data: 31/07/2009 
 
N.º Processo: Licenciam/2009/429 
Nome: Alto Horizonte – Discoteca Bar, Lda. 
Assunto: Entrega de Declaração Prévia.  
Despacho: De acordo. Notifique-se o requerente nos termos do 
proposto.  
Data: 31/07/2009 
 
N.º Processo: Rest/2009/13 
Nome: Sónia Cristina Jorge Teixeira Martinho Gomes. 
Assunto: Pedido de autorização de utilização para 
estabelecimento de restauração. Proposta de oficiar a requerente 
para dar conhecimento do encaminhamento do pedido e para 
que proceda ao pedido de horário. 
Despacho: De acordo.  
Data: 31/07/2009 
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N.º Processo: Rest/2007/4 
Nome: Martins & Jerónimo, Lda. 
Assunto: Pedido de autorização para estabelecimento de 
restauração e bebidas. Pedido de horário de funcionamento. 
Despacho: Deferido.  
Data: 31/07/2009  
 
 
Despachos no Âmbito da Divisão de Licenciamentos 
Referente ao Mês de Agosto 
 
N.º Processo: 507/ODV/06  
Nome: Maria Helena Rodrigues Botelho Silva 
Assunto: Emissão de Licença 
Despacho: Deferido. 
Data: 05/08/2009 
 
N.º Processo: 1706/92 
Nome: Sociedade Valentim & Rodrigues 
Assunto: Proposta de arquivamento de processo e de oficiar o 
requerente para prestar informação. 
Despacho: De acordo.  
Data: 07/08/2009 
 
N.º Processo: Licenciam/2009/421 
Nome: Talhos Lino & Vicente, Lda. 
Assunto: Pedido de horário de funcionamento. 
Despacho: Deferido. Notifique-se o requerente. 
Data: 07/08/2009 
 
N.º Processo: Licenciam/2009/436 
Nome: João Inácio Matos Ferreira. 
Assunto: Pedido de horário de funcionamento 
Despacho: Deferido.  
Data: 07/08/2009 
 
N.º Processo: ODV/300739 
Nome: Rui Manuel de Freitas Ferreira 
Assunto: Pedido de alteração de morada na licença de condução 
de ciclomotor. 
Despacho: Deferido.  
Data: 07/08/2009 
 
N.º Processo: ODV 300245 
Nome: Leopoldo Correia de Melo 
Assunto: Pedido de renovação da licença de ciclomotor. 
Despacho: Deferido.  
Data: 07/08/2009 
 
N.º Processo: Licenciam/2009/95 
Nome: Sociedade Elias & Lisboa, Lda 
Assunto: Pedido de emissão de licença de utilização de recinto. 
Despacho: De acordo. Deferido.  
Data: 07/08/2009 
 
N.º Processo: Licenciam/2009/544 
Nome: Associação Cristã “Templo de Deus” 
Assunto: Pedido de licença especial de ruído. 
Despacho: De acordo. Deferido. 
Data: 07/08/2009 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 26 de 
Maio a 22 de Setembro de 2009, nos termos da Informação n.º 
Interno/2009/12207, de 2009.09.24: 
 
Departamento de Ambiente e Salubridade 
 
EDOC 2009/3695 
Interno/ 2009/11267 de 2009-09-02 
Assunto: Proposta de cabimento, compromisso e pagamento ao 
Ministério da Defesa Nacional – Regimento de Engenharia 1 da 
factura Nr. 2220000548 no valor de € 2.380,24 (dois mil 
trezentos e oitenta euros e vinte e quatro cêntimos), valor isento 
de IVA de acordo com o artº2º - 2 CIVA, referente às despesas 
relativas ao mês de Novembro de 2008, no âmbito do Protocolo 
de colaboração assinado entre esta entidade e a Câmara 
Municipal de Odivelas 
Decisão: Ao DGAF/DF para os procedimentos solicitados. 
Data: 2009-09-08 
 
 
Divisão de Prevenção Hígio-Sanitária 
 
EDOC/2009/28206 
Interno/2009/6689 de 2009-05-14 
Assunto: Proposta de pagamento da factura nrº 22.00104 da  
VALORSUL, no valor de € 18,499.89 (dezoito mil quatrocentos 
e noventa e nove euros e oitenta e nove cêntimos), valor com 
IVA incluído à taxa legal de 5 %, referente à utilização do Aterro 
Sanitário Mato Cruz para deposição de resíduos sólidos urbanos 
e equiparados, no mês de Abril de 2009. 
Decisão: Ao DGAF/DF para os procedimentos solicitados. 
Data: 2009-05-26 
 
 
Divisão de Parques e Jardins 
 
EDOC/2009/20522 
Interno/2009/7237 de 2009-05-26 
Assunto: Proposta de pagamento da factura nr. 29000524 da 
CESPA Portugal, no valor de € 2.488,20, (dois mil quatrocentos 
e oitenta e oito euros e vinte cêntimos) valor com IVA incluído à 
taxa legal em vigor, referente à verificação do auto de medição nº 
2 referente à empreitada Construção do Parque de Sto. Adrião, 
Casal de Sto. André, Póvoa de Santo Adrião. 
Decisão: Ao DGAF/DF para os procedimentos solicitados. 
Data: 2009-05-28 
 
EDOC/2009/24624 
Interno/2009/8339 de 2009-06-22 
Assunto: Proposta de pagamento da factura nr. 29000874 da 
empresa CESPA Portugal, S.A., no valor de € 18.987,55 (dezoito 
mil novecentos e oitenta e sete euros e cinquenta e cinco 
cêntimos), valor com IVA incluído à taxa de 5 %, referente ao 
Auto de medição nrº 3 da empreitada de requalificação do 
Parque Poetas de Abril. 
Decisão: Ao DGAF/DF para o procedimento solicitado. 
Data: 2009-06-23 
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EDOC/2009/34287 
Interno/2009/9283 de 2009-07-10 
Assunto: Proposta de pagamento da factura nr. 29000868 da 
CESPA Portugal, S.A., no valor de € 29.480,07 ( vinte e nove mil 
quatrocentos e oitenta euros e sete cêntimos), valor com IVA 
incluído à taxa de 5 %, referente ao Auto de Medição nrº 4 da 
empreitada de construção do Parque de Sto. Adrião, Casal de 
Sto. André, Póvoa de Santo Adrião. 
Decisão: Ao DGAF/DF para o procedimento solicitado. 
Data: 2009-07-17 
 
