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CCÂÂMMAARRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  
 

 
 

1111..ªª  RREEUUNNIIÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  
 

RReeaalliizzaaddaa  eemm  44  ddee  JJuunnhhoo  ddee  22000088  
 
 
 
 

DDEELLIIBBEERRAAÇÇÕÕEESS  
 

 
 
 

VOTO DE LOUVOR 
 

 
 

VOTO DE LOUVOR A ALEXANDRE MANUEL DIAS SEGUNDO 
 

“A entrega abnegada de cidadãos à defesa da segurança, à 
protecção e ao bem-estar público deve ser reconhecida, 
enaltecida e incentivada. A coragem, a determinação e o 
altruísmo que os Bombeiros Voluntários demonstram nas 
acções que desenvolvem, merece o elogio e a gratidão das 
populações que servem. 
 
Pois, ser Bombeiro Voluntário é uma enorme prova de 
humanismo e altruísmo e constitui, certamente, um dos 
maiores actos de cidadania. 
 
O cidadão Alexandre Manuel Dias Segundo é um 
exemplo inequívoco desses desígnios, bem como da 
enorme dedicação e da grande coragem que, desde 18 de 
Dezembro de 1981, tem colocado continuamente à 
disposição da corporação dos Bombeiros Voluntários da 
Pontinha e da população do Concelho de Odivelas, em 
particular da Freguesia da Pontinha. 
 
Ao longo destes 27 anos, o cidadão Alexandre Segundo 
tem sido um modelo pela coragem, competência técnica e 
também capacidade de decisão e de comando que tem 
demonstrado nas diferentes funções e nos postos que tem 
ocupado na hierarquia da sua corporação, nomeadamente 
no período compreendido entre o dia 27 Março de 2001 
até ao passado dia 5 de Maio 2008, ao longo do qual 
desempenhou exemplarmente as funções de 1º 
Comandante dos Bombeiros Voluntários da Pontinha. 
 
Lamentamos o pedido de exoneração apresentado pelo, 
agora, ex-Comandante Alexandre Segundo, não obstante 
compreendermos e aceitarmos a opção tomada e os 
motivos que levam a tal decisão. 
 
Contudo, sabemos que poderemos continuar a contar 
com a sua experiência, competência, o aprumo e a 

dedicação que sempre pautou a sua carreira e distingue a 
sua personalidade. 
 
O Município de Odivelas quer, por isso, reconhecer e 
louvar publicamente o cidadão Alexandre Manuel Dias 
Segundo pelo exemplo de cidadania que constituiu para 
todos os munícipes, pelo que gostaríamos de expressar os 
maiores agradecimentos e desejar as maiores felicidades, 
sendo que, será indubitavelmente um exemplo a seguir 
por todos os Bombeiros que integram qualquer 
Corporação de Bombeiros Voluntários, em particular as 
do Concelho de Odivelas.” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

ACTAS 
 

 
 

ACTAS DE REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 
Acta da Segunda reunião extraordinária realizada no dia 16 
de Abril de 2007, acta da Terceira reunião extraordinária 
realizada no dia 4 de Maio de 2007, acta da Quinta reunião 
extraordinária realizada no dia 24 de Outubro de 2007 e 
acta da Sexta reunião extraordinária da Câmara Municipal 
de Odivelas realizada no dia 5 de Dezembro de 2007. 
 
(Aprovadas por maioria) 

 
 
 
 

ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 
 

 
 

SÉTIMA ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 
 

Sétima Alteração Orçamental, oitava Modificação 
Orçamental, nos termos dos Mapas anexos à informação 
interno/2008/9254, de 2008-05-30, que farão parte 
integrante da acta da presente reunião. 

 
 

“8.ª Modificação Orçamental 
7.ª Alteração Orçamental 

 
A presente modificação orçamental, encontra-se 
devidamente agendada e ocorre da necessidade de reforço 
de projectos dos serviços, para fazer face a despesas não 
previstas ou do necessário enquadramento orçamental de 
rubricas económicas. 
 
Pela necessidade de desenvolvimento de procedimento de 
aquisição de 2 Autocarros de transporte, para diversas 
iniciativas do Município de Odivelas, nomeadamente, o 
transporte de crianças, foi objecto de reforço, o projecto 
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23/1/2008, no montante de 345.000,00 Euros (Trezentos 
e quarenta e cinco mil euros). 
 
Para o Cemitério de Odivelas, procedeu-se ao reforço do 
projecto 868/A/2008, em 29.000,00 Euros (Vinte e nove 
mil euros) para a aquisição de plataforma elevatória de 
Urnas. 
 
Destaca-se, ainda, o reforço da rubrica do DPEDE, 
referente a Estudos e Projectos do Observatório, plano 
orçamental 795/A/2008, no valor de 20.000,00 Euros 
(Vinte mil euros), assim como, do projecto para a 
elaboração do Mapa de Ruído, 80/A12008, em 50.000,00 
Euros (Cinquenta mil euros). 
 
No âmbito da Educação, evidencia-se o reforço da rubrica 
92/I/2008 em 100.000,00 Euros (Cem mil euros) para 
Trabalhos Diversos em Escolas. No Património, o reforço 
da rubrica 179/A/2008 - Reposição de Prejuízos da 
Municipália, E.M, em 77.230,01 Euros (Setenta e sete mil 
duzentos e trinta euros e um cêntimo) para cobertura dos 
resultados apurados na Prestação de Contas de 2007. 
 
Em conclusão, a presente a Alteração Orçamental totaliza 
1.124.856,01 Euros (Um milhão cento e vinte e quatro mil 
oitocentos e cinquenta e seis euros e um cêntimo), 
verificando-se um aumento das Despesas de Capital no 
valor de 160.800,01 Euros (Cento e sessenta mil e 
oitocentos euros e um cêntimo) por contrapartida de um 
decréscimo de igual montante ao nível das Despesas 
Correntes, conforme quadro abaixo: 

 
Quadro Síntese 

 
 Inscrições/ 

Reforços 
Diminuições/ 
Anulações 

Total de Despesas Correntes 521.426,00 682.226,01 
Total de Despesas Capital 603.430,01 442.630,00 
Total Geral 1.124.856,01 1.124.856,01 

(un: euros)” 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

MUNICIPÁLIA, E.M. 
 

 
 

SUBSTITUIÇÃO DO VOGAL DO CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO DA MUNICIPÁLIA, E.M. 

 
Substituição do Vogal do Conselho de Administração da 
Municipália – Gestão de Equipamentos e Património do 
Município de Odivelas, Sr. Dr. Rui Nascimento pela Sra. 
Dra. Maria Máxima Vaz, nos termos do Artigo 6º do 
Pacto Social da Municipália, E.M., tendo sido a votação 
realizada por escrutínio secreto, de acordo com a Proposta 
da Senhora Presidente. 

 
 

“Proposta de Nomeação de Vogal do Conselho de 
Administração da Municipália - Gestão de 

Equipamentos e Património do Município de Odivelas 
 
1. O Sr. Dr. Rui Nascimento, Vogal do Conselho de 
Administração da empresa pública de âmbito municipal 
“Municipália - Gestão de Equipamentos e Património do 
Município de Odivelas, E.M.”, apresentou o seu pedido 
de renúncia do cargo; 
 
2. De acordo com a deliberação tomada na 10ª Reunião 
Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas foi 
determinado que a formação da vontade relativa às 
questões da Municipália, EM. fosse definida em reunião 
da Câmara Municipal e, posteriormente, manifestada em 
Assembleia-Geral, pelo representante designado; 
 
3. Assim, e de acordo com o artigo 5° do Pacto Social da 
Empresa, os membros dos Conselho de Administração 
são eleitos pela Assembleia - Geral e tomam posse perante 
a referida Assembleia; 
 
4. Nestes termos, e tendo por base a necessidade de 
substituição do vogal do Conselho de Administração da 
Municipália,  
 
Proponho: 
 
A eleição, para vogal do Conselho de Administração da 
Municipália, da Sra. Dra. Maria Máxima Vaz nos termos 
do Artigo 6° do Pacto Social da Municipália - Gestão de 
Equipamentos e Património, de Odivelas. 
 
A votação será realizada por escrutínio secreto. 
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
(Susana de Carvalho Amador)” 

 
(Aprovado por escrutínio secreto) 

 
 
 
 

URBANIZAÇÃO DA ARROJA 
 

 
 

FRACÇÕES DESTINADAS A EQUIPAMENTO 
SOCIAL, COMERCIO E ESTACIONAMENTO 

 
Cabimento do valor global de € 1.092.909,22 (um milhão 
noventa e dois mil novecentos e nove euros e vinte e dois 
cêntimos) para aquisição das fracções destinadas a 
equipamento social, comércio e estacionamento, no 
âmbito do processo “Urbanização da Arroja – 1ª Fase”, 
para o ano 2008, nos termos constantes da informação 
interno/2008/8356, de 2008-05-16. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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DECLARAÇÃO DE INOPONIBILIDADE 
 

 
 

EMISSÃO DE DECLARAÇÃO DE INOPONIBILIDADE 
A FAVOR DO IHRU 

 
Emissão de declaração de inoponibilidade a favor do 
IHRU – Instituto de Habitação e da Reabilitação Urbana, 
I.P., no âmbito da cedência do direito de superfície do 
Lote 1 da Rua da Pinheira, em Famões, a favor da 
Colmeia, Cooperativa de Habitação e Construção, C.R.L., 
destinado à construção de habitação de custos controlados 
e área de estacionamento, de acordo com o proposto na 
informação interno/2008/9119, de 2008-05-28, e nos 
termos da minuta anexa à referida informação. 

 
 

“Declaração de Inoponibilidade 
 

O MUNICÍPIO DE ODIVELAS, pessoa colectiva n.° 
504 293 125, representada pela Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, Dra. Susana de Carvalho Amador, 
declara que são inoponíveis ao Instituto da Habitação e da 
Reabilitação Urbana, I.P (IHRU), enquanto entidade 
financiadora, as cláusulas de reversão constantes da 
escritura de cedência do direito de superfície de um lote 
de terreno para construção, designado por lote um, sito na 
Rua da Pinheira, na Freguesia de Famões, Concelho de 
Odivelas, descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Odivelas sob a ficha número três mil cento e noventa e 
cinco, da dita freguesia, inscrito na respectiva matriz sob o 
artigo cinco mil duzentos e quarenta e três, celebrada 
entre esta Câmara Municipal e a Cooperativa COLMEIA, 
COOPERATIVA DE HABITAÇÃO E 
CONSTRUÇÃO, CRL, em 20 de Abril de 2007. 
 
Odivelas, 4 de Junho de 2008 

 
A PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 

Susana de Carvalho Amador” 
 

(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO 
 

 
 

REALIZAÇÃO DE UM WORKSHOP DE PEDRA 
 

Realização de um Workshop de Pedra, com a duração de 
duas semanas (de 16 a 27 de Junho), em regime de 
trabalho intensivo, contando com a colaboração dos 
alunos finalistas do curso de Escultura a frequentarem a 
cadeira de Tecnologia da Pedra III e do respectivo 
Professor (responsável pela cadeira) da Faculdade de Belas 
Artes da Universidade de Lisboa (FBAUL), através de um 
protocolo de colaboração em parceria entre a Câmara 

Municipal de Odivelas e a FBAUL, com o objectivo da 
criação de um conjunto de esculturas para colocar no 
Jardim Botânico de Famões, de acordo com o proposto 
na informação interno/2008/8235, de 2008-05-20, e nos 
termos da minuta de protocolo que se encontra anexa à 
referida informação. 

 
 

“Protocolo de Colaboração entre a Câmara Municipal de 
Odivelas e a Faculdade de Belas Artes da Universidade de 

Lisboa 
 

Introdução 
 

O espaço público exerce grande influência na qualidade de 
vida das populações, sendo a sua qualificação um dos 
maiores desafios que actualmente se impõem às 
autarquias. Num território com as características do 
Concelho de Odivelas - com um cariz essencialmente 
urbano resultante de fenómenos demográficos (ocorridos 
nos últimos 20-40 anos) que inviabilizaram a aplicação das 
medidas de planeamento mais desejáveis - esta 
necessidade é ainda mais expressiva exigindo uma acção 
urgente. 
 
A Arte Pública tem, quer actualmente, quer no contexto 
histórico, um papel fundamental na estruturação do 
território urbano e na qualificação do espaço público, 
sendo um potencial gerador de pólos de vivência social e 
cultural, e revestindo-se de grande importância na 
promoção e afirmação da identidade dos espaços. 
 
É neste contexto que surge o presente protocolo de 
colaboração, visando a integração de um conjunto de 
Esculturas no Jardim Botânico de Famões, jardim esse 
que será um espaço privilegiado da Freguesia e que se irá 
localizar numa zona que actualmente carece de espaços 
públicos com características essenciais à promoção da 
qualidade de vida, nomeadamente: zonas de recreio e 
lazer; existência de elementos promotores da identidade e 
com dinâmicas culturais e sociais estabelecidas. 
 
