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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 
 

1122..ªª  RREEUUNNIIÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  
 
 

RReeaalliizzaaddaa  eemm  1166  ddee  JJuunnhhoo  ddee  22001100  
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 
 

 
 

SEXTA ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL DE 2010 
 

Sexta Alteração Orçamental, sétima Modificação 
Orçamental, nos termos dos Mapas anexos à Informação 
n.º Interno/2010/6606, de 2010.06.11 e que farão parte 
integrante da acta da presente reunião. 

 
 

“6.ª Alteração Orçamental 
 

Com carácter extraordinário, a 7.ª Modificação 
Orçamental de 2010 advém da necessidade do reforço no 
montante de 13.750,00 Euros (treze mil, setecentos e 
cinquenta euros) do projecto 47/A/2010, referente às 
Actividades Extra Curriculares (AEC’s) de Apoio ao 
funcionamento de Escolas e Jardins de Infância. 
 
A Modificação à Despesa totaliza 13.750,00 (treze mil, 
setecentos e cinquenta euros) por contrapartida de um 
acréscimo de igual montante ao nível das despesas 
correntes, conforme quadro seguinte: 
 

 Inscrições/ 
Reforços 

Diminuições/ 
Anulações 

Total de Despesas Correntes 13.750,00  

Total de Despesas de Capital  13.750,00 

Total Geral 13.750,00 13.750,00 

(un: euros)” 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

 

MUNICIPÁLIA, E.M. 
 

 
 

PLANO DE ÁGUA DA PISCINA MUNICIPAL DE ODIVELAS 
PARA A ÉPOCA 2010/2011 

 
Plano de Água da Piscina Municipal de Odivelas para a 
Época 2010/2011, remetido pela Municipália Gestão de 
Equipamentos e Património do Município de Odivelas, 
E.M., através do Ofício n.º 113/PCA/MP/OF/10, de 04 
de Junho de 2010. (documento publicado em anexo). 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

TABELA DE PREÇOS APLICÁVEL À PISCINA MUNICIPAL DE 
ODIVELAS PARA A ÉPOCA 2010/2011 

 
Tabela de Preços aplicável à Piscina Municipal de 
Odivelas para a Época 2010/2011, remetida pela 
Municipália Gestão de Equipamentos e Património do 
Município de Odivelas, E.M., através do Ofício n.º 
113/PCA/MP/OF/10, de 04 de Junho de 2010. 
(documento publicado em anexo). 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

ALTERAÇÕES AO REGULAMENTO INTERNO DA 
PISCINA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 
Alterações ao Regulamento Interno da Piscina Municipal 
de Odivelas, remetido pela Municipália Gestão de 
Equipamentos e Património do Município de Odivelas, 
E.M., através do Ofício n.º 113/PCA/MP/OF/10, de 04 
de Junho de 2010. (documento publicado em anexo). 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

PDM - PLANO DIRECTOR MUNICIPAL 
 

 
 

ALTERAÇÃO POR ADITAMENTO AO PDM – 2010.03 
 

Tendo em vista a clarificação e aperfeiçoamento das 
disposições regulamentares e com vista à desejável 
agilização de processos, em particular os processos de 
plena reconversão e legalização das AUGI, no pleno 
respeito pelo adequado ordenamento do território bem 
como o necessário enquadramento em PDM, é proposto 
de acordo com o constante na informação n.º 6458, de 
2010-06-07, uma alteração por Adaptação, aditando o n.º 
6 do art.º 47º do Regulamento do Plano Director 
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Municipal de Loures na área do município de Odivelas, 
nos termos seguintes: 
 
Redacção proposta para o n.º 6 do art.º 47º do 
regulamento PDM em vigor: 
 
“6. Sem prejuízo do previsto nos números 1 a 4, para as 
áreas urbanas de génese ilegal que à data da publicação do 
PDM já dispunham de título de reconversão ou alvará de 
loteamento, as normas a aplicar serão as dos números 1 e 
2 do artº 46º - Espaço Urbano a Consolidar e Beneficiar.” 
 
Este assunto carece de deliberação por parte da Assembleia Municipal 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA NA 
EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 

 

 
 

PROLONGAMENTO DE HORÁRIO ANO LECTIVO 2010 – 2011 
NORMAS DE FUNCIONAMENTO 

 
Componente de Apoio à Família (CAF) na Educação Pré-
Escolar na vertente Prolongamento de Horário para o 
Ano lectivo de 2010-2011, e respectivas Normas de 
Funcionamento do Prolongamento de Horário (CAF), de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2010/5793, de 2010-05-21. 
 
Este assunto carece de deliberação por parte da Assembleia Municipal 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO 
CURRICULAR 

 

 
 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO 
CURRICULAR A IMPLEMENTAR NAS ESCOLAS DO 

1º CICLO DO ENSINO BÁSICO -  ANO LECTIVO 2010/2011 
 

Programa de Generalização do Inglês e outras Actividades 
de Enriquecimento Curricular (AEC) para o 1º Ciclo, para 
o Ano Lectivo 2010/2011, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2010/5515, de 2010-05-18. A 
implementação das Actividades de Enriquecimento 
Curricular (AEC) tem como objectivo adaptar o tempo de 
permanência das crianças nos estabelecimentos de 
educação e ensino às necessidades das famílias, garantindo 
que os tempos educativos sejam pedagogicamente ricos e 
complementares das aprendizagens associadas à aquisição 
das competências básicas, aumentando a qualidade da 
ocupação dos tempos da “Escola a Tempo Inteiro”, 

passando a significar “Educar a Tempo Inteiro”, num 
esforço continuado e persistente, para organizar as 
actividades em função do seu verdadeiro destinatário – a 
criança - num tempo de desenvolvimento pessoal e social, 
de fruição do saber e do saber ser, permitindo que a 
criança beneficie de segurança e bem-estar, privilegiando 
os aspectos lúdicos das actividades, mas conferindo-lhe 
intencionalidade didáctica e pedagógica.  
 
Este assunto carece de deliberação por parte da Assembleia Municipal 

 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 
 

PROJECTO “VIGILANTES/PATRULHEIROS” 
 

 
 

CONTINUIDADE DO PROJECTO PARA ANO LECTIVO 2010-2011 
 

Continuidade do Projecto Vigilantes/Patrulheiros nas 
Escolas do Concelho para o ano lectivo 2010/2011, 
mantendo a metodologia preconizada inicialmente, 
contando para a sua operacionalidade com a colaboração 
das Juntas de Freguesia e da Escola Segura da PSP. Dado 
que serão inaugurados novos estabelecimentos de ensino 
no ano lectivo 2010/2011, que haja possibilidade de, se 
necessário, após verificação da área circundante escolar 
juntamente com os Agentes da Escola Segura, proceder à 
colocação de novos Vigilantes/ Patrulheiros, de acordo 
com o proposto na informação n.º Interno/2010/6475, 
de 2010-06-08. 
 
«(…) Neste âmbito, as funções do Vigilante/ Patrulheiro 
prendem-se, fundamentalmente, em apoiar o 
atravessamento dos alunos em segurança, minimizando o 
risco de acidentes rodoviários por atropelamento. Para o 
desempenho destas funções, são seleccionadas pessoas 
reformadas até aos 70 anos de idade, com preparação e 
formação dada pelas Forças de Segurança, e colocadas nas 
escolas em consonância com o calendário e horário 
escolar e com a identificação dos períodos com maior 
intensidade de tráfego rodoviário, os quais têm uma maior 
incidência durante as entradas e saídas das aulas. 
 
Tendo presente que muitas das escolas se situam em 
“zonas de risco”, o Projecto Vigilantes/ Patrulheiros tem 
vindo a ser um contributo positivo, a par de outras linhas 
de intervenção de “acalmia de tráfego e protecção de 
peões”, na prevenção e segurança rodoviárias, na medida 
em que a sua presença permite uma maior sensibilização 
dos condutores para a redução da velocidade e condução 
defensiva junto dos estabelecimentos educativos e 
ensino.(…) 
 
Considerando as repercussões positivas do Projecto ao 
nível da Prevenção e Segurança Rodoviárias junto das 
crianças e jovens, e a sua importância social junto da 
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comunidade, propõe-se a continuidade do Projecto 
Vigilantes/ Patrulheiros nas Escolas do Concelho para o 
ano lectivo 2010/2011, mantendo a metodologia 
preconizada inicialmente, contando para a sua 
operacionalidade com a colaboração das Juntas de 
Freguesia e da Escola Segura da PSP. 
 
Propõe-se ainda, e uma vez que serão inaugurados novos 
estabelecimentos de ensino no ano lectivo 2010/2011, que 
haja possibilidade de, se necessário, após verificação da 
área circundante escolar juntamente com os Agentes da 
Escola Segura, proceder à colocação de novos Vigilantes/ 
Patrulheiros. 
 
Dado que os Vigilantes/ Patrulheiros recebem um valor 
diário pela prestação de serviços a título simbólico, 
propõe-se que o pagamento se mantenha como até aqui, 
ou seja, €14,22 por dia útil a todos os Vigilantes/ 
Patrulheiros, que estão colocados em escolas que possuem 
dois tipos de horário (normal e duplo), o que implica mais 
tempo de permanência na escola. 
 
Atendendo a que a funcionalidade do processamento do 
pagamento dos Vigilantes/ Patrulheiros através das Juntas 
de Freguesia se tem revelado positiva ao longo destes 
anos, propõe-se a sua continuidade nos mesmos moldes. 
As transferências das respectivas verbas para as Juntas de 
Freguesia serão efectuadas no início de cada período 
escolar, de forma a garantir o pagamento atempado aos 
Vigilantes. Os acertos das faltas serão feitos no período 
escolar seguinte. 
 
O montante global estimado para a transferência de 
verbas para as Juntas de Freguesia perfaz €79.489,80 
(setenta e nove mil quatrocentos e oitenta e nove euro e 
oitenta cêntimos). Este valor tem por base o pagamento 
de €14,22 aos Vigilantes/ Patrulheiros por 180 dias 
lectivos para os que estão colocados em Escolas do 
Ensino Básico (29 Patrulheiros) e por 185 dias lectivos 
para os que estão colocados no Pré-Escolar (2 
Patrulheiros). 
 
Assim, e tendo em vista suportar os encargos financeiros 
decorrentes do funcionamento do Projecto, estimou-se 
um número de 67 dias lectivos para o 1º período lectivo 
2010/2011, prevendo-se a realização de despesa no valor 
de €29.534,94 (vinte e nove mil quinhentos e trinta e 
quatro euro e noventa e quatro cêntimos), verba a 
cabimentar no ano económico de 2010. Quanto ao valor 
remanescente, €49.954,86 (quarenta e nove mil 
novecentos e cinquenta e quatro euro e oitenta e seis 
cêntimos), propõe-se a sua inscrição no Plano de 
Actividades e Orçamento para 2011. 
 
Propõe-se também, e tendo em conta a localização 
geográfica das escolas do Concelho, a aquisição de senhas 
de transporte a disponibilizar aos Vigilantes/Patrulheiros 
que se deslocam da sua Freguesia de residência para as 
outras freguesias onde estão colocados. Estes passes são 
mensalmente requisitados à Rodoviária de Lisboa e têm 

custo mensal de 277,70€, discriminados conforme abaixo 
indicado: 
 
1 senha L1 3ª idade, com um custo unitário de 17,80€; 
 
2 senhas L12 3ª idade, com um custo unitário de 21,35€, 
perfazendo um total de 42,70€; 
 
8 senhas 012 adulto, com um custo unitário de 27,15€, 
perfazendo um total de 217,20€ 
 
Isto significa que o custo anual destas senhas é estimado 
em €3.054,70 (três mil e cinquenta e quatro euro e setenta 
cêntimos), que poderá ser alterado na sequência da 
necessidade de mobilidade geográfica e/ou de colocação 
de mais Vigilantes/Patrulheiros, bem como da alteração 
do preço das senhas de passe. O montante para 
cabimento e compromisso para fazer face à despesa 
previsível para o 1º período lectivo 2010/2011 é de 
€1.110,80. Relativamente ao valor remanescente, 
€1.943,90, propõe-se a sua inscrição no Plano de 
Actividades e Orçamento de 2011. 
 
Os custos estimados para a execução anual do Projecto 
Vigilantes/ Patrulheiros para o ano lectivo 2010/2011 
situam-se, assim, na ordem dos €82.544,50 (oitenta e dois 
mil quinhentos e quarenta e quatro euro e cinquenta 
cêntimos) entre Setembro de 2010 e Julho de 2011, 
englobando as transferências para as Juntas de Freguesia e 
as senhas de passe. (…)» 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PROJECTO ECO-PATRULHEIROS 
 

 
 

IMPLEMENTAÇÃO PARA O VERÃO DE 2010 
 

Implementação do projecto “Eco-Patrulheiros” para o 
verão de 2010, a decorrerá entre 1 de Julho e 30 de 
Setembro, sob o acompanhamento da Divisão de 
Assuntos Sociais, e que será desenvolvido em moldes 
idênticos aos do ano passado, com as devidas adaptações, 
de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2010/6518, de 2010-06-08: 
 
“(…)Período de implementação: início a 1 de Julho e 
término a 30 de Setembro (a vigilância dos espaços verdes 
será efectuada diariamente, incluindo sábados, domingos e 
feriados); 
 
Locais de implementação: Parque do Rio da Costa 
(Freguesia de Odivelas); Parque das Rolas (Freguesia da 
Póvoa de Santo Adrião) e Parque das Merendas (Freguesia 
da Ramada). 
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Vigilantes (Eco-Patrulheiros) a recrutar: Nove elementos 
residentes no Concelho de Odivelas, reformados e com 
idade inferior a 70 anos, que serão divididos em grupos de 
três elementos para cada local indicado, seleccionado em 
função da freguesia de residência e do espaço a vigiar. 
Considerando, o bom desempenho dos Vigilantes da 
primeira fase do projecto e como se mantém um espaço 
de vigilância do ano anterior (Parque do Rio da Costa) 
propõe-se que os elementos a recrutar sejam os mesmos 
que efectuaram a vigilância nesse local. Em relação ao 
Parque das Rolas e ao Parque das Merendas, como se trata 
de espaços de outras freguesias e devendo o critério de 
proximidade ser um dos vários a considerar no 
recrutamento, propõe-se que sejam recrutados novos 
elementos, os quais poderão ser seleccionados a partir das 
«bolsas» de inscritos para patrulheiros existentes na DAS e 
na DGREASE, uma vez que manifestaram por iniciativa 
própria vontade e motivação em participar nestes 
projectos.  
 
Compensação monetária: Por cada turno de vigilância é 
proposto o pagamento simbólico do mesmo valor 
atribuído no ano transacto, ou seja 13,00€/turno, sendo 
que cada turno terá a duração de 4 horas. O pagamento 
aos Eco-Patrulheiros será efectuado através da 
transferência de verbas para as Juntas de Freguesia a que 
pertencem geograficamente os espaços abrangidos.  
 
Horário: Turno da manhã (9h00 às 13h00) / Turno da 
tarde (15h00 às 19h00)   
 
Encargos financeiros do projecto:  
 
Considerando o aumento do número de vigilantes face ao 
ano anterior, propõe-se a aquisição do seguinte 
equipamento, o qual tem uma valor total estimado de € 
230,51 (Duzentos e trinta euros e cinquenta e um 
cêntimos), valor c/ IVA. Acresce informar que os valores 
por unidade têm como referência a aquisição de 
equipamento efectuada em 2009, podendo os mesmos ter 
sofrido alterações. 
 

Quant. Designação do Artigo 
Preço Unitário * 

S/IVA 

6 Coletes Reflectores c/ logótipo da CMO 
estampado a 1 cor; 

€ 6,00 

6 Bonés c/ logótipo da CMO bordado a 1 cor; € 4,75 

6 Apitos de plástico; € 1,00 

6 Galochas de borracha; € 6,00 

6 Cantis de 1 litro; € 6,00 

6 Fatos impermeáveis amarelos (calças e 
casaco) c/ logótipo da CMO no casaco 

€ 8,00 

 * Iva não incluído à Taxa de 21% Total € 190,50 

 
 Considerando o valor da compensação monetária 
indicada, o valor total a pagar aos 9 Eco-Patrulheiros pela 
vigilância nos meses de Julho, Agosto e Setembro será de 
€ 7.176,00 (Sete mil, cento e setenta e seis euros), 
repartidos da seguinte forma:  

 

Mês N.º Turnos a efectuar Verba a pagar 

Julho 62 X 3 jardins = 186 186 X 13,00 = € 2.418,00 

Agosto 62 X 3 jardins = 186 186 X 13,00 = € 2.418,00 

Setembro 60 X 3 jardins = 180 180 X 13,00 = € 2.340,00 

Total: € 7.176,00 
  
Considerando que o projecto prevê a disponibilização e 
pagamento das comunicações, por parte do GISC, de 
telemóveis de serviço a cada Eco-Patrulheiro, de uso 
restrito limitado a chamadas para a Câmara Municipal de 
Odivelas e Serviços de Urgência, sendo o valor estimado 
no ano transacto de 5 euros/mês por telemóvel para o 
período de vigência do projecto prevê-se o valor de € 
135,00 (centro e trinta e cinco euros) em despesas de 
comunicações. (9 telemóveis X 5,00 p/mês X 3 meses). 
(…)” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

MEDIDA CAUTELAR 
 

 
 

APLICAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DE ENCERRAMENTO AO 
ESTABELECIMENTO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ FONTANA, 

LOTE 4, BLOCO K, FREGUESIA DA PÓVOA DE SANTO ADRIÃO. 
 

Aplicação da medida cautelar de encerramento preventivo 
do estabelecimento localizado na Rua José Fontana, Lote 
4, Bloco K, Freguesia da Póvoa de Santo Adrião, por 
força dos n.os 1 e 2 do art.º 27 do Regulamento Geral do 
Ruído, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de 
Janeiro, alterado pela Declaração de Rectificação n.º 
18/2007, de 16 de Março e pelo Decreto-Lei n.º 
278/2007, de 1 de Agosto, sustentada no relatório de 
avaliação de emissões sonoras, e nas informações 
jurídicas, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2010/6470, de 2010-06-08. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

APLICAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DE ENCERRAMENTO AO 
ESTABELECIMENTO LOCALIZADO NA RUA LAURA AIRES, 

N.º 7, ARROJA, FREGUESIA DE ODIVELAS 
 

Aplicação da medida cautelar de encerramento preventivo 
do estabelecimento localizado na Rua Laura Aires, n.º 7, 
Arroja, Freguesia de Odivelas, por força dos n.os 1 e 2 do 
art.º 27 do Regulamento Geral do Ruído, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, alterado pela 
Declaração de Rectificação n.º 18/2007, de 16 de Março e 
pelo Decreto-Lei n.º 278/2007, de 1 de Agosto, 
sustentada no relatório de avaliação de emissões sonoras, 
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e nas informações jurídicas, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2010/6490, de 2010-06-08. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

PROTOCOLO DE PARCERIA 
 

 
 

PROGRAMA ECO-ESCOLAS 
 

Protocolo de parceria a celebrar entre a ABAE – 
Associação Bandeira Azul da Europa e o Município de 
Odivelas no âmbito do Programa Eco-Escolas, pretende 
encorajar e apoiar os estabelecimentos de ensino, 
destinando-se preferencialmente às Escolas do Ensino 
Básico, na melhoria do seu desempenho ambiental, 
através da promoção de comportamentos ambientalmente 
correctos, bem como a integração dos princípios da 
Agenda 21 na Filosofia da Escola, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2010/3443, de 2010-
06-07. 

 
 

“Parceria 
ABAE-Município de Odivelas 

2009/2010 
Termos da Parceria ABAE/Municípios 

 
1- A Autarquia compromete-se a: 
 
- Colaboração ABAE/Município nos termos acordados 
por ambas; 

- Reconhecimento da importância do desenvolvimento do 
Programa ECO-ESCOLAS, nas escolas inscritas; 

- Compromisso de apoio, dentro das possibilidades de 
cada Município às Iniciativas que as escolas se propõem 
desenvolver; 

- Contribuição simbólica de 20 € por cada escola inscrita, 
destinada a comparticipar nalgumas das despesas 
inerentes à implementação do programa (produção e 
distribuição e envio de materiais, formação, 
contribuição à Fee por escola inscrita, deslocações, 
mailings, despesas administrativas, etc.) 

- Contribuição para atribuição do Galardão de 50 € por 
cada escola galardoada com a Bandeira Verde, destinada 
a comparticipar nalgumas das despesas inerentes à 
atribuição do Galardão (produção das bandeiras, 
produção de certificados, organização do Dia Bandeiras 
Verdes, etc.) 

 
2- A ABAS compromete-se a: 
 
- Colaboração ABAE/Município nos termos acordados 
por ambas; 

- Privilegiar o desenvolvimento de acções com as 
autarquias parceiras; 

- Colaboração ou participação com o Município Parceiro 
na realização de acções ou eventos de educação 
ambiental promovidos pelo Município, que envolvam as 
escolas; 

- Acompanhamento em termos de formação e informação 
a todas as escolas inscritas no Programa ECO-
ESCOLAS; 

- Envio de Cópia do Plano de Acção das Escolas do 
Município quando solicitado; 

- Listagem no site da ABAE ( www.abae.pt) de todas as 
autarquias parceiras com linking para a respectiva página 
municipal; 

- Fazer constar nos certificados Eco-Escolas entregues a 
cada escola Galardoada, a declaração do apoio do 
respectivo Município. Todas as escolas dos concelhos 
com os quais se estabelece a parceria terão o seu 
Certificado Eco-Escola chancelado com o logótipo do 
Município; 

- Emissão de um Certificado para o Município 
mencionando o número e nome das Eco-Escolas 
galardoadas no concelho; 

- Entrega de uma Bandeira de Secretária para o Município 
identificada com o ano da Parceria; 

- Disponibilização da Exposição de trabalhos Eco-
Códigos de forma gratuita (desde que levantada e 
entregue nas nossas instalações) para os Municípios 
Parceiros; 

- Difusão e publicação nos órgãos de comunicação social 
e no Boletim da ABAE – “TerrAzul notícias” - do 
“MAPA BANDEIRAS VERDES” - Eco-Escolas e 
respectivos municípios. 

 
Pela Associação Bandeira Azul da Europa 
 
Pela Câmara Municipal de ____________” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

REALIZAÇÃO DA INICIATIVA “IDAS À PRAIA 2010” 
 

Realização da Iniciativa “Idas à Praia 2010”, apoiando 
financeiramente as Juntas de Freguesia do Concelho que 
promovem as deslocações à praia das crianças de cada 
freguesia. Esta iniciativa pretende proporcionar às crianças 
do concelho uma oportunidade de desfrutar de um 
conjunto de actividades lúdicas e sociais, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2010/2131, de 2010-
02-22, e conforme critérios constantes da informação: 

 
 

“Metodologia/Critérios 
 
Como metodologia propõe-se que as Juntas procedam às 
inscrições, organizem e monitorizem a iniciativa. A 
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Divisão de Assuntos Sociais disponibiliza-se para prestar 
qualquer apoio solicitado e necessário, no âmbito das 
“Idas à Praia 2010”. 
 
Fica à responsabilidade das Juntas de Freguesia o respeito 
pelo cumprimento das normas legais, que regulam este 
género de actividades. 
 
À posteriori, as Juntas enviam para o Município 
informação relativa ao aluguer dos autocarros, 
nomeadamente o número de autocarros e duração do 
aluguer, afim de ser definida a comparticipação final, 
tendo como limite máximo os valores previamente 
aprovados. 
 
No concernente à definição do montante dos subsídios a 
atribuir por Junta de Freguesia, propõe-se ter por base a 
listagem de alunos beneficiários de apoio social escolar, 
que frequentam as escolas EB1 da rede pública do 
Concelho (dados da Divisão de Gestão de Recursos 
Educativos e Acção Social Escolar), tal como no ano 
transacto. 