EDOC/2009/41557 
Interno/2009/9461 de 2009-07-14 
Assunto: Proposta de pagamento da factura nr. 29001059 da 
CESPA Portugal, S.A., no valor de € 34.650,85 (trinta e quatro 
mil seiscentos e cinquenta euros e oitenta e cinco cêntimos), 
valor com IVA incluído à taxa de 5 %, referente ao Auto de 
Medição Nr 4 da empreitada de requalificação do Parque Poetas 
de Abril. 
Decisão: Ao DGAF/DF para o procedimento solicitado. 
Data: 2009-07-09 
 
EDOC/2009/41550 
Interno/2009/9583 de 2009-07-16 
Assunto: Proposta de pagamento da factura nr. 29001063 da 
CESPA Portugal, S.A., no valor de € 654,55 (seiscentos e 
cinquenta e quatro euros e cinquenta e cinco cêntimos), valor 
com IVA incluído à taxa de 20 %, referente à empreitada de 
Construção do espaço Verde na Rua Alves Redol/Rua Alfredo 
Roque Gameiro (Manutenção) em Odivelas. 
Decisão: Ao DGAF/DF para o procedimento solicitado. 
Data: 2009-07-17 
 
EDOC/2009/34319 
Interno/2009/9586 de 2009-07-16 
Assunto: Proposta de pagamento da factura nrº. 29000871 da 
CESPA Portugal, S.A., no valor de € 16.291,95 ( dezasseis mil 
duzentos e noventa e um euros e noventa e cinco cêntimos) 
valor com IVA incluído à taxa de 5 %, referente à empreitada de 
Construção de um novo Espaço Verde no talude adjacente à 
Rua Professor Dr. Egas Moniz em Odivelas. 
Decisão: Ao DGAF/DF para o procedimento solicitado. 
Data: 2009-07-17 
 
EDOC/2009/34311 
Interno/2009/9592 de 2009-07-16 
Assunto: Proposta de pagamento da factura nrº 29000872 da 
CESPA Portugal, S.A., no valor de € 13.878,45 (treze mil 
oitocentos e setenta e oito euros e quarenta e cinco cêntimos), 
valor com IVA incluído à taxa de 5 %, referente à empreitada de 
Requalificação do Espaço Verde na Praceta António José da 
Silva em Odivelas. 
Decisão: Ao DGAF/DF para o procedimento solicitado. 
Data: 2009-07-17 
 
EDOC/2009/34318 
Interno/2009/9677 de 2009-07-17 
Assunto: Proposta de pagamento da factura nrº. 29000873 da 
CESPA Portugal, S.A., no valor de €15.846,35 (quinze mil 
oitocentos e quarenta e seis euros e trinta e cinco cêntimos), 
valor com IVA incluído à taxa de 5 %, referente à empreitada de 
recuperação paisagística dos espaços verdes envolventes ao  
cemitério da Póvoa de Santo Adrião. 
Decisão: Ao DGAF/DF para o procedimento solicitado. 
Data: 2009-07-22 
 
 

EDOC/2009/38918 
Interno/200910217 de 2009-07-31 
Assunto: Proposta de pagamento da factura nr. 149/2009 da 
empresa Costa & Leandro, Lda, no valor de € 1.180,94 (mil 
cento e oitenta euros e noventa e quatro cêntimos), valor com 
IVA incluído à taxa de 5 %, referente aos trabalhos a mais da 
empreitada de construção de infra-estruturas do Jardim Torres 
do Falcão. 
Decisão: Ao DGAF/DF para o procedimento solicitado. 
Data: 2009-08-05 
 
EDOC/2009/41559 
Interno/2009/10288 de 2009-08-04 
Assunto: Proposta de pagamento da factura nrº 29001061 da 
Empresa CESPA Portugal, S.A., no valor de € 37.796,45 (trinta e 
sete mil setecentos e noventa e seis euros e quarenta e cinco 
cêntimos), valor com IVA incluído à taxa de 5 %, referente ao 
Auto de Medição nº 5 da empreitada de Construção do Parque 
de santo Adrião, Casal de Santo André, freguesia da Póvoa de 
Santo Adrião. 
Decisão: Ao DGAF/DF para o procedimento solicitado. 
Data: 2009.08-05 
 
EDOC/2009/49509 
Interno/2009/10433 de 2009-08-07 
Assunto: Proposta de pagamento da factura nrº. 29001303 da 
CESPA Portugal, S.A., no valor de € 16.666,29 (dezasseis mil 
seiscentos e sessenta e seis euros e vinte e nove cêntimos), valor 
com IVA incluído à taxa de 5 %, referente ao Auto de Medição 
nº 5 da empreitada de Requalificação do Parque Poetas de Abril. 
Decisão: Ao DGAF/DF para o procedimento solicitado. 
Data: 2009-08-07 
 
EDOC/2009/49497 
Interno/2009/10438 de 2009-08-07 
Assunto: Proposta de pagamento da factura nr. 29001304 da 
CESPA Portugal, S.A., no valor de € 75.055,98 (setenta e cinco 
mil e cinquenta e cinco euros e noventa e oito cêntimos), valor 
com IVA incluído à taxa de 5 %, referente ao Auto de Medição 
nº 6 da empreitada de Construção do Parque de Santo Adrião, 
Casal de Santo André, freguesia da Póvoa de Santo Adrião. 
Decisão: Ao DGAF/DF para o procedimento solicitado. 
Data: 2009-08-07 
 
EDOC/2009/47416 
Interno/2009/11449 de 2009 
Assunto: Proposta de cabimento, compromisso e pagamento da 
factura nr. 46101  dos SMAS, no valor de € 3.437,27 (três mil 
quatrocentos e trinta e sete euros e vinte e sete cêntimos), valor 
com IVA incluído à taxa legal em vigor, referente ao 
prolongamento da instalação do ramal de rega na Rua Francisco 
Ribeiro, Urbanização da Ribeirada, freguesia de Odivelas. 
Decisão: Ao DGAF/DF para os procedimentos solicitados. 
Data: 2009-09-10 
 
EDOC/2009/56409 
Assunto: Proposta de pagamento da factura nr. 2009000074 da 
empresa Agrária Verde, Lda, no valor de € 8.121,75 (oito mil 
cento e vinte e um euros e setenta e cinco cêntimos), valor com 
IVA incluído  à taxa legal em vigor, referente à Regularização da 
Ribeira do Barruncho na freguesia da Póvoa de Santo Adrião. 
Decisão: Ao DGAF/DF para os procedimentos solicitados. 
Data: 2009-09-21 
 
