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que possamos novamente partilhar a alegria dos seus
maiores êxitos desportivos.”

CÂMARA MUNICIPAL

(Aprovado por unanimidade)

AOS ATLETAS DO CONCELHO DE ODIVELAS
SOFIA LANÇA E DAVID ALMEIDA

6.ª REUNIÃO ORDINÁRIA

“Os atletas do nosso concelho Sofia Lança e David
Almeida conquistaram recentemente títulos importantes
para o desporto no nosso concelho o que demonstra bem
que aqui também se fazem campeões.

Realizada em 24 de Março de 2010

E logo nos primeiros Campeonatos Distritais de Jovens
2010, de Sub-08 a Sub-20, em Xadrez, que decorreram na
Escola Básica do 1º Ciclo Sacadura Cabral, na Brandoa,
entre 13 e 17 de Fevereiro, a atleta do Ginásio Clube de
Odivelas Sofia Lança, de 15 anos, sagrou-se Campeã
Distrital de Lisboa sub-16 – Absoluto e Feminino. À Sofia
Lança os nossos parabéns pelo título alcançado, e por
termos mais uma campeã em Odivelas.

DELIBERAÇÕES

VOTOS DE SAUDAÇÃO

À ATLETA PORTUGUESA NAIDE GOMES

“A atleta portuguesa Naide Gomes conquistou, em Doha,
no Qatar, o título de vice-campeã e a correspondente
medalha de prata, no salto em cumprimento nos mundiais
de pista coberta, com um salto de 6,67m, ficando apenas a
3 cm do Ouro, que tanto queria e merecia, para assim
revalidar o título máximo que há dois anos tinha
conquistado.
Mas, na humildade da sua grandeza, como é próprio dos
grandes atletas, declarou, "Estou feliz, claro que queria o
ouro", e assumindo que dadas as circunstâncias foi
excelente o lugar que alcançou.
Portugal esteve, assim, presente ao mais alto nível, com
um dos valores mais altos do atletismo português, Naide
Gomes, a quem dirigimos os nossos parabéns pelo título
alcançado.
A Câmara Municipal de Odivelas regozija-se, e dá também
os parabéns ao seu técnico e dirigentes do seu clube, bem
como à Federação Portuguesa de Atletismo, pela
prestação conseguida e pelo prémio alcançado, que assim
dignificaram mais uma vez o nosso País.
O reconhecimento que aqui manifestamos gostaríamos
que servisse de incentivo e encorajamento para a
dedicação e o esforço que o desporto de alta competição
implica, para que Naide Gomes possa ultrapassar os seus
limites e atingir novos feitos em prol do desporto nacional
e mundial.

Também no passado dia 13 de Março, em Mem-Martins,
decorreu o Campeonato Distrital de Trampolim
Sincronizado e Trampolim Individual, em que participou
de novo o Ginásio Clube de Odivelas, agora na
modalidade de Ginástica, com oito atletas, os quais
conquistaram seis medalhas de prata e uma de ouro. A
todos eles, em particular ao David Almeida, Campeão
Distrital em Juniores, os nossos parabéns pelos títulos
alcançados.
A Câmara Municipal de Odivelas regozija-se, e dá também
os parabéns aos técnicos e dirigentes do clube, bem como
às respectivas estruturas Associativas, pelas prestações
conseguidas e pelos prémios alcançados, que assim
dignificam o nossa região e também o nosso concelho
com os atletas odivelenses.
O reconhecimento que aqui manifestamos gostaríamos
que servisse de incentivo e encorajamento para a
dedicação e o esforço que o desporto de competição
implica, para que os atletas possam ultrapassar os seus
limites e atingir novos feitos em prol do desporto local,
nacional e, porque não, mundial.
Pelas razões expostas, queremos enviar as nossas
melhores saudações para cada um de vós, fazendo votos
de que consigam alcançar as vossas metas e objectivos,
para que possamos novamente partilhar a alegria dos
vossos maiores êxitos desportivos.”
(Aprovado por unanimidade)

Pelas razões expostas, queremos enviar as nossas
melhores saudações à atleta Naide Gomes, fazendo votos
de que consiga alcançar as suas metas e objectivos, para
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ACTAS

PROTOCOLOS ADICIONAIS

ACTAS DA DÉCIMA E DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÕES
ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS

JUNTA DE FREGUESIA DA RAMADA
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DAS NOVAS
VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS

Acta da décima reunião ordinária da Câmara Municipal de
Odivelas, realizada a 20 de Maio de 2009.
Acta da décima primeira reunião ordinária da Câmara
Municipal de Odivelas, realizada no dia 3 de Junho de
2009.
(Aprovadas por maioria)

Protocolo adicional a celebrar entre o Município de
Odivelas e a Junta de Freguesia da Ramada, no âmbito do
Protocolo Adicional de Delegação de Competências nas
Juntas de Freguesia, para a manutenção da limpeza das
novas vias e espaços públicos na Urbanização Jardins da
Amoreira, Casal da Carochia - Zonas A e B - Bons Dias Freguesia da Ramada, de acordo com o proposto na
informação nº interno/2010/2581, de 2010-03-03, e nos
termos da minuta de protocolo anexa à informação
referida.

PROCESSO DISCIPLINAR
“PROTOCOLO ADICIONAL DE DELEGAÇÃO DE
COMPETÊNCIAS DE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DAS VIAS
E ESPAÇOS PUBLICOS AO ABRIGO da alínea b) do

n.º 1 e n.º 3 do artigo 6.º do PDCJF

PROCESSO DISCIPLINAR Nº 1/DAJG/DJ/PD/2010

Apreciado o processo disciplinar n.º 1/DAJG/DJ/
PD/2010, instaurado a Sebastião Luís Frazão Rosa dos
Santos, o Executivo Municipal discorda da proposta
formulada no Relatório Final do instrutor, uma vez que
entende que o prazo para a instauração do presente
processo disciplinar está prescrito atendendo a que o
arguido terminava o período de licença sem vencimento
no dia 1 de Julho de 2009.
Nos termos do nº 1, alínea g) do Art.º 18º a pena de
demissão é aplicada ao trabalhador que “dentro do
mesmo ano civil dê 5 faltas seguidas ou 10 interpoladas
sem justificação”.
Assim, no dia 6 de Julho de 2009, o arguido tinha 5 faltas
injustificadas e o prazo de prescrição de 30 dias para o
procedimento disciplinar ser instaurado ia até ao dia 5 de
Agosto de 2009.
Porém, a participação aos Recursos Humanos da ausência
do arguido ao serviço só é feita em 23 de Setembro de
2009 pelo Superior Hierárquico (edoc/2009/51320, etapa
4) tendo nessa data prescrito o direito de instaurar o
procedimento disciplinar, nos termos do Artº 6º do
Estatuto Disciplinar dos Trabalhadores que exercem
funções Públicas.
Não concordando o Executivo Municipal com a tese do
ilícito continuado e pela fundamentação atrás explanada
decide-se pelo arquivamento do presente processo
disciplinar.

Entre:
MUNICÍPIO DE ODIVELAS, pessoa colectiva de direito
público n.º 504 293 125, com sede nos Paços do
Concelho, Quinta da Memória, na Rua Guilherme Gomes
Fernandes, em Odivelas, representada pela Presidente da
sua Câmara Municipal, Senhora Dra. Susana Carvalho
Amador,

E
JUNTA DE FREGUESIA DA RAMADA, com sede na Rua
Vasco Santana, 1 - C, na Ramada, representada pelo seu
Presidente, Senhor Dr. Francisco Manuel Simas
Bartolomeu, é celebrado e reciprocamente aceite o
presente protocolo adicional de delegação de
competências, nos termos do estabelecido na alínea b) do
n.º 1 e n.º 3 do artigo 6.° do Protocolo de Delegação de
Competências nas Juntas de Freguesia vigente nesta data e
da Deliberação da Câmara Municipal de Odivelas tomada
na sua 11ª Reunião Ordinária de 06/06/2007, que se
regerá pelas seguintes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMEIRA

A Junta de Freguesia da Ramada, obriga-se a manter a
limpeza das vias e espaços públicos inseridos na
Urbanização Jardins da Amoreira - Casal da Carochia Zonas A e B - Bons Dias - Ramada, cuja extensão da rede
viária é de 1880 m, definida na planta de localização em
anexo.
CLÁUSULA SEGUNDA

(Aprovado por unanimidade)

O Município de Odivelas obriga-se a transferir
anualmente para a Junta de Freguesia os meios financeiros
8
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JUNTA DE FREGUESIA DE ODIVELAS
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DAS NOVAS
VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS

necessários no montante de €13.101,26/ano (Treze mil
cento e um euros e vinte seis cêntimos).
CLÁUSULA TERCEIRA

A Junta de Freguesia da Ramada obriga-se a assegurar a
limpeza das vias e espaços públicos da respectiva área
urbana, nomeadamente os descritos no artigo 16.° do
Regulamento de Resíduos Sólidos, higiene e Limpeza de
Espaços Públicos.
CLÁUSULA QUARTA

A Junta de Freguesia da Ramada obriga-se a cumprir todas
as orientações técnicas fornecidas extraordinariamente
pelos técnicos municipais com o objectivo de assegurar
melhor manutenção das vias e espaços públicos em causa.

Protocolo adicional a celebrar entre o Município de
Odivelas e a Junta de Freguesia de Odivelas, no âmbito do
Protocolo Adicional de Delegação de Competências nas
Juntas de Freguesia, para a manutenção da limpeza das
novas vias e espaços públicos, na Urbanização da Arroja,
1ª e 2ª Fase, Arroja, Freguesia de Odivelas, de acordo com
o proposto na informação nº interno/2010/2576, de
2010-03-03, e nos termos da minuta de protocolo anexa à
informação referida.
“PROTOCOLO ADICIONAL DE DELEGAÇÃO DE
COMPETÊNCIAS DE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DAS VIAS
E ESPAÇOS PÚBLICOS AO ABRIGO da alínea b) do n.º 1 e n.º

3 do artigo 6.° do PDCJF

CLÁUSULA QUINTA

A Junta de Freguesia da Ramada obriga-se a permitir que a
manutenção do espaço seja acompanhada pelos técnicos
municipais com o objectivo de verificação da sua
conformidade.
Odivelas, …. de ………. de 2009
A Presidente da Câmara Municipal
O Presidente da Junta de Freguesia”

Entre:
MUNICÍPIO DE ODIVELAS, pessoa colectiva de direito
público n.º 504 293 125, com sede nos Paços do
Concelho, Quinta da Memória, na Rua Guilherme Gomes
Fernandes, em Odivelas, representada pela Presidente da
sua Câmara Municipal, Senhora Dra. Susana Carvalho
Amador,
E
JUNTA DE FREGUESIA DE ODIVELAS, com sede na
Alameda do Poder Local, n.º 4, Odivelas, representada
pelo seu Presidente, Senhor Vítor Manuel Lourenço
Machado, é celebrado e reciprocamente aceite o presente
protocolo adicional de delegação de competências, nos
termos do estabelecido na alínea b) do n.º 1 e n.º 3 do
artigo 6.° do Protocolo de Delegação de Competências
nas Juntas de Freguesia vigente nesta data e da
Deliberação da Câmara Municipal de Odivelas tomada na
sua 11ª Reunião Ordinária de 06/06/2007, que se regerá
pelas seguintes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMEIRA

A Junta de Freguesia de Odivelas, obriga-se a manter a
limpeza das vias e espaços públicos inseridos na
Urbanização da Arroja, 1.ª e 2.ª Fase - Arroja, Odivelas,
cuja extensão da rede viária é de 1443 m, definida na
planta de localização em anexo.
CLÁUSULA SEGUNDA
(Aprovado por unanimidade)

O Município de Odivelas obriga-se a transferir
anualmente para a Junta de Freguesia os meios financeiros
necessários no montante de €13.101,26/ano (Treze mil
cento e um euros e vinte seis cêntimos).
CLÁUSULA TERCEIRA

A Junta de Freguesia de Odivelas obriga-se a assegurar a
limpeza das vias e espaços públicos da respectiva área
Ano XI - N.º 6
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urbana, nomeadamente os descritos no artigo 16.° do
Regulamento de Resíduos Sólidos, higiene e Limpeza de
Espaços Públicos.
CLÁUSULA QUARTA

A Junta de Freguesia de Odivelas obriga-se a cumprir
todas
as
orientações
técnicas
fornecidas
extraordinariamente pelos técnicos municipais com o
objectivo de assegurar melhor manutenção das vias e
espaços públicos em causa.
CLÁUSULA QUINTA

A Junta de Freguesia de Odivelas obriga-se a permitir que
a manutenção do espaço seja acompanhada pelos técnicos
municipais com o objectivo de verificação da sua
conformidade.

“CONTRATO ADICIONAL N.° ……/10
EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DO
JARDIM DA MÚSICA – ODIVELAS

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 06 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.

Odivelas, …. de ………. de 2009
Segundo - Luís Manuel de Sá Freire, casado, natural da
Freguesia e Concelho do Barreiro, residente na Rua
………………………………,portador do bilhete de
identidade número 8534129-0, emitido a 22 de Novembro
de 2005, pelos Serviços de Identificação Civil de Coimbra,
em representação e na qualidade de procurador de Manuel
Rodrigues Gouveia, S.A, com sede na Ponte de Santiago,
em Seia, com o número único de pessoa colectiva e
registo na Conservatória do Registo Comercial do Porto,
500 739 749, com o capital social da importância de €
2.500.000,00, com poderes para o acto conforme
verifiquei pela consulta da certidão permanente on-line,
como código de acesso 8785-1848-4208, subscrita em 14
de Julho de 2008 e válida até 30 de Novembro de 2010,
titular do alvará de construção com o número 1519,
emitido pelo Instituto da Construção e do Imobiliário, I.P,
válido até 31 de Janeiro de 2011.

A Presidente da Câmara Municipal
O Presidente da Junta de Freguesia”

Verifiquei a identidade dos outorgantes, quanto à primeira
por conhecimento pessoal e a do segundo pela exibição
do respectivo bilhete de identidade.

(Aprovado por unanimidade)

Declararam:

CONTRATO ADICIONAL

PROCESSO N.º 1765/08/OD-DOMT
EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DO JARDIM DA MÚSICA

Ratificação do despacho da Senhora Presidente exarado
na informação nº interno/2010/2673, de 2010-03-05, de
aprovação da minuta de contrato adicional referente a
erros e omissões e a trabalhos a mais e a menos da
empreitada de construção do Jardim da Música, nos
termos da minuta anexa à informação referida.