 
 

Ano Lectivo 2009/2010 
(Quadro n.º 1) 

 
Junta de Freguesia N.º de Alunos 

Junta de Freguesia de Caneças 238 

Junta de Freguesia de Famões 198 

Junta de Freguesia da Pontinha 598 

Junta de Freguesia de Odivelas 937 

Junta de Freguesia do Olival Basto 76 

Junta de Freguesia da Ramada 212 

Junta de Freguesia da Póvoa de Santo 
Adrião 262 

Total 2521 

 
 
Tendo em consideração o número elevado de crianças 
beneficiárias do apoio social escolar, que mais uma vez 
aumentou em relação ao ano lectivo anterior, importa 
estabelecer um critério objectivo, por forma haver 
igualdade de tratamento para as diferentes Juntas de 
Freguesia. 
 
Propõe-se que o cálculo de distribuição das viaturas, seja 
efectuado nos moldes que passamos a enunciar: 

 
Intervalo N.º de Viaturas 

< 215 Alunos 1 Viatura 

≥ 215 < 430 Alunos 2 Viaturas 

≥ 430 < 645 Alunos 3 Viaturas 

≥ 645 Alunos 5 Viaturas 
 

Para os devidos efeitos, propomos que a capacidade de 
cada autocarro a requerer, para qualquer uma das 
situações apresentadas, possa ser de 51 lugares. 
 
Assim, caso seja este o critério a aplicar, as Juntas de 
Freguesia poderão ser apoiadas até aos seguintes limites 
máximos: 

 
Ano Lectivo 2009/2010 

(Quadro n.º 2) 
 

Junta de Freguesia Limite Máximo do 
Apoio Financeiro 

Junta de Freguesia de Caneças € 3.045,00 

Junta de Freguesia de Famões € 1.522,50 

Junta de Freguesia da Pontinha € 4.567,50 

Junta de Freguesia de Odivelas € 7.612,50 

Junta de Freguesia do Olival Basto € 1.522,50 

Junta de Freguesia da Ramada € 1.522,50 

Junta de Freguesia da Póvoa de Santo 
Adrião 

€ 3.045,00 

Total € 22.837,50 

 
Os valores apresentados têm por base o valor aproximado 
fornecido pela Divisão de Transportes e Oficinas, para um 
aluguer de 5 dias, das 08:00h às 13:00h. O custo estimado 
de cada autocarro por dia, para o horário definido, é de € 
304,50 (Ex: € 304,50 * 5 dias * 2 autocarros = € 3.045,00) 
 
No caso de as Juntas alugarem menos autocarros que 
aqueles utilizados no cálculo dos limites máximos de 
apoio financeiro e/ou o aluguer ter uma duração inferior a 
5 dias, o apoio a transferir será calculado com base na 
seguinte formula: Apoio = n.º de autocarros * n.º de dias 
* € 304,50.” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

“ODIVELASFASHION – MISS 2010” 
APOIO À REALIZAÇÃO DA INICIATIVA 

 
Apoio por parte da Câmara Municipal de Odivelas à 
realização da Iniciativa “ODIVELASFASHION – Miss 
2010”, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2010/6328, de 10-06-02, que se traduz no 
seguinte: 
 
Cedências de material de apoio de 4 de Junho a 26 de 
Julho: 
 
- Três alcatifas vermelhas; 
 
Cedências de material de apoio de 23 a 26 de Julho: 
 
- 22 Estrados; 
- Duas escadas de acesso; 
- Panos Pretos para cobertura do palco (5 caixas); 



 
 
 
 

Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
 

 
Ano XI - N.º 12 29 de Junho de 2010 13 

 

- 200 Cadeiras de plástico; 
- Seis Baias; 
- Aparelhagem de som, dois microfones e leitor de CD’s 
(apenas para dia 24 de Julho); 
 
Cedência de Autocarro de 12 a 15 de Julho: 
 
- Cedência de um Autocarro de 35 lugares, das 10h00 às 
17h30, dos dias 12, 13, 14 e 15 de Julho, onde o custo é de 
543, 84 € (quinhentos e quarenta e três euros e oitenta e 
quatro cêntimos). 
 
Cedência de Transporte para o serviço de Carregadores 
para 23 e 26 de Julho: 
 
- Cedência de transporte para quatro carregadores nos 
dias 23 e 26 de Julho, transporte e carregamento de 6 
baias, 200 cadeiras, 22 estrados, 2 escadas de acesso e 5 
caixas de panos pretos; 
 
Colaboração técnica do Gabinete de Comunicação, 
Relações Públicas e Protocolo: 
 
- Divulgação da iniciativa, através de divulgação no site e 
agenda on-line, nota à imprensa e notícia net, distribuição 
do cartaz A3, criado e impresso pela Photomodels, nos 
postos de atendimento da Câmara Municipal de Odivelas, 
equipamentos municipais, empresas municipais e Juntas 
de Freguesia do Concelho e envio de convites via e-mail, 
nomeadamente para o executivo municipal. 
 
Ofertas da Câmara Municipal de Odivelas: 
 
A disponibilizar via Gabinete de Comunicação, Relações 
Públicas e Protocolo: 
 
- 60 Pastas com o logótipo da Câmara Municipal de 
Odivelas a disponibilizar via Gabinete de Comunicação, 
Relações Públicas e Protocolo. 
 
A adquirir por via de procedimento adjudicatório: 
 
- 33 Faixas para as Misses (4 faixas por freguesia e 5 para a 
final Miss Concelho de Odivelas) com um custo estimado 
de 1.000,00€ (IVA incluído); 
 
- 30 T’Shirts com o logótipo da CMO, no valor estimado 
de 100,00€, acrescidos de IVA; 
 
- Lanche para servir no dia 12 de Julho, pelo valor 
estimado de 20,00€ (IVA incluído); 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

FESTA DE ENCERRAMENTO DO CLUBE DO MOVIMENTO 
ACEITAÇÃO DE PATROCÍNIO 

 
Aceitação de patrocínio no valor de € 100,00 (cem euros), 
atribuído pelo Hipermercado Modelo Continente da 

Arroja, para a Festa de Encerramento do Clube do 
Movimento, da Câmara Municipal de Odivelas, de acordo 
com o proposto na informação n.º Interno/2010/6307, 
de 2010-06-02. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

COMISSÃO UNITÁRIA DE REFORMADOS, 
PENSIONISTAS E IDOSOS DE CANEÇAS 

 
Atribuição à Comissão Unitária de Reformados, 
Pensionistas e Idosos de Caneças, no âmbito do Programa 
de Apoio às Entidades Sociais de Odivelas (PAESO), 
Subprograma A, de um apoio financeiro, no valor de 
€1.060,00 (mil e sessenta euros), de acordo com o 
proposto na informação nº interno/2010/6078, de 2010-
05-27. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

UNIÃO DESPORTIVA E RECREATIVA CASAL DO PRIVILÉGIO 
 

Atribuição à União Desportiva Recreativa Casal do 
Privilégio, no âmbito do Programa de Apoio ao 
Associativismo Desportivo de Odivelas (PAADO), 
Medida 3, para realização da 8ª Gala de Boxe Olímpico, 
dos apoios num valor total estimado de € 802,81 
(oitocentos e dois euros e oitenta e um cêntimos), de 
acordo com o proposto na informação nº 
Interno/2010/6435, de 2010-06-07. 
 
A aquisição do serviço policiamento para o evento, no 
período compreendido entre as 17:30H e as 21:30H, no 
valor total estimado de 742,81€ (setecentos e quarenta e 
dois euros e oitenta e um cêntimos). 
 
A cedência de 300 cadeiras e 1 passadeira vermelha. 
 
A cedência do camião grua, nos dias 2 e 5 de Julho, para 
transporte do material. 
 
A oferta de 1 (um) troféu e 16 medalhas alusivas à 
modalidade, num valor estimado de 60,00€ (sessenta 
euros). 
 
Resumo das despesas inerentes ao apoio municipal a este 
Torneio: 
 
Tipo de Apoio Valor Projecto 

Policiamento 742,81€* 175/A/2010 

Troféus e Medalhas 60,00€* 175/A/2010 

Total de Apoios 802,81€  
* Valor Estimado ** Custos Indirectos 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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ODIVELAS FUTEBOL CLUBE 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE 

 
Ratificação do despacho da Senhora Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, exarado na informação nº 
interno/2010/6220, de 2010-06-01, de atribuição de um 
apoio, sob a forma de transporte, ao Odivelas Futebol 
Clube, a realizado em veículo municipal no dia 03 de 
Junho de 2010, para deslocação a Palmela, com um custo 
total estimado de €218,04 (duzentos e dezoito euros e 
quatro cêntimos). 
 
(Ratificado por unanimidade) 

 
 
 

ASSOCIAÇÃO DOS ESCOTEIROS DE PORTUGAL 
GRUPO 19 DA PONTINHA 

 
Atribuição à Associação dos Escoteiros de Portugal, 
Grupo 19 da Pontinha, no âmbito do Programa de Apoio 
ao Associativismo Juvenil do Concelho de Odivelas 
(PAJO), Programa D, de um apoio, sob a forma de 
transporte, a realizar em veículo municipal nos dias 25 e 
28 de Junho de 2010, para deslocação a Belver, concelho 
de Gavião, com um custo total estimado de €335,02 
(trezentos e trinta e cinco euros e dois cêntimos) de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2010/5646, de 2010-05-19. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

CLUBE DESPORTIVO “OS SILVEIRENSES” 
 

Ratificação do despacho da Senhora Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, exarado na informação nº 
interno/2010/6301, de 2010-06-02, de atribuição de um 
apoio, sob a forma de transporte, ao Clube Desportivo 
“Os Silveirenses” realizado em veículo municipal no dia 
05 de Junho de 2010, para deslocação a Aljustrel, com um 
custo total estimado de €247,30 (duzentos e quarenta e 
sete euros e trinta cêntimos). 
 
(Ratificado por unanimidade) 

 
 
 

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL INDO PORTUGUESA 
 

Atribuição à Associação Recreativa e Cultural Indo 
Portuguesa, no âmbito do Programa de Apoio ao 
Associativismo Desportivo de Odivelas (PAADO) 
Medida 6, de um apoio, sob a forma de transporte, a 
realizar em veículo municipal nos dias 19 e 20 de Junho de 
2010, para deslocação a Évora, com um valor estimado de 
€434,00 (quatrocentos e trinta e quatro euros), de acordo 
com o proposto na informação n.º Interno/2010/6325, 
de 2010-06-02. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

ASSOCIAÇÃO GUIAS DE PORTUGAL 
1.ª COMPANHIA DE ODIVELAS 

 
Atribuição à Associação Guias de Portugal, 1.ª Companhia 
de Odivelas, no âmbito do Programa de Apoio ao 
Associativismo Juvenil do Concelho de Odivelas (PAJO) 
Programa D, de um apoio, sob a forma de transporte, a 
realizar em veículo municipal nos dias 26 e 30 de Junho de 
2010, para deslocação a Moura, com um valor total 
estimado de €408,08 (quatrocentos e oito euros e oito 
cêntimos), de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2010/6281, de 2010-06-01. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS 
VOLUNTÁRIOS DE CANEÇAS 

 
Atribuição à Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Caneças, no âmbito do Programa de 
Apoio aos Agentes Culturais do Concelho de Odivelas 
(PACO) Programa D, de um apoio, sob a forma de 
transporte, a realizar em veículo municipal no dia 15 de 
Agosto de 2010, para deslocação a São Martinho do 
Porto, com um valor total estimado de €195,53 (cento e 
noventa e cinco euros e cinquenta e três cêntimos), de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2010/6139, de 2010-05-28. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

JUNTA DE FREGUESIA DE CANEÇAS 
 

Atribuição à Junta de Freguesia de Caneças, de um apoio, 
sob a forma de transporte, a realizar em veículo municipal, 
nos dias 19, 20 e 26 de Junho e 03 de Julho de 2010, para 
deslocação respetivamente: à Ramada, Odivelas, Santo 
Antão do Tojal e Brotas, com um valor total estimado de 
€490,04 (quatrocentos e noventa euros e quatro 
cêntimos), de acordo com o proposto na informação nº 
interno/2010/6147, de 2010-05-28. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 
 

55..ªª  RREEUUNNIIÃÃOO  EEXXTTRRAAOORRDDIINNÁÁRRIIAA  
 
 

RReeaalliizzaaddaa  eemm  2233  ddee  JJuunnhhoo  ddee  22001100  
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

CONTENÇÃO FINANCEIRA 
 

 
 

PLANO MUNICIPAL DE CONTENÇÃO FINANCEIRA PARA 2010 
 

Plano Municipal de Contenção Financeira para 2010, 
plano que engloba um conjunto de medidas, em prol da 
redução efectiva da despesa em diversos sectores da 
actividade da Câmara Municipal de Odivelas, nas 
condições constantes da Proposta n.º 16/PRES/2010, 
datada de 18 de Junho. 
 
As transferências para as Juntas de Freguesia para 
pagamento das despesas correntes, no âmbito do 
Protocolo de Delegação de Competências nas Juntas de 
Freguesia para 2010, estão englobadas nestas medidas, 
pelo que as competências delegadas, serão objecto de 
diminuição em 5% dos valores actualmente em vigor, 
resultando num novo quadro de valores, datado de 22 de 
Junho de 2010. 
 
Esta Alteração ao Protocolo de Delegação de 
Competências nas Juntas de Freguesia carece da 
deliberação por parte da Assembleia Municipal. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

ARRENDAMENTO 
 

 
 

QUINTA DO ESPÍRITO SANTO EM ODIVELAS 
 

Nos termos e de acordo com a informação dos serviços 
com o n.º Interno/2010/6572, de 2010-06-09, é proposto: 
 

 - O arrendamento da área de 514 m2, assinalada nas 
plantas 1 e 2 da “Quinta do Espírito Santo”, para a 
actividade de restauração; 
 
 - A renda mensal no valor mínimo de € 7.247,40 (sete 
mil, duzentos e quarenta sete euros e quarenta cêntimos); 
 
 - O período de carência de 17 anos e 6 meses em que não 
será paga renda; 
 
 - O arrendamento através de procedimento por 
negociação; 
 
 - O Programa de Procedimento e Caderno de Encargos. 
 
 - A nomeação da Comissão com a seguinte composição: 
 
 - Elementos efectivos: 
 
 - Presidente – Exmo. Sr. Chefe da Divisão do 
Património, Dr. António Carrilho. 
 
 - Vogal – Exma. Sra. Dra. Ana Paula Santos do 
Departamento Sócio-Cultural. 
 
 - Vogal – Exmo. Sr. Eng.º Vítor Almeida, Técnico 
Superior da Divisão de Instalações e Equipamentos 
Municipais. 
 
 - Elementos suplentes, que substituirão, respectivamente 
o Presidente e os Vogais, nas suas faltas e impedimentos: 
 
 - Manuela Seringa, Técnica Superior da Divisão do 
Património. 
 
 - Dr. Miguel Ferreira, Técnico Superior do Departamento 
Sócio-Cultural. 
 
 - Arqt.º David Dionísio, Técnico Superior da Divisão de 
Instalações e Equipamentos Municipais. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

CEDÊNCIA DE PARCELAS DE TERRENO 
 

 
 

FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE 
SANTÍSSIMO NOME DE JESUS EM ODIVELAS 

 
Cedência em direito de superfície, gratuito, e por um 
prazo de 60 anos renováveis, de acordo com o proposto 
na informação n.º Interno/2010/06014, de 2010-05-26, à 
Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Santíssimo 
Nome de Jesus de Odivelas, para construção de uma 
Igreja (local de culto) e de um centro social, de duas 
parcelas de terreno, sitas no Casal do Marco, Arroja, na 
Freguesia de Odivelas com as seguintes confrontações: 
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Denominação Área Confrontações Valor 

Parcela A 1.225,00 m2 

Norte: Espaço 
Público 
Sul: Rua A 
Nascente: Espaço 
Público 
Poente: Rua B 

€ 763.680,00 
(*) 

Parcela B 350,00 m2 

Norte: Rua A 
Sul: Rua H 
Nascente: Lote C 
Poente: Rua B 

€ 330.570,00 
(*) 

(*) Valor patrimonial conforme Caderneta Predial 
 
Este assunto carece de deliberação por parte da Assembleia Municipal 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 

UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 
 
 

DESPACHOS 
 

 
 
 

PRESIDÊNCIA 
 

 
 

DESPACHO N.º 57/PRES/2010 
 

Assunto: Nomeação, em regime de substituição, de Alice 
Mabília dos Santos Silva, no cargo de Director do 
Departamento de Habitação, Saúde e Assuntos Sociais 
 
O Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Odivelas, 
aprovado na 2.ª Reunião Extraordinária da Câmara 
Municipal de Odivelas, realizada a 14 de Dezembro de 
2009, e na 3.ª Reunião da 1.ª Sessão Ordinária da 
Assembleia Municipal de Odivelas, realizada a 21 de 
Dezembro de 2009, com a alteração aprovada na 5.ª 
Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, 
realizada a 10 de Março de 2010, e na 3.ª Reunião da 2.ª 
Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Odivelas, 
realizada a 28 de Abril de 2010, publicitado na Internet na 
página www.cm-odivelas.pt, contempla 1 posto de 
trabalho de Director do Departamento de Habitação, 
Saúde e Assuntos Sociais, posto de trabalho que não se 
encontra ocupado. 
 
Assim, e enquanto não se proceder á abertura do 
competente procedimento concursal, nomeio, em regime 
de substituição, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 

27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, com a redacção 
que lhe foi conferida pela Lei n.º 51/2005, de 30 de 
Agosto, Lei n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro e Lei n.º 
3-B/2010, de 28 de Abril, conjugado com o disposto na 
alínea b) do n.º 1, do artigo 10º, do Decreto - Lei n.º 
93/2004, de 20 de Abril, diploma que adapta à 
Administração Local a citada Lei, alterado pelos Decretos-
Lei n.º 104/2006, de 7 de Junho e n.º 305/2009, de 23 de 
Outubro, Mestre Alice Mabília dos Santos Silva, Técnica 
Superior, do Mapa de Pessoal desta Câmara Municipal, no 
cargo de Director do Departamento de Habitação, Saúde 
e Assuntos Sociais com efeitos a partir do próximo dia 21 
de Junho. 
 
Odivelas, 17 de Junho de 2010 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

(Susana de Carvalho Amador) 
 
 
 

DESPACHO N.º 58/PRES/2010 
 

Assunto: Constituição do Grupo de Trabalho para 
Acompanhamento da Aplicação do Regulamento de 
Taxas e Outras Receitas do Município de Odivelas e seu 
Regulamento de Liquidação e Cobrança e para 
cumprimento do seu Artigo 163° 
 
Considerando: 
 
1. O disposto na Lei n.º 53-E/2006, de 29 de Dezembro, 
que aprova o “Regime Geral das Taxas das Autarquias 
Locais e a Lei das Finanças Locais, aprovada pela Lei n.º 
2/2007, de 15 de Janeiro, que consagra na alínea c) do 
artigo 10° e nos artigos 15° e 16°, as regras e princípios 
que devem nortear a criação de taxas e outras receitas das 
Autarquias Locais; 
 
2. Que estes diplomas legais, visam, expressamente, 
regular as relações jurídico-tributárias geradores da 
obrigação de pagamento de taxas locais, devendo os 
municípios, na criação das taxas ou na alteração do seu 
valor, apresentar a justificação económico-financeira dos 
quantitativos a liquidar e a cobrar, bem como, a 
fundamentação jurídica das mesmas; 
 
3. O Despacho número 32/PRES/2007, de 04 de Junho 
de 2007, constituído um grupo de trabalho, com o 
objectivo de elaborar e compatibilizar o Regulamento 
Municipal de Taxas, Tarifas e Outras Receitas Municipais 
então em vigor, com o regime legal agora vigente; 
 
4. Que se encontra em vigor, desde o dia 15 de Janeiro de 
2010, o “Regulamento de Taxas e Outras Receitas do 
Município de Odivelas e seu Regulamento de Liquidação e 
Cobrança”, o qual, atendendo à sua inovação técnica e 
jurídica, tem suscitado algumas dificuldades de aplicação; 
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5. Que o citado Regulamento determina, no seu artigo 
26°, que nos casos de dúvida de interpretação e aplicação, 
as mesmas sejam decididas por despacho do Presidente da 
Câmara Municipal, mediante prévio parecer e, no seu 
artigo 163°, que o regulamento seja objecto de revisão no 
ano de 2011, baseada em nova fundamentação 
económico-financeira e de Direito, sem prejuízo das 
necessárias adaptações e alterações que se imponham após 
a sua entrada em vigor; 
 
Afigura-se necessário: 
 
1 O estreito acompanhamento da aplicação do 
“Regulamento de Taxas e Outras Receitas do Município 
de Odivelas e seu Regulamento de Liquidação e 
Cobrança”, e; 
 
2. A preparação dos trabalhos com vista à revisão do 
Regulamento em vigor, prevista no seu artigo 163.°, como 
se refere no ponto 5 anterior. 
 
Assim, e tendo em vista a concretização destes objectivos, 
determino: 
 
I. A constituição de um grupo de trabalho, com a seguinte 
composição: 
 
Vice-Presidente Mário Máximo, que preside ao Grupo de 
Trabalho; 
 
Dr. Abílio Santos - Gabinete da Presidência, que substitui 
o Presidente do Grupo de Trabalho nas suas ausências e 
coordenará o trabalho com as Juntas de Freguesia; 
 
Dr. Luís Duarte - Gabinete de Auditoria Interna, que 
coordenará o trabalho com as diversas unidades orgânicas 
do Município; 
 
Arqt.ª Ana Paula Viegas - Departamento de Gestão e 
Ordenamento Urbanístico; 
 
Dr. António Janeiro - Departamento de Administração 
Jurídica e Geral: 
 
Dr.ª Carla Gabriel - Departamento de Gestão 
Administrativa e Financeira. 
 
II. Compete a este Grupo de Trabalho: 
 
1. A emissão de prévio parecer, sobre quaisquer dúvidas 
de interpretação e aplicação, para efeitos do disposto no 
artigo 26.º do “Regulamento de Taxas e Outras Receitas 
do Município de Odivelas e seu Regulamento de 
Liquidação e Cobrança”; 
 
2. Apresentar um “Plano de trabalho”, devidamente 
calendarizado e objectivado, até ao dia 30 de Junho de 
2010, para efeitos do disposto no artigo 163.º do 
“Regulamento de Taxas e Outras Receitas do Município 

de Odivelas e seu Regulamento de Liquidação e 
Cobrança”; 
 
3. Apresentar, no último dia de cada mês, um relatório 
pormenorizado sobre o andamento dos trabalhos; 
 
4. Solicitar a colaboração de funcionários de outros 
serviços caso o considere necessário. 
 
Para tal desígnio, todos os serviços municipais devem 
estar envolvidos, no sentido de uma maior 
responsabilização no exercício das competências 
municipais. 
 
Odivelas, 17 de Junho de 2010 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIAPL 

(Susana de Carvalho Amador) 
 
 
 

DESPACHO N.º 59/PRES/2010 
 

Assunto: Nomeação da Dra. Sílvia Marina Sintrão de 
Carvalho Prudêncio, no cargo de Coordenadora do Sector 
do Observatório da Saúde “Odivelas Concelho Saudável”, 
da Divisão de Saúde e da Prevenção das 
Toxicodependências 
 
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 art.º 64° alínea f) do ROMO, nomeio, a Dra. 
Sílvia Marina Sintrão de Carvalho Prudêncio, Técnica 
Superior, do Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de 
Odivelas, como Coordenadora do Sector do Observatório 
da Saúde “Odivelas Concelho Saudável”, da Divisão de 
Saúde e da Prevenção das Toxicodependências. 
 
A presente nomeação produz efeitos à data do presente 
despacho. 
 