EDOC/2009/56506 
Assunto: Proposta de pagamento da factura nr. 2009000073 da 
empresa Agrária Verde, no valor de € 14.910 (catorze mil 
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novecentos e dez euros), valor com IVA incluído à taxa legal em 
vigor, referente à Estabilização dos Pontos erodidos na margem 
da Ribeira de Caneças e à desobstrução da grelha de retenção na 
Freguesia de Caneças. 
Decisão: Ao DGAF/DF para os procedimentos solicitados. 
Data: 2009-09-2 
 
 
 

 

SOCIOCULTURAL 
 

 
Decisões com eficácia externa, tomadas no âmbito do 
Departamento Sociocultural, pela Senhora Vereadora Maria 
Fernanda Franchi, ao abrigo das competências subdelegadas pelo 
Despacho n.º 10/PRES/2005, nos termos da Informação n.º 
Interno/2009/11884, de 2009.09.17, referente ao período de 14 
de Julho a 17 de Setembro de 2009: 
 
Departamento Sociocultural 
 
Divisão de Cultura, Juventude e Turismo 
 
Informação n.º Interno/2009/10851 
Assunto: Confirmação do teor da factura n.º A384 da 
“ETNOIDEIA” referente à prestação de serviços de 
recuperação, conservação e manutenção do Moinho da Laureana 
– Famões, no valor de €3.517,50. 
Decisão: Autorizo. Ao DGAF/DF. Para pagamento da factura 
referenciada.  
Data: 02-07-2009 
 
 
Divisão de Projectos Sócio-Educativos 
 
Informação n.º Interno/2009/9552 
Assunto: Pagamento da factura da Rodoviária de Lisboa 
referente aos passes para Vigilantes Patrulheiros do mês de 
Junho, no valor de €287,05. 
Decisão: Autorizo. Ao DGAF/DF para compromisso e 
pagamento da verba indicada. 
Data: 22-07-2009 
 
Informação n.º Interno/2009/11126 
Assunto: Proposta de Compromisso e pagamento de subsídio à 
Escola EB2/3 Carlos Paredes no valor de €330. 
Decisão: Ao DGAF/DF. Autorizo. Para compromisso e 
pagamento do subsídio da EB2/3 Carlos Paredes. 
Data: 26-07-2009 
 
 
Divisão de Gestão de Recursos Educativos e Acção Social 
Escolar 
 
Informação n.º Interno/2009/9926 
Assunto: Compromisso e pagamento do subsídio de 
“Tecnologias de Apoios” aos alunos das EB1´s com 
necessidades educativas especiais – Agrupamento Escolas de 
Caneças, relativo ao Ano Lectivo 2009/2010, no valor de €49,66. 
Decisão: Ao DGAF/DF, para liquidação de acordo com a 
deliberação em Reunião Câmara. 
Data: 27-07-2009 
 
 
 
 

Informação n.º Interno/2009/10986 
Assunto: Compromisso e pagamento do subsídio de “Auxílios 
Económicos” ao Agrupamento de Escolas D. Dinis, relativo ao 
Ano Lectivo 2009/2010, no valor de €201,60. 
Decisão: Ao DGAF/DF, solicito o compromisso e pagamento 
do subsídio de “Auxílios Económicos” aos Agrupamentos de 
Escolas do concelho de Odivelas, relativo ao Ano Lectivo 
2009/2010. 
Data: 27-08-2009 
 
Informação n.º Interno/2009/10980 
Assunto: Compromisso e pagamento do subsídio de 
“Tecnologias de Apoios” aos alunos das EB1´s com 
necessidades educativas especiais – Agrupamento Escolas Vasco 
Santana, relativo ao Ano Lectivo 2009/2010, no valor de 
€347,62. 
Decisão: Ao DGAF/DF, concordo. Solicito o compromisso e 
pagamento do subsídio de “Auxílios Económicos” aos 
Agrupamentos de Escolas do concelho de Odivelas, relativo ao 
Ano Lectivo 2009/2010. 
Data: 27-08-2009 
 
Informação n.º Interno/2009/11655 
Assunto: Compromisso e pagamento do subsídio de “Auxílios 
Económicos” aos Agrupamentos de Escolas Moinhos da Arroja, 
Avelar Brotero, Vasco Santana e D. Dinis, relativo ao Ano 
Lectivo 2009/2010, no valor de €1.795,20. 
Decisão: Ao DGAF/DF, solicito o compromisso e pagamento 
do subsídio de “Auxílios Económicos” aos Agrupamentos de 
Escolas do concelho de Odivelas, relativo ao Ano Lectivo 
2009/2010. 
Data: 15-09-2009 
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ACTIVIDADE E SITUAÇÃO 
FINANCEIRA DO MUNICÍPIO 

 

 
 

INFORMAÇÃO DA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
À ASSEMBLEIA MUNICIPAL SOBRE A ACTIVIDADE E 

SITUAÇÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO 
 

Presente para apreciação a Informação da Presidente da 
Câmara Municipal à 4.ª Sessão Ordinária de 2009 da Assembleia 
Municipal sobre a actividade e situação financeira do Município, 
nos termos estipulados na alínea e) do n.º 1 do Artigo 53° 
da Lei 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11 de Janeiro. “A informação sobre a situação 
financeira do Município, em Agosto de 2009, que inclui a 
informação relativa ao grau de endividamento do 
Município para o corrente ano, encontra-se espelhada nos 
Anexos A e B.”  
 
A Informação sobre a Actividade Municipal corresponde 
ao período compreendido entre 01 de Junho e 31 de 
Agosto de 2009.  
 