10

Primeira – Que, na sequência do Contrato de Empreitada
celebrado em 24 de Novembro de 2008, referente à
Empreitada de Construção do Jardim da Musica Odivelas, se constatou a existência de erros e omissões ao
projecto e a necessidade em se proceder à realização de
um conjunto de trabalhos a mais e a menos, conforme
lista de medições anexa.
Segunda - Os erros e omissões ao projecto, no valor de
dezanove mil, quatrocentos e sessenta euros e vinte e um
cêntimos, os trabalhos a mais no valor de setenta e seis
mil, duzentos e quinze euros e setenta e seis cêntimos e os
trabalhos a menos no valor de cento e oitenta mil,
duzentos e trinta e um euros e cinquenta e cinco
cêntimos, foram aprovados por deliberação da Câmara
Municipal de Odivelas, na 14ª reunião ordinária, realizada
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em 22 de Julho de 2009, mediante proposta constante na
informação n.º Interno/2009/8622 de 26 de Junho de
2009, os quais foram igualmente conferidos e confirmados
pelos Serviços Municipais.
Terceira - O valor da adjudicação é de noventa e cinco
mil, seiscentos e setenta e cinco euros e noventa e sete
cêntimos, efectuado por preço global, de acordo com a
lista de preços unitários que faz parte integrante deste
contrato, com exclusão do IVA - Imposto Sobre Valor
Acrescentado, à taxa legal em vigor.

Assim o disseram.
Foi dispensada a leitura dos documentos complementares
deste contrato, do qual fazem parte integrante, por os
outorgantes terem declarado que conhecem perfeitamente
o seu conteúdo.
O contrato está de acordo com a minuta aprovada na ….ª
reunião ordinária da Câmara Municipal de Odivelas,
realizada em …. de …….. de 2010.
Exibiram-me;

Quarta - O encargo total resultante do contrato tem
cabimento na rubrica orçamental seguinte: COE 05.05/07.01.04.05; PPI-2008/I/111.
Quinta - Os trabalhos objecto do presente contrato foram
executados dentro do prazo da empreitada, ou seja, entre
07 de Janeiro de 2009 e 03 de Junho de 2009.
Sexta - Foi apresentada para execução do presente
contrato a garantia bancária número 89/2010-P, emitida a
08 de Fevereiro de 2010, pelo Banco BPN - Banco
Português de Negócios, S.A, no valor de quatro mil,
setecentos e oitenta e três euros e oitenta cêntimos,
correspondente a 5% do valor da adjudicação.
Sétima - O prazo de garantia é de cinco anos, contado a
partir da data da recepção provisória, nos termos do artigo
226°, do Decreto-Lei n.º 59/99.
Oitava - Os pagamentos a executar através de cheque
serão efectuados de acordo com o Decreto-Lei número
59/99, de 2 de Março, nos termos dos artigos 202° e
seguintes, à excepção do previsto no artigo 209°, tendo
como base autos de medição mensais.
O pagamento das revisões de preços, obedecerá ao
constante no Decreto-Lei número 6/2004, de 6 de
Janeiro.
Nona - O desconto para garantia do contrato, a fazer nos
termos do artigo 211° do Decreto-Lei número 59/99, em
cada um dos pagamentos parciais a que o empreiteiro tiver
direito, será de 5%, podendo a todo o tempo ser
substituído por depósito de títulos ou por garantia
bancária ou seguro caução, nos mesmos termos que a
caução.
Nos pagamentos parciais serão deduzidas as importâncias
seguintes:
a) As importâncias necessárias ao reembolso dos
adiantamentos e a liquidação das multas que lhe tenham
sido aplicadas, nos termos, respectivamente, dos artigos
215° e 233° do Decreto-Lei número 59/99.
b) Todas as demais quantias que sejam legalmente
exigíveis.

Ano XI - N.º 6

Declaração emitida a …. de ………. de 2009, pelo
Instituto da Segurança Social, I.P, relativa á situação
contributiva da adjudicatária.
Certidão emitida a 04 de Janeiro de 2010, pelo Serviço de
Finanças de Seia, 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 ……..”
(Ratificado por maioria)

INICIATIVA “CANTA E ENCANTA”

AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE UM PROFESSOR DE MÚSICA

Aquisição dos serviços do professor de música, Ricardo
Jorge Mateus de Cruz, para dar continuidade ao projecto
“Canta e Encanta”, nas Instituições de Apoio à Terceira
Idade, do Concelho de Odivelas, nomeadamente: Casa de
Repouso da Enfermagem Portuguesa e Profissões
Auxiliares de Saúde; Centro Comunitário e Paroquial de
Famões; Centro de Dia Santa Maria da Urmeira; Centro
de Dia da Sagrada Família; Centro Comunitário e
Paroquial da Ramada; Comissão de Reformados,
Pensionistas e Idosos da Póvoa de Santo Adrião;
Associação O Cantinho do Idoso”; Centro de Dia da
Junta de Freguesia de Odivelas; Centro de Dia do Bairro
Santo Eloy. As aulas terão um período de duração de 7
meses, com início no mês de Maio de 2010 e terminus em
Dezembro do mesmo ano, interrompendo no mês de
Agosto. As aulas têm a duração de uma hora semanal por
instituição, de segunda a sexta-feira, em horário a acordar
entre as instituições beneficiárias e o adjudicatário, de
acordo com o proposto na informação nº interno/2010/
3097, de 2010-03-16
(Aprovado por unanimidade)
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comportamentos e atitudes responsáveis e de cidadania
activa.

“URBARTE EM MOVIMENTO”

“SER SEGURO”, PROJECTO DE EDUCAÇÃO RODOVIÁRIA NO 2º E
3º CICLO DO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA DO CONCELHO
DE ODIVELAS

Normas de participação no concurso “UrbArte em
Movimento”, projecto de Educação Rodoviária do 2º e 3º
Ciclo do Ensino Básico da Rede Pública do Concelho de
Odivelas “SER Seguro”, projecto com vista a alargar e
diversificar as aprendizagens experimentais, destina-se a
todas as turmas do 2º e 3º Ciclo do Concelho, indo ao
encontro do plano curricular dos alunos do 2º e 3º ciclo,
sensibilizando-os para as questões não só da Segurança e
Prevenção Rodoviárias, mas também a responsabilidade e
a participação cívica. Tem como objectivo a elaboração de
um trabalho colectivo, sob a forma de maquete de
autocarro decorado com um graffiti, pintura ou mural,
alusivo ao tema da Educação Rodoviária, de acordo com
o proposto na informação nº interno/2010/2984, de
2010-03-15.

2. Valorizar o trabalho desenvolvido pelas escolas dos 2.º
e 3º ciclos do Ensino Básico no âmbito da Educação
Rodoviária junto da comunidade educativa.
3. Proporcionar aos alunos práticas pedagógicas
significativas mediante o desenvolvimento de trabalhos
colectivos que visam qualificar a acção de sensibilização
junto da comunidade local.
4. Promover a participação cívica dos jovens,
incentivando-os para o respeito da causa pública, através
da valorização da prática artística culturalmente urbana,
enquanto plataforma de sociabilidade e colaboração na
prevenção de actos de vandalismo do espaço e
equipamentos públicos.
5º (Destinatários)
Este Concurso é dirigido às turmas do 2.º e 3º ciclos do
Ensino Básico do Concelho de Odivelas.
6° (Condições de Participação)

“Concurso “UrbArte em Movimento”
NORMAS DE PARTICIPAÇÃO

1º (Finalidade)
As presentes normas visam estabelecer as bases de
funcionamento do Concurso a realizar no âmbito do
Projecto SerSeguro, na vertente Segurança e Prevenção
Rodoviárias para alunos dos estabelecimentos de ensino
2° e 3° Ciclo do Ensino Básico da rede pública do
Concelho de Odivelas.
2º (Objecto)
O presente concurso destina-se a distinguir o trabalho em
graffiti, ou pintura mural, enquanto arte urbana e de
expressão juvenil e informal, que servirá de base á
campanha de Educação Rodoviária junto da comunidade
local, através da sua reprodução num autocarro da
Rodoviária de Lisboa.

1. As turmas deverão apresentar um trabalho colectivo,
sob a forma de maquete de autocarro, tendo em conta que
a proposta do trabalho vencedor será reproduzido num
autocarro da Rodoviária de Lisboa. Deverá ainda trazer,
em anexo, o mesmo trabalho em suporte de papel de
formato A3, de forma a possibilitar a sua digitalização e
posterior impressão no autocarro.
2. Estes trabalhos deverão ser originais, devendo
apresentar abordagens criativas e inovadoras sobre a
problemática da Segurança, Prevenção e Educação
Rodoviária de Crianças e Jovens, tanto na perspectiva dos
peões, dos utilizadores de veículos de 2 ou 4 rodas e dos
transportes públicos.
3. Cada trabalho deverá abordar pelo menos uma das
seguintes temáticas:
• Educação e Prevenção Rodoviária de Crianças e Jovens;
• A comunicação e a prevenção rodoviária (campanhas
publicitárias, por exemplo);

3º (Organização)
A presente iniciativa é da responsabilidade do Município
de Odivelas (entidade promotora) através da Câmara
Municipal - Departamento Sociocultural/Divisão de
Projectos Sócio-Educativos.

• Efeitos de substâncias psicoactivas, estados físicos e
psicológicos que afectem a condução (álcool, drogas,
fadiga, sonolência, uso de telemóvel, etc.);
• O Transporte Público e o Ambiente.

4º (Objectivos)
4. É imperativo que os concorrentes identifiquem
claramente qual a temática, ou temáticas, que apresentam
no seu trabalho, bem como dar-lhe um título apelativo.

A presente iniciativa visa:
1. Permitir a reflexão de alunos e professores sobre as
questões da segurança rodoviária, com vista a promover
12
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5. Os concorrentes são responsáveis pela originalidade dos
trabalhos apresentados, garantindo a sua autoria e
assumindo toda a responsabilidade decorrente de
reclamações de terceiros no que diz respeito a direitos de
autor e direitos conexos.

10° (Prémios)
1. O prémio a entregar à turma vencedora será a
reprodução do trabalho vencedor num autocarro da
Rodoviária de Lisboa.
2. A Rodoviária de Lisboa proporcionará, à turma
vencedora, uma visita de estudo ás instalações da empresa.

7° (Apresentação das propostas)
1. Os trabalhos serão entregues até ao dia 17 Maio de
2010, das 9H00 às 12H30 e das 14H00 às 17H30, junto da
Divisão de Projectos Sócio-Educativos do Departamento
Sociocultural da Câmara Municipal de Odivelas, sita na
Rua Laura Alves, n.º 5, 1.º Andar - Urbanização da
Ribeirada, 2675-608 Odivelas.
8º (Avaliação)
O Júri irá avaliar os projectos com os seguintes critérios e
ponderação:
a) Criatividade e originalidade na abordagem do tema
60%;

3. Todos os alunos participantes do Concurso terão
direito a um Diploma de Participação.
11° (Direitos de Propriedade Intelectual)
1. Ao participar no presente concurso, os concorrentes
vencedores, declaram desde logo, ceder ao Município de
Odivelas, em contrapartida dos prémios mencionados no
Artigo ° 10, o direito de uso exclusivo do trabalho.
2. O Município de Odivelas não poderá permitir a
utilização do trabalho por terceiros, sem o consentimento
expresso do seu(s) autor(es).
12° (Disposições Gerais)

b) Rigor e adequação dos conhecimentos demonstrados
face aos temas propostos 40%.

1. Ao participarem no concurso os concorrentes aceitam
as presentes normas de participação.

9° (Júri)
1. O Júri, designado pela Exma. Sra. Vereadora, com o
pelouro da Educação, será constituído por 3 (três)
representantes provenientes de entidades parceiras deste
projecto, nomeadamente, um técnico da Câmara
Municipal de Odivelas, um técnico da Rodoviária de
Lisboa e um técnico da Associação Portuguesa de
Educação Rodoviária.

2. As dúvidas, omissões resultantes da interpretação das
presentes normas serão resolvidas por deliberação
conjunta dos elementos do Júri.

2. A designação dos membros do Júri será efectuada até
ao dia 31 de Março de 2010 e comunicada às escolas do
2.º e 3.º ciclos do Ensino Básico do Concelho de
Odivelas, até 8 de Abril de 2010.

4. Os esclarecimentos são prestados por qualquer meio
escrito, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, para o endereço
electrónico, fax ou morada indicada pelo interessado no
seu pedido.”

3. Ao Júri compete estabelecer os critérios de avaliação
das candidaturas a concurso, tendo em consideração os
objectivos estabelecidos, nomeadamente, no que se refere
à qualidade estética, criatividade e impacto da mensagem.

(Aprovado por unanimidade)

3. Todo e qualquer esclarecimento acerca do presente
Concurso e respectivas normas deve ser solicitado, por
escrito, dirigido à Câmara Municipal de Odivelas.

“EM ODIVELAS…SEGURANÇA TOTAL”

4. Ao Júri compete apurar a turma vencedora do
Concurso a nível do Concelho através da selecção do
melhor trabalho.
5. O Júri reserva-se o direito de não distinguir nenhum
dos trabalhos apreciados, caso não reúna os requisitos de
qualidade necessários.
6. Os resultados do concurso serão divulgados através de
ofício dirigido às escolas das turmas participantes e
publicitados no site da Câmara Municipal de Odivelas, no
dia 25 de Maio de 2010.
7. Das decisões do Júri não haverá recurso.
Ano XI - N.º 6

“SER SEGURO”, PROJECTO DE EDUCAÇÃO RODOVIÁRIA NO
1º CICLO DO ENSINO BÁSICO DO CONCELHO DE ODIVELAS

Normas
de
participação
do
concurso
“Em
Odivelas…Segurança Total”, concurso dirigido às turmas
do 4.° ano, do 1.° ciclo do Ensino Básico da Rede Pública,
no âmbito do projecto de Educação Rodoviária do 1º
Ciclo do Ensino Básico do Concelho de Odivelas,
abarcando seis freguesias do concelho de Odivelas, que
efectuaram a sua inscrição no ano lectivo de 2009/2010,
no Projecto SerSeguro. Tem como objectivo a elaboração
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de um trabalho de expressão plástica alusivo ao tema da
Educação Rodoviária. Dos trabalhos apresentados pelas
turmas aderentes ao Projecto, será seleccionado o melhor,
ao qual será atribuído o Prémio Concelho. Paralelamente,
serão atribuídas 5 (cinco) Menções Honrosas às escolas,
uma por freguesia, cuja turma tenha apresentado o melhor
trabalho, de acordo com o proposto na informação nº
interno/2010/2982, de 2010-03-15.

5° (Destinatários)
Este Concurso é dirigido ás turmas do 4.° ano, do 1.°
ciclo do Ensino Básico da Rede Pública, sitas em 6 (seis)
freguesias do concelho de Odivelas, que efectuaram a sua
inscrição no ano lectivo de 2009/2010, no Projecto
SerSeguro.
6° (Condições de Participação)

Aceitação do patrocínio de 156 capacetes de ciclista no
valor total de € 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta euros),
por parte da Companhia de Seguros Império Bonança,
S.A., nas condições da informação referida.