Odivelas, 18 de Junho de 2010 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

(Susana de Carvalho Amador) 
 
 
 

DESPACHO N.º 60/PRES/2010 
 

Assunto: Nomeação da Dra. Maria de Fátima Brito Rosas 
Paixão Moreira Domingues, no cargo de Coordenadora 
do Sector de Turismo 
 
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 art.º 64° alínea f) do ROMO, nomeio, a Dra. 
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Maria de Fátima Brito Rosas Paixão Moreira Domingues, 
Técnica Superior, do Mapa de Pessoal da Câmara 
Municipal de Odivelas, como Coordenadora do Sector de 
Turismo, da Divisão de Cultura, Juventude e Turismo, 
continuando, o poder hierárquico sobre os trabalhadores 
do Sector em causa, a ser exercido pela Chefia da 
respectiva Divisão. 
 
A presente nomeação produz efeitos à data do presente 
despacho. 
 
Odivelas, 21 de Junho de 2010 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

(Susana de Carvalho Amador) 
 
 
 
 

VEREAÇÃO 
 

 
 

DESPACHO N.º 9/GVMM/2010 
 

Assunto: SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 
 
Dada a minha ausência do país no exercício das minhas 
funções enquanto Vereador da Câmara Municipal de 
Odivelas, nos termos do n.º 4 do artigo 73° da Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11 de Janeiro, e rectificada pelas Declarações 
de Rectificação n.º 4/2002, de 6 de Fevereiro, n.º 9/2002, 
de 5 de Março e alterada pela Lei n.º 67/2007, de 31 de 
Dezembro, pelo presente despacho, subdelego, pelo 
período de 23 a 28 de Junho do corrente ano, no Sr. José 
Carolino Santos, o exercício das competências abaixo 
indicadas que me foram delegadas e subdelegadas pela Sr.ª 
Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, nos termos 
do Despacho n.º 121/PRES/2009, de 6 de Novembro, 
nos seguintes termos e limites: 
 
1. A competência prevista na alínea b) do n ° 1 do artigo 
68° da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na sua redacção 
actual, de execução das deliberações da Câmara Municipal 
e de coordenação da actividade dos serviços sob a minha 
superintendência; 
 
2. A competência prevista na alínea m) do n.º 1 do artigo 
68° do mesmo diploma de assinar ou visar 
correspondência da Câmara Municipal com destino a 
quaisquer entidades, excepto: 
 
a. A que for dirigida ao Presidente da República, ao 
Primeiro-ministro, Ministros, Secretários de estado, 
Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, do Supremo 
Tribunal Administrativo e do Tribunal Constitucional, 
Presidente da Assembleia da República e Presidente da 
associação Nacional de Municípios Portugueses, 

Presidentes das Câmaras Municipais ou Titulares de 
cargos públicos de estatuto equivalente ou superior; 
 
b. A que constituir, por si, informação, proposta ou 
decisão vinculativa para o Município ou constitutiva de 
direitos de terceiros ou que verse, de forma inovadora, 
matérias sobre as quais o Município se deva pronunciar. 
 
3. Controlar a assiduidade do pessoal afecto ao meu 
gabinete de apoio pessoal; 
 
4 A competência prevista na alínea h) do n.º 2 do artigo 
68° da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro na sua redacção 
actual, de promover todas as acções necessárias á 
administração corrente do Património Municipal e à sua 
conservação; 
 
5. A competência prevista na alínea d) do n.º 2 do artigo 
64° do diploma citado, para executar as opções do plano e 
orçamento aprovados, a exercer nas áreas funcionais sob a 
minha responsabilidade; 
 
6. A competência prevista na alínea h) do n.º 2 do artigo 
64° do mesmo diploma, para colaborar no apoio a 
programas e projectos de interesse municipal em parceria 
com outras entidades da Administração Central, a exercer 
nas áreas funcionais sob a minha responsabilidade, sob 
prévia consulta e coordenação da Sr.ª Presidente da 
Câmara Municipal; 
 
7. A competência prevista na alínea I) do n.º 2 do artigo 
64° do diploma referido, para promover e apoiar a 
realização de eventos relacionados com a actividade 
económica de interesse municipal; 
 
8. A competência prevista na alínea m) do n.º 2 do artigo 
64° daquele diploma, para assegurar, em parceria ou não 
com outras entidades públicas ou privadas, nos termos da 
Lei, o levantamento, classificação, administração, 
manutenção, recuperação e divulgação do património 
cultural e urbanístico do Município, a exercer nas áreas 
funcionais sob a minha responsabilidade; 
 
9. Receber os pedidos de instalação, modificação, 
comunicações de encerramento e demais documentação 
no âmbito da instalação e modificação dos 
estabelecimentos de comércio ou armazenagem de 
produtos não alimentares e de prestação de serviços cujo 
funcionamento pode envolver riscos para a saúde e 
segurança das pessoas, estabelecidos no Decreto-Lei n.º 
259/2007, de 17 de Julho, assim como encaminhar tais 
pedidos, quando necessário, para o Departamento de 
Gestão e Ordenamento Urbanístico. 
 
No exercício das competências ora subdelegadas o 
subdelegado praticará exclusivamente actos de 
administração ordinária e que, portanto, não impliquem o 
exercício de competências decisórias. 
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Odivelas, 18 de Junho de 2010 
 

Por Delegação e Subdelegação de Competências da 
Sr.ª Presidente, através do Despacho 

n.º 121/PRES/2009, de 6 de Novembro 
 

O Vereador 
(Mário Máximo) 

 
 
 
 

OUTROS DESPACHOS 
 

 
 

DESPACHO N.º 11/DDGOU/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 e subdelegadas pela 
Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, pelo 
Despacho n.º 49/PRES/2010, 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.°, 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.° e 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: 
 
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. Autorizar termos de abertura e encerramento em livros 
sujeitos a essa formalidade, designadamente livros de obra; 
 
4. Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias 
autenticadas aos interessados, relativas a processos ou 
documentos constantes de processos urbanísticos, e que 
careçam de despacho ou deliberação dos eleitos locais, 
com respeito pelas salvaguardas estabelecidas por lei; 
 
5. Autorizar a restituição aos interessados de documentos 
juntos a processos urbanísticos; 
 

6. Praticar outros actos e formalidades de carácter 
instrumental (direcção de instrução de procedimentos) 
necessários ao exercício da competência decisória do 
delegante. 
Esta subdelegação de competências produz efeitos de 14 a 
18 de Junho de 2010. 
 
Odivelas, 14 de Junho de 2010 

 
O Director do Departamento de Gestão e 

Ordenamento Urbanístico 
(António de Sousa) 

 
 
 

DESPACHO N.º 12/DDGOU/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 n.º 
49/PRES/2010, 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.°, 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.° e 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 (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; 
 
3. Autorizar termos de abertura e encerramento em livros 
sujeitos a essa formalidade, designadamente livros de obra; 
 
4. Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias 
autenticadas aos interessados, relativas a processos ou 
documentos constantes de processos urbanísticos, e que 
careçam de despacho ou deliberação dos eleitos locais, 
com respeito pelas salvaguardas estabelecidas por lei; 
 
5. Autorizar a restituição aos interessados de documentos 
juntos a processos urbanísticos; 
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6. Praticar outros actos e formalidades de carácter 
instrumental (direcção de instrução de procedimentos) 
necessários ao exercício da competência decisória do 
delegante. 
 
Esta subdelegação de competências produz efeitos de 21 a 
29 de Junho de 2010. 
 
Odivelas, 14 de Junho de 2010 

 
O Director do Departamento de Gestão e 

Ordenamento Urbanístico 
(António de Sousa) 

 
 
 

DESPACHO N.º 01/CGJE/2010 
 

Assunto: Despacho de Subdelegação de Competências do 
Chefe de Gabinete de Apoio da Presidente na Directora 
do Departamento de Habitação, Saúde e Assuntos Sociais 
Dra. Alice Mabília dos Santos Silva 
 
Nos termos da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 
alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, no n.º 3 
do artigo 29° do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, e 
genericamente nos artigos 35° e 36° do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 442/91 de 15 de Novembro e demais legislação 
habilitante, delego e subdelego na Senhora Directora do 
Departamento de Habitação, Saúde e Assuntos Sociais, 
Dra. Alice Mabília dos Santos Silva, as competências 
abaixo discriminadas que serão exercidas no âmbito do 
respectivo Departamento, com exclusão da Divisão de 
Assuntos Sociais e da Divisão de Saúde e de Prevenção 
das Toxicodependências, para: 
 
1. Assinar documentos de mero expediente e 
correspondência, com excepção da dirigida a organismos 
ou entidades públicas; 
 
2. Autorizar férias dos trabalhadores da unidade orgânica, 
mediante os respectivos mapas e requerimentos; 
 
3. Autorizar ausências ao serviço por pequenos períodos; 
 
4 Controlar a assiduidade, mediante informações, mapas e 
relatórios de assiduidade; 
 
5. Justificar e injustificar faltas no âmbito do serviço, com 
excepção dos referidos no artigo 71° do estatuto 
disciplinar; 
 
6. Visar os boletins de horas extraordinárias e de ajudas de 
custo, confirmando as informações neles constantes e a 
sua conformidade com os limites estabelecidos; 
 
7. Autorizar a realização de trabalho extraordinário e do 
prestado em dias de descanso semanal complementar 

dentro dos limites estabelecidos e sempre que assim o 
exija o funcionamento do serviço; 
 
8 Propor a instauração de procedimentos disciplinares; 
 
9. Autorizar a realização de despesas orçamentadas com a 
aquisição e locação de bens e serviços até ao limite de 
2.500 € (dois mil e quinhentos euros), com a possibilidade 
de subdelegação nos dirigentes municipais até ao limite de 
1.500€ (mil e quinhentos euros), sempre com respeito pela 
disciplina de execução orçamental estabelecida nas alíneas 
d), e) e f) do ponto 2.3.4 do POCAL, aprovado pela Lei 
n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, alterada pela Lei n.º 
162/99, de 14 de Setembro, e pelo Decreto-Lei n.º 
315/2000, de 2 de Dezembro, e o cumprimento do 
estabelecido no artigo 16° do Decreto-Lei n.º 197/99, de 
8 de Junho, por aplicação do artigo 14 n.º 1 Al. f) do 
Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29/01, e nos termos do 
artigo 109° do Código dos Contratos Públicos publicado 
em anexo ao mesmo diploma legal; 
 
10. Autorizar o pagamento das despesas até ao limite de 
2.500 € (dois mil e quinhentos euros), com a possibilidade 
de subdelegação nos dirigentes municipais até ao limite de 
1.500 € (mil e quinhentos euros), nos termos do Código 
dos Contratos Públicos, publicado pelo Decreto-Lei n.º 
18/2008, de 29/01; 
 
11. Competências genéricas de gestão para instrução de 
processos e dos procedimentos em processos 
administrativos a cargo dos respectivos serviços, devendo 
para o efeito tomar todas as medidas que visem acelerar a 
respectiva conclusão e a execução das decisões, nelas se 
incluindo, entre outras, as notificações, mandados e 
pedidos de parecer a organismos exteriores e a publicação 
em edital dos Actos Administrativos, quando obrigatórios; 
 
12. 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 respeitos pelas salvaguardas estabelecidas por Lei; 
 
13. Praticar outros actos e formalidades de carácter 
instrumental necessários ao exercício da competência 
decisória do delegante ou subdelegante; 
 
14. O estudo, preparação, execução e avaliação das 
decisões a tomar pelos órgãos competentes do Município 
no âmbito da política municipal de habitação, e em 
especial promover a elaboração de programas de 
construção de habitação social e definir os papeis e 
incidência das iniciativas pública e privada, bem como 
apoiar o movimento cooperativo de habitação segundo as 
orientações dos órgãos autárquicos. 
 
As competências agora subdelegadas poderão ser 
revogadas a todo o tempo desde que as circunstâncias o 
justifiquem e bem assim poderão ser revogados quaisquer 
actos praticados pela subdelegada. 
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Poderá ainda a subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, a subdelegada 
abster-se da prática de quaisquer acções ou iniciativas que 
por qualquer forma sejam susceptíveis de alterar a situação 
existente, enquanto o processo ou assunto não lhe for 
devolvido. 
 
Do exercício das competências subdelegadas, deverá a 
subdelegada prestar à subdelegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
As competências agora subdelegadas poderão, por sua 
vez, ser objecto de subdelegação sempre que tal se 
justifique e com autorização prévia do signatário. 
 
Odivelas, 22 de Junho de 2010 

 
O Chefe do Gabinete da Presidência 

Por delegação e subdelegação de competências da 
Sra. Presidente através do Despacho n.º 120/PRES/2009 de 6/11/2009 

(José Esteves) 
 
 
 

DESPACHO N.º 01/DAJG/2010 
 

Assunto: Subdelegação de assinatura de correspondência e 
expediente, no âmbito dos procedimentos da Divisão de 
Licenciamentos no Técnico Superior, Dr. Joaquim 
Fernando Constantino Coelho 
 
Nos termos das disposições conjugadas do Artigo 5º, n.º 3 
do Decreto-Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, diploma que 
aplica à Administração Local a Lei n.º 2/2004, de 15 de 
Janeiro (Estatuto do Pessoal Dirigente) e dos Artigos 35° 
a 40° do Código de Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de 
Novembro, com a redacção que lhe foi dada pelo 
Decreto-Lei n.º 4/96, de 31 de Janeiro, subdelego, durante 
o período de férias que gozarei entre os dias 28 de Junho a 
16 de Julho de 2010, no Técnico Superior, Dr. Joaquim 
Fernando Constantino Coelho, a assinatura da 
correspondência e expediente necessários à instrução dos 
procedimentos no âmbito da Divisão de Licenciamentos. 
 
Odivelas, 23 de Junho de 2010 

 
Por subdelegação de competências, 

O Chefe da Divisão de Licenciamentos, 
(José António Janeiro) 

 
 
 

DESPACHO N.º 01/DHSAS/2010 
 

Assunto: Subdelegação de competências da Directora do 
Departamento de Habitação, Saúde e Assuntos Sociais na 

Chefe de Divisão de Gestão de Habitação Social – Dra. 
Carla Maria Rodrigues Barra da Silva 
 
Visando uma maior eficácia da gestão do Município, nos 
termos dos artigos 35º e seguintes do Código de 
Procedimento Administrativo e demais legislação 
habilitante e ao abrigo do disposto no Despacho de 
Subdelegação de Competências do Chefe de Gabinete de 
Apoio da Presidente - José Esteves N.º 01/CGJE/2010, 
de 22 de Junho de 2010, subdelego na Sra. Chefe de 
Divisão de Gestão de Habitação Social, Dra. Carla Maria 
Rodrigues Barra da Silva, as competências que me foram 
subdelegadas e que serão exercidas no âmbito da 
respectiva Divisão, nos seguintes termos e limites: 
 
1) Assinatura da correspondência e de documentos de 

mero expediente, com excepção da dirigida a 
organismos ou entidades publicas; 

 
2) Justificar faltas com excepção das referidas no art. 71º 

do Estatuto Disciplinar; 
 
3) Autorizar férias, mediante os respectivos mapas e 

requerimento; 
 
4) Controlar a assiduidade, visando informações, mapas 

e relatórios de assiduidade; 
 
5) Visar os boletins de horas extraordinárias e de ajudas 

de custo, confirmando as informações neles 
constantes e a sua conformidade com os limites 
legalmente estabelecidos; 

 
6) Autorizar, previamente, o recurso a trabalho 

extraordinário, até aos limites do n.º 1 do artº 27º do 
Decreto-Lei n.º 259/98, de 18 de Agosto, bem como 
autorizar a prestação de trabalho em dias de descanso 
semanal, complementar ou feriados; 

 
7) Propor a instauração de procedimentos disciplinares; 
 
8) A competência para autorizar a realização de despesas 

orçamentadas com a aquisição e locação de bens e 
serviços até ao limite de 1.500€ (mil e quinhentos 
euros), sempre com respeito pela disciplina de 
execução orçamental estabelecida nas alíneas d), e) e 
f) do ponto 2.3.4 do POCAL, aprovado pela Lei n.º 
54-A/99, de 22 de Fevereiro, alterada pela Lei n.º 
162/99, de 14 de Setembro, e pelo Decreto-Lei n.º 
315/2000, de 2 de Dezembro, e o cumprimento do 
estabelecido no artigo 16º do Decreto-Lei n.º 197/99, 
de 8 de Junho, por aplicação do artº 14 n.º 1 al. f) do 
Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29/01, e nos termos do 
art.º 109º do Código dos Contratos Públicos, 
publicado em anexo ao mesmo diploma legal; 

 
9) A competência para autorizar o pagamento das 

despesas que se contenham no limite referenciado no 
ponto 8, nos termos do Código dos Contratos 
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Públicos, publicado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 
29/01; 

 
10) A competência genérica de gestão e instrução de 

procedimentos e processos administrativos a cargo 
dos respectivos serviços, devendo tomar as medidas 
que visem acelerar a respectiva conclusão e a 
execução das decisões. 

 
As competências agora subdelegadas poderão ser 
revogadas a todo o tempo desde que as circunstâncias o 
justifiquem e, bem assim, poderão ser revogados 
quaisquer actos praticados pelo subdelegado. 
 
Poderá ainda, o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, o subdelegado 
abster-se da prática de quaisquer acções ou iniciativas que 
por qualquer forma sejam susceptíveis de alterar a situação 
existente, enquanto o processo ou assunto não lhe for 
devolvido. 
 
Do exercício das competências subdelegadas deverá o 
subdelegado prestar ao subdelegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
 
Odivelas, 25 de Junho de 2010. 

 
Por Subdelegação de Competências do Sr. Chefe do 

Gabinete da Presidência José Esteves 
A Directora do Departamento de Habitação, Saúde e 

Assuntos Sociais 
 

(Alice Santos Silva) 
 
 
 

DESPACHO N.º 02/DHSAS/2010 
 

Assunto: Subdelegação de competências da Directora do 
Departamento de Habitação, Saúde e Assuntos Sociais na 
Chefe de Divisão de Construção e Reabilitação de 
Habitação – Arqt.ª Ana Feronha Martins. 
 
Visando uma maior eficácia da gestão do Município, nos 
termos dos artigos 35º e seguintes do Código de 
Procedimento Administrativo e demais legislação 
habilitante e ao abrigo do disposto no Despacho de 
Subdelegação de Competências do Chefe de Gabinete de 
Apoio da Presidente - José Esteves N.º 01/CGJE/2010, 
de 22 de Junho de 2010, subdelego na Sra. Chefe de 
Divisão de Construção e Reabilitação de Habitação, Arqt.ª 
Ana Feronha Martins, as competências que me foram 
subdelegadas e que serão exercidas no âmbito da 
respectiva Divisão, nos seguintes termos e limites: 
 

1) Assinatura da correspondência e de documentos de 
mero expediente, com excepção da dirigida a 
organismos ou entidades publicas; 

 
2) Justificar faltas com excepção das referidas no art. 71º 

do Estatuto Disciplinar; 
 
3) Autorizar férias, mediante os respectivos mapas e 

requerimento; 
 
4) Controlar a assiduidade, visando informações, mapas 

e relatórios de assiduidade; 
 
5) Visar os boletins de horas extraordinárias e de ajudas 

de custo, confirmando as informações neles 
constantes e a sua conformidade com os limites 
legalmente estabelecidos; 

 
6) Autorizar, previamente, o recurso a trabalho 

extraordinário, até aos limites do n.º 1 do artº 27º do 
Decreto-Lei n.º 259/98, de 18 de Agosto, bem como 
autorizar a prestação de trabalho em dias de descanso 
semanal, complementar ou feriados; 

 
7) Propor a instauração de procedimentos disciplinares; 
 
8) A competência para autorizar a realização de despesas 

orçamentadas com a aquisição e locação de bens e 
serviços até ao limite de 1.500€ (mil e quinhentos 
euros), sempre com respeito pela disciplina de 
execução orçamental estabelecida nas alíneas d), e) e 
f) do ponto 2.3.4 do POCAL, aprovado pela Lei n.º 
54-A/99, de 22 de Fevereiro, alterada pela Lei n.º 
162/99, de 14 de Setembro, e pelo Decreto-Lei n.º 
315/2000, de 2 de Dezembro, e o cumprimento do 
estabelecido no artigo 16º do Decreto-Lei n.º 197/99, 
de 8 de Junho, por aplicação do artº 14 n.º 1 al. f) do 
Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29/01, e nos termos do 
art.º 109º do Código dos Contratos Públicos, 
publicado em anexo ao mesmo diploma legal; 

 
9) A competência para autorizar o pagamento das 

despesas que se contenham no limite referenciado no 
ponto 8, nos termos do Código dos Contratos 
Públicos, publicado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 
29/01; 

 
10) A competência genérica de gestão e instrução de 

procedimentos e processos administrativos a cargo 
dos respectivos serviços, devendo tomar as medidas 
que visem acelerar a respectiva conclusão e a 
execução das decisões. 

 
As competências agora subdelegadas poderão ser 
revogadas a todo o tempo desde que as circunstâncias o 
justifiquem e, bem assim, poderão ser revogados 
quaisquer actos praticados pelo subdelegado. 
 
Poderá ainda, o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
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processo ou assunto, devendo, neste caso, o subdelegado 
abster-se da prática de quaisquer acções ou iniciativas que 
por qualquer forma sejam susceptíveis de alterar a situação 
existente, enquanto o processo ou assunto não lhe for 
devolvido. 
 
Do exercício das competências subdelegadas deverá o 
subdelegado prestar ao subdelegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
Odivelas, 25 de Junho de 2010. 

 
Por Subdelegação de Competências do Sr. Chefe do 

Gabinete da Presidência José Esteves 
A Directora do Departamento de Habitação, Saúde e 

Assuntos Sociais 
 

(Alice Santos Silva, Dra.) 
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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/2010/7085, de 2010.06.25, referente ao período de 31 
de Maio a 11 de Junho de 2010: 
 
 
Departamento de Obras Municipais e Transportes 
 
Divisão de Transportes e Oficinas: 
 
EDOC/2010/32513 
Interno/2010/6253 de 2010/06/01 
Assunto: Proposta de Abertura de Procedimento para a 
Aquisição de Pistola de Porta para a Viatura nº 1201 da Frota 
Municipal à Empresa Melisauto, S.A. no valor de 79,97 € com 
Iva. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Ao 
DGAF/DA para o devido procedimento”. 
Data de decisão: 07/06/2010 
 
EDOC/2010/32524 
Interno/2010/6257 de 2010/06/01 
Assunto: Proposta de Abertura de Procedimento para a 
Reparação da Viatura nº 3101 da Frota Municipal à Empresa 
Astel, Lda. no valor de 178,80 € com Iva. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Ao 
DGAF/DA para o devido procedimento”. 
Data de decisão: 07/06/2010 
 
EDOC/2010/32532 
Interno/2010/6258 de 2010/06/01 
Assunto: Proposta de Abertura de Procedimento para a 
Reparação de Avaria na Viatura nº 2208 da Frota Municipal à 
Empresa Scania Portugal, S.A. no valor de 107,21 € com Iva. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Ao 
DGAF/DA para o devido procedimento”. 
Data de decisão: 07/06/2010 
 
EDOC/2010/32866 
Interno/2010/6316 de 2010/06/02 
Assunto: Proposta de Abertura de Procedimento para a Revisão 
e Reparação de Avarias na Máquina nº 2701 da Frota Municipal 
à Empresa Certoma, Lda. no valor de 514,49 € com Iva. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Ao 
DGAF/DA para o devido procedimento”. 
Data de decisão: 07/06/2010 
 
EDOC/2010/32899 
Interno/2010/6322 de 2010/06/02 
Assunto: Proposta de Abertura de Procedimento para a 
Aquisição de Peças para as Viaturas nºs 1412 e 1703 da Frota 
Municipal à Empresa Glaxcar, Lda. no valor de 293,57 € com 
Iva. 

Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Ao 
DGAF/DA para o devido procedimento”. 
Data de decisão: 07/06/2010 
 
EDOC/2010/33796 
Interno/2010/6503 de 2010/06/08 
Assunto: Proposta de Abertura de Procedimento para Aluguer 
de 11 Autocarros de 51 Lugares para o período de 11 a 23 de 
Junho de 2010 à Empresa Lilaz, Lda. no valor de 2 630,25 € com 
Iva. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Atendendo à 
avaria verificada no Autocarro Municipal. Ao DGAF/DA para 
efeitos de realização do devido procedimento”. 
Data de decisão: 08/06/2010 

 
 
 
 

VICE-PRESIDENTE MÁRIO MÁXIMO 
 

 
 
Decisões com eficácia externa tomadas pelo Sr. Vice-Presidente 
Mário Máximo, ao abrigo do Despacho n.º 117/PRES/2009, de 
6 de Novembro, e Despacho n.º 53/PRES/2010, de 24 de Maio, 
nos termos da Informação n.º 6577 de 2010.06.09, referente ao 
período de 26 de Maio a 6 de Junho de 2010: 
 
 
EDOC/2010/26556 
Assunto: Clube Atlético das Patameiras  
e-atendimento de Licenciamentos / Pedido de Licença para 
realização das Festas Populares 
Despacho: Ao Sr. DDAJG, defiro o pedido de isenção do 
pagamento de taxas, ao abrigo do artigo 2ºnº 3 do RTTORMO, 
nos termos do proposto 
Data: 04-06-2010 
 
EDOC/2010/28135 
Assunto: CNE Corpo Nacional de Escutas Agrupamento 879 
(CNE Corpo Nacional de Escutas Agrupamento 879)   
 e-atendimento de Licenciamentos / Festa dos Santos Populares 
- Pedido de LER, LRI, Pedido de AESRB 
Despacho: “Concordo. 
Ao Sr. DDAJG, 
Nos termos dos despachos 117/PRES/2009 de 6 de Novembro 
e 53/PRES/2010 de 24 de Maio e atento o informado pelos 
serviços, determino o deferimento das LER, LFRI e de AESRB, 
isentas de taxas. 
Notifique-se a requerente da decisão supra." 
Data: 27-05-2010 
 
EDOC/2010/25774 
Assunto: 
Despacho: “Concordo. 
Ao Sr. DDAJG, 
Nos termos dos despachos 117/PRES/2009 de 6 de Novembro 
e 53/PRES/2010 de 24 de Maio e atento o informado pelos 
serviços, determino o deferimento das LER, LFRI e AESRB , 
isentas de taxas. 
Alvarás seguem assinados. 
Notifique-se a requerente da decisão supra.” 
Data: 
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EDOC/2010/31370 
Assunto: Fábrica da Igreja Paroquial de São Pedro de Caneças 
(Fábrica da Igreja Paroquial de São Pedro de Caneças) – Informa 
a realização de procissão de velas e do Corpo de Deus 
Despacho: Ao Sr. DDAJG, defiro o pedido de isenção do 
pagamento de taxas, ao abrigo do artigo 2ºnº 3 do RTTORMO, 
nos termos do proposto. 
Data: 04-06-2010 
 
 
 

 

VEREADOR MÁRIO MÁXIMO 
 

 
 
Decisões com eficácia externa tomadas pelo Vereador Mário 
Máximo, ao abrigo das competências Delegadas pela 
Presidente de Câmara Municipal de Odivelas, através do 
Despacho n.º 121/PRES/2009, de 6 de Novembro, nos termos 
da Informação n.º 6576, de 2010.06.09, referente ao período de 
27 de Maio a 9 de Junho de 2010: 
 
 
Processo N.º 01/CO/08 
Concordo. 
Considerando as competências que me foram delegadas e 
subdelegadas, respectivamente, nos termos do n.º 12 do ponto II 
e do n.º 25 do ponto III do Despacho de Delegação de 
Competências n.º 121/PRES/2009, de 6 de Novembro e atento 
o facto de o Arguido não ter procedido ao pagamento da coima 
e custas aplicáveis, determino a extracção de certidão de dívida 
do Processo n.º 1/CO/08 e o envio dos autos aos Serviços do 
Ministério Público do Tribunal da Comarca de Loures para 
efeitos de cobrança coerciva da coima. 
Notifique-se o Arguido do determinado supra. 
Data: 2010-05-27 
 
Processo N.º 81/CO/08 
Concordo. 
Considerando que na alínea c) do n.º 16 do ponto II e na alínea 
i) do n.º 11 do ponto III do Despacho de Delegação de 
Competências n.º 121/PRES/2009, de 6 de Novembro, me 
foram, respectivamente, delegadas e subdelegadas as 
competências previstas nos nºs 2 e 1 do artigo 50º do Decreto-
Lei n.º 310/2002, de 18 de Dezembro e atendendo a que o 
Arguido não procedeu ao pagamento da coima e custas 
aplicáveis; 
Determino a extracção de certidão de dívida do Processo n.º 
81/CO/08 e o envio dos autos aos Serviços do Ministério 
Público do Tribunal da Comarca de Loures para efeitos de 
cobrança coerciva da coima; 
Notifique-se o Arguido do determinado supra; 
Data: 2010-05-27 
 
Processo N.º 342/SCO/04 
Concordo. 
Considerando que no n.º 13 do ponto II do Despacho de 
Delegação de Competências n.º 121/PRES/2009, de 6 de 
Novembro, me foram delegadas as competências previstas no 
n.º 10 do artigo 98º do Decreto – Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, na sua redacção actual, atento o não pagamento pelo 
Arguido da coima e custas aplicadas e a extemporaneidade do 
requerimento por este apresentado, determino a extracção de 
certidão de dívida e o envio ao Ministério Público do Processo 
n.º 342/SCO/04 para efeitos de cobrança coerciva de coima e 
custas. 
Data: 2010-05-27 
 

Processo N.º 170/CO/08 
Concordo. 
Considerando que no n.º 13 do ponto II do Despacho de 
Delegação de Competências n.º 121/PRES/2009, de 6 de 
Novembro, me foram delegadas as competências previstas no 
n.º 10 do artigo 98º do Decreto – Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, na sua redacção actual, atento o não pagamento pelo 
Arguido da coima e custas aplicadas e a extemporaneidade do 
requerimento por este apresentado, determino a extracção de 
certidão de dívida e o envio ao Ministério Público do Processo 
n.º 170/CO/08 para efeitos de cobrança coerciva de coima e 
custas. 
Notifique-se o arguido do determinado supra. 
Data: 2010-05-27 
 
Processo N.º 354/CO/06 
Concordo. 
Considerando que na alínea c) do n.º 16 do ponto II e na alínea 
i) do n.º 11 do ponto III do Despacho de Delegação de 
Competências n.º 121/PRES/2009, de 6 de Novembro, me 
foram respectivamente delegadas e subdelegadas as 
competências previstas nos nºs 2 e 1 do artigo 50º do Decreto-
Lei n.º 310/2002, de 16 de Dezembro e considerando que a 
Arguida no Processo n.º 354/CO/06 requereu o pagamento da 
coima aplicada em prestações, autorizo o pagamento da coima 
em 24 (vinte e quatro) prestações mensais e determino que se 
notifique a Arguida do deferimento do pedido e de que: 
As prestações em questão se vencem no 15º dia de cada mês; 
Que à 1ª prestação acrescem as custas pela totalidade; 
Que a falta de pagamento de uma prestação implica o 
vencimento de todas as outras.  
Data: 2010-05-27 
 
EDOC N.º 2010/30587 
Assunto: Participação à Companhia de Seguros "Fidelidade 
Munidial Seguros 
Despacho: Concordo, 
Ao Sr. DDAJG, 
Participe-se à Seguradora. 
Data: 2010-05-27 
 
Processo N.º 231/CO/08 
Concordo. 
Considerando que no n.º 13 do ponto II do Despacho de 
Delegação de Competências n.º 121/PRES/2009, de 6 de 
Novembro, me foram delegadas as competências previstas no 
n.º 10 do artigo 98º do Decreto – Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, na sua redacção actual, e atento o requerimento 
apresentado a fls. 57 a 58 dos Autos de Contra – Ordenação n.º 
231/CO/08: 
Defiro o requerido pela Arguida; e  
Determino o pagamento da coima em 12 (doze) prestações 
mensais sucessivas, no montante de € 83,34 (oitenta e três euros 
e trinta e quatro cêntimos) a primeira e € 83,33 (oitenta e três 
euros e trinta e três cêntimos) cada uma das restantes, a 
vencerem-se no 1º dia útil do mês a que disserem respeito;  
Notifique-se a Arguida: 
Do deferimento do pedido; 
De que ao montante da 1ª prestação acresce o valor das custas 
pela totalidade; e 
De que a falta de pagamento de uma prestação implica o 
vencimento de todas as outras. 
Devolve-se o processo em formato de papel ao DDAJG. 
Data: 2010-05-28 
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Processo N.º 123/CO/08 
Concordo. 
Considerando que no n.º 13 do ponto II do Despacho de 
Delegação de Competências n.º 121/PRES/2009, de 6 de 
Novembro, me foram delegadas as competências previstas no 
n.º 10 do artigo 98º do Decreto – Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, na sua redacção actual, e atento o requerimento 
apresentado de fls. 62 a 67 dos Autos de Contra – Ordenação n.º 
123/CO/08: 
Defiro o requerido pelo Arguido; e  
Determino o pagamento da coima em 4 (quatro) prestações 
mensais, iguais e sucessivas, no montante de € 212,50 (duzentos 
e doze euros e cinquenta cêntimos) cada uma, a vencerem-se no 
15º dia do mês a que disserem respeito;  
Notifique-se o Arguido: 
Do deferimento do pedido; 
De que ao montante da 1ª prestação acresce o valor das custas 
pela totalidade; e 
De que a falta de pagamento de uma prestação implica o 
vencimento de todas as outras. 
Data: 2010-05-28 
 
Processo N.º 138/SCO/04 
Concordo. 
Considerando que no n.º 13 do ponto II do Despacho de 
Delegação de Competências n.º 121/PRES/2009, de 6 de 
Novembro, me foram delegadas as competências previstas no 
n.º 10 do artigo 98º do Decreto – Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, na sua redacção actual, e atento o requerimento 
apresentado de fls. 197 a 204 dos Autos de Contra – Ordenação 
n.º 138/SCO/04: 
Defiro o requerido pelo Arguido; e  
Determino o pagamento da coima em 15 (quinze) prestações 
mensais, sucessivas, no montante de € 166,07 (cento e sessenta e 
seis euros e sete cêntimos) a primeira e € 166,66 (cento de 
sessenta e seis euros e sessenta e seis cêntimos) cada uma das 
restantes, a vencerem-se no 15º dia do mês a que disserem 
respeito;  
Notifique-se o Arguido: 
Do deferimento do pedido; 
De que ao montante da 1ª prestação acresce o valor das custas 
pela totalidade; e 
De que a falta de pagamento de uma prestação implica o 
vencimento de todas as outras. 
Data: 2010-05-28 
 
Processo N.º 77/CO/08 
Concordo. 
Considerando que no n.º 13 do ponto II do Despacho de 
Delegação de Competências n.º 121/PRES/2009, de 6 de 
Novembro, me foram delegadas as competências previstas no 
n.º 10 do artigo 98º do Decreto – Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, na sua redacção actual, e atento o requerimento 
apresentado de fls. 63 a 67 dos Autos de Contra – Ordenação n.º 
77/CO/08: 
Defiro o requerido pelo Arguido; e  
Determino o pagamento da coima em 12 (doze) prestações 
mensais, sucessivas, no montante de € 41,67 (quarenta e um 
euros e sessenta e sete cêntimos) a primeira e € 41,66 (quarenta e 
um euros e sessenta e seis cêntimos) cada uma das restantes, a 
vencerem-se no 1º dia útil do mês a que disserem respeito;  
Notifique-se o Arguido: 
Do deferimento do pedido; 
De que ao montante da 1ª prestação acresce o valor das custas 
pela totalidade; e 
De que a falta de pagamento de uma prestação implica o 
vencimento de todas as outras. 
Data: 2010-05-28 
 

Processo N.º 333/CO/08 
Concordo. 
Considerando que no n.º 13 do ponto II do Despacho de 
Delegação de Competências n.º 121/PRES/2009, de 6 de 
Novembro, me foram delegadas as competências previstas no 
n.º 10 do artigo 98º do Decreto – Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, na sua redacção actual, e atento o requerimento 
apresentado a fls. 48 e 49 dos Autos de Contra – Ordenação n.º 
333/CO/08: 
Defiro o requerido pelo Arguido; e  
Determino o pagamento da coima em 4 (quatro) prestações 
mensais, iguais e sucessivas, no montante de € 250,00 (duzentos 
e cinquenta euros), a vencerem-se no 1º dia útil do mês a que 
disserem respeito;  
Determino que a primeira prestação seja liquidada até ao 
próximo dia 1 de Junho de 2010.  
Notifique-se o Arguido: 
Do deferimento do pedido; 
De que ao montante da 1ª prestação acresce o valor das custas 
pela totalidade; e 
De que a falta de pagamento de uma prestação implica o 
vencimento de todas as outras. 
Data: 2010-05-28 
 
Processo N.º 235/CO/08 
Concordo. 
Considerando que no n.º 13 do ponto II do Despacho de 
Delegação de Competências n.º 121/PRES/2009, de 6 de 
Novembro, me foram delegadas as competências previstas no 
n.º 10 do artigo 98º do Decreto – Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, na sua redacção actual, e atento o requerimento 
apresentado a fls. 45 e 46 dos Autos de Contra – Ordenação n.º 
235/CO/08: 
Defiro o requerido pelo Arguido; e  
Determino o pagamento da coima em 5 (cinco) prestações 
mensais, iguais e sucessivas, no montante de € 200,00 (duzentos 
euros), a vencerem-se no 1º dia útil do mês a que disserem 
respeito;  
Determino que a primeira prestação seja liquidada até ao 
próximo dia 1 de Junho de 2010.  
Notifique-se o Arguido: 
Do deferimento do pedido; 
De que ao montante da 1ª prestação acresce o valor das custas 
pela totalidade; e 
De que a falta de pagamento de uma prestação implica o 
vencimento de todas as outras. 
Data: 2010-05-28 
 
Processo N.º 110/CO/08 
Concordo. 
Considerando que no n.º 13 do ponto II do Despacho de 
Delegação de Competências n.º 121/PRES/2009, de 6 de 
Novembro, me foram delegadas as competências previstas no 
n.º 10 do artigo 98º do Decreto – Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, na sua redacção actual, e atento o requerimento 
apresentado a fls. 49 e 50 dos Autos de Contra – Ordenação n.º 
110/CO/08: 
Defiro o requerido pela Arguida; e  
Determino o pagamento da coima em 10 (dez) prestações 
mensais, iguais e sucessivas, no montante de € 50,00 (cinquenta 
euros), a vencerem-se no 1º dia útil do mês a que disserem 
respeito;  
Determino que a primeira prestação seja liquidada até ao 
próximo dia 1 de Julho de 2010.  
Notifique-se a Arguida: 
Do deferimento do pedido; 
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De que ao montante da 1ª prestação acresce o valor das custas 
pela totalidade; e 
De que a falta de pagamento de uma prestação implica o 
vencimento de todas as outras. 
Data: 2010-05-28 
 
Processo N.º 39/CO/10 
Concordo. 
Considerando que no n.º 13 do ponto II do Despacho de 
Delegação de Competências n.º 121/PRES/2009, de 6 de 
Novembro, me foram delegadas as competências previstas no 
n.º 10 do artigo 98º do Decreto – Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, na sua redacção actual, e atento o requerimento 
apresentado de fls. 37 a 44 dos Autos de Contra – Ordenação n.º 
39/CO/10: 
Defiro o requerido pelo Arguido; e  
Determino o pagamento da coima em 5 (cinco) prestações 
mensais, iguais e sucessivas, no montante de € 200,00 (duzentos 
euros), a vencerem-se no 15º dia do mês a que disserem respeito;  
Determino que a primeira prestação seja liquidada até ao 
próximo dia 15 de Junho de 2010.  
Notifique-se o Arguido: 
Do deferimento do pedido; 
De que ao montante da 1ª prestação acresce o valor das custas 
pela totalidade; e 
De que a falta de pagamento de uma prestação implica o 
vencimento de todas as outras. 
Data: 2010-05-28 
 
Processo N.º 245/CO/08 
Concordo. 
Considerando que no n.º 13 do ponto II do Despacho de 
Delegação de Competências n.º 121/PRES/2009, de 6 de 
Novembro, me foram delegadas as competências previstas no 
n.º 10 do artigo 98º do Decreto – Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, na sua redacção actual, e atento o requerimento 
apresentado de fls. 67 a 69 dos Autos de Contra – Ordenação n.º 
245/CO/08: 
Defiro o requerido pelo Arguido; e  
Determino o pagamento da coima em 10 (dez) prestações 
mensais, iguais e sucessivas, no montante de € 100,00 (cem 
euros), a vencerem-se no 15º dia do mês a que disserem respeito;  
Determino que a primeira prestação seja liquidada até ao 
próximo dia 15 de Junho de 2010.  
Notifique-se o Arguido: 
Do deferimento do pedido; 
De que ao montante da 1ª prestação acresce o valor das custas 
pela totalidade; e 
De que a falta de pagamento de uma prestação implica o 
vencimento de todas as outras. 
Data: 2010-05-28 
 
EDOC/2010/29208 
Assunto: Império Bonança Companhia de Seguros S.A. (Império 
Bonança Companhia de Seguros S.A.) - 735,63€ 
Despacho: Concordo, 
Ao DGAF/DF para cabimento, compromisso e pagamento. 
Data: 2010/05/31 
 
Processo n.º 015/SCO/05 
Concordo. 
Considerando que no n.º 13 do ponto II do Despacho de 
Delegação de Competências n.º 121/PRES/2009, de 6 de 
Novembro, me foram delegadas as competências previstas no 
n.º 10 do artigo 98º do Decreto – Lei n.º 555/99, na sua 
redacção actual, e verificando-se que o Arguido procedeu ao 

pagamento da coima e custas aplicadas, determino o 
arquivamento dos Autos de Contra-ordenação n.º 015/SCO/05; 
Data: 2010/05/31 
 
Processo n.º 78/CO/07 
Concordo. 
Considerando que no n.º 13 do ponto II do Despacho de 
Delegação de Competências n.º 121/PRES/2009, de 6 de 
Novembro, me foram delegadas as competências previstas no 
n.º 10 do artigo 98º do Decreto – Lei n.º 555/99, na sua 
redacção actual, e verificando-se que o Arguido procedeu ao 
pagamento da coima e custas aplicadas, determino o 
arquivamento dos Autos de Contra-ordenação n.º 78/CO/07; 
Data: 2010/05/31 
 
Processo n.º 11/CO/10 
Concordo. 
Considerando que no n.º 12 do ponto II do Despacho de 
Delegação de Competências n.º 121/PRES/2009, de 6 de 
Novembro, e verificado-se que a Arguida procedeu ao 
pagamento da coima e custas aplicadas, notifique-se a mesma de 
que, com o recibo de pagamento, poderá proceder, junto da 
DFM, ao levantamento do equipamento apreendido. 
Determino o arquivamento dos autos de contra-ordenação n.º 
11/CO/10. 
Data: 2010/06/01  
 
Processo n.º 72/CO/10 
Concordo. 
Considerando que no n.º 12 do ponto II do Despacho de 
Delegação de Competências n.º 121/PRES/2009, de 6 de 
Novembro, e verificado-se que a Arguida procedeu ao 
pagamento da coima e custas aplicadas, determino o 
arquivamento dos autos de contra ordenação n.º 72/CO/10. 
Notifique-se a arguida do arquivamento do processo. 
Data: 2010/06/01 
 
Processo n.º 78/CO/07 
Concordo. 
Considerando que no n.º 13 do ponto II do Despacho de 
Delegação de Competências n.º 121/PRES/2009, de 6 de 
Novembro, me foram delegadas as competências previstas no 
n.º 10 do artigo 98º do Decreto – Lei n.º 555/99, na sua 
redacção actual, e verificando-se que o Arguido procedeu ao 
pagamento da coima e custas aplicadas, determino o 
arquivamento dos Autos de Contra-ordenação n.º 275/CO/08; 
Notifique-se o Arguido do arquivamento 
Data: 2010/06/01  
 
EDOC N.º 2010/31650 
Assunto: Alteração titularidade dos contratos SMAS e EDP do 
Auditório Municipal R. Padre José Anchieta 
Despacho: Concordo, 
Ao DDAJG,  
Ofícios seguem devidamente assinados 
Data: 01-06-2010 
 
Processo n.º 179/SCO/05 
Concordo. 
Considerando que no n.º 13 do ponto II do Despacho de 
Delegação de Competências n.º 121/PRES/2009, de 6 de 
Novembro, me foram delegadas as competências previstas no 
n.º 10 do artigo 98º do Decreto – Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, na sua redacção actual, e atenta a impugnação 
judicial apresentada pelo Arguido, determino o envio do 
Processo n.º 179/CO/05 ao Tribunal Judicial da Comarca de 
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Loures, para efeitos de impugnação judicial da decisão 
administrativa proferida a 18/03/2010. 
Notifique-se o Arguido do envio do Processo ao Tribunal 
Judicial da Comarca de Loures. 
Data: 2010-06-01 
 
Processo n.º 30/CO/09 
Concordo. 
Considerando que no n.º 12 do ponto II do Despacho de 
Delegação de Competências n.º 121/PRES/2009, de 6 de 
Novembro, me foi delegada a competência prevista na alínea p) 
do n.º 2 do artigo 68º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na 
sua redacção actual, e considerando que o Arguido no Processo 
n.º 30/CO/09 não procedeu ao pagamento da coima e custas 
que lhe foram fixadas, determino a extracção de certidão de 
dívida para envio do processo ao Ministério Público para efeitos 
de execução. 
 