Documento com a seguinte estrutura: 
 

Informação Financeira:  
  

Informação Financeira do Município; 3 
  

Informação Sobre a Actividade Municipal:  
  

Gabinete da Presidência; 5 

Gabinete de Comunicação, Relações Públicas e 
Protocolo; 

9 

Gabinete de Apoio ao Cidadão e Serviço 
Municipal de Informação ao Consumidor 

10 

Gabinete de Apoio às Juntas de Freguesia 18 

Gabinete de Informática e Sistemas de 
Comunicação 

19 

Médico Veterinário Municipal 20 

Serviço Municipal de Protecção Civil 22 

Divisão de Requalificação e Inserção de Áreas 
Críticas 

23 

Departamento Gestão Administrativa e 
Financeira 

24 

Departamento Gestão e Ordenamento 
Urbanístico 

27 

Departamento Planeamento Estratégico e 
Desenvolvimento Económico 

33 

Departamento de Obras Municipais e 
Transportes 

44 

Departamento Ambiente e Salubridade 52 

Departamento Sociocultural 57 

Departamento de Habitação, Saúde e Assuntos 
Sociais 

71 

Departamento Administração Jurídica e Geral 82 
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DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

REVISÃO ORÇAMENTAL 
 

 
 

SEGUNDA REVISÃO ORÇAMENTAL 
 

Segunda Revisão Orçamental de 2009, Décima Primeira 
Modificação Orçamental, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2009/11390, de 2009.09.04, 
conforme o deliberado na 17.ª Reunião Ordinária da 
Câmara Municipal de Odivelas, realizada em 09 de 
Setembro de 2009, (Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões n.º 17/2009, página 7), nos termos dos Mapas 
anexos à informação acima referida e que farão parte 
integrante da acta da presente reunião. 
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“Preâmbulo 
 

A presente REVISÃO ORÇAMENTAL, que se encontrava 
devidamente calendarizada de acordo com o mapa de 
modificações orçamentais aprovado para 2009, permitirá 
incorporar no Orçamento do presente ano, a receita 
proveniente do empréstimo de curto prazo contratado 
junto da instituição financeira Banco Santander Totta, 
bem como das receitas provenientes de candidaturas a 
projectos co-financiados apresentadas pelo Município de 
Odivelas, destacando-se as que visam a expansão da rede 
de educação pré-escolar do Concelho de Odivelas e a 
requalificação de forma integrada da Vertente Sul de 
Odivelas. 
 
Em relação à despesa, acolheram-se as propostas de 
ajustamento e de criação de novos projectos enviadas 
pelos diversos serviços municipais, tendo a registar-se 
vários projectos referentes a candidaturas 
comparticipadas, nomeadamente, no que diz respeito à 
Reabilitação do Centro Histórico de Odivelas e à 
Regeneração da Vertente Sul do Concelho de Odivelas. 
 
Destaque, também, para os ajustamentos efectuados nos 
projectos relativos a encargos financeiros 2009, em virtude 
das alterações ocorridas nas taxas de juro, da inscrição de 
um projecto para fazer face ao Sistema de Avaliação de 
Desempenho — SIADAP 1, 2 e 3 (Decreto Regulamentar 
n.º 18/2009, de 4 de Setembro) e da criação de rubrica em 
orçamento de pessoal, no âmbito da nova regulamentação 
para a protecção da parentalidade, nos termos do 
Decreto-Lei n.º 49/2009, de 9 de Abril. 
 
Realce ainda para a inscrição de um projecto em 
Orçamento respeitante ao Plano de Contingência do 
Município de Odivelas para a Gripe A. 
 
No que concerne ao âmbito social destaca-se a inclusão de 
uma verba para atribuição de um apoio financeiro para a 
construção de um equipamento com valências de Lar de 
3.ª Idade, Centro de Dia e poio Domiciliário da Santa 
Casa da Misericórdia da Póvoa de Santo Adrião. 
 
De referir também o reforço do projecto de 
Videovigilância que permitirá implementar um sistema de 
segurança (videovigilância, detecção de incêndios e 
intrusão) nos equipamentos municipais — Paços do 
Concelho, Centro de Exposições, Casa de Juventude, bem 
como a videovigilância do jardim da música. 
 
Ao nível desportivo há a realçar o reforço dos projectos 
relativos ao programa Clube do Movimento para fazer 
face a despesas até ao final do presente ano. 
 
Numa análise comparativa entre as dotações actuais e o 
previsto nesta REVISÃO ORÇAMENTAL, verifica-se um 
aumento das Despesas Correntes em 178.311,06 Euros 
(Cento e setenta e oito mil trezentos e onze euros e seis 
cêntimos) por contrapartida de diminuição de igual 
montante das Despesas de Capital. Do lado da receita 
verifica-se um aumento das Receitas de Capital no 

montante de 2.816.500,00 Euros (Dois milhões oitocentos 
e dezasseis mil e quinhentos euros), assim como um 
aumento de 5.000,00 Euros (Cinco mil euros) nas Outras 
Receitas, em relação às Receitas Correntes. 
 
O valor global do Orçamento, manteve-se nos 
117.565,782,81 Euros (Cento e dezassete milhões 
quinhentos e sessenta e cinco mil setecentos e oitenta e 
dois euros e oitenta e um cêntimo). 
 
Importa salientar que a presente REVISÃO ORÇAMENTAL, 
mantém os níveis de rigor que têm estado subjacentes à 
política do actual executivo, destacando-se, ainda mais, o 
grande investimento ao nível da Educação que caracteriza 
o presente mandato. 
 
Odivelas, 09 de Setembro de 2009 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, 

(Susana de Carvalho Amador) 
 

 
(em euros) 

 

 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

MAPA DE PESSOAL 
 

 
 

ALTERAÇÕES AO MAPA DE PESSOAL EM 
VIGOR NA CÂMARA MUNICIPAL 

 
Alterações ao Mapa de Pessoal em vigor na Câmara 
Municipal de Odivelas, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2009/10768, de 2009-08-18, 
conforme o deliberado na 17.ª Reunião Ordinária da 
Câmara Municipal de Odivelas, realizada em 09 de 
Setembro de 2009, (Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões n.º 17/2009, página 7), consistindo na 
subdivisão das unidades orgânicas previstas no Mapa de 
Pessoal em vigor de Gabinetes e Departamentos, para 
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Gabinetes, Departamentos e Divisões. Modificação de 
categorias de alguns dos postos de trabalho previstas no 
Mapa de Pessoal. Introdução dos postos de trabalho nas 
seguintes unidades orgânicas. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

EB1/JI 1 + 2 DE CANEÇAS 
 

 
 

DESAFECTAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO 
PARA O DOMÍNIO PRIVADO DO MUNICÍPIO 

DE PARCELA DE TERRENO 
 

Desafectação do Domínio Público para o Domínio 
Privado do Município, da parcela de terreno sita na 
Quinta de S. Carlos, na Freguesia de Caneças com a área 
de 233 m2, que confronta a Norte e a Poente com o 
Domínio Público e a Sul e Nascente com a Escola 
Preparatória, para construção da EB/JI 1+2 de Caneças, 
de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2009/08613, de 2009.06.25, conforme o 
deliberado na 13.ª Reunião Ordinária da Câmara 
Municipal de Odivelas, realizada em 08 de Julho de 2009, 
(Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 
13/2009, página 7). 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

