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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 
 

33..ªª  RREEUUNNIIÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  
 
 

RReeaalliizzaaddaa  eemm  88  ddee  FFeevveerreeiirroo  ddee  22001111  
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

MOÇÃO 
 

 
 

GREVE DOS TRABALHADORES DOS SMAS 
 

“Durante a passada semana, os trabalhadores dos Serviços 
Municipalizados de Loures, afectos à recolha de resíduos 
sólidos, levaram a cabo uma paralisação por cinco dias 
consecutivos. 
 
A Câmara Municipal de Odivelas é acérrima defensora do 
direito à Greve constitucionalmente consagrado. 
 
A Constituição da República Portuguesa, no nº2 do artigo 
57º, determina ainda que “compete aos trabalhadores 
definir o âmbito de interesses a defender através da 
greve”, pelo que não fazemos, em absoluto, quaisquer 
juízos de valor quanto às revindicações que estão 
subjacentes à mesma. 
 
Os trabalhadores dos SMAS fizeram uso do seu 
inalienável direito, na defesa legítima dos seus interesses e, 
por isso, é fundamental que fique absolutamente claro, 
que jamais este Executivo se manifestou, ou manifestará, 
contra esta ou qualquer outra acção de luta, destes ou de 
outros trabalhadores. 
 
Não obstante, esta greve, pela sua duração, e pelo não 
cumprimento pelos sindicatos dos serviços mínimos, 
constitucional e legalmente consagrados (artº 57º, nº 3 da 
CRP e artº 8º nº1 e alínea c) do nº2 da Lei 65/77, com a 
redação dada pela Lei nº 30/92), e determinados pelo 
tribunal arbitral, provocou uma grande acumulação de lixo 
pelas ruas de todo o Concelho, com impactos 
preocupantes ao nível da saúde pública, em particular 
junto a estabelecimentos de ensino e outros serviços 
públicos básicos, o que provocou um sem número de 
reclamações escritas, presenciais e telefónicas, dos 
cidadãos de Odivelas, junto dos serviços municipais 

 
No sentido de prevenir os riscos alarmantes, de 
propagação de pragas e doenças várias, associados à 
insalubridade dos espaços públicos e na superior defesa 
do interesse público, a Câmara Municipal de Odivelas 
procedeu à contratação de um serviço de limpeza urbana, 
cujo objectivo se centrou na recolha de resíduos na via 
pública (e apenas na via pública), com particular enfoque 
nas imediações dos equipamentos citados. 
 
Pelo exposto e face às graves acusações dirigidas à Câmara 
Municipal de Odivelas pelo Sindicato dos Trabalhadores 
da Administração Local (STAL), queremos afirmar o 
seguinte: 
 
1. O Município de Odivelas não detém qualquer 
participação nos SMAS de Loures, nem qualquer 
responsabilidade na sua gestão, pelo que os trabalhadores 
em luta não têm qualquer tipo de vínculo laboral a esta 
Autarquia; 
 
2. A contratação do serviço de limpeza por parte do 
Município e Odivelas não se encontra ferida de qualquer 
ilegalidade, nem viola, em nenhum aspeto a Lei da Greve, 
pelo que as acusações proferidas pelo STAL e difundidas 
pelos meios de comunicação social são falsas e injuriosas; 
 
3. Repudiamos, veementemente, os insultos e as pressões 
feitas pelos representantes sindicais, quer a funcionários e 
dirigentes deste Município, quer aos trabalhadores da 
empresa contratada para o referido serviço de limpeza, 
procurando impedir a normal prossecução dos trabalhos; 
 
4. O Executivo Municipal agiu em plena conformidade 
com a lei, a legítima defesa da saúde pública e no melhor 
interesse dos cidadãos do Concelho de Odivelas; 
 
5. Face ao exposto, e tendo em conta a falta de qualidade 
do serviço prestado na recolha dos resíduos sólidos 
urbanos pelos SMAS no Concelho de Odivelas, a Câmara 
Municipal de Odivelas está a ponderar a possibilidade de 
promover uma solução autónoma para as áreas de negócio 
a cargo dos SMAS, na defesa dos superiores interesses dos 
seus munícipes. 
 
Assim, o Executivo Municipal hoje reunido deliberou: 
 
1. Aprovar a presente Moção; 
2. Dar conhecimento da presente deliberação aos SMAS e 
aos órgãos de Comunicação Social.” 
 
(Aprovado por maioria) 
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ACTA 
 

 
 

ACTA DA 23.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2008 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 
Acta da 23.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, realizada a 3 de Dezembro de 2008. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 
 

 
 

SEGUNDA ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 2011 
 

Segunda Alteração Orçamental 2011, nos termos dos 
Mapas anexos à informação n.º Interno/2011/1274, de 
2011.02.02, e que farão parte integrante da acta da 
presente reunião. 
 
“2.ª Alteração Orçamental 
 
A 2.ª Modificação Orçamental de 2010, encontrava-se 
devidamente calendarizada e reproduz a necessidade de 
ajustamento (reforços e anulações) de algumas rubricas 
dos serviços municipais, imprescindíveis ao seu normal 
funcionamento. 
 
De entre os vários movimentos de reforço destaque para: 
 
-No Departamento de Gestão Financeira e Patrimonial: 
 
Em diversos projectos da gestão patrimonial no sentido 
de suprir despesas supervenientes no presente ano 
económico tais como os relativos ao consumo de Água, 
Electricidade e Gás, bem como os referentes à locação de 
Edifícios, Locação de Outros Bens, Trabalhos 
Especializados, Condomínios, Seguros e Outros Encargos 
de Estrutura, no valor total 190.000,00 Euros (cento e 
noventa mil euros); 
 
Uma verba de 160.000,00 Euros (cento e sessenta mil 
euros) para reforço do projecto relativo a Vigilância e 
Segurança no âmbito do concurso realizado e para a 
prossecução do procedimento para a Segurança do 
Pavilhão Municipal. 
 
-No Departamento de Obras Municipais: 
 
A inscrição de 30.000,00 Euros (trinta mil euros), 
referente ao projecto da Remodelação da EB1 e 
Construção do JI do Vale Grande, na Pontinha; 
 

Uma verba de 150.000,00 Euros (cento e cinquenta mil 
euros), para a prossecução de trabalhos diversos em 
Escolas. 
 
No projecto “Intervenções Diversas no Concelho”, 
relativo a reparações de Centros de Dia, um valor de 
50.000,00 Euros (cinquenta mil euros); 
 
A inscrição de 55.000,00 Euros (cinquenta e cinco mil 
euros), no projecto dos Parques infantis no concelho; 
 
Nas grandes reparações e beneficiações municipais – 
aquisição de materiais, o valor de 65.000,00 Euros 
(sessenta e cinco mil euros). 
 
-No Departamento de Educação, Juventude e Cultura: 
 
O valor de 10.700,00 Euros (dez mil e setecentos euros), 
na rubrica orçamental relativa a aquisição de serviços para 
a orgânica de Apoio Técnico e Administrativo ao 
executivo municipal. 
 