2010-06-01 
Processo n.º 225/CO/06 
Concordo. 
Considerando as competências que me foram delegadas e 
subdelegadas, nos termos do n.º 12 e alínea c) do n.º 16 do 
ponto II e do n.º 8 e da alínea i) do n.º 11 do ponto III do 
Despacho de Delegação de Competências n.º 121/PRES/2009, 
de 6 de Novembro, e atenta a impugnação judicial apresentada 
pela Arguida, determino o envio do Processo n.º 225/CO/06 ao 
Tribunal Judicial da Comarca de Loures, para efeitos de 
impugnação judicial da decisão administrativa proferida a 
12/03/2010. 
Notifique-se a Arguida do envio do Processo ao Tribunal 
Judicial da Comarca de Loures. 
Devolve-se o processo em formato de papel ao DDAJG. 
Data: 2010-06-08 
 
 
Decisões com eficácia externa tomadas pelo Vereador 
Mário Máximo, ao abrigo das competências Delegadas 
pela Presidente de Câmara Municipal de Odivelas, através 
do Despacho n.º 121/PRES/2009, de 6 de Novembro, nos 
termos da Informação n.º 7118, de 2010.06.24, referente ao 
período de 9 a 23 de Junho de 2010: 
 
 
Processo n.º 69/SCO/07 
Concordo. 
Considerando que na alínea c) do n.º 16 do ponto II e na alínea 
i) do n.º 11 do ponto III do Despacho de Delegação de 
Competências n.º 121/PRES/2009, de 6 de Novembro, me 
foram, respectivamente, delegadas e subdelegadas as 
competências previstas nos nºs 2 e 1 do artigo 50º do Decreto-
Lei n.º 310/2002, de 18 de Dezembro e atendendo a que a 
Arguida não procedeu ao pagamento da coima e custas 
aplicáveis; 
Determino a extracção de certidão de dívida do Processo n.º 
69/SCO/07 e o envio dos autos aos Serviços do Ministério 
Público do Tribunal da Comarca de Loures para efeitos de 
cobrança coerciva da coima; 
Notifique-se a Arguida do determinado supra; 
2010-05-31 
 
Processo n.º 192/CO/03 
Concordo. 
Considerando que no n.º 13 do ponto II do Despacho de 
Delegação de Competências n.º 121/PRES/2009, de 6 de 
Novembro, me foram delegadas as competências previstas no 
n.º 10 do artigo 98º do Decreto – Lei n.º 555/99, de 16 de 

Dezembro, na sua redacção actual, e atento o não pagamento 
pelo Arguido da coima e custas aplicadas, determino a extracção 
de certidão de dívida e o envio ao Ministério Público do 
Processo n.º 192/CO/03 para efeitos de cobrança coerciva de 
coima e custas. 
2010-05-31 
 
Processo n.º 31/SCO/04 
Concordo. 
Considerando que no n.º 13 do ponto II do Despacho de 
Delegação de Competências n.º 121/PRES/2009, de 6 de 
Novembro, me foram delegadas as competências previstas no 
n.º 10 do artigo 98º do Decreto – Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, na sua redacção actual, e atento o não pagamento 
pela Arguida da coima e custas aplicadas, determino a extracção 
de certidão de dívida e o envio ao Ministério Público do 
Processo n.º 31/SCO/04 para efeitos de cobrança coerciva de 
coima e custas. 
2010-05-31 
 
Processo n.º 169/CO/08 
Concordo. 
Considerando que no n.º 12 do ponto II do Despacho de 
Delegação de Competências n.º 121/PRES/2009, de 6 de 
Novembro, me foi delegada a competência prevista na alínea p) 
do n.º 2 do artigo 68º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na 
sua redacção actual, e considerando que o Arguido no Processo 
n.º 169/CO/08 não procedeu ao pagamento da coima e custas 
que lhe foram fixadas, determino a extracção de certidão de 
dívida para envio do processo ao Ministério Público para efeitos 
de execução. 
2010-06-08 
 
Processo n.º 32/CO/09 
Concordo. 
Considerando que no n.º 12 do ponto II do Despacho de 
Delegação de Competências n.º 121/PRES/2009, de 6 de 
Novembro, me foi delegada a competência prevista na alínea p) 
do n.º 2 do artigo 68º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na 
sua redacção actual, e considerando que a Arguida no Processo 
n.º 32/CO/09 não procedeu ao pagamento da coima e custas 
que lhe foram fixadas, determino a extracção de certidão de 
dívida para envio do processo ao Ministério Público para efeitos 
de execução. 
2010-06-08 
 
Processo n.º 12/CO/09 
Concordo. 
Considerando que no n.º 13 do ponto II do Despacho de 
Delegação de Competências n.º 121/PRES/2009, de 6 de 
Novembro, me foram delegadas as competências previstas no 
n.º 10 do artigo 98º do Decreto – Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, na sua redacção actual, e atento o não pagamento 
pelo Arguido da coima e custas aplicadas, determino a extracção 
de certidão de dívida e o envio ao Ministério Público do 
Processo n.º 12/CO/09 para efeitos de cobrança coerciva de 
coima e custas. 
2010-06-08 
 
Processo n.º 171/CO/09 
Concordo. 
Considerando que no n.º 12 do ponto II do Despacho de 
Delegação de Competências n.º 121/PRES/2009, de 6 de 
Novembro, me foi delegada a competência prevista na alínea p) 
do n.º 2 do artigo 68º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na 
sua redacção actual, e considerando que o Arguido no Processo 
n.º 171/CO/09 não procedeu ao pagamento da coima e custas 
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que lhe foram fixadas, determino a extracção de certidão de 
dívida para envio do processo ao Ministério Público para efeitos 
de execução. 
2010-06-08 
 
Processo n.º 167/CO/09 
Concordo. 
Considerando que no n.º 12 do ponto II do Despacho de 
Delegação de Competências n.º 121/PRES/2009, de 6 de 
Novembro, me foi delegada a competência prevista na alínea p) 
do n.º 2 do artigo 68º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na 
sua redacção actual, e considerando que o Arguido no Processo 
n.º 167/CO/09 não procedeu ao pagamento da coima e custas 
que lhe foram fixadas, determino a extracção de certidão de 
dívida para envio do processo ao Ministério Público para efeitos 
de execução. 
2010-06-08 
 
Processo n.º 105/CO/08 
Concordo. 
Considerando que no n.º 13 do ponto II do Despacho de 
Delegação de Competências n.º 121/PRES/2009, de 6 de 
Novembro, me foram delegadas as competências previstas no 
n.º 10 do artigo 98º do Decreto – Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, na sua redacção actual, e atento o não pagamento 
pela Arguida da coima e custas aplicadas, determino a extracção 
de certidão de dívida e o envio ao Ministério Público do 
Processo n.º 105/CO/08 para efeitos de cobrança coerciva de 
coima e custas. 
2010-06-08 
 
Processo N.º 239/CO/08 
Concordo. 
Considerando que no n.º 13 do ponto II do Despacho de 
Delegação de Competências n.º 121/PRES/2009, de 6 de 
Novembro, me foram delegadas as competências previstas no 
n.º 10 do artigo 98º do Decreto – Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, na sua redacção actual, e atento o requerimento 
apresentado a fls. 53 dos Autos de Contra – Ordenação n.º 
239/CO/08: 
Defiro o requerido pelo Arguido; e  
Determino o pagamento da coima em 8 (oito) prestações 
mensais, iguais e sucessivas, no montante de € 125,00 (cento e 
vinte cinco euros), a vencerem-se no 1º dia do mês a que 
disserem respeito;  
Determino que a primeira prestação seja liquidada até ao 
próximo dia 1 de Julho de 2010.  
Notifique-se o Arguido: 
Do deferimento do pedido; 
De que ao montante da 1ª prestação acresce o valor das custas 
pela totalidade; e 
De que a falta de pagamento de uma prestação implica o 
vencimento de todas as outras. 
2010-06-09 
 
Processo N.º 86/CO/08 
Concordo. 
Considerando que no n.º 13 do ponto II do Despacho de 
Delegação de Competências n.º 121/PRES/2009, de 6 de 
Novembro, me foram delegadas as competências previstas no 
n.º 10 do artigo 98º do Decreto – Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, na sua redacção actual, e atento o requerimento 
apresentado a fls. 77 dos Autos de Contra – Ordenação n.º 
86/CO/08: 
Defiro o requerido pelo Arguido; e  
Determino o pagamento da coima em 24 (vinte e quatro) 
prestações mensais, iguais e sucessivas, no montante de € 250,00 

(duzentos e cinquenta euros) cada, a vencerem-se no 1º dia do 
mês a que disserem respeito;  
Determino que a primeira prestação seja liquidada até ao 
próximo dia 1 de Julho de 2010.  
Notifique-se o Arguido: 
Do deferimento do pedido; 
De que ao montante da 1ª prestação acresce o valor das custas 
pela totalidade; e 
De que a falta de pagamento de uma prestação implica o 
vencimento de todas as outras. 
2010-06-09 
 
Processo N.º 370/SCO/07 
Concordo. 
Considerando que no n.º 13 do ponto II do Despacho de 
Delegação de Competências n.º 121/PRES/2009, de 6 de 
Novembro, me foram delegadas as competências previstas no 
n.º 10 do artigo 98º do Decreto – Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, na sua redacção actual, e atento o requerimento 
apresentado a fls. 85 e 86 dos Autos de Contra – Ordenação n.º 
370/SCO/07: 
Defiro o requerido pelo Arguido; e  
Determino o pagamento da coima em 20 (vinte) prestações 
mensais, iguais e sucessivas, no montante de € 75,00 (setenta e 
cinco euros) cada, a vencerem-se no 15º dia do mês a que 
disserem respeito;  
Determino que a primeira prestação seja liquidada até ao 
próximo dia 15 de Julho de 2010.  
Notifique-se o Arguido: 
Do deferimento do pedido; 
De que ao montante da 1ª prestação acresce o valor das custas 
pela totalidade; e 
De que a falta de pagamento de uma prestação implica o 
vencimento de todas as outras. 
2010-06-09 
 
Processo N.º 90/CO/08 
Concordo. 
Considerando que na alínea c) do n.º 16 do ponto II e na alínea 
i) do n.º 11 do ponto III do Despacho de Delegação de 
Competências n.º 121/PRES/2009, de 6 de Novembro, me 
foram respectivamente delegadas e subdelegadas as 
competências previstas nos nºs 2 e 1 do artigo 50º do Decreto-
Lei n.º 310/2002, de 16 de Dezembro e considerando que a 
Arguida no Processo n.º 90/CO/08 requereu o pagamento da 
coima aplicada em prestações, autorizo o pagamento da coima 
em 12 (Doze) prestações mensais iguais e sucessivas no 
montante de € 375,00 (Trezentos e setenta e cinco euros) e 
determino que se notifique a Arguida do deferimento do pedido 
e de que: 
As prestações em questão se vencem no 1º útil dia de cada mês; 
Que à 1ª prestação acrescem as custas pela totalidade; 
Que a falta de pagamento de uma prestação implica o 
vencimento de todas as outras; 
Que a primeira prestação terá de ser liquidada até ao próximo dia 
1 de Julho de 2010.  
2010-06-09 
 
Processo N.º 423/SCO/06 
Concordo. 
Considerando que na alínea c) do n.º 16 do ponto II e na alínea 
i) do n.º 11 do ponto III do Despacho de Delegação de 
Competências n.º 121/PRES/2009, de 6 de Novembro, me 
foram respectivamente delegadas e subdelegadas as 
competências previstas nos nºs 2 e 1 do artigo 50º do Decreto-
Lei n.º 310/2002, de 16 de Dezembro e considerando que o 
Arguido no Processo n.º 423/SCO/06 requereu o pagamento da 
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coima aplicada em prestações, autorizo o pagamento da coima 
em 20 (Vinte) prestações mensais iguais e sucessivas no 
montante de € 50,00 (Cinquenta euros) e determino que se 
notifique o Arguido do deferimento do pedido e de que: 
As prestações em questão se vencem no 15º dia de cada mês; 
Que à 1ª prestação acrescem as custas pela totalidade; 
Que a falta de pagamento de uma prestação implica o 
vencimento de todas as outras; 
Que a primeira prestação terá de ser liquidada até ao próximo dia 
15 de Julho de 2010.  
2010-06-09 
 
Processo N.º 352/SCO/06 
Concordo. 
Considerando que na alínea c) do n.º 16 do ponto II e na alínea 
i) do n.º 11 do ponto III do Despacho de Delegação de 
Competências n.º 121/PRES/2009, de 6 de Novembro, me 
foram respectivamente delegadas e subdelegadas as 
competências previstas nos nºs 2 e 1 do artigo 50º do Decreto-
Lei n.º 310/2002, de 16 de Dezembro e considerando que a 
Arguida no Processo n.º 352/SCO/06 requereu o pagamento da 
coima aplicada em prestações, autorizo o pagamento da coima 
em 10 (Dez) prestações mensais iguais e sucessivas no montante 
de € 200,00 (Duzentos euros) cada e determino que se notifique 
a Arguida do deferimento do pedido e de que: 
As prestações em questão se vencem no 1º dia útil de cada mês; 
Que à 1ª prestação acrescem as custas pela totalidade; 
Que a falta de pagamento de uma prestação implica o 
vencimento de todas as outras; 
Que a primeira prestação terá de ser liquidada até ao próximo dia 
1 de Julho de 2010.  
2010-06-09 
 
Processo N.º 64/CO/09 
Concordo. 
Considerando que no n.º 12 do ponto II do Despacho de 
Delegação de Competências n.º 121/PRES/2009, de 6 de 
Novembro, me foi delegada a competência prevista na alínea p) 
do n.º 2 do artigo 68º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na 
sua redacção actual, e considerando que o Arguido no Processo 
n.º 64/CO/09 requereu o pagamento da coima aplicada em 
prestações, autorizo o pagamento da coima em 10 (Dez) 
prestações mensais, iguais e sucessivas, no valor de € 50,00 
(Cinquenta euros) cada, e determino que se notifique o Arguido 
do deferimento do pedido e de que: 
As prestações em questão se vencem ao 15º dia do mês a que 
disserem respeito; 
Que à 1ª prestação acrescem as custas pela totalidade; 
Que a falta de pagamento de uma prestação implica o 
vencimento de todas as outras; 
Que a primeira prestação deverá ser liquidada até 15 de Julho de 
2010.  
2010-06-09 
 
Processo N.º 268/CO/08 
Concordo. 
Considerando as competências que me foram delegadas nos 
termos do n.º 13 do ponto II do Despacho de Delegação de 
Competências n.º 121/PRES/2009, de 6 de Novembro, e 
verificando-se que a Arguida procedeu ao pagamento da coima e 
custas aplicadas, determino o arquivamento dos Autos de 
Contra-ordenação n.º 268/CO/08; 
Notifique-se a Arguida do arquivamento; 
 
2010-06-11 
Processo N.º 203/CO/08 
Concordo. 

Considerando as competências que me foram delegadas nos 
termos do n.º 13 do ponto II do Despacho de Delegação de 
Competências n.º 121/PRES/2009, de 6 de Novembro, e 
verificando-se que a Arguida procedeu ao pagamento da coima e 
custas aplicadas, determino o arquivamento dos Autos de 
Contra-ordenação n.º 203/CO/08; 
Notifique-se a Arguida do arquivamento; 
2010-06-11 
 
Processo N.º 108/CO/08 
Concordo. 
Considerando as competências que me foram delegadas nos 
termos do n.º 13 do ponto II do Despacho de Delegação de 
Competências n.º 121/PRES/2009, de 6 de Novembro, e 
verificando-se que o Arguido procedeu ao pagamento da coima 
e custas aplicadas, determino o arquivamento dos Autos de 
Contra-ordenação n.º 108/CO/08; 
Notifique-se o Arguido do arquivamento; 
2010-06-11 
 
Processo N.º 133/CO/08 
Concordo. 
Considerando as competências que me foram delegadas nos 
termos do n.º 13 do ponto II do Despacho de Delegação de 
Competências n.º 121/PRES/2009, de 6 de Novembro, e 
verificando-se que o Arguido procedeu ao pagamento da coima 
e custas aplicadas, determino o arquivamento dos Autos de 
Contra-ordenação n.º 133/CO/08; 
Notifique-se o Arguido do arquivamento; 
2010-06-11 
 
Processo N.º 248/CO/06 
Concordo. 
Considerando as competências que me foram delegadas nos 
termos do n.º 13 do ponto II do Despacho de Delegação de 
Competências n.º 121/PRES/2009, de 6 de Novembro, e 
verificando-se que o Arguido procedeu ao pagamento da coima 
e custas aplicadas, determino o arquivamento dos Autos de 
Contra-ordenação n.º 248/CO/06; 
Notifique-se o Arguido do arquivamento; 
2010-06-11 
 
Processo N.º 50/CO/10 
Concordo. 
Considerando as competências que me foram delegadas nos 
termos do n.º 13 do ponto II do Despacho de Delegação de 
Competências n.º 121/PRES/2009, de 6 de Novembro, e 
verificando-se que o Arguido procedeu ao pagamento da coima 
e custas aplicadas, determino o arquivamento dos Autos de 
Contra-ordenação n.º 50/CO/10; 
Notifique-se o Arguido do arquivamento; 
2010-06-11 
 
Processo N.º 46/CO/10 
Concordo. 
Considerando que no n.º 13 do ponto II do Despacho de 
Delegação de Competências n.º 121/PRES/2009, de 6 de 
Novembro, me foram delegadas as competências previstas no 
n.º 10 do artigo 98º do Decreto – Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, e atento o informado a fls. 50 a 52 dos Autos de 
Contra-ordenação n.º 46/CO/10, determino o arquivamento 
dos mesmos. 
Notifique-se a Arguida do determinado supra. 
2010-06-11 
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Processo N.º 134/CO/09 
Concordo. 
Considerando que no n.º 13 do ponto II do Despacho de 
Delegação de Competências n.º 121/PRES/2009, de 6 de 
Novembro, me foram delegadas as competências previstas no 
n.º 10 do artigo 98º do Decreto – Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, e atento o informado a fls. 20 a 22 dos Autos de 
Contra-ordenação n.º 134/CO/09, determino o arquivamento 
dos mesmos. 
Notifique-se a Arguida do determinado supra. 
2010-06-11 
 
Processo N.º 48/CO/10 
Concordo. 
Considerando que no n.º 13 do ponto II do Despacho de 
Delegação de Competências n.º 121/PRES/2009, de 6 de 
Novembro, me foram delegadas as competências previstas no 
n.º 10 do artigo 98º do Decreto – Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, e atento o informado a fls. 21 a 27 dos Autos de 
Contra-ordenação n.º 48/CO/10, determino o arquivamento 
dos mesmos. 
Notifique-se o Arguido do determinado supra. 
11-06-2010 
 
EDOC N.º 2010/9647 
Assunto: Pedido de horário de funcionamento 
Despacho: Ao Sr. DDAJG, 
Concordo com o horário de funcionamento solicitado e 
determino a notificação da requerente para que se dirija à 
AECSCLO, a fim de solicitar a emissão do mapa de horário. 
14/06/2010 
 
EDOC N.º 2009/48404 
Assunto: 11161 - Pedido de Autorização de Utilização para 
estabelecimento de Bebidas. 
 Despacho 
Concordo:  
Defiro o pedido de emissão de autorização de utilização para a 
actividade de bebidas, condicionado ao pagamento da respectiva 
taxa; 
Concordo com o horário de funcionamento solicitado; 
Notifique-se a requerente de que, até à emissão de título, os 
documentos já entregues constituem título bastante e suficiente 
para efeitos de identificação do estabelecimento, legitimidade de 
funcionamento, respectiva transmissão e registo. 
14/06/2010 
 
EDOC N.º 2009/72046 
Assunto: Martins e Jerónimo Lda (Martins e Jerónimo Lda)- 
pedido de junção de elementos 
Despacho: Ao Sr. DDAJG, 
Concordo com o pedido de horário de funcionamento 
solicitado. 
Determino a emissão de Autorização de Utilização para a 
actividade de restauração e bebidas com fabrico de pastelaria e 
padaria, com nota do seguinte termo de condicionantes: 
"licenciamento condicionado à realização de ensaios acústicos 
em caso de reclamação apresentada pelas fracções habitacionais 
sobrejacentes ao estabelecimento”. 
Data: 14/06/2010 
 
 
EDOC N.º 2010/29618 
Assunto: Proposta de emissão de oficio de legalização e 
deferimento de horário 
Despacho: Ao Sr. DDAJG, 
Concordo. 

Aprovo o ofício n.º 2010/13047, que segue assinado, concluindo 
pela regularidade da declaração prévia e manifestando 
concordância com o horário de funcionamento pretendido. 
14/06/2010 
 
EDOC/2010/32883 
Assunto: Aviso/recibo 3.325,00€, Macif Portugal Companhia de 
Seguros S.A. (Macif Portugal Companhia de Seguros S.A.)   
Despacho: Concordo,  
Ao DGAF/DF para cabimento, compromisso e pagamento. 
15-06-2010 
 
EDOC N.º 2010/33805 
Assunto: Envio dos contratos água relativos à Avª. Professor Dr. 
Augusto Abreu Lopes 
Despacho: Concordo, 
Ao DDAJG,  
Ofício e contrato seguem devidamente assinados. 
16/06/2010 
 
EDOC N.º 2010/33233 
Assunto: Cancelamento contratos EDP e SMAS no Centro de 
Acolhimento de Crianças e Jovens em risco - Odivelas 
Despacho: Concordo, 
Ao DDAJG,  
Ofícios seguem devidamente assinados 
16/06/2010 
 
EDOC N.º 2010/29675 
Assunto: Envio de documentos - Cliente nº 29119693 - Local 
1007520 
Despacho: Concordo, 
Ao DDAJG,  
Ofício e contrato seguem devidamente assinados. 
16/06/2010 
 
EDOC N.º 2010/32165  
Assunto: Recibo de Indemnização. Apólice nº. 4100710006094. 
Despacho: Ao Sr. DDAJG, 
Recibo de indemnização segue assinado. 
16/06/2010 
 
Processo nº 333/CO/08: 
Concordo. 
Considerando que no n.º 13 do ponto II do Despacho de 
Delegação de Competências n.º 121/PRES/2009, de 6 de 
Novembro, me foram delegadas as competências previstas no 
n.º 10 do artigo 98º do Decreto – Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, na sua redacção actual, e atento o requerimento 
apresentado a fls. 51 dos Autos de Contra – Ordenação n.º 
333/CO/08: 
Defiro o requerido pelo Arguido; e 
Determino o pagamento da coima em 10 (dez) prestações 
mensais, iguais e sucessivas, no montante de € 100,00 (cem 
euros) cada, a vencerem-se no 1º dia útil do mês a que disserem 
respeito; 
Determino que a primeira prestação seja liquidada até ao 
próximo dia 1 de Julho de 2010. 
Notifique-se o Arguido: 
Do deferimento do pedido; 
De que ao montante da 1ª prestação acresce o valor das custas 
pela totalidade; e 
De que a falta de pagamento de uma prestação implica o 
vencimento de todas as outras. 
2010-06-22 
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Processo Nº 66/SCO/07 
Concordo. 
Considerando que no n.º 13 do ponto II do Despacho de 
Delegação de Competências n.º 121/PRES/2009, de 6 de 
Novembro, me foram delegadas as competências previstas no 
n.º 10 do artigo 98º do Decreto – Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, na sua redacção actual, e atento o não pagamento 
pelo Arguido da coima e custas aplicadas, determino a extracção 
de certidão de dívida e o envio ao Ministério Público do 
Processo n.º 66/SCO/07 para efeitos de cobrança coerciva de 
coima e custas. 
2010-06-22 
 
Processo n.º 69/SCO/08 
Concordo. 
Considerando que no n.º 13 do ponto II do Despacho de 
Delegação de Competências n.º 121/PRES/2009, de 6 de 
Novembro, me foram delegadas as competências previstas no 
n.º 10 do artigo 98º do Decreto – Lei n.º 555/99, na sua 
redacção actual, e atento o alegado a fls. 93 dos Autos de 
Contra-Ordenação n.º 249/CO/08, determino a improcedência 
do pedido apresentado de fls. 90 e 91 do mesmo; 
Notifique-se o Arguido do determinado supra; 
Devolve-se o processo em formato de papel ao DDAJG. 
2010-06-22 
 
Processo nº 69/SCO/08 
Concordo. 
Considerando que no n.º 12 do ponto II do Despacho de 
Delegação de Competências n.º 121/PRES/2009, de 6 de 
Novembro, me foram delegadas as competências previstas na 
alínea p) n.º 2 do artigo 68º da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 
rectificada pelas Declarações de Rectificação nºs 4/2002, de 6 de 
Fevereiro e 9/2002, de 5 de Março e novamente alterada pela 
Lei n.º 67/2007, de 31 de Dezembro, e atento o alegado a fls. 76 
e 77 dos Autos de Contra-Ordenação n.º 69/SCO/08, 
determino a improcedência do pedido apresentado de fls. 73 e 
74 do mesmo; 
Notifique-se o Arguido do determinado supra; 
2010-06-22 
 
Processo n.º 337/CO/08 
Concordo. 
Considerando que no n.º 13 do ponto II do Despacho de 
Delegação de Competências n.º 121/PRES/2009, de 6 de 
Novembro, me foram delegadas as competências previstas no 
n.º 10 do artigo 98º do Decreto – Lei n.º 555/99, na sua 
redacção actual, e atento o alegado a fls. 48 e 49 dos Autos de 
Contra-Ordenação n.º 337/CO/08, determino a improcedência 
do pedido apresentado a fls. 46 do mesmo e a imediata extracção 
de certidão de dívida para cobrança dos valores em dívida junto 
dos Serviços do Ministério Público do Tribunal de Loures; 
Notifique-se o Arguido do determinado supra; 
2010-06-22 
 
Processo n.º 353/CO/07 
Concordo. 
Considerando que no n.º 13 do ponto II do Despacho de 
Delegação de Competências n.º 121/PRES/2009, de 6 de 
Novembro, me foram delegadas as competências previstas no 
n.º 10 do artigo 98º do Decreto – Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, na sua redacção actual, e atento o não pagamento 
pelo Arguido da coima e custas aplicadas, determino a extracção 
de certidão de dívida e o envio ao Ministério Público do 
Processo n.º 353/CO/07 para efeitos de cobrança coerciva de 
coima e custas. 
2010-06-21 
 