1. As turmas deverão apresentar um trabalho colectivo
com as seguintes características:
a) Trabalho de expressão plástica livre a ser exposto na
Exposição Serseguro, patente no Odivelas Parque, de 23 a
29 de Abril de 2010;

«Concurso “Em Odivelas... Segurança Total”
NORMAS DE PARTICIPAÇÃO

b) Slogan a introduzir
Odivelas...Segurança Total”;

1° (Finalidade)
As presentes normas visam estabelecer as bases de
funcionamento do Concurso “Em Odivelas … Segurança
Total” a realizar no âmbito do Projecto SerSeguro Educação Rodoviária no 1.° Ciclo do Ensino Básico do
Concelho de Odivelas.
2° (Objecto)

no

Trabalho

-

“Em

c) Os trabalhos deverão abordar, obrigatoriamente, um
dos temas seguintes:
A) O Peão e a Segurança Rodoviária
B) Condutores e Passageiros (cadeirinhas e cintos de
segurança)
C) A Localização da minha Escola e o Ambiente
Rodoviário

O presente concurso destina-se a seleccionar, em cada
uma das 6 (seis) freguesias, a turma que fará a campanha
de Educação Rodoviária junto da comunidade local, na
respectiva freguesia.

d) A concepção é da responsabilidade exclusiva dos
alunos, sob a orientação dos professores, com recurso a
qualquer material (canetas de feltro, lápis, tintas...);

3° (Organização)

e) A apresentação dos trabalhos é livre, podendo ser um
desenho, uma maquete, uma escultura ou qualquer outra
forma de expressão plástica;

A presente iniciativa é da responsabilidade do Município
de Odivelas (entidade promotora) através da Câmara
Municipal-Departamento
Sociocultural/Divisão
de
Projectos Sócio-Educativos.
4° (Objectivos)

g) A entidade promotora reserva-se o direito de integrar
no trabalho seleccionado, os logótipos do Município e das
entidades patrocinadoras do evento.

A presente iniciativa visa:
1. Permitir a reflexão de alunos e professores sobre as
questões da segurança rodoviária, com vista a promover
comportamentos e atitudes responsáveis e de cidadania
activa;
2. Valorizar o trabalho desenvolvido pelas escolas do 1.º
ciclo do Ensino Básico no âmbito da Educação
Rodoviária junto da comunidade educativa;
3. Proporcionar aos alunos práticas pedagógicas
significativas mediante o desenvolvimento de trabalhos
colectivos que visam qualificar a acção de sensibilização
junto da comunidade local;
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f) Na frente dos trabalhos constarão os seguintes
elementos: identificação do estabelecimento de ensino,
turma e nome do professor responsável;

2. Os concorrentes são responsáveis pela originalidade dos
trabalhos apresentados, garantindo a sua autoria e
assumindo toda a responsabilidade decorrente de
reclamações de terceiros no que diz respeito a direitos de
autor e direitos conexos.
7° (Metodologia e Prazo de Entrega dos Trabalhos)
Os trabalhos serão entregues até ao dia 22 de Abril de
2010, das 14h30 às 18h30, no Odivelas Parque, no Cais de
Descarga A.
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8° (Avaliação)

11º (Direitos de Propriedade Intelectual)

O Júri irá avaliar os projectos com os seguintes critérios e
ponderação:

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

a) Criatividade e originalidade na abordagem do tema
40%;
b) Rigor e adequação dos conhecimentos demonstrados
face aos temas propostos 60%.

2. O Município de Odivelas não poderá permitir a
utilização do trabalho por terceiros, sem o consentimento
expresso do seu(s) autor(es).

9° (Júri)

12° (Disposições Gerais)

1. O Júri, designado pela Exma. Sra. Vereadora, com o
pelouro da Educação, será constituído por 5 (cinco)
personalidades provenientes de entidades parceiras deste
projecto com créditos firmados na área da Educação e
Prevenção Rodoviária e da Câmara Municipal de Odivelas.

1. Ao participarem no concurso os concorrentes aceitam
as presentes normas de participação.

2. A designação dos membros do Júri será efectuada até
ao dia 26 de Março de 2010 e comunicada ás escolas
inscritas no Projecto SerSeguro até ao dia 31 de Março de
2010.

3. Todo e qualquer esclarecimento acerca do presente
Concurso e respectivas normas deve ser solicitado por
escrito e dirigido à Câmara Municipal de Odivelas.

3. O Júri apurará a turma vencedora do Concurso a nível
do Concelho, e seleccionará por Freguesia a turma que
apresentar o melhor trabalho.
4. O Júri reserva-se o direito de não distinguir nenhum
dos trabalhos apreciados, caso não reúna os requisitos de
qualidade necessários.

2. As dúvidas, omissões resultantes da interpretação das
presentes normas serão resolvidas pelo Júri.

4. Os esclarecimentos serão prestados por qualquer meio
escrito, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, para o endereço
electrónico, fax ou morada indicada pelo interessado no
seu pedido.»
(Aprovado por unanimidade)

5. Os resultados do concurso serão divulgados no dia 26
de Abril de 2010 através de ofício dirigido às escolas das
turmas participantes e publicitados no site da Câmara
Municipal de Odivelas, com o seguinte endereço
electrónico: www.cm-odivelas.pt.
6. Das decisões do Júri não haverá recurso.

PASSEIO SÉNIOR

PASSEIO SÉNIOR 2010

Realização da iniciativa “Passeio Sénior 2010”, de acordo
com o proposto na informação nº interno/2010/3061, de
2010-03-16.

10º (Prémios)
1. O prémio concelho e as 5 (cinco) Menções Honrosas
serão entregues no dia 29 de Abril de 2010, da seguinte
forma:

“(…)
Em termos de organização, propõe-se adoptar a seguinte
metodologia:

a) Prémio Concelho - Computador portátil, no valor de
279€ (duzentos e setenta e nove euros) à escola, cuja
turma tenha apresentado o melhor trabalho.

Horário: Partida às 08h00, em locais a combinar nas
freguesias do Concelho. Regresso pelas 17h30.

b) Menções Honrosas - Leitor de DVD, no valor de
39,99€ (trinta e nove euros e noventa e nove cêntimos), à
escola, por freguesia, cuja turma tenha apresentado o
melhor trabalho, com excepção das escolas sitas na
freguesia onde foi atribuído o prémio referido na alínea
anterior.

Universo/Destinatários: 1500 munícipes de ambos os
sexos, com idade igual ou superior a 65 anos à data de 1
de Maio. Excepcionalmente, podem fazer-se acompanhar
dos seus conjugues e/ou descendentes adultos que
apresentem grau de incapacidade comprovada, através da
apresentação de documento médico, e desde que nessa
data não tenham quem cuide deles.

2. Os alunos e professores das turmas distinguidas
receberão capacetes de ciclista.

Ano XI - N.º 6

Datas: 4, 6, 11, 14 e 21 de Maio, com 300 participantes em
cada dia.
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Divulgação: serão elaborados cartazes informativos
alusivos à iniciativa, fazendo referência às respectivas
condições de inscrição/participação. Os cartazes serão
distribuídos pelas Juntas de Freguesia, instituições que
trabalham com a população idosa, bem como, outros
serviços da comunidade.
Inscrições:
Sugere-se que sejam efectuadas nas sete Juntas de
Freguesia, da área de residência do participante, e ainda na
Tesouraria da Câmara Municipal de Odivelas, sita na
Avenida D. Dinis, para os munícipes de Odivelas.
Importa referir que, caso esta proposta mereça
autorização será remetido um fax às Juntas de Freguesia a
solicitar a sua colaboração.

A recepção do valor será efectuada, nas respectivas Juntas
de Freguesia, no acto das inscrições e posteriormente
enviado, conjuntamente com as fichas de inscrição, para a
Divisão de Assuntos Sociais.
Método de Selecção: por ordem de inscrição, desde que
cumpram os requisitos atrás referidos. Dada a natureza
desta iniciativa assim como ao elevado número de
participantes não serão considerados outros métodos de
selecção.

Dia

4

6

16

Freguesia

N.° de
inscrições

Famões

75

Olival Basto

100

Ramada

125

Caneças

125

Pontinha

25

Póvoa de Santo Adrião

150

300

14

Odivelas

300

21

Odivelas

300

Período de inscrições: 5 a 13 de Abril 2010.
(…)”
(Aprovado por unanimidade)

SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES

PROJECTO “VAMOS LIMPAR PORTUGAL”
ACEITAÇÃO DE PATROCÍNIOS

Aceitação, no âmbito do projecto “Vamos limpar
Portugal”, do patrocínio da CIN – Corporação Industrial
do Norte, SA, através da cedência de tintas nas cores de
amarelo, azul e verde, apoio com um valor estimado de
185€ sem IVA, do patrocínio do Hipermercado Feira
Nova, através da cedência de 250 garrafas de água de 0.5l,
apoio com um valor aproximado de 20€, do patrocínio da
EGEO – Gestão de Resíduos, Lda., através da cedência
de 100 pares de luvas e 200 sacos para limpeza dos
espaços verdes, cujo valor é de 182.60€, num total de €
387,60, de acordo com o proposto na informação nº
interno/2010/3195, de 2010-03-18.
(Aprovado por unanimidade)

As inscrições para a iniciativa “Passeio Sénior” foram
calculadas proporcionalmente tendo por base os dados
sobre a população residente com 65 ou mais anos, por
freguesia.
Distribuição por dias e Freguesias:

Pontinha

Forma de Organização: Após terminadas as inscrições, a
DAS procederá á organização das listagens de
participantes por dia.

No acto da inscrição, os interessados devem apresentar
bilhete de identidade, cartão de eleitor e cartão de
contribuinte ou em alternativa o cartão de cidadão, e uma
comparticipação no valor de €5,00 (cinco euros).
A proposta de comparticipação, já solicitada em anos
anteriores, tem como objectivo diminuir o número de
desistências
incutindo
a
responsabilidade
do
“compromisso-presença”, pelo que não se procederá ao
reembolso do valor comparticipado.
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PROJECTO HIPOTERAPIA DE ODIVELAS
ACEITAÇÃO DE DOAÇÃO

Aceitação da doação da Sociedade Comercial por quotas
“VIMAPA, Lda”, ao Município de Odivelas, de uma
plataforma com degraus e rampas adaptadas à prática da
equitação terapêutica, no âmbito do projecto “Hipoterapia
de Odivelas”, de acordo com o proposto na informação
n.º Interno/2010/2766, de 2010.03.09.
(Aprovado por unanimidade)

PRÉMIOS NUTRITION AWARDS 2010
PROPOSTA DE CANDIDATURA

Candidatura aos prémios Nutrition Awards 2010 - que
têm como objectivo reconhecer e difundir projectos,
produtos e serviços na área da nutrição humana em
6 de Abril de 2010
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Portugal, nas categorias de Saúde Pública, Nutrição
Clínica, Inovação, Qualidade e Segurança Alimentar e
Investigação em Ciências da Nutrição - através do
Programa Municipal da Prevenção de Obesidade Infantil
“Saber Comer para melhor Crescer” – Programa de
Avaliação e Aconselhamento Nutricional (PAAN), que se
enquadra na categoria de Saúde Pública (que premeia
projectos e iniciativas que tenham como objecto a saúde
pública), por pretender promover a saúde e efectuar a
prevenção da doença, em particular os aspectos
relacionados com alimentação, o excesso de peso e a
obesidade, de acordo com o proposto na informação n.º
Interno/2010/2800, de 2010.03.10.

GRUPO RECREATIVO E CULTURAL DE FAMÕES
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL

Atribuição de apoio, sob a forma de transporte, ao Grupo
Recreativo e Cultural de Famões, no âmbito do Programa
de Apoio ao Associativismo Desportivo de Odivelas
(PAADO) - Medida 6, a realizar em veículo municipal no
dia 11 de Abril de 2010, para deslocação a Ribamar, de
acordo com o proposto na informação n.º
Interno/2010/2806, de 2010.03.10.
(Aprovado por unanimidade)

(Aprovado por unanimidade)

ODIVELAS BASKET CLUBE
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL

TÉNIS CLUBE DA PÓVOA DE SANTO ADRIÃO
APOIOS À 7.ª EDIÇÃO DO OPEN CONCELHO DE ODIVELAS

Atribuição de apoios, abaixo mencionados, ao Ténis
Clube da Póvoa de Santo Adrião, no valor total estimado
de €2.409,71, no âmbito do Programa de Apoio ao
Associativismo Desportivo de Odivelas (PAADO) Medida 3, para a realização da 7.ª Edição do Open
Concelho de Odivelas, prevista para os dias 25 de Abril a
2 de Maio de 2010, nos campos de ténis da Póvoa de
Santo Adrião, de acordo com o proposto na informação
n.º Interno/2010/2908, de 2010.03.12:
-cedência de uma carrinha de nove lugares para transporte
de atletas, residentes a mais de 50Km do local das provas,
para a Quinta das Águas Férreas durante os dias do
Torneio;
-cedência da Quinta das Águas Férreas para alojamento de
quinze atletas, com entrada no dia 25 de Abril e saída a dia
2 de Maio;
-cedência de aparelhagem de som e respectivo técnico, a
estar presente no local dos jogos, nos dias 2 de Maio de
2010, entre as 8 horas e as 20 horas;
-oferta de seis troféus alusivos à modalidade e uma placa,
num valor estimado de €627,60;
Resumo das Despesas
Inerentes ao Apoio Municipal a este Torneio
Tipos de Apoio

Valor

Troféus

€627,60*

Transportes

€1.300,16**

Alojamento

€481,95**

Total de Apoios

€2.409,71

*Valor Estimado

**Custos Indirectos

Atribuição de apoio, sob a forma de transporte, ao
Odivelas Basket Clube, no âmbito do Programa de Apoio
ao Associativismo Desportivo de Odivelas (PAADO) Medida 6, a realizar em veículo municipal no dia 18 de
Abril de 2010, para deslocação a Torres Vedras, de acordo
com o proposto na informação n.º Interno/2010/2812,
de 2010.03.10.
(Aprovado por unanimidade)

GINÁSIO CLUBE DE ODIVELAS
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL

Atribuição de apoio, sob a forma de transporte, ao
Ginásio Clube de Odivelas, no âmbito do Programa de
Apoio ao Associativismo Desportivo de Odivelas
(PAADO) - Medida 6, a realizar em veículo municipal no
dia 24 de Abril de 2010, no dia 8 de Maio de 2010 e no dia
15 de Maio de 2010, para deslocação a Lagos, Estarreja e
Gaia, respectivamente, de acordo com o proposto na
informação n.º Interno/2010/3037, de 2010.03.16.
(Aprovado por unanimidade)

CENTRO DE DIA PARA A TERCEIRA IDADE DE OLIVAL BASTO
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL

Atribuição de apoio, sob a forma de transporte, ao Centro
de Dia para a Terceira Idade, no âmbito do Programa de
Apoio às Entidades Sociais de Odivelas (PAESO) Subprograma D, a realizar em veículo municipal nos dias
3 e 8 de Maio de 2010 (ida e volta respectivamente), para
deslocação a Aveiro, de acordo com o proposto na
informação n.º Interno/2010/1965, de 2010.03.12.
(Aprovado por unanimidade)

(Aprovado por unanimidade)
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INSTITUTO PORTUGUÊS DE PEDAGOGIA INFANTIL
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL

com o proposto na informação n.º Interno/2010/2876,
de 2010.02.11.