A inscrição de 6.000,00 Euros (seis mil euros), referente 
ao programa PADO, Medida 1 Apoio Financeiro à 
Actividade Desportiva, bem como o valor de 7.250,00 
Euros (sete mil duzentos e cinquenta euros), referente a 
iniciativas de dinamização desportiva; 
 
No projecto “Odivelas em Movimento”, o montante de 
12.750,00 Euros (doze mil setecentos e cinquenta euros); 
 
Uma verba de 4.950,00 Euros (quatro mil novecentos e 
cinquenta euros), para a Bienal de Cultura Lusófona); 
 
No projecto “Canta e Encanta”, no valor de 3.750,00 
Euros (três mil setecentos e cinquenta euros); 
 
Reforço de 1.800,00 Euros (mil e oitocentos euros), 
relativo ao projecto de Tele-Assistência; 
 
Destaque ainda para o reforço do projecto “Rede Social”, 
no montante de 9.000,00 Euros (nove mil euros); 
 
-No Departamento de Ambiente e Transportes: 
 
Na sequência do concurso para a manutenção de Espaços 
Verdes, a inscrição de 44.900,00 Euros (quarenta e quatro 
mil e novecentos euros); 
 
No projecto referente à manutenção da Limpeza Urbana, 
o valor de 12.500,00 (doze mil e quinhentos euros); 
 
O valor de 18.000,00 Euros (dezoito mil euros), para fazer 
face à abertura do procedimento de aquisição de serviço 
de aluguer de transporte de passageiros em viagem de 
curta quilometragem; 
 
Deste modo Alteração Orçamental do lado da Despesa 
totaliza 778.221,86 Euros (setecentos e setenta e oito mil 
duzentos e vinte e um euros e oitenta e seis cêntimos), 
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verificando-se um aumento das despesas de capital no 
valor de 66.229,38 Euros (sessenta e seis mil euros e 
duzentos e vinte e nove euros e trinta e oito cêntimos) por 
contrapartida de um acréscimo de igual montante ao nível 
das despesas correntes, conforme quadro seguinte: 
 

Modificação Despesa 
(Quadro Síntese) 

 Inscrições/ 
Reforços 

Diminuições/ 
Anulações 

Total de Despesas Correntes 608.021,86 674.251,24 

Total de Despesas de Capital 170.200,00 103.970,62 

Total Geral 778.221,86 778.221,86 

(un: euros)” 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

CENSOS 2011 
 

 
 

ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA 
 

Abertura de conta bancária solicitada pelo INE – Instituto 
Nacional de Estatística, no âmbito da preparação dos 
Censos 2011, que se destina à transferência de verbas para 
a Câmara Municipal de Odivelas, para pagamento de 
encargos com recursos humanos envolvidos nas 
operações censitárias e outras despesas, de acordo com o 
proposto na informação n.º 1266/2011, de 2011.02.02. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PRÉMIO MUNICIPAL “BEATRIZ ÂNGELO” 2011 
 

 
 

ATRIBUIÇÃO DO PRÉMIO MUNICIPAL “BEATRIZ ÂNGELO” 2011 
 

Atribuição do Prémio Municipal Beatriz Ângelo, no ano 
de 2011, à “Sempre Mulher” – Associação de Apoio a 
Mulheres com Cancro da Mama, nos termos da Proposta 
N.º 06/PRES/2011, datada de 2 de Fevereiro de 2011. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONCURSO PÚBLICO 
 

 
 

CONCURSO PÚBLICO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA 
REALIZAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE INTERMUNICIPAL DOS 

MUNICÍPIOS DE LOURES E ODIVELAS 
 

Não adjudicação do Concurso Público para Prestação de 
Serviços para a realização do Plano de Mobilidade 
Intermunicipal dos Municípios de Loures e Odivelas, de 
acordo com o proposto na informação n.º Interno/ 
2011/671, de 11-01-18. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

CONTRATO DE CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES 
 

 
 

PAVILHÃO MUNICIPAL GIMNODESPORTIVO SUSANA BARROSO 
 
Contrato a celebrar entre o Município de Odivelas e a 
Parque Escolar, EPE, para cedência das instalações do 
Pavilhão Municipal Gimnodesportivo Susana Barroso, de 
acordo com o proposto na informação n.º Interno/ 
2011/1315, de 11-02-03, e nos termos da minuta de 
contrato anexa à informação referida. 

 
 

“CONTRATO DE CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES 
=MINUTA= 

 
O MUNICÍPIO DE ODIVELAS, com sede na Rua Guilherme 
Gomes Fernandes, Quinta da Memória, Odivelas, pessoa 
colectiva com o n.º 504293125, representado pela sua 
Presidente Susana de Fátima Carvalho Amador, 
Licenciada em Direito, casada, natural da Freguesia de 
Alagoa, Concelho de Portalegre, com domicílio 
profissional nos Paços do Concelho, Rua Guilherme 
Gomes Fernandes, Quinta da Memória, Freguesia e 
Concelho de Odivelas, 
 
e 
 
A PARQUE ESCOLAR, E.P.E., pessoa colectiva n.º 508 069 
645, com sede na Av. Infante Santo, n.º 2, 7.º andar, em 
Lisboa, neste acto representada pelo Senhor Eng. Virgílio 
Preto, na qualidade de procurador, no uso de poderes que 
lhe foram conferidos por Procuração exarada a 23 de 
Dezembro de 2010, perante a Notária do Cartório 
Notarial de Lisboa de Luiza Maria de Carvalho Vieira., 
adiante designada por “Parque Escolar” 
 
Considerando que: 
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O Município de Odivelas é proprietário e legitimo 
possuidor do Pavilhão Municipal Gimnodesportivo 
Susana Barroso, sito no Casal do Rato, Freguesia da 
Pontinha. 
 
A “Parque Escolar”, tem por objecto principal o 
planeamento, gestão, desenvolvimento, e execução do 
programa de modernização e manutenção da rede de 
Escolas Secundárias e outras afectas ao Ministério da 
Educação,  
 
Está integrada na Fase 3 do Programa de Modernização 
das Escolas com Ensino Secundário cuja gestão cabe à 
“Parque Escolar” a modernização da Escola Secundária 
Braamcamp Freire, na Freguesia da Pontinha, em 
Odivelas, que integra a requalificação do Pavilhão 
Desportivo afecto a esta Escola Secundária cujas obras 
irão decorrer durante o ano lectivo 2010/2011, 
 
Há necessidade de assegurar a leccionação de actividade 
desportiva curricular aos alunos do referido 
estabelecimento de ensino, durante o presente ano lectivo, 
pelo que, para esse efeito, o Município de Odivelas, irá 
ceder o Pavilhão Municipal Gimnodesportivo Susana 
Barroso, sito no Casal do Rato, Freguesia da Pontinha, à 
Parque Escolar. 
 