Decisões com eficácia externa tomadas pelo Vereador 
Mário Máximo, ao abrigo das competências Subdelegadas 
pela Presidente de Câmara Municipal de Odivelas, através 
do Despacho n.º 121/PRES/2009, de 6 de Novembro, nos 
termos da Informação n.º 6574, de 2010.06.09, referente ao 
período de 27 de Maio a 9 de Junho de 2010: 
 
 
EDOC/2010/31370 
Assunto: Fábrica da Igreja Paroquial de São Pedro de Caneças 
(Fábrica da Igreja Paroquial de São Pedro de Caneças) Informa a 
realização de procissão de velas e do Corpo de Deus O assunto 
não pode ter mais do que 250 caracteres! Campo obrigatório   
Despacho:"Concordo. 
Ao Sr. DDAJG, 
Atento o informado pelos serviços, determino o deferimento da 
UVPADFO requerida, condicionado ao pagamento da taxa 
devida, seguindo o alvará respectivo devidamente assinado. 
Notifique-se a requerente da decisão supra.” 
Data: 27-05-2010 
 
EDOC/2010/31146 
Assunto: Junta de Freguesia da Ramada – Festejos dos Santos 
Populares na Ramada de Baixo 
Despacho: "Concordo. 
Ao Sr. DDAJG, 
Atento o informado pelos serviços, determino o deferimento da 
LER requerida, seguindo o alvará respectivo devidamente 
assinado. 
Notifique-se a requerente da decisão supra." 
Data: 27-05-2010 
 
EDOC/2010/ 31030 
Assunto: Junta de Freguesia da Ramada - Marcha Popular - 
Pedido de Licença Especial de Ruído - Desfile de Marcha 
Popular 
Despacho: "Concordo. 
Ao Sr. DDAJG, 
Atento o informado pelos serviços, determino o deferimento da 
LER requerida, seguindo o alvará respectivo devidamente 
assinado. 
Notifique-se a requerente da decisão supra." 
Data: 08-05-2010 
 
EDOC/2010/31381 
Assunto: Junta de Freguesia de Caneças (Junta de Freguesia de 
Caneças)   
Marcha popular de Caneças - 2010 
Despacho: "Concordo. 
Ao Sr. DDAJG, 
Atento o informado pelos serviços, determino o deferimento da 
LER requerida, seguindo o alvará respectivo devidamente 
assinado. 
Notifique-se a requerente da decisão supra." 
Data: 01-06-2010 
 
EDOC/2010/31821 
Assunto: Junta de Freguesia de Caneças (Junta de Freguesia de 
Caneças)   
Dia Mundial do Ambiente - 2010 - Pedido de Licença de Ruído 
Despacho: "Concordo. 
Ao Sr. DDAJG, 
Atento o informado pelos serviços, determino o deferimento da 
LER requerida, seguindo o alvará respectivo devidamente 
assinado. 
Notifique-se a requerente da decisão supra." 
Data: 01-06-2010 



 
 
 
 

Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
 

 
Ano XI - N.º 12 29 de Junho de 2010 33 

 

EDOC/2010/26556 
Assunto: Clube Atlético das Patameiras  
e-atendimento de Licenciamentos / Pedido de Licença para 
realização das Festas Populares 
Despacho: "Concordo. 
Ao Sr. DDAJG, 
Atento o informado pelos serviços, determino o deferimento das 
LER, LFRI, UVPADFO e AESRB. 
Notifique-se a requerente da decisão supra. 
Relativamente à isenção de taxas:  
Ao GP, 
Para processamento." 
Data: 04-06-2010 
 
EDOC/2010/31046 
Assunto: Pedido de LER – Junta de Freguesia da Ramada 
Despacho: Concordo. 
Ao Sr. DDAJG, 
Atento o informado pelos serviços, determino o deferimento da 
LER requerida, seguindo o alvará respectivo devidamente 
assinado. 
Notifique-se a requerente da decisão supra." 
Data: 08-06-2010 
 
Processo n.º 212/SCO/07 
Concordo. 
Considerando as competências que me foram subdelegadas nos 
termos do n.º 21 do ponto III do Despacho de Delegação de 
Competências n.º 121/PRES/2009, de 6 de Novembro e atento 
o requerimento apresentado a fls. 64 dos Autos de Contra – 
Ordenação n.º 212/SCO/07: 
Defiro o requerido pela Arguida; e  
Determino o pagamento da coima em 20 (vinte) prestações 
mensais, iguais e sucessivas, no montante de € 295,00 (duzentos 
e noventa e cinco euros), a vencerem-se no 10º dia do mês a que 
disserem respeito;  
Notifique-se a Arguida: 
Do deferimento do pedido; 
De que ao montante da 1ª prestação acresce o valor das custas 
pela totalidade; e 
De que a falta de pagamento de uma prestação implica o 
vencimento de todas as outras. 
Devolve-se o processo em formato de papel ao DDAJG. 
Data: 2010-06-01 
 
EDOC N.º 2010/30733 
Assunto: Licenciam/2010/381 – de: António Manuel   
e-atendimento de Licenciamentos / ODV300528 - pedido de 
renovação de carta de condução 
Despacho: Concordo, 
Ao Sr. DDAJG, 
Determino o deferimento do pedido de renovação da licença de 
condução de ciclomotor requerida pelo Sr. António Manuel, 
com o prazo de validade até 16 de Maio de 2012, condicionada 
ao pagamento da taxa respectiva. 
Notifique-se o requerente. 
Data: 27-05-2010 
 
Processo N.º 01/CO/08 
Concordo. 
Considerando as competências que me foram delegadas e 
subdelegadas, respectivamente, nos termos do n.º 12 do ponto II 
e do n.º 25 do ponto III do Despacho de Delegação de 
Competências n.º 121/PRES/2009, de 6 de Novembro e atento 
o facto de o Arguido não ter procedido ao pagamento da coima 
e custas aplicáveis, determino a extracção de certidão de dívida 
do Processo n.º 1/CO/08 e o envio dos autos aos Serviços do 

Ministério Público do Tribunal da Comarca de Loures para 
efeitos de cobrança coerciva da coima. 
Notifique-se o Arguido do determinado supra. 
Devolve-se o processo em formato de papel ao DDAJG. 
Data: 2010-05-27 
 
Processo N.º 81/CO/08 
Concordo. 
Considerando que na alínea c) do n.º 16 do ponto II e na alínea 
i) do n.º 11 do ponto III do Despacho de Delegação de 
Competências n.º 121/PRES/2009, de 6 de Novembro, me 
foram, respectivamente, delegadas e subdelegadas as 
competências previstas nos nºs 2 e 1 do artigo 50º do Decreto-
Lei n.º 310/2002, de 18 de Dezembro e atendendo a que o 
Arguido não procedeu ao pagamento da coima e custas 
aplicáveis; 
Determino a extracção de certidão de dívida do Processo n.º 
81/CO/08 e o envio dos autos aos Serviços do Ministério 
Público do Tribunal da Comarca de Loures para efeitos de 
cobrança coerciva da coima; 
Notifique-se o Arguido do determinado supra; 
Devolve-se o processo em formato de papel ao DDAJG. 
Data: 2010-05-27 
 
Processo N.º 354/CO/06 
Concordo. 
Considerando que na alínea c) do n.º 16 do ponto II e na alínea 
i) do n.º 11 do ponto III do Despacho de Delegação de 
Competências n.º 121/PRES/2009, de 6 de Novembro, me 
foram respectivamente delegadas e subdelegadas as 
competências previstas nos nºs 2 e 1 do artigo 50º do Decreto-
Lei n.º 310/2002, de 16 de Dezembro e considerando que a 
Arguida no Processo n.º 354/CO/06 requereu o pagamento da 
coima aplicada em prestações, autorizo o pagamento da coima 
em 24 (vinte e quatro) prestações mensais e determino que se 
notifique a Arguida do deferimento do pedido e de que: 
As prestações em questão se vencem no 15º dia de cada mês; 
Que à 1ª prestação acrescem as custas pela totalidade; 
Que a falta de pagamento de uma prestação implica o 
vencimento de todas as outras.  
Devolve-se o processo em formato de papel ao DDAJG. 
Data: 2010-05-27 
 
EDOC N.º 2010/22750 
Assunto: Tolentino Carlos Pereira   
e-atendimento de Licenciamentos / oo1838 (CMLoures) - 
pedido de revalidação da licença de condução 
Despacho: Concordo, 
Ao Sr. DDAJG, 
Autorizo a revalidação da licença de condução de ciclomotor 
requerida pelo Sr. Tolentino Carlos Pereira, condicionada ao 
pagamento da taxa respectiva. 
Notifique-se o requerente. 
Data: 27-05-2010 
 
EDOC N.º 2010/15022 
Assunto: Pedido de Autorização de Utilização 
Despacho: Concordo. 
Ao Sr. DDAJG, 
Determino o deferimento da concessão de autorização de 
utilização, para estabelecimento de Restaurantes, N.E. (CAE 
56107) e Cafés (CAE 56301), condicionado ao pagamento da 
taxa devida; 
Determino que se informe a requerente da necessidade de 
apresentar pedido de horário de funcionamento do 
estabelecimento. 
Data: 27-05-2010 
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Processo n.º 225/CO/06 
Concordo. 
Considerando as competências que me foram delegadas e 
subdelegadas, nos termos do n.º 12 e alínea c) do n.º 16 do 
ponto II e do n.º 8 e da alínea i) do n.º 11 do ponto III do 
Despacho de Delegação de Competências n.º 121/PRES/2009, 
de 6 de Novembro, e atenta a impugnação judicial apresentada 
pela Arguida, determino o envio do Processo n.º 225/CO/06 ao 
Tribunal Judicial da Comarca de Loures, para efeitos de 
impugnação judicial da decisão administrativa proferida a 
12/03/2010. 
Notifique-se a Arguida do envio do Processo ao Tribunal 
Judicial da Comarca de Loures. 
Devolve-se o processo em formato de papel ao DDAJG. 
Data: 2010-06-08 
 
 
 
Decisões com eficácia externa tomadas pelo Vereador 
Mário Máximo, ao abrigo das competências Subdelegadas 
pela Presidente de Câmara Municipal de Odivelas, através 
do Despacho n.º 121/PRES/2009, de 6 de Novembro, nos 
termos da Informação n.º 7119, de 2010.06.24, referente ao 
período de 9 a 23 de Junho de 2010: 
 
 
EDOC/2010/31385 
Assunto: Clube Atlético das Patameiras – e-atendimento de 
Licenciamentos / Pedido de Licença de Ruído e Ocupação de 
Via pública para Marcha Popular no dia   
Despacho: "Concordo. 
Ao Sr. DDAJG, 
Atento o informado pelos serviços, determino o deferimento da 
LER e do UVPADFO requeridos. 
Notifique-se a requerente da decisão supra. 
Alvarás seguem assinados. 
À Sr.ª Presidente 
Para efeitos de decisão a respeito da isenção de taxas. 
Data: 14-06-2010 
 
EDOC/2010/33947 
Assunto: Junta de Freguesia da Ramada 
Despacho: "Concordo. 
Ao Sr. DDAJG, 
Atento o informado pelos serviços, determino o deferimento da 
LER requerida, seguindo o alvará respectivo devidamente 
assinado. 
Notifique-se a requerente da decisão supra. 
À Sr.ª Presidente, 
Para efeitos de decisão a respeito da isenção de taxas. 
Data: 16-06-2010 
 
EDOC/2010/33506 
Assunto: Licença Especial de Ruído - Dia 12/06/2010 - Pe 
Arsénio José Fernandes Isidoro 
Despacho: "Concordo. 
Ao Sr. DDAJG, 
Atento o informado pelos serviços, determino o indeferimento 
da LER requerida. 
Notifique-se o requerente da decisão supra." 
Data: 15-06-2010 
 
EDOC/2010/33680 
Assunto: Fábrica da Igreja Paroquial Santíssimo Nome de Jesus 
de Odivelas / Câmara Municipal de Odivelas 
Despacho: "Concordo. 
Ao Sr. DDAJG, 

Atento o informado pelos serviços, determino o deferimento da 
AESRB requerida, seguindo o alvará respectivo devidamente 
assinado. 
Notifique-se a requerente da decisão supra.” 
Data: 17-06-2010 
 
EDOC N.º 2008/36189 
Assunto: Nunes e Nunes Lda (501285660 Nunes e Nunes Lda)   
27726/OCP/OC+5014 – Pedido de Emissão de Licença de 
Utilização 
Despacho: Ao Sr. DDAJG, 
Concordo. 
Declaro a caducidade do alvará de licença sanitária n.º 152/83 
para a actividade de Pastelaria; 
Defiro o pedido de emissão de autorização de utilização para as 
actividades de Restauração e Bebidas com fabrico próprio de 
panificação e pastelaria, condicionado ao pagamento da taxa 
devida; 
Notifique-se o requerente do determinado supra e para que 
proceda ao prévio pagamento da taxa aplicável. 
Data: 16-06-2010 
 
EDOC N.º 2010/32137 
Assunto: Manuel da Silva Teixeira   
 e-atendimento de Licenciamentos / pedido de licença para 
ambulante 
Despacho: Concordo, 
Ao Sr. DDAJG, 
Determino a emissão do cartão de venda ambulante solicitado, 
condicionado ao pagamento da taxa municipal respectiva; 
Determino a notificação do requerente informando-o de que se 
deverá dirigir à Loja do Cidadão a fim de proceder à renovação 
do cartão e ao pagamento da taxa devida; 
Determino o arquivamento do processo após concluído o 
respectivo procedimento. 
Data: 16-06-2010 
 
EDOC N.º 2009/77199  
Assunto: Análise de Processo de licenciamento de 
Estabelecimento de Restauração e/ou Bebidas Pendente - Proc. 
nº 2029/93 
Despacho: Ao Sr. DDAJG, 
2ª Via do alvará n.º 94/95 segue assinada. 
Data: 16-06-2010 
 
Processo N.º 65/CO/10 
Concordo. 
Considerando que no n.º 25 do ponto III do Despacho de 
Delegação de Competências n.º 121/PRES/2009, de 6 de 
Novembro, me foram subdelegadas as competências previstas 
no n.º 1 do artigo 70º do Decreto – Lei n.º 178/2006, de 5 de 
Setembro, e atento o pagamento integral da coima e custas pela 
Arguida, determino o arquivamento dos Autos de Contra-
ordenação n.º 65/CO/10. 
Notifique-se o Arguido do arquivamento. 
Devolve-se o processo em formato de papel ao DDAJG. 
O Vereador Mário Máximo 
2010-06-11 
 
Processo N.º 183/CO/09 
Concordo. 
Considerando que no n.º 25 do ponto III do Despacho de 
Delegação de Competências n.º 121/PRES/2009, de 6 de 
Novembro, me foram subdelegadas as competências previstas 
no n.º 1 do artigo 70º do Decreto – Lei n.º 178/2006, de 5 de 
Setembro, e verificando-se que o Arguido procedeu ao 
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pagamento da coima e custas respectivas, determino o 
arquivamento dos Autos de Contra-ordenação n.º 183/CO/09; 
Notifique-se o Arguido do arquivamento; 
Devolve-se o processo em formato de papel ao DDAJG. 
O Vereador Mário Máximo 
2010-06-11 
 
Processo N. º 413/CO/06  
Concordo. 
Considerando que no n.º 25 do ponto III do Despacho de 
Delegação de Competências n.º 121/PRES/2009, de 6 de 
Novembro, me foram subdelegadas as competências previstas 
no n.º 1 do artigo 70º do Decreto – Lei n.º 178/2006, de 5 de 
Setembro, e considerando que a coima aplicada à Arguida nos 
Autos de Contra-ordenação N.º 413/CO/07 se encontra 
prescrita, determino o arquivamento dos mesmos. 
Devolve-se o processo em formato de papel ao DDAJG. 
O Vereador Mário Máximo 
2010-06-11 
 
Processo n.º 42/CO/09 
Concordo. 
Considerando as competências que me foram subdelegadas, nos 
termos do nº 19 do ponto III do Despacho de Delegação de 
Competências n.º 121/PRES/2009, de 6 de Novembro, e 
atendendo a que o Arguido não procedeu ao pagamento da 
coima e custas aplicáveis; 
Determino a extracção de certidão de dívida do Processo n.º 
42/CO/09 e o envio dos autos aos Serviços do Ministério 
Público do Tribunal da Comarca de Loures para efeitos de 
cobrança coerciva da coima; 
Notifique-se o Arguido do determinado supra; 
Devolve-se o processo em formato de papel ao DDAJG. 
O Vereador Mário Máximo 
2010-06-08 
 
EDOC N.º 2009/72046 
Assunto: 
Despacho: Ao Sr. DDAJG, 
Concordo com o pedido de horário de funcionamento 
solicitado. 
Determino a emissão de Autorização de Utilização para a 
actividade de restauração e bebidas com fabrico de pastelaria e 
padaria, com nota do seguinte termo de condicionantes: 
"licenciamento condicionado à realização de ensaios acústicos 
em caso de reclamação apresentada pelas fracções habitacionais 
sobrejacentes ao estabelecimento”. 
Data: 
 
EDOC N.º 2010/29618 
Assunto: MARIA ALBERTINA SILVA MONTEIRO   
COM/2009/44 Proposta de emissão de oficio de legalização e 
deferimento de horário 
Despacho: Ao Sr. DDAJG, 
Concordo. 
Aprovo o ofício n.º 2010/13047, que segue assinado, concluindo 
pela regularidade da declaração prévia e manifestando 
concordância com o horário de funcionamento pretendido. 
Data: 14-06-2010 
 
EDOC N.º 2009/48404 
Assunto: MARIA ALBERTINA SILVA MONTEIRO   
COM/2009/44 Proposta de emissão de oficio de legalização e 
deferimento de horário 
Despacho: Concordo. 

Defiro o pedido de emissão de autorização de utilização para a 
actividade de bebidas, condicionado ao pagamento da respectiva 
taxa; 
Concordo com o horário de funcionamento solicitado; 
Notifique-se a requerente de que, até à emissão de título, os 
documentos já entregues constituem título bastante e suficiente 
para efeitos de identificação do estabelecimento, legitimidade de 
funcionamento, respectiva transmissão e registo. 
Data: 14-06-2010 
 
EDOC N.º 2010/27682 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Procº 159 - 
Renovação do Cartão de Vendedor Ambulante 
Despacho: Concordo, 
Ao Sr. DDAJG, 
Determino a emissão do cartão de venda ambulante solicitado, 
condicionado ao pagamento da taxa municipal respectiva; 
Determino a notificação do requerente informando-a de que se 
deverá dirigir à Loja do Cidadão a fim de proceder à renovação 
do cartão e ao pagamento da taxa devida; 
Determino o arquivamento do processo após concluído o 
respectivo procedimento. 
Data: 14-06-2010 
 
Processo N.º 411/SCO/05 
Concordo. 
Considerando as competências que me foram subdelegadas nos 
termos do n.º 19, do ponto III do Despacho n.º 
121/PRES/2009, de 6 de Novembro e atento o requerimento 
apresentado a fls. 86 dos Autos de Contra – Ordenação n.º 
411/SCO/05: 
Defiro o requerido pela Arguida; e  
Determino o pagamento da coima em 15 prestações mensais, 
pagas da seguinte forma:  
14 (Catorze) prestações mensais, iguais e sucessivas, no 
montante de € 33,33 (trinta e três euros e trinta e três cêntimos) 
cada, a vencerem-se no 10º dia do mês a que disserem respeito;  
1 (Uma) prestação mensal, a última, no montante de € 33,38 
(Trinta e três euros e trinta e oito cêntimos), a vencer-se no 10º 
dia do mês a que disser respeito;  
Determino que a primeira prestação seja liquidada até ao 
próximo dia 10 de Julho de 2010.  
Notifique-se a Arguida: 
Do deferimento do pedido; 
De que ao montante da 1ª prestação acresce o valor das custas 
pela totalidade; e 
De que a falta de pagamento de uma prestação implica o 
vencimento de todas as outras. 
Devolve-se o processo em formato de papel ao DDAJG. 
O Vereador Mário Máximo 
2010-06-09 
 
Processo N.º 90/CO/08 
Concordo. 
Considerando que na alínea c) do n.º 16 do ponto II e na alínea 
i) do n.º 11 do ponto III do Despacho de Delegação de 
Competências n.º 121/PRES/2009, de 6 de Novembro, me 
foram respectivamente delegadas e subdelegadas as 
competências previstas nos nºs 2 e 1 do artigo 50º do Decreto-
Lei n.º 310/2002, de 16 de Dezembro e considerando que a 
Arguida no Processo n.º 90/CO/08 requereu o pagamento da 
coima aplicada em prestações, autorizo o pagamento da coima 
em 12 (Doze) prestações mensais iguais e sucessivas no 
montante de € 375,00 (Trezentos e setenta e cinco euros) e 
determino que se notifique a Arguida do deferimento do pedido 
e de que: 
As prestações em questão se vencem no 1º útil dia de cada mês; 
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Que à 1ª prestação acrescem as custas pela totalidade; 
Que a falta de pagamento de uma prestação implica o 
vencimento de todas as outras; 
Que a primeira prestação terá de ser liquidada até ao próximo dia 
1 de Julho de 2010.  
Devolve-se o processo em formato de papel ao DDAJG. 
O Vereador Mário Máximo 
2010-06-09 
 
Processo N.º 423/SCO/06 
Concordo. 
Considerando que na alínea c) do n.º 16 do ponto II e na alínea 
i) do n.º 11 do ponto III do Despacho de Delegação de 
Competências n.º 121/PRES/2009, de 6 de Novembro, me 
foram respectivamente delegadas e subdelegadas as 
competências previstas nos nºs 2 e 1 do artigo 50º do Decreto-
Lei n.º 310/2002, de 16 de Dezembro e considerando que o 
Arguido no Processo n.º 423/SCO/06 requereu o pagamento da 
coima aplicada em prestações, autorizo o pagamento da coima 
em 20 (Vinte) prestações mensais iguais e sucessivas no 
montante de € 50,00 (Cinquenta euros) e determino que se 
notifique o Arguido do deferimento do pedido e de que: 
As prestações em questão se vencem no 15º dia de cada mês; 
Que à 1ª prestação acrescem as custas pela totalidade; 
Que a falta de pagamento de uma prestação implica o 
vencimento de todas as outras; 
Que a primeira prestação terá de ser liquidada até ao próximo dia 
15 de Julho de 2010.  
Devolve-se o processo em formato de papel ao DDAJG. 
O Vereador Mário Máximo 
2010-06-09 
 
Processo N.º 352/SCO/06 
Concordo. 
Considerando que na alínea c) do n.º 16 do ponto II e na alínea 
i) do n.º 11 do ponto III do Despacho de Delegação de 
Competências n.º 121/PRES/2009, de 6 de Novembro, me 
foram respectivamente delegadas e subdelegadas as 
competências previstas nos nºs 2 e 1 do artigo 50º do Decreto-
Lei n.º 310/2002, de 16 de Dezembro e considerando que a 
Arguida no Processo n.º 352/SCO/06 requereu o pagamento da 
coima aplicada em prestações, autorizo o pagamento da coima 
em 10 (Dez) prestações mensais iguais e sucessivas no montante 
de € 200,00 (Duzentos euros) cada e determino que se notifique 
a Arguida do deferimento do pedido e de que: 
As prestações em questão se vencem no 1º dia útil de cada mês; 
Que à 1ª prestação acrescem as custas pela totalidade; 
Que a falta de pagamento de uma prestação implica o 
vencimento de todas as outras; 
Que a primeira prestação terá de ser liquidada até ao próximo dia 
1 de Julho de 2010.  
Devolve-se o processo em formato de papel ao DDAJG. 
O Vereador Mário Máximo 
2010-06-09 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ADMINISTRAÇÃO JURÍDICA 
E ADMINISTRAÇÃO GERAL 

 

 
 