O presente protocolo pretende dar resposta aos desafios 
da qualificação do espaço público, bem como da 
construção do património para o futuro, propondo, para 
tal, o estabelecimento de uma parceria com a Faculdade 
de Belas Artes da Universidade de Lisboa (FBAUL), uma 
das mais conceituadas Instituições Académicas nacionais, 
no âmbito das artes plásticas. Esta colaboração permitirá à 
Câmara Municipal de Odivelas beneficiar do apoio 
científico, técnico e académico indispensável à 
concretização de um projecto desta natureza. 
 
A produção das esculturas, em pedra mármore (um 
material português de uso tradicional), resultado da 
iniciativa, será concretizada num Workshop da Pedra com 
a duração de duas semanas (de 16 a 27 de Junho), em 
regime de trabalho intensivo, contando com a colaboração 
dos alunos finalistas do curso de Escultura a frequentarem 
a cadeira de Tecnologia da Pedra III e do respectivo 
Professor (responsável pela cadeira). 
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Esta iniciativa proporcionará por outro lado, aos alunos 
da FBAUL uma experiência extremamente enriquecedora, 
tanto do ponto de vista curricular como profissional, uma 
vez que serão criadas condições de trabalho intensivo e 
cooperativo, dificilmente exequíveis dentro da estrutura 
formal do currículo. 
 
Esta cooperação traduz-se, portanto, em vantagens 
significativas e mútuas, promovendo o diálogo 
institucional, e tendo como principal objectivo a 
prossecução do interesse público. 
 
É importante referir que a intervenção no espaço público 
resultante deste Workshop, pode afirmar-se como uma 
forma de participação pública, visto que não segue a 
estrutura convencional de “encomenda de trabalho” sob 
um tema proposto, mas tratando-se antes de um convite 
aos artistas para “desenhar (n)o espaço”. Será dada 
liberdade criativa com as únicas premissas da produção de 
um projecto colectivo, e da adequação das esculturas ao 
espaço onde posteriormente serão integradas: o Jardim 
Botânico de Famões. 
 
A integração destas esculturas no Espaço Público de 
Odivelas deve ser entendida como um instrumento 
essencial no que respeita à promoção e dinamização 
culturais do Concelho e, sobretudo, como um 
investimento, naquilo que poderá revelar-se, como 
Património de Odivelas para o futuro. 
 
Pelo exposto, nos termos da alínea b), do n° 4 do artigo 
64 da lei n° 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações 
da lei n° 5-A/2002, de 11 de Janeiro, celebra-se o presente 

 
Protocolo de colaboração 

 
Entre: 
 
Primeiro Outorgante: Câmara Municipal de Odivelas 
(CMO), com sede nos Paços do Concelho, Rua 
Guilherme Gomes Fernandes, Quinta da Memória, 2675-
372 Odivelas, pessoa colectiva n.° 504 293 125, 
representada neste acto pela Sr.ª Presidente da Câmara 
Municipal, Dr.ª Susana de Carvalho Amador. 
 
e 
 
Segundo Outorgante, Faculdade de Belas Artes da 
Universidade de Lisboa (FBAUL), com sede no Largo da 
Academia Nacional de Belas-Artes, 1249-058 Lisboa, 
pessoa colectiva n.° 504035541, representada neste acto, 
pelo Sr. Presidente do Conselho Directivo, Professor 
Catedrático Miguel Arruda. 
 
Considerando: 
 
A intenção de ambas as outorgantes no desenvolvimento 
de laços de cooperação que permitam aproveitar sinergias 
recíprocas, de forma a criar uma mais valia na prossecução 
dos objectivos das instituições que representam, 
nomeadamente:  

1°) Promover a valorização do espaço público em 
Odivelas e o enriquecimento do Concelho do ponto de 
vista da cultura e do património: 
 
2°) Proporcionar o enriquecimento curricular da cadeira 
de Tecnologia de Pedra - nível III, e consequentemente, 
dos respectivos alunos; 
 
É estabelecido o presente protocolo, que define os termos 
de colaboração entre os outorgantes, na realização de um 
Workshop da Pedra a realizar-se entre 16 e 27 de Junho 
no Concelho de Odivelas. 

 
Cláusula 1ª 

(Condições Gerais e Objecto) 
 

1. Ambos os outorgantes se comprometem a criar as 
condições necessárias para a realização do ( Workshop de 
Pedra). 
 
2. Este evento terá a duração de 10 dias úteis, a decorrer 
entre 16 e 27 de Junho de 2008, nos Viveiros Municipais 
de Famões, em Odivelas e visa criar um conjunto de 
esculturas para colocar no Jardim Botânico de Famões. 

 
Cláusula 2ª 

(Primeiro Outorgante) 
 

O Primeiro Outorgante compromete-se a: 
 
1. Assegurar o pagamento de uma verba no valor de 
3700€ (três mil e setecentos euros), ao segundo 
outorgante, no prazo máximo de sessenta dias, a título de 
compensação pelo material de desgaste utilizado, bem 
como para aquisição de equipamento que permita aos 
alunos trabalharem em simultâneo, condição indispensável 
à concretização do trabalho no tempo previsto; 
 
2. Assegurar, antes do início do Workshop, o transporte 
de todo o equipamento e material necessário desde a 
FBAUL até ao local onde se realizará o Workshop, bem 
como assegurar o transporte inverso, imediatamente após 
o seu fim; 
 
3. Proporcionar aos alunos e ao Professor responsável, o 
transporte entre uma das estações de metro do Concelho 
a combinar (Odivelas ou Pontinha) para o local de 
realização do Workshop e o seu retorno à mesma estação 
no final do dia, bem como as deslocações para o refeitório 
municipal, durante o período de almoço; 
 
4. Financiar e organizar os almoços dos alunos e do 
professor responsável durante o tempo de realização do 
Workshop; 
5. Assegurar toda a logística e materiais necessários para a 
realização do Workshop, no local acordado para a 
realização do mesmo.  
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Cláusula 3ª 
(Segundo Outorgante) 

 
O Segundo Outorgante compromete-se a: 
 
1. Assegurar a presença assídua dos alunos, 
acompanhados por um professor responsável, bem como 
a pontualidade necessária a que não tenham que ser feitas 
mais viagens do que as estritamente necessárias no início e 
final do dia, sob pena de perda do transporte que a 
Câmara Municipal de Odivelas assegurar, nos termos do 
ponto 3, da Cláusula anterior; 
 
2. Garantir a aquisição do material de desgaste e 
equipamentos necessários, previstos no ponto 1 da 
cláusula anterior; 
 
3. Ceder ao primeiro outorgante todos os direitos sobre as 
Esculturas que forem produzidas; 
 
4. Promover o empenho e compromisso na execução dos 
trabalhos de forma concordante com os objectivos 
propostos pela CMO, nomeadamente o da valorização do 
espaço público do Concelho de Odivelas. 
 
 
Primeiro Outorgante 
Sr.ª Presidente da Câmara Municipal, Dr.ª Susana de 
Carvalho Amador. 
 
Data ____/____/______ 
 
Segundo Outorgante 
Sr. Presidente do Conselho Directivo, Professor 
Catedrático Miguel Arruda 
 
Data ____/____ /______” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO COM AS 
ENTIDADES PRESTADORAS DO SERVIÇO DE REFEIÇÃO NAS 

EB1/JI’S DO CONCELHO DE ODIVELAS 
 

Minuta de Protocolos de Cooperação e Colaboração a 
celebrar entre o Município de Odivelas e a Associação de 
Pais e Encarregados de Educação da escola EB1 António 
Maria Bravo, a Associação de Pais e Encarregados de 
Educação da escola EB1/JI Veiga Ferreira e o Centro 
Comunitário e Paroquial de Famões (escola EB1 nº 4 de 
Famões), protocolos que têm por objecto estabelecer os 
termos e as condições pelas quais serão asseguradas a 
gestão do serviço de refeitório nas escolas mencionadas, 
de acordo com o proposto na informação nº 
interno/2008/8456, de 2008-05-20, e nos termos das 
minutas anexas à informação. 
 
(Protocolos publicados em anexo) 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 

ACORDOS DE COOPERAÇÃO E DE 
COLABORAÇÃO 

 

 
 

ACORDO DE COLABORAÇÃO NO ÂMBITO DO PROGRAMA 
PROHABITA ENTRE O IHRU E O MUNICÍPIO DE ODIVELAS 

 
Acordo de Colaboração (Acordo 574) entre o Instituto da 
Habitação e da Reabilitação Urbana e o Município de 
Odivelas, no âmbito do Decreto Lei nº 135/2004, na 
redacção dada pelo Decreto Lei n.º 54/2007 de 12 de 
Março, para o arrendamento de catorze fracções 
habitacionais destinadas ao realojamento urgente de 
catorze agregados familiares oriundos da Serra da Luz, 
Odivelas, em consequência das condições climatéricas 
ocorridas no dia 18 de Fevereiro de 2008, que colocaram 
em risco de derrocada as edificações onde residiam os 
agregados familiares em causa, de acordo com o proposto 
na informação nº interno/2008/8610, de 2008-05-20, e 
nos termos da minuta que se encontra anexa à referida 
informação. 

 
 

“Acordo de Colaboração 
 

A criação de condições habitacionais condignas para os 
estratos populacionais de menores recursos económicos 
constitui uma prioridade, não só da política do Governo 
para o sector da habitação, como das Administrações 
Local e Regional. 
 
O PROHABITA - Programa de Financiamento para 
Acesso à Habitação, criado pelo Decreto-Lei n.° 
135/2004, de 3 de Junho, e entretanto alterado pelo 
Decreto-Lei n° 54/2007, de 12 de Março, veio definir 
situações consideradas como de grave carência 
habitacional e dinamizar a sua resolução, através da 
construção, aquisição ou arrendamento de habitações, ou 
da reabilitação de fogos degradados existentes na área do 
respectivo concelho para alojamento das famílias 
abrangidas. 
 
Nesse sentido, se prevê a cooperação e a conjugação de 
esforços entre o Instituto da Habitação e da Reabilitação 
Urbana - IHRU e as Regiões Autónomas ou os 
Municípios, traduzidas na outorga de acordos de 
colaboração ao abrigo dos quais aquele Instituto concede 
o apoio financeiro e técnico necessários à promoção dos 
programas habitacionais que aquelas entidades se 
propõem implementar para pôr cobro às referidas 
situações. 
 
As condições climatéricas excepcionalmente gravosas 
verificadas em 18 de Fevereiro de 2008 na zona do Bairro 
da Serra da Luz - Odivelas, colocaram em risco de 
derrocada as edificações em que residiam 14 agregados 
familiares, o que determinou a sua evacuação e alojamento 
provisório em estabelecimentos hoteleiros. 
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O carácter excepcional da situação atrás indicada e a 
necessidade de encontrar uma solução habitacional rápida 
e definitiva para as famílias sinistradas, justifica a 
concessão pelo IHRU de apoio financeiro no âmbito do 
PROHABITA, sob a forma de comparticipações a fundo 
perdido, tendo como objecto o arrendamento de prédios 
ou de fracções autónomas destinados a residência 
permanente dos referidos agregados familiares.  
 
Assim, o IHRU e o Município de Odivelas, celebram o 
presente Acordo de Colaboração ao abrigo do 
PROHABITA, tendo em vista a resolução de 14 situações 
de grave carência habitacional identificadas no âmbito do 
levantamento efectuado por aquele Município. 
 
Nesses termos, entre: 
 
O MUNICÍPIO DE ODIVELAS, adiante designado por 
Município, representado pela Senhora Dra. Susana de 
Carvalho Amador, na qualidade de seu Presidente; 
 
e 
 
O INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA 
REABILITAÇÃO URBANA adiante designado por 
IHRU, representado pelo Senhor Eng.º Nuno 
Vasconcelos, na qualidade de seu Presidente. 
 
É celebrado e reduzido a escrito o presente Acordo de 
Colaboração ao abrigo do Decreto-Lei n° 135/2004, de 3 
de Junho, na redacção dada pelo Decreto-Lei n° 54/2007, 
de 12 de Março, o qual se rege pelas seguintes cláusulas: 

 
Primeira 

 
O Município prevê atribuir, no ano de 2008, habitações 
condignas e adequadas a 14 agregados familiares 
residentes no respectivo território em situação por ele 
verificada como de grave carência habitacional, 
identificados no processo de candidatura apresentado pelo 
Município ao IHRU, o qual faz parte do presente acordo 
nos termos do artigo 5.° do Decreto-Lei n.° 135/2004, de 
3 de Junho, na sua actual redacção - PROHABITA. 

