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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 
 

55..ªª  RREEUUNNIIÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  
 
 

RReeaalliizzaaddaa  eemm  1155  ddee  MMaarrççoo  ddee  22001111  
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

VOTO DE CONGRATULAÇÃO 
 

 
 

“FRANCIS OBIKWELU – CAMPEÃO DA EUROPA 
NAIDE GOMES – VICE-CAMPEÃ DA EUROPA 

 
O Desporto Nacional tem nos últimos 25 anos alcançado 
um conjunto de feitos, no que respeita à obtenção de 
resultados de grande valor internacional, que se têm 
traduzido na obtenção de medalhas em provas tão 
importantes como Campeonatos da Europa, 
Campeonatos do Mundo e Jogos Olímpicos. 
 
O Atletismo tem-se revelado a modalidade, por 
excelência, de topo no que refere à obtenção constante de 
lugares no pódio, nos mais diversos eventos promovidos, 
ora pela Associação Europeia de Atletismo, ora pela 
instituição máxima do atletismo internacional, a IAAF – 
Federação Internacional de Atletismo. 
 
Testemunho disso são os resultados recentemente obtidos 
no Campeonato da Europa de Atletismo, em Pista 
Coberta, que ocorreram em Paris, nos passados dias 4, 5 e 
6 de Março, onde os atletas portugueses voltaram a deixar 
a sua marca, com o alcançar de mais duas medalhas para o 
nosso País. 
 
Naide Gomes, atleta internacional a residir no concelho 
de Odivelas, no salto em comprimento, obteve um 
honroso segundo lugar, alcançando a medalha de prata, a 
um escasso centímetro do primeiro lugar. 
 
Paralelamente, Francis Obikwelu, velocista, escreveu, uma 
vez mais, o seu nome nos livros dourados do atletismo 
internacional ao tornar-se Campeão da Europa, de Pista 
Coberta, na prova de 60 metros, estabelecendo ainda um 
novo Recorde de Portugal da disciplina, com o tempo de 
6,53 segundos, fazendo assim entoar o hino nacional no 
dia de encerramento dos Campeonatos, suscitando assim 
um enorme orgulho em todos os portugueses. 

Desta forma, a Presidente da Câmara Municipal de 
Odivelas e os seus Vereadores, expressam a sua satisfação 
e o seu orgulho pelos resultados alcançados, no recente 
Campeonato da Europa de Pista Coberta, em Paris, e 
sobretudo pela excelência desportiva dos mesmos. 
 
Odivelas, 15 de Março de 2011 
 

A Presidente e os Vereadores 
da Câmara Municipal de Odivelas” 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

MOÇÃO 
 

 
 

“REDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS PARA AS AUTARQUIAS 
ANUNCIADAS EM NOVO PEC 

 
A Câmara Municipal de Odivelas, reunida no dia 15 de 
Março de 2011, protesta veementemente face às 
anunciadas novas medidas adicionais de consolidação 
orçamental previstas no novo Programa de Estabilidade e 
Crescimento que prevê mais uma redução de transferência 
de verbas para as Autarquias e Regiões Autónomas já para 
este ano, 2012 e 2013. 
 
Este anúncio de redução de transferência de verbas para 
as Autarquias, que vai aumentar ainda mais a situação de 
enorme fragilidade financeira em que se encontram muitas 
Câmaras Municipais, exige uma tomada de posição 
enérgica por parte dos eleitos da Câmara Municipal de 
Odivelas, que ao verem diminuídas as verbas a transferir 
para as Autarquias Locais impossibilita que estas possam 
cumprir o seu trabalho único e irrepetível em prol do 
bem-estar e desenvolvimento das populações. 
 
No seguimento de uma posição já tornada pública por 
Fernando Ruas, presidente da Associação Nacional dos 
Municípios Portugueses, a Câmara Municipal de Odivelas, 
reunida no dia 15 de Março de 2011, manifesta-se contra 
mais cortes arbitrários nas transferências para as 
autarquias, o que, a verificar-se a manutenção desta 
tendência, vai impossibilitar o Poder Local de cumprir 
com as obrigações a que legalmente está obrigado e os 
compromissos que democraticamente foram estabelecidos 
com as populações, especialmente os mais pobres, 
desempregados, idosos, doentes e reformados. 
 
Assim, a Câmara Municipal de Odivelas expressa a sua 
mais profunda preocupação pelas medidas anunciadas 
pelo Governo, lavrando publicamente um significativo 
sinal de apreço por todas as autarquias que, apesar destas 
circunstâncias tão difíceis, conseguem manter viva a ideia 
do municipalismo em Portugal, que se encontra 
indiscutivelmente associada à construção de um País 
melhor. 
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Esta Moção deverá ser enviada à Presidência do Conselho 
de Ministros e à presidência da Associação Nacional dos 
Municípios Portugueses. 
 

O Vereador Proponente, 
Paulo Aido” 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

VOTO DE PESAR 
 

 
 

JAPÃO 
 
“No passado dia 11 de Março, o Japão foi assolado por 
um violento sismo, classificado de grau 9 na escala de 
Richter, a que se seguiu um tsunami de consequências 
devastadoras. 
 
O mundo assistiu impotente à subida das águas que, à sua 
passagem, provocaram um grau de destruição 
impressionante, dizimando cidades, fábricas, infra-
estruturas, campos de cultivo e colocou em sério risco 
centrais de energia nuclear. 
 
A Câmara Municipal de Odivelas, reunida em 15 de 
Março de 2011, solidariza-se com o povo Japonês, 
lamentando profundamente a perda de vidas humanas e 
manifesta a sua preocupação pelos milhões de pessoas 
que, neste momento, se debatem com a falta de água, 
electricidade e alimentos, para além das que estão expostas 
a graus preocupantes de radiação. 
 
Estamos certos que a tenacidade característica deste povo 
e a ajuda internacional, farão, em breve, o Japão reerguer-
se dos escombros e voltar a olhar, com esperança, para o 
sol que nasce. 
 
Odivelas, 15 de Março de 2011 
 

A Presidente e os Vereadores 
da Câmara Municipal de Odivelas” 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 
 

 
 

QUARTA MODIFICAÇÃO ORÇAMENTAL DE 2011 
QUARTA ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 

 
Quarta Alteração Orçamental de 2011, nos termos dos 
Mapas anexos à informação n.º Interno/2011/2775, de 
2011.03.11, e que farão parte integrante da acta da 
presente reunião. 
 
“A 4.ª Alteração Orçamental de 2011, encontra-se 
devidamente calendarizada e reproduz a necessidade de 
ajustamento de algumas rubricas dos serviços municipais. 
 
De entre os vários movimentos de reforço destaque para: 
 
- No Departamento de Administração Jurídica e Geral: 
 
� A inscrição de 12.600,00 Euros (doze mil e seiscentos 
euros) para fazer face ao concurso Público para 
implementação do Serviço Interno de Saúde Ocupacional; 
 
� Uma verba de 15.000,00 Euros (quinze mil euros) para 
pagamento de seguros. 
 
No Departamento de Obras Municipais: 
 
� No projecto “Construção, Reparação e Beneficiação de 
Equipamentos Escolares” relativo a aquisição de módulos 
para a Escola Eça de Queiroz, um valor de 30.000,00 
Euros (trinta mil euros); 
 
� Uma verba de 150.000,00 Euros (cento e cinquenta mil 
euros), referente a instalações de pessoal operário da Junta 
de Freguesia de Odivelas; 
 
� O valor de 40.000,00 Euros (quarenta mil euros), no 
projecto “Intervenções diversas em Equipamentos 
Culturais” - Sistema de Ventilação e Ar Condicionado da 
BMDD; 
 
� Intervenções diversas em arruamentos - aquisição de 
materiais, o valor de 30,000,00 Euros (trinta mil euros); 
 
� A inscrição de 40.000,00 Euros (quarenta mil euros), 
relativo ao procedimento da sinalização vertical e tintas 
para marcas rodoviárias. 
 
- No Departamento de Ambiente e Transportes: 
 
� O valor de 11.500,00 Euros (onze mil e quinhentos 
euros), referente ao protocolo adicional de Limpeza 
Urbana.  
 
Deste modo, a Alteração Orçamental do lado da Despesa 
totaliza 401.726,67 Euros (quatrocentos e um mil 
setecentos e vinte e seis euros e sessenta e sete cêntimos), 
verificando-se um decréscimo das despesas de capital no 



 
 
 
 

Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
 

 
Ano XII - N.º 5 29 de Março de 2011 9 

 

valor de 67.692,73 Euros (sessenta e sete mil seiscentos e 
noventa e dois euros e setenta e três cêntimos) por 
contrapartida de um aumento de igual montante ao nível 
das despesas correntes, conforme quadro seguinte: 

 
Modificação Despesa 

Quadro Síntese 
 

 
Inscrições / 
Reforços 

Diminuições / 
Anulações 

Total de Despesas Correntes  155.519,40 87.826,87 

Total de Despesas Capita)  246.207,27 313.900,00 

Total Geral  401.726,67 401.726,67 

(un: euros)” 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

TRABALHOS A MAIS E A MENOS 
 

 
 

CONSTRUÇÃO DO JI DA ESCOLA DO VALE GRANDE NA 
FREGUESIA DA PONTINHA 

 
Trabalhos a mais e a menos da empreitada de Construção 
do JI da Escola do Vale Grande, na freguesia da Pontinha, 
constantes no mapa Trabalhos a Mais e a Menos, Conta 
Corrente, constante a folhas 2838 a 2846 do processo com 
o n.º 1949/PO-DOMT, não resultando desta situação 
qualquer encargo a suportar pelo Município, de acordo 
com o proposto na informação nº interno/2011/1808, de 
2011-02-14. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

REGENERAÇÃO DA VERTENTE SUL DO 
CONCELHO DE ODIVELAS 

 

 
 

PROGRAMA DE ACÇÃO – ACÇÕES DE DINAMIZAÇÃO CULTURAL 
DE MÚSICA, DANÇA, TEATRO E ANIMAÇÃO URBANA 

 
Contratação de uma prestação de serviços à Municipália 
E.M. - Gestão de Equipamentos e Património do 
Município, para realização entre Abril de 2011 e Setembro 
de 2012, de oficinas artísticas de música, dança e teatro, 
no âmbito do Programa de Acção - Parceria para 
Regeneração da Vertente Sul do Concelho de Odivelas - 
Operação 4.7 – Acções de Dinamização Cultural de 
Música, Dança, Teatro e animação Urbana. O serviço a 
prestar terá um custo de €13.000.00 (treze mil euros), 
repartidos pelos orçamentos de 2011 e 2012 da seguinte 
forma: 2011- €7.500,00 (sete mil e quinhentos euros); 
2012- €5.500,00 (cinco mil e quinhentos euros). A 

promoção desta iniciativa implica custos internos 
inerentes à divulgação das Oficinas junto da Comunicação 
Social, divulgação no Site da Câmara Municipal de 
Odivelas, concepção e impressão de 15 cartazes A3 e 
concepção e impressão de 200 mono folhas e certificados, 
de acordo com o proposto na informação nº interno/ 
2011/2303, de 2011-02-21. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PROTOCOLOS 
 

 
 

PROTOCOLO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE ODIVELAS E 
O INSTITUTO DE SOLDADURA E QUALIDADE (ISQ) 

 
Protocolo a celebrar entre o Município de Odivelas e o 
Instituto de Soldadura e Qualidade (ISQ), ao abrigo do 
disposto no artigo 64.º, n.º 4 alínea b), e artigo 67.º, da Lei 
n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela 
Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, para a realização de 
formações modulares certificadas, na Casa da Juventude, 
destinadas aos jovens do Concelho de Odivelas, de acordo 
com o proposto na informação nº interno/2011/2627, de 
2011-03-04, nos termos da minuta de protocolo anexa à 
informação. 