Decisões tomadas pelo Senhor Director do Departamento de 
Administração Jurídica e Geral, ao abrigo das competências 
subdelegadas pelo Despacho n.º 1/VMM/2009, de 9 de 
Novembro de 2009, no âmbito da Divisão de Património, nos 
termos da Informação n.º Interno/2010/6517, de 2010.06.08, 
referente ao período compreendido entre 4 de Março a 25 de 
Maio de 2010: 
 
 
Informação nº 2010/ 2621 
Data: 2010-03-04 
Assunto: SMAS de Loures fornecimento de água em Escolas, 
Polidesportivos e Equipamentos Municipais – facturação  
Despacho: Ao DGAF/DF com o meu acordo quanto ao 
proposto. 
Valor: € 2.299,91 
Data: 2010.03.04 
 
Informação nº 2010/ 3053 
Data: 2010-03-16 
Assunto: EDP fornecimento de electricidade em Polidesportivos 
Municipais – facturação – Fevereiro 2010 
Despacho: Ao DGAF/DF com o meu acordo quanto ao 
proposto. 
Valor: € 1.523,30 
Data: 2010.03.16 
 
Informação nº 2010/ 3077 
Data: 2010-03-18 
Assunto: SMAS de Loures fornecimento de água em Serviços 
Municipais – Facturação  
Despacho: Ao DGAF/DF com o meu acordo quanto ao 
proposto. 
Valor: € 1.893,19 
Data: 2010.03.18 
 
Informação nº 2010/ 3388 
Data: 2010-03-23 
Assunto: SMAS de Loures fornecimento de água em Serviços 
Municipais – Facturação  
Despacho: Ao DGAF/DF com o meu acordo quanto ao 
proposto. 
Valor: € 2.075,81 
Data: 2010.03.23 
 
Informação nº 2010/ 3410 
Data: 2010-03-24 
Assunto: Seguro automóvel  
Despacho: Ao DGAF/DF com o meu acordo quanto ao 
proposto. 
Valor: € 2.168,43 
Data: 2010.03.24 
 
Informação nº 2010/ 4093 
Data: 2010-04-12 
Assunto: Seguro Paredes – fracções da CMO  
Despacho: Ao DGAF/DF com o meu acordo quanto ao 
proposto. 
Valor: € 1.977,01 
Data: 2010. 04.12 
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Informação nº 2010/ 4829 
Data: 2010-04-27 
Assunto: SMAS de Loures fornecimento de água em Serviços 
Municipais – Facturação  
Despacho: Ao DGAF/DF com o meu acordo quanto ao 
proposto. 
Valor: € 1.535,66 
Data: 2010.04.27 
 
Informação nº 2010/ 5195 
Data: 2010-05-06 
Assunto: EDP fornecimento de electricidade na R. Fonte dos 
Castanheiros Lt 2-Caneças facturação – Abril 2010 
Despacho: Ao DGAF/DF com o meu acordo quanto ao 
proposto. 
Valor: € 315,35 
Data: 2010.05.06 
 
Informação nº 2010/ 5187 
Data: 2010-05-06 
Assunto: Lisboagás – consumo de gás natural facturação Abril 
Despacho: Ao DGAF/DF com o meu acordo quanto ao 
proposto. 
Valor: € 62,49 
Data: 2010.05.06 
 
Informação nº 2010/ 5203 
Data: 2010-05-06 
Assunto: Konica Minolta -facturação 
Despacho: Ao DGAF/DF com o meu acordo quanto ao 
proposto. 
Valor: € 146,17 
Data: 2010.05.06 
 
Informação nº 2010/ 5235 
Data: 2010-05-07 
Assunto: Seguro Paredes – fracções da CMO  
Despacho: Ao DGAF/DF com o meu acordo quanto ao 
proposto. 
Valor: € 562,07 
Data: 2010. 05.07 
 
Informação nº 2010/ 5331 
Data: 2010-05-10 
Assunto: TV Cabo - facturação 
Despacho: Ao DGAF/DF com o meu acordo quanto ao 
proposto. 
Valor: € 47,88 
Data: 2010.05.10 
 
Informação nº 2010/ 5317 
Data: 2010-05-10 
Assunto: Lisboagás – consumo de gás natural facturação Maio 
Despacho: Ao DGAF/DF com o meu acordo quanto ao 
proposto. 
Valor: € 173,15 
Data: 2010.05.10 
 
Informação nº 2010/ 5285 
Data: 2010-05-10 
Assunto: Canon Portugal - facturação 
Despacho: Ao DGAF/DF com o meu acordo quanto ao 
proposto. 
Valor: € 235,88 
Data: 2010.05.10 
 
 

Informação nº 2010/ 5389 
Data: 2010- 05-12 
Assunto: Konica Minolta - facturação 
Despacho: Ao DGAF/DF com o meu acordo quanto ao 
proposto. 
Valor: € 609,70 
Data: 2010.05.12 
 
Informação nº 2010/ 5390 
Data: 2010-05-12 
Assunto: Konica Minolta -facturação 
Despacho: Ao DGAF/DF com o meu acordo quanto ao 
proposto. 
Valor: € 875,98 
Data: 2010.05.12 
 
Informação nº 2010/ 5473 
Data: 2010- 05-14 
Assunto: Xerox – facturação de cópias 
Despacho: Ao DGAF/DF com o meu acordo quanto ao 
proposto. 
Valor: € 27,60 
Data: 2010. 05.14 
 
Informação nº 2010/ 5454 
Data: 2010-05-14 
Assunto: Seguro Máquinas casco 
Despacho: Ao DGAF/DF com o meu acordo quanto ao 
proposto. 
Valor: € 534,70 
Data: 2010. 05.14 
 
Informação nº 2010/ 5449 
Data: 2010-05-14 
Assunto: Seguro automóvel - varredores 
Despacho: Ao DGAF/DF com o meu acordo quanto ao 
proposto. 
Valor: € 634,49 
Data: 2010.05.14 
 
Informação nº 2010/ 5554 
Data: 2010- 05-18 
Assunto: EDP – fornecimento de electricidade em 
Polidesportivos Municipais facturação – Abril 2010 
Despacho: Ao DGAF/DF com o meu acordo quanto ao 
proposto. 
Valor: € 517,23 
Data: 2010. 05.18 
 
Informação nº 2010/ 5612 
Data: 2010-05-18 
Assunto: SMAS de Loures fornecimento de água em Serviços 
Municipais - facturação 
Despacho: Ao DGAF/DF com o meu acordo quanto ao 
proposto. 
Valor: € 1.823,42 
Data: 2010.05.18 
 
Informação nº 2010/ 5613 
Data: 2010-05-18 
Assunto: SMAS de Loures fornecimento de água em 
Polidesportivos - facturação 
Despacho: Ao DGAF/DF com o meu acordo quanto ao 
proposto. 
Valor: € 493,07 
Data: 2010.05.18 
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Informação nº 2010/ 5548 
Data: 2010- 05-19 
Assunto: EDP – fornecimento de electricidade em 
Polidesportivos Municipais facturação 
Despacho: Ao DGAF/DF com o meu acordo quanto ao 
proposto. 
Valor: € 1.087,41 
Data: 2010.05.19 
 
Informação nº 2010/ 5550 
Data: 2010-05-19 
Assunto: EDP – fornecimento de electricidade em Habitação 
Social facturação – Abril 2010 
Despacho: Ao DGAF/DF com o meu acordo quanto ao 
proposto. 
Valor: € 548,35 
Data: 2010.05.19 
 
Informação nº 2010/ 5866 
Data: 2010-05-24 
Assunto: TV Cabo facturação 
Despacho: Ao DGAF/DF com o meu acordo quanto ao 
proposto. 
Valor: € 101,36 
Data: 2010.05.24 
 
Informação nº 2010/ 5865 
Data: 2010-05-24 
Assunto: Lisboagás – consumo de gás natural facturação 
Despacho: Ao DGAF/DF com o meu acordo quanto ao 
proposto. 
Valor: € 418,71 
Data: 2010. 05.24 
 
Informação nº 2010/ 5855 
Data: 2010-05-24 
Assunto: Konica Minolta - facturação 
Despacho: Ao DGAF/DF com o meu acordo quanto ao 
proposto. 
Valor: € 139,40 
Data: 2010.05.24 
 
Informação nº 2010/ 5942 
Data: 2010-05-25 
Assunto: EDP – Fornecimento de Electricidade em escolas 
Municipais facturação – contrato nº 444643901 e 444544401 
Despacho: Ao DGAF/DF com o meu acordo quanto ao 
proposto. 
Valor: € 388,74 
Data: 2010. 05.25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FISCALIZAÇÃO 
 

 
 

Decisões tomadas pela Chefe de Divisão da Fiscalização, ao 
abrigo das competências subdelegadas pelo despacho n.º 
4/VPCT/2009 de 11 de Novembro de 2009, nos termos da 
Informação n.º Interno/2010/6465, de 2010.06.08, referente ao 
período compreendido entre 03 a 31 de Maio de 2010: 

 
 

Viaturas Removidas da Via Pública 
03/05/2010 a 31/05/2010 
 
Assunto: Remoção do veículo Peugeot 306, com a matrícula 18-
01-JZ, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
1389/VIAT/OD/10). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2010.05.03 
Data da remoção: 2010.05.03 
 
Assunto: Remoção do veículo Nissan, com a matrícula 20-46-
GF, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
1390/VIAT/OD/10). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2010.05.03 
Data da remoção: 2010.05.03 
 
Assunto: Remoção do veículo Renault Clio, com a matrícula 81-
10-AG, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
1391/VIAT/OD/10). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2010.05.03 
Data da remoção: 2010.05.03 
 
Assunto: Remoção do veículo Renault Express, com a matrícula 
97-46-EE, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
1392/VIAT/OD/10). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2010.05.03 
Data da remoção: 2010.05.03 
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Assunto: Remoção do veículo Volkswagen Polo, com a 
matrícula 05-50-NC, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
1393/VIAT/OD/10). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2010.05.03 
Data da remoção: 2010.05.03 
 
Assunto: Remoção do veículo Fiat Tempra, com a matrícula 74-
95-AI, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
1394/VIAT/OD/10). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2010.05.03 
Data da remoção: 2010.05.03 
 
Assunto: Remoção do veículo Ford Transit, com a matrícula 
AX-09-07, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 134/VIAT/CA/10). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2010.05.06 
Data da remoção: 2010.05.07 
 
Assunto: Remoção do veículo Volkswagen Polo, com a 
matrícula 34-40-BD, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 135/VIAT/CA/10). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2010.05.06 
Data da remoção: 2010.05.07 
 
Assunto: Remoção do veículo Honda Civic, com a matrícula 06-
27-CJ, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 133/VIAT/CA/10). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2010.05.06 
Data da remoção: 2010.05.07 
 
Assunto: Remoção do veículo Ford Fiesta, com a matrícula VB-
21-29, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 137/VIAT/CA/10). 

Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2010.05.12 
Data da remoção: 2010.05.12 
 
Assunto: Remoção do veículo Fiat 127, com a matrícula GV-08-
94, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 136/VIAT/CA/10). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2010.05.12 
Data da remoção: 2010.05.12 
 
Assunto: Remoção do veículo Renault Espace, com a matrícula 
63-77-VD, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 174/VIAT/FA/10). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2010.05.12 
Data da remoção: 2010.05.12 
 
Assunto: Remoção do veículo Renault Clio, com a matrícula 30-
74-EX, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 169/VIAT/OL/10). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2010.05.14 
Data da remoção: 2010.05.14 
 
Assunto: Remoção do veículo Volkswagen Golf, com a 
matrícula 22-60-KC, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 168/VIAT/OL/10). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2010.05.14 
Data da remoção: 2010.05.14 
 
Assunto: Remoção do veículo Opel Corsa, com a matrícula 39-
71-AH, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 138/VIAT/CA/10). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2010.05.14 
Data da remoção: 2010.05.14 
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Assunto: Remoção do veículo Toyota, com a matrícula 45-12-
OT, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 170/VIAT/OL/10). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2010.05.17 
Data da remoção: 2010.05.17 
 
Assunto: Remoção do veículo Ford Fiesta, com a matrícula XC-
40-03, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 171/VIAT/OL/10). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2010.05.17 
Data da remoção: 2010.05.17 
 
Assunto: Remoção do veículo Fiat Uno, com a matrícula 20-79-
BI, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 172/VIAT/OL/10). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2010.05.17 
Data da remoção: 2010.05.17 
 
Assunto: Remoção do veículo Opel Corsa, com a matrícula DX-
68-64, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 173/VIAT/OL/10). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2010.05.17 
Data da remoção: 2010.05.17 
 
Assunto: Remoção do veículo Rover 214, com a matrícula XU-
77-42, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 175/VIAT/OL/10). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2010.05.17 
Data da remoção: 2010.05.18 
 
Assunto: Remoção do veículo Renault 19, com a matrícula 78-
88-CF, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 174/VIAT/OL/10). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 

Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2010.05.17 
Data da remoção: 2010.05.18 
 
Assunto: Remoção do veículo Ford Fiesta, com a matrícula XR-
90-81, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 261/VIAT/RA/10). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2010.05.18 
Data da remoção: 2010.05.19 
 
Assunto: Remoção do veículo BMW, com a matrícula 13-85-
OH, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 178/VIAT/OL/10). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2010.05.18 
Data da remoção: 2010.05.19 
 
Assunto: Remoção do veículo Alfa Romeu, com a matrícula 39-
16-DB, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 179/VIAT/OL/10). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2010.05.18 
Data da remoção: 2010.05.19 
 
Assunto: Remoção do veículo Opel Corsa, com a matrícula JM-
22-84, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 180/VIAT/OL/10). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2010.05.18 
Data da remoção: 2010.05.19 
 
Assunto: Remoção do veículo Renault 19, com a matrícula 02-
25-DF, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 176/VIAT/OL/10). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2010.05.18 
Data da remoção: 2010.05.19 
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Assunto: Remoção do veículo Citroen Ax, com a matrícula 43-
28-AF, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 177/VIAT/OL/10). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2010.05.18 
Data da remoção: 2010.05.19 
 
Assunto: Remoção do veículo Renault Clio, com a matrícula XJ-
03-24, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 181/VIAT/OL/10). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2010.05.18 
Data da remoção: 2010.05.19 
 
Assunto: Remoção do veículo Nissan, com a matrícula BM-87-
63, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 182/VIAT/OL/10). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2010.05.19 
Data da remoção: 2010.05.20 
 
Assunto: Remoção do veículo Alfa Romeu, com a matrícula 
XM-63-89, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 183/VIAT/OL/10). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2010.05.19 
Data da remoção: 2010.05.20 
 
Assunto: Remoção do veículo Fiat Uno, com a matrícula TX-22-
54, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 184/VIAT/OL/10). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2010.05.19 
Data da remoção: 2010.05.20 
 
Assunto: Remoção do veículo Seat Cordoba, com a matrícula 
73-06-DQ, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 264/VIAT/RA/10). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 

Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2010.05.21 
Data da remoção: 2010.05.21 
 
Assunto: Remoção do veículo Peugeot 106, com a matrícula 66-
64-AE, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 262/VIAT/RA/10). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2010.05.21 
Data da remoção: 2010.05.21 
 
Assunto: Remoção do veículo Fiat Punto, com a matrícula 27-
93-JM, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 263/VIAT/RA/10). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2010.05.21 
Data da remoção: 2010.05.21 
 
Assunto: Remoção do veículo Mazda, com a matrícula 00-FM-
75, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 265/VIAT/RA/10). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2010.05.21 
Data da remoção: 2010.05.21 
 
Assunto: Remoção do veículo Opel Astra, com a matrícula DX-
89-17, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 175/VIAT/FA/10). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2010.05.21 
Data da remoção: 2010.05.21 
 
Assunto: Remoção do veículo Rover 414, com a matrícula 05-
33-GF, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 177/VIAT/FA/10). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2010.05.21 
Data da remoção: 2010.05.24 
 
 
 



 

  
 
 
 
Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
42 29 de Junho de 2010 Ano XI - N.º 12 

 

Assunto: Remoção do veículo Mercedes, com a matrícula 77-97-
ET, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 176/VIAT/FA/10). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2010.05.21 
Data da remoção: 2010.05.24 
 
Assunto: Remoção do veículo Ford Fiesta, com a matrícula 47-
80-GX, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
1399/VIAT/OD/10). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2010.05.25 
Data da remoção: 2010.05.26 
 
Assunto: Remoção do veículo Renault 5, com a matrícula VG-
93-31, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
1400/VIAT/OD/10). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2010.05.25 
Data da remoção: 2010.05.26 
 
Assunto: Remoção do veículo Opel Vectra, com a matrícula 03-
04-EF, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
1401/VIAT/OD/10). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2010.05.25 
Data da remoção: 2010.05.26 
 
Assunto: Remoção do veículo Volvo 440, com a matrícula SQ-
01-86, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
1402/VIAT/OD/10). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2010.05.26 
Data da remoção: 2010.05.27 
 
Assunto: Remoção do veículo Toyota Hiace, com a matrícula 
82-08-LB, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 

Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
1403/VIAT/OD/10). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2010.05.26 
Data da remoção: 2010.05.27 
 
Assunto: Remoção do veículo Toyota Corola, com a matrícula 
QS-49-65, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
1404/VIAT/OD/10). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2010.05.26 
Data da remoção: 2010.05.28 
 
Assunto: Remoção do veículo Renault Clio, com a matrícula 
XC-88-87, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
1405/VIAT/OD/10). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2010.05.26 
Data da remoção: 2010.05.28 
 
Assunto: Remoção do veículo Ford Fiesta, com a matrícula 60-
13-PU, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
1406/VIAT/OD/10). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2010.05.26 
Data da remoção: 2010.05.28 
 
Assunto: Remoção do veículo Ford Fiesta, com a matrícula 36-
99-EI, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
1407/VIAT/OD/10). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2010.05.26 
Data da remoção: 2010.05.28 
 
Assunto: Remoção do veículo Volkswagen Golf, com a 
matrícula 99-96-RL, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
1408/VIAT/OD/10). 
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Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2010.05.26 
Data da remoção: 2010.05.28 
 
Assunto: Remoção do veículo Mazda, com a matrícula 93-83-
BL, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
1409/VIAT/OD/10). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2010.05.31 
Data da remoção: 2010.05.31 
 
Assunto: Remoção do veículo Ford Fiesta, com a matrícula 76-
95-II, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
1410/VIAT/OD/10). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2010.05.31 
Data da remoção: 2010.05.31 
 
Assunto: Remoção do veículo Peugeot 205, com a matrícula 66-
17-CE, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
1411/VIAT/OD/10). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2010.05.31 
Data da remoção: 2010.05.31 
 
Assunto: Remoção do veículo Renault Clio, com a matrícula 43-
05-BU, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
1412/VIAT/OD/10). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2010.05.31 
Data da remoção: 2010.05.31 
 
Assunto: Remoção do veículo Opel Corsa, com a matrícula UX-
17-47, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
1413/VIAT/OD/10). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 

termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2010.05.31 
Data da remoção: 2010.05.31 
 
Notificações para Limpeza de Terrenos 
03/05/2010 a 31/05/2010 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
de Angola, Olival Basto, nos termos do nº 1 do Artº 9º do 
Regulamento Espaços Verdes, Parques e Jardins (Proprietária: 
Ana Isabel de Sousa Martins da Silva  - Processo 70/DFM/06). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data do despacho: 2010.05.17 
Data da notificação: 2010.05.17 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
da Liberdade, Bairro da Perdigueira, lote 113, Pontinha, nos 
termos do nº 1 do Artº 33 do Regulamento de Resíduos Higiene 
e Limpeza dos Espaços Públicos (Proprietário: Francisco Assis 
Portela  - Processo 72/DFM/10). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data do despacho: 2010.05.17 
Data da notificação: 2010.05.17 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
Cidade Lisboa – Casalinho da Azenha, lote 112, Pontinha, nos 
termos do nº 1 do Artº 33 do Regulamento de Resíduos Higiene 
e Limpeza dos Espaços Públicos (Proprietário: Joaquim António 
Ramos Paixão - Processo 40/DFM/10). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data do despacho: 2010.05.17 
Data da notificação: 2010.05.17 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
Eça de Queirós, lote 70, Bairro São Jorge, Ramada nos termos 
do nº 1 do Artº 33 do Regulamento de Resíduos Higiene e 
Limpeza dos Espaços Públicos (Proprietário: Desconhecido - 
Processo 9/DFM/10). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data do despacho: 2010.05.17 
Data do edital: 2010.05.17 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
Eça de Queirós – Bairro São Jorge, lote 69, Ramada, nos termos 
do nº 1 do Artº 33 do Regulamento de Resíduos Higiene e 
Limpeza dos Espaços Públicos (Proprietário: Desconhecido - 
Processo 55/DFM/09). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data do despacho: 2010.05.17 
Data do edital: 2010.05.17 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na 
Travessa dos Artistas, lote 109 – Bairro Moinho do Baeta, 
Ramada, nos termos do nº 1 do Artº 33 do Regulamento de 
Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos (Proprietário: 
Isidro de Oliveira - Processo 69/DFM/10). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data do despacho: 2010.05.19 
Data da notificação: 2010.05.20 
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Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
Columbano Bordalo Pinheiro, lote 174, Bairro Casal dos 
Apréstimos, Ramada, nos termos do nº 1 do Artº 33 do 
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços 
Públicos (Proprietário: José Manuel Maximiano Martins - 
Processo 53/DFM/10). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data do despacho: 2010.05.21 
Data da notificação: 2010.05.24 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
de Angola, nº JGA, Ramada, nos termos do nº 1 do Artº 33 do 
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços 
Públicos (Proprietário: Rosette Félix Pinto Maia Fontes - 
Processo 56/DFM/10). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data do despacho: 2010.05.03 
Data da notificação: 2010.05.03 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
da Prata, lote 22, Bairro do Girassol Ramada, nos termos do nº 1 
do Artº 33 do Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos (Proprietário: Alda Maria Batista do Fundo - 
Processo 33/DFM/10). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data do despacho: 2010.05.04 
Data da notificação: 2010.05.05 
 
Assunto: Notificação para remoção de sobrantes provenientes 
da limpeza de terreno localizado na Rua Fernando Namora, 
Urbanização Colinas do Cruzeiro, Odivelas nos termos do nº 1 
do Artº 33 do Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos (Proprietário: Firma Construções Paraíba, SA - 
Processo 36/DFM/10). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data do despacho: 2010.05.06 
Data da notificação: 2010.05.07 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado entre a 
Rua Adelina Abranches e Rua Cristiano Augusto Bramão, 
Ramada nos termos do nº 1 do Artº 33 do Regulamento de 
Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos (Proprietário: 
Santa Casa da Misericórdia de Arganil - Processo 117/DFM/10). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data do despacho: 2010.05.20 
Data da notificação: 2010.05.20 

 
 
 
 

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/2010/34325, durante o período de 31 de Maio a 09 de 
Junho de 2010: 
 
 

Assunto: Proposta de abertura de procedimento através da 
Divisão de Aprovisionamentos para aquisição de material para a 
Folha de Obra n.º 237/DIEM/SOAD/2010 – substituição de 
torneira existente no Cemitério de Odivelas, com estimativa de 
encargos no valor de 281,85€ (duzentos e oitenta e um euros, 
oitenta e cinco cêntimos, ao qual acresce o IVA à taxa legal em 
vigor, de acordo com informação Interno/2010/5807 de 
21/05/2010 - EDOC/2010/25162  
Decisão do Chefe Divisão, Eng. António Lopes: À Divisão de 
aprovisionamentos, após classificação orçamental. Autorizo a 
despesa. 
Data da Decisão: 08/06/2010. 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento através da 
Divisão de Aprovisionamentos para aquisição de material para a 
Folha de Obra n.º 315/DIEM/SOAD/2010 - a solicitar a 
colocação de um fecho culatra pelo interior da porta principal do 
edifício, com estimativa de encargos no valor 24,20€ (vinte e 
quatro euros, vinte cêntimos), ao qual acresce o IVA à taxa legal 
em vigor, de acordo com informação Interno/2010/6436 de 
07/06/2010 - EDOC/2010/31854 
Decisão do Chefe Divisão, Eng. António Lopes: À Divisão de 
aprovisionamentos, após classificação orçamental. Autorizo a 
despesa. 
Data da Decisão: 08/06/2010. 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento através da 
Divisão de Aprovisionamentos para aquisição de material para a 
Folha de Obra n.º 341/DIEM/SOAD/2010 – a solicitar a 
substituição de estores nas janelas da sala da Divisão de 
Ambiente, com estimativa de encargos no valor de 125,00€ 
(cento e vinte e cinco euros), ao qual acresce o IVA à taxa legal 
em vigor, de acordo com informação Interno/2010/6442 de 07-
06-2010 - EDOC/2010/31846 
Decisão do Chefe Divisão, Eng. António Lopes: À Divisão de 
aprovisionamentos, após classificação orçamental. Autorizo a 
despesa. 
Data da Decisão: 08/06/2010. 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento através da 
Divisão de Aprovisionamentos para aquisição de material para a 
Folha de Obra n.º 341_1/DIEM/SOAD/2010 – solicitar a 
colocação de estore Blackout no salão nobre, com estimativa de 
encargos no valor de 3.010,00€ (três mil e dez euros), ao qual 
acresce o IVA à taxa legal em vigor, de acordo com informação 
Interno/2010/6445 de 07-06-2010 - EDOC/2010/31849 
Decisão do Chefe Divisão, Eng. António Lopes: À Divisão de 
aprovisionamentos, após classificação orçamental. Autorizo a 
despesa. 
Data da Decisão: 08/06/2010. 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento de aquisição e 
montagem de equipamento AVAC do tipo Multi-Split e do tipo 
Split na instalação I-43, Canil Municipal na Paiã, com estimativa 
de encargos no valor de 4.500,00 € (quatro mil, quinhentos 
euros), ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor, de acordo 
com informação Interno/2010/6245 de 01/06/2010 – 
EDOC/2010/32479. 
Decisão do Chefe Divisão, Eng. António Lopes: Á consideração 
superior (após classificação orçamental). Solicita-se autorização 
para a despesa da etapa 2. Em caso de concordância propõe-se o 
envio deste assunto à Divisão de Aprovisionamento para efeitos 
de contratação. 
Data da Decisão: 08/06/2010. 
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DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

MOÇAO 
 

 
 

CARTAS EDUCATIVAS 
 

No seguimento da resolução do Conselho de Ministros do 
passado dia 1 de Junho, o Governo, pretende 
implementar um reordenamento da rede escolar, que 
implica o encerramento das escolas de ensino básico, com 
número inferior a 21 alunos, até ao final do ano escolar de 
2010/2011.  
 