Nestes termos, é celebrado e reciprocamente aceite o 
presente Contrato de Cedência de Instalações, entre o 
Município de Odivelas e a Parque Escolar, o qual se 
regerá pelas Cláusulas seguintes:  

 
Cláusula Primeira 

(Objecto) 
 

1. Pelo presente Contrato o “Município de Odivelas” cede 
à “Parque Escolar”, as instalações do Pavilhão Municipal 
Gimnodesportivo Susana Barroso, sito no Casal do Rato, 
Freguesia da Pontinha. 
 
2. O local cedido destina-se à leccionação de actividade 
desportiva curricular, no âmbito da disciplina de Educação 
Física, aos alunos da Escola Secundária de Braamcamp 
Freire, durante o ano lectivo de 2010/2011.  

 
Cláusula Segunda 

(Vigência do Contrato) 
 

A cedência é efectuada pelo período em que decorram as 
obras no Pavilhão Desportivo afecto à Escola Secundária, 
as quais devem estar concluídas até final do ano lectivo de 
2010/2011.  

 
Cláusula Terceira 

(Obrigações da Parque Escolar) 
 

1. Cabe à Parque Escolar garantir as condições necessárias 
à prática de actividade físico/desportiva a ter lugar no 
referido Pavilhão, nomeadamente através da realização de 

todas as obras e benfeitorias necessárias para o efeito, 
designadamente a colocação de bancadas. 
 
2. Todas as obras e benfeitorias úteis, necessárias ou 
voluptuárias realizadas no local cedido, e previamente 
autorizadas pelo Município, correrão integralmente, a 
expensas da Parque Escolar, ficando a pertencer ao locado 
sem que a Parque Escolar possa alegar direito de retenção 
ou exigir o pagamento de qualquer indemnização. 

 
Cláusula Quarta 

(Obrigações do Município de Odivelas) 
 

1. O Município de Odivelas obriga-se a assegurar o 
transporte dos alunos entre a Escola e o Pavilhão 
Municipal Gimnodesportivo Susana Barroso. 
 
2. O funcionamento do Pavilhão é assegurado por pessoal 
afecto ao Município de Odivelas. 

 
Cláusula Quinta 

(Resolução do Contrato) 
 

O incumprimento, por uma das partes dos deveres 
resultantes do presente contrato confere à outra parte o 
direito de resolver o contrato, nos termos gerais de direito. 
 
Odivelas, ………de …………………………de 2011 

 
Pelo Município de Odivelas 

A Presidente da Câmara Municipal 
___________________________ 

Susana de Carvalho Amador 
 

Pela Parque Escolar, E.P.E 
___________________________ 

Virgílio Preto” 
 

(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL 
 

 
 

PROGRAMA DE CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL PARA A 
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSOS 

ESPAÇOS VERDES NO CONCELHO DE ODIVELAS 
RECTIFICAÇÃO DE ERRO 

 
Ratificação do despacho da Senhora Presidente de 3 de 
Fevereiro de 2011, exarado na informação n.º 
Interno/2011/1149, de 2011-01-28, para rectificação de 
erro na forma de ponderação do subfactor preço – Ponto 
2.3 do art.º 11º do Programa de Concurso Público 
Internacional para a aquisição de serviços de manutenção 
de diversos espaços verdes no Concelho de Odivelas, 
aprovado na vigésima quinta Reunião Ordinária da 
Câmara Municipal de Odivelas, realizada em 7 de 
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Dezembro de 2010, e aprovado na quarta reunião, da 
quinta Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de 
Odivelas, realizada em 20 de Dezembro de 2010, (Boletim 
Municipal das Deliberações e Decisões n.º 24 de 21 de 
Dezembro de 2010), de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2011/1149, de 2011-01-28, 
conforme tabela constante da pág. 2 da referida 
informação. 
 
Este assunto carece de deliberação por parte da Assembleia Municipal 

 
(Ratificado por unanimidade) 

 
 
 
 

EDUCAÇÃO 
 

 
 

PROJECTO SEI! ODIVELAS – PROJECTO PARA O 
SUCESSO EDUCATIVO E INTEGRAÇÃO 
RECTIFICAÇÃO DA DELIBERAÇÃO 

 
Rectificação da deliberação tomada na 2.ª Reunião 
Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, realizada a 
25 de Janeiro de 2011, (Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 2 de 8 de Fevereiro de 2011), 
no que se refere aos valores aprovados, relativamente à: 
proposta de contratação de um prestador de serviço, em 
regime de avença, com formação superior adequada para 
dar continuidade ao trabalho já iniciado, com data de 
início de prestação de serviço a partir de 4 de Maio de 
2011, com a duração de 12 meses, eventualmente 
renovável por igual período, pelo montante de €1.700,00 
(mil setecentos euros) mensais, valor que deverá ser 
objecto de desconto de 3,5%, ficando o valor em 
€1.640,50 (mil seiscentos e quarenta euros e cinquenta 
cêntimos), isento de IVA; proposta de renovação 
contratual da prestação de serviço em Regime de avença, 
do contrato iniciado a 1 de Março de 2010, com a duração 
de um ano, a renovação deverá ter a duração de 12 meses, 
a partir do dia 1 de Março de 2011, pelo montante de 
€1.731,50 (mil setecentos e trinta e um euros e cinquenta 
cêntimos) mensais, valor que deverá ser objecto de 
desconto de 3,5%, resultando o valor de €1.670,90 (mil 
seiscentos e setenta euros e noventa cêntimos), acrescido 
de IVA à taxa em vigor de 23%, ficando em €2.055, 21 
(dois mil e cinquenta e cinco euros e vinte e um 
cêntimos), no âmbito do Projecto SEI! Odivelas - 
Projecto para o Sucesso Educativo e Integração, de 
acordo com o proposto na informação nº 
interno/2011/1379, de 2011-02-03. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 
 
 
 

 

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO 
 

 
 

ENTRE O MUNICÍPIO DE ODIVELAS, O INSTITUTO SUPERIOR DE 
CIÊNCIAS EDUCATIVAS, A ESCOLA SECUNDÁRIA COM 3º CICLO 
DE CANEÇAS E A ESCOLA SECUNDÁRIA PEDRO ALEXANDRINO 

 
Protocolo a celebrar entre o Município de Odivelas, o 
Instituto Superior de Ciências Educativas, a Escola 
Secundária com 3º Ciclo de Caneças e a Escola Secundária 
Pedro Alexandrino, pelo qual estabelecem formas de 
cooperação mútua, no âmbito do Turismo, de acordo 
com o proposta na informação n.º Interno/2011/1122, de 
2011-01-28, e nos termos da minuta de protocolo anexa à 
informação. 