 
 

“PROTOCOLO 

 
No âmbito do POPH – Programa Operacional de 
Potencial Humano – Eixo 2.3 – Formações Modulares 
Certificadas,  
 
O Instituto de Soldadura e Qualidade, com sede na 
Av. Prof. Cavaco Silva, 33, Talaíde, TagusPark, 2790-951 
Oeiras, pessoa colectiva n.º 500 140 022, representado(a) 
por Rute de Oliveira Filgueiras Soares, na qualidade de 
Directora de Formação, com poderes para o acto, 
também designado(a) por “Primeiro(a) Outorgante”;  
 
e Município de Odivelas, pessoa colectiva n.º 504 293 
125, com sede nos Paços do Concelho – Rua Guilherme 
Gomes Fernandes – Quinta da Memória, 2675 – 372 
Odivelas, representado pela Sr.ª Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, Dr.ª Susana Amador, com poderes 
para o acto, também designado(a) por “Segundo 
Outorgante”; é celebrado o presente Protocolo, o qual se 
rege pelas cláusulas seguintes: 

 
Cláusula 1.ª 

 
O Primeiro outorgante pretende promover várias 
Formações Modulares Certificadas, no âmbito do 
Programa supra mencionado e no espaço geográfico de 
intervenção do primeiro outorgante. 

 



 

  
 
 
 
Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
10 29 de Março de 2011 Ano XII - N.º 5 

 

Cláusula 2.ª 
 

O Segundo outorgante divulgará e encaminhará jovens e 
adultos para a oferta de formação profissional mencionada 
na cláusula 1.ª para o Primeiro outorgante. 

 
Cláusula 3.ª 

 
O Primeiro Outorgante compromete-se a informar o 
Segundo Outorgante, com a antecedência de 30 (trinta) 
dias, das condições de início de formações modulares 
certificadas a realizar. 

 
Cláusula 4.ª 

 
O Segundo Outorgante compromete-se a: 
 
a) A reencaminhar atempadamente ao Primeiro 
Outorgante as inscrições dos formandos que reúnam as 
condições previstas para a elegibilidade dos formandos;  
 
b) Consideram-se elegíveis os formandos com idade igual 
ou superior a 18 anos e com habilitação escolar igual ou 
superior ao 9º ano de escolaridade. A título excepcional, 
podem também ser integrados os formandos com menos 
de 18 anos, desde que comprovadamente inseridos no 
mercado de trabalho, e depois de autorizados pelo POPH. 
 
c) Divulgar junto dos formandos inscritos a identidade e 
localização do Primeiro Outorgante, registando a data e 
identificação de todos os formandos encaminhados. 

 
Cláusula 5.ª 

 
Os casos omissos do presente “Protocolo” poderão ser 
resolvidos por concordância entre os dois outorgantes, 
podendo ou não dar azo a Adenda ao presente. 

 
Cláusula 6.ª 

 
O presente protocolo tem a duração de um ano e entra 
em vigor na data da sua assinatura, considerando-se 
automaticamente renovado por iguais e sucessivos 
períodos, caso não seja denunciado por qualquer um dos 
outorgantes, com a antecedência mínima de 60 dias em 
relação ao seu termo, mediante comunicação por carta 
registada com aviso de recepção. 

 
Cláusula 7.ª 

 
O presente acordo não prejudica o estabelecimento de 
parcerias e de modalidades complementares de 
cooperação entre as partes, as quais poderão ser objecto 
de aditamento a este acto. 
 
O presente acordo é assinado no dia ____ de  ____  de 
2011, em dois exemplares, sendo cada exemplar 
considerado original, mas constituindo, no seu conjunto, 
um único e o mesmo documento, um para ficar na posse 

do Primeiro Outorgante e outro na posse do Segundo 
Outorgante. 
 

Pelo Primeiro Outorgante Pelo Segundo Outorgante 
  

(Rute de Oliveira Filgueiras Soares) (Susana Carvalho Amador, Dr.ª)” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO A CELEBRAR ENTRE O 
MUNICÍPIO DE ODIVELAS E O CLUBE 
UNESCO DE EDUCAÇÃO ARTÍSTICA 

 
Protocolo de Cooperação a celebrar entre o Município de 
Odivelas e o Clube Unesco de Educação Artística. 
Protocolo que tem por objecto a cooperação mo âmbito 
da divulgação e promoção artística na área do ensino. São 
objectivos do presente protocolo, contribuir para uma 
consciencialização no sentido de entender a Educação 
Artística como uma componente essencial de uma 
educação de qualidade para todos, contribuir para a 
promoção do exercício de uma cidadania mais consciente 
e mais participativa em torno das questões ligadas à 
Educação Artística e contribuir para a promoção da 
Educação Artística junto da comunidade educativa, de 
acordo com o proposto na informação nº 
interno/2011/2609, de 2011-03-04, e nos termos da 
minuta de protocolo anexa à informação. 

 
 

“PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE 
ODIVELAS E O CLUBE UNESCO DE EDUCAÇÃO ARTÍSTICA 

 
Considerando que a Educação constitui uma prioridade 
para a Câmara Municipal de Odivelas e que a aposta na 
partilha de práticas pedagógicas e aprendizagens de 
natureza artística, se enquadra na estratégia de qualificação 
dos agentes educativos concelhios que contribuam para a 
aquisição de mais competências pessoais e sociais das 
crianças e jovens, indispensáveis para a sua formação 
enquanto cidadãos. 
 
Considerando que o Clube UNESCO de Educação 
Artística é uma Associação Não Governamental, sem fins 
lucrativos, vocacionada para a afirmação da Educação 
Artística em Portugal, bem como para a divulgação dos 
seus modelos e práticas. 
 
Considerando, ainda, são finalidades do Clube colaborar 
ou cooperar com instituições locais, regionais ou 
internacionais, nas acções e realizações que têm ligação 
com os objectivos da UNESCO, em particular com a 
Comissão Nacional da Unesco e contribuir para uma 
consciencialização no sentido de entender a educação 
artística como uma componente essencial de uma 
educação de qualidade para todos. 
 
O Município de Odivelas, adiante designado por primeiro 
outorgante, pessoa colectiva n.º 504 293 125, com sede 
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nos Paços do Concelho – Rua Guilherme Gomes 
Fernandes – Quinta da Memória, 2675-372 Odivelas, 
representada pela Sra. Presidente da Câmara Municipal de 
Odivelas, Dr.ª Susana Carvalho Amador, como primeiro 
outorgante, 
 
e a ASPREA/Clube UNESCO de Educação Artística, 
adiante designado de segundo outorgante, pessoa 
colectiva n.º508 634 407, com sede na Rua Luz Soriano, 
n.º 67,  1200-246 Lisboa, representada pela Dr.ª Ana 
Pereira Caldas, na qualidade de sua Presidente, como 
segundo outorgante, manifestam, através do presente 
protocolo, a intenção de estabelecer relações de 
cooperação e colaboração, as quais se regem pelas 
cláusulas seguintes: 

 
Cláusula 1ª 
Objecto 

 
O presente protocolo tem por objecto a cooperação no 
âmbito da divulgação e promoção artística na área do 
ensino.  

 
Cláusula 2ª 
Objectivos 

 
São objectivos do presente protocolo: 
 
a) Contribuir para uma consciencialização no sentido de 

entender a Educação Artística como uma 
componente essencial de uma educação de qualidade 
para todos; 

 
b) Contribuir para a promoção do exercício de uma 

cidadania mais consciente e mais participativa em 
torno das questões ligadas à Educação Artística; 

 
c) Contribuir para a promoção da Educação Artística 

junto da comunidade educativa. 
 

Cláusula 3ª 
Responsabilidades do Município de Odivelas 

 
O primeiro outorgante obriga-se a: 
 
a) Incluir em documentação e divulgação associada a 

projectos comuns o logótipo/referência do segundo 
outorgante; 

 
b) Divulgar actividades conjuntas no site oficial do 

primeiro outorgante; 
 
c) Promover a divulgação do apoio prestado pelo 

segundo outorgante a projectos da CMO nos órgãos 
de comunicação social; 

 
d) Preparar e elaborar actividades conjuntas com o 

segundo outorgante, como sejam reuniões, oficinas, 
seminários, encontros e exposições da área da 
educação artística; 

e) Aceitar que o segundo outorgante participe em 
reuniões de preparação e avaliação de acções a levar a 
cabo no âmbito do presente protocolo. 