PROCEDIMENTOS PARA CONCURSOS PÚBLICOS 
 

 
 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NAS 
INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 
Procedimento para o Concurso Público para a aquisição 
de prestação de serviço de vigilância e segurança nas 
instalações da Câmara Municipal de Odivelas, de 
administração directa e indirecta, nos termos do artigo 
130.º ao 135.º do Código dos Contratos Públicos, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, 
de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2009/07806, de 2009.06.04, conforme o 
deliberado na 13.ª Reunião Ordinária da Câmara 
Municipal de Odivelas, realizada em 08 de Julho de 2009, 
(Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 
13/2009, página 7), e respectivas peças do procedimento 
anexas a informação das quais se destaca: a fixação do 
preço base em €1.833.333,00 (um milhão oitocentos e 
trinta e três mil trezentos e trinta e três euros) (valor sem 
IVA), a opção pelo critério de adjudicação do mais baixo 
preço. Designação do júri do concurso, e delegação de 
competência para prestar esclarecimentos e rectificar as 
peças do procedimento, assim como para prorrogar o 

prazo fixado para apresentação das propostas, previstas 
nos artigos 50º e 64º do Código dos Contratos Públicos: 
 
Presidente – Ana Mousinho; 
Membro efectivo que substitui a Presidente nas faltas e 
impedimentos – Edna Tavares; 
Membro suplente – Marta Vieira; 
Membro suplente – Paula Cardoso; 
Membro suplente – Carlos Miguel; 
Membro suplente - Claudia Cardoso; 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E 
FORNECIMENTO DE CONSUMÍVEIS EM 

INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 
 

Procedimento para o Concurso Público para prestação de 
serviço de limpeza e fornecimento de consumíveis em 
instalações da Câmara Municipal de Odivelas, nos termos 
do artigo 130.º ao 135.º do Código dos Contratos 
Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 
de Janeiro, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2009/06635, de 2009.05.13, conforme o 
deliberado na 13.ª Reunião Ordinária da Câmara 
Municipal de Odivelas, realizada em 08 de Julho de 2009, 
(Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 
13/2009, página 7), e respectivas peças do procedimento 
anexas a informação das quais se destaca: a fixação do 
preço base em €1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil 
euros) (valor sem IVA), a opção pelo critério de 
adjudicação do mais baixo preço. Designação do júri do 
concurso, e delegação de competência para prestar 
esclarecimentos e rectificar as peças do procedimento, 
assim como para prorrogar o prazo fixado para 
apresentação das propostas, previstas nos artigos 50º e 64º 
do Código dos Contratos Públicos: 
 
Presidente – Ana Mousinho; 
Membro efectivo que substitui a Presidente nas faltas e 
impedimentos – Edna Tavares; 
Membro efectivo– Paula Cardoso; 
Membro suplente – Carlos Miguel; 
Membro suplente - Claudia Cardoso; 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

ESPAÇO SOLIDÁRIO 
 

 
 

REGULAMENTO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO ESPAÇO SOLIDÁRIO 
BANCO DE BENS DOADOS DE ODIVELAS 

 
Regulamento para implementação do Espaço Solidário – 
Banco de Bens Doados de Odivelas, de acordo com o 
proposto na informação nº interno/2009/9027, de 2009-
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ESPAÇO SOLIDÁRIO 
Banco de Bens Doados de Odivelas 
 
 
Introdução 
 
 
O Município de Odivelas assume a promoção do desenvolvimento social no 
seu espaço/território como missão prioritária. Aposta no reforço da dimensão 
humana local e no desenvolvimento de políticas sociais activas que permitam 
alcançar um Concelho mais solidário e inclusivo, dispensando para tal uma 
atenção especial aos grupos sociais de maior vulnerabilidade. 
 
O combate à pobreza e às exclusões sociais, nas suas múltiplas vertentes, tem 
merecido por parte do Município um investimento crescente, consubstanciado, 
entre outros, através do aumento e qualificação da rede de equipamentos 
sociais, tal como através de programas, projectos e acções desenhados em 
função das necessidades sociais identificadas. 
 
A promoção de políticas de proximidade e de abertura e/ou a intervenção em 
estreita parceria com as instituições particulares de solidariedade social, 
administração central e local, constitui, de igual modo, condição fundamental 
no caminho que se pretende trilhar com vista a um desenvolvimento mais 
equilibrado, justo e sustentável e à concepção de respostas sociais mais 
eficazes e inovadoras.   
 
Em face da necessidade apurada relacionada com uma rentabilização de 
recursos e com uma mais correcta administração de todo o conjunto de bens 
de utilidade social que a autarquia tem vindo a recepcionar e distribuir 
regularmente e dos diagnósticos sociais efectuados - que persistem em 
destacar a importância dos apoios sociais complementares e imediatos, como 
a cedência de bens de primeira necessidade, móveis, utensílios domésticos, 
etc., bem como a necessidade de se fomentar novos espaços devidamente 
estruturados de cidadania e solidariedade - a criação de um Banco de Bens 
Doados de Odivelas no qual fosse possível, integradamente, contemplar todas 
essas componentes, afigurou-se-nos como tendo grande pertinência. 
 
O Município de Odivelas, enquanto actor responsável pelo desenvolvimento de 
políticas concretas que visem a elevação do bem-estar e da qualidade de vida 
dos munícipes em geral e, em particular, dos cidadãos e agregados familiares 
que se encontrem em situação de desvantagem socio-económica, implementa 
o Espaço Solidário - Banco de Bens Doados de Odivelas , uma resposta 
que surge como um complemento da intervenção social advogada e com o 
intuito de contribuir para um suprimento de algumas das identificadas 
necessidades sociais elementares mais imediatas junto da população 
desfavorecida. 
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Ao entender o desenvolvimento local em nome e com orientação do bem-estar 
social, económico e cultural das populações, e considerando que, nos termos 
da Lei compete às Autarquias Locais promoverem a resolução dos problemas 
que afectam as populações, designadamente através do apoio aos estratos 
sociais mais desfavorecidos, pelos meios adequados e nas condições 
constantes na Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro com as alterações 
introduzidas pela Lei n.º 5 – A/2002 de 11 de Janeiro. 
 