 
 

“MINUTA DE PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO 
 

Entre: 
 
O MUNICÍPIO DE ODIVELAS, com sede nos Paços do 
Concelho, sitos na Rua Guilherme Gomes Fernandes, 
Quinta da Memória, em Odivelas, Pessoa Colectiva n.º 
504293125, neste acto representado pela Presidente da 
Câmara Municipal, Susana de Fátima Carvalho Amador, 
adiante designado como primeiro outorgante;  
 
O INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS EDUCATIVAS, com 
sede na Rua Bento de Jesus Caraça, n.º 12 – Serra da 
Amoreira – 2620-379 Ramada, em Odivelas, Pessoa 
Colectiva n.º 500213623, neste acto representado pelo 
Presidente do ISCE, Luís Miguel Correia Marujo Picado, 
adiante designado como segundo outorgante; 
 
A ESCOLA SECUNDÁRIA COM 3º CICLO DE CANEÇAS, com 
sede na Rua da Escola Secundária – Apartado 2028 – 
1685-105 Caneças, Pessoa Colectiva n.º 600017397, 
representada neste acto pelo Director, Fernando Jorge 
Nunes da Costa, adiante designada como terceira 
outorgante; e 
 
A ESCOLA SECUNDÁRIA PEDRO ALEXANDRINO, com sede 
na Rua Aquilino Ribeiro, Póvoa de Santo Adrião, pessoa 
colectiva n.º 600025772, representada neste acto pela 
Directora, Maria do Rosário Ferreira, adiante designada 
como quarta outorgante. 
 
É celebrado, o presente Protocolo, que se rege pelas 
cláusulas seguintes: 

 
Artigo 1º 
Objecto 

 
Com o presente Protocolo, os outorgantes estabelecem 
formas de cooperação mútua, no âmbito do Turismo, que 
visam o melhor desempenho das respectivas missões, 
aproveitando as potencialidades de cada um e valorizando 
a acção de todos. 
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Artigo 2º 

Objectivos gerais 
 

1. O Município de Odivelas, o Instituto Superior de 
Ciências Educativas, a Escola Secundária com 3º Ciclo de 
Caneças e a Escola Secundária Pedro Alexandrino 
comprometem-se a colaborar entre si, tendo em vista a 
prossecução do seguinte:  
 
a) Promover o intercâmbio de ideias e experiências 

decorrentes da prossecução dos fins específicos de 
cada um; 

 
b) Promover o estabelecimento de mecanismos de 

cooperação, que viabilizem a concretização de 
projectos de formação e estudos de carácter técnico-
científico e de desenvolvimento, disponibilizando, 
nomeadamente, os meios físicos e os recursos 
humanos de que disponham ao serviço dessas 
actividades;  

 
c) O primeiro outorgante compromete-se a incentivar a 

realização de estudos, colóquios, seminários, 
conferências e outras iniciativas congéneres, de 
reconhecido interesse para todas as partes; 

 
d) Utilizar os mecanismos de divulgação ao dispor de 

cada outorgante, de forma a promover acções de 
interesse recíproco;  

e) Implementar o estabelecimento de mecanismos de 
cooperação, que tornem possível a realização de 
estágios aos alunos e formandos de cursos 
promovidos pelo ISCE e os alunos dos cursos 
profissionais da Escola Secundária com 3º Ciclo de 
Caneças e da Escola Secundária Pedro Alexandrino. 

 
2. O primeiro outorgante compromete-se a ceder, para a 
realização de colóquios, seminários e outras iniciativas 
congéneres, e na medida das suas possibilidades, os 
recursos humanos, financeiros e logísticos tidos como 
necessários; 
 
3. Para a concretização dos objectivos enunciados podem 
os outorgantes celebrar outros protocolos de cooperação 
entre si, que melhor se adaptem à respectiva prossecução. 

 
Artigo 3º 

Vigência, revisão e denúncia 
 

1. O presente Protocolo será renovado automaticamente 
por períodos de um ano, a partir da data da assinatura do 
presente protocolo, salvo denúncia por qualquer das 
partes. 
 
2. Durante o prazo de vigência poderão ser introduzidas 
alterações ao presente Protocolo, mediante acordo entre 
as partes outorgantes, as quais, após formalização, 
assumem a forma de aditamento ao mesmo. 
 

3. Qualquer das partes poderá, com observância do 
princípio da boa-fé, denunciar o presente Protocolo, caso 
ocorram factos que se considerem validamente 
justificados, a qual deverá ser feita por escrito e 
comunicado com trinta dias de antecedência relativamente 
à data da renovação. 
 
Odivelas,  
 
O PRIMEIRO OUTORGANTE 

 
(Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas) 

O SEGUNDO OUTORGANTE 
 
 

(Presidente do ISCE) 
 
 

 
 

O TERCEIRO OUTORGANTE 
 

(O Director da Escola 
Secundária com 3.º Ciclo 

de Caneças) 

O QUARTO OUTORGANTE 
 

(A Directora da Escola 
Secundária Pedro 

Alexandrino)” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES 
 

 
 

CEDÊNCIA DO PAVILHÃO MULTIUSOS DE ODIVELAS PARA 
REALIZAÇÃO DO ESPECTÁCULO “JOÃO BOSCO & VINICIUS” 

 
Ratificação do despacho da Senhora Presidente, exarado 
na informação n.º Interno/2011/1212, de autorização da 
cedência das instalações do Pavilhão Multiusos de 
Odivelas ao Sr. Cleber Ferraz de Matos, para realização do 
espectáculo “João Bosco & Vinicius”, a ter lugar no dia 12 
de Fevereiro de 2011. Pela cedência das referidas 
instalações, o promotor do espectáculo obriga-se a pagar 
ao Município de Odivelas, a quantia de € 9.000,00 (nove 
mil euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, nos 
termos do caderno de encargos anexo à informação 
referida. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

CEDÊNCIA DO PAVILHÃO MULTIUSOS DE ODIVELAS PARA 
REALIZAÇÃO DO ESPECTÁCULO “EDUARDO COSTA” 

 
Cedência das instalações do Pavilhão Multiusos de 
Odivelas à sociedade 3 MS PEOPLEVENT’S – 
Produções e Eventos, Lda., para a realização do 
espectáculo “Eduardo Costa”, a ter lugar no dia 13 de 
Março de 2011. Pela cedência das referidas instalações, o 
promotor do espectáculo obriga-se a pagar ao Município 
de Odivelas, a quantia de € 9.000,00 (nove mil euros), 
acrescido de IVA à taxa legal em vigor, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2011/1228, de 2011-
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02-01, e nos termos do caderno de encargos anexo à 
informação referida.  
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

CORPORAÇÕES DE BOMBEIROS DO CONCELHO DE ODIVELAS 
ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS 2011 

 
Atribuição de subsídios às Corporações de Bombeiros no 
ano de 2011, de acordo com o proposto na informação n.º 
1202/SMPC/2011, de 2011.02.01, nos seguintes termos: 

 
Subsídio Mensal de Gestão Corrente e Manutenção 

 
Subsídio Mensal de Gestão Corrente e Manutenção 

 Total  Valor Mensal 
(12 meses) 

A.H.B.V. Caneças €93.666,60 €7.805,55 

A.B.V. Odivelas €107.266,56 €8.938,88 

A.H.B.V. Pontinha €95.832,96 €7.986,08 

Total 296.766,12  

 
 

Subsídio Anual para Reequipamento 
 

No ano em curso não será atribuído este subsídio. 
 
 

Subsídio para Aquisição de Viatura e/ou Equipamento 
 

No ano em curso não será atribuído este subsídio. 
 
