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valor global de 26.500,00 Euros vinte e seis mil e
quinhentos euros);

CÂMARA MUNICIPAL
3.ª REUNIÃO ORDINÁRIA

A inscrição de 1.815,00 Euros (mil oitocentos e quinze
euros), referentes a vários programas da iniciativa PACO,
no sentido de possibilitar o apoio a diversas entidades
culturais do concelho.

Realizada em 10 de Fevereiro de 2010

• No Departamento de Habitação, Saúde e Assuntos
Sociais

DELIBERAÇÕES

Do projecto PROHABITA I, no valor de 161.000,00
Euros (cento e sessenta e um mil euros), visando a
necessidade de se proceder a novos realojamentos durante
o mês de Março do corrente ano;
De projectos respeitantes a reabilitação e pequenas
reparações em fogos municipais, no montante de
80.000,00 Euros (oitenta mil euros).

ACTA

• No Departamento de Obras Municipais e Transportes
ACTA DA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2009 DA
CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS

Acta da sexta reunião ordinária da Câmara Municipal de
Odivelas, realizada no dia 25 de Março de 2009.
(Aprovado por maioria)

Do projecto relativo à recuperação e remodelação de
parques infantis no concelho, no valor de 10.000.00 Euros
(dez mil euros);
Uma verba de 200.000,00 Euros (duzentos mil euros),
para a prossecução da empreitada de remodelação da
EB2, 3 Gonçalves Crespo, na Pontinha.
• No Departamento de Gestão Administrativa e
Financeira

ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL

SEGUNDA ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 2010

Segunda Alteração Orçamental, Segunda Modificação
Orçamental, de acordo com o proposto na informação n.º
Interno/2010/1569, de 10-02-04, e nos termos dos Mapas
anexos à informação referida que farão parte integrante da
acta da presente reunião.
“2.ª Alteração Orçamental
A 2.ª Modificação Orçamental de 2010, encontrava-se
devidamente calendarizada e reproduz a necessidade de
ajustamento (reforços e anulações) de algumas rubricas
dos serviços municipais, imprescindíveis ao seu normal
funcionamento.
De entre os vários movimentos de reforço destaque para:

Movimentos de acerto às rubricas de pessoal, no sentido
de as ajustar às novas notas explicativas do classificador da
despesa, publicado pela Direcção Geral das Autarquias
Locais, no montante de 15.503.876,00 Euros (Quinze
milhões, quinhentos e três mil oitocentos e setenta e seis
euros).
A Alteração Orçamental totaliza 15.877.883.01 Euros
(Quinze milhões e oitocentos e setenta e sete mil,
oitocentos e oitenta e três euros e um cêntimo),
verificando-se um aumento das despesas de capital no
valor de 89.024,14 Euros (Oitenta e nove mil, vinte e
quatro euros e catorze cêntimos) por contrapartida de um
decréscimo de igual montante ao nível das despesas
correntes, conforme quadro seguinte:
Quadro Síntese

Total de Despesas Correntes
Total de Despesas Capital

• No Departamento Sociocultural

Total Geral

Diversos projectos relativos ao Centro de Exposições de
Odivelas, de forma a viabilizar a programação definida, no

Inscrições /
Reforços

Diminuições /
Anulações

15.465.446,00

15.554.470,14

412.437,01

323.412,87

15.877.883,01

15.877.883,01
(un: euros)”

(Aprovado por maioria)
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Face ao exposto, tenho a honra de propor:

PRÉMIO MUNICIPAL BEATRIZ ÂNGELO
a) A instituição da atribuição anual do Prémio Beatriz
Ângelo;
INSTITUIÇÃO DA ATRIBUIÇÃO ANUAL DO PRÉMIO E
RESPECTIVO REGULAMENTO

b) A aprovação do respectivo regulamento.

Instituição da atribuição anual do Prémio Municipal
Beatriz Ângelo, de acordo com a proposta n.º
05/PRES/2010, datada de 5 de Fevereiro de 2010, e
respectivo regulamento que se encontra anexo à proposta.

À SAOM, para Inclusão na O.T. da próxima Reunião de
Câmara.
Odivelas, 5 de Fevereiro de 2010
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
(Susana de Carvalho Amador)”

“Proposta N.° 05/PRES/2010
Assunto: PRÉMIO MUNICIPAL BEATRIZ ÂNGELO

“PREÂMBULO

Apesar dos assinaláveis progressos alcançados nas últimas
décadas, entre homens e mulheres existem ainda
flagrantes assimetrias quanto a oportunidades, direitos e
deveres que urge corrigir, pela implicação que têm no
desenvolvimento da sociedade e pelos elevados custos
económicos e sociais que comportam e cuja verdadeira
amplitude é ainda desconhecida.
Promover a igualdade entre as mulheres e os homens é
respeitar os direitos humanos que asseguram para umas e
para outros, o direito de participarem plenamente, como
parceiros iguais, em todos os aspectos da vida, respeitando
as diferenças em vez de hierarquizá-las e estereotipá-las.
Redesenhar e modernizar o actual paradigma e
perspectivar uma forma de organização social onde os
homens e as mulheres participem de forma mais igual em
todas as esferas da vida económica, social e política é, por
isso, um desafio inadiável.
Neste âmbito cabe ao Município um papel catalizador,
destacando pelo exemplo, promovendo a articulação e
cooperação com todos os agentes sociais: cidadãos(ãs),
empresas, organizações não governamentais e outras
associações e organizações da sociedade civil e parceiros
sociais, e desenvolvendo um esforço concertado de
combate aos estereótipos de género em todas as áreas da
sociedade, nomeadamente na educação e formação, na
saúde, no emprego, no desporto e na cultura, bem como
em todos os domínios da vida política e pública.
A instituição de um prémio que distinga anualmente
Mulheres e Instituições que se destaquem pela sua obra,
na vida deste Concelho, concorre para esse desígnio.
Carolina Beatriz Ângelo foi uma figura impar na história
Portuguesa sufragista, activista dos direitos das mulheres e
líder dos movimentos feministas portugueses no início do
Século XX destacou-se igualmente como a primeira
portuguesa a praticar cirurgia e a primeira mulher a votar
em eleições Nacionais no nosso País, pelo que associar o
seu nome a tão importante distinção é um acto que em
muito o dignifica e prestigia.
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flagrantes assimetrias quanto a oportunidades, direitos e
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desenvolvimento da sociedade e pelos elevados custos
económicos e sociais que comportam e cuja verdadeira
amplitude é ainda desconhecida.
Promover a igualdade entre as mulheres e os homens é
respeitar os direitos humanos que asseguram, para umas e
para outros, o direito de participarem plenamente, como
parceiros iguais, em todos os aspectos da vida, respeitando
as diferenças em vez de hierarquizá-las e estereotipá-las.
Redesenhar e modernizar o actual paradigma e
perspectivar uma forma de organização social onde os
homens e as mulheres participem de forma mais igual em
todas as esferas da vida económica, social e política é um
desfio inadiável.
Neste âmbito, cabe ao Município um papel catalisador,
destacando pelo exemplo e promovendo a articulação e
cooperação com todos os agentes sociais: cidadãos,
empresas, organizações não governamentais e outras
associações, organizações da sociedade civil e parceiros
sociais, desenvolvendo um esforço concertado de
combate aos estereótipos de género em todas as áreas da
sociedade, nomeadamente na educação e formação, na
saúde no emprego, no desporto e na cultura, bem como
em todos os domínios da vida política e pública.
A Câmara Municipal de Odivelas entende que a
estruturação de uma cidadania activa e responsável passa
por uma maior participação das mulheres na vida social e
política, onde a igualdade de oportunidades deve ser
implementada através de mecanismos que assegurem essa
participação, encontrando-se em elaboração o “Plano
Municipal para a Igualdade de Género”, que será,
seguramente, um importante contributo para que o
concelho de Odivelas atinja níveis mais significativos de
participação feminina.
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É neste contexto que inevitavelmente nos “cruzamos”
com o nome e Carolina Beatriz Ângelo, mulher que se
destacou na sua actividade profissional como médica em
tempos em que o acesso a carreiras profissionais era quase
exclusivo dos homens, sendo, ainda, a primeira
portuguesa a praticar cirurgia; destacou-se, também, pela
actividade cívica e política a que se dedicou enquanto
sufragista, activista dos direitos das mulheres e líder dos
movimentos feministas portugueses no início do Século
XX.
Carolina Beatriz Ângelo foi a primeira mulher a votar em
eleições Nacionais em Portugal e é hoje um símbolo da
defesa dos direitos liberdades e garantias das mulheres e
um exemplo de coragem e excelência, pelo que a Câmara
Municipal de Odivelas considera justo e honroso associar
o nome desta excepcional Mulher ao prémio com que
anualmente irá distinguir Mulheres e Instituições que se
destaquem, pela sua obra, na vida deste Concelho.
A Câmara Municipal de Odivelas, na sua 3ª reunião
ordinária, realizada no dia 10 de Fevereiro de 2010,
deliberou aprovar, de acordo com o previsto na alínea a),
do n°4, do artigo 64°, da Lei n.º 169/99, de 18 de
Setembro e suas alterações, a implementação e atribuição
anual do seguinte:

se tenham destacado, nos diversos sectores da sociedade,
no e/ou pelo Concelho de Odivelas.
Artigo 4.º
Constituição do Conselho de Análise e elaboração da
proposta
1. A proposta de atribuição do PRÉMIO MUNICIPAL
BEATRIZ ÂNGELO é apresentada à Câmara Municipal por
um Conselho de Análise assim constituído:
 A Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, que
preside;
Um representante de cada uma das forças políticas que
integram o Executivo Municipal;
 Um Vereador Independente, quando existam, decidido
por acordo entre os que estiverem nessa qualidade;
 A Conselheira Municipal para a Igualdade.
2. O Conselho de análise referido no número anterior
reunirá, anualmente, entre o dia 1 e 15 de Janeiro, para
decidir por maioria simples o nome da pessoa ou
Instituição que entenda vir a ser premiada.
3. O nome escolhido será proposto a deliberação da
Câmara Municipal, acompanhado das razões e
fundamentos que foram tidos em consideração pelo
Conselho de Análise para a sua selecção.

PRÉMIO MUNICIPAL BEATRIZ ÂNGELO
REGULAMENTO

Artigo 1.º
Objectivo

4. O Conselho de Análise poderá deliberar, por maioria, a
não atribuição do prémio.

O PRÉMIO MUNICIPAL BEATRIZ ÂNGELO visa premiar
Mulheres ou Instituições que se tenham destacado por
feitos, que possam ser considerados exemplares ao nível
concelhio.
Artigo 2°
Natureza do Prémio
1. O PRÉMIO MUNICIPAL BEATRIZ ÂNGELO será atribuído
anualmente, por altura das comemorações do Dia
Internacional da Mulher.
2. O PRÉMIO MUNICIPAL BEATRIZ ÂNGELO será
constituído por um diploma e uma estatueta onde se
encontrem inscritas, nomeadamente, as seguintes
referências: Município de Odivelas, o ano da atribuição,
PRÉMIO MUNICIPAL BEATRIZ ÂNGELO e o nome da pessoa
ou entidade premiada.
Artigo 3.º
Destinatários

Artigo 5.º
Atribuição do Prémio
1. Competirá à Câmara Municipal apreciar, durante o mês
de Fevereiro, a proposta do Conselho de Análise referida
no artigo anterior e decidir sobre a atribuição do prémio à
pessoa ou Instituição propostas.
2. O PRÉMIO MUNICIPAL BEATRIZ ÂNGELO será entregue,
por altura das comemorações do Dia Internacional da
Mulher, pelo Presidente da Câmara Municipal de
Odivelas, em sessão pública convocada para o efeito.
Artigo 6.º
Divulgação do Prémio
A Câmara Municipal de Odivelas propõe-se divulgar a
atribuição do PRÉMIO MUNICIPAL BEATRIZ ÂNGELO
através do Boletim Municipal, dos Órgãos de
comunicação social e do seu site na Internet www.cmodivelas.pt

O PRÉMIO MUNICIPAL BEATRIZ ÂNGELO será atribuído a
uma ou várias personalidades incluindo Instituições, que
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Aproveitando a revisão do REVPJ, propõe-se nova
redacção de alguns pontos onde se verificou a existência
de gralhas ou erros. As alterações propostas são:

Artigo 7.º
Revisão do Regulamento
A Câmara Municipal de Odivelas sempre que o considere
necessário e com pelo menos 6 meses de antecedência em
relação ao seguinte prémio, poderá promover a revisão do
presente regulamento ou até a sua suspensão.
Artigo 8.º
Entrada em Vigor
O presente regulamento entra em vigor após a sua
aprovação, atribuindo-se o primeiro PRÉMIO MUNICIPAL
BEATRIZ ÂNGELO no do dia 8 de Março de 2010, Dia
Internacional da Mulher.”
(Aprovado por unanimidade)

ESPAÇOS VERDES PARQUES E JARDINS

ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DE ESPAÇOS VERDES
PARQUES E JARDINS – 1ª REVISÃO

Alterações ao Regulamento de Espaços Verdes Parques e
Jardins, 1ª revisão, regulamento aprovado na 3.ª reunião
ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, realizada no
dia 14 de Fevereiro de 2007, (Boletim Municipal das
Deliberações e Decisões n.º 3 de 2007, página 7), e
aprovado na 3.ª reunião da 1.ª Sessão Ordinária da
Assembleia Municipal de Odivelas, realizada no dia 7 de
Março de 2007, (Boletim Municipal das Deliberações e
Decisões n.º 4 de 2007, página 31), de acordo com o
proposto na informação n.º Interno/2010/935, de 201001-21.
«…procedeu-se à introdução da alteração ao Regulamento
de Espaços Verdes Parques e Jardins (REVPJ) solicitada,
nomeadamente “o condicionamento da colocação de
outdoors publicitários em rotundas e zonas verdes
envolventes às mesmas desde que qualificadas e tratadas”,
“devendo tal cláusula prever que esta norma prevalece
sobre licenciamento de actividade publicitária nos termos
do PDCJF”.
Propõe-se que a alteração seja introduzida no artigo 6º
adicionando-se o ponto 3 com a seguinte redacção:
Artigo 6º – Preservação e Condicionantes
(…)
3 – É proibida a colocação de suportes publicitários em
rotundas ajardinadas e zonas verdes envolventes às
mesmas, desde que qualificadas e tratadas.

No artigo 5º – Regras gerais de utilização, na alínea e)
onde se lê “(…) nos seus ramos, troncos ou folhas, bem
como fixar fios, escoras ou cordas, quaisquer que sejam a
sua finalidade, sem autorização prévia da Câmara
Municipal de Odivelas;” deverá ler-se “(…) nos ramos,
troncos ou folhas de árvores ou demais vegetação, bem
como fixar fios, escoras ou cordas, qualquer que seja a sua
finalidade, sem autorização prévia da Câmara Municipal
de Odivelas;”.
No artigo 5º – Regras gerais de utilização, na alínea f)
onde se lê “Varejar ou puxar os seus ramos, sacudir ou
cortar as suas folhas, frutos ou floração;” deverá ler-se
“Varejar ou puxar os ramos, sacudir ou cortar as folhas,
frutos ou floração das árvores ou demais vegetação;”.
No artigo 6º – Preservação e Condicionantes, no ponto 1.
onde se lê “Qualquer intervenção e ocupação de carácter
temporário, bem como a instalação de equipamentos ou
mobiliário urbano (…) só é autorizada pela Câmara
Municipal de Odivelas mediante parecer favorável dos
serviços competentes da, que de acordo com o
Regulamento de Ocupação do Espaço Público e do
Mobiliário Urbano é o Departamento de Gestão e
Ordenamento Urbanístico.” deverá ler-se “Qualquer
intervenção e ocupação de carácter temporário, bem
como a instalação de equipamentos, mobiliário urbano e
suportes publicitários (…) só é autorizada mediante
parecer favorável dos serviços competentes da Câmara
Municipal de Odivelas, que de acordo com o
Regulamento de Ocupação do Espaço Público e do
Mobiliário Urbano é o Departamento de Gestão e
Ordenamento Urbanístico, tendo em consideração as
restrições enumeradas no artigo 43º do referido
Regulamento Municipal.”.
No Anexo I – Norma técnicas para a construção de
espaços verdes, no ponto 8.1. onde se lê “Em todas as
áreas verdes é obrigatória a instalação de um sistema de
rega (…).” deverá ler-se “Em todas as áreas verdes deverá
ser instalado um sistema de rega (…). Em parques e
jardins de dimensão considerável poderão ser instalados
programadores automáticos alimentados a energia
eléctrica (da Rain Bird ou equivalente), com fonte de
abastecimento de energia própria, sendo obrigatória a
protecção e sinalização dos respectivos cabos
eléctricos.”.(…)»
Este assunto carece de deliberação por parte da Assembleia Municipal

(Aprovado por unanimidade)

(…)
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Os referidos representantes do Município de Odivelas
foram nomeados pelo Executivo Municipal na 6.ª Reunião
Ordinária realizada em 25 de Março de 2009.

ODIVELAS VIVA, S.A.

REPRESENTANTES DO MUNICÍPIO DE ODIVELAS NOS
ÓRGÃOS SOCIAIS DA SOCIEDADE ODIVELAS VIVA, SA.

Nomeação dos Senhores Vereadores Carlos Manuel Maio
Bodião como Presidente da Assembleia Geral e Paulo
César Prata Teixeira como Presidente do Conselho de
Administração da Odivelas Viva – Construção e
Manutenção de Equipamentos, SA, nos termos da
proposta n.º 03/PRES/2010, de 3 de Fevereiro.

Na sequência das eleições autárquicas de Outubro de 2009
devem os representantes do Município de Odivelas nos
órgãos sociais da Odivelas Viva, SA. serem confirmados
ou alterados, para posteriormente ser realizada a
Assembleia Geral da referida Sociedade para designação
dos elementos que irão exercer os referidos cargos.
Assim, proponho que o Executivo Municipal nomeie para
os referidos cargos os seguintes elementos:
Presidente da Assembleia-Geral - Carlos Manuel Maio
Bodião

“Proposta N.° 03/PRES/2010
Assunto: Representantes do Município de Odivelas nos
órgãos sociais da Odivelas Viva, SA
Através de escritura pública celebrada em 25 de Março de
2009 foi constituída a Sociedade Anónima, Odivelas Viva
— Construção e Manutenção de Equipamentos, S.A, a
qual tem por objecto social:
“1... a concepção, construção, instalação, apetrechamento
e conservação de estabelecimento de ensino básico, no
Concelho de Odivelas bem como a concepção,
construção, instalação, apetrechamento e gestão de
equipamento desportivo no Concelho de Odivelas.

Presidente do Conselho de Administração - Paulo César
Prata Teixeira
Odivelas, 3 de Fevereiro de 2010
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
(Susana de Carvalho Amador)”
(Aprovado por escrutínio secreto, com oito votos a favor,
dois votos contra e um voto em branco)

CONSELHEIRA MUNICIPAL PARA A IGUALDADE
2. Em complemento das actividades previstas no número
anterior, poderá a sociedade exercer directamente ou em
colaboração com terceiros actividades acessórias ou
subsidiárias do objecto principal, bem como outros ramos
de actividade conexos, incluindo a prestação de serviços
que não prejudiquem a prossecução do objecto e que
tenham em vista a melhor utilização dos seus recursos
disponíveis.”
O capital social da Odivelas Viva, S.A é de cinquenta mil
euros, representados por 50 mil acções ordinárias
tituladas, ao portador, com o valor nominal de um euro
cada, tendo o Município de Odivelas subscrito vinte e
quatro mil e quinhentas acções o que corresponde a
quantia de vinte e quatro mil e quinhentos euros no
capital social.
De acordo com o contrato da Sociedade e o Acordo de
Cooperação de Accionistas foram designados para o
quadriénio 2009 a 2012, por parte do Município os
seguintes elementos:
Presidente da Assembleia-Geral: José Esteves Ferreira
Presidente do Conselho de Administração — Susana de
Carvalho Amador

Ano XI - N.º 3

NOMEAÇÃO DA CONSELHEIRA MUNICIPAL PARA A IGUALDADE
DE OPORTUNIDADES NO MUNICÍPIO DE ODIVELAS

Recondução da cidadã Eduarda Frederica Correia de
Barros no cargo de Conselheira Municipal para a
Igualdade de Oportunidades no Município de Odivelas,
(Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º
23/2007, pág. 19), com efeitos a 3 de Novembro de 2009
(termo do exercício do cargo de Vereadora na Câmara
Municipal de Odivelas), nos termos do exposto na
Cláusula Primeira, Ponto 1, alínea C do Protocolo de
Cooperação celebrado, em 2006, entre o Município de
Odivelas e a Comissão para a Igualdade e para os Direitos
das Mulheres, (Boletim Municipal das Deliberações e
Decisões n.º 11/2006, pág. 15), que tem como tarefas
assegurar a consultoria na definição de medidas com vista
à integração de uma perspectiva de género nas decisões e
acções a implementar pela autarquia, bem como a
dinamização,
concretização,
coordenação,
acompanhamento e avaliação de políticas e acções
concertadas nesta matéria, promovendo a igualdade entre
homens e mulheres, nos termos constantes da Proposta
n.º 04/PRES/2010, datada de 5 de Fevereiro de 2010.
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“Proposta N.° 04/PRES/2010

Decisões n.º 11/2003, pág. 9), de acordo com o proposto
na informação n.º Interno/2010/1582, de 2010-02-04.