Atribuição de apoio, sob a forma de transporte, ao
Instituto Português de Pedagogia Infantil, no âmbito do
Programa de Apoio às Entidades Sociais de Odivelas
(PAESO) - Subprograma D, a realizar em veículo
municipal no dia 29 de Março de 2010, no dia 30 de
Março de 2010, no dia 7 de Abril de 2010 e no dia 9 de
Abril de 2010, para deslocação a Coruche, Parque das
Nações, Lisboa, Santarém e Monte Selvagem,
respectivamente, de acordo com o proposto na
informação n.º Interno/2010/3009, de 2010.03.15.
(Aprovado por unanimidade)

ASSOCIAÇÃO GUIAS DE PORTUGAL
1.ª COMPANHIA DE ODIVELAS
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL

Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte, à
Associação Guias de Portugal, no âmbito do Programa de
Apoio ao Associativismo Juvenil do Concelho de Odivelas
(PAJO) – Programa D, a realizar em veículo municipal
nos dias 27 e 31 de Março de 2010 (ida e volta
respectivamente), para deslocação a Samora Correia, de
acordo com o proposto na informação n.º
Interno/2010/2932, de 2010.03.12.
(Aprovado por unanimidade)

JUNTA DE FREGUESIA DA PONTINHA
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL

Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte, à
Junta de Freguesia da Pontinha, enquadrável no disposto
na alínea b) do número 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99,
de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei 5A/2002, de 11 de Janeiro, a realizar em veículo municipal
nos dias 11 e 16 de Outubro de 2010 (ida e volta,
respectivamente), para deslocação a Aveiro, de acordo
com o proposto na informação n.º Interno/2010/2886,
de 2010.03.11.
(Aprovado por unanimidade)

JUNTA DE FREGUESIA DA PONTINHA
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL

Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte, à
Junta de Freguesia da Pontinha, enquadrável no disposto
na alínea b) do número 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99,
de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei 5A/2002, de 11 de Janeiro, a realizar em veículo municipal
nos dias 7 e 12 de Junho de 2010 (ida e volta,
respectivamente), para deslocação a Portimão, de acordo
18

(Aprovado por unanimidade)

CENTRO COMUNITÁRIO PAROQUIAL DE FAMÕES
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL

Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte, ao
Centro Comunitário Paroquial de Famões, no âmbito do
Programa de Apoio às Entidades Sociais de Odivelas
(PAESO) - Subprograma D, a realizar em veículo
municipal no dia 30 de Março de 2010, no dia 11 de Maio
de 2010, no dia 21 de Junho de 2010, no dia 23 de Junho
de 2010 e no dia 28 de Junho de 2010, para deslocação a
Coimbra, à Figueira da Foz, a Lisboa, a Montachique, a
Setúbal, de acordo com o proposto na informação n.º
Interno/2010/2915, de 2010.03.12.
(Aprovado por unanimidade)

ESCOLA SECUNDÁRIA DE ODIVELAS
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL

Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte, à
Escola Secundária de Odivelas, enquadrável no disposto
na alínea l) do n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18
de Setembro, alterada e republicada pela Lei 5-A/2002, de
11 de Janeiro, a realizar em veículo municipal no dia 17 de
Abril de 2010, para deslocação à Damaia e São Domingos
de Rana, de acordo com o proposto na informação n.º
Interno/2010/3007, de 2010.03.15.
(Aprovado por unanimidade)

ASSOCIAÇÃO DE JARDINS ESCOLAS JOÃO DE DEUS
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL

Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte, à
Associação de Jardins Escolas João de Deus, enquadrável
no disposto na alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º
169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei
5-A/2002, de 11 de Janeiro, a realizar em veículo
municipal no dia 31 de Março de 2010 e no dia 7 de Abril
de 2010, para deslocação a Lisboa e a Castelo Branco,
respectivamente, de acordo com o proposto na
informação n.º Interno/2010/3072, de 2010.03.16.
(Aprovado por unanimidade)
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SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO CAUÇÃO
BAIRRO DAS GRANJAS NOVAS, LOTE 103 – RAMADA

URBANISMO

RECEPÇÃO PROVISÓRIA DAS OBRAS DE REPERFILAMENTO
DA AV. PROFESSOR DR. AUGUSTO ABREU LOPES
E RUA AQUILINO RIBEIRO, ODIVELAS – PROCESSO N.º 2249/L

Homologação do auto de vistoria para recepção provisória
das obras de reperfilamento da Av. Professor Dr. Augusto
Abreu Lopes e da Rua Aquilino Ribeiro, na Freguesia de
Odivelas, referente ao alvará de loteamento n.º 15/96, e
redução da caução prestada sob a forma de garantia
bancária, nas condições da informação dos serviços n.º
47/OS/DLOP, de 2010.03.17, de acordo com o proposto
na folha 2763, ambas constantes do processo n.º 2249/L.

Substituição de hipoteca legal, constituída sobre o Lote
103, inserido no Bairro das Granjas Novas, Freguesia da
Ramada, pelo depósito caução n.º 836, em nome da Firma
João M. D. Santos – Sociedade de Construções, Lda,
efectuado na Caixa Geral de Depósitos, a favor da Câmara
Municipal de Odivelas, no valor de € 386,50 (trezentos e
oitenta e seis euros e cinquenta cêntimos), para garantir a
boa execução das obras de urbanização referentes ao
Alvará n.º 1/2000, de 31 de Janeiro, de acordo com o
proposto na informação n.º 34/PC/DRU/DGOU/2010,
de 2010.03.02.
(Aprovado por unanimidade)

(Aprovado por maioria)
SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO CAUÇÃO
BAIRRO SOL NASCENTE, LOTE 150 – FAMÕES
SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO CAUÇÃO
BAIRRO DAS GRANJAS NOVAS, LOTE 90 – RAMADA

Substituição de hipoteca legal, constituída sobre o Lote
90, inserido no Bairro das Granjas Novas, Freguesia da
Ramada, pelo depósito caução n.º 2507, em nome de Rui
Miguel Paulos Prata, efectuado na Caixa Geral de
Depósitos, a favor da Câmara Municipal de Odivelas, no
valor de € 475,00 (quatrocentos e setenta e cinco euros),
para garantir a boa execução das obras de urbanização
referentes ao Alvará n.º 1/2000, de 31 de Janeiro, de
acordo com o proposto na informação n.º
45/PC/DRU/DGOU/2010, de 2010.03.11.

Substituição de hipoteca legal, constituída sobre o Lote
150, inserido no Bairro Sol Nascente, Freguesia de
Famões, pelo depósito caução n.º 974, em nome de
Agostinho Ribeiro Alves, efectuado na Caixa Geral de
Depósitos, a favor da Câmara Municipal de Odivelas, no
valor de € 3.083,88 (três mil e oitenta e três euros e oitenta
e oito cêntimos), para garantir a boa execução das obras
de urbanização referentes ao Alvará n.º 5/2007, de 27 de
Dezembro, de acordo com o proposto na informação n.º
37/PC/DRU/DGOU/2010, de 2010.03.03.
(Aprovado por unanimidade)

(Aprovado por unanimidade)
SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO CAUÇÃO
BAIRRO TRIGACHE NORTE – AUGI I, LOTE 174 – FAMÕES
SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO CAUÇÃO
BAIRRO DAS GRANJAS NOVAS, LOTE 100 – RAMADA

Substituição de hipoteca legal, constituída sobre o Lote
100, inserido no Bairro das Granjas Novas, Freguesia da
Ramada, pelo depósito caução n.º 845, em nome da Firma
João M. D. Santos – Sociedade de Construções, Lda,
efectuado na Caixa Geral de Depósitos, a favor da Câmara
Municipal de Odivelas, no valor de € 471,50 (quatrocentos
e setenta e um euros e cinquenta cêntimos), para garantir a
boa execução das obras de urbanização referentes ao
Alvará n.º 1/2000, de 31 de Janeiro, de acordo com o
proposto na informação n.º 35/PC/DRU/DGOU/2010,
de 2010.03.02.

Substituição de hipoteca legal, constituída sobre o Lote
174, inserido no Bairro Tigache Norte – AUGI I,
Freguesia de Famões, pelo depósito caução n.º 2373, em
nome de Maria Celeste Farinha Santos, efectuado na Caixa
Geral de Depósitos, a favor da Câmara Municipal de
Odivelas, no valor de € 2.774,30 (dois mil setecentos e
quarenta e quatro euros e trinta cêntimos), para garantir a
boa execução das obras de urbanização referentes ao
Alvará n.º 5/2001, de 14 de Maio, de acordo com o
proposto na informação n.º 18/PC/DRU/DGOU/2010,
de 2010.02.12.
(Aprovado por unanimidade)

(Aprovado por unanimidade)
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Considerando a tradição de reunião familiar existente
nesta quadra festiva, com a consequente saída de muitos
munícipes para fora da área metropolitana de Lisboa,
prevê-se que a afluência de utentes à Biblioteca Municipal,
no dia 3 de Abril - sábado de Páscoa - seja muito inferior
ao habitual.

UNIDADES ORGÂNICAS

DESPACHOS

Pelo que, determino, nos termos da competência que me é
atribuída pela alínea a), do n.º 2, do artigo 68.°, da Lei n.º
169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5A/2002, de 11 de Janeiro, e rectificada pelas declarações
de rectificação n°s 4/2002, de 6 de Fevereiro e 9/2002, de
5 de Março, que no próximo dia 3 de Abril, seja concedida
tolerância de ponto aos trabalhadores municipais que
exercem funções na Biblioteca Municipal D. Dinis.

PRESIDÊNCIA

DESPACHO N.º 40/PRES/2010

Solicito àquele serviço que proceda à divulgação deste
Despacho, afixando-o nas respectivas portas, para que o
mesmo seja do conhecimento antecipado dos Munícipes.

Assunto: Tolerância de ponto.
Considerando a tradição existente no sentido da
concessão de tolerância de ponto nos serviços públicos na
época da Páscoa, determino, nos termos da competência
que me é atribuída pela al. a), do n.º 2, do art. 68.º, da Lei
n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5A/2002, de 11 de Janeiro, pelas Declarações de
Rectificação n.º 4/2002, de 6 de Fevereiro e n.º 9/2002,
de 5 de Março e pela Lei n.º 67/2007, de 31 de
Dezembro, que no período da tarde do próximo dia 1, e
no dia 5 de Abril de 2010, seja concedida tolerância de
ponto aos trabalhadores municipais.
Ficam excepcionados do presente despacho, os
trabalhadores da Loja do Cidadão que, pela especificidade
desse espaço, usufruirão de tolerância de ponto, nos
termos a acordar entre os trabalhadores e a coordenação
da Loja.
Ficam, igualmente, excepcionados do disposto no
presente Despacho, os serviços que, atento o carácter
imprescindível do seu funcionamento, não possam
dispensar os seus trabalhadores, caso em que os mesmos
usufruirão da referida dispensa em momento posterior, a
acordar com o respectivo superior hierárquico.
Solicito, todavia, a todos os serviços que prestam
atendimento ao público que procedam a divulgação deste
despacho, afixando-o nas respectivas portas, para que o
mesmo seja do conhecimento antecipado dos Munícipes.
Odivelas, 24 de Março de 2010
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
(Susana de Carvalho Amador)

DESPACHO N.º 041/PRES/2010

Assunto: Tolerância de Ponto - Sábado de Páscoa
Trabalhadores da Biblioteca Municipal D. Dinis
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Odivelas, 24 de Março de 2010
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
(Susana de Carvalho Amador)

DESPACHO N.º 42/PRES/2010

Assunto: Plano Municipal para a Igualdade de Género
Na 24ª Reunião da Câmara Municipal de Odivelas,
realizada em 19 de Dezembro de 2007, foi deliberada a
nomeação da Dra. Eduarda Barros como Conselheira
Municipal para a Igualdade, cujas tarefas, nos termos do
protocolo celebrado com a Comissão pare a Igualdade de
Género, incluem:
• assegurar a consultoria na definição de medidas com
vista á integração de uma perspectiva de género nas
decisões e acções a implementar pela autarquia;
•
dinamização,
concretização,
coordenação.
acompanhamento e avaliação de politicas e acções
concertadas nesta matéria, promovendo a igualdade entre
homens e mulheres.
Através do Despacho n.º 204/PRES/2009 determinei que
a Conselheira Municipal para a Igualdade apresentasse, até
ao dia 30 de Março de 2010, o “Plano Municipal para a
Igualdade de Género”, o qual deverá conter o diagnóstico
da situação concelhia actual, a descrição das actividades a
realizar, os objectivos a prosseguir, os recursos destinados,
a identificação dos parceiros e os resultados esperados.
Entretanto, tendo na 3ª Reunião da Câmara Municipal de
Odivelas, realizada em 10 de Fevereiro de 2010 sido
deliberada a recondução da Dra. Eduarda Barros como
Conselheira Municipal para a Igualdade, torna-se
necessário redefinir os prazos inicialmente previstos.
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Assim, determino a prorrogação do prazo previsto no
Despacho n ° 204/PRES/2010 para a apresentação do
“Plano Municipal para a Igualdade de Género”, até 30 de
Setembro de 2011.

4. Os elementos referidos devem ser remetidos ao G.A.I,
via Gestão Documental (EDOC).
Anexos:
Modelo I - Controle da receita prevista e cobrada;
Modelo II - Controle da receita devida por processo
contra-ordenacionais e de execução fiscal;
Modelo III - Controle das Dívidas de Terceiros à C.M.O.