A Câmara Municipal de Odivelas cria o Espaço Solidário - Banco de Bens 
Doados de Odivelas , que se rege pelo presente Regulamento  ao abrigo do 
disposto no artigo 241.º da Constituição da República Portuguesa e do artigo 
64.º n.º 4 alínea c) da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro com as alterações 
introduzidas pela Lei n.º 5 – A/2002 de 11 de Janeiro. 
 

 
CAPÍTULO I 

 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Artigo 1.º 

 
Natureza 

 
 

O Espaço Solidário – Banco de Bens Doados de Odivelas é uma resposta 
social complementar que almeja atender a algumas das necessidades 
elementares mais prementes dos munícipes em situação de pobreza. 
 

 
Artigo 2.º 

 
Âmbito e finalidade 

 
1 – O Espaço Solidário – Banco de Bens Doados de Odivelas tem por 
finalidade a promoção de uma resposta social complementar no concelho de 
Odivelas que contribua para reduzir a privação e atenuar o sofrimento dos 
munícipes em situação de pobreza, resposta essa assente em pressupostos 
inclusivos, participativos, de trabalho em rede e transferência de poder 
(empowerment). 
 
2 – Para a prossecução dos seus fins e salvaguarda do interesse público 
municipal, o Espaço Solidário – Banco de Bens Doados de Odivelas, dispõe 
das seguintes valências e bens de utilidade social: 
 

• Armazém Solidário  – espaço onde serão armazenados todos os 
donativos recepcionados no âmbito do Banco de Bens Doados. 
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• Equipa Móvel  – equipa constituída por elementos da DAS que irão 
proceder à recolha e distribuição dos bens materiais.  

 
• Equipa Tratamento/Recuperação de bens materiais – equipa 

constituída por elementos da DAS que irão receber e fazer a triagem e 
eventual tratamento/recuperação dos bens materiais. 

 
• Projecto de Voluntariado  – projecto de voluntariado estruturado em 

torno das actividades correntes do Espaço Solidário, em articulação com 
o Banco de Voluntariado de Odivelas. 

 
 
Os bens doados serão agrupados em:  
 

1. Têxteis/Vestuário;  
(ex.: atoalhados de banho e cozinha, cobertores, lençóis, edredões, 
colchas, roupas de bebé, de criança e de adultos) 

 
2.  Acessórios/Calçado;  

(ex.: fitas, sapatilhas, sapatos, botas) 
 

3. Equipamento Doméstico/Electrodomésticos;  
(ex.: louça, talheres, varinha, maquina de lavar roupa, aquecedores) 

 
4. Brinquedos/Material Didáctico/Livros;  

(ex.: jogos, peluches, bonecas, livros, estojos, lápis)    
 

5. Mobiliário/Berços/Carinhos de Bebé; 
(ex.: camas de bebé, de crianças, de adultos, armários, mesas, 
cadeiras) 

 
6. Fraldas Descartáveis/Outro Material. 

 
 

Artigo 3.º 
 

Objectivos 
 
O Espaço Solidário – Banco de Bens Doados de Odivelas  surge como um 
complemento da intervenção social dirigida a cidadãos e famílias em situação 
de carência socio-económica, residentes no Concelho de Odivelas, tendo como 
objectivos gerais: 
 

a) Contribuir para o suprimento ou redução de algumas necessidades 
elementares imediatas e elevação das condições de vida dos munícipes 
em situação de desvantagem socio-económica através da distribuição 
de produtos doados pela população em geral, empresas ou entidades, 
desde que se encontrem em estado novo ou passível de reutilização; 
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b) Promover a participação da sociedade civil, empresas e cidadãos em 

geral na recolha de bens e na melhoria das condições de vida da 
população em situação de maior vulnerabilidade no Concelho; 

 
c) Promover a preservação ambiental, contribuindo para o combate ao 

desperdício e procedendo ao reaproveitamento de bens e 
equipamentos; 

 
d) Fomentar o encontro e a partilha entre Voluntários e Organizações que 

disponibilizam oportunidades de enquadramento em actividade e áreas 
de interesse social ou comunitário. 

 
 

Artigo 4.º 
 

Localização 
 

O Espaço Solidário – Banco de Bens Doados de Odivelas funcionará na Av. 
Amália Rodrigues, Lote 7 – 3.º Piso, em Odivelas, em sala disponibilizada para 
o efeito nas actuais instalações da Divisão de Assuntos Sociais. 
 
 

Artigo 5.º 
 

Competências 
 
Ao Espaço Solidário – Banco de Bens Doados de Odivelas compete: 
 

a) Garantir a eficiência, eficácia e efectividade da resposta social; 
 
b) Assegurar que todos os utentes sejam tratados com a maior cortesia e 

no escrupuloso respeito pela dignidade humana e seus direitos 
enquanto utentes de um serviço público, quer por funcionários quer por 
voluntários; 

 
c) Promover a participação e a responsabilização dos utentes pelo bom 

funcionamento do Espaço Solidário - Banco de Bens Doados de 
Odivelas; 

 
d) Estabelecer os critérios de admissão, de razoabilidade, procedimentos e 

prioridades da resposta social (munícipes em situação de extrema 
pobreza e exclusão social); 

 
e) Organizar um processo individual para cada utente do Espaço Solidário 

– Banco de Bens Doados de Odivelas. 
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CAPÍTULO II 

 
ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

 
 

Artigo 6.º 
 

Organização/Coordenação 
 

A organização e coordenação do Espaço Solidário – Banco de Bens Doados 
de Odivelas é da competência da Câmara Municipal de Odivelas, através da 
sua Divisão de Assuntos Sociais. 
 
 

Artigo 7.º 
 

Funcionamento e Atendimento 
 

1 – O Espaço Solidário – Banco de Bens Doados de Odivelas irá funcionar e 
atender os munícipes de segunda a sexta-feira, no seguinte horário: 
 

Período da manhã, entre as 9h00 e as 12h30; 
 

Período da tarde, entre as 14h00 e as 17h30; 
 
2 – O Espaço Solidário – Banco de Bens Doados de Odivelas poderá encerrar 
ao público em determinados períodos do ano, para organização e manutenção 
de espaços e equipamentos, dando lugar a aviso prévio; 
 
3 – O Espaço Solidário – Banco de Bens Doados de Odivelas encerrará nos 
feriados e tolerâncias de ponto fixadas pela Câmara Municipal, e ou noutras 
situações, sempre que se justificar e previamente anunciadas; 
 
4 – O Espaço Solidário – Banco de Bens Doados de Odivelas será dinamizado 
por funcionários da Câmara Municipal, podendo contar ainda com a 
colaboração no projecto de Voluntários enquadrados pelo Banco de 
Voluntariado de Odivelas. 
 