Assunto: Conselheira Municipal para a Igualdade
(Aprovado por unanimidade)

A Câmara Municipal de Odivelas na 24ª reunião ordinária
de 19 de Dezembro de 2007, aprovou a criação do cargo
de “pelo menos um/a Conselheiro/a Municipal para a
Igualdade” e designou a Sr.ª Vereadora Eduarda Barros
para o cargo de Conselheira Municipal.
Porém, desde Outubro de 2009, na sequência das últimas
eleições autárquicas, a Dr.ª Eduarda Barros deixou de
exercer o cargo de Vereadora não deixando contudo de se
dedicar a tempo inteiro às funções de Conselheira.
Considerando que o cargo de Conselheira Municipal para
a Igualdade foi atribuído à Dr.ª Eduarda Frederica Correia
de Barros na qualidade de Vereadora, entende-se ser
necessário formalizar a sua recondução agora enquanto
cidadã, realçando não só o perfil invocado aquando da
deliberação que a designou como também o trabalho
desenvolvido e a experiência adquirida no exemplar
desempenho deste cargo.

CONTRATO DE COMODATO ENTRE O MUNICÍPIO DE ODIVELAS E
A ODILOUR – RÁDIO TÁXIS DE LOURES E ODIVELAS, CRL

Contrato de comodato a celebrar entre o Município de
Odivelas e a Odilour, Rádio Táxis de Loures e Odivelas,
CRL, de acordo com o proposto na informação n.º
Interno/2010/913, de 10-01-20, e nos termos da minuta
de contrato anexo à informação.
“Contrato de Comodato N° 001/DP/2010
ENTRE

Face ao exposto, propõe-se:
Reconduzir a cidadã Eduarda Frederica Correia de Barros
no cargo de Conselheira Municipal para a Igualdade, com
efeitos a 3 de Novembro de 2009 (termo do exercício do
cargo de Vereadora na CMO).
À SAOM, para Inclusão na O.T. da próxima Reunião de
Câmara.
Odivelas, 5 de Fevereiro de 2010
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
(Susana de Carvalho Amador)”
(Aprovado por escrutínio secreto, com 7 votos a favor, dois
votos contra e dois votos em branco)

CEDÊNCIA EM DIREITO DE SUPERFÍCIE

PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA O INÍCIO DA CONSTRUÇÃO
DOS TERRENOS CEDIDOS EM DIREITO DE SUPERFÍCIE À
CEDEMA

Prorrogação do prazo de início de construção do edifício
do Lar/Residências/Centro de Dia “O Telhadinho”, por
3 meses, conforme solicitação da CEDEMA – Associação
de Pais e Amigos dos Deficientes Mentais Adultos, no
âmbito do contrato de Promessa de Cedência de Direito
de Superfície, deliberado na 11.ª reunião ordinária da
Câmara Municipal de Odivelas, realizada no dia 4 de
Junho de 2003, (Boletim Municipal das Deliberações e
12

CONTRATO DE COMODATO

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 de Carvalho Amador, casada, natural da
Freguesia de Alagoa, Concelho de Portalegre, portadora
do BI nº 7740330, emitido em 21-02-2000, pelos SIC de
Lisboa, com domicilio profissional na Quinta da Memória,
Rua Guilherme Gomes Fernandes, adiante designado por
Comodante,
e
ODILOUR- Rádio Táxis de Loures e Odivelas, com sede

na José Alfredo Dias, Loures, com o número de pessoa
colectiva 501 827 269, neste acto representada por Carlos
José Pereira Simões, natural da Freguesia de S. Sebastião
da Pedreira, Concelho de Lisboa, portador do B.I. nº
10279223, emitido em 30-04-2008, pelos SIC de Lisboa,
residente na Rua Vieira da Silva nº 7, 7º Dto., Quinta
Nova, Odivelas, por Orlando da Silva Venâncio, natural
da Freguesia de Lousa, Concelho de Loures, portador do
B.I. nº 4731242, emitido em 06-07-2000, pelos SIC de
Lisboa, residente na Rua da Liberdade nº 45,- 45A,
Montachique, Lousa, Loures, e por José Carvalho dos
Santos, natural da Freguesia de S. Sebastião da Pedreira,
Concelho de Lisboa, portador do B.I. nº 2361514, emitido
em 12-08-1999, pelos SIC de Lisboa, residente na
Travessa Fontainha das Pias, vivenda Santos, Caneças, na
qualidade respectivamente de Presidente da Direcção,
Vice—Presidente e Tesoureiro, adiante designada por
Comodatária,
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é celebrado e reciprocamente aceite o presente contrato, o
qual se rege pelas cláusulas seguintes e, no que for omisso,
pela legislação aplicável:

euros, (cento e trinta euros) a título de comparticipação
pelas despesas relativas ao seu consumo de água e
electricidade.

Cláusula 1ª

4 - O valor referido no número anterior será actualizado
anualmente de acordo com a taxa de actualização fixada
pela entidade reguladora do sector eléctrico.

O Comodante é proprietário e legítimo possuidor da
fracção autónoma designada pela letra “B”
correspondente ao R/C - A, do prédio urbano sito em R.
Principal, nº 34-A, na freguesia da Ramada, descrito na
Conservatória do Registo Predial de Odivelas sob a ficha
434, da freguesia de Ramada e inscrita na matriz predial
urbana sob o artigo 2063-B, com o valor patrimonial de
€8.009,60 (oito mil e nove euros e sessenta cêntimos).
Cláusula 2ª
Pelo presente contrato é comodatada a sala assinalada a
azul na planta (doc.1) da referida fracção, destinando-se
esta única e exclusivamente à prossecução das atribuições
da Comodatária.

Cláusula 6ª
1 - Findo o contrato a sala comodatada será restituída em
bom estado de conservação ao Comodante e sem direito a
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 7ª

Cláusula 3ª

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 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.

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 _______ do
Código do Imposto de Selo.

Cláusula 4ª
1 - A Comodatária obriga-se a:

Odivelas, ________ de Janeiro de 2010

a) Proceder às obras de reparação e conservação da sala
comodatada;

O Comodante

A Comodatária”

(Aprovado por maioria)

b) A realizar as obras de insonorização de acordo com a
legislação em vigor e assegurando que o som não se
propague para as outras fracções;

CONTRATO DE CEDÊNCIA

c) Submeter à apreciação da Câmara Municipal todas e
quaisquer obras que pretenda realizar na sala comodatada.
d) A não iniciar a execução das obras sem o
consentimento expresso da Câmara Municipal.
2 - A realização das obras referidas na alínea a) do número
anterior, ficam desde já autorizadas.
Cláusula 5ª
1 - As despesas de água, electricidade, limpeza, seguro de
paredes e as contribuições condominiais são da
responsabilidade do Comodante.
2 - São da responsabilidade da Comodatária as despesas
relativas ao telefone e à internet.

CONTRATO DE CEDÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DE DOMÍNIO PÚBLICO

Contrato de cedência para utilização do domínio público a
celebrar entre o Município de Odivelas e a Instituição
Privada “Pequenos e Graúdos” – Creche, Jardim-deInfância e ATL, Lda., para cedência de uma área de 136,70
m2, inserida na parcela de terreno, com área total de
1152,00m2, sita na freguesia de Odivelas, confrontada a
Norte com os lotes 16, 17 e 18, a Sul com os lotes 20, 21 e
22, a Nascente com o domínio público e a Poente com os
lotes 16, 19 e 20, para os fins enunciados na minuta de
contrato anexo à informação dos serviços, de acordo com
o proposto na informação n.º Interno/2010/1593, de
2010-02-02.

3 - A Comodatária obriga-se a efectuar mensalmente uma
transferência a favor do Comodante no valor de 130
Ano XI - N.º 3
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“Contrato de Cedência Para Utilização de
Domínio Público

2 - A parcela de terreno identificada no número anterior
veio à posse do Primeiro Contratante por força do Alvará
de Loteamento, nº 8/97, emitido em 29 de Julho de 1997,
para espaços verdes equipados.

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 de Carvalho Amador, casada, natural da
Freguesia de Alagoa, Concelho de Portalegre, portadora
do BI nº 7740330, emitido em 02-03-2006, pelos SIC de
Lisboa, com domicilio profissional na Quinta da Memória,
Rua Guilherme Gomes Fernandes, adiante designado por
Primeiro Contratante,

2ª

Entre:

a) Construir o parque infantil, conforme estudo e
condições constantes do processo de obras nº 10054/OP;
b) Suportar todos os encargos com a construção do
parque infantil;

E
Pequenos e Graúdos — Creche, Jardim-de-infância e
ATL, Lda., com sede na Rua Vieira da Silva, nº 5, r/c esq.
e Dto, Odivelas, inscrito na Conservatória do Registo
Comercial de Odivelas sob o nº 18574/2003-09-19, com o
capital social 5.000,00€, pessoa colectiva nº 506 616 320,
neste acto representada pelo seu sócio Gerente João
Manuel Simões Charrua, casado, natural da freguesia de
Nossa Senhora da Vila, concelho de Montemor-o-Novo,
portador do BI nº 8172054, emitido em 15/04/2004,
pelos SIC de Lisboa, com o domicílio profissional na Rua
Vieira da Silva, nº 5, r/c esq. e Dto, Odivelas, adiante
designada por Segunda Contratante,
Considerando que:
1 - O estabelecimento de ensino pré-escolar “Pequenos e
Graúdos — Creche, Jardim-de-infância e ATL”,
desenvolve a sua actividade na freguesia de Odivelas;
2 - A existência de estabelecimentos de ensino pré-escolar,
ainda que privados, é fundamental na medida em que os
estabelecimentos públicos existentes não têm capacidade
de resposta para a satisfação das necessidades da
população do concelho;
3 - Este estabelecimento, apesar de privado, desenvolve
uma actividade com interesse público.
É celebrado o presente “Contrato de Cedência Para
Utilização de Domínio Público” que as partes aceitam e
obrigam-se a cumprir, o qual se rege pelas cláusulas
seguintes e no que for omisso pela legislação que lhe é
aplicável
1ª
1 - A área de 136,70m2, objecto de cedência pelo presente
contrato encontra-se inserida na parcela de terreno, sita na
freguesia de Odivelas, com a área total de 1152,00m2,
confrontando a Norte com os lotes 16,17 e18, a Sul com
os lotes 20,21 e 22, a Nascente com o domínio público e a
Poente com os lotes 16,19 e 20.
14

1 - Da parcela identificada na cláusula anterior, o Primeiro
Contratante permite que a Segunda Contratante utilize a
área assinalada a azul, conforme planta anexa ao presente
contrato (doc.1), desde que assuma designadamente as
obrigações abaixo elencadas:

c) Vedar o parque infantil com uma vedação aprovada
pela Câmara Municipal de Odivelas;
d) Manter, conservar e substituir o equipamento do
parque infantil a expensas suas;
e) Permitir o acesso ao público fora do horário de
funcionamento estipulado na cláusula quarta;
f) Respeitar e cumprir todas as normas em vigor,
designadamente as regras de segurança quanto ao
funcionamento, manutenção e conservação, dos parques
infantis;
g) Colocar bebedouro em área a determinar em obra e
executar o respectivo ramal de ligação à rede;
h) Colocar um banco em madeira no parque infantil junto
ao candeeiro;
i) Executar rede de drenagem das águas pluviais de acordo
com a informação técnica aqui anexa (doc.2);
j) Colocar em local a determinar em obra, Painel
informativo obrigatório por lei, com as dimensões,
materiais e o conteúdo indicado pelos serviços da Câmara
Municipal de Odivelas;
k) Contratar um seguro de responsabilidade civil para os
utentes do parque infantil que estejam sob a sua vigilância.
2 - A Segunda Contratante enviará uma cópia autenticada
do contrato de seguro indicado na al. k) do número
anterior e o comprovativo do seu pagamento, de acordo
com o contratado para o efeito com a companhia de
seguros, enquanto vigorar o presente contrato.
3 - Fica excluída a responsabilidade civil do Primeiro
Contratante por danos que possam sofrer os utentes do
parque infantil que estejam sob a vigilância da Segunda
Contratante.
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4 - O incumprimento do estipulado nas alíneas d) a k) do
número 1 e o número 2 desta cláusula, confere ao
Primeiro Contratante o direito à resolução imediata do
presente contrato, sem que haja lugar a qualquer
indemnização à Segunda Contratante.

3 - Para efeitos do disposto no nº 2 da presente cláusula,
cabe ao técnico designado pelo Primeiro Contratante
aferir o estado em que se encontra o equipamento.
O presente Contrato é feito em duas vias ficando cada
uma das partes com uma via.

3ª
1 - A Segunda Contratante obriga-se a comunicar, por
escrito, e com a antecedência mínima de 5 dias, ao
Primeiro Contratante a data de início da obra do parque
infantil para que os serviços da Câmara Municipal de
Odivelas possam designar um técnico para acompanhar a
obra e verificar se a mesma está a ser executada de acordo
com o projecto aprovado.

Isento/sujeito a Imposto de Selo, ao abrigo da al. …, do
nº ..., do art. ... do Código do imposto de Selo.
Odivelas, _________, Fevereiro de 2010
O Primeiro Contratante
(Aprovado por maioria)

2 - A Segunda Contratante autoriza o técnico designado
pelos serviços da Câmara Municipal de Odivelas a ter
acesso a qualquer zona da obra.

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO

3 - É da responsabilidade da Segunda Contratante as
correcções ou alterações que tiver que fazer no decurso da
obra por não respeitar o estipulado no n°1 e 2 da presente
cláusula.
4 - São ainda da responsabilidade da Segunda Contratante
as deficiências decorrentes quer do projecto quer da
execução da obra.
4ª
Por força do presente contrato, a Segunda Contratante
poderá utilizar o parque infantil, com carácter de
exclusividade, nos dias úteis das 09h00 às 17h00.

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DE ODIVELAS

Protocolo de colaboração a celebrar entre o Município de
Odivelas e a Associação Humanitária de Bombeiros
Voluntários de Odivelas, de acordo com o proposto na
informação n.º 15706, de 2010-01-29, e nos termos
constantes da minuta de protocolo anexo à informação
dos serviços.
MINUTA

“Protocolo de Colaboração entre a Câmara Municipal de
Odivelas e a Associação Humanitária de Bombeiros
Voluntários de Odivelas

5ª
1 - O presente contrato vigorará pelo período de dez anos,
findo o qual renova-se por períodos de quatro anos.
2 - O Primeiro Contratante poderá denunciar o presente
contrato com a antecedência mínima de um ano do final
do prazo ou da sua renovação.
6ª
1 - No final do contrato, o equipamento é entregue ao
Primeiro Contratante em bom estado de conservação e
manutenção, ficando integrado no património municipal
sem que a Segunda Contratante tenha direito a qualquer
indemnização.
2 - Caso a Segunda Contratante não entregue o
equipamento em bom estado de conservação e
manutenção ao Primeiro Contratante, este tem direito a
exigir à Segunda Contratante o valor das obras que estiver
obrigado a realizar para que o equipamento possa estar em
adequadas condições de funcionamento.

Ano XI - N.º 3

A Segunda Contratante”

Considerando que:
Os Municípios têm como um dos seus principais
desideratos a salvaguarda dos interesses próprios das
populações e que para a prossecução dessas atribuições
foram cometidas aos órgãos municipais, entre outras,
competências em matéria de protecção civil, domínio que
tem vindo a adquirir particular importância no garante da
segurança, protecção e socorro das populações que
integram o território municipal, nomeadamente através da
prevenção de riscos colectivos inerentes a situações de
acidentes graves ou catástrofes;
A defesa dos valores acima referidos, exigem intervenções
coordenadas e planeadas com todos os agentes de
protecção civil, de acordo com as suas atribuições
próprias, nomeadamente, com os Corpos de Bombeiros,
conforme resulta do disposto no artigo 46.°, da Lei n.º
27/2006, de 3 de Julho, que aprova as Bases da Protecção
Civil;

23 de Fevereiro de 2010

15

Boletim Municipal das Deliberações e Decisões

O Comandante Operacional Municipal efectua um
trabalho de coordenação e planeamento de elevado
interesse municipal e que, nesse âmbito, terá assegurado o
apoio logístico e técnico por parte da Associação
Humanitária de Bombeiros Voluntários de Odivelas;
A Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de
Odivelas é uma instituição de Utilidade Pública, dotada de
meios técnicos e humanos necessários à resolução dos
efeitos decorrentes de acidente grave ou catástrofe e que
esses mesmos meios serão disponibilizados para o
exercício das funções a desempenhar pelo Comandante
Operacional Municipal;

CLÁUSULA 4.ª
(Obrigações da AHBVO)

Constituem obrigações da AHBVO:
a) - Disponibilizar ao Comandante Operacional Municipal
uma viatura e outros meios técnicos e operacionais
necessários ao exercício das suas funções;
b) - A viatura disponibilizada deve, sempre que tenha que
efectuar deslocações no âmbito das referidas funções, ser
portadora de um sinal ou dístico próprio que identifique
que, naquela circunstância, a referida viatura está ao
serviço Comandante Operacional Municipal.

Entre:
com sede nos Paços do
Concelho, Rua Guilherme Gomes Fernandes, Quinta da
Memória, Odivelas, Pessoa Colectiva n.º 504293125,
representado, neste acto, pela Presidente da Câmara
Municipal, Susana de Carvalho Amador, adiante
designado por MO,

CLÁUSULA 5.ª
(Obrigações do MO)

O MUNICÍPIO DE ODIVELAS,

e

Pela disponibilidade da viatura e de outros meios técnicos
e operacionais a afectar ao Comandante Operacional
Municipal, na prossecução dos objectivos definidos nas
cláusulas anteriores, o MO procederá ao pagamento, à
AHBVO, a título compensatório, de uma prestação
mensal no valor de 1.250,00 € (mil duzentos e cinquenta
euros).

A
ASSOCIAÇÃO
HUMANITÁRIA
DE
BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DE ODIVELAS, com sede social na Rua dos

Bombeiros Voluntários, n.º 43 em Odivelas, Pessoa
Colectiva n.º 501129413, representada, neste acto, pelo
Presidente da Direcção, Eugénio Manuel Gonçalves
Marques, adiante designada por AHBVO;

CLÁUSULA 6.ª
(Período de duração)

É celebrado o presente protocolo de colaboração, o qual
se rege pelas cláusulas seguintes:

O presente Protocolo de colaboração produz efeitos a
partir de 12 de Outubro de 2009, com a duração de um
ano, renovando-se por igual período se nenhuma das
partes o denunciar, nos termos da cláusula 8ª, do presente
protocolo.

1.ª
(Objectivos)

CLÁUSULA 7.ª
(Acompanhamento e avaliação contínua)

O presente protocolo de colaboração a estabelecer entre o
MO e a AHBVO tem como objectivos assegurar os meios
técnicos e logísticos necessários ao desempenho das
funções a exercer pelo Comandante Operacional
Municipal.

O acompanhamento e controlo da execução do presente
protocolo de colaboração serão exercidos:

CLÁUSULA

CLÁUSULA 2.ª
(Âmbito territorial)

a) - No MO, pela Presidente da Câmara ou pelo Vereador
com competência delegada na área da protecção civil;
b) - Na AHBVO, pelo Presidente da Direcção.
CLÁUSULA 8.ª
(Extinção e denúncia)

O presente protocolo aplica-se às acções a realizar no
território do Concelho de Odivelas.
3.ª
(Colaboração genérica)
CLÁUSULA

As duas entidades subscritoras acordam em manter uma
postura permanente de troca de informação e colaboração
relativamente a matérias que se prendam com as
competências próprias no âmbito da protecção civil.

Qualquer das partes pode denunciar o presente protocolo,
desde que notifique o outro outorgante com a
antecedência mínima de 30 dias sobre a data em que
pretenda a produção de efeitos, mediante carta registada
com aviso de recepção.
O presente Protocolo é constituído por ... (...) folhas, foi
feito em duplicado, ficando um exemplar devidamente
assinado na posse de cada um dos Outorgantes.
Odivelas _____ de __________ 2010
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Pelo Município de Odivelas
A Presidente da Câmara Municipal de Odivelas,
(Susana de Carvalho Amador)

Técnica Superior
Dra. Patrícia Folgado;
Técnica Superior
Dra. Paula Reis;

Pela Associação de Bombeiros Voluntários de Odivelas
O Presidente da Direcção,

Técnico Superior
Dr. Tiago Galhano(c).

(Eugénio Manuel Gonçalves Marques)”

(a)Alteração funcional
(b)Alteração funcional

(Aprovado por maioria)

(c)Substituição da Técnica Superior, Dr.ª Débora Correia

A responsabilidade de indicação dos representantes da
Câmara Municipal, conselho a conselho, será confiada à
Vereadora da Educação.

EDUCAÇÃO

(Aprovado por maioria)

CONCELHO GERAL DOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E
ESCOLAS NÃO AGRUPADAS DO MUNICÍPIO DE ODIVELAS

Alteração dos representantes da Câmara Municipal de
Odivelas no Concelho Geral dos Agrupamentos de
Escolas e das Escolas não Agrupadas do Concelho de
Odivelas, designados na 10.ª Reunião Ordinária da
Câmara Municipal de Odivelas, de 20 de Maio de 2009
(Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º
10/2009, de 2 de Junho, pág. 9), de acordo com o
proposto na informação n.º Interno/2010/1045, de
2010.01.25:
Representantes

ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DAS CIDADES EDUCADORAS

Designação de representastes do Município de Odivelas
na Associação Internacional das Cidades Educadoras, cuja
adesão foi ratificada na 27.ª Reunião Ordinária da
Comissão Instaladora do Município de Odivelas, de 16 de
Novembro de 1999, com alterações ratificadas na 3.ª
Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, de
10 de Fevereiro de 2005 (Boletim Municipal das
Deliberações e Decisões n.º 3/2005, de 22 de Fevereiro,
pág. 14), de acordo com o proposto na informação n.º
Interno/2010/1595, de 2010.02.05:
Representantes

Vereadora da Educação
Maria Fernanda Franchi;

Vereadora Maria Fernanda Franchi para Delegado
Político;

Directora de Departamento Sociocultural
Dra. Margarida Freitas;

Lúcia Inácio para Delegado Técnico.