Odivelas, 26 de Março de 2010
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
(Susana de Carvalho Amador)

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
(Susana de Carvalho Amador)
DESPACHO N.º 43/PRES/2010

Assunto: Avaliação do grau de eficiência e eficácia de
arrecadação das receitas municipais.
Nos termos do ponto 6, da alínea a), do n.º 2 do artigo 4.º
e alínea b), do n.º 1 do artigo 20.° do Regulamento
Orgânico do Município de Odivelas, Macroestrutura e
Classificador Orgânico, aprovado na 4.ª Sessão
Extraordinária da Assembleia Municipal, realizada em 29
de Maio de 2008, publicado no Boletim Municipal n.º 10,
de 3 de Junho de 2008, no Diário da República n.º 123,
Série II, de 27 de Junho de 2008, e nos termos do artigo
1°, e da alínea c) do n.º 1, do artigo 2.°, do Regulamento
de Auditoria Interna da C.M.O., aprovado na 3.ª Reunião
Ordinária, de 14 de Fevereiro de 2007, publicado no
Boletim Municipal, n.º 3, de 27 de Fevereiro de 2007,
compete ao G.A.I. avaliar o grau de eficiência e eficácia da
cobrança das receitas municipais.
Para tal desígnio, todos os serviços municipais que no
âmbito das suas atribuições cobram receitas, devem estar
envolvidos, no sentido de uma maior responsabilização no
exercício desta competência municipal, numa atitude próactiva que, do lado da despesa tem a sua correspondência
na boa utilização e gestão dos dinheiros públicos.
Assim determino:

DESPACHO N.º 44/PRES/2010

Assunto: Nomeação da Eng.ª Lúcia Maria Pedro Inês, no
cargo de Coordenadora do Sector de Obras por
Administração Directa, da Divisão de Instalações e
Equipamentos Municipais
Considerando que o recurso à subdelegação constitui uma
medida indispensável ao correcto exercício da gestão dos
serviços num quadro de responsabilidades partilhadas e
assumidas aos diferentes níveis da escala hierárquica, e ao
abrigo do artº. 64° alínea f) do ROMO, nomeio, a Eng.ª
Lúcia Maria Pedro Inês, Técnica Superior, do Mapa de
Pessoal da Câmara Municipal de Odivelas, como
Coordenadora do Sector de Obras por Administração
Directa, da Divisão de Instalações e Equipamentos
Municipais, do Departamento de Obras Municipais e
Transportes.
A presente nomeação produz efeitos a partir do dia 01 de
Abril de 2010.
Odivelas, 30 de Março de 2010.
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
(Susana de Carvalho Amador)

1. Até ao dia 8 de cada mês, os serviços cobradores de
receita, remetam, ao G.A.I., devidamente preenchidos
pelo seu responsável, os modelos em anexo que dizem
respeito ao controle da receita;
2. A Divisão Financeira deve remeter ao G.A.I.,
respeitando o mesmo período temporal, os elementos que
disponha da receita efectivamente cobrada, estruturandoos, com as devidas adaptações ao seu âmbito funcional e
ao da Tesouraria;
3. O GA.I., cruzará os elementos recebidos, aferindo da
sua consistência e fundamentação apresentada pelos
diversos serviços, e remeterá ao Gabinete da Presidência
até ao final do mês, um relatório mensal, cujo conteúdo
espelhará as conclusões a que chegue, acompanhado das
propostas que, sobre o assunto julgue pertinentes fazer,
por forma a habilitar correcções e a fixação de objectivos
no âmbito da obtenção de recursos financeiros.
Ano XI - N.º 6

DESPACHO N.º 45/PRES/2010

Assunto: Calendarização do controlo e monitorização do
Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, de Corrupção e
Infracções Conexas - Ano de 2010
O Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, de Corrupção
e Infracções Conexas foi aprovado na 3.ª Reunião
Extraordinária da CMO, realizada no dia 30 de Dezembro
de 2009, e publicado no Boletim Municipal das
Deliberações e Decisões, n.º 24, de 31 de Dezembro.
No ponto IV, é referido que compete aos dirigentes
municipais a implementação das medidas nele propostas e
ao Gabinete de Auditoria Interna o acompanhamento da
execução do mesmo, devendo:
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1. Elaborar relatórios de acompanhamento trimestrais,
indicando a implementação e a execução das medidas
propostas;

DGAF/DA, após o despacho de autorização da iniciativa
pela Presidente da Câmara, e com a antecedência mínima
de 20 dias sobre a data da realização da iniciativa.

2. Para efeito do cumprimento do disposto no ponto
anterior, os responsáveis das unidades orgânicas devem
preencher o Anexo I - Relatório de Acompanhamento e
remeter ao CAI em suporte informático, segundo
calendarização anualmente definida;

3. Todo o pedido de material de suporte/apoio deve ser
fundamentado pelos serviços quer quanto aos meios a
utilizar quer quanto às quantidades.

3. Elaborar o relatório anual sobre a execução do Plano e
remeter ao Conselho de Prevenção da Corrupção e ao
Órgão Executivo.

4. A execução dos materiais para as iniciativas, ou outros
materiais necessários ao bom desempenho de funções das
unidades orgânicas, quer sejam produzidos interna ou
externamente, só poderá ocorrer mediante prévia
autorização do(a) Vereador(a) com competências
delegadas no serviço promotor da iniciativa.

Assim, é fixada a seguinte calendarização:
5. O presente despacho entra em vigor na presente data.
Data limite de remessa do
documento ao G.A.I. pelas
unidades orgânicas
2010.04.06
2010.07.06
2010.10.06
2010.12.02

Data de remessa do
Relatório à
Presidência pelo
G.A.I.
2010.04.13
2010.07.13
2010.10.13
2010.12.07

Odivelas, 30 de Março de 2010
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
(Susana de Carvalho Amador)

OUTROS DESPACHOS

Compete ao Gabinete de Auditoria Interna remeter aos
Senhores Dirigentes, responsáveis pelas diversas unidades
orgânicas, em suporte informático, o Anexo I - Relatório
de Acompanhamento.

Assunto: Subdelegação de competências

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
(Susana de Carvalho Amador)

ANTÓNIO HENRIQUE MOREIRA DE SOUSA,

DESPACHO N.º 46/PRES/2010

Assunto: Procedimentos para a realização de iniciativas e
execução de materiais
A realização de iniciativas pelos serviços municipais só
pode ser promovida após despacho de autorização da
Presidente da Câmara, conforme o n.º 2 do Despacho n.º
13/PRES/2010.
No mesmo sentido importa estabelecer regras para a
execução de materiais de suporte/apoio, quer sejam
produzidos interna ou externamente, e que se destinem à
realização dessas mesmas iniciativas.
Assim, determino:
1 A realização de qualquer iniciativa deverá ser
comunicada ao Gabinete da Presidência com a
antecedência mínima de 30 dias sobre a data da sua
realização, sob pena de esta não se realizar.
2. Qualquer pedido de material de suporte/apoio para as
iniciativas deve ser solicitado ao GCRPP ou ao
22

DESPACHO N.º 02/DDGOU/2010

Director do
Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico da
Câmara Municipal de Odivelas, no uso das competências
em mim delegadas pela Presidente da Câmara Municipal
de Odivelas, pelo Despacho n.º 136/PRES/2009, e nos
termos da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, com as
alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de
Janeiro, no n.º 2 do artigo 8.º, n.º 10 do artigo 11.º do
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as
alterações introduzidas pela Lei n.º 60/2007 de 4 de
Setembro, e ao abrigo do disposto nos artigos 35.º e 36.º
do Código do Procedimento Administrativo, aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, com a
redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de
Janeiro, pelo presente despacho SUBDELEGO na
Técnica Superior (Arquitectura) Ana Teresa Chitas
Pacheco, as competências que a seguir se enunciam e que
serão exercidas no âmbito da Divisão de Licenciamento
de Obras Particulares:
1. Assinar ou visar a correspondência da Câmara
Municipal, com excepção da dirigida a organismos ou
entidades públicos;
2. No quadro do competente mapa, autorizar férias e
acumulação de férias, com excepção das referentes ao
pessoal dirigente;
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3. Visar informações, mapas e relatórios de assiduidade:
4. Justificar faltas no âmbito do serviço, com excepção das
referidas no artigo 71.º do Estatuto Disciplinar;
5. Visar os boletins de horas extraordinárias e de ajudas de
custe, confirmando a informação neles constante e a sua
conformidade com os limites legalmente estabelecidos;

1. Assinar ou visar a correspondência da Câmara
Municipal, com excepção da dirigida a organismos ou
entidades públicos;
2. No quadro do competente mapa, autorizar férias e
acumulação de férias, com excepção das referentes ao
pessoal dirigente;
3. Visar informações, mapas e relatórios de assiduidade;

6. Autorizar termos de abertura e encerramento em livros
sujeitos a essa formalidade designadamente livros de obra;
7. Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias
autenticadas aos interessados, relativas a processos ou
documentos constantes de processos arquivados, e que
careçam de despacho ou deliberação dos eleitos locais,
com respeito pelas salvaguardas estabelecidas por lei;
8. Autorizar a restituição aos interessados de documentos
juntos a processos;

4. Justificar faltas no âmbito do serviço, com excepção das
referidas no artigo 71.º do Estatuto Disciplinar:
5. Visar os boletins de horas extraordinárias e de ajudas de
custo, confirmando a informação neles constante e a sua
conformidade com os limites legalmente estabelecidos;
6. Autorizar termos de abertura e encerramento em livros
sujeitos a essa formalidade, designadamente livros de obra;

9. Praticar outros actos e formalidades de carácter
instrumental (direcção de instrução de procedimentos
necessários ao exercício da competência decisória do
delegante.

7. Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias
autenticadas aos interessados, relativas a processos ou
documentos constantes de processos arquivados, e que
careçam de despacho ou deliberação dos eleitos locais,
com respeito pelas salvaguardas estabelecidas por lei;

Esta subdelegação de competências produz efeitos
durante o período de 29 a 31 de Março de 2010.

8. Autorizar a restituição aos interessados de documentos
juntos a processos;

Odivelas, 24 de Março de 2010

9. Praticar outros actos e formalidades de carácter
instrumental (direcção de instrução de procedimentos)
necessários ao exercício da competência decisória do
delegante.

O Director do Departamento de Gestão e Ordenamento
Urbanístico
(António de Sousa)

Esta subdelegação de competências produz efeitos
durante o período de 30 de Março a 9 de Abril de 2010.
DESPACHO N.º 03/DDGOU/2010

Odivelas, 29 de Março de 2010

Assunto: Subdelegação de competências
ANTÓNIO HENRIQUE MOREIRA DE SOUSA,

Director do
Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico da
Câmara Municipal de Odivelas, no uso das competências
em mim delegadas pela Presidente da Câmara Municipal
de Odivelas, pelo Despacho nº 136/PRES/2009, e nos
termos da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com as
alterações introduzidas pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de
Janeiro, no n.º 2 do artigo 8.º, n.º 10 do artigo 11.º do
Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de Dezembro, com as
alterações introduzidas pela Lei n.º 60/2007, de 4 de
Setembro, e ao abrigo do disposto no artigo 36.° do
Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, com a
redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de
Janeiro, pelo presente despacho SUBDELEGO na
Técnica Superior (Engenharia) Susana Coimbra Marques
as competências que a seguir se enunciam e que serão
exercidas no âmbito da Divisão de Reabilitação Urbana:
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O Director do Departamento de Gestão e Ordenamento
Urbanístico
(António de Sousa)

DESPACHO N.º 01/DFM/2010

Assunto: Subdelegação de assinatura de correspondência e
expediente no âmbito da Divisão de Fiscalização
Municipal, na Técnica Superior - Dra. Vânia Alexandra
Marques dos Santos
Nos termos do disposto no n.º 3 do Artigo 5º do
Decreto-Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, diploma que
aplicou à Administração Local a Lei n.º 2/2004, de 15 de
Janeiro (Estatuto do Pessoal Dirigente) subdelego, nas
minhas ausências e impedimentos, na Técnica Superior,
Dra. Vânia Alexandra Marques dos Santos, a assinatura da
correspondência e do expediente necessário à instrução
dos processos no âmbito da respectiva Divisão.

6 de Abril de 2010
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Odivelas, 10 de Março de 2010
A Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal
Por subdelegação de competências do Senhor Vereador, Paulo César
Teixeira,
Através do Despacho n.º 04/VPCT/2009, de 11/11/2009

(Elisabete Lucas)

AVISOS

AVISO Nº 02/DPUPE/2010

Plano de Pormenor de Pombais / Odivelas Sul
Odivelas – Início de Elaboração
Susana de Fátima Carvalho Amador, Presidente da
Câmara Municipal de Odivelas, torna público que a
Câmara Municipal deliberou, na reunião de 10 de Março
de 2010, dar início à elaboração do Plano de Pormenor de
Pombais / Odivelas Sul, freguesia de Odivelas, nos
termos do disposto no artigo 74º do Decreto-Lei Nº
380/99, de 22 de Setembro, com a redacção que lhe foi
conferida pelo Decreto-Lei Nº 46/2009, de 20 de
Fevereiro.
Nos termos do Nº 2 do artigo 77º do referido diploma
legal, foi deliberado ainda estabelecer um prazo de 30 dias,
a contar da data da publicação no Diário da República
para a formulação de sugestões, bem como a apresentação
de informação sobre quaisquer questões que possam ser
consideradas no âmbito do procedimento de elaboração
do Plano de Pormenor, as quais deverão ser apresentadas
por escrito e dirigidas á Presidente da Câmara Municipal
de Odivelas – Plano de Pormenor de Pombais / Odivelas
Sul, Paços do Concelho, Rua Guilherme Gomes
Fernandes, Quinta da Memória, 2675-372 Odivelas.
Mais se anuncia que o processo do Plano de Pormenor se
encontra disponível para consulta nas instalações do
Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico,
sito na Avª Amália Rodrigues, nº 20/A, 2675-624
Odivelas, na Divisão de Planeamento Urbanístico e de
Projectos Especiais, todos os dias úteis, das 9:00h ás
16:00h.
Odivelas, 25 de Março de 2010
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
(SUSANA AMADOR)
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Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Ao
DGAF/DF para efeitos de Pagamento do mencionado valor ”.
Data de Decisão: 12/03/2010

DECISÕES COM EFICÁCIA EXTERNA

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/2010/3541, de 2010.03.24, referente ao período de 8 a
19 de Março de 2010:
Departamento de Obras Municipais e Transportes
EDOC/2010/14322
Interno/2010/2780 de 2010/03/09
Assunto: Proposta de Estorno do Saldo do Cabimento e
Compromisso referentes a Consumos de Energia da Iluminação
Pública à EDP.
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Ao
DGAF/DF para efeitos de estorno do Saldo do Cabimento e
Compromisso, mencionados, da referida despesa”.
Data da Decisão: 12/03/2010