O governo anunciou que esta medida irá levar ao 
encerramento de 500 escolas, e que irá divulgar a lista de 
estabelecimentos de ensino a encerrar. Contudo não 
avança com uma data para essa mesma divulgação.  
 
Não compreendemos o que levou a esta tomada de 
decisão por parte do governo.  
 
Gostaríamos de ver melhor esclarecido os fundamentos 
desta decisão e que critérios estão na determinação do 
número de 21 alunos, a forma como se irão redefinir 
agrupamentos, e o impacto que estes encerramentos irão 
produzir na vida das crianças e das comunidades locais 
alvo destas medidas. 
 
De outra forma, entendemos, que todos devem ser 
parceiros deste processo de tomada de decisão, com vista 
a ser avaliado concretamente o impacto destas medidas no 
âmbito das comunidades, dado o seu conhecimento 
próprio das características sociais e pedagógicas que são 
próprias de cada estabelecimento escolar. 
 
A Assembleia Municipal de Odivelas, reunida em 17 de 
Junho de 2010, delibera: 
 

- Que sejam respeitadas as Cartas Educativas como fonte 
de análise, identificação e projecção das necessidades 
específicas da rede escolar de cada concelho.  
 
- Que sejam transparentes os critérios de decisão para o 
encerramento dos estabelecimentos de ensino básico, de 
forma a não corresponderem apenas a uma lógica 
aritmética e economicista.  
 
- Que o processo de tomada de decisão seja articulado 
com Autarquias, Associações de pais e organizações de 
profissionais da educação, considerando os impactos nas 
crianças e suas famílias, nas comunidades e no emprego. 

 
O Presidente da Assembleia Municipal 

(Sérgio Paiva) 
 

(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

ACTIVIDADE E SITUAÇÃO 
FINANCEIRA DO MUNICÍPIO 

 

 
 

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

SITUAÇÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO 
 

Presente para apreciação, a Informação da Presidente da 
Câmara Municipal, sobre a actividade e situação financeira 
do Município, à 3.ª Sessão Ordinária de 2010 da 
Assembleia Municipal, nos termos estipulados na alínea e) 
do n.º 1 do Artigo 53° da Lei 169/99, de 18 de Setembro, 
alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro.  
 
Informação sobre a situação financeira do Município, em 
Maio de 2010, que inclui a informação relativa ao grau de 
endividamento do Município para o corrente ano, 
encontra-se espelhada nos Anexos A e B. 
 
A Informação sobre a Actividade Municipal corresponde 
ao período compreendido entre 16 de Março e 15 de Maio 
de 2010. 
 
Documento com a seguinte estrutura: 
 

Informação Financeira:  
  

Informação Financeira do Município; 3 
  

Informação Sobre a Actividade Municipal:  
  

Gabinete da Presidência; 5 

Gabinete de Comunicação, Relações Públicas e 
Protocolo; 

8 
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Gabinete de Apoio ao Cidadão e Serviço 
Municipal de Informação ao Consumidor 

15 

Médico Veterinário Municipal 20 

Gabinete de Informática e Sistemas de 
Comunicação 

22 

Serviço Municipal de Protecção Civil 23 

Divisão de Requalificação e Inserção de Áreas 
Críticas 

24 

Departamento de Gestão Administrativa e 
Financeira 

25 

Departamento de Gestão e Ordenamento 
Urbanístico 

31 

Departamento Planeamento Estratégico e 
Desenvolvimento Económico 

36 

Departamento de Obras Municipais e 
Transportes 

43 

Departamento de Ambiente e Salubridade 51 

Departamento Sociocultural 57 

Departamento de Habitação, Saúde e Assuntos 
Sociais 

70 

Departamento Administração Jurídica e Geral 80 
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DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

PACTO DE AUTARCAS 
 

 
 

ADESÃO DO MUNICÍPIO DE ODIVELAS AO PACTO DE AUTARCAS 
 

Adesão do Município de Odivelas ao Pacto de Autarcas, 
proposto pela ANMP – Associação Nacional de 
Municípios Portugueses, conforme o deliberado na 10.ª 
Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, 
realizada em 19 de Maio de 2010, (Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 10/2010, página 7), de acordo 
com o proposto na informação n.º Interno/2010/5333, 
de 2010-05-10. O Pacto de Autarcas Europeus é uma 
iniciativa da Comissão Europeia (CE) no quadro do Plano 
Europeu de Acção para a Eficiência Energética, tendo 
como móbil o combate ao aquecimento global do planeta. 
Visa reunir o poder local em redor de um objectivo 
partilhado de redução das emissões de CO2 até 2020. 
 
Pacto de Autarcas - Os objectivos 
 
O Pacto de Autarcas Europeus é uma iniciativa da 
Comissão Europeia (CE) no quadro do Plano Europeu de 
Acção para a Eficiência Energética, tendo como móbil o 
combate ao aquecimento global do planeta. 
 
Visa reunir o poder local em redor de um objectivo 
partilhado de redução das emissões de CO2 até 2020. 
 
Tem como objectivos colocar a Europa no caminho de 
um futuro sustentável, visando superar os objectivos 
propostos pela política europeia de combate às alterações 
climáticas, pela: 
 
1. Redução dos gases de efeito estufa (CO2 e outros) em 
20%; 
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2. Redução do consumo energético em 20%, através do 
aumento da eficiência energética; 
 
3. Cobertura de 20% das necessidades energéticas a partir 
de fontes renováveis. 
 
Os municípios que integram o pacto assumem, assim, 
voluntariamente, o compromisso de preparar, propor e 
implementar um Plano de Acção para a Energia 
Sustentável na sua comunidade, explicando como irão 
atingir os objectivos traçados no respectivo território, 
incluindo as acções que envolvam os sectores público e 
privado. 
 
Pacto de Autarcas - Os Compromissos 
 
A adesão tem subjacente a assunção dos seguintes 
compromissos: 
 
• Superar os objectivos definidos pela UE para 2020 
reduzindo as emissões na área territorial do Município de 
Odivelas em, pelo menos, 20% mercê da aplicação de um 
plano de acção em matéria de energia sustentável; 
 
• O compromisso e o plano de acção serão ratificados de 
acordo com os respectivos procedimentos; 
 
• Elaborar um inventário de referência das emissões como 
base para o plano de acção em matéria de energia 
sustentável; 
 
• Apresentar o plano de acção em matéria de energia 
sustentável no prazo de um ano a contar da data da 
assinatura do pacto; 
 
• Adaptar as estruturas municipais, incluindo a atribuição 
de recursos humanos suficientes, a fim de levar a cabo as 
acções necessárias; 
 
• Mobilizar a sociedade civil nas nossas áreas geográficas 
para participar no desenvolvimento do plano de acção, 
delineando as políticas e medidas necessárias para aplicar e 
realizar os objectivos do plano; 
 
• O plano de acção será elaborado e em seguida 
apresentado ao secretariado do Pacto no ano seguinte à 
sua assinatura; 
 
• Apresentar um relatório de aplicação, pelo menos, de 
dois em dois anos após a apresentação do plano de acção 
para fins de avaliação, acompanhamento e verificação; 
 
• Partilhar a experiência e o saber fazer do Município de 
Odivelas com outras entidades territoriais; 
 
• Organizar Dias da Energia ou Dias do Pacto Municipal 
em cooperação com a Comissão Europeia e outras partes 
interessadas, permitindo aos cidadãos beneficiar 
directamente das oportunidades e vantagens oferecidas 
por uma utilização mais inteligente da energia e informar 

periodicamente os meios de comunicação social locais 
sobre a evolução do plano de acção; 
 
• Participar e contribuir para a Conferência anual de 
Autarcas da UE para uma Europa da Energia Sustentável; 
 
• Divulgar a mensagem do Pacto nos fóruns apropriados 
e, em particular, encorajar outros autarcas a aderir ao 
Pacto; 
 
• Aceitar a exclusão de membro do Pacto, sujeita a aviso 
prévio por escrito do secretariado, nos seguintes casos: 
 
i) Não apresentação do plano de acção em matéria de 
energia sustentável no prazo de um ano a contar da data 
da assinatura do presente pacto; 
 
ii) Não cumprimento do objectivo global de redução de 
CO2 estabelecido no Plano de Acção devido à não 
aplicação ou a aplicação insuficiente do plano de acção; 
 
iii) Não apresentação de relatório em dois períodos 
seguidos. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

CONSELHO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DE ODIVELAS 

 

 
 

ELEIÇÃO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DO REPRESENTANTE 
DAS JUNTAS DE FREGUESIA  

 
Composição do Conselho Municipal de Educação de 
Odivelas para o Mandato Autárquico 2009/2013, 
conforme o deliberado na 10.ª Reunião Ordinária da 
Câmara Municipal de Odivelas, realizada em 19 de Maio 
de 2010, (Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
n.º 10/2010, página 10), de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2010/5003, de 2010-05-03.  
 
Foi designado como representante das Juntas de Freguesia 
no Conselho Municipal de Educação o Presidente da 
Junta da Póvoa de Santo Adrião, Rogério Breia. 
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ANEXOS 
 
 
 

MUNICIPÁLIA GESTÃO DE EQUIPAMENTOS E 
PATRIMÓNIO DO MUNICÍPIO DE ODIVELAS, E.M. 

 
 

PLANO DE ÁGUA DA PISCINA MUNICIPAL DE ODIVELAS 
PARA A ÉPOCA 2010/2011 

 
TABELA DE PREÇOS APLICÁVEL À PISCINA MUNICIPAL DE 

ODIVELAS PARA A ÉPOCA 2010/2011 
 

ALTERAÇÕES AO REGULAMENTO INTERNO DA 
PISCINA MUNICIPAL DE ODIVELAS 2010/2011 

 
 

 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
Ano XI - N.º 12 – 29 de Junho de 2010 – Anexo 

 

 

 
 
 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
Ano XI - N.º 12 – 29 de Junho de 2010 – Anexo 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
Ano XI - N.º 12 – 29 de Junho de 2010 – Anexo 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 





Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
Ano XI - N.º 12 – 29 de Junho de 2010 – Anexo 

 

 

 

 
 
 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
Ano XI - N.º 12 – 29 de Junho de 2010 – Anexo 

2 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
Ano XI - N.º 12 – 29 de Junho de 2010 – Anexo 

3 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
Ano XI - N.º 12 – 29 de Junho de 2010 – Anexo 

4 
 

 

 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
Ano XI - N.º 12 – 29 de Junho de 2010 – Anexo 

5 
 

 
 

 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
Ano XI - N.º 12 – 29 de Junho de 2010 – Anexo 

6 
 

 
 

 
 
 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
Ano XI - N.º 12 – 29 de Junho de 2010 – Anexo 

7 
 

 
 
 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
Ano XI - N.º 12 – 29 de Junho de 2010 – Anexo 

8 
 

 
 
 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
Ano XI - N.º 12 – 29 de Junho de 2010 – Anexo 

9 
 

 

 

 

 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
Ano XI - N.º 12 – 29 de Junho de 2010 – Anexo 

10 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
Ano XI - N.º 12 – 29 de Junho de 2010 – Anexo 

11 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
Ano XI - N.º 12 – 29 de Junho de 2010 – Anexo 

12 
 

 

 
 
 
 
 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
Ano XI - N.º 12 – 29 de Junho de 2010 – Anexo 

13 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
Ano XI - N.º 12 – 29 de Junho de 2010 – Anexo 

14 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
Ano XI - N.º 12 – 29 de Junho de 2010 – Anexo 

15 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
Ano XI - N.º 12 – 29 de Junho de 2010 – Anexo 

16 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
Ano XI - N.º 12 – 29 de Junho de 2010 – Anexo 

17 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
Ano XI - N.º 12 – 29 de Junho de 2010 – Anexo 

18 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
Ano XI - N.º 12 – 29 de Junho de 2010 – Anexo 

19 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
Ano XI - N.º 12 – 29 de Junho de 2010 – Anexo 

20 
 

 

 
 
 
 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
Ano XI - N.º 12 – 29 de Junho de 2010 – Anexo 

21 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
Ano XI - N.º 12 – 29 de Junho de 2010 – Anexo 

22 
 

 

 
 
 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
Ano XI - N.º 12 – 29 de Junho de 2010 – Anexo 

23 
 

 

 
 
 
 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
Ano XI - N.º 12 – 29 de Junho de 2010 – Anexo 

24 
 

 

 
 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
Ano XI - N.º 12 – 29 de Junho de 2010 – Anexo 

25 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
Ano XI - N.º 12 – 29 de Junho de 2010 – Anexo 

26 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
Ano XI - N.º 12 – 29 de Junho de 2010 – Anexo 

27 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
Ano XI - N.º 12 – 29 de Junho de 2010 – Anexo 

28 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
Ano XI - N.º 12 – 29 de Junho de 2010 – Anexo 

29 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
Ano XI - N.º 12 – 29 de Junho de 2010 – Anexo 

30 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
Ano XI - N.º 12 – 29 de Junho de 2010 – Anexo 

31 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
Ano XI - N.º 12 – 29 de Junho de 2010 – Anexo 

32 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
Ano XI - N.º 12 – 29 de Junho de 2010 – Anexo 

33 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
Ano XI - N.º 12 – 29 de Junho de 2010 – Anexo 

34 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
Ano XI - N.º 12 – 29 de Junho de 2010 – Anexo 

35 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
Ano XI - N.º 12 – 29 de Junho de 2010 – Anexo 

36 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
Ano XI - N.º 12 – 29 de Junho de 2010 – Anexo 

37 
 

 

 
 
 
 
 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
Ano XI - N.º 12 – 29 de Junho de 2010 – Anexo 

38 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
Ano XI - N.º 12 – 29 de Junho de 2010 – Anexo 

39 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
Ano XI - N.º 12 – 29 de Junho de 2010 – Anexo 

40 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
Ano XI - N.º 12 – 29 de Junho de 2010 – Anexo 

41 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
Ano XI - N.º 12 – 29 de Junho de 2010 – Anexo 

42 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
Ano XI - N.º 12 – 29 de Junho de 2010 – Anexo 

 

 

 
 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
Ano XI - N.º 12 – 29 de Junho de 2010 – Anexo 

2 
 

 

 

Pagamento Mensal

4x 

Semana

5x 

Semana

 52,50 €  63,20 € 

 36,80 €  44,20 € 

1x 

Semana

2x 

Semana

3x 

Semana

                ADULTOS (dos 15 aos 64 anos)              25,60 €  33,70 €  42,70 € 

ADULTOS (a partir dos 65 anos)                                               

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (+60%)
 18,10 € 

  TABELA DE PREÇOS ÉPOCA 2010/2011                          
(Os valores apresentados incluem o IVA calculado à taxa legal em vigor)

INSCRIÇÃO / RENOVAÇÃO

                CRIANÇAS (dos 4 aos 14 anos)  22,10 €  29,40 €  36,70 €  43,70 €  51,20 € 

Pagamento Mensal

5x 

Semana

                  CONSULTA DE HIDROTERAPIA
 2,10 € 

1x 

Semana

2x 

Semana

3x 

Semana

4x 

Semana

 23,70 €  29,80 € 

 26,00 € 

 15,60 € 

 2,50 € 

NATAÇÃO PURA

                  SEGURO

                  2ª VIA DO CARTÃO

                  CHAPA DE IDENTIFICAÇÃO DE CABIDE
 3,10 € 

                  INSCRIÇÃO

                  RENOVAÇÃO

HIDROGINÁSTICA

ADULTOS (a partir dos 65 anos)                                               

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (+60%)
 17,80 €  23,40 €  29,40 €  35,70 €  41,90 € 

 33,20 €  42,10 €  50,90 €  59,80 € 

 9,15 € 

                ADULTOS (dos 15  aos 64 anos)  25,30 € 
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* Os utentes com mais de 65 anos não podem

frequentar pack´s de Hidrobike

* Os utentes com mais de 65 anos e as pessoas

com deficiência, beneficiam de um desconto

de 30%

                ADULTOS (dos 15 aos 64 anos)              31,10 €  40,20 €  49,20 € 

 47,10 € 

1x 

Semana

2x 

Semana

3x 

Semana

 34,40 € 

               BEBÉS (dos 6 meses aos 3 anos)  33,00 € 

4x 

Semana

5x 

Semana

 58,30 €  67,30 € 

          PESSOAS COM DEFECIÊNCIA (+60%)  21,70 €  28,10 € 

 42,10 € 

 40,80 € 

              NATAÇÃO ADAPTADA *  26,40 €  33,50 €  40,00 € 

1x 

Semana

2x 

Semana

ACTIVIDADES AQUÁTICAS ADAPTADAS

Pagamento Mensal

3x 

Semana

                ADULTOS (dos 15 aos 64 anos)             

              NATAÇÃO PRÉ-PARTO / PÓS-PARTO  26,40 €  33,50 €  40,00 € 

1x 

Semana

2x 

Semana

3x 

Semana

Pagamento Mensal

HIDROBIKE 

PACK´S MODALIDADES *

Pagamento Mensal

4x 

Semana

5x 

Semana

ADULTOS (a partir dos 65 anos)                                               

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (+60%)
 28,10 €  34,40 € 

 40,20 €  49,20 € 

 47,10 € 

 58,30 € 

 46,20 €  52,00 € 

4x 

Semana

5x 

Semana

 67,30 € 

 40,80 € 

           UTILIZAÇÃO DE 30 MINUTOS

           MÍNIMO DE CARREGAMENTO DO CARTÃO

UTILIZAÇÃO LIVRE 

 2,50 € 

25,00 €
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* Os utentes com mais de 65 anos e as pessoas

com deficiência, beneficiam de um desconto

de 30%

* As pessoas com deficiência beneficiam de um desconto de 30%

2x 

Semana

              REABILITAÇÃO  39,70 € 

Pagamento Mensal

1x 

Semana

 19,90 € 

 19,90 € 

 14,00 € 

PACK'S DE HIDROTERAPIA *

 45,10 € 

             CORRECÇÃO POSTERAL

HIDROTERAPIA

4x 

Semana

5x 

Semana

 79,40 €  99,20 € 

 79,40 € 

 55,80 €  69,60 € 

 99,20 € 

3x 

Semana

 59,60 € 

 39,70 €  59,60 € 

ADULTOS (a partir dos 65 anos)                                               

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (+60%)
 27,80 €  41,80 € 

 64,50 € 

 71,00 € 

           PACK 1                                                                                                        (1 

sessão de Hidroterapia + 1 sessão de Gabinete)

Pagamento

           PACK 2                                                                                                        (2 

sessões de Hidroterapia + 1 sessão de Gabinete)

           PACK 3                                                                                                        (1 

sessão de hidroterapia + 2 sessões de Gabinete)

           PACK 4                                                                                                       (1 

sessão de Hidroterapia + 1 sessão de Actividades Terapêuticas Localizadas)

           PACK 5                                                                                                        (2 

sessões de Hidroterapia + 1 sessão de Actividades Terapêuticas Localizadas)

PACK'S DE PRÉ E PÓS PARTO *

           PACK PÓS-PARTO                                                                                                        

(2 Aulas de Água + a Aula de Gabinete)
 51,80 € 

 39,70 € 

 59,60 € 

Pagamento

           PACK PRÉ-PARTO                                                                                                        

(2 Aulas de Água  + 1 Aula de Gabinete)
 54,90 € 
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 21,00 € 

          ATÉ 15 UTENTES

          DE 16 A 40 UTENTES

          MAIS DE 40 UTENTES

            OCUPACIONAL DE TRATAMENTO

SESSÕES

Sessões 

 31,20 € 

 31,20 € 

            OCUPACIONAL DE ACONSELHAMENTO

Sessões 

             WATSU

            MASSAGEM PARA BEBÉS

TERAPIAS

 60,00 € 

 15,60 € 

 6,20 € 

 15,60 € 

 6,20 € 

          PERSONALIZADA MENSAL

            PERSONALIZADA OCASIONAL

             ANTI-STRESS

             TERAPÊUTICA

 15,60 € 

 15,60 € 

             SHIATSU

             OSTEOPATIA

 28,40 €  30,10 € 

INSCRIÇÕES EM GRUPO - IPSS/CMO

 34,20 € 

 14,80 €  21,60 €  31,10 € 

 15,60 € 

4x 

Semana

5x 

Semana

 32,90 € 

1x 

Semana

2x 

Semana

 14,20 €  25,80 € 

3x 

Semana

 15,80 €  23,70 € 

 32,70 € 

Pagamento Mensal

 29,40 € 

 27,40 € 
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1x 

Semana

2x 

Semana

          ATÉ 15 UTENTES  16,10 €  24,10 €  33,60 €  35,10 € 

INSCRIÇÕES EM GRUPO - COLÉGIOS/ INSTITUIÇÕES

 29,90 € 

Pagamento Mensal

4x 

Semana

5x 

Semana

3x 

Semana

 31,80 €  33,50 € 

 30,10 €  31,10 € 

          DE 16 A 40 UTENTES  15,10 €  22,10 €  28,00 € 

24,70€ por grupo

18,50€ por grupo

                PISCINA DE 16 METROS (8 alunos/dia)

          PISCINA DE 25 METROS   (14 alunos/dia)

FESTAS DE ANIVERSÁRIO

35,00 €    (por grupo)

32,80€ por grupo

 14,50 €  21,40 €  26,30 € 

          PISCINAS DE 16 METROS   (8 alunos/dia) 23,50€ por grupo

          MAIS DE 40 UTENTES

ALUGUER DE PISTAS

Até 10 alug/mês Mais de 10 Alug/mês
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