 
Cláusula 4ª 

Responsabilidades do Clube UNESCO de 
Educação Artística 

 
O segundo outorgante obriga-se a: 
 
a) Divulgar actividades conjuntas no site oficial do 

segundo outorgante; 
 
b) Preparar e elaborar actividades conjuntas com o 

primeiro outorgante, como sejam reuniões, oficinas, 
seminários, encontros e exposições da área da 
educação artística; 

 
c) Desenvolver programas como oficinas, encontros, 

acções de sensibilização na área da educação artística 
para a comunidade educativa do concelho de 
Odivelas com especial enfoque no pessoal docente; 

 
d) Promover e estabelecer a comunicação e a 

interligação entre o primeiro outorgante e instituições 
e/ou organismos com relevância e interesse na área 
da educação em geral e da educação artística em 
particular; 

 
e) Conceder acesso prioritário e privilegiado a pessoas 

indicadas pelo primeiro outorgante nas actividades 
promovidas pelo segundo outorgante; 

 
f) Aceitar que o primeiro outorgante participe em 

reuniões de preparação e avaliação de acções a levar a 
cabo no âmbito do presente protocolo. 

 
Cláusula 5ª 

Gestão do protocolo 
 

Este Protocolo será gerido, em cada ano civil, em 
conjunto pelos dois outorgantes, de forma a definir nesse 
período os procedimentos a seguir. 

 
Cláusula 6ª 

Recursos Abrangidos 
 

Os recursos logísticos, técnicos e financeiros das 
actividades comuns serão sempre previamente acordados 
entre as duas partes. 

 
Cláusula 7ª 
Vigência 

 
O presente protocolo tem a duração de um ano e entra 
em vigor na data da sua assinatura, considerando-se 
automaticamente renovado por iguais e sucessivos 
períodos, caso não seja denunciado por qualquer um dos 
outorgantes, com a antecedência mínima de 60 dias em 
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relação ao seu termo, mediante comunicação por carta 
registada com aviso de recepção. 
 
Odivelas,       de                         de 2011 
 

Pela CMO 
A Presidente da Câmara 

Pelo Clube UNESCO de 
Educação Artística 

A Presidente 
  

(Susana Carvalho Amador, Dr.ª) (Ana Pereira Caldas, Dr.ª)” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA INFANTIL E JUVENIL DA RAMADA 
UTILIZAÇÃO DE PAVILHÃO DESPORTIVO DA RAMADA 

 
Isenção do pagamento das Taxas de Utilização do 
Pavilhão Desportivo da Ramada à Associação 
Comunitária Infantil e Juvenil da Ramada, no dia 28 de 
Maio de 2011 e no dia 2 de Julho de 2011, no montante 
global de €405,00, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2011/2422, de 2011.03.01. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

CLUBE ATLÉTICO E CULTURAL 
XXX TORNEIO INTERNACIONAL DE FUTEBOL INFANTIL 

“CRISTIANO RONALDO” 
 

Atribuição de apoios, ao Clube Atlético e Cultural, no 
âmbito do Programa de Apoio ao Associativismo 
Desportivo de Odivelas (PAADO) - Medida 3, para 
realização do XXX Torneio Internacional de Futebol 
Infantil “Cristiano Ronaldo”, a decorrer nos dias 22, 23 e 
24 de Abril de 2011, no campo de jogos Carlos Lourenço, 
de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2011/2618, de 2011.03.04. Os apoios são os 
seguintes: 
 
-cedência de três autocarros municipais para transporte 
das comitivas nos dias do torneio; 
 
-cedência de aparelhagem de som e respectivo técnico, a 
estar presente no local dos jogos nos dias 22 a 24 de Abril 
de 2011, entre as 8 horas e as 20 horas; 
 
-aquisição do serviço de fornecimento de refeições para as 
equipas participantes (900 refeições, €5,50 por refeição), 
no valor estimado de €5.593,50 (cinco mil quinhentos e 
noventa e três euros e cinquenta cêntimos), com IVA 
incluído à taxa em vigor; 
 

-Aluguer de um autocarro de 50 lugares para transporte de 
comitiva do Porto e deslocações nos dias do Torneio, 
num valor estimado de 1.250,00, com IVA incluído à taxa 
em vigor; 
 
Resumo das despesas inerentes ao apoio municipal a este 

Torneio: 
 

Tipos de Apoio Valor 
Refeições €5.593,50* 

Transporte Porto €1.250,00* 
Transportes €3.062,50** 

Total de Apoios €9.906,00 
*valor estimado **custo indirectos 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

CLUBE ATLÉTICO E CULTURAL 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 

 
Ratificação do despacho da Senhora Presidente exarado 
na informação n.º Interno/2011/2494, de 2011.03.02, 
para autorização da atribuição de um apoio, sob a forma 
de transporte, ao Clube Atlético e Cultural, no âmbito do 
Programa de Apoio ao Associativismo Desportivo de 
Odivelas (PAADO) - Medida 6, realizado em veículo 
municipal no dia 12 de Março de 2011, para deslocação a 
Amares, com um custo total estimado em €743,58, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2011/2494, de 2011.03.02. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ODIVELAS FUTEBOL CLUBE 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 

 
Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte, ao 
Odivelas Futebol Clube, enquadrável no disposto na 
alínea b), do n.º 4, do artigo 64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 
de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro, a realizar em veículo municipal nos dias 26 de 
Março de 2011, para deslocação a Alverca e dia 1 de Maio 
de 2011, para deslocação a Tomar, com um custo total 
estimado em €299,68, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2011/2621, de 2011.03.04. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

GRUPO RECREATIVO E CULTURAL PRESA CASAL DO RATO 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 

 
Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte, ao 
Grupo Recreativo e Cultural Presa Casal do Rato, no 
âmbito do Programa de Apoio ao Associativismo 
Desportivo de Odivelas (PAADO) - Medida 6, a realizar 
em veículo municipal, no dia 27 de Março de 2011, para 
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deslocação a Pregança do Mar, com um custo total 
estimado em €120,16, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2011/2614, de 2011.03.04. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

SOCIEDADE MUSICAL E DESPORTIVA DE CANEÇAS 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 

 
Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte, à 
Sociedade Musical e Desportiva de Caneças, no âmbito do 
Programa de Apoio aos Agentes Culturais do Concelho de 
Odivelas (PACO), a realizar em veículo municipal, nos 
dias 26 e 27 de Março de 2011, para deslocação a 
Manteigas, com um custo total estimado em €601,73, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
interno/2011/2500 de 2011.03.02. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ASSOCIAÇÃO DE ARTESÃOS D. DINIS 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 

 
Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte, à 
Associação de Artesãos D. Dinis, no âmbito do Programa 
de Apoio aos Agentes Culturais (PACO), a realizar em 
veículo municipal, no dia 2 de Abril de 2011, para 
deslocação a Castro Daire, com um custo total estimado 
em €412,55, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2011/2632 de 2011.03.04. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

URBANISMO 
 

 
 

PROCESSO N.º 4810/L 
TERRA DA FONTE, FAMÕES 

ALVARÁ DE LICENÇA DE LOTEAMENTO Nº 03/2008 
 

Pedido de distrate da hipoteca voluntária que impende 
sobre o lote 3 e o novo registo da hipoteca voluntária do 
lote 7 para garantia da execução das obras de urbanização 
relativas ao alvará de licença de loteamento nº 03/2008, 
nas condições da informação n.º 13/AR/DLOP/10, de 
204-02-2011 constante do processo e de acordo com o 
proposto na informação n.º 08/APV/2011, de 08-02-
2011. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

BAIRRO NOVO DAS QUEIMADAS, LOTE 52, FAMÕES 
SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO CAUÇÃO 

ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 8/2002 
 

Substituição de hipoteca legal, constituída sobre o Lote 
52, inserido no Bairro Novo das Queimadas, Freguesia de 
Famões, pelo depósito caução n.º 10240 efectuado na 
Caixa Geral de Depósitos, em nome de Janelas Góticas, 
Unipessoal, Lda., no valor de € 358,89 (trezentos e 
cinquenta e oito euros e oitenta e nove cêntimos), para 
garantir a boa execução das obras de urbanização 
referentes ao Alvará n.º 8/2002, de 21 de Agosto, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
019/PC/DRU/DGOU/2011, de 2011-02-14. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 
 
 
Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
14 29 de Março de 2011 Ano XII - N.º 5 

 

 

UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 
 

DESPACHOS 
 

 
 

VEREADOR MÁRIO MÁXIMO 
 

 
 

DESPACHO N.º 15/VMM/2011 
 

Assunto: Nomeação da Dr.ª Ana Cristina das Neves 
Mouzinho como Instrutora de Processos de Contra-
Ordenação 
 
No uso da competência para determinar a instrução de 
processos de contra-ordenação, prevista na alínea p) do 
n.º 2 do artigo 68º 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, 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, em mim delegada pelo Despacho n.º 
42/PRES/2011, pelo presente Despacho, NOMEIO a 
Sr.ª Dr.ª Ana Cristina das Neves Mouzinho, Técnica 
Superior do Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de 
Odivelas, como instrutora dos processos de contra-
ordenação que corram termos na Divisão Jurídica da 
Câmara Municipal de Odivelas e que lhe forem 
atribuídos.  
 
Odivelas, 14 de Março de 2011. 

 
Por Delegação de Competências da Sr.ª Presidente da 

Câmara Municipal de Odivelas, exaradas no 
Despacho n.º 42/PRES/2011, de 3 de Janeiro 

O Vereador 
(Mário Máximo) 

 
 

DESPACHO N.º 16/VMM/2011 
 

Assunto: Revogação Despacho n.º 07/GVMM/2011 
 
Atenta a mobilidade da Dr.ª Natércia Alexandra Conde 
Garcia Bruno para o Gabinete de Auditoria Interna e de 
Avaliação do Desempenho, pelo presente Despacho 
revogo o Despacho n.º 07/VMM/2011.  
 