EDOC/2010/9315
Interno/2010/1581 de 2010/02/04
Assunto: Proposta de Pagamento de Factura referente a
trabalhos de Remodelação/Reforço da Iluminação Pública em
2009 à EDP no valor de 2 572,25 € com Iva.
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Ao
DGAF/DF para efeitos de Pagamento do valor mencionado”.
Data de Decisão: 12/03/2010
EDOC/2010/9315
Interno/2010/1583 de 2010/02/04
Assunto: Proposta de Pagamento de Factura referente a
trabalhos de Remodelação/Reforço da Iluminação Pública em
2009 à EDP no valor de 264,96 € com Iva.
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Ao
DGAF/DF para efeitos de Pagamento, à EDP, do valor
mencionado”.
Data de Decisão: 12/03/2010
EDOC/2010/9315
Interno/2010/1585 de 2010/02/04
Assunto: Proposta de Pagamento de Factura referente a
trabalhos de Remodelação/Reforço da Iluminação Pública em
2009 à EDP no valor de 4 689,11 € com Iva.
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Ao
DGAF/DF para efeitos de Pagamento do valor mencionado”.
Data de Decisão: 12/03/2010

SLE – Sector de Lançamento de Empreitadas:
EDOC/2009/75739
Interno/2010/2917 de 2010/03/12
Processo nº 1995/MO-DOMT
Assunto: Prospecção Geotécnica no âmbito dos Projectos das
Escolas EB1/JI nº 5 da Codivel, JI Álvaro de Campos e EB/JI
da Quinta de São José – Proposta de Adjudicação, Cabimento e
Compromisso à Empresa Geocontrole, S.A. no valor de 11
952,00 € acrescido de Iva.
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Adjudique-se
em conformidade. Ao DGAF/DF para os efeitos
mencionados”.
Data da Decisão: 15/03/2010
EDOC/2009/75725
Interno/2010/2918 de 2010/03/12
Processo nº 1994/CA-DOMT
Assunto: Prospecção Geotécnica no âmbito do Projecto da
Escola EB1/JI de Caneças – Proposta de Adjudicação,
Cabimento e Compromisso à Empresa Geocontrole, S.A. no
valor de 6 330,00 € acrescido de Iva.
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Adjudique-se
em conformidade. Ao DGAF/DF para os efeitos
mencionados”.
Data da Decisão: 15/03/2010
DIEU – Divisão de Infra-estruturas e Espaços Urbanos:
EDOC/2010/6080
Interno/2010/1580 de 2010/02/04
Assunto: Proposta de Pagamento de Factura referente a
trabalhos de Remodelação/Reforço da Iluminação Pública à
EDP em 2008 no valor de 218,40 € com Iva.
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DTO – Divisão de Transportes e Oficinas:
EDOC/2010/13568
Interno/2010/2671 de 2010/03/05
Assunto: Proposta de Abertura de Procedimento para a
Aquisição de Peças diversas para as Viaturas da Frota Municipal
à Empresa Simopeças, Lda., no valor de 3 739,29 € com Iva.
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Ao
DGAF/DA para o devido procedimento”.
Data de decisão: 10/03/2010
EDOC/2010/16068
Interno/2010/3147 de 2010/03/17
Assunto: Proposta de Abertura de Procedimento para a Revisão
e Reparações diversas nas Viaturas nºs 1901 e 1905 da Frota
Municipal à Empresa Seguraudio, Lda., no valor de 1 216,66 €
com Iva.
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Ao
DGAF/DA para o devido procedimento”.
Data de decisão: 22/03/2010
EDOC/2010/16111
Interno/2010/3153 de 2010/03/17
Assunto: Proposta de Abertura de Procedimento para a
Aquisição de lâmpadas para as Viaturas da Frota Municipal à
Empresa Glaxcar, Lda., no valor de 346,32 € com Iva.
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Ao
DGAF/DA para o devido procedimento”.
Data de decisão: 22/03/2010
EDOC/2010/16114
Interno/2010/3155 de 2010/03/17
Assunto: Proposta de Abertura de Procedimento para a
Aquisição de óleo de direcção para as Viaturas da Frota
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Municipal à Empresa Simopeças, Lda., no valor de 216,00 € com
Iva.
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Ao
DGAF/DA para o devido procedimento”.
Data de decisão: 22/03/2010
DD – Divisão de Desporto:
EDOC/2010/14701
Interno/2010/2897 de 2010/03/11
Assunto: Proposta de Pagamento das Facturas de Fevereiro de
2010 à Municipália no valor de 4 524,01 € referente ao Clube do
Movimento.
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Ao
DGAF/DF para efeitos de Pagamento das referidas Facturas”.
Data de Decisão: 12/03/2010

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/2010/3542, de 2010.03.24, referente
ao período de 8 a 19 de Março de 2010:
Departamento de Obras Municipais e Transportes
EDOC/2010/8033
Interno/2010/2721 de 2010/03/08
Processo nº 1061/OD-DOMT
Assunto: Remoção de Pedras para Estaleiro da Junta de
Freguesia e Limpeza do Largo junto à Quinta da Memória na
Freguesia de Odivelas - Proposta de Liberação de Caução nº 304
453 do BES à Empresa Tecnisan, S.A. no valor de 145,80 €.
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Ao
DGAF/DF para efeitos de liberação da Caução”.
Data de Decisão: 18/03/2010
SLE – Sector de Lançamento de Empreitadas:
EDOC/2008/60461
Interno/2010/2651 de 2010/03/05
Processo nº 2018/OD-DOMT
Assunto: Remodelação da Entrada das futuras Instalações do
Serviço de Medicina Ocupacional no CAOS, nos Pombais na
Freguesia de Odivelas - Proposta de Cabimento no valor de 11
534,80 € acrescido de Iva à Empresa CPFL – Construção
Pereiras & Flores, Lda.
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Ao
DGAF/DF para efeitos de cabimento da mencionada despesa”.
Data de Decisão: 10/03/2010
EDOC/2010/5406
Interno/2010/2775 de 2010/03/09
Processo nº 2011/CA-DOMT
Assunto: Repavimentação das Ruas das Lavadeiras e de
Moçambique no Bairro dos CTT do Orçamento Participativo de
2010 na Freguesia de Caneças - Proposta de Cabimento no valor
de 38 557,75 € acrescido de Iva à Empresa Sanestradas, S.A.
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Ao
DGAF/DF para efeitos de cabimento da mencionada despesa”.
Data de Decisão: 12/03/2010
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EDOC/2010/8854
Interno/2010/2880 de 2010/03/11
Processo nº 2029/OL-DOMT
Assunto: Repavimentação da Rua das Escadinhas da
Democracia e Troço da Av. das Forças Armadas do Orçamento
Participativo de 2010 na Freguesia de Olival Basto - Proposta de
Cabimento no valor de 20 858,30 € acrescido de Iva à Empresa
Sogaroup, Lda.
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Ao
DGAF/DF para efeitos de cabimento da referida despesa”.
Data de Decisão: 15/03/2010
EDOC/2010/12370
Interno/2010/2873 de 2010/03/11
Processo nº 2032/OD-DOMT
Assunto: Fornecimento e Montagem de Guardas Metálicas na
Av. Miguel Bombarda na Freguesia de Odivelas - Proposta de
Cabimento no valor de 4 368,78 € acrescido de Iva à Empresa
Alberto Roque, Lda.
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Ao
DGAF/DF para efeitos de cabimento da despesa mencionada”.
Data de Decisão: 16/03/2010
EDOC/2009/75238
Interno/2010/3004 de 2010/03/15
Processo nº 2026/OD-DOMT
Assunto: Colocação de Corrimão nas Escadas junto ao Metro do
Sr. Roubado na Freguesia de Odivelas - Proposta de Cabimento
no valor de 2 393,28 € acrescido de Iva à Empresa Alberto
Roque, Lda.
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Ao
DGAF/DF para efeitos de cabimento da despesa”.
Data de Decisão: 16/03/2010
EDOC/2010/1857
Interno/2010/3025 de 2010/03/15
Processo nº 2002/OL-DOMT
Assunto: Parque Infantil no Regueirão na Freguesia de Olival
Basto - Proposta de Adjudicação e Compromisso no valor de 6
975,82 € acrescido de IVA à Empresa Soinca, S.A.
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Adjudique-se
em conformidade. Ao DGAF/DF para efeitos de compromisso
da despesa e estorno da diferença entre o Cabimento e o
Compromisso”.
Data de Decisão: 17/03/2010
DIEU – Divisão de Infra-estruturas e Espaços Urbanos:
EDOC/2010/9820
Interno/2010/2532 de 2010/03/03
Assunto: Pagamento da Factura nº A 155 no valor de 600,00 €
acrescido de Iva à Empresa OAPM Construção Civil e Obras
Públicas, Lda., referente à Remoção e Reposição de Terras no
Talude existente nas traseiras da PSP na Freguesia de Odivelas.
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Adjudique-se
em conformidade. Ao DGAF/DF para efeitos de Cabimento,
Compromisso e Pagamento do valor mencionado”.
Data de Decisão: 12/03/2010
EDOC/2010/11232
Interno/2010/2509 de 2010/02/04
Assunto: Pagamento da Factura nº 25/10 no valor de 807,30 €
acrescido de Iva à Empresa Alberto Roque, Lda., referente à
Reparação das Guardas em tubo galvanizado na Ribeira da
Estrada da Paiã na Freguesia da Pontinha.
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Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Adjudique-se
em conformidade. Ao DGAF/DF para efeitos de Cabimento,
Compromisso e Pagamento do valor mencionado”.
Data de Decisão: 12/03/2010
EDOC/2010/12192
Interno/2010/2898 de 2010/03/11
Assunto: Repavimentação de Arruamentos do Orçamento
Participativo na Freguesia de Caneças - Proposta de Aprovação
da Conta Final à Empresa Constradas, S.A.
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Aprovo a
Conta Final apresentada”.
Data de Decisão: 17/03/2010
EDOC/2010/12171
Interno/2010/2927 de 2010/03/12
Processo nº 1958/OD-DOMT
Assunto: Recuperação da Zona Verde a Tardoz da rua António
Feijó na Freguesia de Odivelas - Proposta de Aprovação da
Conta Final à Empresa OAPM, Lda.
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Aprovo a
Conta Final, em conformidade”.
Data de Decisão: 17/03/2010
EDOC/2010/11193
Interno/2010/2894 de 2010/03/11
Processo nº 1975/PO-DOMT
Assunto: Repavimentação da Rua do Parque no Bairro do Casal
do Rato na Freguesia da Pontinha - Proposta de Homologação
do Auto de Recepção Provisória à Empresa Pavilancil, S.A.
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Homologo o
Auto de Recepção Provisória, em anexo”.
Data de Decisão: 17/03/2010
EDOC/2010/11193
Interno/2010/3013 de 2010/03/15
Processo nº 1975/09/PO-DOMT
Assunto: Repavimentação da Rua do Parque no Bairro do Casal
do Rato na Freguesia da Pontinha - Proposta de Aprovação da
Conta Final à Empresa Pavilancil, S.A.
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Aprovo a
Conta Final, em conformidade”.
Data de Decisão: 17/03/2010
EDOC/2010/1007
Interno/2009/14661 de 2009/11/24
Processo nº 1896/RA-DOMT
Assunto: Reparação de Arruamentos na Freguesia da Ramada Proposta de Pagamento do 1º Auto de Medição dos Trabalhos
no valor de 61 929,00 € com Iva à Empresa Sanestradas, S.A.
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Ao
DGAF/DF para efeitos de Cabimento, Compromisso e
Pagamento da despesa pelo PAO 2010”.
Data de Decisão: 17/03/2010
EDOC/2010/1007
Interno/2009/15152 de 2009/12/11
Processo nº 1896/RA-DOMT
Assunto: Reparação de Arruamentos na Freguesia da Ramada Proposta de Homologação do Auto de Consignação à Empresa
Sanestradas, S.A.
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Homologo,
neste seguimento, o Auto de Consignação de Trabalhos
apresentado”.
Data de Decisão: 17/03/2010
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EDOC/2010/1007
Interno/2009/15254 de 2009/12/11
Processo nº 1896/RA-DOMT
Assunto: Reparação de Arruamentos na Freguesia da Ramada Proposta de Homologação do Auto de Recepção Provisória à
Empresa Sanestradas, S.A.
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Homologo o
Auto de Recepção Provisória, apresentado”.
Data de Decisão: 17/03/2010
EDOC/2010/12174
Interno/2010/2838 de 2010/03/10
Processo nº 1463/OD-DOMT
Assunto: Repavimentação das Ruas: José Malhoa, Carlos Reis,
Troço da Rua Egas Moniz e Praceta Luis de Camões na
Freguesia de Odivelas - Proposta de Aprovação da Conta Final à
Empresa Constradas, S.A.
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Aprovo a
Conta Final, em anexo”.
Data de Decisão: 17/03/2010
EDOC/2010/10587
Interno/2010/2895 de 2010/03/11
Assunto: Iluminação Decorativa da Escultura na Rotunda D.
Dinis na Freguesia de Odivelas - Proposta de Aprovação da
Conta Final à Empresa João Jacinto Tomé, S.A.
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Aprovo a
Conta Final, em conformidade”.
Data de Decisão: 17/03/2010
EDOC/2009/51030
Interno/2010/398 de 2010/01/11
Processo nº 1953/PO-DOMT
Assunto: Instalação de Sinalização Semafórica em Passagem de
Peões na Rua da Liberdade na Freguesia da Pontinha - Proposta
de Homologação do Auto de Recepção Provisória à Empresa
Eyssa-Tesis, S.A.
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Homologo o
Auto de Recepção Provisória, em conformidade”.
Data de Decisão: 17/03/2010
EDOC/2009/51030
Interno/2010/399 de 2010/01/11
Processo nº 1953/PO-DOMT
Assunto: Instalação de Sinalização Semafórica em Passagem de
Peões na Rua da Liberdade na Freguesia da Pontinha - Proposta
de Pagamento no valor de 12 220,80 € com Iva à Empresa
Eyssa-Tesis, S.A.
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Ao
DGAF/DF para efeitos de Pagamento da referida despesa”.
Data de Decisão: 17/03/2010
EDOC/2009/51030
Interno/2010/400 de 2010/01/11
Processo nº 1953/PO-DOMT
Assunto: Instalação de Sinalização Semafórica em Passagem de
Peões na Rua da Liberdade na Freguesia da Pontinha - Proposta
de Aprovação da Conta Final à Empresa Eyssa-Tesis, S.A.
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Aprovo a
Conta Final apresentada”.
Data de Decisão: 17/03/2010
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DIEM – Divisão de Instalações e Equipamentos
Municipais:
EDOC/2010/9629
Interno/2010/2607 de 2010/03/04
Processo nº 1893/CA-DOMT
Assunto: Escola de Campos de Caneças do Orçamento
Participativo da Freguesia de Caneças – Proposta de Pagamento
da Factura do Auto de Medição nº 2 no valor de 3 887,17 € com
Iva à Empresa J. Lima Gomes, Lda.
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Ao
DGAF/DF para efeitos de Pagamento da referida Factura”.
Data de Decisão: 12/03/2010
EDOC/2010/8605
Interno/2010/2336 de 2010/02/26
Processo nº 1848/OD-DOMT
Assunto: Construção de Polivalente e do novo Acesso Pedonal
da Escola EB1/JI D. Dinis na Freguesia de Odivelas - Proposta
de Pagamento da Factura do Auto de Medição nº 4 no valor de
10 875,93 € com Iva à Empresa Adlis, Lda.
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Ao
DGAF/DF para efeitos de Pagamento do Auto de Medição nº
4, apresentado”.
Data de Decisão: 12/03/2010
EDOC/2010/9347
Interno/2010/2650 de 2010/03/05
Processo nº 1922/OD-DOMT
Assunto: Mini-Campo Polidesportivo na Freguesia de Odivelas Proposta de Pagamento do Auto de Medição nº 1 no valor de 11
017,13 € com Iva à Empresa OAPM, Lda.
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Ao
DGAF/DF para efeitos de Pagamento da referida Factura”.
Data de Decisão: 17/03/2010
EDOC/2010/9002
Interno/2010/1840 de 2010/02/11
Processo nº 1860/OL-DOMT
Assunto: Colocação de Vedação Metálica e Reparação do Piso
Desportivo do Ringue 1º de Maio no Olival Basto - Proposta de
Homologação do Auto de Vistoria à Empresa OAPM, Lda.
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Homologo o
Auto de Vistoria, apresentado”.
Data de Decisão: 17/03/2010
EDOC/2010/9002
Interno/2010/2563 de 2010/03/03
Processo nº 1860/OL-DOMT
Assunto: Colocação de Vedação Metálica e Reparação do Piso
Desportivo do Ringue 1º de Maio no Olival Basto - Proposta de
Aprovação da Conta Final à Empresa OAPM, Lda.
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Aprovo, neste
seguimento, a Conta Final em anexo”.
Data de Decisão: 17/03/2010