Chefe de Divisão de Gestão de Recursos Educativos e
Acção Social Escolar
Dr. Gabriel Caetano(a);

(Aprovado por maioria)

Chefe de Divisão de Projectos Sócio Educativos
Dra. Paula Freitas;
Técnica Superior
Dra. Alexandra Amaral;
Técnica Superior
Dra. Gabriela Henriques;
Técnica Superior
Dra. Lúcia Inácio(b);

GESTÃO DO PESSOAL NÃO DOCENTE

Proposta de gestão do pessoal não docente das escolas do
ensino básico e pré-escolar da rede pública do Concelho
de Odivelas, no âmbito da transferência de atribuições e
competências para a Câmara Municipal de Odivelas em
matéria de educação, em consonância com o Decreto-Lei
n.º 144/2008, de 28 de Julho, nos seguintes termos, de
acordo com o proposto na informação n.º
Interno/2010/62, de 2010.01.04:

Técnica Superior
Dra. Marianela Rebelo;

-Manutenção de parceria com o Centro de Emprego de
Loures, para colmatar ausências pontuais do pessoal não
docente;

Técnica Superior
Dra. Isabel Dias;

-Afectação/colocação de um assistente operacional nos
estabelecimentos de ensino cujo mínimo de 48 alunos não
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é atingido (Agrupamento de Escolas Vasco Santana: EB1
Azenha e EB1 Eça de Queiroz);
-Afectação/colocação de um assistente operacional extra
rácio nos agrupamentos de escolas que, não dispondo de
unidades de ensino estruturado ou de apoio especializado,
integram alunos/crianças com necessidades educativas
especiais, com plano educativo individual e currículo
específico individual, onde se indique expressamente que
os alunos beneficiam de apoio/acompanhamento de um
adulto devido a limitações na satisfação de necessidades
básicas da vida diária em contexto escolar (mobilidade,
alimentação e auto cuidados), nos termos do Decreto-Lei
n.º 3/2008, de 7 de Janeiro. Aplicação do rácio de um
assistente operacional para dois alunos, quando os alunos
frequentarem o mesmo estabelecimento de ensino, e um
rácio de um assistente operacional para um aluno, quando
os alunos frequentarem estabelecimentos diferentes;
-Afectação/colocação de assistentes operacionais extra
rácio nos agrupamentos de escolas que tenham Biblioteca
Escolar no 1.º Ciclo do Ensino Básico, no âmbito do
Programa da Rede de Bibliotecas Escolares (Portaria n.º
756/2009, de 14 de Julho);
-Resumo do Pessoal Não Docente a contratar com
recurso ao Instituto do Emprego e Formação Profissional:
Necessidades de Pessoal Não Docente
Agrupamentos

Baixas
Prolongadas

Rácio

Necessidades
Educativas
Especiais

Bibliotecas

Total

Vasco Santana

4

2

7

1

14

Avelar
Brotero

6

3

6

2

17

Póvoa de
Santo Adrião

2

2

4

1

9

Sudoeste

2

3

4

1

10
4

Arroja

2

1

1

-

Caneças

-

-

3

1

4

D. Dinis

1

7

5

-

13

Pontinha

-

7

2

3

Total

12
83

Estimando-se o valor máximo de encargos com a
execução do referido plano em 66.400,00€;
-Aquisição de serviços a uma empresa de trabalho
temporário para cobrir necessidades pontuais e
excepcionais dos agrupamentos de escolas que
comprovem incapacidade de funcionamento dos
estabelecimentos de ensino, devido à ausência de
Assistentes Operacionais ao serviço por um período
superior a 15 dias consecutivos, decorrentes de atestados
médicos, licenças sem vencimento, licenças de
maternidade e assistência à família (o objectivo é colmatar
faltas temporárias e não para cumprimento do rácio).
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Aquisição de prestação de serviço para o ano lectivo 2009-2010
(valores actuais praticados pelas empresas de trabalho temporário):
Perfil/Categoria/Profissional

Período do Contrato

Valor Total do
Contrato

Assistentes Operacionais

Fevereiro a 30 de
Junho de 2010

11.000,00€ (onze mil
euros)

Esta prestação de serviço tem a duração correspondente
ao tempo não decorrido do ano lectivo 2009/2010 ou até
que seja atingido o limite máximo pelo qual foi
adjudicado.
(Aprovado por unanimidade)

EMPREENDIMENTO HABITACIONAL DA ARROJA

ALTERAÇÃO À CONSTITUIÇÃO DO JÚRI DO CONCURSO PARA
ATRIBUIÇÃO DE HABITAÇÃO EM REGIME DE VENDA
A CUSTOS CONTROLADOS

Alteração à constituição do Júri do Concurso para
atribuição de habitação, no regime de venda a custos
controlados, no Empreendimento Habitacional da Arroja,
em Odivelas, nos termos do Regulamento do referido
Concurso, aprovado na 24.ª Reunião Ordinária da Câmara
Municipal de Odivelas, de 20 de Dezembro de 2006
(Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 23 de
2006, pág. 12), com alterações na 1.ª reunião ordinária da
Câmara Municipal de Odivelas realizada no dia 17 de
Janeiro de 2007 (Boletim Municipal das Deliberações e
Decisões n.º 1/2007, página 7) e na 1.ª Sessão
Extraordinária da Assembleia Municipal de Odivelas, de 8
de Fevereiro de 2007 (Boletim Municipal das Deliberações
e Decisões n.º 2/2007, páginas 19 e 22), de acordo com a
informação n.º Interno/2010/1575, de 2010.02.04:
Nomeação da Presidente da Câmara Municipal de
Odivelas, como representante da Câmara Municipal de
Odivelas no Júri do Concurso para atribuição de
habitação, no regime de venda a custos controlados, no
Empreendimento Habitacional da Arroja, em Odivelas.
Envio do presente processo à Assembleia Municipal de
Odivelas para que a mesma designe o seu representante.
Este assunto carece de deliberação por parte da Assembleia Municipal

(Aprovado por unanimidade)
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Declararam:

CONTRATOS PARA EXECUÇÃO DE
EMPREITADAS

PROCESSO N.º 1972/OL-DOMT
AMPLIAÇÃO DO JARDIM-DE-INFÂNCIA DO OLIVAL BASTO

Contrato a celebrar entre o Município de Odivelas e
Graviner Construções, S.A, para execução da empreitada
de ampliação do Jardim de Infância do Olival Basto, de
acordo com o proposto na informação n.º
Interno/2010/1648, de 2010-02-08, e nos termos da
minuta de contrato constante a fls. 1516 e 1517 do
processo n.º 1972/OL-DOMT.
“CONTRATO DE EMPREITADA N.° ..../10
- No dia .... de …………… de 2010, no Edifício da
Câmara Municipal de Odivelas, perante mim, Lina Maria
Palma do Nascimento, Licenciada em Administração
Regional e Autárquica, Oficial Público, conforme
despacho de nomeação número 119/PRES/2009,
proferido pela Presidente da Câmara Municipal de
Odivelas, em 6 de Novembro de 2009, compareceram
como outorgantes:
Primeira - Susana de Fátima Carvalho Amador, Licenciada
em Direito, Presidente da Câmara Municipal de Odivelas,
casada, natural da Freguesia de Alagoa, Concelho de
Portalegre, com domicílio profissional nos Paços do
Concelho, Rua Guilherme Gomes Fernandes, Quinta da
Memória, Odivelas, em representação deste Município,
pessoa colectiva com o número 504 293 125.
Segundo - ………………………………. (estado civil),
natural da Freguesia de ……………, Concelho de
……………., residente na Rua ……………, Freguesia de
……………, Concelho de ………………, portador do
bilhete de identidade número ……………., emitido a ….
de …………. de ………., pelos Serviços de Identificação
Civil de ………….., em representação e na qualidade de
………….. de Graviner Construções, S.A, com sede na
Alameda António Sérgio, n.º 22 - 7.° A, 1495 - 132 Algés,
com o número único de pessoa colectiva e registo na
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 501 188
622, com o capital social da importância de ……….. €,
com poderes para o acto conforme verifiquei pela
consulta on-line da certidão permanente com o código de
acesso …………….., subscrita em …….. de ……… de
……….. e válida até …de ……….de ………., titular do
alvará de construção com o número ……….., emitido
pelo Instituto da Construção e do Imobiliário, I.P., válido
até …. de ………… de 20……
Verifiquei a identidade dos outorgantes, quanto à primeira
por conhecimento pessoal e a do segundo pela exibição
do respectivo bilhete de identidade.
Ano XI - N.º 3

Que, entre os seus representados, após Ajuste Directo,
nos termos do n.º 1 do artigo 5° do Decreto-Lei número
34/2009 de 29 de Janeiro, que estabelece medidas
excepcionais de contratação pública, e do Decreto-Lei
número 18/2008 de 29 de Janeiro, que aprovou o Código
dos Contratos Públicos é celebrado entre si, um contrato
de empreitada nas seguintes condições:
Primeira - A adjudicação foi efectuada por deliberação da
Câmara Municipal de Odivelas, na 2ª Reunião Ordinária,
realizada em 27 de Janeiro de 2010.
Segunda - A adjudicação consiste na Empreitada de
Ampliação do Jardim de Infância do Olival Basto, nos
termos do caderno de encargos, do convite, da proposta
da adjudicatária de 12 de Janeiro de 2010, do relatório de
análise de propostas de 14 de Janeiro de 2010, de
fotocópia do extracto da minuta da acta da 2ª Reunião
Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas de 27 de
Janeiro de 2010, que aprovou a adjudicação, e de
fotocópia do extracto da minuta da acta da a Reunião
Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, realizada em
…. de ………. de 2010, que aprovou a minuta contratual,
documentos complementares que fazem parte integrante
do presente contrato.
Terceira - O valor da adjudicação é de um milhão, cento e
noventa e quatro mil, novecentos e noventa e oito euros e
noventa e nove cêntimos, com exclusão do IVA Imposto sobre o Valor Acrescentado, à taxa legal em
vigor.
Quarta - O encargo total resultante do contrato tem
cabimento na rubrica seguinte: COE - 05.03/07.01.03.05,
PPI — 2009/I/47.
Quinta - O prazo de execução da obra é de cento e oitenta
dias contados nos termos do disposto do n.º 1 do art.°
362° do Código dos Contratos Públicos.
Sexta - Foi apresentada para execução da obra do presente
contrato a garantia bancária, n.º ………….., emitida a …
de ………. de 2010, pelo Banco …………….., no valor
de ………………….., correspondentes a 5% do valor de
adjudicação.
Sétima - Que, quanto ao mais, se aplicarão as normas
reguladoras do Código dos Contratos Públicos, referidas
no Decreto-Lei n.º 18/2008.
Assim o disseram.
Foi dispensada a leitura dos documentos complementares
deste contrato, por os outorgantes terem declarado que
conhecem perfeitamente o seu conteúdo.
O contrato está de acordo com a minuta aprovada por
deliberação da Câmara Municipal de Odivelas, na …..
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Reunião Ordinária, realizada em …. de ………… de
2010.
Exibiram-me:
Declaração emitida automaticamente pelo Serviço da
Segurança Social Directa, a …. de ………… de ………,
relativa à situação contributiva da adjudicatária;
- Certidão emitida em de …. de ………….. 20..., pelo
Serviço de Finanças de ………., relativa à situação
tributária da adjudicatária.
Aos outorgantes na presença simultânea de todos fiz em
voz alta a leitura deste contrato e a explicação do seu
conteúdo.
Conta: Pago por meio das guias números ………e
……….”

2005, pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa, em
representação e na qualidade de gerente de Ecociaf Construção Civil e Obras Públicas, Lda, com sede na
Azinhaga da Cidade, Lote A4 - R/C A, 1750 - 063 Lisboa,
com o número único de pessoa colectiva e registo na
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 502 307
242, com o capital social da importância de 450.00000 €,
com poderes para o acto conforme verifiquei pela
consulta on-line da certidão permanente com o código de
acesso 6168-4244- 4153, subscrita em 03 de Julho de 2008
e válida até 26 de Novembro de 2010, titular do alvará de
construção com o número 13915, emitido pelo Instituto
da Construção e do Imobiliário, I.P, válido até …. de
………. de 20 …..
Verifiquei a identidade dos outorgantes, quanto à primeira
por conhecimento pessoal e a do segundo pela exibição
do respectivo bilhete de identidade.
Declararam:

(Aprovado por unanimidade)

PROCESSO N.º 1949/PO-DOMT
CONSTRUÇÃO DO JARDIM-DE-INFÂNCIA DA
ESCOLA DO VALE GRANDE – FREGUESIA DA PONTINHA

Contrato a celebrar entre o Município de Odivelas e a
Ecociaf – Construção Civil e Obras Públicas, Lda., para
execução da empreitada de Construção do Jardim de
Infância da Escola do Vale Grande, na freguesia da
Pontinha, de acordo com o proposto na informação n.º
Interno/2010/1650, de 2010-02-08, nos termos da minuta
de contrato constante a folhas 1766 e 1767 do processo
com o n.º 1949/PO-DOMT.
“CONTRATO DE EMPREITADA N.° ..../10
No dia …. de ……….. de 2010, no Edifício da Câmara
Municipal de Odivelas, perante mim, Lina Maria Palma do
Nascimento, Licenciada em Administração Regional e
Autárquica, Oficial Público, conforme despacho de
nomeação número 119/PRES/2009, proferido pela
Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, em 6 de
Novembro de 2009, compareceram como outorgantes:
Primeira - Susana de Fátima Carvalho Amador, Licenciada
em Direito, Presidente da Câmara Municipal de Odivelas,
casada, natural da Freguesia de Alagoa, Concelho de
Portalegre, com domicílio profissional nos Paços do
Concelho, Rua Guilherme Gomes Fernandes, Quinta da
Memória, Odivelas, em representação deste Município,
pessoa colectiva com o número 504 293 125.
Segundo - Manuel Adérito Ribeiro Brites, casado, natural
da Freguesia de Vila Real (S. Dinis), Concelho de Vila
Real, residente na Rua Vale Verde, n.º 15, Fanqueiro,
Freguesia e Concelho de Loures, portador do bilhete de
identidade número 5788520-6, emitido a 17 de Junho de
20

Que, entre os seus representados, após Ajuste Directo,
nos termos do n.º 1 do artigo 5º do Decreto-Lei número
34/2009 de 29 de Janeiro, que estabelece medidas
excepcionais de contratação pública, e Decreto-Lei
número 18/2008 de 29 de Janeiro, que aprovou o Código
dos Contratos Públicos é celebrado entre si, um contrato
de empreitada nas seguintes condições:
Primeira - A adjudicação foi efectuada por deliberação da
Câmara Municipal de Odivelas, na 2ª Reunião Ordinária,
realizada em 27 de Janeiro de 2010.
Segunda - A adjudicação consiste na Empreitada de
Construção do Jardim de Infância da Escola do Vale
Grande, na Freguesia da Pontinha, nos termos do caderno
de encargos, do convite, da proposta da adjudicatária de
05 de Janeiro de 2010, do relatório preliminar de análise
de propostas de 13 de Janeiro de 2010, do relatório final
de análise de propostas de 21 de Janeiro de 2010, de
fotocópia do extracto da minuta da acta da 2ª Reunião
Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas de 27 de
Janeiro de 2010, que aprovou a adjudicação, e de
fotocópia do extracto da minuta da acta da ….ª Reunião
Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, realizada em
…. de ………. de 2010, que aprovou a minuta contratual,
documentos complementares que fazem parte integrante
do presente contrato.
Terceira - O valor da adjudicação é de oitocentos e
cinquenta e nove mil, noventa e dois euros e oito
cêntimos, com exclusão do IVA - Imposto sobre o Valor
Acrescentado, à taxa legal em vigor.
Quarta - O encargo total resultante do contrato tem
cabimento na rubrica seguinte: COE - 05.03/07.01.03.05,
PPI – 2009/I/49.
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Quinta - O prazo de execução da obra é de cento e oitenta
dias contados nos termos do disposto do n.º 1 do art.º
362° do Código dos Contratos Públicos.
Sexta - Foi apresentada para execução da obra do presente
contrato a garantia bancária, n.º ………., emitida a …. de
……….. de 2010, pelo Banco …………………., no
valor de ……………., correspondentes a 5% do valor de
adjudicação.

Municipal de Odivelas, de 24 de Outubro de 2007
(Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º
19/2007, de 30 de Outubro, pág. 14), para
desenvolvimento do Projecto Piloto de Combate ao
Insucesso e Abandono Escolar nas escolas da rede pública
com 3.º ciclo do ensino básico no Concelho de Odivelas,
de acordo com o proposto na informação n.º
Interno/2010/1700, de 2010.02.08.
(Aprovado por unanimidade)

Sétima - Que, quanto ao mais, se aplicarão as normas
reguladoras do Código dos Contratos Públicos, referidas
no Decreto - Lei n.º 18/2008.

SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES

Assim o disseram.
Foi dispensada a leitura dos documentos complementares
deste contrato, por os outorgantes terem declarado que
conhecem perfeitamente o seu conteúdo.
O contrato está de acordo com a minuta aprovada por
deliberação da Câmara Municipal de Odivelas, na ….
Reunião Ordinária, realizada em …. de ………. de 2010.
Exibiram-me:
Declaração emitida automaticamente pelo Serviço da
Segurança Social Directa, a .… de ………. de ……..,
relativa à situação contributiva da adjudicatária;
Certidão emitida em .... de ………. de 20..., pelo Serviço
de Finanças de ……….., relativa à situação tributária da
adjudicatária.
Aos outorgantes na presença simultânea de todos fiz em
voz alta a leitura deste contrato e a explicação do seu
conteúdo.
Conta: Pago por meio das guias números …….e …….”
(Aprovado por unanimidade)

LIMPEZA DOS BAIRROS MENINO DE DEUS E MÁRIO MADEIRA

Atribuição de um apoio à Junta de Freguesia da Pontinha,
para limpeza de terrenos sitos no Bairro Menino de Deus
e Bairro Dr. Mário Madeira, que se consubstancia no
seguinte, de acordo com o proposto na informação n.º
Interno/2010/1101, de 2010.01.26:
Necessidade de Intervenção
-Bairro Menino de Deus – remoção de resíduos sólidos
resultantes da anterior intervenção a cargo do Regimento
de Engenharia 1, principalmente resíduos verdes, assim
como remoção de resíduos que resultam de deposições
efectuadas posteriormente no caminho de acesso ao
terreno onde decorreu a referida intervenção;
-Bairro Mário Madeira – corte de vegetação e remoção de
alguns resíduos sólidos;
-Bairro Santo António (Quinta do Enforcado) – corte de
vegetação;
Meios Humanos
-componente manual, em colaboração com a Junta de
Freguesia através da disponibilização de uma brigada de
limpeza urbana;

PROJECTO EPIS

-motoristas e ajudantes de motorista da Câmara Municipal
de Odivelas;

CONTRATAÇÃO DE UM TÉCNICO SUPERIOR

Contratação de um técnico superior (contrato de
prestação de serviços na modalidade de avença) para
desempenhar as funções de Mediador de Capacitação para
o Sucesso Escolar, por um período de 12 meses,
eventualmente renovável por igual período, pelo montante
de €1.731,50 (mil setecentos e trinta e um euros e
cinquenta cêntimos) mensais, no âmbito do Protocolo de
Colaboração e Cooperação entre o Município de Odivelas
e a Associação EPIS - Empresários pela Inclusão Social,
aprovado na 5.ª Reunião Extraordinária da Câmara
Ano XI - N.º 3

Meios Materiais
(está prevista a necessidade de utilização de)
-duas viaturas municipais de carga;
-viatura municipal retroescavadora
-tractor de desmatação;
Estima-se que a intervenção de limpeza (recolha e
transporte de resíduos) tenha a duração aproximada de
sete dias, dependendo da quantidade e tipo de
equipamento.
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Os resíduos sólidos removidos terão como destino final o
sistema multimunicipal da Valorsul.
(Aprovado por unanimidade)

ADESÃO AO PROGRAMA PER-FAMÍLIAS
AGREGADO FAMILIAR DE DINIZ LOPES CORREIA

Atribuição ao agregado familiar de Diniz Lopes Correia,
matrícula PER 020.0001.1, de 20% do valor estipulado
pela Portaria n.º 638/2008 de 28 de Julho, para a tipologia
T2, no valor de €12.028,00 (doze mil e vinte e oito euros),
correspondente à comparticipação do Município de
Odivelas ao abrigo do Programa PER Famílias, de acordo
com o proposto na informação n.º Interno/2010/1091,
de 2010.01.26.

Custo Actual
Linha Telefónica
Telefone Simples
de Posto Principal
Campainha Exterior
Fiscalizador de
Chamadas
Total

15,19€
1,99€
1,79€
6,11€
25,08€

Sempre que os estabelecimentos de ensino o solicitem, a
Câmara Municipal apoia a instalação de novas linhas
(86,20€) de telefone, fax e mudança de local de instalação
do telefone (por motivos de obras), mediante a
apresentação de factura, e a colocação de uma segunda
linha de telefone nas EB1/JI que promovam a
componente de apoio à família, nomeadamente serviços
de refeições e prolongamento de horários, cuja gestão seja
da responsabilidade directa das Associações de Pais.
A atribuição deste subsídio de telefone totaliza €25,08
mensais, valor em vigor desde o dia 1 de Janeiro de 2010.