Odivelas, 18 de Março de 2011 

 
Por Delegação de Competências da Sr.ª Presidente da 

Câmara Municipal de Odivelas, exaradas no 
Despacho n.º 42/PRES/2011, de 3 de Janeiro 

O Vereador 
(Mário Máximo) 
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AVISOS 
 

 
 

AVISO 
CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

Aditamento ao Alvará de Loteamento N.º 3/2007 – B.º 
Quinta das Canoas – Pontinha 

 
Susana de Carvalho Amador, Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, ao abrigo do disposto no artigo 
27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com 
as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, 
de 4 de Junho, pela Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro e 
pelo Decreto-Lei 26/2010, de 30 de Março, 

fundamentando-se na deliberação tomada em sede da 25.ª 
Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas de 
07 de Dezembro de 2010 – ponto 5.1. da Ordem de 
Trabalhos – Proposta de aprovação de alteração ao Alvará 
de Loteamento n.º 3/2007 relativa aos lotes 28 e 66 que 
mereceu aprovação por unanimidade, de acordo com o 
proposto nas informações n.º 41/IF/DRU/DGOU/2010 
e n.º 52/MS/DGOU/DRU/2010, determina que se emita 
o presente aditamento ao Alvará de Loteamento 
identificado em epígrafe em nome Paulo Jorge Bento de 
Campos e Amadeu Amaro Fernandes para os lotes 28 e 
66 respectivamente.  
As alterações às especificações constantes do mencionado 
alvará, constam em Planta Síntese anexa, que constitui 
parte integrante do presente aditamento, são as seguintes: 

 
 
1. Parâmetros urbanísticos alterados 
 
 
 
1.1. Aos parâmetros Urbanísticos dos lotes 
 

  Os valores alterados foram representados a negrito 
 
 
 
1.2. Ao Quadro dos Índices Urbanísticos Totais  
 

 Alvará n.º 3/2007 Alteração ao Alvará n.º 3/2007 

Área de Implantação 10412 10482 

Área de Construção 21484 21659 

N.º de Fogos 95 93 

Índice de Construção 0,65 0,66 

Densidade Habitacional 28,96f/ha 28,35f/ha 

 Os valores alterados foram representados a negrito. 
 

Alvará n.º 3/2007 Alteração ao Alvará n.º3/2007 

Lote 
Área 
Lote 
(m²) 

Área 
Impl. 
(m²) 

Área 
Const. 
(m²) 

Nº 
Pisos 

Nº 
Fogos 

Usos 
Área 
Lote 
(m²) 

Área 
Impl. 
(m²) 

Área 
Const. 
(m²) 

Nº 
Pisos 

Nº 
Fogos 

Usos 

28 198 150 300 2 2 H 198 198 475 3+S 0 IND. 

66 239 90 180 2 1 H 239 112 180 2 1 H 
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Todas as restantes especificações constantes do aludido 
alvará de loteamento não sofreram qualquer alteração. 
 
Paços do Concelho, 14 de Fevereiro de 2011 
 

A Presidente da Câmara Municipal, 
 

(Susana de Carvalho Amador) 
 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 
 

AVISO 
ALVARÁ DE LICENÇA DE LOTEAMENTO 

N.º 6/ 2010/DLOP 
 
Nos termos do n.º 2 do artigo 78.º do Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações 
introduzidas pelo Decreto – Lei n.º177/2001, de 01 de 
Junho, torna-se público que a Câmara Municipal de 
Odivelas, emitiu em cinco de Novembro de dois mil e 
dez, o ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 
6/DLOP/2010, em nome de de Construções António 
Sousa e Silva, Lda., com o número de contribuinte 501 
652 329 e Silviconstroi – Sociedade de Construções, Lda., 
com o número de contribuinte 502 936 568, que titula a 
aprovação da operação de loteamento e respectivas obras 
de urbanização que incidem sobre o prédio denominado 
por “Troviscal” ou “ Troviscal de Baixo“ descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Odivelas sob o n.º 
3898, com a área de 7.760 m2, e inscrito na matriz sob o 
art. 86, secção C, da freguesia de Odivelas. ------------------- 
O estudo de loteamento referente ao processo n.º 
3976/LO, a planta síntese, o regulamento e os respectivos 
projectos das obras de urbanização que foram aprovados 
por deliberação da CMO de 19 de Dezembro de 2007, nas 
condições das informações técnicas constantes de fls. 601 
a 610, 611 e 612, respeitam o disposto no Plano Director 
Municipal em vigor, publicado no Diário da República, 1.ª 
série B, de 14/07/94, alterado e republicado através do 
Diário da República II Série, de 18/06/99, apresentando, 
de acordo com as plantas identificadas no ANEXO deste 
alvará, as seguintes características: ----------------------------- 
- Área de intervenção: 7.760,00 m2 ---------------------------- 
- Área total dos lotes: 2.625,20 m2 ----------------------------- 
- N.º de lotes: 2 ---------------------------------------------------- 
- Área de cedência para equipamento e espaços verdes de 
utilização colectiva: 3.620,80 m2 ------------------------------- 
- Área de cedência ao domínio público municipal: 
1.514,00 m2 -------------------------------------------------------- 
- Área total de construção: 5.432,00 m2 ---------------------- 
- Área de construção habitacional (sem estacionamentos): 
4.617,00 m2--------------------------------------------------------- 
- Área de construção de Actividades Económicas: 815,00 
m2 ------------------------------------------------------------------- 
- N.º de fogos: 36 ------------------------------------------------- 
- Densidade habitacional: 46,39 f/ha -------------------------- 
- Índice de construção: 0,70 ------------------------------------- 
- N.º de lugares de estacionamento interiores: 96------------ 

- N.º de lugares de estacionamento exteriores: 24------------ 
1. INFRAESTRUTURAS---------------------------------------- 
1.1 Rede Eléctrica – Através das cartas 1062/06/AROT 
de 27/06/06 e 102/07/OTPC-AA de 24/01/07 
constantes respectivamente de fls. 355 a 356 e a fls. 384, a 
L.T.E. remete o projecto de infra-estruturas eléctricas do 
loteamento devidamente visado, constante de fls. 270 a 
336 e de fls. 381 a 383, com termo de responsabilidade de 
fls. 331 a fls. 333, informando que o mesmo se encontra 
condicionado às alterações nele efectuadas por aqueles 
serviços. ------------------------------------------------------------ 
1.2 Rede de Água – De acordo com as informações dos 
Serviços Municipalizados de Loures, transmitida através 
do ofício n.º 3204, datado de 6/02/07, a fls. 410, o 
projecto apresentado está em condições de merecer 
aprovação, com alguns condicionamentos a ter em conta 
quando da execução da obra, constando o mesmo, 
devidamente visado de fls. 400 a 406 e termo de 
responsabilidade de fls. 407 a 409. ----------------------------- 
1.3 Rede de Esgotos Domésticos e Pluviais – De acordo 
com informação transmitida através do ofício n.º 3204, 
datado de 06/02/07, constante a fls. 410, os Serviços 
Municipalizados de Loures informam que o projecto 
apresentado está em condições de merecer aprovação, 
constando o mesmo, devidamente visado, de fls. 387 a 
396 e termo de responsabilidade de fls. 397 a 399. ---------- 
1.4 Rede Telecomunicações – Através do ofício 
313/092381/07/NPA/NITU06AA, datado de 
30/08/2007, constante de fls. 584 a 585, a PT remete o 
projecto da rede telefónica e TV Cabo do loteamento, de 
fls 570 a 583 e termo de responsabilidade a fls. 582, 
devidamente visado dado ter merecido parecer técnico 
favorável. ---------------------------------------------------------- 
1.5 Rede de Gás – Através do oficio da TCAP/971/7008 
datado de 04/05/07, a fls. 516, a Lisboagás remete o 
projecto da rede de gás combustível canalizado do 
loteamento, constante de fls. 462 a 515 com termo de 
responsabilidade de 514, o qual mereceu parecer favorável 
destes serviços em 8/10/07, conforme informação de fls. 
588 a 589. --------------------------------------------------------- 
1.6 Rede Viária – O projecto dos arruamentos consta de 
fls. 148 a fls. 157 e de fls.531 a 536 com termo de 
responsabilidade a fls. 537 e 538, tendo merecido parecer 
favorável destes serviços, conforme informação constante 
de fls. 591 (verso).------------------------------------------------- 
1.7 Sinalização – O projecto de sinalização consta de fls. 
517 a 522 com termo de responsabilidade a fls. 523 a 525, 
tendo merecido parecer favorável do DOMT, conforme 
informação constante de fls. 565 a 569, com algumas 
condicionantes a ter em conta quando da execução da 
obra.------------------------------------------------------------------ 
1.8 Arranjos Exteriores – O projecto de arranjos 
exteriores consta de fls. 171 a fls. 246 e fls. 422 a 457 com 
termo de responsabilidade de fls. 247 a 249, tendo 
merecido parecer favorável destes serviços em 15/10/07, 
conforme informação n.º 67/DPUPE/TP/07, constante 
de fls. 591, desde que seja acautelado o aspecto aí referido.  
1.9 Resíduos Sólidos – Através do oficio n.º 18174, datado 
de 10/07/07, constante de fls. 564, os Serviços 
Municipalizados de Loures, remetem o registo n.º 21877 
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de 30/05/07, constante de fls. 545 a 563, que deveria ter 
acompanhado o oficio n.º 13943 de 24/05/07 onde é 
prestado parecer e dadas as indicações e localização dos 
contentores de deposição de resíduos sólidos urbanos a 
utilizar no local. ---------------------------------------------------- 
2. CAUÇÃO ------------------------------------------------------- 
Foi prestada, conforme o n.º 2 do artigo 54.º do Decreto-
Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações 
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 177/01, caução no valor 
de 386.600,00€ (trezentos e oitenta e seis mil e seiscentos 
euros), mediante a constituição de hipoteca voluntária do 
lote um sem vencimento de juros, a favor do Município 
de Odivelas, destinada a garantir a boa e regular execução 
das obras de urbanização a realizar no presente 
loteamento. -------------------------------------------------------- 
3. CONDIÇÕES PARTICULARES DO ALVARÁ ------- 
3.1 É autorizada a constituição de 2 lotes, numerado de 1 
e 2, com as áreas e características indicadas na planta de 
síntese constante a fls. 124, e que faz parte integrante 
deste alvará. -------------------------------------------------------- 
3.2 É cedida para a integração no domínio público, a área 
de 1.514,00 m2 destinada a arruamentos, estacionamentos 
e passeios. A integração destas áreas no domínio público 
far-se-á por afectação. -------------------------------------------- 
3.3 É cedida para integração no domínio público, 
destinada a espaços verdes de utilização colectiva a área de 
2.575,80 m2, constituindo obrigação do titular do alvará o 
seu arranjo de acordo com o estabelecido no projecto de 
arranjos exteriores. A integração desta área no domínio 
público far-se-á por afectação. ---------------------------------- 
3.4 È cedida para equipamento de utilização colectiva a 
parcela designada por EQ1 na planta síntese, com área de 
1.045,00 m2. A integração desta área no domínio público 
far-se-á por afectação. ------------------------------------------- 
3.5 É obrigação do titular do alvará o arranjo e tratamento 
da Parcela EQ1 de acordo com o projecto de arranjos 
exteriores e com indicação destes serviços. ------------------- 
3.6 O projecto de arranjos exteriores, desde que abranja a 
servidão da linha de água, deverá ter parecer 
favorável/aprovação por parte da CCDRLVT. Este 
parecer condicionará a autorização de construção e a 
recepção provisória das obras de urbanização. -------------- 
3.7 È obrigação do titular do alvará a vedação da parcela 
cedida para equipamento até à recepção provisória. Esta 
vedação deverá ser em rede de arame plastificado à cor 
verde, com 2,0 metros de altura no mínimo. ----------------- 
3.8 No presente alvará considera-se que a construção dos 
dois edifícios será executada em duas fases, integrando-se 
a 1ª Fase nas obras de infra-estrutura do loteamento e a 2ª 
Fase nas obras de construção do edifício. A 1ª Fase será a 
estrutura dos edifícios até à cota da via que lhes dá acesso. 
A 2ª Fase corresponderá à execução dos edifícios acima da 
cota de soleira da mesma via. ----------------------------------- 
3.9 No presente alvará, devido à topografia do terreno e 
da via que o servirá, a construção das estruturas dos 
edifícios dos dois lotes até à cota da via de acesso (1ª Fase) 
deverá integrar-se nas obras de infra-estruturas do 
loteamento. O prosseguimento das obras de construção 
dos edifícios, acima da cota de soleira da via que lhes dá 
acesso (2ª Fase) só poderá ter lugar após conclusão das 