 

Seguros 
 

Seguro do ramo bombeiro - mantém-se o modus operandi 
deste apoio; 
 
Seguro de viaturas – o valor a reembolsar em 2011 não 
excede os valores de 2010 (por corporação): 
 

Reembolso de Seguro de Viaturas 

 N.º de Viaturas Total anual 2010 

A.H.B.V. Caneças 25 €9.600,00 

A.B.V. Odivelas 32 €17.184,00 

A.H.B.V. Pontinha 23 €8.658,00 

Total  €35.442,00 

 
 
 
 
 
 

Reembolso de Pagamentos de Despesas 
de Água e Electricidade 

 
Mantém-se o deliberado na 7.ª Reunião Ordinária da 
Câmara Municipal de Odivelas, de 9 de Abril de 2008 
(Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 
7/2008, de 22 de Abril de 2008, página 10). 
 
Foram calculados os valores médios dos reembolsos de 
água e luz, tendo por base os valores de 2010, de forma a 
propor um plafond máximo de reembolso, considerando 
uma redução de 10%: 
 

Reembolso de Factura de Água 

 Total anual 
2010 

Redução de 10% 
(a aplicar em 2011) 

A.H.B.V. Caneças €3.976,00 €3.578,00 

A.B.V. Odivelas €2.199,00 €1.979,00 

A.H.B.V. Pontinha €1.756,00 €1.580,00 

Total €7.931,00 €7.137,00 

 
Reembolso de Factura de Luz 

 Total anual 
2010 

Redução de 10% 
(a aplicar em 2011) 

A.H.B.V. Caneças €15.455,00 €13.910,00 

A.B.V. Odivelas €20.386,00 €18.347,00 

A.H.B.V. Pontinha €10.085,00 €9.077,00 

Total €45.926,00 €41.334,00 

 
Propõe-se que os valores a reembolsar não excedam os 
valores obtidos após a redução de 10%, 
comparativamente aos valores de 2010, sendo que 
excedido este valor, e salvo orientações em contrário, não 
serão reembolsadas quaisquer facturas. 

 
 

Subsídios Pontuais 
 

Subsídio de refeição aos ELAC’s/ECIN’s – a atribuir aos 
elementos que venham a integrar os ELAC’s/ECIN’s 
sempre que as Associações de Bombeiros do Concelho 
sejam contempladas pela ANPC com estas equipas, sendo 
o valor de €15/elemento/dia, mantendo-se o valor do ano 
transacto. 

 
 

Piquetes de Primeira Intervenção (PPI) 
 

Piquetes de Primeira Intervenção 

 
N.º 

elementos 

Valor 
por 

elemento 

Valor 
Mensal 

Valor Anual 
(14 meses) 

A.H.B.V. 
Caneças 

13 €746,75 €9.707,75 €135.908,50 

A.B.V. 
Odivelas 

17 €746,75 €12.694,75 €177.726,50 

A.H.B.V. 
Pontinha 

13 €746,75 €9.707,75 €135.908,50 

Total    €449.543,50 
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Facturação separada por remoção dos resíduos sólidos da 
A.H.B.V. Caneças 

 
Remoção Especial 

 Total anual 
2010 (previsto) 

Redução de 10% 
(a aplicar em 2011) 

A.H.B.V. Caneças €1.641,00 €1.477,00 

 
Subsídio à A.H.B.V Odivelas ao abrigo do Protocolo com 

a Autarquia, relativo à nomeação do Comandante 
Operacional Municipal (COM) 

 
O pagamento do subsídio é mensal e tem o valor de 
€1.250/mês (€15.000/ano) a pagar à A.H.B.V. Odivelas. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

COMPARTICIPAÇÃO DAS REFEIÇÕES DOS ALUNOS DAS 
ESCOLAS EB1/JI – ANO LECTIVO 2010/2011 

2.º E 3.º PERÍODOS 
 

Transferência de verbas para a Associação de Pais da 
escola EB1/JI do Casal da Silveira, no valor de 
€49.322,94, e para o Centro Comunitário e Paroquial de 
Famões, no valor de €11.336,65, verbas relativas à 
comparticipação das refeições dos alunos a frequentarem 
os estabelecimentos de ensino da escola EB1/JI Veiga 
Ferreira e da escola EB1 nº 4 de Famões, para o 2.º e 3.º 
períodos do Ano Lectivo de 2010/2011, no valor total de 
€60.659,59 (sessenta mil, seiscentos e cinquenta e nove 
euros e cinquenta e nove cêntimos), da seguinte forma, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2010/186, de 2011.01.06: 

 
Valores previstos tendo em consideração o custo actual das refeições e o 
número de refeições previsíveis para os 107 dias das escolas EB1 e 120 

dias dos Jardins de Infância, do 2.º e 3.º Períodos  
do ano lectivo 2010/2011 

 
Estimativa Ano Lectivo 2010/2011 

2º e 3º Período lectivo (107 EB1 e 120 JI - dias) 

Entidade Esc. NºAlunos 
Total 

Refeição. Custo Global 

A 27 2889 €9.533,70 

B 36 3852 €9.899,64 
EB1/JI Veiga 

Ferreira 

C 60 6420 €11.812,80 

SUB-TOTAL  123 13161 €31.246,14 

A 14 1680 €5.544,00 

B 12 1440 €3.700,80 
EB1/JI Veiga 
Ferreira (JI) 

C 40 4800 €8.832,00 

SUB-TOTAL  66 7920 €18.076,80 

TOTAL GLOBAL 
(EB1+JI) 

 189 21081 € 49.322,94 

EB1 nº4 Famões A 25 2675 €5.617,50 

B 25 2675 €3.664,75 

C 30 3210 €2.054,40 

SUB-TOTAL  80 8560 €11.336,65 

TOTAL GLOBAL    €60.659,59 

 

Escalão A: o valor real da refeição (€ 2,10) 
Escalão B: diferença entre o valor real da refeição (€ 2,10) e o valor pago pelos 
alunos (€ 0,73); 
Escalão C: diferença entre o valor real da refeição (€ 2,10) e o valor pago pelos 
alunos (€ 1,46); 

 
N.º de Alunos previstos 

Entidade 
Esc. A Esc. B Esc. 