(Aprovado por unanimidade)

ADESÃO AO PROGRAMA PER-FAMÍLIAS
AGREGADO FAMILIAR DE JANUÁRIO CARVALHO PEREIRA

Atribuição ao agregado familiar de Januário Carvalho
Pereira, matrícula PER 020.0098.1, de 20% do valor
estipulado pela Portaria n.º 638/2008 de 28 de Julho, para
a tipologia T3, no valor de 14.856,80 (catorze mil,
oitocentos e cinquenta e seis euros e oitenta cêntimos),
correspondente à comparticipação do Município de
Odivelas ao abrigo do Programa PER Famílias, de acordo
com o proposto na informação n.º Interno/2009/1335,
de 2010.02.01.

O montante global a despender para a atribuição deste
subsídio às vinte e nove EB1 e catorze jardins de infância
é de €6.470,64, no 1.º Semestre e valor igual no 2.º
Semestre, perfazendo um total de €12.941,28 (doze mil,
novecentos e quarenta e um euros e vinte e oito
cêntimos). O valor estimado destinado a assegurar a
instalação de novas linhas de telefone/fax e o pagamento
de uma segunda linha de telefone em 2010, é de €800,00
(oitocentos euros). Sendo que o valor anual cabimentado é
de €13.741,28 (treze mil, setecentos e quarenta e um euros
e vinte e oito cêntimos).
Listagem dos Estabelecimentos de Ensino

(Aprovado por unanimidade)

Valor a Atribuir
por Semestre
Agrupamento de Escolas a Sudoeste de Odivelas
Agrupamentos

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO DE TELEFONE
AOS JARDINS-DE- INFÂNCIA E ESCOLAS DO 1.º CICLO
DO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA

Atribuição de um subsídio de telefone aos jardins de
infância e escolas do 1.º ciclo do ensino básico da rede
pública, de acordo com o estabelecido na Lei n.º 159/99,
alíneas a) e b) do ponto 1 do artigo 19.º, que determina
que é competência dos órgãos municipais a construção,
apetrechamento e manutenção dos estabelecimentos de
ensino de educação pré-escolar e das escolas do ensino
básico, nos seguintes termos, de acordo com o proposto
na informação n.º Interno/2010/515, de 2009.01.13:
Este subsídio processa-se duas vezes por ano, no início de
cada semestre e destina-se a comparticipar os encargos
com o pagamento da Taxa fixa de equipamento (uma
linha telefónica simples, um telefone simples, uma
campainha exterior e um fiscalizador de chamadas):

EB1 Quinta das Dálias
EB1/JI Veiga Ferreira
EB1/JI Veiga Ferreira (JI)
EB1/JI Famões
EB1/JI Famões (JI)
EB1 N.º 4 Famões

150,48€
150,48€
150,48€
150,48€
150,48€
150,48€

Agrupamento de Escolas de Caneças
EB1 Caneças
EB1/JI Cesário Verde*
EB1/JI Caneças N.º 1
EB1/JI Caneças N.º 1 (JI)

150,48€
150,48€
150,48€
150,48€

Agrupamento de Escolas Avelar Brotero
EB1 N.º 5 Odivelas
EB1 Maria Máxima Vaz
EB1 António Maria Bravo
EB1/JI D. Dinis
EB1/JI D. Dinis (JI)
JI Álvaro Campos
JI Roque Gameiro

150,48€
150,48€
150,48€
150,48€
150,48€
150,48€
150,48€

Agrupamento de Escolas D. Dinis
EB1 Rainha Santa
EB1/JI Maria Lamas
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EB1/JI Maria Lamas (JI)

do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro,
alterada pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, de acordo
com o proposto na informação n.º Interno/2010/694, de
2010.01.18.

150,48€

Agrupamento de Escolas da Pontinha
EB1 Mello Falcão
EB1 Dr. Mário Madeira
EB1 Serra da Luz
EB1 Vale Grande
EB1/JI Quinta da Condessa
EB1/JI Quinta da Condessa (JI)
EB1/JI Casal da Serra
EB1/JI Casal da Serra (JI)
EB1/JI Quinta da Paiã
EB1/JI Quinta da Paiã (JI)
JI Gil Eanes

150,48€
150,48€
150,48€
150,48€
150,48€
150,48€
150,48€
150,48€
150,48€
150,48€
150,48€

(Aprovado por unanimidade)

CLUBE ATLÉTICO E CULTURAL
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL

Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte, ao
Clube Atlético e Cultural, no âmbito do Programa de
Apoio ao Associativismo Desportivo de Odivelas
(PAADO) - Medida 6, a realizar em veículo municipal no
dias 7, 13, 20 de Março e 18 de Abril de 2010, para
deslocação a Lourinhã, Lourinhã, Ponte Rol, Lourinhã,
respectivamente, de acordo com o proposto na
informação n.º Interno/2010/1439, de 2010.02.02.

Agrupamento de Escolas Carlos Paredes
EB1/JI Barbosa do Bocage
EB1/JI Barbosa do Bocage (JI)
EB1/JI Quinta de S. José*
EB1/JI Olival Basto*

150,48€
150,48€
150,48€
150,48€

Agrupamento de Escolas Moinhos da Arroja
EB1/JI N.º 7 Odivelas*
JI Arroja

150,48€
150,48€

(Aprovado por unanimidade)

Agrupamento de Escolas Vasco Santana
EB1 Amoreira
EB1 Azenha
EB1 Eça de Queiroz
EB1 Professora Maria Costa
EB 1/JI João Villaret
EB 1/JI João Villaret (JI)
Total

150,48€
150,48€
150,48€
150,48€
150,48€
150,48€

ODIVELAS FUTEBOL CLUBE
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL

6.470,64€

* estes estabelecimentos de ensino partilham o mesmo contacto telefónico

(Aprovado por unanimidade)

ANA RODRIGUES DE SOUSA
DOAÇÃO DE TÁBUA DE LAVAR ROUPA EM MADEIRA

Aceitação da doação, de Ana Rodrigues de Sousa, de uma
tábua de lavar roupa em madeira, com 58,5 cm de
comprimento, 19 cm de largura e 2,5 cm de espessura e
que data da década de 1950/1960, que passará a integrar o
acervo etnográfico municipal, no âmbito do disposto nas
alínea h) do n.º 1, do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18
de Setembro, alterada pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro,
de acordo com o proposto na informação n.º
Interno/2010/691, de 2010.01.18.
(Aprovado por unanimidade)

DAVID DE JESUS SILVA
DOAÇÃO DE ASSADOR DE CASTANHAS EM BARRO

Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte, ao
Odivelas Futebol Clube, enquadrável no disposto da
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 na alínea b) do n.º 2 do artigo 21.º da Lei n.º
159/99, de 14 de Setembro, a realizar em veículo
municipal no dia 6 de Março de 2010, para deslocação a
Mangualde, de acordo com o proposto na informação n.º
Interno/2009/1204, de 2009.01.28.
(Aprovado por unanimidade)

JUNTA DE FREGUESIA DE ODIVELAS
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL

Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte, à
Junta de Freguesia de Odivelas, a realizar em veículo
municipal nos dias 26 de Fevereiro, 17 de Abril, 21 de
Maio, 11 de Junho e 18 de Setembro de 2010, para
deslocação a Óbidos, à Marinha Grande, a Lisboa, a
Mafra, ao Cabo Espichel/Vila Nogueira de
Azeitão/Moita, respectivamente, de acordo com o
proposto na informação n.º Interno/2009/639, de
2009.01.15.
(Aprovado por unanimidade)

Aceitação da doação, de David Silva, de um assador de
castanhas em barro executado pelo próprio, com duas
asas, que tem um Ø de 53cm e “boca” com Ø 43cm, o
comprimento das asas é de 12 cm e a altura da peça é de
17,5 cm, que passará a integrar o acervo etnográfico
municipal, no âmbito do disposto nas alínea h) do n.º 1,
Ano XI - N.º 3
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arquitectura n.º 12/RD/DRU/DGOU/10, de 2010.01.11,
de acordo com o proposto na folha 468 do processo n.º
43.226/OM.

URBANISMO

(Aprovado por unanimidade)
RECEPÇÃO DEFINITIVA DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO
FARGUE - INDÚSTRIA E COMERCIALIZAÇÃO DE IMÓVEIS LDA
FAMÕES - PROCESSO N.º 28.622/L

Recepção definitiva das obras de urbanização do alvará
05/2003 e cancelamento da caução prestada sob a forma
de garantia bancária n.º 297255, no valor de €18.970,00
(dezoito mil novecentos e setenta euros), do Banco
Espírito Santo, de acordo com o proposto na informação
dos serviços n.º 6/AR/DLOP/10, e folha 1169 do
processo n.º 28.622/L.
(Aprovado por unanimidade)

RECEPÇÃO PROVISÓRIA PARCIAL DAS OBRAS
DE URBANIZAÇÃO NA ZONA G – CASAL DA CAROCHIA II
IRMÃOS MOTA - RAMADA - PROCESSO N.º 27.513/L/OC

Recepção provisória parcial da zona G das obras de
urbanização do alvará de licença de loteamento n.º
8/2001, homologação do auto de vistoria e redução da
caução prestada sobre a forma de garantia n.º
0686.000017.688.0019, no valor de €1.890.820 (um
milhão, oitocentos e noventa mil e oitocentos e vinte
euros) da Caixa Geral de Depósitos, de acordo com o
proposto
na
informação
dos
serviços
n.º
10/AR/DLOP/10, e folha 3624 do processo n.º
27.513/L/OC.

ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 2/1999
LOTE 78 – BAIRRO DAS FONTAÍNHAS, FAMÕES
PROCESSO N.º 38776/LO

Alteração ao alvará de loteamento n.º 2/1999, relativo ao
Lote 78, do Bairro das Fontainhas, na Freguesia de
Famões, em nome de Joaquim Fernando da Silva
Monteiro, nas condições da informação jurídica n.º
13/SVM/DGOU/DRU/10, 2010.01.18 e da informação
do sector de arquitectura n.º 03/MS/DRU/DGOU/10,
de 2010.01.15, de acordo com o proposto na folha 3073
do processo n.º 38776/LO.
(Aprovado por unanimidade)

ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LICENÇA DE LOTEAMENTO
N.º 3/2008 – SIMANEU, CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA
TERRA DA FONTE, FAMÕES - PROCESSO N.º 4810/L/OC

Aditamento ao alvará de licença de loteamento n.º
3/DLOP/2008, Terra da Fonte, Freguesia de Famões, nas
condições da informação técnica da folha 863 à 865, de
acordo com o proposto na folha 866 do processo n.º
4810/L/OC.
(Aprovado por unanimidade)

(Aprovado por unanimidade)

PROJECTOS DE INFRA-ESTRUTURAS, FIXAÇÃO DE CAUÇÃO,
EMISSÃO DE ALVARÁ DE LICENÇA DE LOTEAMENTO
DINIZ TEIXEIRA FERREIRA - AZINHAGA DO CANHAMATO
CANEÇAS - PROCESSO N.º 8725/LO

Projectos de infra-estruturas, fixação da caução e emissão
do alvará de loteamento e respectivas condições, de
acordo com o proposto na informação técnica n.º
007/OS/2010, de 7 de Janeiro de 2010, e na folha 556 do
processo n.º 8725/LO.

ACTUALIZAÇÃO DE PLANTAS DOS ALVARÁS DE LICENÇA DE
LOTEAMENTO N.º 04/67 COM ADITAMENTO N.º 4 E 6/81
DOMINGOS ANTÓNIO DE CARVALHO E OUTROS
QUINTA DAS PRETAS, FAMÕES – PROCESSO N.º 9209/U

Actualização das plantas correspondentes aos alvarás de
loteamento n.º 04/67 e seus aditamentos n.º 4 A e 6/81,
nas condições da informação técnica da folha 877 à 880,
de acordo com o proposta na folha 882 do processo n.º
9209/U.
(Aprovado por unanimidade)

(Aprovado por maioria)

ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 3/1997
LOTE 2 – BAIRRO CASAL DOS CRAVOS, RAMADA
PROCESSO N.º 43.226/OM

Alteração ao alvará de loteamento n.º 3/1997, relativo ao
Lote 2, do Bairro Casal dos Cravos, na Freguesia da
Ramada, em nome de José Alberto Pedroso, nas
condições da informação jurídica n.º 02/SVM/DGOU/
DRU/10, 2010.01.05 e da informação do sector de
24

SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO CAUÇÃO
BAIRRO SOL NASCENTE, LOTE 79 – FAMÕES

Substituição de hipoteca legal, constituída sobre o Lote
79, inserido no Bairro Sol Nascente, Freguesia de Famões,
pelo depósito caução n.º 4406, em nome de Manuel Jesus
Faria, efectuado na Caixa Geral de Depósitos, a favor da
Câmara Municipal de Odivelas, no valor de € 2.859,59
(dois mil, oitocentos e cinquenta e nove euros e cinquenta
e nove cêntimos), para garantir a boa execução das obras
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de urbanização referentes ao Alvará n.º 5/2007/DRU, de
27 de Dezembro, de acordo com o proposto na
informação
n.º
11/PC/DRU/DGOU/2010,
de
2010.01.20.

CÂMARA MUNICIPAL

(Aprovado por unanimidade)

2.ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
Realizada em 19 de Fevereiro de 2010

DELIBERAÇÕES

TAXAS E OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS

ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS
MUNICIPAIS E SEU REGULAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO E COBRANÇA

Alterações ao Regulamento de Taxas e Outras Receitas
Municipais e seu Regulamento de Liquidação e Cobrança,
aprovado na 2.ª Reunião da 1.ª Sessão Extraordinária da
Assembleia Municipal de Odivelas, de 20 de Novembro
de 2009 (Boletim Municipal das Deliberações e Decisões
n.º 22/2009, de 30 de Novembro, pág. 9), publicado no
Diário da República em 14 de Janeiro de 2010, conforme
consta
nas
informações
dos
serviços
n.º
Interno/2010/1880, de 2010.02.12, n.º 06/APV/10, de
2010.02.11 e n.º Interno/2010/2057.
Nos termos do disposto do Artigo 3.º Dec. Lei n.º
555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações
introduzidas pelo Dec. Lei n.º 177/2001, de 04 de Junho),
em conformidade com o disposto no Artigo. 64.º da Lei
169/99, de 18 de Setembro, alterada pela lei 5-A/2002 de
11 Janeiro, e em cumprimento do disposto no artigo 118.º
do Código do Procedimento Administrativo, a publicação
da Proposta de alteração ao Projecto de Regulamento de
Taxas e Outras Receitas Municipais e seu Regulamento de
Liquidação e Cobrança, do Município de Odivelas,
documento que deve ser submetido à apreciação pública,
a partir da presente data e pelo período de trinta dias, de
acordo com o proposto na informação n.º
Interno/2010/1931, de 2010.02.12.
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do referido acesso e cuja imprescindibilidade seja
reconhecida pelo membro da Administração com
competência delegada no respectivo pelouro, mediante
proposta do Gabinete/Serviço, que será submetida a
despacho da Presidente da Câmara.

UNIDADES ORGÂNICAS

4. As informações a que se referem os números anteriores
do presente Despacho devem ser remetidas ao GISC até
ao próximo dia 20 de Fevereiro de 2010 para posterior
despacho da Presidente da Câmara, sob pena dos
telefones e telemóveis serem bloqueados.

DESPACHOS

PRESIDÊNCIA

5. Relativamente aos telemóveis só com acesso a números
municipais ou aos telemóveis repartidos mantém-se as
normas actualmente em vigor.

DESPACHO N.º 29/PRES/2010

Odivelas, 10 de Fevereiro de 2010.
Assunto: Comunicações fixas e móveis
Através dos Despachos n.º 13/PRES/2010 e
28/PRES/2010 foram adoptados critérios para a
contenção das despesas orçamentais, com vista a
reduzirem-se os custos com a despesa corrente municipal.
Tal desiderato deve ser prosseguido com a implementação
de diversas medidas que, na prática, se traduzam na
diminuição de encargos de estrutura, sem colocar em
causa a prossecução do serviço público, o qual deve
continuar a ser o objectivo central da actividade
Municipal.
No que respeita às comunicações, e aos mais diversos
níveis, há que implementar uma política de grande rigor e
contenção por forma a que a despesa nesta área sofra um
decréscimo face ao ano transacto, cujos encargos
atingiram valores muito significativos para o orçamento
municipal.
Assim, devem os Senhores Vereadores e os Senhores
Dirigentes Municipais observar o seguinte:
1. A concessão de novos telemóveis de atribuição
individual fica sujeita a um despacho favorável por parte
da Presidente da Câmara, os quais só serão
disponibilizados mediante informação fundamentada do
respectivo Vereador ou do Dirigente Municipal, e que
deverá obter prévio parecer do Vereador do pelouro com
a área das comunicações.
2. Relativamente aos telemóveis de atribuição individual já
distribuídos, com excepção dos atribuídos aos Senhores
Vereadores, Chefe de Gabinete, Adjuntos, Secretários,
Motoristas da Administração e Dirigentes Municipais,
deve ser elaborada informação justificativa sobre os que,
nos serviços respectivos, se consideram indispensáveis
manter ao serviço dos trabalhadores.
3. Quanto aos telefones fixos existentes nos diversos
serviços municipais com acesso a telemóveis devem ser
limitados aos trabalhadores que efectivamente necessitem
Ano XI - N.º 3

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
(Susana de Carvalho Amador)

AVISOS

AVISO

Loteamento Municipal do Centro Administrativo –
Odivelas
Discussão Pública
Susana de Carvalho Amador, Presidente da Câmara
Municipal de Odivelas, torna público que:
Nos termos do n.º 5 do artigo 7.º do Decreto-Lei N.º
555/99, de 16 de Dezembro, na sua redacção actual, e
artigo 77.º do Decreto-Lei N.º 380/99, de 22 de
Setembro, na sua redacção actual, se irá proceder ao
período de discussão pública das alterações ao estudo de
loteamento Municipal, sito na Urbanização da Ribeirada,
Odivelas, a que respeita o processo camarário n.º
5.883/DPU, em nome do Município de Odivelas.
A operação Urbanística consiste em:
a) Constituição de seis lotes, com área total de construção
habitacional de duzentos e dez metros quadrados e área
total de construção para actividades económicas de
dezassete mil e quinhentos e cinquenta metros quadrados.
b) Parcela destinada a equipamento, com área de seis mil
metros quadrados.
c) Área de cedência para espaços verdes e de utilização
colectiva, com seis mil e quinhentos metros quadrados.
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O período de discussão pública terá a duração de quinze
dias e iniciar-se-á oito dias após a data desta publicação.
O processo poderá ser consultado todos os dias úteis, das
9 horas às 16 horas, no Departamento de Gestão e
Ordenamento Urbanístico da Câmara Municipal de
Odivelas, sito na Avenida Amália Rodrigues, nº 20-A, em
Odivelas, e as sugestões ou reclamações dos interessados
deverão ser apresentadas por escrito, através de
requerimento dirigido à Presidente da Câmara Municipal,
identificando devidamente o seu subscritor e entregue
pessoalmente ou remetido através do correio ao serviço
acima mencionado.
Para constar e devidos efeitos se publica este aviso e
outros que irão ser afixados nos lugares de estilo.
Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico, 02
de Fevereiro de 2010
A Presidente da Câmara Municipal de Odivelas
(Susana de Carvalho Amador)
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Jardins (DPJ) e Departamento de Ambiente e Salubridade
(DAS).
Decisão: Ao DGAF/DF para os procedimentos solicitados.
Data: 2010-01-08