restantes obras de infra-estruturas, excluindo os arranjos 
exteriores e as camadas de desgaste dos arruamentos. ------ 
3.10 Para a execução das obras de urbanização é fixado o 
prazo de 3 anos. O prazo de garantia será de 5 anos ------- 
3.11 Deverá ser apresentada no prazo de 30 dias úteis 
declaração do técnico responsável pelo projecto de 
electricidade em como estão cumpridos os níveis médios 
de iluminação exigidos. ------------------------------------------ 
3.12 Sem prejuízo do prazo fixado para a conclusão das 
obras, o técnico responsável deverá comunicar 
atempadamente ao Município, as datas de início e término 
dos trabalhos, bem como qualquer alteração de vulto ao 
plano de trabalhos entregue. ------------------------------------ 
3.13 O titular do alvará terá de comunicar, antes de iniciar 
a obra ou cada uma das suas partes, a empresa ou 
empresas encarregues da sua realização, especificando a 
natureza e valor dos trabalhos que cada uma delas 
realizará e identificando no alvará ou alvarás que habilitam 
a proceder à sua execução. -------------------------------------- 
3.14 É da competência do titular a demolição de todas as 
construções existentes na propriedade e realojamento de 
eventuais utentes das mesmas. ---------------------------------- 
4. CONDIÇÕES GERAIS DO ALVARÁ ------------------ 
4.1 É de competência do titular do alvará vedar toda a 
zona da obra, sem impedir o acesso a qualquer construção 
existente, garantindo a devida sinalização dos percursos, 
devendo a mesma permanecer assim até que a 
urbanização reúna as condições necessárias ao 
prosseguimento da 2ª Fase da construção dos edifícios. --- 
4.2 Os titulares dos lotes são responsáveis pela reparação 
das infra-estruturas eventualmente danificadas durante a 
construção dos edifícios não podendo ser emitida a 
autorização de utilização sem que se verifique a sua 
conveniente reparação. Nas situações mais delicadas o 
Município exigirá a apresentação prévia de garantia para 
essas obras.---------------------------------------------------------- 
4.3 Não poderão ser ocupados terrenos, exteriores á 
propriedade do loteamento, com estaleiro e/ou todo e 
qualquer material /equipamento referente às obras de 
urbanização. ------------------------------------------------------ 
4.4 É vedada a instalação de contentores ou quaisquer 
equipamentos, fixos ou amovíveis, alheios ao estrito 
âmbito da operação urbanística titulada pelo presente 
alvará, sem prejuízo da eventual autorização a título 
excepcional, com requerimento devidamente 
fundamentado.----------------------------------------------------- 
4.5 Em consequência das obras de urbanização, compete 
ao titular do alvará garantir a limpeza dos pavimentos 
envolventes ao loteamento e manter os mesmos em 
perfeitas condições de segurança e circulação. --------------- 
4.5 A admissão de comunicação prévia das construções 
fica condicionada à verificação, da demolição por parte do 
titular, de todas as construções preexistentes no terreno a 
lotear. -------------------------------------------------------------- 
4.6 Constitui obrigação do titular do alvará de loteamento, 
dentro do prazo estipulado no mesmo, a execução de 
todas as obras de urbanização de acordo com os projectos 
aprovados e nas condições impostas pelos serviços, ou 
entidades que intervieram na apreciação dos mesmos, bem 
como nas constantes nas condições deste alvará, e com as 
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instruções dos serviços técnicos que intervêm na sua 
fiscalização, incluindo trabalhos acessórios ou 
complementares que se venham a considerar necessários 
no decurso das obras. -------------------------------------------- 
4.7 Deverão ser asseguradas as convenientes ligações 
viárias e pedonais às áreas urbanas situadas na área 
envolvente ao loteamento, bem como outras obras de 
reparação resultantes da instalação da urbanização. --------- 
4.8 Em caso de necessidade de desvio de trânsito 
rodoviário, em consequência de execução de trabalhos 
inerentes às obras de urbanização, é da responsabilidade 
do titular a comunicação atempada do mesmo aos 
serviços de trânsito da Câmara Municipal e, em caso disso, 
à (s) empresa (s) de exploração de transportes públicos, 
devendo ser assegurados percursos alternativos 
devidamente sinalizados. ---------------------------------------- 
4.10 A sinalização vertical deverá ser colocada 
devidamente tapada, sendo a sua destapagem efectuada 
segundo indicações do DOMT/DIEU. ----------------------- 
4.11 O início da 2ª Fase da construção dos edifícios fica 
dependente das obras de infra-estruturas serem 
consideradas em adequado estado de execução, não 
incluindo os espaços verdes nem a camada de desgaste 
dos arruamentos. -------------------------------------------------- 
4.12 A 2ª Fase da construção dos edifícios só deverá 
iniciar-se quando estiver garantida a adução de água e a 
drenagem dos efluentes, o abastecimento de energia 
eléctrica incluindo a rede de iluminação pública, concluída 
a rede telefónica e de gás e garantida a acessibilidade 
rodoviária aos lotes respectivos. Os arruamentos deverão 
estar devidamente marginados por lancis e executados na 
totalidade, excepto no respeitante à camada de desgaste 
que poderá ser colocada posteriormente, desde que 
permitam o trânsito regular de veículos em boas 
condições de segurança. ----------------------------------------- 
4.13 O titular ficará obrigado durante a execução da obra 
a dar cumprimento ao constante no art. 11º do Regime de 
Operações de Gestão e Resíduos de Construção e 
Demolição, (Decreto-lei n.º 46/2008 de 12 de Março). ---- 
4.14 Previamente à autorização das construções deverá ser 
apresentado estudo conjunto dos alçados, para as zonas 
habitacionais, com especificação de materiais e cores. È 
obrigatório o seu cumprimento nos projectos dos 
edifícios.------------------------------------------------------------- 
4.15 Concluídas as obras de urbanização na sua totalidade 
(incluindo passeios, que perante a Câmara são da 
responsabilidade do urbanizador), o titular requererá à 
Câmara Municipal a sua recepção provisória, entregando 
com o requerimento telas finais do loteamento (à escala 
1:2000 e à escala do projecto), bem como telas finais dos 
projectos de infra-estruturas, acompanhadas de suporte 
digital quando existente. ---------------------------------------- 
4.16 O requerimento solicitando vistoria para efeitos de 
recepção provisória deverá ser acompanhado de planta do 
loteamento, sobre levantamento topográfico actualizado e 
ligado à rede geodésica nacional, com indicação dos 
trabalhos já realizados no respeitante a arranjos exteriores. 
Na planta referida deverão vir indicadas as cotas de soleira 
“definitivas” das construções a edificar.----------------------- 

4.17 A recepção provisória fica condicionada à prévia 
vedação dos lotes não construídos, em material adequado, 
de apresentação condigna e de durabilidade comprovada, 
constituindo encargo do titular do alvará a sua pronta 
substituição, durante o prazo de garantia, em caso de 
degradação física e/ou visual. Os materiais a empregar 
deverão ser previamente sujeitos à aprovação da 
fiscalização. ------------------------------------------------------- 
4.18 Independentemente da situação das obras de 
urbanização a Câmara Municipal reserva-se o direito de 
não proceder à recepção provisória das mesmas caso se 
verifique o incumprimento de alguma das cláusulas 
anteriores do presente alvará.------------------------------------ 
4.19 Durante o prazo de garantia, que terá início na data 
de homologação do auto de recepção provisória, o titular 
do alvará é responsável pela execução das obras de 
reparação/manutenção das infra-estruturas urbanísticas 
incluindo as zonas verdes, competindo-lhe custear todos 
os encargos inerentes com excepção do fornecimento de 
luz e água para regas e limpeza dos espaços públicos. ------ 
4. 20 Constitui encargo do proprietário de cada lote a 
reparação de eventuais danos causados nas infra-
estruturas aquando da construção do respectivo edifício, 
nomeadamente lancis e passeios, após a recepção 
provisória das obras de urbanização. -------------------------- 
4. 21 Em caso de pedido de redução de caução das obras 
de urbanização, este deverá ser instruído com planta do 
loteamento com indicação dos trabalhos já realizados, e 
medição e orçamento dos trabalhos por executar que 
integrem os projectos aprovados das obras de 
urbanização, com destrinça por especialidade das 
quantidades e valores respectivos, bem como 
calendarização dos mesmos. ------------------------------------ 
Em tudo o que não ficar expressamente regulado no 
presente alvará, vigorará a legislação aplicável, 
designadamente o Decreto-Lei n.º 555/99 de 16/12, com 
as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 177/01 de 
04 de Junho, bem como toda a legislação aplicável. -------- 
O referido processo, assim como todo o conteúdo das 
deliberações camarárias, estão disponíveis para consulta 
dos interessados no Departamento de Gestão e 
Ordenamento Urbanístico, sito na Avenida Amália 
Rodrigues, n.º 20 A, 2675-624 Odivelas, na Divisão de 
Licenciamento de Obras Particulares. ------------------------- 
Município de Odivelas, 30 de Novembro de 2010. --------- 
 