C 
Valor 

Associação de Pais e 
Encarregados de Educação 
dos Alunos da Escola do 
1.º Ciclo com Jardim-de-

infância do Casal da Silveira 
(Famões) 

41 48 100 
 

€49.322,94 
 

Escalão A: o valor real da refeição (€ 3,30). 
Escalão B: diferença entre o valor real da refeição (€ 3,30) e o valor pago pelos 
alunos (€0,73); 
Escalão C: diferença entre o valor real da refeição (€ 3,30) e o valor pago pelos 
alunos (€ 1,46); 

 
O valor correspondente às comparticipações da Câmara 
Municipal é transferido no início de cada período lectivo 
para as entidades e os acertos são considerados no 
período lectivo seguinte. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SAÚDE MENTAL DE ODIVELAS 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 

 
Atribuição de apoios, sob a forma de transporte, à 
Associação Comunitária de Saúde Mental de Odivelas, 
enquadrável no disposto na Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11 de Janeiro, no seu artigo 64.º, n.º 4, alínea 
b), relativo ao ciclo anual de visitas de estudo dessa 
associação para o ano de 2011, de acordo com o proposto 
na informação n.º Interno/2011/355, de 2011.01.11: 
 
Museu de Artes Decorativas, Lisboa - 18 de Fevereiro; 
Museu do Fado, Lisboa - 18 de Março; 
Casa Museu Amália Rodrigues, Lisboa - 15 de Abril; 
Museu da Carris, Lisboa - 13 de Maio; 
Palácio de Queluz, Queluz - 3 de Junho; 
Jardim Oriental – João Berardo, Bombarral - 8 de Julho; 
Palácio da Pena, Sintra - 16 de Setembro; 
Estufa-fria, Lisboa - 14 de Outubro; 
Museu da Cidade, Lisboa - 4 de Novembro; 
Centro Cultural de Belém, Lisboa - 2 de Dezembro. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 

N.º de Alunos previstos Entidade 
Esc. A Esc. B Esc. C 

Valor 

Centro Comunitário e 
Paroquial de Famões 25 25 30 

 
€11.336,65 
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CENTRO DE DIA PARA A TERCEIRA IDADE DO OLIVAL BASTO 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 

 
Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte, ao 
Centro de Dia para a Terceira Idade do Olival Basto, 
enquadrável no disposto na alínea b), do n.º 4, do artigo 
64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela 
Lei n.º 5-A/2002, de 6 de Fevereiro, para o ano de 2011, 
todas as segundas-feiras, no período das 14h00 às 16h30, 
para a deslocação de uma enfermeira, em serviço de 
voluntariado, ao referido Centro de Dia, de acordo com o 
proposto na informação nº Interno/2011/1002, 
2011.01.25. 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ASSOCIAÇÃO DE TEMPOS LIVRES DE ODIVELAS 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 

 
Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte, à 
Associação de Tempos Livres de Odivelas, no âmbito do 
Programa de Apoio às Entidades Sociais de Odivelas 
(PAESO) - Subprograma D, a realizar em veículo 
municipal, no dia 24 de Fevereiro de 2011, para 
deslocação ao Centro Cultural da Malaposta, Olival Basto, 
com um custo total estimado de €59,00, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2011/878, de 
2011.01.21. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PÓVOA DE SANTO ADRIÃO ATLÉTICO CLUBE 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 

 
Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte, ao 
Póvoa de Santo Adrião Atlético Clube, no âmbito do 
Programa de Apoio ao Associativismo Desportivo de 
Odivelas (PAADO) - Medida 6, a realizar em veículo 
municipal, no dia 26 de Fevereiro de 2011, para 
deslocação a Alhandra, com um custo total estimado de 
€89,80, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2011/1105, de 2011.01.28. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

URBANISMO 
 

 
 

BAIRRO VALE GRANDE, LOTE 357, PONTINHA 
SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO CAUÇÃO 

 
Substituição de hipoteca legal, constituída sobre o Lote 
357, inserido no Bairro Vale Grande, Freguesia da 
Pontinha, pelo depósito caução n.º 10726 efectuado na 

Caixa Geral de Depósitos, no valor de € 1.120,73 (mil, 
cento e vinte euros e setenta e três cêntimos), para garantir 
a boa execução das obras de urbanização referentes ao 
Alvará n.º 5/2009/DRU, de 11 de Setembro, de acordo 
com o proposto na informação n.º 014/PC/DRU/ 
DGOU/2011, de 2011-01-18. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 
 

DESPACHOS 
 

 
 

PRESIDÊNCIA 
 

 
 

DESPACHO N.º 68/PRES/2011 
 

Assunto: Designação de Coordenadora do Sector do 
Observatório da Saúde "Odivelas Concelho Saudável", da 
Divisão de Promoção de Saúde 
 
Considerando: 
 
1 – As atribuições da Divisão de Promoção de Saúde, 
previstas no artigo 18º, do Regulamento Orgânico da 
Câmara Municipal de Odivelas; 
 
2 – O facto do exercício de funções de coordenação do 
Sector do Observatório da Saúde, requerer alguém com 
conhecimentos profissionais adequados; 
 
Designo, nos termos da competência que me é atribuída 
pela alínea a), do nº 2, do artigo 68º da Lei nº 169/99, de 
18 de Setembro, alterada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro, pelas Declarações de Rectificação nº4/2002, de 6 
de Fevereiro e nº 9/2002, de 5 de Março e pela Lei nº 
67/2007, de 31 de Dezembro, a Dra. Catarina Bárbara 
Pereira Figueiredo de Abreu, 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 Promoção 
de Saúde, com efeitos à data do presente despacho. 
 
Odivelas, 09 de Fevereiro de 2011 

 
A Presidente da Câmara Municipal 

(Susana de Carvalho Amador) 
 
 

DESPACHO N.º 69/PRES/2011 
 

Assunto: Designação de Coordenador do Sector de 
Prevenção das Toxicodependências e das Doenças 
Infecto-Contagiosas 
 
Considerando: 
 
1 – As atribuições da Divisão de Promoção de Saúde, 
previstas no artigo 18º, do Regulamento Orgânico da 
Câmara Municipal de Odivelas; 
 
2 – O facto do exercício de funções de coordenação do 
Sector de Prevenção das Toxicodependências e das 

Doenças Infecto-Contagiosas, requerer alguém com 
conhecimentos profissionais adequados; 
 
Designo, nos termos da competência que me é atribuída 
pela alínea a), do nº 2, do artigo 68º da Lei nº 169/99, de 
18 de Setembro, alterada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro, pelas Declarações de Rectificação nº4/2002, de 6 
de Fevereiro e nº 9/2002, de 5 de Março e pela Lei nº 
67/2007, de 31 de Dezembro, o Dr. Pedro Aires de Cruz 
Vasconcelos Fernandes, Técnico Superior, do Mapa de 
Pessoal da Câmara Municipal de Odivelas, como 
Coordenador do Sector de Prevenção das 
Toxicodependências e das Doenças Infecto-Contagiosas, 
da Divisão de Promoção de Saúde, com efeitos à data do 
presente despacho. 
 
Odivelas, 09 de Fevereiro de 2011 

 
A Presidente da Câmara Municipal 

(Susana de Carvalho Amador) 
 
 

DESPACHO N.º 70/PRES/2011 
 

Assunto: Tolerância de ponto 
 
Considerando a tradição existente no sentido da 
concessão de tolerância de ponto nos serviços públicos na 
época do Carnaval, determino, nos termos da 
competência que me é atribuída pela al. a), do n.º 2, do art. 
68.°, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela 
Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e pelas Declarações de 
Rectificação n.º 4/2002, de 6 de Fevereiro e n.º 9/2002, 
de 5 de Março e alterada pela Lei n.º 67/2007, de 31 de 
Dezembro, que nos próximos dias 7 e 8 de Março de 
2011, seja concedida tolerância de ponto aos trabalhadores 
municipais. 
 