DECISÕES COM EFICÁCIA EXTERNA

VEREADOR CARLOS MAIO BODIÃO

Divisão de Parques e Jardins

Decisões com eficácia externa tomadas pelo Vereador Carlos
Maio Bodião, ao abrigo das competências delegadas pela
Presidente de Câmara Municipal de Odivelas, através do
Despacho n.º 125/PRES/2009, de 6 de Novembro, nos termos
da Informação n.º Interno/2010/1540 de 2010.02.04, referente
ao período de 11 de Novembro a 2 de Fevereiro de 2010:
Departamento de Ambiente e Salubridade
Edoc/2009/48554
Interno/2010/721 de 2010-01-18
Assunto: Proposta de pagamento das facturas nº 2220012276,
222001282, 2220012283, 2220012284, 22200014459 e
2220014463 ao Regimento de Engenharia 1, no âmbito do
protocolo estabelecido com a Câmara Municipal de Odivelas, no
valor total de € 14.894,78 (catorze mil oitocentos e noventa e
quatro euros e setenta e oito cêntimos), referente às despesas
relativas a lubrificantes, manutenção e pessoal nos meses de
Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2009.
Decisão: Ao DGAF/DF para os efeitos solicitados.
Divisão de Prevenção Higio-Sanitária
Edoc/2009/69501
Interno/2009/14150 de 2009-11-11
Assunto: Proposta de pagamento da factura nº 22.00310 da
Valorsul, no valor de € 4.970,08 (quatro mil novecentos e setenta
euros e oito cêntimos), valor com IVA incluído à taxa de 5 %,
referente à utilização do Aterro Sanitário Mato Cruz para
deposição de 183,04 Mg de resíduos sólidos no mês de Outubro
de 2009.
Decisão: Ao DGAF/DF para os procedimentos solicitados.
Data: 2009-11-17
Edoc/2009/54868
Interno/2009/14598 de 2009-11-23
Assunto: Proposta de pagamento da factura nº 22.00241 da
Valorsul , no valor de € 1.128,48 (mil cento e vinte e oito euros
e quarenta e oito cêntimos), valor com IVA incluído à taxa de 5
%, referente à deposição de resíduos sólidos no Aterro Sanitário
Mato Cruz no mês de Agosto.
Decisão: Ao DGAF/DF para os procedimentos solicitados.
Data: 2009-11-26
Edoc/2009/76269
Interno/2009/15484 de 2009-12-17
Assunto: Proposta de acréscimo ao cabimento e compromisso
da rubrica Utilização do sistema multimunicipal da Valorsul, no
valor de € 982,11 (novecentos e oitenta e dois euros e onze
cêntimos) e posterior pagamento da factura nº 22.00335 da
Valorsul, no valor de € 6.794,22 (seis mil setecentos e noventa e
quatro euros e vinte e dois cêntimos), valor com IVA incluído à
taxa legal de 5 %, referente à deposição de 250,22Mg de resíduos
sólidos, no mês de Novembro, pelas unidades orgânicas: Divisão
de Prevenção Higio-Sanitária (DPHS), Divisão de Parques e
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Edoc/2009/64340
Interno/2009/13748 de 2009-11-02
Assunto: Proposta de pagamento da factura nº 290978 da
empresa Landscape, Lda., no valor de € 4.989,18 (quatro mil
novecentos e oitenta e nove euros e dezoito cêntimos), valor
com IVA incluído à taxa de 5 %, referente à empreitada de
arranjo de Zonas Verdes na Praceta Sacadura Cabral, na
freguesia de Odivelas.
Decisão: Ao DGAF/DF para os procedimentos solicitados.
Data: 2009-11-11
Edoc/2009/69502
Interno/2009/14145 de 2009-11-11
Assunto: Proposta de pagamento da factura nº 291086 da
empresa Landscape, Lda., no valor de € 4.390,03 (quatro mil
trezentos e noventa euros e três cêntimos), valor com IVA
incluído à taxa de 5 %, referente a 10 % do valor total da
empreitada de Arranjo de zonas envolventes ao Centro
Comercial Quinta Nova, na freguesia de Odivelas.
Decisão: Ao DGAF/DF para os procedimentos solicitados.
Data: 2009-11-17
Edoc/2009/69501
Interno/2009/14209 de 2009-11-12
Assunto: Proposta de pagamento da factura nº 29001736 da
empresa Cespa Portugal, S.A., no valor de € 20.586,96 (vinte mil
quinhentos e oitenta e seis euros e noventa e seis cêntimos),
valor com IVA incluído à taxa de 5 %, referente ao Auto de
Medição nº 6 da empreitada de requalificação do Parque Poetas
de Abril na freguesia da Pontinha
Decisão: Ao DGAF/DF para os procedimentos solicitados.
Data: 2009-11-17
Edoc/2009/75373
Interno/2009/15334 de 2009-12-14
Assunto: Proposta de pagamento da factura nº 29002028 da
empresa Cespa Portugal, S.A., no valor de € 15.805,42 (quinze
mil oitocentos e cinco euros e quarenta e dois cêntimos), valor
com IVA incluído à taxa de 5 %, referente ao Auto de Medição
nº 1 da empreitada de Reformulação das zonas verdes do Parque
Maria Lamas na freguesia de Odivelas.
Decisão: Ao DGAf/DF para os procedimentos solicitados.
Data: 2009-12-16
Edoc/2009/69512
Interno/2010/686 de 2010-01-18
Assunto: Proposta de cabimento, compromisso e pagamento da
factura nº 29001904 da empresa Cespa Portugal, S.A., no valor
de € 20.040,96 (Vinte mil e quarenta euros e noventa e seis
cêntimos), valor com IVA incluído à taxa de 5 %, referente aos
trabalhos a mais efectuados no espaço verde da Rua Alves
Redol/Rua Alfredo Roque Gameiro, freguesia de Odivelas.
Decisão: Ao DGAF/DF para os procedimentos solicitados.
Data: 2010-01-19
Edoc/2010/352
Interno/2010/775 de 2010-01-19
Assunto: Proposta de pagamento da factura nº 29002212 da
empresa Cespa Portugal, S.A., no valor de € 27.233,01 ( vinte e
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sete mil duzentos e trinta e três euros e um cêntimo), valor com
IVA incluído à taxa de 5 %, referente ao Auto de Medição nº 8
da empreitada de Construção do Parque de Santo Adrião, sito no
Casal de Santo André, freguesia da Póvoa de Santo Adrião.
Decisão: Ao DGAF/DF para os procedimentos solicitados.
Data: 2010-01-25
Edoc/2010/425
Interno/2010/904 de 2010-01-21
Assunto: Proposta de pagamento da factura nº 29002210 da
empresa Cespa Portugal, S.A., no valor de € 29.960,46 (vinte e
nove mil novecentos e sessenta euros e quarenta e seis
cêntimos), valor com IVA incluído à taxa de 5 % , referente ao
Auto de Medição nº 7 da empreitada de Requalificação do
Parque Poetas de Abril na freguesia da Pontinha.
Decisão: Ao DGAF/DF para os procedimentos solicitados.
Data: 2010-01-26
Edoc/2010/3777
Interno/2010/926 de 2010-01-21
Assunto: Proposta de pagamento da factura nº 21 000019 da
empresa Cespa Portugal, S.A., no valor de € 11.561,52 (onze mil
quinhentos e sessenta e um euros e cinquenta e dois cêntimos),
valor com IVA incluído à taxa de 5 %, referente ao Auto de
Medição nº 3 da empreitada de requalificação do espaço
contíguo à Ribeira de S. Sebastião na freguesia de Famões.
Decisão: Ao DGAF/DF para os procedimentos solicitados.
Data: 2010-01-26
Edoc/2010/363
Interno/2010/1055 de 2010-01-25
Assunto: Proposta de cabimento, compromisso e pagamento da
factura nº 29002213 da empresa Cespa Portugal, S.A., no valor
de € 49.293,23 (quarenta e nove mil duzentos e noventa e três
euros e vinte e três cêntimos), valor com IVA incluído á taxa de
5 %, referente ao Auto de Medição nº 9, trabalhos a mais
efectuados na Construção do Parque de santo Adrião, sito no
Casal de Santo André na freguesia da Póvoa de Santo Adrião.
Decisão: Ao DGAF/DF para os procedimentos solicitados.
Data: 2010-01-29
Edoc/2010/3779
Interno/2010/1176 de 2010-01-27
Assunto: Proposta de pagamento da factura nº 21000018 da
empresa Cespa Portugal, S.A., no valor de € 3.376,41 (três mil
trezentos e setenta e seis euros e quarenta e um cêntimos), valor
com IVA incluído à taxa de 5 %, referente ao Auto de Medição
nº 8 da empreitada de requalificação do Parque Poetas de Abril
na freguesia da Pontinha.
Decisão: Ao DGAF/DF para os efeitos solicitados.
Data: 2010-02-02
Médico Veterinário Municipal
Edoc/2010/2174
Interno/2010/679 de 2010-01-18
Assunto: Proposta de cabimento, compromisso e pagamento da
factura nº M10090000452 da Câmara Municipal de Lisboa,
Departamento de Higiene Urbana e Resíduos Sólidos, no valor
de € 17.84 (dezassete euros e oitenta e quatro cêntimos), valor
com IVA incluído à taxa legal em vigor, referente à cremação de
2 cadáveres de animais no Canil da Câmara Municipal de Lisboa,
durante o passado mês de Dezembro de 2009.
Decisão: Ao DGAF/DF para os procedimentos solicitados.
Data: 2010-01-19
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VEREADOR HUGO MARTINS

Decisões com eficácia externa tomadas pelo Vereador Hugo
Martins, ao abrigo das competências delegadas pela Presidente
de Câmara Municipal de Odivelas, através do Despacho n.º
122/PRES/2009,
nos
termos
da
Informação
n.º
Interno/2010/1665, de 2010.02.08, referente ao período de 21
de Janeiro a 5 de Fevereiro 2010:
Departamento de Obras Municipais e Transportes
DIEU – Divisão de Infra-Estruturas e Espaços Urbanos:
EDOC/2009/76755
Interno/2009/15533 de 2009/12/18
Assunto: Pagamento de Facturas à EDP referentes aos
consumos de energia em BT dos Semáforos e Painéis
Publicitários de Novembro de 2009 no valor de 6 167,90 € com
Iva.
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Envio, por
conseguinte, o presente expediente ao DGAF/DF para efeitos
de pagamento da referida factura à EDP”.
Data de Decisão: 02/02/2010
DIEM – Divisão de Instalações e Equipamentos
Municipais:
EDOC/2009/76187
Interno/2009/15555 de 2009/12/18
Processo nº 1746/PO-DOMT
Assunto: Pagamento da Factura aos SMAS no valor de 3 995,08
€ com Iva referente ao Ramal de Águas da Construção do
Pavilhão Desportivo e Balneários de apoio no Casal do Rato na
Pontinha.
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Ao
DGAF/DF para efeitos de cabimento, compromisso e
Pagamento da mencionada despesa”.
Data de Decisão: 02/02/2010
DTO – Divisão de Transportes e Oficinas:
EDOC/2010/4895
Interno/2010/1038 de 2010/01/25
Assunto: Proposta de Abertura de Procedimento para a Revisão
e Reparação de avarias diversas nas Viaturas nºs 1607 e 1608 da
Frota Municipal à Empresa Loures Automóveis, S.A., no valor
de 2 534,06 € com Iva.
Decisão do Vereador Hugo Martins: De acordo. À DGAF/DA
para desenvolvimento do devido procedimento em
conformidade.
Data de Decisão: 27/01/2010
EDOC/2010/4954
Interno/2010/1054 de 2010-01-25
Assunto: Proposta de Abertura de Procedimento para a
Aquisição de peças para as Viaturas nºs 1407, 1412 e 1427 da
Frota Municipal à Empresa X-Car, S.A., no valor de 630,31 €
com Iva.
Decisão do Vereador Hugo Martins: De acordo. À DGAF/DA
para diligenciar os posteriores procedimentos.
Data de Decisão: 27/01/2010
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EDOC/2010/5281
Interno/2010/1106 de 2010-01-26
Assunto: Proposta de Abertura de Procedimento para a
Inspecção periódica obrigatória das Viaturas ligeiras da Frota
Municipal, durante o Ano de 2010 à Empresa Inspecentro, S.A.,
no valor de 3 023,90 € com Iva.
Decisão do Vereador Hugo Martins: De acordo. À DGAF/DA
para o devido procedimento.
Data de Decisão: 28/01/2010
EDOC/2010/5520
Interno/2010/1137 de 2010-01-27
Assunto: Proposta de Abertura de Procedimento para a
Substituição de pneus em diversas Viaturas da Frota Municipal à
Empresa Justino Gomes Bessa e Filhos, Lda, no valor de 979,69
€ com Iva.
Decisão do Vereador Hugo Martins: De acordo. À DGAF/DA
para o devido procedimento.
Data de Decisão: 29/01/2010
EDOC/2010/5318
Interno/2010/1113 de 2010-01-26
Assunto: Proposta de Abertura de Procedimento para o
Fornecimento de gás industrial para as Oficinas Municipais à
Empresa Lisgaz, Lda, no valor de 1 802,40 € com Iva.
Decisão do Vereador Hugo Martins: De acordo. À DGAF/DA
para o devido procedimento.
Data de Decisão: 30/01/2010
EDOC/2009/77573
Interno/2010/1116 de 2010/01/26
Assunto: Proposta de Pagamento da Factura para Lavagem de
motor da Viatura nº 1706 da Frota Municipal à Empresa Ti
Saloia, Lda. no valor de 22,81 € com Iva.
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Ao
DGAF/DF para efeitos de cabimento, compromisso e
pagamento da referida factura”.
Data de Decisão: 03/02/2010
EDOC/2010/6754
Interno/2010/1414 de 2010/02/02
Assunto: Proposta de Pagamento de Reparações diversas nas
Viaturas nºs 1603 e 1607 da Frota Municipal à Empresa Loures
Automóveis, S.A. no valor de 971,64 € com Iva.
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Ao
DGAF/DF para o devido procedimento”.
Data de Decisão: 03/02/2010
EDOC/2010/6414
Interno/2010/1349 de 2010/02/01
Assunto: Proposta de Cabimento, Compromisso e Pagamento à
Empresa Loures Automóveis no valor de 316,04 € com Iva de
Aquisição de diversas peças para as Viaturas nºs 1601 e 1610 da
Frota Municipal.
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Adjudique-se,
neste pressuposto. Envio ao DAGF/DF para efeitos de
cabimento, compromisso e pagamento das facturas
mencionadas”.
Data de Decisão: 05/02/2010

Assunto: Pedido de Cabimento, Compromisso e Pagamento
referente ao Ano de 2010 do Protocolo de colaboração e
Cooperação com o Ginásio Clube de Odivelas no valor de 7
674,91 € com Iva.
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Ao
DGAF/DF para efeitos de cabimento, compromisso e
pagamento”.
Data de Decisão: 01/02/2010
EDOC/2010/5645
Interno/2010/1166 de 2010/01/27
Assunto: Pedido de Cabimento, Compromisso e Pagamento
referente ao Ano de 2010 com actualização do valor do Acordo
de Gestão do Pavilhão Desportivo da Escola Secundária de
Caneças no valor de 25 089,16 € com Iva.
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Ao
DGAF/DF para efeitos de cabimento, compromisso e
pagamento”.
Data de Decisão: 01/02/2010
EDOC/2010/5551
Interno/2010/1143 de 2010/01/27
Assunto: Pedido de Cabimento, Compromisso e Pagamento
referente ao Ano de 2010 com actualização do valor do Acordo
de Gestão do Pavilhão Desportivo da Escola Secundária da
Ramada no valor de 25 089,16 € com Iva.
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Ao
DGAF/DF para efeitos de cabimento, compromisso e
pagamento”.
Data de Decisão: 01/02/2010
EDOC/2010/5654
Interno/2010/1173 de 2010/01/27
Assunto: Pedido de Cabimento, Compromisso e Pagamento
referente ao Ano de 2010 com actualização do valor do Acordo
de Gestão do Pavilhão Desportivo da Escola Secundária Pedro
Alexandrino no valor de 25 089,16 € com Iva.
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Ao
DGAF/DF para efeitos de cabimento, compromisso e
pagamento”.
Data de Decisão: 01/02/2010
EDOC/2010/3874
Interno/2010/1461 de 2010/02/02
Assunto: CM – Pagamento da Factura de Janeiro de 2010 no
valor de 4 191,18 € à Municipália.
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Ao
DGAF/DF, para efeitos de Pagamento em conformidade”.
Data de Decisão: 05/02/2010

Decisões com eficácia externa tomadas pelo Vereador
Hugo Martins, ao abrigo das competências subdelegadas
pela Presidente de Câmara Municipal de Odivelas, através
do Despacho n.º 122/PRES/2009, nos termos da
Informação n.º Interno/2010/1667, de 2010.02.08, referente
ao período de 21 de Janeiro a 5 de Fevereiro 2010:
Departamento de Obras Municipais e Transportes

DD – Divisão de Desporto:
EDOC/2010/5844
Interno/2010/1207 de 2010/01/28
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EDOC/2009/57209
Interno/2010/128 2010/01/05
Processo n.º 1123/PV-DOMT
Assunto: Liberação de Garantia Bancária da Caixa Geral de
Depósitos com o nº 0549/062902/550 no valor de 144.96 € à
Empresa M. Iglésias, Lda., sobre a execução de sinalização
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horizontal na EN8 no troço da Rua Alves Roçadas e Av.
Almirante Gago Coutinho.
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Ao
DGAF/DF para efeitos de liberação da respectiva garantia
bancária”.
Data da Decisão: 28/01/2010
EDOC/2010/3469
Interno/2010/1314 2010/01/29
Processo n.º 1110/OD-DOMT
Assunto: Liberação de Garantia Bancária do MillenniumBCP
com o nº 125-02-0576280 no valor de 2 434.36 € à Empresa
António Palmira Martins, Lda., sobre a Remodelação da
Instalação Eléctrica (Alimentação e Quadros) das Instalações de
apoio ao Cemitério de Odivelas - Execução do Projecto.
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Ao
DGAF/DF para efeitos de liberação de garantias bancárias,
conforme proposto”.
Data da Decisão: 05/02/2010
EDOC/2009/77827
Interno/2010/1174 de 2010/01/27
Processo n.º 1853/PO-DOMT
Assunto: Proposta de Cabimento e Compromisso da Despesa
dos Novos Equipamentos da Praça Bento de Jesus Caraça, do
Orçamento Participativo na Freguesia da Pontinha, à Empresa
Adlis, Lda., no valor de 58 022,14 € com Iva.
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Ao
DGAF/DF para efeitos de cabimento e compromisso da
mencionada despesa pelo PAO de 2010”.
Data da Decisão: 05/02/2010
SLE – Sector de Lançamento de Empreitadas:
EDOC/2009/49523
Interno/2010/1241 de 2010/01/28
Processo n.º 1971/OD-DOMT
Assunto: Proposta de Cabimento da Despesa da Empreitada de
Alteamento de Muro nas Instalações sitas na Rua Dr. Alexandre
Braga em Odivelas, à Empresa Vassalo & Sousa, Lda., no valor
de 670,00 € acrescido de Iva.
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Ao
DGAF/DF para efeitos de cabimento da presente despesa no
âmbito do PAO de 2010”.
Data da Decisão: 03/02/2010
EDOC/2009/22849
Interno/2010/1313 de 2010/01/29
Processo n.º 1968/OD-DOMT
Assunto: Proposta de Cabimento da Despesa da Empreitada de
Reparação de Tela em telheiro existente no Jardim das
Patameiras, sito na Rua Filipe de Lencastre, no valor de 529,00 €
acrescido de Iva.
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Ao
DGAF/DF para cabimento no âmbito do PAO de 2010”.
Data da Decisão: 03/02/2010
EDOC/2009/37211
Interno/2010/1311 de 2010/01/29
Processo n.º 1981/PO-DOMT
Assunto: Proposta de Cabimento da Despesa referente à
Empreitada de Reparação e Protecção Mecânica de Tela em
Paramentos Verticais do Polidesportivo da Serra da Luz na
Pontinha, no valor de 1 199,63 € acrescido de Iva.
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Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Ao
DGAF/DF para efeitos de cabimento da presente despesa no
âmbito do PAO de 2010”.
Data da Decisão: 03/02/2010
EDOC/2009/65007
Interno/2010/1318 de 2010/01/29
Processo n.º 1986/OD-DOMT
Assunto: Proposta de Cabimento da Despesa da Empreitada de
Reconstrução de Ajardinamento na Praceta Irene Lisboa na
Arroja em Odivelas, no valor de 8 252,21 € acrescido de Iva.
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Ao
DGAF/DF para efeitos de cabimento da despesa pelo PAO de
2010”.
Data da Decisão: 03/02/2010
EDOC/2010/2371
Interno/2010/1266 de 2010/01/29
Processo n.º 2004/PV-DOMT
Assunto: Proposta de Cabimento da Despesa da Construção de
Muro de Suporte de Encosto à Habitação, Travessa do Outeiro,
na Freguesia da Póvoa de Santo Adrião, à Empresa Vassalo &
Sousa, Lda., no valor de 14 690,50 € acrescido de Iva.
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Ao
DGAF/DF para efeitos de cabimento da despesa”.
Data da Decisão: 03/02/2010
EDOC/2009/65051
Interno/2010/1231 de 2010/01/29
Processo n.º 1987/PV-DOMT
Assunto: Proposta de Cabimento da Despesa da Requalificação
de Acesso à Escola Barbosa do Bocage, na Freguesia da Póvoa
de Santo Adrião, no valor de 5 124,53 € acrescido de Iva.
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Ao
DGAF/DF para efeitos de cabimento no âmbito do PAO de
2010”.
Data da Decisão: 03/02/2010
EDOC/2010/2305
Interno/2010/1444 de 2010/02/02
Processo n.º 2008/OD-DOMT
Assunto: Proposta de Cabimento da Despesa das Reparações no
Pavimento do Jardim da Música e colocação de rede de
protecção entre a Escola e o Pavilhão de Exposições na
Freguesia de Odivelas, è Empresa MRG, S.A., no valor de 7
998,10 € acrescido de Iva.
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Ao
DGAF/DF para efeitos de cabimento da referida despesa”.
Data da Decisão: 05/02/2010
DIEU – Divisão de Infra-estruturas e Espaços Urbanos:
EDOC/2009/57209
Interno/2009/14706 de 2009/11/25
Processo nº 1123/PV-DOMT
Assunto: Proposta de Homologação do Auto de Recepção
Definitiva sobre a Execução de Sinalização Horizontal na EN 8
no troço da Rua Alves Roçadas e Av. Almirante Gago Coutinho,
à Empresa M. Iglésias, Lda., no valor de 2 899,31 € acrescido de
Iva.
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Homologo,
respectivamente, o Auto de Recepção Definitiva”.
Data de Decisão: 28/01/2010