A Presidente da Câmara Municipal de Odivelas 
 

Susana de Carvalho Amador 
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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, através do despacho com a 
delegação de competências n.º. 42/PRES/2011, nos termos da 
Informação n.º 2641, de 2011.03.09, referente ao período de 17 
de Fevereiro a 9 de Março de 2011: 
 
EDOC/2011/11340 
Assunto: EDP – Facturação de Janeiro 2011 - Polidesportivo 
Despacho: 
Ao Sr. DDGFP, 
Pague-se. 
28-02-2011 
 
EDOC/2011/9318 
Assunto: de: EDP Serviço Universal S.A. (EDP Serviço 
Universal S.A.)   
33.363,78 
Despacho: 
Ao Sr. DDGFP, 
Pague-se. 
28-02-2011 
 
EDOC/2011/9140 
Assunto: Entrada/2011/4760 - de: 3M Portugal Lda (3M 
Portugal Lda)   
Factura nº 0562784 no valor de 1.917,71 
Despacho: 
Ao Sr. DGFP, 
Cabimente-se, comprometa-se e pague-se. 
28-02-2011 
 
EDOC/2011/8344 
Assunto: de: Império Bonança Companhia de Seguros S.A. 
(Império Bonança Companhia de Seguros S.A.) 563,43 
Despacho: 
Ao Sr. DGFP, 
Cabimente-se, comprometa-se e pague-se. 
28-02-2011 
 
EDOC/2011/3205 
Assunto: Entrada/2011/1586 - de: SMAS Serviços 
Municipalizados Loures (SMAS Serviços Municipalizados 
Loures) Envio de relação e Facturas 
Despacho: 
Ao Sr. DDGFP, 
Pague-se. 
28-02-2011 
 
EDOC/2010/70805 
Assunto: de: SMAS Serviços Municipalizados Loures (SMAS 
Serviços Municipalizados Loures)   
Envio de Relação e Facturas valor 105.260,34 euros 
Despacho: 
Ao Sr. DDGFP, 
Pague-se. 

28-02-2011 
 
EDOC/2011/1866 
Assunto: Entrada/2011/986 - de: CTT-Correios de Portugal, 
S.A. (CTT-Correios de Portugal, S.A.)   
 4324,33 
Despacho: 
Ao Sr. DDGFP, 
Pague-se. 
28-02-2011 
 
EDOC/2009/64215 
Assunto: Nuno Miguel Silva Pinheiro O assunto não pode ter 
mais do que 250 caracteres! Campo obrigatório   
Despacho: 
Ao DGFP/DGP, 
Concordo. 
Ofício n.º 2011/04924 segue assinado. 
03-03-2011 
 
EDOC/2011/13868 
Assunto: de: DAJG-DP (Helena Vilafanha/DGFP)   Alteração 
de titularidade de contrato EDP e SMAS - referente 
Despacho: 
Ao Sr. DMGAG, 
Concordo. 
Ofícios nºs 2011/5628 e 2011/5650 seguem assinados 
09-03-2011 
 
EDOC/2010/41701 
Assunto: David Aníbal Rodrigues - 541/ODV/06 Proposta de 
arquivamento do processo O assunto não pode ter mais do que 
250 caracteres! Campo obrigatório   
Despacho: 
Ao Sr. DMGAG, 
Considerando que a inércia processual se mantém desde 
28/04/2010 por causa imputável à requerente e que a 
inexistência de impulso processual por parte desta não permite 
que o processo prossiga, declaro deserto o presente 
procedimento; 
Atendendo a que a requerente já foi notificada, em sede de 
audiência prévia, da intenção de se declarar deserto o 
procedimento e manteve o comportamento silente, determina-se 
que o presente despacho se torne definitivo de imediato, com o 
consequente arquivamento do processo. 
09-03-2011 
 
EDOC/2010/41693 
Assunto:  de: CTA Componentes Técnicos Auto Lda (CTA 
Componentes Técnicos Auto Lda)   
369/ODV/04 Proposta de arquivamento do processo 
Despacho: 
Ao Sr. DMAGAG, 
Considerando a inércia processual por causa imputável à 
requerente e que a inexistência de impulso processual por parte 
desta não permite que o processo prossiga, declaro deserto o 
presente procedimento; 
Atendendo a que a requerente já foi notificada, em sede de 
audiência prévia, da intenção de se declarar deserto o 
procedimento e manteve o comportamento silente, determina-se 
que o presente despacho se torne definitivo de imediato, com o 
consequente arquivamento do processo. 
 
EDOC/2010/41718 
Assunto: de: PAKTASTE - Comercio de Produtos Alimentares, 
Ldª (PAKTASTE - Comercio de Produtos Alimentares, Ldª)   
COM/2007/37 Proposta de arquivamento do processo  
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Despacho: 
Ao Sr. DMGAG, 
Considerando que a inércia processual se mantém desde 
28/04/2010 por causa imputável à requerente e que a 
inexistência de impulso processual por parte desta não permite 
que o processo prossiga, declaro deserto o presente 
procedimento; 
Atendendo a que a requerente já foi notificada, em sede de 
audiência prévia, da intenção de se declarar deserto o 
procedimento e manteve o comportamento silente, determina-se 
que o presente despacho se torne definitivo de imediato, com o 
consequente arquivamento do processo. 
04-03-2011 
 
EDOC/2010/47011 
Assunto: de: Teixeira Borges & Branco Lda (Teixeira Borges & 
Branco Lda)  92/ODV/01 Proposta de arquivamento do 
processo 
Despacho: 
Ao Sr. DMGAG, 
Considerando que a inércia processual se mantém desde 
12/05/2010 por causa imputável à requerente e que a 
inexistência de impulso processual por parte desta não permite 
que o processo prossiga, declaro deserto o presente 
procedimento; 
Atendendo a que a requerente já foi notificada, em sede de 
audiência prévia, da intenção de se declarar deserto o 
procedimento e manteve o comportamento silente, determina-se 
que o presente despacho se torne definitivo de imediato, com o 
consequente arquivamento do processo. 
09-03-2011 
 
EDOC/2010/47009 
Assunto: Friponti - Produtos Alimentares, Lda (Friponti - 
Produtos Alimentares, Lda)   
313/ODV/03 Proposta de arquivamento do processo 
Despacho: 
Ao Sr. DMGAG, 
Considerando que a inércia processual se mantém desde 
23/10/2003 por causa imputável à requerente e que a 
inexistência de impulso processual por parte desta não permite 
que o processo prossiga, declaro deserto o presente 
procedimento; 
Atendendo a que a requerente já foi notificada, em sede de 
audiência prévia, da intenção de se declarar deserto o 
procedimento e manteve o comportamento silente, determina-se 
que o presente despacho se torne definitivo de imediato, com o 
consequente arquivamento do processo. 
09-03-2011 
 
EDOC/2010/41703 
Assunto: de: Aline Carim Mendonça Monteiro Fernandes - 
520/ODV/06 Proposta de arquivamento do processo 
Despacho: 
Ao Sr. DMGAG, 
Considerando que a inércia processual se mantém desde 
31/07/2006 por causa imputável à requerente e que a 
inexistência de impulso processual por parte desta não permite 
que o processo prossiga, declaro deserto o presente 
procedimento; 
Atendendo a que a requerente já foi notificada, em sede de 
audiência prévia, da intenção de se declarar deserto o 
procedimento e manteve o comportamento silente, determina-se 
que o presente despacho se torne definitivo de imediato, com o 
consequente arquivamento do processo. 
09-03-2011 
 

EDOC/2010/41691 
Assunto: de: Frumix Comércio de Frutas Lda (Frumix Comércio 
de Frutas Lda)   
236/ODV/03 Proposta de arquivamento do processo 
Despacho: 
Ao Sr. DMGAG, 
Considerando a inércia processual por causa imputável à 
requerente e que a inexistência de impulso processual por parte 
desta não permite que o processo prossiga, declaro deserto o 
presente procedimento; 
Atendendo a que a requerente já foi notificada, em sede de 
audiência prévia, da intenção de se declarar deserto o 
procedimento e manteve o comportamento silente, determina-se 
que o presente despacho se torne definitivo de imediato, com o 
consequente arquivamento do processo. 
09-03-2011 
 
EDOC/2010/47051 
Assunto: OFFICE PLUS, LDA (OFFICE PLUS, LDA) - 
COM/2007/5 Proposta de arquivamento do processo 
Despacho: 
Ao Sr. DMGAG, 
Considerando que a inércia processual se mantém desde 
12/05/2010 por causa imputável à requerente e que a 
inexistência de impulso processual por parte desta não permite 
que o processo prossiga, declaro deserto o presente 
procedimento; 
Atendendo a que a requerente já foi notificada, em sede de 
audiência prévia, da intenção de se declarar deserto o 
procedimento e manteve o comportamento silente, determina-se 
que o presente despacho se torne definitivo de imediato, com o 
consequente arquivamento do processo. 
09-03-2011 
 
EDOC/2010/44857 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 
2186/OP+308/ODV/03 - Comunicação de Instalação de 
Estabelecimento 
Despacho: 
Ao Sr. DMGAG, 
Concordo. 
Segue ofício comunicando a validade da mencionada declaração 
prévia e manifestando a concordância com o horário de 
funcionamento pretendido. 
09-03-2011 
 
EDOC/2010/58925 
Assunto: de: Neiva Jose da Silva – e-atendimento de 
Licenciamentos / COM/2010/4 -  junção   
Despacho: 
Ao Sr. DMGAG, 
Concordo. 
Segue ofício comunicando a validade da mencionada declaração 
prévia e manifestando a concordância com o horário de 
funcionamento pretendido. 
09-03-2011 
 
EDOC/2010/41238 
Assunto: de: Virgínia da Conceição Costa Martins   
e-atendimento de Licenciamentos / COM/2010/2 - DP 
mudança de   
Despacho: 
Ao Sr. DMGAG, 
Concordo. 
Segue ofício comunicando a validade da mencionada declaração 
prévia e manifestando a concordância com o horário de 
funcionamento pretendido. 
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09-03-2011 
 
EDOC/2010/39856 
Assunto: de: Maria Luisa Purificação Reis - e-atendimento de 
Licenciamentos / 35961/OCP/OC + 429 
Despacho: 
Ao Sr. DMGAG, 
Concordo. 
Segue ofício comunicando a validade da mencionada declaração 
prévia e manifestando a concordância com o horário de 
funcionamento pretendido. 
09-03-2011 
 