 
Segunda 

 
Para o efeito previsto na cláusula anterior, o Município 
propõe-se proceder ao arrendamento de 14 habitações. 

 
 

Terceira 
 

UM - O valor total do custo do arrendamento dos 14 
fogos por um período de 12 anos, é estimado em 
894.672,00 € (oitocentos e noventa e quatro mil, 
seiscentos e setenta e dois euros). 
 
DOIS - Do valor indicado no número anterior, o 
Município, beneficia de uma comparticipação estimada em 
330.870,24 € (trezentos e trinta mil, oitocentos e setenta 
euros e vinte e quatro cêntimos) 

Quarta 
 

O financiamento referido na segunda cláusula está sujeito 
às condições e limites máximos estabelecidos no artigo 
15° do Decreto-Lei n.° 135/2004, na sua actual redacção, 
cabendo ainda ao IHRU avaliar a oportunidade da 
concessão dos financiamentos em função das suas 
disponibilidades financeiras e orçamentais. 

 
Quinta 

 
As habitações financiadas ao abrigo do PROHABITA 
destinam-se a residência permanente dos agregados 
familiares a que se refere a cláusula primeira do presente 
Acordo e são-lhes atribuídas em regime de renda apoiada, 
nos termos do Decreto-Lei n° 166/93, de 7 de Maio. 

 
Sexta 
 

Em execução do presente Acordo, cabe, nomeadamente, 
ao IHRU: 
 
a) Determinar a exclusão da atribuição de habitações ao 
abrigo do PROHABITA a agregados familiares que não 
cumpram os requisitos previstos no Decreto-Lei n.° 
135/2004, na redacção dada pelo Decreto-Lei n° 54/2007, 
de 12 de Março para aceder a uma habitação; 
 
b) Promover a existência dos meios financeiros destinados 
às comparticipações; 
 
c) Prestar o apoio técnico necessário para o adequado 
desenvolvimento processual. 

 
Sétima 

 
Em execução do presente Acordo, compete, 
nomeadamente, ao Município: 
 
a) Promover ou assegurar a promoção dos projectos 
objecto do presente Acordo e, se for caso, o respeito pelas 
normas legais e técnicas das habitações; 
 
b) Prestar ao IHRU todas as informações e facultar-lhe 
todos os elementos que este considere necessários para a 
cabal avaliação da execução do presente Acordo; 
 
c) Verificar, em tempo oportuno, o cumprimento dos 
requisitos de acesso à atribuição de uma habitação ao 
abrigo do PROHABITA por parte dos agregados 
familiares abrangidos pelo levantamento efectuado; 
 
d) Definir a atribuição das habitações em regime de renda 
apoiada tendo em consideração as condições aplicáveis 
nos termos do Decreto-Lei n.° 166/93 face, entre outras, 
à composição e rendimentos dos agregados familiares a 
que as habitações se destinam; 
 
e) Entregar ou assegurar a entrega das habitações aos 
agregados seus destinatários no prazo máximo de um mês 
após a celebração dos contratos de arrendamento; 
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f) Actualizar anualmente os dados relativos aos agregados 
familiares abrangidos pelo presente Acordo; 
 
g) Concretizar as soluções que, em relação às edificações 
desocupadas, apresente ao IHRU para impedir a 
reocupação das mesmas por outros agregados familiares, 
obrigando-se à respectiva demolição sempre que se trate 
de construções não legalizadas. 

 
Oitava 

 
Este Acordo de Colaboração é celebrado pelo prazo de 
seis meses contados da presente data, podendo este prazo 
ser prorrogado, desde que aceite expressamente pelo 
IHRU. 
 
Feito em duplicado, a 8 de Maio de dois mil e oito 

 
O Município de Odivelas 

 
O Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana” 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

REDE DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES PARA O 
CONCELHO DE ODIVELAS 

 
Celebração de um acordo de cooperação para o 
estabelecimento de uma parceria com o Ministério da 
Educação, para o lançamento ou desenvolvimento da 
Rede de Bibliotecas Escolares no Concelho de Odivelas, 
ficando o desenvolvimento da mesma condicionada ao 
orçamento disponível no Departamento Sociocultural em 
cada ano civil, de acordo com o proposto na informação 
interno/2008/8937, de 2008-05-26, e nos termos da 
minuta anexa à referida informação. 

 
 

“Acordo de Cooperação 
 

Programa de Desenvolvimento de 
Uma Rede de Bibliotecas Escolares 

 
O Ministério da Educação, através da 
Escolas/Agrupamentos de Escolas do concelho de 
Odivelas representadas pelo Director Regional de 
Educação de Lisboa e Vale do Tejo e a Câmara Municipal 
de Odivelas, representada pela sua Presidente, 
pretendendo constituir uma rede de bibliotecas escolares 
de incidência concelhia, reconhecem que: 
 
1. A criação de uma rede de bibliotecas escolares, 
entendidas como núcleos da vida da escola constitui uma 
medida essencial da política educativa, podendo 
desempenhar um papel fundamental nos domínios da 
leitura e da literacia e na formação global dos alunos, no 
favorecimento do sucesso escolar e no aprofundamento 
da cultura literária, científica, tecnológica e artística. 
 

2. O desenvolvimento de uma rede de bibliotecas 
escolares implica um planeamento integrado a nível de 
agrupamento e da rede escolar local. 
 
3. Esse desenvolvimento deve assentar no trabalho 
colaborativo e em rede, numa lógica de partilha de 
objectivos, de conhecimento e de meios entre bibliotecas 
escolares e com a Biblioteca Municipal. 
 
4. As competências que as Câmaras Municipais detêm na 
área da educação e o trabalho que desenvolvem com as 
escolas/agrupamentos, tornam-nas parceiras naturais e 
imprescindíveis, no âmbito desta medida. 
 
Neste entendimento, e tendo em conta as alterações em 
curso na rede escolar nacional e o papel que as autarquias 
vêm assumindo no que se refere à gestão dos 
equipamentos escolares relativos ao 1° ciclo, considera-se 
relevante o seu envolvimento desde o início no processo 
de planeamento e implementação das bibliotecas escolares 
deste nível de ensino, em conjunto com os responsáveis 
de cada Escola /Agrupamento de Escolas. 
 
Considerando as linhas orientadoras definidas pelo 
Gabinete Coordenador da Rede de Bibliotecas Escolares, 
bem como os princípios subjacentes às Bases das 
Bibliotecas Escolares, que se encontram definidas no 
Relatório Síntese, elaborado ao abrigo dos Despachos 
Conjuntos n° 43/ME/MC/95, de 29 de Dezembro e n° 
5/ME/MC/96 de 9 de Janeiro, que faz parte integrante 
do presente Acordo, as partes envolvidas 
 
Celebram entre si um ACORDO DE COOPERAÇÃO 
nos termos das cláusulas seguintes: 

 
Cláusula 1ª 

 
Constitui objecto do presente acordo de cooperação o 
lançamento e/ ou desenvolvimento de uma rede de 
Bibliotecas Escolares no Concelho de Odivelas 

 
Objectivos da Biblioteca Escolar 

 
Cláusula 2ª 

 
a)A biblioteca escolar funciona como núcleo da 
organização pedagógica da escola, constituindo um 
recurso afecto ao desenvolvimento das actividades de 
ensino, actividades curriculares não lectivas e actividades 
de tempos livres e lúdicos. 
 
b)A biblioteca escolar integra os espaços e equipamentos 
onde são recolhidos, tratados e disponibilizados todos os 
tipos de documentos, em diferentes suportes. 
 
c)O novo conceito de biblioteca escolar enquadra-se num 
processo gradual de mudança da escola, favorecendo a 
afirmação de novos paradigmas e modalidades de acção 
educativa e reclamando a adesão e envolvimento da 
comunidade educativa, em ligação com o Projecto 
Educativo do estabelecimento de ensino. 
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d)A concretização dos objectivos e o funcionamento da 
biblioteca escolar é da responsabilidade da 
Escola/Agrupamento de Escolas. 

 
Modalidades de Apoio 

 
Cláusula 3ª 

 
a) A transformação e desenvolvimento das bibliotecas 
escolares e a sua ligação em rede deve constituir um 
processo aberto, com soluções, ritmos e etapas diversos, 
adaptados à realidade da rede escolar definida na Carta 
Educativa e à disponibilidade financeira das partes 
envolvidas (para concretizar os investimentos 
necessários). 
 
b) O projecto de instalação e desenvolvimento de 
bibliotecas escolares deve ser articulado entre as Escolas 
/Agrupamentos, a Câmara Municipal e o Ministério da 
Educação, através do Gabinete RBE. (O apoio a conceder 
visa criar condições à existência de uma biblioteca escolar 
ou à melhoria das já existentes). 
 
c) As formas de apoio traduzem-se na criação de 
bibliotecas escolares em escolas com mais de 80 alunos, 
perspectivadas numa lógica de rentabilização dos recursos 
e equipamentos já existentes no Concelho. 
 
d) Em concelhos com uma rede escolar dispersa e com 
escolas de população muito reduzida, poderá ser 
equacionada a criação de serviços de biblioteca. Estes 
serviços implicam uma circulação de fundos documentais 
com regularidade e exigem uma maior co-
responsabilização das Escolas/Agrupamentos e do 
Município na criação de condições para o seu 
funcionamento. 

 
Envolvimento dos Parceiros 

 
Cláusula 4ª 

 
O Ministério da Educação compromete-se a: 
 
a) Disponibilizar recursos, no quadro das suas 
competências e de forma gradual, para comparticipação 
nos encargos relativos à construção ou adaptação de 
espaços especializados destinados à instalação da 
biblioteca, bem como à aquisição de equipamento e à 
constituição de um fundo documental. No caso das 
escolas de 1º ciclo as intervenções a realizar relativas à 
construção ou adaptação do espaço ficam a cargo das 
Câmaras Municipais. 
 
b) Adoptar as providências administrativas e outras, 
necessárias à existência de recursos humanos nas 
bibliotecas, no quadro da política de atribuição de 
recursos humanos em vigor. 
 
c) Definir estratégias que melhorem a forma de afectação 
desses recursos e a qualidade do seu desempenho nas 
bibliotecas escolares.  

d) Estabelecer contactos com diferentes entidades com 
competências na área da formação em bibliotecas 
escolares, promovendo a oferta de formação. Divulgar as 
acções em curso e incentivar as escolas ao acesso a 
diferentes níveis de formação/especialização nesta área. 
 
e) Definir os perfis de competência adequados às funções 
do coordenador da equipa e dos auxiliares de acção 
educativa em funções na BE. Avaliar a qualidade da 
formação existente. Procurar meios alternativos que 
reforcem a oferta e respondam a novas necessidades e 
possibilidades, decorrentes da evolução técnica, das novas 
competências exigidas pela mudança e do progresso das 
bibliotecas escolares. 
 
f) Assegurar orientações técnicas e de coordenação e 
produzir/disponibilizar instrumentos de apoio, no quadro 
de referencia do Relatório “Lançar a Rede de Bibliotecas 
Escolares”. Acompanhar o desenvolvimento dos 
projectos, contribuindo para a melhoria das condições de 
funcionamento das bibliotecas escolares. 
 
g) Incentivar o trabalho colaborativo e em rede (redes de 
trabalho e redes de comunicação/partilha de informação 
com recurso às tecnologias de informação e comunicação) 
entre as diferentes escolas e/ou bibliotecas escolares, no 
quadro de cada Agrupamento, a nível local e com a 
Biblioteca Municipal. 
 
h) Desenvolver a rede de bibliotecas escolares num 
quadro de adequação às novas realidades organizacionais - 
os Agrupamentos de Escola - inventariando possibilidades 
de apoio que abranjam os diferentes níveis de ensino, 
numa perspectiva integrada e de optimização de 
equipamentos e de recursos. 
 
i) Promover articulação com as autarquias locais nesta área 
e a cooperação com a Rede de Leitura Pública, apoiada 
pelo Ministério da Cultura.  
 
j) À Direcção Regional de Educação de Lisboa e Vale do 
Tejo cabe: 
 
I. Avaliar a rede escolar tendo em vista o desenvolvimento 
da Rede de Bibliotecas Escolares. 
 
II. Participar no processo de candidaturas das escolas à 
Rede de Bibliotecas Escolares. 
 
III. Acompanhar tecnicamente a adaptação dos espaços e 
instalação das Bibliotecas Escolares. 
 
IV. Articular com os parceiros envolvidos no 
desenvolvimento da Rede de Bibliotecas Escolares. 

 
Cláusula 5ª 

 
As Escolas/ Agrupamentos de Escolas comprometem-se 
a: 
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a) Cumprir as orientações definidas pelo Ministério da 
Educação para a instalação da biblioteca escolar e para o 
desenvolvimento do projecto. 
 