 

Artigo 8.º 
 

Critérios de Admissão e Procedimentos 
 

 
1 - São beneficiários do Banco de Bens Doados de Odivelas os munícipes e 
famílias que revelem vulnerabilidade económica e social 
identificados/encaminhados por:  
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a) Câmara Municipal de Odivelas;  
 
b) Centro Distrital da Solidariedade e da Segurança Social de Lisboa – 

Serviço Local de Acção Social de Odivelas;  
 

c) Agrupamento de Centros de Saúde de Odivelas;  
 

d) Juntas de Freguesia do Concelho de Odivelas;  
 

e) Comissão de Protecção Menores e Jovens em Risco de Odivelas;  
 

f) Gabinete de Apoio à Vítima de Odivelas;  
 

g) Instituições Particulares de Solidariedade Social do Concelho de 
Odivelas;  

 
h) Outras. 

 
2 – A admissão dos munícipes ao Espaço Solidário – Banco de Bens Doados 
de Odivelas concretizar-se-á mediante a recepção de relatório social síntese de 
encaminhamento por parte das entidades referenciadas no ponto 1 do presente 
artigo e respectivo atendimento/preenchimento presencial de ficha de utente do 
Projecto; 
 
3 – Far-se-á o registo de todos os bens que recebidos e distribuídos, por 
tipologia, em ficha de entrada e saída correspondentes. 
 
 

Artigo 9.º 
 

Critérios de Razoabilidade 
 
1 – Os utentes do Espaço Solidário – Banco de Bens Doados de Odivelas só 
podem usufruir do mesmo uma vez por mês, salvo situações de emergência 
social devidamente justificadas pela Equipa Técnica da Divisão de Assuntos 
Sociais; 
 
2 – Cada utente poderá ter acesso mensalmente no máximo a dois artigos de 
cada género. 
 
 

Artigo 10.º 
 

Donativos e Campanhas 
 

1 – O Espaço Solidário – Banco de Bens Doados de Odivelas recepciona, a 
qualquer momento, bens doados pela população em geral, empresas ou 
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entidades, desde que se encontrem em estado novo ou passível de reutilização 
e desde que existam espaço disponível/condições em armazém; 
 
2 – Sempre que tal se justifique, o Espaço Solidário – Banco de Bens Doados 
de Odivelas pode envidar esforços no sentido de assegurar a recolha de bens 
doados pela população em geral, empresas ou entidades através dos meios do 
próprio Município; 
 
3 – No âmbito da sua intervenção, o Espaço Solidário – Banco de Bens 
Doados de Odivelas pode e deve a qualquer momento promover campanhas 
de angariação e de distribuição de bens; 
 
4 – As entidades doadoras de bens passam a constar de uma base de dados 
para efeitos de envio regular de informação actualizada sobre a evolução do 
Projecto, bem como sobre futuras campanhas de angariação de donativos. 
 
 

Artigo 11.º 
 

Afixação de documentos 
 
Cumpre ao Espaço Solidário – Banco de Bens Doados de Odivelas, a afixação, 
em local visível, das seguintes informações ou documentos: 
 

a) Horário de Funcionamento; 
 

b) Normas de Funcionamento; 
 

c) Identificação dos Funcionários e Voluntários; 
 

d) Necessidades do Espaço Solidário – Banco de Bens Doados de 
Odivelas; 

 
 

AVALIAÇÃO 
 

Artigo 12.º 
 

Avaliação 
 
Todas as actividades desenvolvidas no âmbito do Espaço Solidário – Banco de 
Bens Doados de Odivelas serão objecto de avaliações mensais e anuais. 
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DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
 

Artigo 13.º 
 

Omissões 
 

Os casos omissos ou duvidosos serão devidamente analisados e considerados 
pelo Espaço Solidário – Banco de Bens Doados de Odivelas. 
 
 

Artigo 14.º 
 

Entrada em Vigor 
 

O presente regulamento entra em vigor a partir da data de publicação no 
Boletim Municipal. 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
Ano X - N.º 18 – 06 de Outubro de 2009 – Anexo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGULAMENTO DE 

 
UTILIZAÇÃO DO CARTÃO MUNICIPAL SÉNIOR





Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
Ano X - N.º 18 – 06 de Outubro de 2009 – Anexo 

1 
 

REGULAMENTO DE 
UTILIZAÇÃO DO CARTÃO MUNICIPAL SÉNIOR 

 
NOTA JUSTIFICATIVA 

 
O Município de Odivelas assume a promoção do desenvolvimento social no 
seu espaço/território como missão prioritária. Aposta no reforço da dimensão 
humana local e no desenvolvimento de políticas sociais activas que permitam 
alcançar um Concelho mais solidário e inclusivo, dispensando para tal uma 
atenção especial aos grupos sociais de maior vulnerabilidade. 
 
O combate às exclusões sociais, nas suas múltiplas vertentes, tem merecido 
por parte do Município um investimento crescente, consubstanciado, entre 
outros, através do aumento e qualificação da rede de equipamentos sociais, tal 
como através de programas, projectos e acções desenhados em função das 
necessidades sociais identificadas. 
 
De acordo com dados fornecidos pelo INE, no Concelho de Odivelas, a 
população residente com 65 ou mais anos aumentou de 17486 em 2002, para 
20 452 em 2005.  
 
As Nações Unidas prevêem que no ano de 2050, em Portugal, 37 % da 
população tenha 60 ou mais anos, sendo de 26 % a população com mais de 80 
anos. 
 
É entre os idosos que a pobreza se manifesta de forma mais dura e sem 
alternativas. Em Portugal, mais de 30% dos idosos são pobres. E este é um 
indicador que não tem paralelo na União Europeia.  
 
Os estudos revelam que cerca de 300 mil dos idosos sobrevivem hoje com 
rendimentos abaixo de 300 euros por mês - valor que corresponde, entre nós, 
ao chamado «limiar de pobreza» internacionalmente definido.  
 
Atenta a esta preocupante realidade social concreta, a Câmara Municipal de 
Odivelas tem, com particular desvelo, procurado contribuir para a criação e 
manutenção de um conjunto de respostas integradas e inovadoras focalizadas 
no grupo populacional terceira idade. 
 