EDOC/2010/42936 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 
1730/OCP+COM/2008/8- Entrega declaração prévia alteração 
de actividade, mudança de entidade exploradora 
Despacho: 
Ao Sr. DMGAG, 
Concordo. 
Segue ofício comunicando a validade da mencionada declaração 
prévia e manifestando a concordância com o horário de 
funcionamento pretendido. 
09-03-2011 
 
EDOC/2010/25276 
Assunto: de: Maria Adélia de Almeida - e-atendimento de 
Licenciamentos / 38476/OCP - Entrega   
Despacho: 
Ao Sr. DMGAG, 
Concordo. 
Segue ofício comunicando a validade da mencionada declaração 
prévia e manifestando a concordância com o horário de 
funcionamento pretendido. 
09-03-2011 
 
EDOC/2010/51795 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 10383/OCP - 
Pedido de Junção de Declaração Prévia 
Despacho: 
Ao Sr. DMGAG, 
Concordo. 
Segue ofício comunicando a validade da mencionada declaração 
prévia e manifestando a concordância com o horário de 
funcionamento pretendido. 
09-03-2011 
 
EDOC/2010/46311 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 4854/OP - 
comunicação de instalação de estabelecimento de prestação de 
serviços e pedido de horário de funcionamento 
Despacho: 
Ao Sr. DMGAG, 
Concordo. 
Segue ofício comunicando a validade da mencionada declaração 
prévia e manifestando a concordância com o horário de 
funcionamento pretendido. 
09-03-2011 
 
EDOC/2010/59664 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 31227/OCP - 
Declaração Prévia de Instalação de Estabelecimento - Instituto 
de Beleza e Cabeleireiro + Horário de Funcionamento 
Despacho: 
Ao Sr. DMGAG, 
Concordo. 

Segue ofício comunicando a validade da mencionada declaração 
prévia e manifestando a concordância com o horário de 
funcionamento pretendido. 
09-03-2011 
 
EDOC/2010/65163 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 20432/OCP - 
Declaração Prévia de Instalação de Estabelecimento de 
Cabeleireiro 
Despacho: 
Ao Sr. DMGAG, 
Concordo. 
Segue ofício comunicando a validade da mencionada declaração 
prévia e manifestando a concordância com o horário de 
funcionamento pretendido. 
09-03-2011 
 
EDOC/2010/49527 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Entrega de 
Mod.6+Mod.5+ DPProcesso 11423 
Despacho: 
Ao Sr. DMGAG, 
Concordo. 
Segue ofício comunicando a validade da mencionada declaração 
prévia e manifestando a concordância com o horário de 
funcionamento pretendido. 
09-03-2011 
 
EDOC/2010/55328 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Proc obras 32088 - 
Declaração Prévia e pedido de horário de funcionamento 
Despacho: 
Ao Sr. DMGAG, 
Concordo. 
Segue ofício comunicando a validade da mencionada declaração 
prévia e manifestando a concordância com o horário de 
funcionamento pretendido. 
09-03-2011 
 
EDOC/2010/51795 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 10383/OCP - 
Pedido de Junção de Declaração Prévia 
Despacho: 
Ao Sr. DMGAG, 
Concordo. 
Segue ofício comunicando a validade da mencionada declaração 
prévia e manifestando a concordância com o horário de 
funcionamento pretendido. 
09-03-2011 
 
EDOC/2010/40450 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 31845/OCP/OC - 
Declaração Prévia de Instalação + Pedido de Horário de 
Funcionamento 
Despacho: 
Ao Sr. DMGAG, 
Concordo. 
Segue ofício comunicando a validade da mencionada declaração 
prévia e manifestando a concordância com o horário de 
funcionamento pretendido. 
09-03-2011 
 
EDOC/2010/37458 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / COM/2009/47 - 
Declaração Prévia de Modificação + pedido de horário de 
funcionamento 
Despacho: 
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Ao Sr. DMGAG, 
Concordo. 
Segue ofício comunicando a validade da mencionada declaração 
prévia e manifestando a concordância com o horário de 
funcionamento pretendido. 
09-03-2011 
 
EDOC/2010/26014 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 35728/OCP - 
Pedido de horario de funcionamento 
Despacho: 
Ao Sr. DMGAG, 
Concordo com o horário de funcionamento proposto. 
09-03-2011 
 
EDOC/2010/13317 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Rectificação de 
horário 
Despacho: 
Ao Sr. DMGAG, 
Concordo com o horário de funcionamento requerido. 
09-03-2011 
 
EDOC/2011/2534 
Assunto: de: EcaTotalinspe SA (EcaTotalinspe SA) 
Despacho: 
Ao DGFP/DF 
Para efeitos de cabimentação, compromisso e pagamento. 
09-03-2011 
 
EDOC/2010/72410 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 35378 - pedido de 
alargamento de horário de funcionamento 
Despacho: 
Ao Sr. DMGAG, 
Concordo com o horário de funcionamento requerido. 
09-03-2011 
 
EDOC/2010/8245 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Entrega de 
Declaração Prévia/ Processo nº REST/2010/25Pedido de 
Horário de Funcionamento comunicação de Instalação 
Despacho: 
Ao Sr. DMGAG, 
Defere-se o pedido de emissão de autorização de utilização para 
a actividade de bebidas, condicionado ao pagamento da taxa 
devida; 
Concorda-se com o horário de funcionamento requerido; 
Considera-se válida a declaração prévia entregue em 7 de 
Fevereiro de 2011, e determina-se que da mesma seja dado 
conhecimento à DGAE, em Mapa mensal; 
Remeta-se o presente processo para Arquivo Municipal, logo 
que o mesmo se mostre concluído e extinto. 
09-03-2011 
 
EDOC/2011/2534 
Assunto: de: EcaTotalinspe SA (EcaTotalinspe SA) – Envio de 
factura 
Despacho: 
Ao DGFP/DF 
Para efeitos de cabimentação, compromisso e pagamento. 
09-03-2011 
 
EDOC/2010/35540 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Pedido de horário 
de funcionamento 
Despacho: 

Ao Sr. DMGAG, 
Concordo com o horário de funcionamento proposto. 
09-03-2011 
 
 
 
Decisões com eficácia externa tomadas pelo Vereador 
Mário Máximo, ao abrigo das competências subdelegadas 
pela Presidente de Câmara Municipal de Odivelas, através 
do despacho com a subdelegação de competências n.º. 
42/PRES/2011 nos termos da Informação n.º 2642, de 
2011.03.09, referente ao período de 17 de Fevereiro a 9 de 
Março de 2011: 
 
EDOC/2011/614 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Pedido de 
averbamento à licença emitida em nome de Joaquim Pereira e 
Rodrigues Auto Táxis, ldª a favor de Vila Coroada- Táxi, Ldª 
Despacho: 
Ao Sr. DMGAG, 
Defere-se o averbamento requerido, condicionado ao pagamento 
da taxa identificada. 
03-03-2011 
 
EDOC/2011/8766 
Assunto: Pedido de licenciamento – Concerto João Bosco & 
Vinícios 
Despacho: 
Ao Sr. DMGAG, 
Indefere-se. 
24-02-2011 
 
EDOC/2011/2203 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Pedido de Emissão 
do Cartão de vendedor Ambulante 
Despacho: 
Ao Sr. DMGAG, 
Concordo. 
Defere-se a renovação requerida, condicionada ao pagamento da 
taxa devida. 
03-03-2011 
 
EDOC/2010/71641 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Pedido de 2ª Via 
de cartão de vendedor ambulante 29/2007 
Despacho: 
Ao Sr. DMGAG, 
Concordo. 
Defere-se a emissão do cartão de vendedor ambulante requerido, 
condicionado ao pagamento da diferença entre o valor das taxas 
pagas e o valor de taxas devido. 
03-03-2011 
 
EDOC/2011/3203 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Pedido de 
renovação de licença para o exercício de actividade de vendedor 
ambulante + pedido de renovação de cartão 
Despacho: 
Ao Sr. DMGAG, 
Concordo. 
Defere-se a renovação requerida, condicionada ao pagamento da 
taxa devida. 
03-03-2011 
 
EDOC/2011/9226 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Pedido de 
exercicio da actividade de Venda Ambulante 
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Despacho: 
Ao Sr. DMGAG, 
Concordo. 
Defere-se o pedido, condicionado ao pagamento da taxa devida. 
03-03-2011 
 
EDOC/2010/9615 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Revalidação da 
Licença de Condução ODV300432 
Despacho: 
Ao Sr. DMGAG, 
Defere-se a renovação da licença de condução de ciclomotor 
requerida, com prazo de validade até ao dia 03/05/2013, 
condicionada ao pagamento da taxa devida. 
09-03-2011 
 
EDOC/2010/8245 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Entrega de 
Declaração Prévia/ Processo nº REST/2010/25Pedido de 
Horário de Funcionamento Comunicação de Instalação 
Despacho: 
Ao Sr. DMGAG, 
Defere-se o pedido de emissão de autorização de utilização para 
a actividade de bebidas, condicionado ao pagamento da taxa 
devida; 
Concorda-se com o horário de funcionamento requerido; 
Considera-se válida a declaração prévia entregue em 7 de 
Fevereiro de 2011, e determina-se que da mesma seja dado 
conhecimento à DGAE, em Mapa mensal; 
Remeta-se o presente processo para Arquivo Municipal, logo 
que o mesmo se mostre concluído e extinto. 
09-03-2011 
 
EDOC/2009/79712 
Assunto: Processo n.º 144/ODV/02 - Estabelecimento de 
Restauração e Bebidas, sito na Rua Vieira da Silva, n.º 14, Loja A 
- Urbanização da Quinta Nova - Odivelas 
Despacho: 
Ao Sr. DMGAG, 
Considerando que o presente procedimento mantém em inércia 
processual desde 09/02/2006 por causa imputável à requerente e 
atendendo à existência de novo processo de licenciamento para 
o estabelecimento sito na mesma morada, apresentado por novo 
explorador, declaro a extinção do processo n.º 144/ODV/02 
por inutilidade superveniente, com dispensa de audiência prévia 
nos termos com os fundamentos aduzidos em sede de instrução 
processual. 
09-03-2011 
 