APROVISIONAMENTO

Decisões tomadas pela Presidente da Câmara Municipal de
Odivelas, pelo Director do Departamento de Gestão
Administrativa e Financeira, ao abrigo das competências
delegadas pelo despacho n.º 24/PRES/2010, e pela Chefe da
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Divisão de Aprovisionamento, ao abrigo das competências
subdelegadas pelo despacho n.º 4/PRES/2010 e despacho n.º
1/DGAF/2010,
nos
termos
da
Informação
n.º
Interno/2010/2356, de 2010.02.26, referente ao período de 27
de Janeiro a 25 de Fevereiro de 2010:
Despachos exarados pela Sra. Presidente da CMO:
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de reparações
diversas em várias viaturas da Frota Municipal, à empresa
“Carvalho, Branco e Lopes, Lda.” pelo valor de € 3.023,53 (Três
mil e vinte e três euros e cinquenta e três cêntimos), nos termos
apresentados pela informação n.º Interno/2010/991, de
2010/01/22 – Processo 74/2010.
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador:
“Autorizo, nos termos propostos. Adjudique-se. Ao DGAF/DF,
para os devidos procedimentos e efeitos”.
Data de despacho: 2010/01/27
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de Scanner
Fujitsu, à empresa “Peoples Conseil” pelo valor de € 1.914,00
(Mil novecentos e catorze euros), nos termos apresentados pela
informação n.º Interno/2010/1158, de 2010/01/27 – Processo
90/2010.
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: “Ao
DGAF/DF, autorizo nos termos propostos”.
Data de despacho: 2010/01/27
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de rolos para
máquina multibanco e material para plotter, à empresa
“Papelaria Jolefi” pelo valor de € 1.518,80 (Mil quinhentos e
dezoito euros e oitenta cêntimos), nos termos apresentados pela
informação n.º Interno/2010/1040, de 2010/01/25 – Processo
77/2010.
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: “Ao
DGAF/DF, autorizo nos termos propostos”.
Data de despacho: 2010/01/28
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de serviços de
consultadoria e assistência técnica para implementação do
Sistema Integrado de Avaliação de Desempenho, à empresa
“Significado, Lda.” pelo valor de € 49.650,00 (Quarenta e nove
mil seiscentos e cinquenta euros), nos termos apresentados pela
informação n.º Interno/2010/1130, de 2010/01/27 – Processo
48/2010.
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador:
“Autorizo, nos termos propostos. Adjudique-se. Ao DGAF/DF,
para os devidos procedimentos e efeitos”.
Data de despacho: 2010/01/28
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição pastas de
arquivo, à empresa “Etigrafe, Lda.” pelo valor de € 7.280,00
(Sete mil duzentos e oitenta euros), nos termos apresentados
pela informação n.º Interno/2010/1118, de 2010/01/26 –
Processo 1088/2009.
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador:
“Autorizo, nos termos propostos. Adjudique-se. Ao DGAF/DF,
para os devidos procedimentos e efeitos”.
Data de despacho: 2010/01/28
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de projecto de
execução de arquitectura e especialidades da Escola EB/JI de
Caneças, à empresa “Gima, Lda.” pelo valor de € 60.001,00
(Sessenta mil e um euros), nos termos apresentados pela
informação n.º Interno/2010/1133, de 2010/01/27 – Processo
1243/2009.
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Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador:
“Autorizo, nos termos propostos. Adjudique-se. Ao DGAF/DF,
para os devidos procedimentos e efeitos”.
Data de despacho: 2010/01/27
Despachos exarados pelo Sr. Director do Departamento de
Gestão Administrativa e Financeira (conforme despacho de
delegação de competências n.º 24/PRES/2010):
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de
serviço de revisão e reparação de avarias em viaturas da Frota
Municipal, à empresa “Loures Automóveis, S.A.” pelo valor de €
2.111,72 (Dois mil cento e onze euros e setenta e dois cêntimos),
nos termos apresentados pela informação n.º
Interno/2010/1267 de 2010/01/29 – Processo 100/2010.
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr.
Sérgio Pipa: “TC e autorizo, nos termos do Despacho n.º
24/PRES/2010. Ao DGAF/DF para verificação e respectivo
procedimento”.
Data de despacho: 2010/02/01
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de produtos de
veterinária, à empresa “Merial Portuguesa – Saúde Animal, Lda.”
pelo valor de € 968,95 (Novecentos e sessenta e oito euros e
noventa e cinco cêntimos), nos termos apresentados pela
informação n.º Interno/2010/1850 de 2010/02/11 – Processo
137/2010.
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr.
Sérgio Pipa: “Ao DGAF/DF/SCO. Para verificação e
procedimento”.
Data de despacho: 2010/02/23
Despachos exarados pela Sra. Chefe da Divisão de
Aprovisionamento (conforme despacho de delegação de
competências n.º 04/PRES/2010 e despacho n.º
01/DGAF/2010):
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de material
eléctrico, à empresa “Elpor, S.A.” pelo valor de € 1.068,87 (Mil e
sessenta e oito euros e oitenta e sete cêntimos), nos termos
apresentados pela informação n.º Interno/2010/1073, de
2010/01/25 – Processo 80/2010.
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se
previamente à DF para cabimento e compromisso”.
Data de despacho: 2010/01/27
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de etiquetas
autocolantes, à empresa “Maxone – Material de Escritório, Lda.”
pelo valor de € 514,00 (Quinhentos e catorze euros), nos termos
apresentados pela informação n.º Interno/2010/1149, de
2010/01/27 – Processo 81/2010.
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se
previamente à DF para cabimento e compromisso”.
Data de despacho: 2010/01/27
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de um portátil,
à empresa “Informática El Corte Inglês” pelo valor de € 840,70
(Oitocentos e quarenta euros e setenta cêntimos), nos termos
apresentados pela informação n.º Interno/2010/1138, de
2010/01/27 – Processo 89/2010.
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se
previamente à DF para cabimento e compromisso”.
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Data de despacho: 2010/01/27
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de diverso
material, às empresas “Papelaria Jolefi e Montiléctrica, Lda.”
pelo valor de € 218,90 (Duzentos e dezoito euros e noventa
cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º
Interno/2010/1165, de 2010/01/27 – Processo 91/2010.
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana
Mousinho: “Autorizo o procedimento e as duas adjudicações.
Remeta-se previamente à DF para cabimento e compromisso”.
Data de despacho: 2010/01/27
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de publicação
de um aviso em Diário da República, à “Imprensa Nacional Casa
da Moeda” pelo valor de € 264,50 (Duzentos e sessenta e quatro
euros e cinquenta cêntimos), nos termos apresentados pela
informação n.º Interno/2010/1077, de 2010/01/25 – Processo
54/2010.
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana
Mousinho: “Autorizo a adjudicação e pagamento. Remeta-se à
DF para reforço de cabimento, registo de compromisso e
emissão de meio de pagamento adequado”.
Data de despacho: 2010/01/27
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de peças para
várias viaturas da Frota Municipal, à empresa “X- Car, Lda.”
pelo valor de € 525,25 (Quinhentos e vinte cinco euros e vinte e
cinco cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º
Interno/2010/1446, de 2010/01/28 – Processo 97/2010.
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se
previamente à DF para cabimento e compromisso”.
Data de despacho: 2010/01/28
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de
serviços de reparações diversas em várias viaturas da Frota
Municipal, à empresa “Tecniamper, Lda.” pelo valor de € 898,29
(Oitocentos e noventa e oito euros e vinte e nove cêntimos), nos
termos apresentados pela informação n.º Interno/2010/1083, de
2010/01/26 – Processo 105/2010.
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se
previamente à DF para cabimento e compromisso”.
Data de despacho: 2010/01/27
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de medalhas e
taças no âmbito da Iniciativa “Corta Mato Escolar 2010”, à
empresa “Sport Cups” pelo valor de € 420,00 (Quatrocentos e
vinte euros), nos termos apresentados pela informação n.º
Interno/2010/1265, de 2010/01/29 – Processo 103/2010.
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se
previamente à DF para cabimento e compromisso”.
Data de despacho: 2010/01/29
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de diverso
material, à empresa “Graça, Ferragens e Ferramentas, Lda.” pelo
valor de € 1.167,10 (Mil cento e sessenta e sete euros e dez
cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º
Interno/2010/1742, de 2010/02/09 – Processo 134/2010.
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se
previamente à DF para cabimento e compromisso”.
Data de despacho: 2010/02/11
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Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de pilhas
alcalinas, à empresa “Cepex, Lda.” pelo valor de € 17,00
(Dezassete euros), nos termos apresentados pela informação n.º
Interno/2010/1752, de 2010/02/09 – Processo 135/2010.
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se
previamente à DF para cabimento e compromisso”.
Data de despacho: 2010/02/11
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de tintas, à
empresa “J. Monteiro, Lda.” pelo valor de € 88,00 (Oitenta e
oito euros), nos termos apresentados pela informação n.º
Interno/2010/1881, de 2010/02/12 – Processo 139/2010.
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se
previamente à DF para cabimento e compromisso”.
Data de despacho: 2010/02/14
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de seguro
multiriscos para exposição documental sobre Vasco Santana, à
empresa “João Bernardino – Mediador de Seguros” pelo valor
de € 26,00 (Vinte e seis euros), nos termos apresentados pela
informação n.º Interno/2010/2015, de 2010/02/18 – Processo
146/2010.
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se
previamente à DF para cabimento e compromisso”.
Data de despacho: 2010/02/18
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de
serviço de publicação do aviso “Estudo Urbanístico do Centro
Administrativo de Odivelas”, à empresa “Diário de Notícias”
pelo valor de € 162,00 (Cento e sessenta e dois euros), nos
termos apresentados pela informação n.º Interno/2010/1928, de
2010/02/12 – Processo 143/2010.
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se
previamente à DF para cabimento e compromisso”.
Data de despacho: 2010/02/18
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de
serviços de publicação de um aviso no Diário da República, à
“Imprensa Nacional Casa da Moeda” pelo valor de € 73,46
(Setenta e três euros e quarenta e seis cêntimos), nos termos
apresentados pela informação n.º Interno/2010/2062, de
2010/02/19 – Processo 140/2010.
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana
Mousinho: “Autorizo a adjudicação e pagamento. Remeta-se
previamente à DF para acerto de cabimento, compromisso e
emissão de meio de pagamento”.
Data de despacho: 2010/02/19
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de tapete de
relva, à empresa “Vítor Almeirão, Lda.” pelo valor de € 1.470,00
(Mil quatrocentos e setenta euros), nos termos apresentados pela
informação n.º Interno/2010/2052, de 2010/02/19 – Processo
150/2010.
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se
previamente à DF para cabimento e compromisso”.
Data de despacho: 2010/02/19
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de diverso
material eléctrico, à empresa “Elpor, Lda.” pelo valor de €
234,69 (Duzentos e trinta e quatro euros e sessenta e nove
cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º
Interno/2010/2100, de 2010/02/19 – Processo 152/2010.
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Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se
previamente à DF para cabimento e compromisso”.
Data de despacho: 2010/02/22
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de ferramentas
para electricistas, à empresa “TED, Sociedade de Reparações,
Lda.” pelo valor de € 1.464,38 (Mil quatrocentos e sessenta e
quatro euros e trinta e oito cêntimos), nos termos apresentados
pela informação n.º Interno/2010/2014, de 2010/02/18 –
Processo 148/2010.
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se
previamente à DF para cabimento e compromisso”.
Data de despacho: 2010/02/22
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de tabuleiros de
águas no âmbito da iniciativa “2º Sarau Gímnico Escolar de
Odivelas”, à empresa “Nestlé Waters” pelo valor de € 131,95
(Cento e trinta e um euros e noventa e cinco cêntimos), nos
termos apresentados pela informação n.º Interno/2010/2616, de
2010/02/22 – Processo 155/2010.
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se
previamente à DF para cabimento e compromisso”.
Data de despacho: 2010/02/22
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de cuba em
inox para Escola EB1/JI Veiga Ferreira, à empresa “Abílio e
Luís, Lda.” pelo valor de € 360,00 (Trezentos e sessenta euros),
nos termos apresentados pela informação n.º
Interno/2010/2104, de 2010/02/19 – Processo 149/2010.
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se
previamente à DF para cabimento e compromisso”.
Data de despacho: 2010/02/22
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de
serviços de fornecimento e montagem de janelas basculantes
com manivela e substituição e estores, à empresa “Abílio e Luís,
Lda.” pelo valor de € 1.020,00 (Mil e vinte euros), nos termos
apresentados pela informação n.º Interno/2010/2143, de
2010/02/22 – Processo 159/2010.
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se
previamente à DF para cabimento e compromisso”.
Data de despacho: 2010/02/22
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de
serviço de reparação de placas sinalizadoras de campa em ferro
para conservação, à empresa “Pitrolino, Lda.” pelo valor de €
69,70 (Sessenta e nove euros e setenta cêntimos), nos termos
apresentados pela informação n.º Interno/2010/2146, de
2010/02/22 – Processo 158/2010.
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se
previamente à DF para cabimento e compromisso”.
Data de despacho: 2010/02/23
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de
serviço de aquisição e montagem de duas baterias para a
plataforma elevatória localizada na Casa da Juventude, à empresa
“Alartécnica, Lda.” pelo valor de € 101,00 (Cento e um euros),
nos termos apresentados pela informação n.º
Interno/2010/2147, de 2010/02/22 – Processo 157/2010.
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Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se
previamente à DF para cabimento e compromisso”.
Data de despacho: 2010/02/23