Ficam excepcionados do presente despacho, os 
trabalhadores da Loja do Cidadão que, pela especificidade 
desse espaço, usufruirão de tolerância de ponto, nos 
termos a acordar entre os trabalhadores e a coordenação 
da Loja. 
 
Ficam, igualmente, excepcionados do disposto no 
presente Despacho, os serviços que, atento o carácter 
imprescindível do seu funcionamento, não possam 
dispensar os seus trabalhadores, caso em que os mesmos 
usufruirão das referidas dispensas em momento posterior, 
a acordar com o respectivo superior hierárquico. 
 
Determino ainda a todos os serviços que prestam 
atendimento ao público que procedam à divulgação deste 
despacho, afixando-o nas respectivas portas, para que o 
mesmo seja do conhecimento antecipado dos Munícipes. 
 
Odivelas, 18 de Fevereiro de 2011 
 

A Presidente da Câmara Municipal 
(Susana de Carvalho Amador) 
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OUTROS DESPACHOS 
 

 
 

DESPACHO N.º 4/DEJC/2011 
 

Assunto: Revogação Parcial do Despacho de 
Subdelegação de Competências nº 2/DEJC/2011, de 3 de 
Janeiro de 2011, conferida à Sra. Chefe de Divisão, Dra. 
Paula Cristina Sebastião Ramos Freitas, respeitante às 
matérias relacionadas com o “Projecto SEI! Odivelas” 
 
Pelo presente despacho revogo parcialmente, ao abrigo do 
disposto nos artigos 138º, 140º, 142º e 143º do Código de 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 
nº 442/91, de 15 de Novembro, alterado pelo DL nº 
6/96, de 3 de Janeiro, o meu despacho de subdelegação de 
competências nº 2/DEJC/2011, datado de 3 de Janeiro de 
2011, publicado no Boletim Municipal, nº 1, de 25 de 
Janeiro de 2011, conferido à Sra. Chefe de Divisão de 
Desenvolvimento Socioeducativo, Dra. Paula Cristina 
Sebastião Ramos Freitas. 
 
A revogação parcial respeita às matérias relacionadas com 
o “Projecto SEI! Odivelas” e produz efeitos a partir da 
presente data. 
 
Odivelas, 18 de Fevereiro de 2011. 

 
A Directora de Departamento de Educação, 

Juventude e Cultura 
No uso da competência que me foi delegada pela Sra. 

Vereadora, Maria Fernanda Franchi, através do 
Despacho nº 01/VMFF/2011, de 03/01/2011 

 
(M.ª Margarida de Freitas) 
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DECISÕES COM EFICÁCIA EXTERNA 
 

 
 
 
 

VEREADOR MÁRIO MÁXIMO 
 

 
 

Decisões com eficácia externa tomadas pelo Vereador Mário 
Máximo, ao abrigo das competências delegadas pela Presidente 
de Câmara Municipal de Odivelas, nos termos da Informação n.º 
1938, de 2011.02.16, referente ao período de 3 a 16 de Fevereiro 
de 2011: 
 
 
Despachos com Eficácia Externa 
Ao abrigo da Delegação de Competências 
(Despacho n.º 42/PRES/2011) 
 
EDOC/2010/66355 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Táxis - Licença de 
Táxi 13/2003 - troca de veículo 
Despacho: 
Ao Sr. DMGAG, 
Concordo. 
Licença de Táxi n.º 13/2003, segue assinada. 
09-02-2011 
 
EDOC/2010/33775 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / COM/2009/45 - 
Pedido de Horário de Funcionamento + junção de elementos 
N/Ofício Saída/2010/8095 
Despacho: 
Ao Sr. DMGAG, 
Ofício comunicando a validade da declaração prévia e a 
concordância com o horário de funcionamento pretendido segue 
assinado. 
09-02-2011 
 
EDOC/2011/2520 
Assunto: EDP Serviço Universal S.A. (EDP Serviço Universal 
S.A.)  21.867,17 
Despacho: 
Ao Sr. DDGFP, 
Autorizo conforme proposto. 
09-02-2011 
 
EDOC/2010/45245 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 4016/77 - Pedido 
de licenciamento 
Despacho: 
Ao Sr. DMGAG, 
Aceita-se a DP como correctamente preenchida e concorda-se 
com o horário de funcionamento pretendido. 
09-02-2011 
 
EDOC/2010/36046 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 259/ODV/03 + 
9117/D/E - Entrega da Declaração prévia + Pedido de Horário 
de Funcionamento 
Despacho: 
Ao Sr. DMGAG, 

Ofício comunicando a validade da declaração prévia e a 
concordância com o horário de funcionamento pretendido, 
segue assinado. 
09-02-2011 
 
EDOC/2010/50047 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos 
Despacho: 
Ao Sr. DMGAG, 
Alvará de Autorização de Utilização n.º 3/2011 segue assinado. 
09-02-2011 
 
EDOC/2011/2182 
Assunto: AmakPost Equipamentos de Escritório SA (AmakPost 
Equipamentos de Escritório SA)   
Assunto: 973,42 
Despacho: 
Ao Sr. DDGFP, 
Ratifico conforme proposto. 
Cabimente-se, comprometa-se e pague-se. 
09-02-2011 
 
EDOC/2010/20693 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Pedido de horário 
de funcionamento  
Despacho: 
Ao DMGAG, 
Concordo com o horário de funcionamento proposto. 
09-02-2011 
 
EDOC/2010/14271 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 254/ODV/03 - 
Declaração de Modificacão de entidade titular da 
exploração.(antecedentes : HF/2009/10 - Lic/2009/599) 
Despacho: 
Ao DMGAG, 
Ofício comunicando a validade da declaração prévia e a 
concordância com o horário de funcionamento proposto segue 
assinado. 
09-02-2011 
 
EDOC/2010/32323 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 
21131/OCP+256/ODV/03 - Comunicação de Mudança de 
Entidade Titular da Exploração( Antecedentes N/Ofício 
Saída/2010/11123) 
Despacho: 
Ao Sr. DMGAG, 
Ofício comunicando a validade da declaração prévia a 
concordância com o horário de funcionamento pretendido segue 
assinado. 
09-02-2011 
 
EDOC/2010/37374 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 30841/OCP/OC - 
DP e horário de funcionamento 
Despacho: 
Ao DMGAG, 
Ofício comunicando a validade da declaração prévia e a 
concordância com o horário de funcionamento proposto segue 
assinado. 
09-02-2011 
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Decisões com eficácia externa tomadas pelo Vereador 
Mário Máximo, ao abrigo das competências subdelegadas 
pela Presidente de Câmara Municipal de Odivelas, nos 
termos da Informação n.º 1936, de 2011.02.16, referente ao 
período de 3 a 16de Fevereiro de 2011: 
 
Despachos com Eficácia Externa 
Ao abrigo da Subdelegação de Competências 
(Despacho n.º 42/PRES/2011) 
 