EDOC/2011/10668 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / REST/2009/16 - 
junção de elementos 
Despacho: 
Ao Sr. DMGAG, 
Aprovo Alvará n.º 2/2011, que segue assinado 
09-03-2011 
 
EDOC/2010/12373 
Assunto: Restrição de horário de funcionamento do CC café bar 
Despacho: 
Ao Sr. DMGAG, 
Aprovo Alvará de Autorização de Utilização para 
Estabelecimento de Bebidas n.º 1/2011, que segue assinado. 
09-03-2011 
 
EDOC/2011/7376 

Assunto: MARIA ISAURA COSTA PORFIRIO - e-
atendimento de Licenciamentos / 5116/84 - pedido de 
apreciação de Dec Prévia 
Despacho: 
Ao Sr. DMGAG, 
Aprovo Alvará n.º 5/2011 que segue assinado; 
Notifique-se a interessada, dando-lhe conhecimento de que a 
declaração prévia entregue não poderá prosseguir com os efeitos 
pretendidos e concedendo-lhe prazo para entrega de nova DP 
para os efeitos do disposto no art. 11º do DL n.º 234/2007. 
09-03-2011 
 
EDOC/2010/60991 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Processo de táxi nº 
17/2003Averbamento `a Licença pra veiculo com a matrícula 
03-70-DV marca Mercedes C180Averbamento à licença emitida 
em nome de José Augusto Lages, Ldª. a favor de Monteiro e 
Neto, Ldª. 
Despacho: 
Ao Sr. DMGAG, 
Deferem-se os averbamentos requeridos, condicionados ao 
pagamento das taxas devidas. 
09-03-2011 
 
EDOC/2009/52767 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Procº 
196/ODV/02 - Junção de elementos 
Despacho: 
Ao Sr. DMGAG, 
Defere-se o pedido de autorização de utilização para 
estabelecimento de restauração e bebidas, condicionado ao 
prévio pagamento da taxa devida; 
Concorda-se com horário de funcionamento requerido; 
Determina-se que no título de autorização de utilização seja 
registada a advertência constante em informação / parecer 
técnico da DFM/STR. 
09-03-2011 
 
 
 

 

DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 
 

 
 
Decisões tomadas pelo Chefe da Divisão de Desenvolvimento 
Desportivo, ao abrigo das competências subdelegadas pelo 
Vereador Hugo Martins, através do despacho de subdelegação 
de competências n.º. 01/VHM/2011, de 3 de Janeiro de 2011, 
nos termos da Informação n.º Interno/2011/2758, de 
2011.03.11, referente ao período de 31 de Janeiro a 28 de 
Fevereiro de 2011:  
 
Edoc/2011/7761 
Entrada/2011/1403 de 2011-02-04 
Assunto: Aquisição de Relógios de Ponto Biométrico. 
Despacho do Chefe da Divisão de Desenvolvimento 
Desportivo, Dr. Carlos Alexandre Lérias: De acordo. 
À consideração do Sr. Vereador Hugo Martins, com proposta de 
envio da presente informação ao DGFP/DA, para efeitos de 
aquisição. 
Data: 8-02-2011 
 
Edoc/2011/7587 
Entrada/2011/ 4012 de 03-02-2011 
Assunto: Participar em provas. 
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Despacho do Chefe da Divisão de Desenvolvimento 
Desportivo, Dr. Carlos Alexandre Lérias: De acordo com o 
informado. 
Ao GCMA_GAC para efeitos de resposta ao requerente 
Data: 8-02-2011 
 
Edoc/2011/8838 
Interno/2011/ 2188 de 23-02-2011 
Assunto: Substituição das mangueiras do gás da Quinta das 
Águas Férreas. 
Despacho do Chefe da Divisão de Desenvolvimento 
Desportivo, Dr. Carlos Alexandre Lérias:  
De acordo. Ao DGFP/DF, para efeitos de cabimento, 
compromisso e pagamento. 
Data: 23-02-2011 
 
Edoc/2011/3485 
Interno/2011/ 2194 de 23-02-2011 
Assunto: Clube do Movimento – Vertente Sul – Pagamento de 
facturas Janeiro 2011 à Municipália, E.M. 
Despacho do Chefe da Divisão de Desenvolvimento 
Desportivo, Dr. Carlos Alexandre Lérias:  
T.C. À consideração do Sr. Vereador Hugo Martins, com 
proposta de envio da presente informação ao DGFP/DF, para 
efeitos de pagamento. 
Data: 24-02-2011 
 
Edoc/2011/8618 
 
Interno/2011/ 4547 de 08-02-2011 
Assunto: Odivelas Futebol Clube: Alteração de data da 
deslocação de 19 de Fevereiro para 26 de Fevereiro 2011 
Despacho do Chefe da Divisão de Desenvolvimento 
Desportivo, Dr. Carlos Alexandre Lérias:  
T.C.  
À consideração do Sr. Vereador Hugo Martins, com proposta de 
envio da presente informação a reunião de câmara, para 
deliberação. 
Segue processo em formato papel. 
Data: 10-02-2011 
 
Edoc/2011/8997 
Interno/2011/ 1640 de 10-02-2011 
Assunto: Pedido de reparação de duas motorroçadoras da QAF. 
Despacho do Chefe da Divisão de Desenvolvimento 
Desportivo, Dr. Carlos Alexandre Lérias: T.C. 
À consideração do Sr. VHM, com proposta de envio ao 
DGFP/DA, para aquisição de serviço de reparação de duas 
máquinas motorroçadoras da QAF. 
Data: 10-02-2011 
 
Edoc/2011/9075 de 10-02-2011 
Assunto: Iniciativa - Coração Activo - 22 de Fevereiro - Pavilhão 
Multiusos de Odivelas - solicitação de equipamento de som e 
divulgação. 
Despacho do Chefe da Divisão de Desenvolvimento 
Desportivo, Dr. Carlos Alexandre Lérias: De acordo. Ao 
GCMA/ER, para informar sobre disponibilidade, tendo em 
atenção o informado na etapa anterior. Anexa-se igualmente 
ficha de iniciativa na etapa 3. 
Data: 11-02-2011 
 
Edoc/2011/9303 de 10-02-2011 
Assunto: Recibo do Prémio no valor de € 990,66 a favor de João 
Manuel Cruz Bernardino. 
Despacho do Chefe da Divisão de Desenvolvimento 
Desportivo, Dr. Carlos Alexandre Lérias: T.C. 

Ao DGFP/DGP, para análise, tendo em atenção o informado 
na etapa anterior 
Data: 15-02-2011 
 
Edoc/2011/9308 
Interno/2011/1711 de 11-02-2011 
Assunto: Proposta de Programa Manhãs Desportivas. 
Despacho do Chefe da Divisão de Desenvolvimento 
Desportivo, Dr. Carlos Alexandre Lérias: De acordo com o 
proposto.  
À consideração do Sr.VHM, a aprovação da implementação do 
programa Manhãs Desportivas e procedimentos subsequentes, 
tendo em atenção o proposto na informação anexa à etapa 1. 
Data: 11-02-2011 
 
Edoc/2011/9835  
Entrada /2011/5141 de 14-02-2011 
Assunto: Trabalho de Área de Projecto da Escola Secundaria da 
Ramada. 
Despacho do Chefe da Divisão de Desenvolvimento 
Desportivo, Dr. Carlos Alexandre Lérias: T.C. 
Ao DEJC/DDS/SDJ_ER para informar sobre disponibilidade, e 
posteriormente remeter ao DAT/DTO. 
Data: 15-02-2011 
 
Edoc/2011/9939 de 15-02-2011 
Assunto: Pedido de Resolução de situação referente ao Pavilhão 
Gimnodesportivo do Complexo Escolar de Porto Pinheiro. 
Despacho do Chefe da Divisão de Desenvolvimento 
Desportivo, Dr. Carlos Alexandre Lérias: T.C. 
Ao Sr. VHM, para conhecimento de que o parecer por parte do 
Agrupamento relativamente à proposta que foi entregue no dia 
21 para apreciação, foi positivo, pelo que já está a ser preparado 
processo para deliberação na próxima RC. 
Data: 25-02-2011 
 
Edoc/2011/10416 
Interno/2011/1914 de 16-02-2011 
Assunto: Clube do Movimento - aquisição de rádios. 
Despacho do Chefe da Divisão de Desenvolvimento 
Desportivo, Dr. Carlos Alexandre Lérias: De acordo com o 
proposto. À consideração do Sr.VHM, com proposta de envio 
ao DGFP/DA, para efeitos de aquisição de rádios. 
Data: 18-02-2011 
 
Edoc/2011/10475 
Interno/2011/1948 de 16-02-2011 
Assunto: Aquisição de Equipamentos Desportivos - Tapetes de 
Ginástica e Plinto Piramidal de Madeira. 
Despacho do Chefe da Divisão de Desenvolvimento 
Desportivo, Dr. Carlos Alexandre Lérias: De acordo. À 
consideração do Sr. Vereador  Hugo Martins, Com proposta de 
envio da presente informação ao DGFP/DA, para efeitos de 
aquisição. 
Data: 17-02-2011 
 
Edoc/2011/10693 
Saída/2011/4372 de 16-02-2011 
Assunto: Campos de Férias - Pedido de renovação de alvará n.º 
479/2008. 
Despacho do Chefe da Divisão de Desenvolvimento 
Desportivo, Dr. Carlos Alexandre Lérias: De acordo. 
Ao Sr. Vereador Hugo Martins para assinatura em caso de 
concordância. 
Data: 18-02-2011 
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Edoc/2011/11088 
Interno/2011/2000 de 18-02-2011 
Assunto: Aquisição de Pilhas. 
Despacho do Chefe da Divisão de Desenvolvimento 
Desportivo, Dr. Carlos Alexandre Lérias: De acordo. 
Ao DGFP/DA, para efeitos de aquisição de pilhas. 
Data: 21-02-2011 
 
Edoc/2011/11541 
Interno/2011/2133 de 22-02-2011 
Assunto: Aquisição de bens para a Quinta das Águas Férreas. 
Despacho do Chefe da Divisão de Desenvolvimento 
Desportivo, Dr. Carlos Alexandre Lérias: De acordo. 
À consideração do Sr. Vereador  Hugo Martins, com proposta 
de envio da presente informação ao DGFP/DA, para efeitos de 
aquisição de bens para a Q.A.F. 
Data: 23-02-2011 
 
 
 
 
 
 