23 de Fevereiro de 2010

Ano XI - N.º 3

Boletim Municipal das Deliberações e Decisões

EDOC/2009/71407
Interno/2009/15347 de 2009/12/14
Processo nº 1884/OD-DOMT
Assunto: Proposta de Pagamento do 1º Auto de Trabalhos da
Reparação de Arruamentos na Freguesia de Odivelas, à
Armando Cunha, S.A. no valor de 93 219,83 € com Iva.
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Ao
DGAF/DF para efeitos de Pagamento do valor mencionado”.
Data de Decisão: 03/02/2010
EDOC/2009/77136
Interno/2009/15566 de 2009/12/21
Processo nº 1782/MO-DOMT
Assunto: Proposta de Pagamento do Auto de Mediação nº 3 da
Colocação e Recolha de mastros em diversos locais do concelho,
execução de embasamentos com colocação de negativos, à
Empresa Alberto Roque, Lda., no valor de 652,00 € acrescido de
Iva.
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Ao
DGAF/DF para efeitos de pagamento do valor mencionado”.
Data de Decisão: 04/02/2010
EDOC/2009/77136
Interno/2009/15565 de 2009/12/21
Processo nº 1782/MO-DOMT
Assunto: Proposta de Homologação do Auto de Recepção
Provisória da Colocação e Recolha de mastros em diversos locais
do concelho, execução de embasamentos com colocação de
negativos, à Empresa Alberto Roque, Lda., no valor de 21
978,77 € acrescido de Iva.
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Homologo o
Auto de Recepção anexo”.
Data de Decisão: 04/02/2010
EDOC/2009/54141
Interno/2009/15493 de 2009/12/17
Processo nº 1854/FA-DOMT
Assunto: Proposta de Homologação do Auto de Recepção
Provisória da Sinalização Vertical e Horizontal do Orçamento
Participativo na Freguesia de Famões, à Empresa Fernando L.
Gaspar, S.A., no valor de 21 605,54 € acrescido de Iva.
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Homologo o
Auto de Recepção Provisória em anexo”.
Data de Decisão: 04/02/2010
EDOC/2009/54141
Interno/2009/15540 de 2009/12/18
Processo nº 1854/FA-DOMT
Assunto: Proposta de Pagamento do Auto de Vistoria Recepção
Provisória da Sinalização Vertical e Horizontal do Orçamento
Participativo na Freguesia de Famões, à Empresa Fernando L.
Gaspar, S.A., no valor de 22 685,82 € acrescido de Iva.
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Ao
DGAF/DF para efeitos de pagamento do valor mencionado”.
Data de Decisão: 04/02/2010
EDOC/2009/77827
Interno/2010/179 de 2010/01/06
Processo n.º 1853/PO-DOMT
Assunto: Proposta de Pagamento do Auto de Medição nº 2 dos
Novos Equipamentos da Praça Bento de Jesus Caraça, do
Orçamento Participativo na Freguesia da Pontinha, à Empresa
Adlis, Lda., no valor de 15 891,12 € com Iva.
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Ao
DGAF/DF para efeitos de pagamento do valor mencionado”.
Data da Decisão: 05/02/2010
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EDOC/2009/78117
Interno/2009/15692 de 2009/12/29
Processo n.º 1975/PO-DOMT
Assunto: Proposta de Homologação do Auto de Consignação de
Trabalhos da Empreitada de Repavimentação da Rua do Parque
no Bairro do Casal do Rato na Freguesia da Pontinha, à
Empresa Pavilancil, S.A.
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Homologo,
neste seguimento, o respectivo Auto de Consignação de
Trabalhos”.
Data da Decisão: 05/02/2010
EDOC/2009/78117
Interno/2009/15696 de 2009/12/29
Processo n.º 1975/PO-DOMT
Assunto: Proposta de Pagamento do Auto de Medição nº 1 da
Empreitada de Repavimentação da Rua do Parque no Bairro do
Casal do Rato na Freguesia da Pontinha, à Empresa Pavilancil,
S.A., no valor de 7 868,48 € com Iva.
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Aprovo o
Auto de Vistoria e Mediação referido e envio o presente
Processo ao DGAF/DF para efeitos de pagamento do valor
mencionado”.
Data da Decisão: 05/02/2010
EDOC/2009/71369
Interno/2010/548 de 2010/01/14
Processo nº 1948/OD-DOMT
Assunto: Proposta de Aprovação da Conta Final da Empreitada
de Reparações de zonas destruídas no Jardim da Música na
Freguesia de Odivelas, à Empresa MRG, S.A.., no valor de 2
047,50 € com Iva.
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Aprovo, em
conformidade, a Conta Final. Ao DDMOT, Eng. Luís Jorge,
para os posteriores efeitos”.
Data da Decisão: 28/01/2010
DIEM – Divisão de Instalações e Equipamentos
Municipais:
EDOC/2009/77338
Interno/2009/15399 de 2009/12/15
Processo nº 1946/FA-DOMT
Assunto: Proposta de Homologação do Auto de Vistoria para
efeitos de Recepção Provisória do Parque Infantil da Quinta das
Dálias na Freguesia de Famões, à Empresa Soinca, S.A., no valor
de 14 950,00 € acrescido de Iva.
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Homologo o
Auto de Vistoria para efeitos de Recepção Provisória”.
Data da Decisão: 26/01/2010
EDOC/2009/77338
Interno/2010/150 de 2010/01/05
Processo nº 1946/FA-DOMT
Assunto: Proposta de Aprovação da Conta Final do Parque
Infantil da Quinta das Dálias na Freguesia de Famões, à
Empresa Soinca, S.A., no valor de 15 697,50 € com Iva.
Decisão do Vereador Hugo Martins: “Concordo e aprovo a
Conta Final, em conformidade”.
Data da Decisão: 26/01/2010
EDOC/2009/77678
Interno/2009/15433 de 2009/12/16
Processo nº 1963/OD-DOMT
Assunto: Proposta de Homologação do Auto de Vistoria para
efeitos de Recepção Provisória da Impermeabilização do Poço
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do elevador da quinta da Memória em Odivelas, à Empresa
OAPM, Lda., no valor de 1 250,00 € acrescido de Iva.
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Homologo,
respectivamente, o Auto de Vistoria para efeitos de Recepção
Provisória da referida empreitada”.
Data da Decisão: 26/01/2010
EDOC/2009/77678
Interno/2010/157 de 2010/01/05
Processo nº 1963/OD-DOMT
Assunto: Proposta de Aprovação da Conta Final da
Impermeabilização do Poço do elevador da Quinta da Memória
em Odivelas, à Empresa OAPM, Lda., no valor de 1 312,50 €
com Iva.
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Aprovo a
Conta Final, em conformidade”.
Data da Decisão: 26/01/2010
EDOC/2010/1037
Interno/2010/59 de 2010/01/04
Processo nº 1935/PO-DOMT
Assunto: Proposta de Aprovação da Conta Final da Empreitada
das Reparações Eléctricas na Escola EB1/JI Casal da serra na
Pontinha, à Empresa Alberto Roque, Lda., no valor de 3 117,45
€ com Iva.
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo com o
proposto”.
Data da Decisão: 26/01/2010
EDOC/2009/68994
Interno/2009/13940 de 2009/11/05
Processo nº 1670/PV-DOMT
Assunto: Proposta de Homologação do Auto de Vistoria para
efeitos de Recepção Provisória da Empreitada de
Impermeabilização da coberta das Instalações Cobertura das
Instalações do Ténis Club da Póvoa de Santo Adrião, à Empresa
OAPM, Lda., no valor de 4 641,52 € acrescido de Iva.
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Homologo,
em conformidade, o Auto de Vistoria anexo”.
Data da Decisão: 28/01/2010
EDOC/2009/68994
Interno/2009/14020 de 2009/11/09
Processo nº 1670/PV-DOMT
Assunto: Proposta de Aprovação da Conta Final da Empreitada
de Impermeabilização da coberta das Instalações Cobertura das
Instalações do Ténis Club da Póvoa de Santo Adrião, à Empresa
OAPM, Lda., no valor de 4 873,60 € acrescido de Iva.
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo com o
proposto”.
Data da Decisão: 28/01/2010
EDOC/2009/71407
Interno/2009/15360 de 2009/12/15
Processo nº 1884/OD-DOMT
Assunto: Proposta de Homologação do Auto de Consignação da
reparação de Arruamentos na Freguesia de Odivelas, à Empresa
Armando e Cunha, Lda., no valor de 88 780,79 € acrescido de
Iva.
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Homologo o
Auto de Consignação de trabalhos”.
Data da Decisão: 03/02/2010
EDOC/2009/77071
Interno/2009/15458 de 2009/12/29
Processo nº 1566/OD-DOMT
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Assunto: Proposta de Homologação do Auto de Vistoria da
Remodelação da Instalação Eléctrica do Pavilhão da Rua
Aquilino Ribeiro, à Empresa HARL, Lda., no valor de 21 437,50
€ acrescido de Iva.
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo, pelo que
homologo o Auto de Vistoria anexo”.
Data da Decisão: 04/02/2010
EDOC/2009/77071
Interno/2009/15420 de 2009/12/29
Processo nº 1566/OD-DOMT
Assunto: Proposta de Pagamento do Auto de Medição nº 3 da
Remodelação da Instalação Eléctrica do Pavilhão da Rua
Aquilino Ribeiro, à Empresa HARL, Lda., no valor de 2 322,52
€ com Iva.
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Ao
DGAF/DF para efeitos de pagamento do Auto de Mediação nº
3 em anexo”.
Data de Decisão: 04/02/2010
EDOC/2009/77071
Interno/2009/15422 de 2009/12/29
Processo nº 1566/OD-DOMT
Assunto: Proposta de Pagamento do Auto de Trabalhos a Mais
da Remodelação da Instalação Eléctrica do Pavilhão da Rua
Aquilino Ribeiro, à Empresa HARL, Lda., no valor de 1 244,91
€ com Iva.
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Ao
DGAF/DF para efeitos de pagamento do Auto de Trabalhos a
Mais”.
Data de Decisão: 04/02/2010
EDOC/2010/3469
Interno/2010/1314 2010/01/29
Processo n.º 1110/OD-DOMT
Assunto: Proposta de Homologação do Auto de Vistoria da
Remodelação da Instalação Eléctrica (Alimentação e Quadros)
das Instalações de apoio ao Cemitério de Odivelas - Execução
do Projecto, à Empresa António Palmira Martins, Lda.
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Homologo,
neste seguimento, o Auto de Vistoria apresentado”.
Data da Decisão: 05/02/2010

VEREADORA MARIA FERNANDA FRANCHI

Decisões com eficácia externa, tomadas pela Vereadora Maria
Fernanda Franchi, ao abrigo das competências subdelegadas pelo
Despacho n.º 10/PRES/2005, nos termos da Informação n.º
Interno/2009/1657, de 2010.02.08, referente ao período de 5 de
Novembro de 2009 a 5 de Fevereiro de 2010:
Gabinete
Informação n.º:Interno/2009/1478
Assunto:Pedido de cabimento, compromisso e pagamento do
valor da quota de adesão da Câmara Municipal de Odivelas à
Associação Internacional das Cidades Educadoras, no valor de
€715.
Decisão: Ao DGAF/DF para pagamento da verba, de acordo
com a informação.
Data: 04-02-2010
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Departamento de habitação, Saúde e Assuntos Socias
Divisão de Assuntos Sociais
Informação n.º:Interno/2009/15665
Assunto:Instituto Português de Pedagogia Infantil – Candidatura
ao Programa de Apoio às Entidades Sociais do Concelho de
Odivelas, no valor de €2.750.
Decisão: Ao DGAF/DF para pagamento da verba, de acordo
com a informação.
Data: 05-01-2010

Informação n.º:Interno/2010/126
Assunto:Cabimento e compromisso da verba para os passes dos
Vigilantes-Patrulheiros entre os meses de Janeiro e Julho de
2010, no valor de €3500.
Decisão: Autorizo. Ao DGAF/DF para cabimento e
compromisso, de acordo com a informação.
Data: 06-01-2010

VEREADOR MÁRIO MÁXIMO

Departamento Sociocultural
Divisão de Gestão de Recursos Educativos e Acção Social
Escolar
Informação n.º:Interno/2009/14314
Assunto:Pedido de Compromisso e pagamento do Prémio de
Mérito ao Melhor Aluno do 12º Ano na Disciplina de Português
do Município de Odivelas, no Ano Lectivo 2008/2009, no valor
de €750.
Decisão: Ao DGAF/DF para pagamento do mérito de acordo
com a proposta.
Data: 16-11-2009
Divisão de Projectos Sócio-Educativos
Informação n.º:Interno/2009/14314
Assunto:Pedido de Compromisso e pagamento do Prémio de
Mérito ao Melhor Aluno do 12º Ano na Disciplina de Português
do Município de Odivelas, no Ano Lectivo 2008/2009, no valor
de €750.
Decisão: Ao DGAF/DF para pagamento do mérito de acordo
com a proposta.
Data: 16-11-2009
Informação n.º:Interno/2009/14373
Assunto:Projecto PAMA – Pagamento da factura n.º B595 à
Municipália, no valor de €2.965,06.
Decisão: Ao DGAF/DF para compromisso e pagamento doe
acordo com a informação.
Data: 24-11-2009
Informação n.º:Interno/2009/14396
Assunto:Pagamento de factura da Rodoviária de Lisboa,
referente aos passes dos Vigilantes-Patrulheiros do mês de
Outubro, no valor de €332.
Decisão: Ao DGAF/DF para compromisso e pagamento da
verba, de acordo com a informação.
Data: 26-11-2009
Informação n.º:Interno/2009/14837
Assunto:Projecto PAMA – Pagamento da factura n.º B617 à
Municipália, no valor de €2.734,39.
Decisão: Ao DGAF/DF para compromisso e pagamento doe
acordo com a informação.
Data: 30-11-2009
Informação n.º:Interno/2009/15054
Assunto:Pagamento de factura da Rodoviária de Lisboa,
referente aos passes dos Vigilantes-Patrulheiros do mês de
Novembro, no valor de €332.
Decisão: Ao DGAF/DF para compromisso e pagamento da
verba, de acordo com a informação.
Data: 12-12-2009

Ano XI - N.º 3

Decisões com eficácia externa tomadas pelo Vereador Mário
Máximo, ao abrigo das competências subdelegadas pela
Presidente de Câmara Municipal de Odivelas, através do
Despacho n.º 121/PRES/2009, de 6 de Novembro, nos termos
da Informação n.º Interno/2010/1587, de 2010.02.04, referente
ao período de 21 de Janeiro a 3 de Fevereiro de 2010:
EDOC/2010/1681
Assunto: Licenciam/2009/888 – de: MANUEL PINTO
e-atendimento de Licenciamentos / Pedido de renovação de
cartão de vendedor ambulante, nº 238
Despacho:
Concordo,
Ao Sr. DDAJG,
Defiro o pedido de prorrogação do prazo de licenciamento de
LER;
Defiro o pedido de prorrogação do prazo de licenciamento de
AESRB;
Licença n.º 01/LER/2010 e autorização n.º 01/AESRB/2010
seguem assinadas em suporte físico;
Determino a notificação à requerente do despacho proferido,
com menção da necessidade do pagamento de imposto de selo;
Determino o arquivamento do presente processo logo que o
mesmo se mostre concluído e extinto.
MM
21-01-2010
Processo n.º 184/CO/09
Concordo.
Considerando que no n.º 25 do ponto III do Despacho de
Delegação de Competências n.º 121/PRES/2009, de 6 de
Novembro, me foram subdelegadas as competências previstas
no n.º 1 do artigo 70º do Decreto – Lei n.º 178/2006, de 5 de
Setembro, e verificando-se que o Arguido procedeu ao
pagamento da coima e custas respectivas, determino o
arquivamento dos Autos de Contra-ordenação n.º 184/CO/09;
Notifique-se o Arguido do arquivamento;
MM
2010-01-20
Processo n.º 173/CO/09
Concordo.
Considerando que no n.º 8 do ponto III do Despacho n.º
121/PRES/2009, de 6 de Novembro, me foi subdelegada a
competência de processamento das contra-ordenações previstas
no Decreto – Lei n.º 309/2002, de 16 de Dezembro e
considerando que o Arguido, nos termos do artigo 50º-A do
Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de Outubro, procedeu ao
pagamento voluntário da coima, determino o arquivamento do
Processo n.º 173/CO/09, por extinção do mesmo.
MM
2010-01-21