b) Perspectivar a instalação e desenvolvimento da 
biblioteca escolar em colaboração com os restantes 
parceiros: DRE, Câmara Municipal e Biblioteca Municipal. 
 
c) Disponibilizar espaço adequado à instalação da 
biblioteca em termos de utilização exclusiva. 
 
d) Gerir e aplicar a verba atribuída no âmbito das 
Candidaturas apresentadas, de acordo com as orientações 
emitidas superiormente. 
 
e) Nomear, de acordo com o quadro normativo em vigor, 
um professor coordenador e uma equipa que assumam a 
responsabilidade da gestão, organização e dinamização das 
bibliotecas escolares. 
 
f) Incluir, no Plano de Formação da 
Escola/Agrupamento, propostas nesta área, capazes de 
dar resposta às necessidades formativas das equipas e dos 
docentes em geral e apresentá-las ao Centro de Formação 
de Associação de Escolas e/ ou a outras instituições de 
formação. 
 
g) Definir um plano anual de desenvolvimento da(s) 
biblioteca(s) escolar(es) que tenha como referente os 
princípios e orientações que constam do Relatório 
“Lançar a Rede de Bibliotecas Escolares” e uma “Política 
de Gestão da Colecção”. Afectar uma verba ao seu 
funcionamento e desenvolvimento. 
 
h) Definir uma política de desenvolvimento das 
bibliotecas escolares na Escola ou no Agrupamento, 
perspectivando possibilidades de instalação de novas 
bibliotecas escolares ou de outras formas de apoio que 
proporcionem o acesso tão alargado quanto possível dos 
recursos de informação às escolas e alunos dos diferentes 
graus de ensino no Agrupamento.  
 
i) Integrar a Biblioteca escolar nos objectivos educativos, 
pedagógicos e culturais da escola, no Projecto Educativo 
de Escola e nos projectos em desenvolvimento na escola. 
 
j) Avaliar periodicamente o projecto, fornecendo os 
elementos informativos necessários à constituição de um 
banco de dados de bibliotecas escolares e participar na 
avaliação do Programa RBE. 

 
Cláusula 6ª 

 
A Câmara Municipal compromete-se a: 
 
a) Apoiar a criação de uma rede de bibliotecas escolares a 
nível concelhio, de acordo com o ordenamento da rede 
escolar e com os princípios definidos na carta educativa. 
 
b) Adequar o desenvolvimento da rede às realidades 
organizacionais existentes - Escolas e Agrupamentos de 

Escola - e às ofertas educativas e de serviços que são 
implementadas no âmbito das bibliotecas escolares, num 
quadro de gestão eficiente e eficaz dos recursos educativos 
disponíveis. 
 
c) Acompanhar a instalação e desenvolvimento das 
bibliotecas escolares, criando, nos termos das atribuições 
legalmente definidas, condições à sua instalação e 
funcionamento e à actualização periódica do fundo 
documental. 
 
d) Dotar, de forma progressiva, a Biblioteca Municipal 
(em concelhos que disponham deste equipamento) dos 
recursos humanos e materiais necessários ao 
funcionamento de um serviço que assegure o apoio 
técnico às Bibliotecas Escolares do SABE (Serviço de 
Apoio às Bibliotecas Escolares) e a cooperação inter-
bibliotecas, de forma a complementar e potenciar os 
recursos documentais a nível local. 
 
e) Integrar os princípios e filosofia do Programa Rede de 
Bibliotecas Escolares, equipando as escolas do ensino 
básico sujeitas a intervenções de requalificação com 
espaços adequados para a instalação de Bibliotecas 
Escolares. Dotar as novas escolas com instalações que 
garantam condições para a instalação e funcionamento da 
biblioteca escolar, cumprindo as normas definidas pela 
IFLA/UNESCO e as orientações definidas no Relatório 
“Lançar a Rede de Bibliotecas Escolares”, nomeadamente 
em termos de área, de apetrechamento e de infra-
estruturas e adaptações necessárias. Garantir a qualidade 
funcional, arquitectónica e ambiental destes espaços. 
 
f) Assegurar a rotação de fundos documentais e a 
renovação periódica das colecções, sobretudo em escolas 
com serviço de biblioteca. 
 
g) Contribuir com os meios necessários à informatização 
das bibliotecas escolares das escolas do 1° Ciclo, 
proporcionando uma gestão e partilha eficaz dos recursos 
e o trabalho em rede. 

 
Financiamento 

 
Cláusula 7ª 

 
Os custos de instalação, apetrechamento e 
desenvolvimento são suportados nos seguintes termos: 
 
a) O Ministério da Educação assumirá, através do 
orçamento afecto ao Programa Rede de Bibliotecas 
Escolares, os custos inerentes à instalação, 
apetrechamento e fundo documental das Bibliotecas 
Escolares. 
 
b) A Direcção Regional de Educação assumirá os custos 
das obras nas Escolas do Ensino Básico do 2° e 3° Ciclos, 
havendo lugar a uma comparticipação pelas verbas afectas 
ao Programa Rede de Bibliotecas Escolares. 
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c) Nas Escolas do 1° Ciclo do Ensino Básico a Câmara 
Municipal suportará os custos referentes às obras a 
efectuar, acompanhará e executará o processo da 
aquisição de mobiliário, equipamento e fundo 
documental. A Câmara Municipal, através da Biblioteca 
Pública compromete-se a acompanhar a instalação destas 
Bibliotecas Escolares, particularmente no que se refere à 
selecção e tratamento dos fundos documentais, em 
articulação com a escola/agrupamento. 
 
d) Serão efectuadas transferências de verbas da DRELVT 
para a Câmara Municipal das verbas atribuídas pelo 
Programa Rede de Bibliotecas Escolares às escolas do 1° 
CEB seleccionadas em cada candidatura, destinando-se as 
mesmas à aquisição de equipamento, mobiliário e fundos 
documentais. 
 
e) No quadro das suas competências, a autarquia assume a 
responsabilidade de actualizar com regularidade os fundos 
documentais das bibliotecas das escolas do 1º ciclo do 
ensino básico e de assegurar a manutenção dos 
respectivos equipamentos. 
 
A celebração deste Acordo permitirá criar um conjunto de 
infra-estruturas capazes de alargar o nível de recursos da 
educação, colocando-os ao serviço da qualificação dos 
alunos e das aprendizagens, numa sociedade cuja 
complexidade exige uma construção pessoal sólida e uma 
educação para a cidadania. 

 
O Director Regional 

de Educação 
A Presidente da Câmara 

  
José Joaquim Leitão Susana F. C. Amador 

  
O Secretário de Estado Adjunto e da Educação 

 
Dr. Jorge Pedreira 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ACORDO DE COLABORAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DA 
ESCOLA BÁSICA INTEGRADA (EBI) DA ARROJA 

 
Estabelecimento de uma parceria entre o Município de 
Odivelas e a Direcção Regional de Educação de Lisboa e 
Vale do Tejo (DRELVT) para construção da Escola 
Básica Integrada (EB1) da Arroja, de acordo com o 
proposto na informação interno/2008/8774, de 2008-05-
23, e nos termos da proposta de protocolo anexa à 
informação. 

 
 

“Acordo de Colaboração para Construção Escolar de 
Escola Básica Integrada Moinhos da Arroja 

 
A Direcção Regional de Educação de Lisboa e Vale do 
Tejo (DRELVT), representada pelo seu Director e a 
Câmara Municipal de Odivelas representada pela sua. 

Presidente, com base nos artigos 17º e 20° do Decreto-Lei 
no 384/87, de 24 de Dezembro, celebram entre si o 
presente Acordo de Colaboração, nos seguintes termos: 

 
1º 

Objectivo 
 

O presente Acordo de Colaboração tem por objecto a 
construção e equipamento escolar da Escola EBI 
Moinhos da Arroja. 

 
2º 

Objectivo 
 

Competências da Direcção Regional de Educação de 
Lisboa e Vate do Tejo 

 
À DRELVT compete: 
 
1. Indicar a melhor localização para a Escola, ouvida a 
Câmara Municipal; 
 
2. Escolher e aprovar, em colaboração com a Câmara 
Municipal, o terreno mais apropriado para a construção da 
Escola; 
 
3. Apoiar a Câmara Municipal na elaboração do Estudo de 
Implantação de Escola e cedência dos Projectos tipo dos 
Edifícios, com a tipologia 30T (2° e 3º ciclos), 12 T (1º 
ciclo) e 3T (Jardim-de-Infância): 
4. Aprovar o Programa para concepção dos Projectos dos 
Arranjos Exteriores e Infra-estruturas da Escola, a 
elaborar pela Câmara Municipal; 
 
5. Assumir o encargo de 100% do custo do 
empreendimento, no que se refere aos Arranjos Exteriores 
envolventes à área de implantação do edifício da EB 2, 3 e 
área desportiva, que inclui nomeadamente a Portaria, a 
Vedação, os Arruamentos e Passeios envolventes ao 
edifício, infra-estruturas, Campo de Jogos descoberto, 
Campo de jogos coberto e Balneários de apoio, resultante 
do valor da adjudicação e de eventuais custos adicionais, a 
submeter à aprovação previa de ambas as partes e 100% 
do custo do empreendimento no que se refere ao Edifício 
Compacto para instalação da EB 2,3 ; 
 
6. Apoiar a Câmara Municipal na Programação da 
ocupação dos espaços lectivos para lançamento de 
consultas com vista aquisição de equipamentos 
informáticos, material didáctico, material de apoio, 
mobiliário paras as salas de aulas, salas especificas, 
serviços administrativos, cozinha, refeitório, biblioteca e 
centro de recursos, equipamentos desportivos e 
equipamentos para os Balneários, para equipar a escola 
com vista, á entrada em Parque no inicio do ano lectivo de 
2009; 
 
7. Assumir o encargo do custo global da aquisição dos 
equipamentos informáticos, material didáctico, material de 
apoio, mobiliário para as salas de aulas, salas especificas, 
serviços administrativos, cozinha, refeitório, biblioteca e 
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centro de recursos, equipamentos desportivos e 
equipamentos para os Balneários, resultantes do valor da 
adjudicação e de eventuais custos adicionais, a submeter 
obrigatoriamente à aprovação previa de ambas as partes, 
no que se refere ao apetrechamento do edifício da EB 2,3; 
 
8. Assumir o encargo de 500.000,00€. para a construção 
do Pavilhão Desportivo com 44x25 com Sala de Ginástica 
e seu apetrechamento com mobiliário e equipamento 
desportivo, em substituição do Campo de Jogos Coberto 
e Balneários de apoio, sendo encargo do Município o 
diferencial obtido para o valor da adjudicação, no caso de 
ser intenção do Município em executar neste 
empreendimento, esta alternativa no que se refere às 
Infra-estruturas desportivas, que deverá ter utilização 
preferencial assegurada aos alunos da escala nos tempos 
lectivos e pela Comunidade local fora dos tempos lectivos, 
assegurando o Município a sua gesto e manutenção. 
 
9. Proceder á transferência das verbas atrás referidas, 
mediante a apresentação dos autos de medição, para a 
Câmara Municipal de Odivelas, nos anos de 2008, 2009 e 
2010, nas percentagens de 5%, 80% e 15% 
respectivamente; 
 
10. Proceder ao registo do complexo escolar, terreno e 
edifício em nome do Estado. 

 
3º 

Objectivo 
 

Competências da Câmara Municipal 
 

À Câmara Municipal compete; 
 
1. Colaborar, com os Serviços da DRELVT, na definição 
da melhor localização da Escola, tendo em conta o Plano 
Director Municipal e os estudos existentes no âmbito da 
Carta Educativa, e indicar os terrenos que satisfaçam as 
exigências técnicas em vigor para a construção escolar; 
 
2. Colaborar na escolha do terreno e fornecer à DRELVT 
o levantamento topográfico, a planta cadastral e todos os 
elementos solicitados para o seu registo em favor do 
estado; 
 
3. Obter os pareceres de todas as entidades responsáveis 
pelo planeamento urbanístico e áreas de reserva e 
protecção sempre que necessário; 
 
4. Adquirir, a expensas próprias, o terreno referido no 
número 2 do artigo anterior, assegurando a sua 
disponibilidade atempada para efeitos do descrito no 
artigo 4º, cedendo-o ao Estado, em direito de superfície, 
por um período de 50 anos, com celebração de escritura 
em data anterior à dos pagamentos devidos pela 
DRELVT. 
 