Decisão do Chefe Divisão, Eng. António Lopes: À Divisão de
aprovisionamentos, após classificação orçamental. Autorizo a
despesa.
Data da Decisão: 05/03/2010

Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de consumíveis
de secretaria, à empresa “Etigrafe – Artes Gráficas, Lda.” pelo
valor de € 434,00 (Quatrocentos e trinta e quatro euros), nos
termos apresentados pela informação n.º Interno/2010/2241, de
2010/02/24 – Processo 165/2010.
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se
previamente à DF para cabimento e compromisso”.
Data de despacho: 2010/02/25

Assunto: Proposta de abertura de procedimento através da
Divisão de Aprovisionamentos para aquisição de material para a
Folha de Obra n.º 073/DIEM/SOAD/2010 – Solicitar a pintura
do Gabinete da Sr. Vereadora Fernanda Franchi, com estimativa
de encargos no valor de 650,40€ (seiscentos e cinquenta euros,
quarenta cêntimos), ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor,
de acordo com informação Interno/2010/2681 de 05-03-2010 EDOC/2010/11956
Decisão do Chefe Divisão, Eng. António Lopes: À Divisão de
aprovisionamentos, após classificação orçamental. Autorizo a
despesa.
Data da Decisão: 09/03/2010

Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de consumíveis
informáticos, à empresa “Maxone, Lda.” pelo valor de € 333,05
(Trezentos e trinta e três euros e cinco cêntimos), nos termos
apresentados pela informação n.º Interno/2010/2231, de
2010/02/23 – Processo 163/2010.
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se
previamente à DF para cabimento e compromisso”.
Data de despacho: 2010/02/25
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de
serviço de reparação de diversas viaturas da Frota Municipal, à
empresa “Loures Automóveis, S.A.” pelo valor de € 998,93
(Novecentos e noventa e oito euros e noventa e três cêntimos),
nos termos apresentados pela informação n.º
Interno/2010/2147, de 2010/02/25 – Processo 176/2010.
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se
previamente à DF para cabimento e compromisso”.
Data de despacho: 2010/02/25
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de
serviço de flores e arranjos florais, à empresa “Florista
Mariazinha, Lda.” pelo valor de € 1.285,71 (Mil duzentos e
oitenta e cinco euros e setenta e um cêntimos), nos termos
apresentados pela informação n.º Interno/2010/2307, de
2010/02/25 – Processo 175/2010.
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se
previamente à DF para cabimento e compromisso”.
Data de despacho: 2010/02/25

OBRAS MUNICIPAIS E TRANSPORTES

Decisões tomadas pelo Chefe da Divisão de Instalações e
Equipamentos Colectivos, ao abrigo das competências
subdelegadas pelo despacho n.º 5/2009/DOMT/LJ, nos termos
do Edoc/2010/17003:
Assunto: Proposta de abertura de procedimento através da
Divisão de Aprovisionamentos para aquisição de material para a
Folha de Obra n.º 120/DIEM/SOAD/2010 – Solicitar a
remoção de grafites no Jardim da Musica, com estimativa de
encargos no valor de 622,29€ (seiscentos e vinte e dois euros,
vinte e nove cêntimos), ao qual acresce o IVA à taxa legal em
vigor, de acordo com informação Interno/2010/2677 de
05/03/2010 - EDOC/2010/11859
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Assunto: Proposta de abertura de procedimento através da
Divisão de Aprovisionamentos para aquisição de material para a
Folha de Obra n.º 043/DIEM/SOAD/2010 – Solicitar a
verificação de infiltrações na BMDD núcleo da Pontinha, com
estimativa de encargos no valor de 57,50€ (cinquenta e sete
euros, cinquenta cêntimos), ao qual acresce o IVA à taxa legal
em vigor, de acordo com informação Interno/2010/2706 de 0803-2010 EDOC/2010/11080
Decisão do Chefe Divisão, Eng. António Lopes: À Divisão de
aprovisionamentos, após classificação orçamental. Autorizo a
despesa.
Data da Decisão: 09/03/2010
Assunto: Proposta de abertura de procedimento através da
Divisão de Aprovisionamentos para aquisição de material para a
Folha de Obra n.º 085/DIEM/SOAD/2010 – A solicitar a
substituição de lâmpadas na sala do DHSAS/DGHS, com
estimativa de encargos n reparação do seu bloco de gavetas o
valor 7,40€ (sete euros, quarenta cêntimos), ao qual acresce o
IVA à taxa legal em vigor, de acordo com informação
Interno/2010/2709 de 08-03-2010 - EDOC/2010/13440
Decisão do Chefe Divisão, Eng. António Lopes: À Divisão de
aprovisionamentos, após classificação orçamental. Autorizo a
despesa.
Data da Decisão: 09/03/2010
Assunto: Proposta de abertura de procedimento através da
Divisão de Aprovisionamentos para aquisição de material para a
Folha de Obra n.º 036/DIEM/SOAD/2010 – Solicitar a
substituição de lâmpadas no refeitório municipal, com estimativa
de encargos no valor de 160,85€ (cento e sessenta euros, oitenta
e cinco cêntimos), ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor,
de acordo com informação Interno/2010/2712 de 08-03-2010 EDOC/2010/10683
Decisão do Chefe Divisão, Eng. António Lopes: À Divisão de
aprovisionamentos, após classificação orçamental. Autorizo a
despesa.
Data da Decisão: 09/03/2010.
Assunto: Proposta de abertura de procedimento através da
Divisão de Aprovisionamentos para aquisição de material para a
Folha de Obra n.º 089/DIEM/SOAD/2010 –- Solicitar a
reparação de 4 baias e 1 mastro que se encontram no armazém
da DA, com estimativa de encargos no valor de 18,40€ (dezoito
euros, quarenta cêntimos), ao qual acresce o IVA à taxa legal em
vigor, de acordo com informação Interno/2010/2713 de 08-032010 - EDOC/2010/11875
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Decisão do Chefe Divisão, Eng. António Lopes: À Divisão de
aprovisionamentos, após classificação orçamental. Autorizo a
despesa.
Data da Decisão: 09/03/2010.

Decisão do Chefe Divisão, Eng. António Lopes: À Divisão de
aprovisionamentos, após classificação orçamental. Autorizo a
despesa.
Data da Decisão: 09/03/2010.

Assunto: Proposta de abertura de procedimento através da
Divisão de Aprovisionamentos para aquisição de material para a
Folha de Obra n.º 078/DIEM/SOAD/2010 – Solicitar a
reparação de intercomunicador da escola EB1 da Amoreira, com
estimativa de encargos no valor 2,75€ (dois euros, setenta e cinco
cêntimos), ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor, de
acordo com informação Interno/2010/2716 de 08-03-2010 EDOC/201011862
Decisão do Chefe Divisão, Eng. António Lopes: À Divisão de
aprovisionamentos, após classificação orçamental. Autorizo a
despesa.
Data da Decisão: 09/03/2010

Assunto: Proposta de abertura de procedimento através da
Divisão de Aprovisionamentos para aquisição de material para a
Folha de Obra n.º 079/DIEM/SOAD/2010 – a solicitar a
substituição de várias lâmpadas das instalações do SMPC, com
estimativa de encargos no valor 14,80€ (catorze euros, oitenta
cêntimos), ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor., de
acordo com informação Interno/2010/2752 de 09-03-2010
EDOC/2009/10843
Decisão do Chefe Divisão, Eng. António Lopes: À Divisão de
aprovisionamentos, após classificação orçamental. Autorizo a
despesa.
Data da Decisão: 09/03/2010.

Assunto: Proposta de abertura de procedimento através da
Divisão de Aprovisionamentos para aquisição de material para a
Folha de Obra n.º 9668_1/DIEM/SOAD/2010 – Solicitar
substituição de lâmpadas nas garagens, com estimativa de
encargos no valor 61,50€ (sessenta e um euros, cinquenta
cêntimos) ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor, de acordo
com informação Interno/2010/2720 de 08-03-2010 EDOC/2009/11955
Decisão do Chefe Divisão, Eng. António Lopes: À Divisão de
aprovisionamentos, após classificação orçamental. Autorizo a
despesa.
Data da Decisão: 09/03/2010.

Assunto: Proposta de abertura de procedimento através da
Divisão de Aprovisionamentos para aquisição de material para a
Folha de Obra n.º 123/DIEM/SOAD/2010 – Solicitar a
reparação de fechadura de um ossário n.º 3111 do Cemitério
Municipal de Odivelas, com estimativa de encargos no valor
4,95€ (quatro euros, noventa e cinco cêntimos), ao qual acresce o
IVA à taxa legal em vigor, de acordo com informação
Interno/2010/2759 de 09-03-2010 EDOC/2010/10039
Decisão do Chefe Divisão, Eng. António Lopes: À Divisão de
aprovisionamentos, após classificação orçamental. Autorizo a
despesa.
Data da Decisão: 09/03/2010.

Assunto: Proposta de abertura de procedimento através da
Divisão de Aprovisionamentos para aquisição de material para a
Folha de Obra n.º 072/DIEM/SOAD/2010 – Solicitar
substituição de várias lâmpadas das instalações do Gabinete Ver.
Mário Máximo, com estimativa de encargos no 18,50€ (dezoito
euros, cinquenta cêntimos), ao qual acresce o IVA à taxa legal
em vigor, de acordo com informação Interno/2010/2735 de 0903-2010 - EDOC/2010/10712
Decisão do Chefe Divisão, Eng. António Lopes: À Divisão de
aprovisionamentos, após classificação orçamental. Autorizo a
despesa.
Data da Decisão: 09/03/2010.

Assunto: Proposta de abertura de procedimento através da
Divisão de Aprovisionamentos para aquisição de material para a
Folha de Obra n.º 065/DIEM/SOAD/2010 – Solicitar a
substituição de lâmpadas no DGOU, com estimativa de
encargos no valor 206,10€ (Duzentos e seis euros, dez
cêntimos), ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor, de
acordo com informação Interno/2010/2762 de 09-03-2010
EDOC/2010/10692
Decisão do Chefe Divisão, Eng. António Lopes: À Divisão de
aprovisionamentos, após classificação orçamental. Autorizo a
despesa.
Data da Decisão: 09/03/2010.

Assunto: Proposta de abertura de procedimento através da
Divisão de Aprovisionamentos para aquisição de material para a
Folha de Obra n.º 9677/DIEM/SOAD/2010 - Solicitar
reparação pontual da impermeabilização da cobertura em terraço
sobre o palco do Centro Cultural da Malaposta, com estimativa
de encargos no valor 123,20€ (cento e vinte e três euros, vinte
cêntimos),ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor, de acordo
com informação Interno/2010/2742 de 09-03-2010 EDOC/2010/11954
Decisão do Chefe Divisão, Eng. António Lopes: À Divisão de
aprovisionamentos, após classificação orçamental. Autorizo a
despesa.
Data da Decisão: 11/03/2010.

Assunto: Proposta de abertura de procedimento através da
Divisão de Aprovisionamentos para aquisição de material para a
Folha de Obra n.º 088/DIEM/SOAD/2010 – Solicitar a
reparação de problemas eléctricos na Escola EB1/JI n.º 1 de
Caneças - Campos de Caneças, com estimativa de encargos no
valor 12,04€ (Doze euros, quatro cêntimos), ao qual acresce o
IVA à taxa legal em vigor, de acordo com informação
Interno/2010/2764 de 09-03-2010 EDOC/2010/10696
Decisão do Chefe Divisão, Eng. António Lopes: À Divisão de
aprovisionamentos, após classificação orçamental. Autorizo a
despesa.
Data da Decisão: 09/03/2010.

Assunto: Proposta de abertura de procedimento através da
Divisão de Aprovisionamentos para aquisição de material para a
Folha de Obra n.º 9679/DIEM/SOAD/2010 – Solicitar a
impermeabilização da fachada do CAO’s na zona da chapa
metálica, com estimativa de encargos no valor 45,00€ (quarenta e
cinco euros), ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor, de
acordo com informação Interno/2010/2749 de 09-03-2010
EDOC/2010/11982
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Assunto: Proposta de abertura de procedimento através da
Divisão de Aprovisionamentos para aquisição de material para a
Folha de Obra n.º 9995_2/DIEM/SOAD/2010 – adquirir
materiais para a SOAD, com estimativa de encargos no valor
105,45€ (cento e cinco euros, quarenta e cinco cêntimos), ao qual
acresce o IVA à taxa legal em vigor, de acordo com informação
Interno/2010/2773 de 09-03-2010 EDOC/2010/14020
Decisão do Chefe Divisão, Eng. António Lopes: À Divisão de
aprovisionamentos, após classificação orçamental. Autorizo a
despesa.
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Data da Decisão: 10/03/2010.
Assunto: Proposta de abertura de procedimento através da
Divisão de Aprovisionamentos para aquisição de material para a
Folha de Obra n.º 9646_3/DIEM/SOAD/2010 – Solicitar a
Substituição de várias lâmpadas nos Paços do concelho, com
estimativa de encargos no valor 110,00€ (cento e dez euros), ao
qual acresce o IVA à taxa legal em vigor, de acordo com
informação Interno/2010/2774 de 09-03-2010
EDOC/2010/13801
Decisão do Chefe Divisão, Eng. António Lopes: À Divisão de
aprovisionamentos, após classificação orçamental. Autorizo a
despesa.
Data da Decisão: 09/03/2010.
Assunto: Proposta de abertura de procedimento através da
Divisão de Aprovisionamentos para aquisição de material para a
Folha de Obra n.º 131/DIEM/SOAD/2010 – Solicitar
calafetagem de janelas na sala da Hora do Conto e Arrumos
com estimativa de encargos no valor 45,00€ (quarenta e cinco
euros), ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor, de acordo
com informação Interno/2010/2777 de 09-03-2010
EDOC/2010/12031
Decisão do Chefe Divisão, Eng. António Lopes: À Divisão de
aprovisionamentos, após classificação orçamental. Autorizo a
despesa.
Data da Decisão: 09/03/2010
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