23 de Fevereiro de 2010

47

Boletim Municipal das Deliberações e Decisões

EDOC/2009/79718
Assunto: Licenciam/2009/888 – de: MANUEL PINTO
E-atendimento de Licenciamentos / Pedido de renovação de
cartão de vendedor ambulante, nº 238
Despacho:
Ao Sr. D DAJG,
Defiro o pedido de averbamento à licença de Táxi n.º 57/2003,
condicionada ao pagamento das taxas respectivas e determino a
notificação do requerente de que:
a) O pedido em referência está sujeito ao pagamento de taxas
municipais e imposto de selo;
b) Deverá, aquando do levantamento da respectiva licença de
táxis, dirigir-se ao IMTT, a fim de solicitar fotocópia certificada
do Alvará n.º 93777/2001 e posterior entrega nos nossos
serviços;
c) Deverá apresentar o Certificado de Matricula do veículo com
a matrícula 52-38-RI, em nome de Nasvaz – Auto Táxis, Lda;
d) Deverá dirigir-se à loja do cidadão a fim de proceder ao
levantamento da licença de táxi e ao pagamento das taxas
devidas.
MM
2010-01-21
EDOC/2009/79735 Assunto: Licenciam/2009/888 - de:
MANUEL PINTO
e-atendimento de Licenciamentos / Pedido de renovação de
cartão de vendedor ambulante, nº 238
Despacho:
Concordo.
Ao Sr. DDAJG,
Defiro o pedido de renovação do cartão de venda ambulante
solicitado, condicionado ao pagamento das taxas municipais e do
imposto de selo;
Determino a notificação do requerente informando-o de que se
deverá dirigir à Loja do Cidadão a fim de proceder à renovação
do cartão e ao pagamento das taxas devidas;
Determino o arquivamento do processo após concluído o
respectivo procedimento.
MM
2010-01-21
EDOC/2009/79771
Assunto: Licenciam/2009/890 – de: Adélia Maria da Silva
Marques Vitorino
e-atendimento de Licenciamentos / Pedido de renovação de
cartão de vendedor ambulante nº 42
Despacho:
Concordo.
Ao Sr. DDAJG,
Defiro o pedido de renovação do cartão de venda ambulante
solicitado, condicionado ao pagamento das taxas municipais e do
imposto de selo;
Determino a notificação da requerente informando-a de que se
deverá dirigir à Loja do Cidadão a fim de proceder à renovação
do cartão e ao pagamento das taxas devidas;
Determino o arquivamento do processo após concluído o
respectivo procedimento.
MM
2010-01-21
EDOC/2009/79852
Assunto: Licenciam/2009/892 - de: Ana Rita Ribeiro de Freitas
Caldas
e-atendimento de Licenciamentos / Proc.
Edoc/2009/77737Junçao de elementos solicitada através do
of.2009/34337
Despacho:
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Concordo.
Ao Sr. DDAJG,
Determino a emissão de licença de condução de ciclomotor
requerida, condicionada ao pagamento da taxa devida.
MM
2010-01-21
EDOC/2009/78325
Assunto: Licenciam/2009/871 - de: Flávio Daniel Almeida
Nunes
e-atendimento de Licenciamentos / Pedido de junção de
elementos
Despacho:
Concordo.
Ao Sr. DDAJG,
Determino a emissão de licença de condução de ciclomotor
requerida, condicionada ao pagamento da taxa devida.
MM
2010-01-22
EDOC/2009/59976
Assunto: Licenciam/2009/673 - de: Degustaki, Lda (Degustaki,
Lda)
e-atendimento de Licenciamentos / REST/2009/2 - Junção de
Elementos + Pedido de Horário de Funcionamento
Despacho:
Ao Sr. DDAJG,
Defiro o pedido de autorização de utilização para
estabelecimento de restauração e bebidas;
Concordo com o horário indicado pelo requerente e determino a
notificação do mesmo para que requeira a emissão do Mapa de
Horário em questão à AESCLO.
MM
2010-01-22
EDOC/2010/3025
Assunto: Processo n.º 310/ODV/03 - Estabelecimento de
Restauração e Bebidas, sito na Rua Major João Luís de Moura Armazém "Famões Park", em nome de "Coma Connosco
Catering, Lda."
Despacho:
Concordo.
Ao Sr. DDAJG,
Determino o arquivamento do processo e a notificação à
requerente desta decisão.
MM
2010-01-22
EDOC/2010/3324
Assunto: Licenciam/2010/25 - de: Tiago Miguel Gonçalves
Pedro Roque
e-atendimento de Licenciamentos / Junção de elementos para
emissão da licença de ciclomotor
Despacho:
Concordo,
Ao DDAJG,
Determino a emissão de licença de condução de ciclomotor
requerida.
MM
2010-01-27
EDOC/2010/3899
Assunto: Licenciam/2010/35 - de: António Alberto Cardoso
Portelada
e-atendimento de Licenciamentos / ODV/00112079 - pedido de
junção dos elementos
Despacho:
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Concordo,
Ao DDAJG,
Determino a emissão de licença de condução de ciclomotor
requerida.
MM
2010-01-27
EDOC/2010/581
Assunto: Licenciam/2010/4 - de: Álvaro Fernando Santana
Fernandes
e-atendimento de Licenciamentos / ODV00112074 - junção de
elementos
Despacho:
Concordo,
Ao DDAJG,
Determino a emissão de licença de condução de ciclomotor
requerida.
MM
2010-01-27
EDOC/2010/3050
Assunto: de: Ofauto Lª (Ofauto Lª)
Att DIVISÃO JURIDICA PROCESSO CMO 11 16 000272
Despacho:
Concordo,
Ao DDAJG,
Defiro o pedido de adiamento da inspecção.
MM
2010-01-27
EDOC/2009/79852
Assunto: Ana Rita Ribeiro de Freitas Caldas
e-atendimento de Licenciamentos / Proc.
edoc/2009/77737Junçao de elementos solicitada atraves do
of.2009/34337
Despacho:
Concordo,
Determino a revogação do despacho produzido na etapa 9;
Determino a emissão da licença de ciclomotor requerida.
MM
28/01/2010
EDOC/2009/78325
Assunto: Flávio Daniel Almeida Nunes
e-atendimento de Licenciamentos / Pedido de junção de
elementos
Despacho:
Concordo,
Determino a revogação do despacho produzido na etapa 9;
Determino a emissão da licença de ciclomotor requerida.
MM
28/01/2010
EDOC/2009/44778
Assunto: Elisabete Alves da Silva Pereira
EDOC/2007/71523 finalizado – Pedido de emissão de licença
(Processo
Despacho:
Concordo.
Ao Sr. DDAJG,
Determino o indeferimento do pedido de autorização de
utilização para estabelecimento de bebidas por falta de licença de
construção e a notificação à requerente do indeferimento do
pedido.
MM
03-02-2010
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Decisões com eficácia externa tomadas pelo Vereador
Mário Máximo, ao abrigo das competências delegadas pela
Presidente de Câmara Municipal de Odivelas, através do
Despacho n.º 121/PRES/2009, de 6 de Novembro, nos
termos da Informação n.º Interno/2010/1588, de 2010.02.04,
referente ao período de 21 de Janeiro a 3 de Fevereiro de
2010:
EDOC/2010/1681
Assunto: Pedido de prorrogação de prazo referente ao Processo
nº 83/INI/2009 (LER + Autorização Especial para Serviços de
Restauração e Bebidas
Concordo,
Ao Sr. DDAJG,
Defiro o pedido de prorrogação do prazo de licenciamento de
LER;
Defiro o pedido de prorrogação do prazo de licenciamento de
AESRB;
Licença n.º 01/LER/2010 e autorização n.º 01/AESRB/2010
seguem assinadas em suporte físico;
Determino a notificação à requerente do despacho proferido,
com menção da necessidade do pagamento de imposto de selo;
Determino o arquivamento do presente processo logo que o
mesmo se mostre concluído e extinto.
MM
21-01-2010
Processo n.º 172/CO/09
Concordo.
Considerando que no n.º 12 do ponto II do Despacho de
Delegação de Competências n.º 121/PRES/2009, de 6 de
Novembro, me foi delegada a competência para instruir
processos de contra-ordenação e aplicação de coimas e sanções
acessórias e considerando que a Arguida, nos termos do artigo
50º-A do Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de Outubro, procedeu
ao pagamento voluntário da coima, determino o arquivamento
do Processo n.º 172/CO/09, por extinção do mesmo e
devolução dos artigos apreendidos.
MM
2010-01-21
Processo n.º 124/CO/09
Concordo.
Considerando que no n.º 12 do ponto II do Despacho de
Delegação de Competências n.º 121/PRES/2009, de 6 de
Novembro, me foi delegada a competência para instruir
processos de contra-ordenação e aplicação de coimas e sanções
acessórias e considerando que a Arguida, nos termos do artigo
50º-A do Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de Outubro, procedeu
ao pagamento voluntário da coima, determino o arquivamento
do Processo n.º 124/CO/09, por extinção do mesmo.
MM
2010-01-21
Processo n.º 137/CO/08
Concordo.
Considerando que no n.º 12 do ponto II do Despacho de
Delegação de Competências n.º 121/PRES/2009, de 6 de
Novembro, me foram delegadas as competências instrução de
processos de contra-ordenação e atento o decurso do prazo
prescricional, determino o arquivamento do Processo n.º
137/CO/08.
MM
2010-01-21
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Processo n.º 457/SCO/06
Concordo.
Considerando que no n.º 13 do ponto II do Despacho de
Delegação de Competências n.º 121/PRES/2009, de 6 de
Novembro, me foram delegadas as competências previstas no
n.º 10 do artigo 98º do Decreto – Lei n.º 555/99, de 16 de
Dezembro, na sua redacção actual, e atento o pagamento integral
da coima e custas pelo Arguido, determino o arquivamento dos
Autos de Contra-ordenação n.º 457/SCO/06.
Notifique-se o Arguido do arquivamento.
MM
2010-01-21
EDOC/2010/974
Assunto: Envio de fotos e documento com descrição de
acontecimento
Concordo.
Notifique-se o reclamante, para efeitos de audiência prévia,
informando-o de que se pretende indeferir o pedido com
fundamento na incompetência do Município de Odivelas.
MM
2010-01-21
Processo n.º 475/SCO/05
Concordo.
Considerando que no n.º 13 do ponto II do Despacho de
Delegação de Competências n.º 121/PRES/2009, de 6 de
Novembro, me foram delegadas as competências previstas no
n.º 10 do artigo 98º do Decreto – Lei n.º 555/99, de 16 de
Dezembro, na sua redacção actual, e atentas as alegações
apresentadas pelo Arguido, determino o envio do Processo n.º
475/SCO/05 ao Tribunal Judicial da Comarca de Loures, para
efeitos de impugnação judicial da decisão administrativa
proferida a 25/02/2008.
Notifique-se o Arguido do envio do Processo ao Tribunal
Judicial da Comarca de Loures.
MM
2010-01-21
EDOC/2009/59585
Assunto: Entrega de Declaração Prévia de Modificação da
pessoa ou entidade titular da exploração.
Ao Sr. DDAJG,
Determino a emissão de ofício validando a declaração prévia,
condicionado ao pagamento das taxas devidas.
Concordo com o horário proposto e determino a notificação do
requerente para que este requeira a emissão do Mapa de Horário
respectivo à AESCLO.
MM
2010-01-21
EDOC/2010/2408
Assunto: Licenciamento / Pedido de horário de funcionamento
Ao Sr. DDAJG,
Concordo com o horário proposto e determino a notificação da
requerente para que requeira a emissão do Mapa de Horário
respectivo à AESCLO.
MM
2010-01-22
EDOC/2009/59976
Assunto: Licenciamentos / REST/2009/2 - Junção de
Elementos + Pedido de Horário de Funcionamento
Ao Sr. DDAJG,
Defiro o pedido de autorização de utilização para
estabelecimento de restauração e bebidas;
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Concordo com o horário indicado pelo requerente e determino a
notificação do mesmo para que requeira a emissão do Mapa de
Horário em questão à AESCLO.
MM
2010-01-22
EDOC/2009/74973
Assunto: Licenciamentos / Pedido de horário de funcionamento
Concordo.
Ao Sr. DDAJG,
Determino a extinção do procedimento e a notificação à
requerente desta decisão.
MM
2010-01-22
EDOC/2009/75370
Assunto: Licenciamentos / Proc. 358/ODV/04Junçao de
Elementos
Concordo.
Ao Sr. DDAJG,
Defiro do pedido de emissão de Licença de Utilização para a
actividade de Salão de Cabeleireiro, condicionado ao pagamento
das taxas devidas.
Notifique-se o requerente da decisão.
MM
2010-01-22
EDOC/2010/3025
Assunto: Processo n.º 310/ODV/03 - Estabelecimento de
Restauração e Bebidas, sito na Rua Major João Luís de Moura Armazém "Famões Park", em nome de "Coma Connosco
Catering, Lda."
Concordo.
Ao Sr. DDAJG,
Determino o arquivamento do processo e a notificação à
requerente desta decisão.
MM
2010-01-22
EDOC/2010/419
Assunto: Estabelecimento de Restauração e Bebidas Rua dos
Combatentes do Ultramar, nº 6 A - Odivelas
Ao DDAJG,
Concordo.
Determino a notificação ao requerente da intenção de declarar a
caducidade do título Alvará de Licença Sanitária n.º 127/82, para
efeitos de audiência prévia.
MM
2010-01-26
EDOC/2010/3116
Assunto: Projecto de Investimento -PAECPE
Promotor: Paula Rebelo
Autorizado.
MM
2010-01-27
EDOC/2010/3752
Assunto: Projecto de Investimento PAECPE
Promotor: Daniel Costa
Autorizado.
MM
2010-01-27
EDOC/2009/65828
Assunto: Licenciamentos / REST/2008/16 - PEDIDO DE
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
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Ao Sr. DDAJG,
Concordo com o horário indicado pelo requerente e determino a
notificação do requerente para que este requeira a emissão do
Mapa de Horário em questão à AESCLO.
MM
2010-01-27

Comunicações, de acordo com a informação n.º
Interno/2009/76 de 06/01/2009.
Decisão do Vereador Paulo César Teixeira: “ Ao Sr. Director do
DGAF, autorizo o pagamento da presente factura.”
(EDOC/2009/71485, Etapa n.º 7)
Data de despacho: 2009/11/23

EDOC/2007/96263
Assunto: Pedido de emissão de Licença de Utilização
Concordo,
Ao DDAJG,
Alvará de Autorização de Utilização n.º 11/2009 segue assinado.
MM
2010-01-27

Assunto: Proposta de pagamento à entidade PT Prime S.A. do
valor de € 3.577,01, referente a aquisição do serviço de
Comunicações, de acordo com a informação n.º
Interno/2009/13 de 05/01/2009.
Decisão do Vereador Paulo César Teixeira: “Autorizo o
pagamento da factura anexa à etapa 1.” (EDOC/2009/71779,
Etapa n.º 7)
Data de despacho: 2009/11/25

EDOC/2010/5928
Assunto: Exposição de Presépios de Natal – Reembolso
Concordo,
Ao DGAF/DF para reembolso à funcionária Rosa Videira.
MM
2010/02/02
EDOC/2010/3817
Assunto: Exposição de Presépios de Natal – Pagamento da
Factura à Pastelaria Chafariz
Concordo,
Ao DGAF/DF para Cabimento, Compromisso e Pagamento.
MM
2010/02/02

VEREADOR PAULO CÉSAR TEIXEIRA

Decisões com eficácia externa tomadas pelo Vereador Paulo
César Teixeira, ao abrigo das competências subdelegadas pela
Presidente de Câmara Municipal de Odivelas, através do
Despacho n.º 124/PRES/2009, de 6 de Novembro, nos termos
da Informação n.º Interno/2010/1550, de 2010.02.04, referente
ao período de 23 de Novembro de 2009 a 31 de Janeiro de 2010:
Gabinete de Informática e Sistemas de Comunicação
Assunto: Proposta de pagamento à entidade PT Comunicações
S.A. do valor de € 76,60, referente a aquisição do serviço de
Comunicações, de acordo com a informação n.º
Interno/2009/76 de 06/01/2009.
Decisão do Vereador Paulo César Teixeira: “ Ao Sr. Director do
DGAF, autorizo o pagamento da presente factura.”
(EDOC/2009/71457, Etapa n.º 7)
Data de despacho: 2009/11/23
Assunto: Proposta de pagamento à entidade PT Comunicações
S.A. do valor de € 58,62, referente a aquisição do serviço de
Comunicações, de acordo com a informação n.º
Interno/2009/76 de 06/01/2009.
Decisão do Vereador Paulo César Teixeira: “ Ao Sr. Director do
DGAF, autorizo o pagamento da presente factura.”
(EDOC/2009/71473, Etapa n.º 7)
Data de despacho: 2009/11/23
Assunto: Proposta de pagamento à entidade PT Comunicações
S.A. do valor de € 91,79, referente a aquisição do serviço de
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Assunto: Proposta de pagamento à entidade AMA – Agência
para a Modernização Administrativa do valor de € 513,84,
referente a aquisição do serviço de Comunicações, de acordo
com a informação n.º Interno/2009/9640 de 17/07/2009.
Decisão do Vereador Paulo César Teixeira: “Autorizo o
pagamento da factura anexa à etapa 1.” (EDOC/2009/70146,
Etapa 6)
Data de despacho: 2009/12/29
Assunto: Proposta de pagamento à entidade PT Prime S.A. do
valor de € 3.614,06, referente a aquisição do serviço de
Comunicações, de acordo com a informação n.º
Interno/2009/13 de 05/01/2009.
Decisão do Vereador Paulo César Teixeira: “Autorizo o
pagamento da factura mencionada.” (EDOC/2009/77723,
Etapa n.º 7)
Data de despacho: 2009/12/29
Assunto: Proposta de pagamento à entidade PT Comunicações
S.A. do valor de € 4.549,14, referente a aquisição do serviço de
Comunicações, de acordo com a informação n.º
Interno/2009/76 de 06/01/2009.
Decisão do Vereador Paulo César Teixeira: “Autorizo o
pagamento da factura, a que se refere à etapa 1, no valor de
4.549,14 Euros.” (EDOC/2009/71442, Etapa n.º 7)
Data de despacho: 2009/11/30
Assunto: Proposta de pagamento à entidade PT Comunicações
S.A. do valor de € 4.217,09, referente a aquisição do serviço de
Comunicações, de acordo com a informação n.º
Interno/2009/76 de 06/01/2009.
Decisão do Vereador Paulo César Teixeira: “Autorizo o
pagamento do valor mencionada na factura.”
(EDOC/2009/77100, Etapa n.º 7)
Data de despacho: 2009/12/30
Assunto: Proposta de pagamento à entidade PT Comunicações
S.A. do valor de € 31,44, referente a aquisição do serviço de
Comunicações, de acordo com a informação n.º
Interno/2009/76 de 06/01/2009.
Decisão do Vereador Paulo César Teixeira: “Remeto para
continuação dos procedimentos.” (EDOC/2010/2007, Etapa
n.º 7)
Data de despacho: 2010/01/21
Assunto: Proposta de pagamento à entidade PT Comunicações
S.A. do valor de € 78,79, referente a aquisição do serviço de
Comunicações, de acordo com a informação n.º
Interno/2009/76 de 06/01/2009.
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Decisão do Vereador Paulo César Teixeira: “Autorizo o
pagamento da factura. Remeto para continuação de
procedimentos.” (EDOC/2010/2022, Etapa n.º 7)
Data de despacho: 2010/01/21
Assunto: Proposta de pagamento à entidade AMA – Agência
para a Modernização Administrativa do valor de € 381,68,
referente a aquisição do serviço de Comunicações, de acordo
com a informação n.º Interno/2009/9640 de 17/07/2009.
Decisão do Vereador Paulo César Teixeira: “Autorizo o
pagamento da factura.” (EDOC/2010/2332, Etapa 7)
Data de despacho: 2010/01/27
Assunto: Proposta de pagamento à entidade PT Prime S.A. do
valor de € 2.928,24, referente a aquisição do serviço de
Comunicações, de acordo com a informação n.º
Interno/2009/13 de 05/01/2009.
Decisão do Vereador Paulo César Teixeira: “Autorizo o
pagamento da factura.” (EDOC/2010/1921, Etapa 7)
Data de despacho: 2010/01/27
Assunto: Proposta de pagamento à entidade PT Prime S.A. do
valor de € 988,35, referente a aquisição do serviço de Webside,
de acordo com a informação n.º Interno/2009/13 de
05/01/2009.
Decisão do Vereador Paulo César Teixeira: “Autorizo o
pagamento da factura anexa à etapa 1.” (EDOC/2010/1988,
Etapa 7)
Data de despacho: 2010/01/27
Serviço Municipal de Protecção Civil
Assunto: Pagamento seguros ramo de bombeiros – AHBV
Odivelas, no valor de € 89,79, referente a subsídios a atribuir às
Corporações de Bombeiros no ano de 2009, de acordo com a
informação n.º Interno/2009/700 de 16/01/2009.
Decisão do Vereador Paulo César Teixeira: “V. Ao DGAF, para
efeitos.” (EDOC/2009/70238, Etapa 8)
Data de despacho: 2009/11/30
Assunto: Pagamento seguros ramo de bombeiros – AHBV
Odivelas, no valor de € 80,68, referente a subsídios a atribuir às
Corporações de Bombeiros no ano de 2009, de acordo com a
informação n.º Interno/2009/700 de 16/01/2009.
Decisão do Vereador Paulo César Teixeira: “Autorizo o
compromisso e pagamento no valor de € 80,68 à Império
Bonança.” (EDOC/2009/75475, Etapa 8)
Data de despacho: 2009/12/11
Assunto: Pagamento seguros ramo de bombeiros – AHBV
Odivelas, no valor de € 103,74, referente a subsídios a atribuir às
Corporações de Bombeiros no ano de 2009, de acordo com a
informação n.º Interno/2009/700 de 16/01/2009.
Decisão do Vereador Paulo César Teixeira: “Autorizo o
compromisso e pagamento no valor de € 103,74 à Império
Bonança.” (EDOC/2009/75473, Etapa 8)
Data de despacho: 2009/12/11
Assunto: Pagamento seguros ramo de bombeiros – AHBV
Odivelas, no valor de € 33,65, referente a subsídios a atribuir às
Corporações de Bombeiros no ano de 2009, de acordo com a
informação n.º Interno/2009/700 de 16/01/2009.
Decisão do Vereador Paulo César Teixeira: “Autorizo o
compromisso e pagamento no valor de € 33,65 à Império
Bonança.” (EDOC/2009/75451, Etapa 8)
Data de despacho: 2009/12/11
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Assunto: Pagamento seguros ramo de bombeiros – AHBV
Odivelas, no valor de € 93,12, referente a subsídios a atribuir às
Corporações de Bombeiros no ano de 2009, de acordo com a
informação n.º Interno/2009/700 de 16/01/2009.
Decisão do Vereador Paulo César Teixeira: “Autorizo o
compromisso e pagamento no valor de € 93,12 à Império
Bonança.” (EDOC/2009/75447, Etapa 8)
Data de despacho: 2009/12/11
Assunto: Pagamento seguros ramo de bombeiros – AHBV
Odivelas, no valor de € 28,45, referente a subsídios a atribuir às
Corporações de Bombeiros no ano de 2009, de acordo com a
informação n.º Interno/2009/700 de 16/01/2009.
Decisão do Vereador Paulo César Teixeira: “Autorizo o
compromisso e pagamento no valor de € 28,45 à Império
Bonança.” (EDOC/2009/75443, Etapa 8)
Data de despacho: 2009/12/11
Assunto: Pagamento seguros ramo de bombeiros – AHBV
Odivelas, no valor de € 30,30, referente a subsídios a atribuir às
Corporações de Bombeiros no ano de 2009, de acordo com a
informação n.º Interno/2009/700 de 16/01/2009.
Decisão do Vereador Paulo César Teixeira: “Autorizo o
compromisso e pagamento no valor de € 30,30 à Império
Bonança.” (EDOC/2009/75440, Etapa 8)
Data de despacho: 2009/12/11
Assunto: Pagamento seguros ramo de bombeiros – AHBV
Odivelas, no valor de € 24,54, referente a subsídios a atribuir às
Corporações de Bombeiros no ano de 2009, de acordo com a
informação n.º Interno/2009/700 de 16/01/2009.
Decisão do Vereador Paulo César Teixeira: “Autorizo o
compromisso e pagamento no valor de € 24,54 à Império
Bonança.” (EDOC/2009/77710, Etapa 8)
Data de despacho: 2009/12/30

OBRAS MUNICIPAIS E TRANSPORTES

Decisões tomadas pelo Director do Departamento de Obras
Municipais e Transportes, ao abrigo das competências
subdelegadas pelo despacho n.º 1/VHM/2009 e pelo Chefe da
Divisão de Instalações e Equipamentos Colectivos, ao abrigo das
competências
subdelegadas
pelo
despacho
n.º
5/2009/DOMT/LJ, nos termos da Informação n.º
Interno/2010/1443, de 2010.02.02:
Decisões tomadas pelo Director do Departamento de Obras
Municipais e Transportes, Eng.º Luís Jorge, ao abrigo de
competências subdelegadas pelo Sr. Vereador Hugo Martins,
(Despacho n.º 1/VHM/2009)

Assunto: Proposta de aquisição de materiais para intervenções
várias na DA - Folha de Obra n.º 009_1/DIEM/SOAD/2009,
com uma estimativa de custos de 48,00€, IVA incluído, de
acordo com a informação n.º Interno/2009/13887 de 2009-1104 – EDOC/2009/67691.
Decisão do Director de Departamento - Eng. Luís Jorge:
Autorizo a despesa
Data de decisão: 09/12/2009
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Assunto: Proposta de aquisição de materiais para reparação de
autoclismo - Folha de Obra n.º 453/DIEM/SOAD/2009, com
uma estimativa de custos de 0,96€, IVA incluído, de acordo com
a informação n.º Interno/2009/13900 de 2009-11-04 –
EDOC/2009/67366.
Decisão do Director de Departamento - Eng. Luís Jorge: De
acordo. Ao DGAF/DA
Data de decisão: 26/11/2009
Assunto: Proposta de aquisição de materiais para
arranjo/substituição de sanita - Folha de Obra n.º
542/DIEM/SOAD/2009, com uma estimativa de custos de
22,00€, IVA incluído, de acordo com a informação n.º
Interno/2009/13869 de 2009-11-04 – EDOC/2009/67228.
Decisão do Director de Departamento - Eng. Luís Jorge: De
acordo. Ao DGAF/DA
Data de decisão: 26/11/2009
Assunto: Proposta de aquisição de materiais para rotura no ramal
de água - Folha de Obra n.º 376/DIEM/SOAD/2009., com
uma estimativa de custos de 0,96€, IVA incluído, de acordo
com a informação n.º Interno/2009/13861 de 2009-11-04 –
EDOC/2009/67383.
Decisão do Director de Departamento - Eng. Luís Jorge: De
acordo. Ao DGAF/DA
Data de decisão: 26/11/2009
Assunto: Proposta de aquisição de materiais para instalação de
sistema de iluminação - Folha de Obra n.º
614/DIEM/SOAD/2009, com uma estimativa de custos de
273,24€, IVA incluído, de acordo com a informação n.º
Interno/2009/14210 de 2009-11-12 – EDOC/2009/69219.
Decisão do Director de Departamento - Eng. Luís Jorge: De
acordo.
Data de decisão: 10/12/2009
Assunto: Proposta de aquisição de materiais para alterar toque de
campainha - Folha de Obra n.º 577/DIEM/SOAD/2009, com
uma estimativa de custos de 16,80€, IVA incluído, de acordo
com a informação n.º Interno/2009/14205de 2009-11-12–
EDOC/2009/69216.
Decisão do Director de Departamento - Eng. Luís Jorge: De
acordo.
Data de decisão: 09/12/2009
Decisões tomadas pelo Chefe de Divisão Instalações e
Equipamentos Colectivos, Eng.º António Lopes, ao abrigo
de competências subdelegadas pelo Director do
Departamento, (Despacho n.º 5/2009/DOMT/LJ)
Assunto: Proposta de abertura de procedimento através da
Divisão de Aprovisionamentos para procedimento de aquisição
e montagem de 2 baterias para a plataforma elevatória localizada
na Casa da Juventude, sito Largo da Memória, n.º 1, Odivelas,
com estimativa de encargos no valor de 121,20€, IVA incluído,
de acordo com informação Interno/2010/7351 de 18/01/2010 EDOC/2010/3519.
Decisão do Chefe Divisão, Eng. António Lopes: À Divisão de
aprovisionamentos, após classificação orçamental. Autorizo a
despesa.
Data da Decisão: 20/01/2010.
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DESPORTO