5. Lançar o concurso público de acordo com os projectos 
aprovados pela DRELVT, adjudicar e consignar a obra o 

mais tardar até ao final do 2º semestre de 2008 e garantir a 
fiscalização e coordenação da empreitada; 
 
6. Lançar as consultas de acordo com a Programação dos 
espaços lectivos para aquisição e fornecimento dos 
equipamentos informáticos, material didáctico, material de 
apoio, mobiliário para as salas de aulas, salas especificas, 
serviços administrativos, cozinha, refeitório, biblioteca e 
centro de recursos e equipamentos desportivos, com 
adjudicação e respectivo fornecimento, de modo a garantir 
que a escola seja equipada com vista à entrada em Parque 
no inicio do ano lectivo de 2009; 
 
7. Garantir o financiamento do empreendimento e 
pagamento ao adjudicatário, através de dotações 
orçamentais inscritas, inscritas, aprovadas e visadas nos 
termos legais; 
 
8. Assegurar a execução a expensas próprias, dos acessos e 
infra-estruturas urbanísticas de suporte ao funcionamento 
da Escola, nomeadamente ligação ás redes de águas, 
saneamento, gás, energia e de telecomunicações; 
 
9. Assumir o encargo de 100% do custo do 
empreendimento, no que se refere aos Arranjos 
Exteriores, envolventes ao edifício do 1° ciclo e Jardim-
de-Infância, nomeadamente a Vedação, os Arruamentos e 
Passeios envolventes, Infra-estruturas e 100% do custo do 
empreendimento no que se refere aos Edifícios para 
Instalação do 1° ciclo e Jardim-de-Infância, resultantes do 
valor da adjudicação e de eventuais custos adicionais, a 
submeter obrigatoriamente à aprovação previa de ambas 
as partes; 
 
10. Assumir o encargo de 100% do custo global da 
aquisição dos equipamentos informáticos, material 
didáctico, material de apoio, mobiliário para as salas de 
aulas, salas especificas, serviços administrativos, biblioteca 
e centro de recursos e outros equipamentos, resultante do 
valor da adjudicação e de eventuais custos adicionais, a 
submeter obrigatoriamente à aprovação previa de ambas 
as partes, no que se refere ao apetrechamento dos 
edifícios do 1º ciclo e Jardim-de-Infância e área 
envolvente a estes; 

 
4° 

Objectivo 
 

Disposições Gerais 
 

O empreendimento não deverá ser concursado sem que a 
Câmara Municipal obtenha a disponibilidade do terreno. 
 
Lisboa,  
 
O Director Regional de 

Educação 
A Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas 

José Joaquim Leitão Susana Amador 
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Homologo. (Dispensado o Visto do Tribunal de Contas, 
n° 2 do Art° 7°, D.L. n° 384/87, de 24 de Dezembro) 

 
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

Valter Marques” 
 

(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

CONTRATO LOCAL DE 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

 

 
 

VERTENTE SUL 
 

Ratificação do despacho da Senhora Presidente, datado de 
2 de Junho de 2008, relativamente ao Protocolo de 
Compromisso do Contrato Local de Desenvolvimento 
Social para a Vertente Sul, celebrado em 04 de Abril de 
2008, que visa de harmonia com a Portaria n.º 396/2007, 
de 2 de Abril de 2007, de forma multissectorial e 
integrada, promover a inclusão social dos cidadãos através 
de acções, a executar em parceria, cujo objectivo é o 
combate à pobreza e à exclusão social em territórios 
deprimidos. O presente protocolo estabelece os 
princípios, responsabilidades, direitos e obrigações de cada 
um dos Outorgantes por forma a assegurar a elaboração 
do Plano de Acção dos Contratos Locais de 
Desenvolvimento Social e a formalização dos mesmos, 
nos termos do Programa CLDS, bem como o Plano de 
Acção do Contrato Local de Desenvolvimento Social para 
a Vertente Sul, em conformidade com o disposto no nº 1, 
Norma XI, Portaria nº 396/2007, de 2 de Abril, nos 
termos da Informação nº interno/2008/9169, de 08-05-29 
e do despacho da Senhora Presidente. 
 
(Protocolo de Compromisso do Contrato Local de 
Desenvolvimento Social para a Vertente Sul e Plano de 
Acção do Contrato Local de Desenvolvimento Social para 
a Vertente Sul, publicados em anexo) 
 
(Ratificado por unanimidade) 

 
 
 
 

SERVIÇO DE REFEIÇÕES 
 

 
 

ALARGAMENTO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE REFEIÇÕES 
À ESCOLA EB1/JI DE FAMÕES 

 
Alargamento do serviço de refeições, no ano lectivo 
2008/2009, ao refeitório da nova escola EB1/JI de 
Famões, sita no Bairro das Fontainhas/Bairro Casal das 
Queimadas, que deverá ser enquadrado no âmbito do 
Programa de Concurso Público Internacional das 
Refeições, artigo 30.º, secção VIII, de acordo com o 

proposto na informação n.º Interno/2008/8447, de 
2008.05.20: 
 
“(…)  
 
Funcionamento do Refeitório 
 
A confecção das refeições nos equipamentos escolares 
será da responsabilidade de uma empresa qualificada para 
o efeito, assim como a colocação do pessoal necessário: 
 
-para servir as refeições à mesa e retirar as loiças, uma vez 
que a idade dos alunos não permite o funcionamento em 
regime de “self-service”; 
 
-para acompanhar as crianças no decorrer da refeição e 
proceder à limpeza dos espaços e equipamentos. 
 
Ementa 
 
Pão, sopa, prato (ou dieta) e sobremesa 
 
Pagamentos 
 
O aluno efectuará na escola o pagamento da senha de 
almoço de acordo com o escalão em que se encontra, 
directamente à empresa. A lista de alunos e dos 
respectivos escalões é previamente facultada à empresa 
pelo Município de Odivelas. 
 
No final do dia a escola visa um documento apresentado 
pela empresa com o número de refeições servidas, sendo 
da responsabilidade da Coordenação da Escola garantir 
que o número de refeições servidas esteja de acordo com 
o número de refeições apresentadas ao Município de 
Odivelas para pagamento. Posteriormente, a empresa 
emite uma factura mensal à Câmara Municipal de 
Odivelas, cujo valor a pagar corresponde à diferença entre 
o valor real das refeições e o pagamento já efectuado pelos 
alunos. 
 
Valor das refeições e das comparticipações 
 
Os escalões para calcular o valor das refeições pagas pelos 
alunos têm como valor de referência o despacho do 
Ministério da Educação, que procede à harmonização das 
formas de cálculo da capitação do agregado familiar e à 
actualização dos preços das refeições em refeitórios 
escolares, considerado para o 2.º e 3.º Ciclos do Ensino 
Básico, a publicar anualmente em Diário da República, 
para o ano lectivo subsequente e são os seguintes: 
 
-Escalão A – Alunos não carenciados – alunos cujo 
rendimento per capita da família seja superior ao valor, 
referenciado no Despacho do Ministério da Educação a 
publicar anualmente; 
 
-Escalão B – Alunos carenciados – alunos cujo 
rendimento per capita da família seja inferior ao valor, 
referenciado no Despacho do Ministério da Educação a 
publicar anualmente; 
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-Escalão C – Alunos em situação de risco – alunos cujas 
famílias são ausentes ou revelam indicadores de 
negligência capazes de colocar em risco a saúde da criança, 
nomeadamente não possibilitando o acesso da criança a 1 
refeição completa por dia, independentemente do seu 
rendimento per capita. Esta situação deve ser devidamente 
justificada pela escola. 
 
O valor das refeições e comparticipações deve ter em 
consideração os seguintes critérios: 
 
Valor a pagar pelos alunos: 
 
-Escalão A: O valor total determinado para as refeições 
dos alunos = €1,42 com IVA incluído; 
 
-Escalão B: Dedução de 50% do valor a cobrar aos alunos 
não carenciados = €0,71 com IVA incluído; 
 
-Escalão C: Dedução de 100% do valor a cobrar aos 
alunos não carenciados =€0,00. 
 
O valor considerado para calcular os escalões e o valor da 
refeição a pagar pelo alunos será actualizado pela Câmara 
Municipal de Odivelas no início de cada ano lectivo, em 
conformidade com Despacho do Ministério da Educação 
para o referido ano. 
 
Valor a pagar pela Câmara Municipal de Odivelas: 
 
A Câmara Municipal de Odivelas suporta a diferença entre 
o custo real da refeição e o valor pago pelos alunos, de 
acordo com o escalão em que se encontram inseridos. 
 
Período de actividade: 
 
Pretende-se que este serviço se inicie no 1.º período 
escolar, do ano lectivo 2008/2009 e se prolongue até ao 
final desse ano lectivo. 
 
O calendário escolar é publicado em Diário da República 
anualmente, pelo que a empresa deverá assegurar o 
fornecimento do serviço de refeição, em todos os dias de 
actividades lectivas interrompendo o fornecimento do 
serviço nas férias e interrupções lectivas, a determinar pelo 
Ministério da Educação. 
 
O número de dias previstos para calcular o valor a pagar, 
são 180 dias de aulas para o ano lectivo 2008/2009. 
 
Novo Refeitório na Escola do 1.º Ciclo 
com Jardim de Infância  
EB1/JI de Famões 
Bairro Casal das Queimadas/Bairro das Fontaínhas  
 
Recursos Humanos: 
-1 cozinheira 2.ª; 
-4 empregados de refeitório para acompanhar os alunos 
do 1.º Ciclo; 
-3 empregados de refeitório para acompanhar os alunos 
do Jardim de Infância. 

Número previsto de refeições: 49.500 (180 dias lectivos) 
 

N.º de alunos EB1/JI de 
Famões Escalão A Escalão B Escalão C 

Valor 
Previsto 

EB1 105/dia 75/dia 20/dia €29.637,00 

JI 45/dia 20/dia 10/dia €10.764,00 

Total 150/dia 95/dia 30/dia €40.401,00 

 
Para a colocação de empregados de refeitório nos 
refeitório das Escolas e/ou Jardins de Infância considera-
se como critério de referência o rácio de pessoal 
enumerado a seguir: 
 

Designação Rácio de Pessoal 

Empregados de refeitório para 
acompanhar alunos do Jardim de 
Infância 

1 empregado por cada 25 
refeições de Jardim de Infância 

Empregados de refeitório para 
acompanhar alunos do 1.º Ciclo 

1 empregado por cada 50 
refeições de 1.º Ciclo 

 
(…)  
 
A verba estimada para implementar o serviço de refeições 
tem subjacente o preço praticado actualmente pela 
empresa de restauração colectiva (€1,72, acrescido de IVA 
à taxa em vigor), os 180 dias dos calendário lectivo, bem 
como a dedução do valor a pagar pelos alunos por escalão 
(escalão A - €1,42 e escalão B - €0,71, escalão C - €0,00) 
 
Assim, o valor estimado, para o ano lectivo de 2008/2009, 
será de €40.401,00 (quarenta mil, quatrocentos e um 
euros), acrescidos de IVA à taxa em vigor,…” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PROJECTO “VIGILANTES/PATRULHEIROS” 
 

 
 

CONTINUIDADE PARA O ANO LECTIVO 2008-2009 
 

Continuidade do projecto Vigilantes/Patrulheiros para o 
ano lectivo 2008/2009, mantendo a metodologia 
preconizada inicialmente, contando para a sua 
operacionalização com a colaboração das Juntas de 
Freguesia e da Escola Segura da PSP.  
 
Aumento da remuneração diária, a título simbólico, em 
função da taxa de inflação do Instituto Nacional de 
Estatística de 2,5%, processando-se da seguinte forma: 
 
-Vigilantes/Patrulheiros colocados em escolas com um 
único regime de funcionamento (duplo ou normal) – 
11.38€ por dia útil de trabalho; 
 
-Vigilantes/Patrulheiros colocados em escolas que 
acumulam dois tipos de horários (duplo e normal), 
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implicando uma maior permanência na escola – 14.22€ 
por dia útil de trabalho.  
 
O montante global estimado para a transferência de 
verbas para as Juntas de Freguesia, que serão efectuadas 
no início de cada período escolar, é de 81.467,10€ (oitenta 
e um mil, quatrocentos e sessenta e sete euros e dez 
cêntimos).  
 
Tendo em conta a localização geográfica das escolas do 
Concelho, serão adquiridas senhas de transporte a 
disponibilizar aos vigilantes/patrulheiros que se deslocam 
da sua freguesia de residência para as outras freguesias 
onde estão colocados. Esses passes são requisitados, 
mensalmente, à Rodoviária de Lisboa e têm um custo 
anual estimado de 3.500,00€ (três mil e quinhentos euros). 
Englobando as transferências para as Juntas de Freguesia 
e as senhas de passe, os custos estimados para a execução 
anual deste Projecto, para o ano lectivo de 2008/2009 (de 
Setembro a Julho de 2008), situa-se nos 84.967,10€ 
(oitenta e quatro mil, novecentos e sessenta e sete euros e 
dez cêntimos). De acordo com o proposto na informação 
n.º Interno/2008/8461 de 19.05.2008. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

MANUAIS ESCOLARES 
 

 
 

ATRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO 
DA REDE PÚBLICA – ANO LECTIVO 2008/2009 

 
Atribuição de Manuais Escolares aos Alunos do 1º Ciclo 
do Ensino Básico da Rede Pública do Município de 
Odivelas, para o Ano Lectivo 2008/2009, de acordo com 
o proposto na informação n.º Interno/2008/8750, de 
2008.05.23. Para a sua concretização “…optou-se por 
uma metodologia de faseamento, assente nos critérios de 
organização e funcionamento das escolas, bem como das 
normas a observar nas matrículas: matrícula no 1.º ano, 
renovação de matrícula para os 2.º, 3.º e 4.º anos e 
movimento de alunos (transferências e matrículas tardias) 
habitual no decurso do 1.º período lectivo, para todos os 
anos de escolaridade do 1.º ciclo do ensino básico. 
 