 
EDOC/2011/6266 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 
ODV300408 - Pedido de Revalidação da Licença de 
Ciclomotor 
Despacho: 
Ao Sr. DMGAG, 
Defere-se o pedido de renovação da licença de condução 
de ciclomotor condicionado ao pagamento da taxa devida. 
09-02-2011 
 
EDOC/2010/71521 
Assunto: Pedido de prorrogação do prazo da realização da 
Mini-Feira de Natal 2010. 
Despacho: 
Ao Sr. DMGAG, 
Defere-se o prolongamento nos termos requeridos. 
Notifique-se do deferimento com dispensa de emissão de 
novos títulos. 
09-02-2011 
 
EDOC/2011/5275 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 
ODV300247 - pedido de renovação da licença de 
condução 
Despacho: 
Ao Sr. DMGAG, 
Defere-se o pedido de renovação da licença de condução. 
09-02-2011 
 
EDOC/2010/35083 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Pedido de 
Alteração do Titular da Licença de Taxi n.º 20/2003 
Despacho: 
Defiro o averbamento requerido, condicionado ao 
pagamento da taxa identificada.    
09-02-2011 

 
 
 
 

TRANSPORTES E OFICINAS 
 

 
 

Decisões tomadas pela Chefe da Divisão de Transportes e 
Oficinas, ao abrigo das competências Subdelegadas pelo Sr. 
Vereador Hugo Martins, através do despacho de subdelegação 
de competências nº. 02/VHM/2011 datado de 03 de Janeiro de 
2011, nos termos da Informação n.º Interno/2011/1821, de 
2011.02.15, referente ao período entre 25 de Janeiro e 11 de 
Fevereiro de 2011: 

EDOC/2011/5547- Interno/2011/1003 de 25-01-2011 
Assunto: Aquisição de pneus para a viatura nº 1802 da Frota 
Municipal. 
Despacho da Chefe da Divisão de Transportes e Oficinas, Dr. 
Susana Fernandes Duarte: Autorizo de acordo com o proposto. 
Ao DGFP/DA para os devidos efeitos 
Data: 2011-02-01 
 
EDOC/2011/5830- Interno/2011/1033 de 26-01-2011 
Assunto: Aquisição de pneus para a viatura nº 1410 da Frota 
Municipal. 
Despacho da Chefe da Divisão de Transportes e Oficinas, Dr. 
Susana Fernandes Duarte: Autorizo de acordo com o proposto. 
Ao DGFP/DA para os devidos efeitos 
Data: 2011-02-01 
 
EDOC/2011/6763- Interno/2011/1199 de 01-02-2011 
Assunto: Aquisição de Kit embraiagem para a viatura n.º 1434 da 
Frota Municipal. 
Despacho da Chefe da Divisão de Transportes e Oficinas, Dr. 
Susana Fernandes Duarte: Autorizo de acordo com o proposto. 
Ao DGFP/DA para os devidos efeitos 
Data: 2011-02-04 
 
EDOC/2011/6800- Interno/2011/1211 de 01-02-2011 
Assunto: Alinhamento na viatura n.º 1415 da Frota Municipal. 
Despacho da Chefe da Divisão de Transportes e Oficinas, Dr. 
Susana Fernandes Duarte: Autorizo de acordo com o proposto. 
Ao DGFP/DA para os devidos efeitos 
Data: 2011-02-01 
 
EDOC/2011/7779- Interno/2011/1413 de 04-02-2011 
Assunto: Aquisição de Turbo novo para a viatura municipal n.º 
1908 
Despacho da Chefe da Divisão de Transportes e Oficinas, Dr. 
Susana Fernandes Duarte: Autorizo de acordo com o proposto. 
Ao DGFP/DA para os devidos efeitos 
Data: 2011-02-04 
 
EDOC/2011/7849- Interno/2011/1439 de 04-02-2011 
Assunto: Reparação de avaria e revisão das 1500 horas relativa á 
viatura n.º 2902 da Frota Municipal. 
Despacho da Chefe da Divisão de Transportes e Oficinas, Dr. 
Susana Fernandes Duarte: Autorizo de acordo com o proposto. 
Ao DGFP/DA para os devidos efeitos 
Data: 2011-02-04 
 
EDOC/2011/8194- Interno/2011/1505 de 07-02-2011 
Assunto: Aquisição de pneus para a viatura nº 2101 da Frota 
Municipal. 
Despacho da Chefe da Divisão de Transportes e Oficinas, Dr. 
Susana Fernandes Duarte: Autorizo de acordo com o proposto. 
Ao DGFP/DA para os devidos efeitos 
Data: 2011-02-09 
 
EDOC/2011/8843- Interno/2011/1603 de 09-02-2011 
Assunto: Aquisição de pastilhas para a viatura n.º 1608 da Frota 
Municipal. 
Despacho da Chefe da Divisão de Transportes e Oficinas, Dr. 
Susana Fernandes Duarte: Autorizo de acordo com o proposto. 
Ao DGFP/DA para os devidos efeitos 
Data: 2011-02-11 
 
EDOC/2011/8866- Interno/2011/1604 de 09-02-2011 
Assunto: Aquisição de diversas peças para a viatura n.º 1702 da 
Frota Municipal. 
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Despacho da Chefe da Divisão de Transportes e Oficinas, Dr. 
Susana Fernandes Duarte: Autorizo de acordo com o proposto. 
Ao DGFP/DA para os devidos efeitos 
Data: 2011-02-11 
 
EDOC/2011/8879- Interno/2011/1606 de 09-02-2011 
Assunto: Aquisição de diversas peças para a viatura n.º 2003 da 
Frota Municipal. 
Despacho da Chefe da Divisão de Transportes e Oficinas, Dr. 
Susana Fernandes Duarte: Autorizo de acordo com o proposto. 
Ao DGFP/DA para os devidos efeitos 
Data: 2011-02-11 
 
EDOC/2011/9067- Interno/2011/1651 de 10-02-2011 
Assunto: Aquisição de diversas peças para a viatura n.º 2003 da 
Frota Municipal. 
Despacho da Chefe da Divisão de Transportes e Oficinas, Dr. 
Susana Fernandes Duarte: Autorizo de acordo com o proposto. 
Ao DGFP/DA para os devidos efeitos 
Data: 2011-02-11 
 
EDOC/2011/9186- Interno/2011/1682 de 10-02-2011 
Assunto: Aquisição de pneus para a viatura nº 1205 da Frota 
Municipal. 
Despacho da Chefe da Divisão de Transportes e Oficinas, Dr. 
Susana Fernandes Duarte: Autorizo de acordo com o proposto. 
Ao DGFP/DA para os devidos efeitos 
Data: 2011-02-11 
 
EDOC/2011/9290- Interno/2011/1705 de 11-02-2011 
Assunto: Aquisição de pneus para a viatura nº 1427 da Frota 
Municipal. 
Despacho da Chefe da Divisão de Transportes e Oficinas, Dr. 
Susana Fernandes Duarte: Autorizo de acordo com o proposto. 
Ao DGFP/DA para os devidos efeitos 
Data: 2011-02-11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