Decisões tomadas pelo Chefe de Divisão de Desporto, ao abrigo
das competências subdelegadas pelo despacho n.º
2/VHM/2009,
nos
termos
da
Informação
n.º
Interno/2010/1342, de 2010.02.01, referente ao período de 19 a
29 de Janeiro de 2010:
Edoc/2010/3963 de 2010-01-20
Entrada/2010/2224
Assunto: Pedido de apoio para a prática do Atletismo por parte
do Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores do
Município de Odivelas – Pedido de acesso ao contentor
balneário afecto à Ecopista (assinatura de termo de
responsabilidade).
Despacho do Chefe da Divisão de Desporto: De acordo com o
proposto. Ao Dr. Carlos Costa para dar seguimento ao processo.
Data: 2010-01-20
Edoc/2010 5551
Informação: Interno/2010/1143 de 2010-02-27
Assunto: Actualização do valor do acordo de gestão do Pavilhão
Desportivo da Escola Secundária da Ramada. Ano de 2010.
Despacho do Chefe da Divisão de Desporto: Tomei
Conhecimento. Ao Sr. Vereador Hugo Martins, com proposta
de envio da presente informação ao DGAF/DF, para efeitos de
cabimento, compromisso e pagamento.
Data: 28-01-2010
Valor: €25.089.16
Edoc/2010/5645
Informação: Interno/2010/1166 de 2010-01-27
Assunto: Actualização do valor do acordo de gestão do Pavilhão
Desportivo da Escola Secundária de Caneças. Ano de 2010.
Decisão do Chefe da Divisão do Desporto, Dr. Carlos
Alexandre Lérias: Tomei Conhecimento. Ao Sr. Vereador Hugo
Martins, com proposta de envio da presente informação ao
DGAF/DF, para efeitos de cabimento, compromisso e
pagamento.
Valor: €25.089.16
Edoc/2010/5654
Informação: Interno/2010/1173 de 2010-01-27
Assunto: Actualização do valor do acordo de gestão do Pavilhão
Desportivo da Escola Secundária Pedro Alexandrino. Ano de
2010.
Decisão do Chefe da Divisão do Desporto, Dr. Carlos
Alexandre Lérias: Tomei Conhecimento. Ao Sr. Vereador Hugo
Martins, com proposta de envio da presente informação ao
DGAF/DF, para efeitos de cabimento, compromisso e
pagamento.
Data: 28-01-2010
Valor: 25.089.16
Edoc/2010/5815
Informação: interno/2010/1208 de 2010-01-28
Assunto: Aquisição de Bens para a Quinta das Águas Férreas.
Decisão do Chefe da Divisão do Desporto, Dr. Carlos
Alexandre Lérias: Tomei Conhecimento.
À consideração do Sr. Vereador Hugo Martins, com proposta de
envio da presente informação ao DGAF/DA, para efeitos de
aquisição de bens para a Quinta das Águas Férreas.
Data: 28-01-2010
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Edoc/2010/5844
Informação: Interno/2010/1207 de 2010-01-28
Assunto: Protocolo de Colaboração e Cooperação com o
Ginásio Clube de Odivelas. Pedido de Cabimento,
Compromisso e pagamento, referente ao ano de 2010.
Decisão do Chefe da Divisão do Desporto, Dr. Carlos
Alexandre Lérias: Tomei Conhecimento.
Ao Sr. Vereador Hugo Martins com proposta de envio da
presente informação ao DGAF/DF, para efeitos de cabimento,
compromisso e pagamento.
Data: 2010-01-28
Valor: € 7.674.91

FISCALIZAÇÃO

Decisões tomadas pela Chefe de Divisão da Fiscalização, ao
abrigo das competências subdelegadas pelo despacho n.º
4/VPCT/2009,
nos
termos
da
Informação
n.º
Interno/2010/1602, de 2010.02.05, referente ao período de 2 a
29 de Janeiro de 2010:
Viaturas Removidas da Via Pública
02/01/2010 a 29/01/2010
Assunto: Remoção do veículo Opel Corsa, com a matrícula TX59-29, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou
Indevidamente na Via Pública (Processo nº
1303/VIAT/OD/10).
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via
Pública, proceda-se à remoção do mesmo.
Data do despacho: 2010.01.04
Data da remoção: 2010.01.05
Assunto: Remoção do veículo Nissan Terrano, com a matrícula
45-62-KC, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 155/VIAT/FA/10).
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via
Pública, proceda-se à remoção do mesmo.
Data do despacho: 2010.01.04
Data da remoção: 2010.01.05
Assunto: Remoção do veículo Fiat Punto, com a matrícula 8169-TG, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 154/VIAT/FA/10).
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via
Pública, proceda-se à remoção do mesmo.
Data do despacho: 2009.12.11
Data da remoção: 2010.01.05
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Assunto: Remoção do veículo Citroen Ax, com a matrícula 7517-AL, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 130/VIAT/CA/10).
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via
Pública, proceda-se à remoção do mesmo.
Data do despacho: 2009.12.11
Data da remoção: 2010.01.07
Assunto: Remoção do veículo Fiat Uno, com a matrícula AX-3857, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou
Indevidamente na Via Pública (Processo nº131/VIAT/CA/10).
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via
Pública, proceda-se à remoção do mesmo.
Data do despacho: 2009.12.11
Data da remoção: 2010.01.07
Assunto: Remoção do veículo Renault Express, com a matrícula
52-52-BI, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 156/VIAT/FA/10).
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via
Pública, proceda-se à remoção do mesmo.
Data do despacho: 2009.12.11
Data da remoção: 2010.01.07
Assunto: Remoção do veículo Fiat Punto, com a matrícula 5023-FC, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou
Indevidamente na Via Pública (Processo nº
1304/VIAT/OD/10).
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via
Pública, proceda-se à remoção do mesmo.
Data do despacho: 2009.12.11
Data da remoção: 2010.01.08
Assunto: Remoção do veículo Renault Trafic, com a matrícula
RB-35-61, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 448/VIAT/PO/10).
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via
Pública, proceda-se à remoção do mesmo.
Data do despacho: 2009.12.11
Data da remoção: 2010.01.08
Assunto: Remoção do veículo Volkswagen Golf, com a
matrícula 88-07-CA, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 165/VIAT/OL/10).
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos
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termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via
Pública, proceda-se à remoção do mesmo.
Data do despacho: 2010.01.27
Data da remoção: 2010.01.28
Assunto: Remoção do veículo Lancia Delta, com a matrícula 7454-GC, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 301/VIAT/PV/10).
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via
Pública, proceda-se à remoção do mesmo.
Data do despacho: 2010.01.27
Data da remoção: 2010.01.28
Assunto: Remoção do veículo Citroen Ax, com a matrícula XE49-54, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 300/VIAT/PV/10).
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via
Pública, proceda-se à remoção do mesmo.
Data do despacho: 2010.01.27
Data da remoção: 2010.01.28
Assunto: Remoção do veículo Toyota Hiace, com a matrícula
27-32-GU, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 299/VIAT/PV/10).
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via
Pública, proceda-se à remoção do mesmo.
Data do despacho: 2010.01.27
Data da remoção: 2010.01.28
Assunto: Remoção do veículo Ford Escort, com a matrícula 3333-BB, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou
Indevidamente na Via Pública (Processo nº
1305/VIAT/OD/10).
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via
Pública, proceda-se à remoção do mesmo.
Data do despacho: 2010.01.27
Data da remoção: 2010.01.28
Assunto: Remoção do veículo Ford Fiesta, com a matrícula 9962-BX, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 166/VIAT/OL/10).
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via
Pública, proceda-se à remoção do mesmo.
Data do despacho: 2010.01.27
Data da remoção: 2010.01.28
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Assunto: Remoção do veículo Peugeot 205, com a matrícula FX91-32, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 167/VIAT/OL/10).
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via
Pública, proceda-se à remoção do mesmo.
Data do despacho: 2010.01.27
Data da remoção: 2010.01.28
Assunto: Remoção do veículo Opel Corsa, com a matrícula 6012-EG, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 298/VIAT/PV/10).
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via
Pública, proceda-se à remoção do mesmo.
Data do despacho: 2010.01.27
Data da remoção: 2010.01.28
Assunto: Remoção do veículo Opel Vectra, com a matrícula
XG-89-68, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 302/VIAT/PV/10).
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via
Pública, proceda-se à remoção do mesmo.
Data do despacho: 2010.01.27
Data da remoção: 2010.01.28
Assunto: Remoção do veículo Ford Fiesta, com a matrícula UB02-46, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 304/VIAT/PV/10).
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via
Pública, proceda-se à remoção do mesmo.
Data do despacho: 2010.01.28
Data da remoção: 2010.01.29
Assunto: Remoção do veículo Fiat Uno, com a matrícula VG25-71, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou
Indevidamente na Via Pública (Processo nº
1306/VIAT/OD/10).
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via
Pública, proceda-se à remoção do mesmo.
Data do despacho: 2010.01.28
Data da remoção: 2010.01.29
Assunto: Remoção do veículo Ford Fiesta, com a matrícula XU90-85, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 307/VIAT/PV/10).
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos
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termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via
Pública, proceda-se à remoção do mesmo.
Data do despacho: 2010.01.28
Data da remoção: 2010.01.29
Notificações para Limpeza de Terrenos
02/01/2010 a 29/01/2010
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua
Quinta José Luís, Lote 257, Pontinha, nos termos do nº 1 do
Artº 33 do Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos
Espaços Públicos (Proprietário: Conceição de Jesus da Silva
Rodrigues - Processo 196/DFM/09).
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se.
Data do despacho: 2010.01.15
Data da notificação/mandado: 2010.01.18
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua
Quinta José Luís, Lote 268, Pontinha, nos termos do nº 1 do
Artº 33 do Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos
Espaços Públicos (Proprietário: António Gomes Moreira Processo 194/DFM/09).
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se.
Data do despacho: 2010.01.15
Data de notificação/ mandado: 2010.01.18
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua
nº 1 e a Rua de São Pedro designado por Artº 69, Secção L,
Quinta José Luís, Pontinha, nos termos do nº 1 do Artº 33 do
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços
Públicos (Proprietário: Artur José Lavareda Santos Lopes Processo 195/DFM/09).
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se.
Data do despacho: 2010.01.15
Data de notificação/mandado: 2010.01.18
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado Bairro
Encosta do Mourigo, Lote 176, Famões, nos termos do nº 1 do
Artº 33 do Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos
Espaços Públicos (Proprietário: Maria Teresa da Silva Serra Processo 186/DFM/09).
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se.
Data do despacho: 2010.01.15
Data de notificação/mandado: 2010.01.18
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado no
Páteo Adelino Coelho, Alto de Famões, Famões, nos termos do
nº 1 do Artº 33 do Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza
dos Espaços Públicos (Proprietário: Mário João Gomes Matias
Viegas - Processo 26/DFM/06).
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se.
Data do despacho: 2010.01.07
Data da notificação: 2010.01.18
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado no
Bairro Castelo Poente, Lote 68, Serra da Amoreira - Ramada,
nos termos do nº 1 do Artº 33 do Regulamento de Resíduos
Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos (Proprietário: Luís
Miguel Baptista Pereira - Processo 165/DFM/09).
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Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se.
Data do despacho: 2010.01.15
Data da notificação: 2010.01.20
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua
do Mirante, Bairro Vale do Forno, Lote 251, Odivelas, nos
termos do nº 1 do Artº 33 do Regulamento de Resíduos Higiene
e Limpeza dos Espaços Públicos (Proprietário: Herdeiros de
Manuel Marques Henriques Júnior -Processo 178/DFM/09).
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se.
Data do despacho: 2010.01.15
Data da notificação: 2010.01.20
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua
da Fundação, Bairro Santo Eloy, Artº 57, Secção NN1,
Pontinha, nos termos do nº 1 do Artº 33 do Regulamento de
Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos (Proprietário:
Manuel Maria Ramos - Processo 13/DFM/10).
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se.
Data do despacho: 2010.01.15
Data da notificação: 2010.01.20
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado nas
Traseiras da estação de serviço da estrada Vale do Forno, Artº
43, Secção L, Odivelas, nos termos do nº 1 do Artº 33 do
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços
Públicos (Proprietário: Manuel Maria Ramos - Processo
174/DFM/09).
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se.
Data do despacho: 2010.01.15
Data da notificação: 2010.01.20
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na
confluência das Ruas Dr. Francisco Salgado Zenha e Marechal
Craveiro Lopes Artº 17, Secção II), Póvoa de Santo Adrião, nos
termos do nº 1 do Artº 33 do Regulamento de Resíduos Higiene
e Limpeza dos Espaços Públicos (Proprietário: Duarte Pesquita
dos Reis França / C.C.Herança - Processo 17/DFM/10).
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se.
Data do despacho: 2010.01.17
Data da notificação: 2010.01.20
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado no
Páteo Adelino Coelho, Alto de Famões, Famões, nos termos do
nº 1 do Artº 33 do Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza
dos Espaços Públicos (Proprietário: Imoboce - Imobiliária e
Construção, S.A - Processo 22/DFM/10).
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se.
Data do despacho: 2010.01.20
Data da notificação: 2010.01.22
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua
Aquilino Ribeiro, Póvoa de Santo Adrião, nos termos do nº 1 do
Artº 33 do Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos
Espaços Públicos (Proprietário: Alfredo Pedroso - Processo
190/DFM/09).
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se.
Data do despacho: 2010.01.25
Data da notificação: 2010.01.26
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Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua
da Saudade, Odivelas, nos termos do nº 1 do Artº 33 do
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços
Públicos (Proprietário: Space 800-Imobiliária e Construções, Lda
- Processo 162/DFM/08).
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se.
Data do despacho: 2009.11.13
Data da notificação: 2010.01.26

Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 303/VIAT/PV/10).
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via
Pública, proceda-se à remoção do mesmo.
Data do despacho: 2010.01.28
Data da remoção: 2010.01.29

Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua
Vieira da Silva – Bairro da Milharada, Pontinha, nos termos do
nº 1 do Artº 33 do Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza
dos Espaços Públicos (Proprietário: José Leitão - Processo
18/DFM/10).
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se.
Data do despacho: 2010.01.28
Data da notificação: 2010.01.29
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na
Estrada de Montemor (artigo 93 – Secção C, Caneças, nos
termos do nº 1 do Artº 33 do Regulamento de Resíduos Higiene
e Limpeza dos Espaços Públicos (Proprietário: Vasco Barbeitos
Gomes - Processo 40/DFM/07).
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se.
Data do despacho: 2010.01.28
Data da notificação: 2010.01.29
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua
Ponte da Bica, Lote 22, Bairro Casal da Azenha, Caneças, nos
termos do nº 1 do Artº 33 do Regulamento de Resíduos Higiene
e Limpeza dos Espaços Públicos (Proprietário: José Trindade da
Cruz - Processo 25/DFM/10).
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se.
Data do despacho: 2010.01.28
Data da notificação: 2010.01.29
Assunto: Remoção do veículo Fiat Tipo, com a matrícula 50-22AZ, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 305/VIAT/PV/10).
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via
Pública, proceda-se à remoção do mesmo.
Data do despacho: 2010.01.28
Data da remoção: 2010.01.29
Assunto: Remoção do veículo Ford Transit, com a matrícula
VL-08-86, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 306/VIAT/PV/10).
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via
Pública, proceda-se à remoção do mesmo.
Data do despacho: 2010.01.28
Data da remoção: 2010.01.29
Assunto: Remoção do veículo Opel Corsa, com a matrícula XF93-06, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento
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ASSEMBLEIA MUNICIPAL

O Haiti ficou, completamente inoperante, perante uma
tragédia natural de dimensões catastróficas.
A comunidade internacional respondeu em força e todos
enquanto cidadãos sentimos uma imensa necessidade de
fazer chegar a ajuda rapidamente.

1.ª SESSÃO ORDINÁRIA

Impossível demonstrar indiferença perante a angústia do
povo Haitiano, sem tecto, sem água, sem comida, sem
assistência médica e de emergência.

1.ª Reunião realizada em
18 de Fevereiro de 2010

A ajuda Internacional e as diferentes organizações
humanitárias não governamentais encetaram uma
gigantesca operação logística, pautada pela imensa
dificuldade de libertar vias para chegar as áreas devastadas.

RENÚNCIA DE MANDATO

O terrível terramoto do Haiti dificilmente nos sairá da
memória. E parcas serão sempre as palavras que
possamos dirigir a quem viveu e vive tamanho
acontecimento. No passado, no presente e nas imensas
interrogações e reais dificuldades que parece estar pautado
o seu futuro.

RENÚNCIA DE MANDATO DE MEMBRO
DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ODIVELAS

Pedido de renúncia de mandato, nos termos do artigo 76º,
da Lei 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5A, de 11 de Janeiro, conjugado com o artigo 12.º n.º 1 e
n.º 4 do Regimento, do Membro da Assembleia Municipal
Eulália Policarpo, da bancada do MPT (tendo o Membro
Duarte Manuel Serra Dias Barracas, pela bancada do
MPT, tomado posse).
(Aprovado por unanimidade)

Assim,
A Assembleia Municipal de Odivelas, reunida em 18 de
Fevereiro de 2010, delibera manifestar o seu imenso pesar
pelas vítimas que sucumbiram ao terramoto que destruiu
Port au Prince e afectou de forma indelével toda a
população do Haiti. Expressa também a sua total
solidariedade a todo o povo Haitiano, para a reconstrução
célere do seu pais e do seu modo de vida.
O Presidente da Assembleia Municipal de Odivelas
(Sergio Paiva, Dr.)”
(Aprovado por unanimidade)

MOÇÃO

“HAITI

RECOMENDAÇÃO

No passado mês de Janeiro, no dia 12, um terramoto de
elevada intensidade, de um pequeno país das Caraíbas, o
Haiti,

“REACTIVAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE

Em poucos segundos, a destruição foi total.
Assistimos às primeiras imagens e relatos com
incredulidade pela sua gigantesca dimensão e tremendo
horror pela perda elevada de vidas humanas.
Contabilizam-se hoje mais de 200 mil mortos.
Uma evidência ressalta no entanto. Num país de uma
pobreza imensa, sem estruturas e com uma deficitária
cultura politica, sem organização social e desarticulação
económica, a dependência de ajuda externa demonstrou
de forma brutal as suas imensas fraquezas enquanto
pequeno e frágil Estado.
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O Conselho Municipal da Juventude (CMJ) foi criado em
Odivelas no ano de 2007, de forma a poder oferecer uma
resposta adequado às necessidades dos jovens, com o
objectivo de melhorar a sua qualidade de vida e favorecer
a sua plena participação na comunidade (in preâmbulo).
Desde a aprovação da Lei 8/2009 de 18 de Fevereiro, que
criou o Regime Jurídico para estes órgãos, a sua actividade
foi estancada, muito devido às competências alargadas
previstas por este instrumento Legal, em concreto na
emissão de pareceres obrigatórios sobre várias matérias,
nomeadamente a orientação municipal para a juventude, o
orçamento municipal para o sector, bem como os
regulamentos e posturas municipais sobre a matéria.
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Nesta fase encontra-se interrompido o período de
adaptação dos CMJ já existentes a este Regime Jurídico,
devido a essas competências previstas interferirem
directamente com a vida do Município.

A Informação sobre a Actividade Municipal corresponde
ao período compreendido entre 01 de Novembro e 15 de
Janeiro de 2010.
Documento com a seguinte estrutura:

Um ano antes da aprovação deste Regime Jurídico, o
Conselho Municipal da Juventude de Odivelas já existia,
com um Regulamento próprio aprovado nesta
Assembleia, e tinha já reunido duas vezes.
Para a Bancada do PSD, o CMJ melhora substancialmente
a participação cívica dos jovens e é um espaço que dá
oportunidade de discussão de Políticas de Juventude
devendo o Município desenvolver mecanismos no sentido
de aproveitar as suas capacidades.
Neste sentido, considerando:
1. a importância deste órgão na participação cívica dos
jovens no seu Concelho;
2. a pré-existência do CMJ de Odivelas ao Regime
Jurídico;
3. a interrupção da aplicação da adaptação dos CMJ já
existentes às normas previstas pelo Regime Jurídico;
A Assembleia Municipal vem recomendar ao Executivo
Camarário que reactive imediatamente o Conselho
Municipal da Juventude, ponderando os objectivos
pretendidos para este órgão e as virtualidades e questões
do novo quadro legal.
O Presidente da Assembleia Municipal de Odivelas
(Sergio Paiva, Dr.)”
(Aprovado por maioria)

ACTIVIDADE E SITUAÇÃO
FINANCEIRA DO MUNICÍPIO

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

12

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

29

Departamento Planeamento Estratégico e
Desenvolvimento Económico

34

Departamento de Obras Municipais e
Transportes

42

Departamento Ambiente e Salubridade

48

Departamento Sociocultural

54

Departamento de Habitação, Saúde e Assuntos
Sociais

64

Departamento Administração Jurídica e Geral

74

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 1.ª Sessão Ordinária de 2010 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 5A/2002, de 11 de Janeiro.
Informação sobre a situação financeira do Município, em
Janeiro de 2010, que inclui a informação relativa ao grau
de endividamento do Município para o corrente ano,
encontra-se espelhada nos Anexos A e B.
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