Metodologia: 
 
1.ª Fase 
 
A primeira fase do processo de atribuição gratuita de 
manuais escolares aos alunos a frequentarem as escolas do 
1.º ciclo do ensino básico do concelho, inicia a 30 de Abril 
com o levantamento dos manuais escolares adoptados em 
cada escola, por cada ano de escolaridade e dos preços de 
venda ao público (…), seguindo-se o levantamento do n.º 
de alunos a frequentarem os 2.º/3.º/4.º anos de 
escolaridade, até ao final de Maio (…), de modo a 

desencadear o procedimento inerente à prestação do 
serviço de fornecimento dos manuais escolares por editor, 
até 30 de Junho. Esta fase culmina com a distribuição dos 
manuais escolares, pelos editores, nas 30 escolas do 1.º 
ciclo do concelho, durante a segunda quinzena de Julho e 
o mês de Agosto. 
 
De modo a acautelar a entrega dos manuais a todos os 
alunos, será distribuída pela escola uma ficha individual, 
para preenchimento do encarregado de educação do 
aluno, a qual após a recepção deverá ser remetida à 
Câmara Municipal de Odivelas pelos agrupamentos de 
escolas, para efeitos de controlo e acompanhamento do 
processo. 
Estima-se que o n.º de manuais escolares de Estudo da 
Língua Portuguesa, Matemática e Estudo do Meio, a 
adquirir e distribuir nesta 1.ª fase, seja de 12.225, para um 
universo de 4.075 alunos a frequentarem o 2.º, 3.º e 4.º 
anos de escolaridade do 1.º ciclo do ensino básico (…), 
prevendo-se um custo global de €102.241,48 (cento e dois 
mil duzentos e quarenta e um euros e quarenta e oito 
cêntimos), acrescidos de IVA à taxa em vigor. 
 
2.ª Fase 
 
A segunda fase do processo de atribuição gratuita de 
manuais escolares aos alunos a frequentarem as escolas do 
1.º ciclo do ensino básico do concelho, vai de 15 de Junho 
a 30 de Junho de 2008, com o levantamento do n.º de 
alunos a frequentarem o 1.º ano de escolaridade, de modo 
a desencadear o procedimento inerente à prestação do 
serviço de fornecimento dos manuais escolares por editor, 
até 30 de Julho. Esta fase culmina com a distribuição dos 
manuais escolares, pelos editores, nas 30 escolas do 1.º 
ciclo do concelho, durante a segunda quinzena de Agosto 
e a primeira de Setembro. De modo a acautelar a entrega 
dos manuais a todos os alunos, será distribuída pela escola 
uma ficha individual, para preenchimento pelo 
encarregado de educação do aluno, a qual após recepção 
deverá ser remetida à Câmara Municipal pelos 
agrupamentos de escolas, para efeitos de controlo e 
acompanhamento do processo. 
 
Estima-se que o n.º de manuais escolares de Estudo da 
Língua Portuguesa, Matemática e Estudo do Meio, a 
adquirir e distribuir nesta 2.ª fase, seja de 3.543, para um 
universo estimado de 1181 alunos a frequentarem o 1.º 
ano de escolaridade do 1.º ciclo do ensino básico, 
prevendo-se um custo global de €25.973,90 (vinte cinco 
mil novecentos e setenta e três euros e noventa cêntimos), 
acrescidos de IVA à taxa em vigor. 
 
3.ª Fase 
 
Com a terceira e última fase, pretende-se a salvaguarda do 
interesse dos alunos provenientes de transferências e 
matrículas tardias, movimento de alunos habitual durante 
o 1.º período lectivo, pelo que se propõe uma aquisição de 
serviços para fornecimento de manuais escolares de 
Estudo da Língua Portuguesa, Matemática e Estudo do 
Meio, em regime de fornecimento contínuo com uma 
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livraria do concelho, até 31 de Dezembro, para todos os 
anos de escolaridade (1.º/2.º/3.º/4.º), no valor de 
€10.000,00 (dez mil euros). 
 
Neste contexto, estima-se que o montante global a 
despender para a aquisição de Manuais Escolares, para o 
ano lectivo de 2008/2009 seja de €138.215,38 (cento e 
trinta e oito mil duzentos e quinze euros e trinta e oito 
cêntimos) acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, para 
um universo estimado de 5.256 alunos, num total de 
15.768 manuais escolares de Língua Portuguesa, 
Matemática e Estudo do Meio.” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

JARDIM DA MÚSICA 
 

 
 

CONSTRUÇÃO DO JARDIM DA MÚSICA 
 

Projecto de execução da empreitada para a construção do 
Jardim da Música, em Odivelas e elementos necessários 
para efeitos de concurso, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2008/9193, de 2008.02.29, 
nomeadamente: 
 
-Abertura do procedimento, através de concurso público, 
nos termos do disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 48° 
do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, estimando-se o 
valor dos trabalhos a realizar em 2.139.443,73€ (dois 
milhões, cento e trinta e nove mil, quatrocentos e 
quarenta e três euros e setenta e três cêntimos),  
 
-Cabimentação do valor base de concurso e do valor da 
publicação do anúncio e posterior publicação em Diário 
da República; 
 
-Elementos constituintes do processo: 
 
- Anúncio; 
- Programa de concurso; 
- Caderno de encargos; 
- Manual de estaleiro; 
- Plano de Segurança e Saúde; 
- Modelo da placa de obra; 
- Peças desenhadas e escritas; 
 
-Publicação do anúncio de concurso no Diário da 
República, num jornal de âmbito Nacional e num jornal 
de âmbito Regional, nos termos do n.º 1 do artigo 52° de 
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março; 
 
-Resumo dos elementos mais importantes constantes do 
anúncio e sua publicação conforme previsto no n.º 2 do 
artigo 80.° do supra citado do diploma legal; 
 

-Despesa de publicação num valor estimado em 1000€ 
(mil euros), IVA incluso; 
 
-Custo de cada colecção do processo de concurso da 
empreitada, estimado em 622,47€. Para obtenção do 
referido valor considerou-se a tabela de taxas e tarifas 
relativo ao ano 2008. 
 
Comissão de Abertura do Concurso e a Comissão de 
Análise das Propostas, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2008/9191, de 2008.05.29: 
 
Comissão de Abertura do Concurso: 
 
-Eng.º José Fonseca, Chefe de Divisão, Presidente; 
-Dr.ª Rosa Patrão, Jurista, que substituirá o Presidente nas 
suas faltas ou impedimentos; 
-Eng.º Elísio Costa, Técnico Superior; 
-Teresa Alves, Assistente Administrativa Principal, 
Secretária; 
-Vanda Valério, Assistente Administrativa; 
-Eng.º Paulo Coutinho, Técnico Superior, como membro 
suplente; 
-Dr.ª Andreia Mendes, Técnica Superior 2.ª Classe, como 
membro suplente. 
 
Comissão de Análise das Propostas: 
 
-Eng.º Luís Jorge, Director de Departamento, Presidente; 
-Arq.º Pedro Mesquita, Director de Departamento do 
DPEDE, que substituirá o Presidente nas suas faltas ou 
impedimentos; 
-Eng.ª Helga Luis, Técnica Superior de 2.ª Classe; 
-Arq.º Pedro Pires, Técnico Superior de 1.ª Classe; 
-Eng.ª Carla Silva, Técnica Superior de 2.ª Classe; 
-Arq.º Jorge Neves, Técnico Superior 1.ª Classe, como 
membro suplente; 
-Dr.ª Andreia Mendes, Técnica Superior 2.ª Classe, como 
membro suplente. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PROJECTO “EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE” 
 

 
 

PARCERIA COM A ESCOLA SECUNDÁRIA DA RAMADA 
E INCLUSÃO DO PROJECTO NO PLANO ESTRATÉGICO 

CONCELHIO DE PREVENÇÃO DAS TOXICODEPENDÊNCIAS 
 
Adesão da Câmara Municipal de Odivelas a parceria 
proposta pela Escola Secundária da Ramada no âmbito do 
Projecto “Educação para a Saúde” e consequente inclusão 
do referido projecto no Plano Estratégico Concelhio de 
Prevenção das Toxicodependências, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2008/9132, de 
2008.05.28, nos termos da seguinte declaração de parceria: 
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“Projecto “Educação para a Saúde” 
 
Declara-se, para os devidos efeitos, que a Câmara 
Municipal de Odivelas, através da Divisão de Saúde e da 
Prevenção das Toxicodependências, aceita aderir à 
parceria proposta pela Escola Secundária da Ramada, 
constituindo-se como instituição parceira do projecto 
“Educação para a Saúde”, no âmbito do qual procurará 
disponibilizar, durante o período de aplicação do projecto 
(ano lectivo 2007/08 e ano lectivo 2008/09), os seguintes 
apoios: 
 
-Apoio técnico na concepção, desenvolvimento e 
avaliação das acções e actividades previstas no Plano de 
Actividades do projecto; 
-Cedência de espaço para reuniões/formação; 
-Articulação com outras estruturas da comunidade, a nível 
local, regional e nacional; 
-Divulgar adequadamente a realização deste projecto, 
fazendo menção aos parceiros envolvidos no mesmo. 
 
Odivelas, _____________________________________ 
 

A Presidente da Câmara Municipal 
 

(Susana de Carvalho Amador)” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

SEMINÁRIO “TABAGISMO E DOENÇAS CARDIOVASCULARES” 
 

Ratificação do despacho da Senhora Presidente, datado de 
29 de Maio de 2008, para aceitação de patrocínio 
concedido pelo Restaurante e Pastelaria “O Forno da 
Cidade”, Lda., sito na Rua Amália Rodrigues, 5, Odivelas, 
no valor estimado de 100€ (cem euros), no âmbito do 
Seminário “Tabagismo e Doenças Cardiovasculares”, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2008/9135, de 2008.05.28. 
 
(Ratificado por unanimidade) 

 
 
 

SUBSÍDIO DE “AUXÍLIOS ECONÓMICOS” 
 

Atribuição de subsídio de “Auxílios Económicos” aos 
alunos carenciados do 1.º Ciclo do Ensino Básico da rede 
pública do Concelho de Odivelas, no Ano Lectivo 
2008/2009, para aquisição de material escolar e outros 
recursos pedagógicos/educativos, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2008/8825, de 
2008.05.23. Esta atribuição tem enquadramento legal no 
Decreto-Lei n.º 399 – A/84, de 28 de Dezembro e na Lei 

n.º 159/99, de 14 Setembro. Podem beneficiar deste tipo 
de apoio os alunos cuja situação sócio-económica do 
agregado familiar determine a necessidade de 
comparticipação nos encargos decorrentes da actividade 
escolar.  
 
Considera-se como referência, quanto ao rendimento per 
capita, o escalão máximo definido pelo Ministério da 
Educação, para os alunos das Escolas dos 2.º e 3.º Ciclos 
do Ensino Básico em vigor no ano lectivo de 2007/2008 
(conforme Despacho 19165/2007, publicado no Diário da 
República, n.º 163, de 24 de Agosto de 2007, 2.ª Série), 
dado que na presente data ainda não foi publicado o 
enquadramento normativo para o próximo ano lectivo. 
Após publicação das orientações para o ano lectivo 
2008/2009, para estes graus de ensino, caso hajam 
alterações aos valores, será efectuada a sua aplicação 
automática.  
 
Assim, o valor do subsídio individual a atribuir, no ano 
lectivo 2008/2009, é de €24,66 (vinte e quatro euros e 
sessenta e seis cêntimos) por aluno/ano, a alunos que 
apresentem um rendimento per capita igual ou inferior a 
€214,00 mensais.  
 
O montante do subsídio a atribuir foi calculado tendo por 
base os seguintes critérios: 
 
-a atribuição de um subsídio para a aquisição de cadernos 
de fichas de trabalho por área curricular (Matemática, 
Língua Portuguesa e Estudo do Meio), no valor médio 
estimado de €5,00 por caderno, o que perfaz um total de 
€15,00 (quinze euros) por aluno/ano; 
 
-a atribuição de um subsídio destinado à aquisição de 
material escolar (cadernos, réguas, lápis, canetas, 
borrachas, entre outros), n um total de €9,66 (nove euros 
e sessenta e seis cêntimos) por aluno/ano. 
 