Considerando que, nos termos da Lei compete às Autarquias Locais 
promoverem a resolução dos problemas que afectam as populações, 
designadamente através do apoio aos estratos sociais mais desfavorecidos, 
pelos meios adequados e nas condições constantes na Lei n.º 169/99 de 18 de 
Setembro com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5 – A/2002 de 11 de 
Janeiro. 
 
A Câmara Municipal de Odivelas cria o Cartão Municipal Sénior, visando a 
melhoria do bem-estar e qualidade de vida dos munícipes seniores, que se 
rege pelo presente Regulamento ao abrigo do disposto no artigo 241.º da 
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Constituição da República Portuguesa e do artigo 64.º n.º 4 alínea c) da Lei n.º 
169/99 de 18 de Setembro com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5 – 
A/2002 de 11 de Janeiro. 
 
 

CAPÍTULO I 
 

ÂMBITO DE APLICAÇÃO  
 
 

Artigo 1.º 
Objecto 

 
O presente regulamento estabelece as regras de adesão e utilização do Cartão 
Municipal Sénior no Concelho de Odivelas. 
 
 

Artigo 2.º   
Âmbito 

 
O Cartão Municipal Sénior é um cartão emitido pela Câmara Municipal de 
Odivelas, em nome do seu titular e destina-se apenas ao uso pessoal deste. 
 
 

Artigo 3.º 
Objectivos 

 
1 - Contribuir para o bem-estar e a melhoria da qualidade de vida das pessoas 
idosas do concelho de Odivelas, estimulando a sua participação activa nas 
actividades desportivas, culturais e recreativas concelhias, promovendo a 
inclusão e o apelo a um pleno exercício da cidadania; 
 
2 - Proporcionar aos munícipes seniores o acesso a bens e serviços, em 
condições vantajosas, nas áreas da saúde, desporto, cultura, acção social, 
actividades económicas, entre outras; 
 
3 - Contribuir para o atenuar de algumas dificuldades económicas objectivas 
por que passam muitos reformados e pensionistas do concelho de Odivelas. 
 
 

Artigo 4.º  
Condições de Acesso e Benefícios  

 
Podem ser beneficiários todos os cidadãos residentes e eleitores na área do 
Município de Odivelas com idade igual ou superior a 60 anos. O Cartão 
Municipal Sénior atribui aos seus titulares os seguintes benefícios: 
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a) Acesso gratuito a programas ou actividades desenvolvidas pela Autarquia de 
natureza social, cultural, desportiva, recreativa e outra; 

 
b) Descontos nos bens ou serviços fornecidos ou prestados pelas entidades 
públicas ou privadas aderentes e que celebrem protocolo de colaboração com 
a Câmara Municipal, durante todo o ano, com excepção dos períodos de saldo, 
liquidação ou outras vendas com redução de preços, previstos no Decreto-Lei 
N.º 253/86, de 25 de Agosto de 1986. 
 
 

Artigo 5.º 
Emissão, Extravio ou Deterioração 

 
1 - O Cartão Municipal Sénior será emitido pela Câmara Municipal de Odivelas, 
mediante comprovação de residência do requerente e do preenchimento de 
impresso especialmente destinado para o efeito. 
 
2 - O cartão é cedido gratuitamente pela Câmara Municipal. 
 
3 - Em caso de extravio, destruição ou deterioração do cartão, poderá ser 
requerida uma segunda via. O extravio do cartão deverá ser comunicado à 
Câmara Municipal de Odivelas – serviço emissor do cartão. 
 
 

Artigo 6.º 
Validade e Renovações 

 
O Cartão Municipal Sénior é valido a partir do momento em que é adquirido e 
tem a validade de um ano, sendo renovável por períodos iguais. 
 
 

Artigo 7.º 
Cessação do Direito à Utilização do Cartão e Incump rimento 

 
1 – Constituem, nomeadamente, causas de cessação imediata dos benefícios: 
 

a) A utilização do cartão por terceiros; 
b) A alteração ou transferência de residência principal, salvo por motivo de 

força maior devidamente comprovado, designadamente por doença 
prolongada; 

c) A transferência do recenseamento eleitoral para outro concelho. 
 
2 – Sempre que os beneficiários do Cartão Municipal Sénior constatem o 
desrespeito das entidades públicas ou privadas aderentes para com os 
compromissos assumidos com a Câmara Municipal, devem, de imediato e por 
escrito, comunicá-lo à Câmara Municipal de Odivelas. 
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Artigo 8.º 
Aceitação das condições 

 
Ao subscrever o Cartão Municipal Sénior, o titular adere às condições 
consignadas no presente regulamento, bem como a outras que vierem a ser 
determinadas pela Câmara Municipal, e obriga-se ao seu cumprimento. 
 
 

Artigo 9.º 
Guia de Utilização do Cartão Municipal Sénior 

 
Será emitido pela Câmara Municipal um Guia de Utilização do Cartão onde 
constará o Regulamento de Utilização e identificação das entidades aderentes 
ao projecto através de protocolo de cooperação e dos respectivos descontos 
nos bens ou serviços prestados ou fornecidos por essas entidades, bem como 
dos benefícios previstos no artigo 4.º alínea a) do presente regulamento da 
responsabilidade da Câmara Municipal de Odivelas. 
 
 

Artigo 10.º 
Questões Normativas e Casos Omissos 

 
As questões normativas que suscitem dúvidas de interpretação e os casos 
omissos, serão resolvidos pela Câmara Municipal de Odivelas. Este 
regulamento poderá ser alterado, de acordo com as necessidades e 
adequação progressiva aos objectivos de melhor servir a população sénior do 
Concelho, alterações essas que serão sempre comunicadas aos aderentes. 
 
 

Artigo 11.º 
Disposições Finais 

 
1 – O desconhecimento deste regulamento não poderá ser invocado para 
justificar o não cumprimento das suas disposições. 
 
2 – O titular do Cartão Municipal Sénior aceita receber informação relativa ao 
mesmo e à actividade da Câmara Municipal de Odivelas. 
 
3 – O titular do Cartão Municipal Sénior autoriza a Câmara Municipal a tratar 
automaticamente os dados recolhidos na ficha de adesão, apenas para uso 
interno. 
 

Artigo 12.º 
Entrada em Vigor  

 
O presente regulamento entra em vigor a partir da data de publicação no 
Boletim Municipal. 
 