Os subsídios serão pagos directamente aos Agrupamentos 
de Escolas até ao início do 1.º período do ano lectivo, em 
função dos alunos carenciados que efectuarem matrícula 
para o ano lectivo de 2008/2009, cumprindo os requisitos 
de candidatura mediante preenchimento de um 
formulário. 
 
O valor global estimado para a atribuição deste subsídio às 
escolas do 1.º ciclo do ensino básico para o ano lectivo 
2008/2009 tem por base o número estimado de alunos 
carenciados (1350) e é de €33.291,00 (trinta e três mil, 
duzentos e noventa e um euros). 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

DOAÇÃO DE QUADRO 
 

Aceitação da doação de Miguel Barbosa de um quadro 
(pintura acrílico sobre papel com 70x50 cm) de 1982, 
intitulado “Descobrimentos”, com o valor patrimonial de 
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€700,00 (setecentos euros), de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2008/8052, de 2008.05.13. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

DOAÇÃO DE QUADRO 
 

Aceitação de doação de Nadir Afonso Rodrigues de um 
quadro (pintura a guache sobre papel com 24,5x37,5 cm), 
intitulado “Cristalis”, no valor patrimonial de €18.000,00 
(dezoito mil euros), de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2008/8053, de 13.05.2008. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

DOAÇÃO DE ESCULTURA 
 

Aceitação de doação de Laranjeira Santos da escultura 
(com 120x90x40 cm) intitulada “Menina Odivelas”, no 
valor patrimonial estimado de €20.000,00 (vinte mil 
euros), de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2008/8694, de 2008.05.21. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ASSOCIAÇÃO DOS ESCOTEIROS DE PORTUGAL 
GRUPO 11 DE ODIVELAS 

 
Atribuição à Associação dos Escoteiros de Portugal – 
Grupo 11 de Odivelas, de um apoio, sob a forma de 
transporte, a realizar em veículo municipal, no dia 12 de 
Julho e no dia 16 de Julho de 2008, para deslocação a 
Abrantes, de acordo com o proposto na informação nº 
Interno/2008/8033, de 2008.05.12. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

GRUPO DESPORTIVO E RECREATIVO DO POMARINHO 
 

Atribuição ao Grupo Desportivo e Recreativo do 
Pomarinho, de um apoio, sob a forma de transporte, no 
âmbito do Programa de Apoio aos Agentes Culturais do 
Concelho de Odivelas – PACO – programa C, a realizar 
em veículo municipal, no dia 19 de Julho de 2008, para 
deslocação a Santiago do Cacém, de acordo com o 
proposto na informação nº Interno/2008/8535, de 
2008.05.19. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 

GRUPO DE DANÇAS E CANTARES 
DA PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DE FAMÕES 

 
Atribuição ao Grupo de Danças e Cantares da paróquia de 
Nossa Senhora do Rosário de Famões, de um apoio, sob a 
forma de transporte, no âmbito do Programa de Apoio 
aos Agentes Culturais do Concelho de Odivelas – PACO 
– programa C, a realizar em veículo municipal, no dia 7 de 
Junho de 2008, para deslocação a Meleças, de acordo com 
o proposto na informação nº Interno/2008/8419, de 
2008.05.16. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

GRUPO DE DANÇAS E CANTARES 
DA PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DE FAMÕES 

 
Atribuição ao Grupo de Danças e Cantares da paróquia de 
Nossa Senhora do Rosário de Famões, de um apoio, sob a 
forma de transporte, no âmbito do Programa de Apoio 
aos Agentes Culturais do Concelho de Odivelas – PACO 
– programa C, a realizar em veículo municipal, no dia 22 
de Junho de 2008, para deslocação a Benfica, de acordo 
com o proposto na informação nº Interno/2008/8409, de 
2008.05.16. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

GRUPO DE DANÇAS E CANTARES 
DA PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DE FAMÕES 

 
Atribuição ao Grupo de Danças e Cantares da paróquia de 
Nossa Senhora do Rosário de Famões, de um apoio, sob a 
forma de transporte, no âmbito do Programa de Apoio 
aos Agentes Culturais do Concelho de Odivelas – PACO 
– programa C, a realizar em veículo municipal, no dia 28 
de Junho de 2008, para deslocação a Caneças, de acordo 
com o proposto na informação nº Interno/2008/8513, de 
2008.05.19. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 
 
 

PRESIDÊNCIA 
 

 
 

DESPACHO N.º 52/PRES/2008 
 

Assunto: Delegação e Subdelegação de Competências da 
Presidente da Câmara Municipal de Odivelas no Vereador 
Fernando Sousa Ferreira 
 
Considerando que com as recentes alterações legislativas é 
necessário proceder a uma nova delegação e subdelegação 
de competências; 
Considerando que a delegação de competências é o 
instrumento jurídico por excelência de desconcentração 
administrativa de forma a assegurar a eficácia da gestão do 
Município; 

 
I 
 

Nos termos e ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 69.º 
da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 
5-A/2002, de 11 de Janeiro, bem como o disposto nos 
artigos 35.º e seguintes do Código de Procedimento 
Administrativo, e tendo ainda em atenção o disposto no 
artigo 27º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, 
considerando a delegação de poderes efectuada pela 
Câmara Municipal na sua Presidente nas reuniões de 04 de 
Novembro de 2005, e 22 de Fevereiro de 2006, delego as 
minhas competências próprias e subdelego as que me 
estão delegadas, no Senhor Vereador FERNANDO 
SOUSA FERREIRA, para a prática dos actos 
administrativos e de gestão das seguintes atribuições 
municipais: 
 
1. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO JURÍDICA E 
GERAL COM EXCLUSÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO 
MUNICIPAL E  SECÇÃO DE APOIO AOS ÓRGÃOS 
MUNICIPAIS; 
 
A. Prestar informação técnica jurídica sobre quaisquer 

questões ou processos que lhe sejam submetidos pela 
Câmara ou pela Presidente, velar pelo cumprimento 
das leis, regulamentos, deliberações dos órgãos do 
Município no âmbito das suas atribuições, assegurar a 
adequada gestão do Património Municipal e garantir o 
bom funcionamento dos serviços e a eficaz gestão 
dos mesmos ao serviço da administração municipal; 

 
B. Assegurar o expediente, nomeadamente, as funções 

de distribuição e expedição de correspondência, o 
serviço de reprografia, a divulgação pelos serviços de 
ordens e directivas internas, dos regulamentos 
emitidos pelos órgãos municipais competentes, bem 
como a organização do expediente e apoio 

administrativo necessários aos processos de 
recenseamento militar e eleitorais; 

 
C. Assegurar o arquivo, procedendo ao registo e 

arquivamento dos documentos entrados no 
Município, bem como à microfilmagem dos mesmos 
e ainda garantir um arquivo documental técnico e 
administrativo para consulta dos diferentes serviços; 

 
D. Garantir a coordenação dos serviços de portaria, 

auxiliares, telefonistas e limpeza das instalações; 
 
E. Assegurar o funcionamento do Arquivo Municipal, 

contemplando as vertentes de Arquivo Corrente, 
Intermédio e Histórico, promovendo a avaliação, 
descrição e selecção dos documentos, bem como 
proceder à microfilmagem e/ou digitalização da 
documentação; 

 
F. Garantir a disponibilização para consulta da 

documentação em depósito aos diferentes serviços 
e/ou cidadãos interessados; 

 
G. Instruir os processos de contra-ordenações, nos 

termos da lei, bem como assegurar o seu 
acompanhamento em Juízo em caso de recurso; 

 
H. Exercer as competências legalmente atribuídas ao 

Notário Privativo do Município, e preparar a 
celebração de contratos, com excepção dos relativos a 
pessoal, em que o Município seja outorgante; 

 
I. Instruir e acompanhar os processos com vista à 

certificação dos Ascensores, Monta-Cargas, Escadas 
Mecânicas e Tapetes Rolantes; 

 
J. Dar parecer sobre as reclamações ou recursos 

graciosos bem como sobre petições ou exposições 
sobre actos e/ou omissões dos órgãos municipais ou 
procedimentos dos serviços; 

 
K. Intervir e instruir em matéria jurídica os processos 

graciosos; 
 
L. Encarregar-se dos inquéritos a que houver lugar por 

determinação da entidade competente; 
 
M. Apoiar a intervenção da Câmara Municipal na 

participação, a que esta for chamada, em processos 
legislativos e regulamentares; 

 
N. Assegurar o patrocínio jurídico das acções propostas 

pela Câmara Municipal ou contra ela, e garantir todo 
o apoio se o patrocínio for assegurado por 
mandatário externo; 

 
O. Licenciar os vendedores ambulantes e feirantes; 
 
P. Instruir os processos, licenciar os estabelecimentos 

comerciais e outros, que por lei estejam cometidos ao 
município, designadamente quanto a horários, 
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condições higio-sanitárias e condições técnico-
funcionais, em articulação, nos casos em que tal se 
justifique, com outros serviços do Município; 

 
Q. Assegurar o funcionamento de um serviço de 

metrologia municipal ou acompanhar a função 
quando cometida a outra entidade; 

 
R. Assegurar os licenciamentos no âmbito das 

competências do Delegado de Espectáculos; 
 
S. Assegurar os procedimentos administrativos e 

preparação dos contratos de concessão de exploração 
de equipamentos urbanos municipais; 

 
T. Proceder ao registo de ciclomotores e motociclos até 

50 cm3, assim como a emissão de alvarás de Taxi e 
outras atribuições que, nesta área, venham a ser 
atribuídas aos Municípios; 

 
U. Organizar e manter actualizado o cadastro e 

inventário dos bens imóveis do Município e 
promover todos os registos relativos aos mesmos; 

 
V. Assegurar os procedimentos administrativos relativos 

à gestão do património imóvel, apoiando as 
negociações a efectuar e assegurar os procedimentos 
necessários à aquisição, oneração e alienação de bens 
imóveis; 

 
W. Assegurar as acções e procedimentos relativos a 

processos de expropriação, bem como instruir e 
acompanhar os processos de declaração de utilidade 
pública; 

 
X. Assegurar os procedimentos administrativos e a 

permanente actualização dos  registos dos bens 
imóveis bem como os procedimentos relativos à 
cedência, alienação ou aquisição dos referidos bens, 
excluindo os fogos municipais de habitação; 

 
Y. Colaborar na preparação de contratos e protocolos de 

transferência de património para a gestão de empresas 
municipais e controlar o respectivo cumprimento; 

 
Z. Controlar o cumprimento, pelas partes envolvidas, de 

todos os contratos, acordos e protocolos com 
incidência patrimonial celebrados pelo Município; 

 
AA. Manter o chaveiro central das instalações municipais, 

promover e controlar os respectivos contratos de 
fornecimento de água, energia e comunicações 
telefónicas e colaborar no estabelecimento de 
sistemas de guarda, segurança; 

 
BB. Manter actualizado o inventário valorizado do 

património móvel existente e a sua afectação aos 
diversos serviços; 

 

CC. Estabelecer e fiscalizar o sistema de responsabilização 
sectorial pelos bens patrimoniais afectos a cada 
serviço; 

 
DD. Estabelecer os critérios de amortização de 

património afecto aos serviços, na perspectiva de 
imputação de custos a cada unidade orgânica; 

 
EE. Assegurar a conservação e manutenção dos bens 

patrimoniais móveis do Município, salvo os que, pela 
sua especificidade, se encontram sob a 
responsabilidade de outros serviços; 

 
FF. Manter registos que permitam a avaliação das 

condições económicas e de segurança de utilização 
de equipamentos e propor as medidas adequadas no 
sentido de economia, de segurança dos operadores e 
do aumento da produtividade; 

 
GG. Proceder às operações de abate e alienação de bens 

patrimoniais, quando deteriorados ou inúteis; 
 
HH. Assegurar a gestão da carteira de seguros à excepção 

dos seguros de pessoal e de protecção civil. 
 
II 
 

Assim, delego as competências que a seguir se 
enunciam: 
 
1. A competência prevista na alínea b) do n.º 1 do artigo 

68º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a 
redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro, de execução das deliberações da Câmara 
Municipal e de coordenação da actividade dos 
serviços sob sua superintendência; 

 
2. A competência prevista na alínea d) do nº 1 do artigo 

68º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a 
redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro, para elaborar e manter actualizado o cadastro 
dos bens móveis e imóveis do Município; 

 
3. A competência prevista na alínea g) do n.º 1 do 

referido artigo 68º, para autorizar a realização das 
despesas orçamentadas com a locação e aquisição de 
bens e serviços até ao limite de 5.000 € (cinco mil 
euros), com a possibilidade de subdelegação nos 
dirigentes municipais até ao limite de 2.500 € (dois mil 
e quinhentos euros), sempre com respeito pela 
disciplina de execução orçamental estabelecida nas 
alínea d), alínea e) e alínea f) do Ponto 2.3.4 do 
POCAL (Plano Oficial de Contabilidade das 
Autarquias Locais), aprovado pela Lei n.º 54-A/99, de 
22 de Fevereiro, alterada pela Lei n.º 162/99 de 14 de 
Setembro e pelo Decreto-Lei n.º 315/2000 de 2 de 
Dezembro, e no cumprimento estrito do estabelecido 
no artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de 
Junho; 
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4. A competência prevista na alínea h) do n.º 1 do 
referido artigo 68º, de autorizar o pagamento de 
despesas realizadas, nas condições legais e até ao 
limite da competência delegada; 

 
5. A competência prevista na alínea m) do n.º 1 do 

artigo 68º do mesmo diploma, de assinar ou visar a 
correspondência da Câmara Municipal com destino a 
quaisquer entidades, excepto: 

 
a) A que for dirigida ao Presidente da República, ao 

Primeiro Ministro, Ministros, Secretários de Estado, 
Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, do 
Supremo Tribunal Administrativo e do Tribunal 
Constitucional, Presidente da Assembleia da 
República e Presidente da Associação Nacional dos 
Municípios Portugueses, Presidentes das Câmaras 
Municipais ou titulares de cargos públicos de estatuto 
equivalente ou superior; 

 
b) A que constituir, por si, informação, proposta ou 

decisão vinculativa para o Município ou constitutiva 
de direitos de terceiros ou que verse, de forma 
inovadora, matérias sobre as quais o Município se 
deva pronunciar. 

 
6. A competência prevista na alínea a) do n.º 2 do artigo 

68º do mesmo diploma para decisão de todos os 
assuntos relacionados com a gestão e direcção dos 
recursos humanos afectos às unidades orgânicas sob a 
sua responsabilidade, com excepção dos actos 
relativos à constituição, modificação  ou extinção da 
respectiva relação jurídica de emprego, 
designadamente: 

 
a) Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes decisões 

relativas a férias, com respeito pela necessidade da 
consecução da prestação dos respectivos serviços 
públicos, que estão afectos à sua responsabilidade; 

 
b) Autorizar férias, mediante os respectivos mapas e 

requerimentos, e ausências ao serviço por pequenos 
períodos, dos trabalhadores da unidade orgânica; 

 
c) Controlar a assiduidade, visando informações, mapas 

e relatórios de assiduidade dos trabalhadores da 
unidade orgânica; 

 
d) Justificar e não justificar as faltas verificadas no 

âmbito do serviço;  
 
e) Autorizar deslocações em serviço no País, 

exceptuando aquelas que hajam de ser feitas para 
representação oficial do Município, e a realização de 
trabalho extraordinário e prestado em dias de 
descanso semanal e de descanso semanal 
complementar, dentro dos limites legalmente 
estabelecidos e sempre que assim o exija o 
funcionamento do serviço, bem como autorizar os 
respectivos pagamentos; 

 

f) Instaurar processos disciplinares, considerando que a 
nomeação do instrutor do processo deverá recair, 
sempre que possível, em licenciado em Direito que 
seja funcionário do Município; 

 
g) Autorizar o abono de vencimento de exercício 

perdido por motivo de doença; 
 
h) Emitir parecer sobre requerimentos de mobilidade 

interna. 
 
7. A possibilidade de subdelegação de competências 
quanto à gestão de recursos humanos restringe-se a: 
 
a) Autorizar férias, mediante os respectivos mapas e 

requerimentos, e ausências ao serviço por pequenos 
períodos; 

 
b) Controlar a assiduidade, visando informações, mapas 

e relatórios de assiduidade; 
 
c) Justificar e injustificar faltas no âmbito do serviço, 

com excepção das referidas no artigo 71º do Estatuto 
Disciplinar; 

 
d) Autorizar deslocações em serviço no País, 

exceptuando aquelas que hajam de ser feitas para 
representação oficial do Município, e a realização de 
trabalho extraordinário e prestado em dias de 
descanso semanal e de descanso semanal 
complementar, dentro dos limites legalmente 
estabelecidos e sempre que assim o exija o 
funcionamento do serviço; 

 
e) Visar Boletins de horas extraordinárias e de ajudas de 

custo, confirmando a informação neles constante e a 
sua conformidade com os limites legalmente 
estabelecidos; 

 
f) Propor a instauração de processos disciplinares. 
 
8. A competência prevista na alínea d) do n.º 2 do artigo 

68º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a 
redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro, de modificar ou revogar os actos praticados 
por funcionários municipais; 

 
9. A competência prevista na alínea h) do n.º 2 do artigo 

68º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a 
redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro, de promover todas as acções necessárias à 
administração corrente do Património Municipal e à 
sua conservação; 

 
10. A competência prevista na alínea i) do n.º 2 do artigo 

68º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a 
redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro, para proceder aos registos prediais do 
património imobiliário do Município, ou outros; 
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11. A competência prevista na alínea o) do nº 2 do artigo 
68º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a 
redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro, para conceder licenças policiais ou fiscais, de 
harmonia com o disposto nas leis, regulamentos e 
posturas; 

 
12. A competência prevista na alínea p) do nº  2 do artigo 

68º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a 
redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro, e no nº 5 do artigo 55 º da Lei 2/2007, de 15 
de Janeiro, para determinar a instrução de processos 
de contra-ordenação e aplicação de coimas e sanções 
acessórias, não sendo subdelegáveis as competências 
de aplicação de coimas e sanções acessórias; 

 
13. A competência prevista no n.º 10 do artigo 98º do 

Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de Dezembro, na 
redacção dada pela Lei n.º 60/2007, de 04 de 
Setembro, para determinar a instauração dos 
processos de contra-ordenação, para designar o 
instrutor e para aplicar as coimas, no âmbito do 
Regime Jurídico e Urbanização e Edificação; 

 
14. A competência prevista no artigo 14º do Decreto-Lei 

n.º 370/99 de 18 de Setembro, nos termos constantes 
dos artigos 11º e 13º do D.L.259/2007, de 17 de 
Julho, no que diz respeito ao licenciamento de 
estabelecimentos de comércio ou armazenagem de 
produtos alimentares, bem como de estabelecimentos 
de comércio de produtos não alimentares e de 
prestação de serviços, cujo funcionamento envolve 
riscos para a saúde e segurança das pessoas; 

 
15. As competências previstas no artigo 9º n.º 4, artigo 

12º n.º 1, artigo 18º n.º 4 e artigo 19º do Decreto-Lei 
n.º 309/2002, de 16 de Dezembro, relativamente ao 
licenciamento da instalação e funcionamento dos 
recintos de espectáculos e de divertimentos públicos; 

 
16. As competências previstas no Decreto-Lei n.º 

310/2002, de 16 de Dezembro, com a possibilidade 
de subdelegação, designadamente: 

 
a) A prevista no artigo 5º, relativamente ao 

licenciamento do exercício da actividade de guarda-
nocturno; 

 
b) A prevista no artigo 20º, relativamente ao registo de 

máquinas de diversão; 
 
c) A prevista no artigo 50º n.º 2, relativamente à decisão 

de instauração de processos de contra-ordenação e à 
aplicação de coimas e das sanções acessórias; 

 
17. A competência prevista no artigo 27º n.º 2 do 

Decreto-Lei n.º 251/98, de 11 de Agosto, no que diz 
respeito à aplicação de coimas no âmbito da 
actividade de transporte em táxi; 

 

18. A competência prevista no artigo 17º n.º 1 e artigo 
18º, do Decreto-Lei n.º 312/2003 de 17 de 
Dezembro, no que diz respeito à aplicação de coimas 
por violação das normas aplicáveis à detenção de 
animais perigosos e potencialmente perigosos, 
enquanto animais de companhia; 

 
19. A competência prevista no artigo 19º n.º 1, do 

Decreto-Lei n.º 313/2003 de 17 de Dezembro, no 
que diz respeito à aplicação de coimas por violação 
das normas aplicáveis à identificação de cães e gatos; 

 
20. A competência prevista no artigo 5º n.º 4, do 

Decreto-Lei n.º 48/96, de 15 de Maio, no que diz 
respeito à aplicação de coimas por falta de afixação do 
mapa de horário de funcionamento dos 
estabelecimentos de venda ao público e de prestação 
de serviços; 

 
21. A competência prevista no artigo 14º do Decreto-Lei 

n.º 320/2002, de 28 de Dezembro, relativamente à 
manutenção e inspecção de ascensores, monta-cargas, 
escadas mecânicas e tapetes rolantes, no que diz 
respeito à instrução do processo de contra-ordenação 
e aplicação de coimas e sanções acessórias; 

 
22. A competência prevista no artigo 14º n.º 5 do 

Decreto-Lei n.º 11/2003, de 18 de Janeiro, para a 
instauração de processos de contra-ordenação, para 
designar o instrutor e para aplicar as coimas, no 
âmbito da instalação e funcionamento das estações de 
radiocomunicações, e respectivos acessórios.  

 
23. A competência prevista no artigo 40º n.º 4 do 

Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de Junho, para 
aplicar as coimas, no âmbito do Sistema Nacional de 
Defesa da Floresta contra Incêndios. 

 
24. A competência prevista no artigo 5º n.º 1 conjugada 

com o artigo 2 n.º 1 al. d) do Decreto-Lei n.º 87/99, 
de 19 de Março, para a instrução dos processos de 
contra-ordenação e aplicação de coimas e sanções 
acessórias, no âmbito da angariação de receitas para 
fins de beneficência; 

 
25. A competência prevista no artigo 27º do Decreto-Lei 

n.º 411/98, de 30 de Dezembro, alterado pelo 
Decreto-Lei n.º 5/2000, de 29 de Janeiro, para a 
instrução dos processos de contra-ordenação e 
aplicação de coimas e sanções acessórias, no âmbito 
do regime jurídico da remoção, transporte, inumação, 
exumação, transladação e cremação de cadáveres; 

 
III 
 

E, subdelego as competências que me foram 
delegadas pela Câmara Municipal, e que a seguir se 
enunciam: 
 
1. A competência prevista na alínea d) do n.º 2 do artigo 

64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a 
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redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro, para executar as opções do plano e o 
orçamento aprovado, a exercer nas áreas funcionais 
sob a sua responsabilidade; 

 
2. A competência prevista na alínea d) do nº 5 do artigo 

64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a 
redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro, para emitir licenças, matrículas, livretes e 
transferências de propriedade e respectivos 
averbamentos e proceder a exames, registos, e fixação 
de contingentes relativamente a veículos, nos casos 
legalmente previstos; 

 
3. A competência prevista na alínea a) do nº 5 do artigo 

64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a 
redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro, com a redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 
5-A/2002, de 11 de Janeiro, para conceder licenças 
nos casos e nos termos estabelecidos na Lei para 
estabelecimentos insalubres, incómodos, perigosos ou 
tóxicos; 

 
4. A competência prevista no artigo 12º do Decreto-Lei 

nº 2/98, de 3 de Janeiro, na redacção que lhe foi 
conferida pelo Decreto-Lei nº 265-A/2001, de 28 de 
Setembro, de matrícula e emissão de licenças de 
condução de ciclomotores, motociclos de cilindrada 
não superior a 50 cm3 e de veículos agrícolas, bem 
como o seu cancelamento, com a possibilidade de 
subdelegação; 

 
5. As competências previstas no Decreto-Lei n.º 

309/2002, de 16 de Dezembro, relativamente aos 
procedimentos com vista ao licenciamento da 
instalação e funcionamento dos recintos de 
espectáculos e de divertimentos públicos, bem como 
ao processamento das contra-ordenações e com a 
possibilidade de subdelegação; 

 
6. A competência prevista no artigo 18º do Decreto-Lei 

n.º 122/79, de 8 de Maio, para emitir e renovar 
cartões para o exercício de venda ambulante, com 
possibilidade de subdelegação; 

 
7. A competência prevista no artigo 1º da Lei nº 2/87, 

de 8 de Janeiro, de emissão de parecer em processo 
de autorização e licenças de jogos de perícia, 
máquinas de diversão e outras diversões públicas; 

 
8. A competência prevista no artigo 4º do Decreto-Lei 

nº 252/86, de 25 de Agosto, de emissão e renovação 
de cartões de feirantes, com possibilidade de 
subdelegação; 

 
9. As competências previstas no Decreto-Lei n.º 

310/2002, de 16 de Dezembro, com a possibilidade 
de subdelegação, designadamente: 

 

a) A prevista no artigo 10º, relativamente ao 
licenciamento do exercício da actividade de vendedor 
ambulante de lotarias, 

 
b) A prevista no artigo 14º, relativamente ao 

licenciamento do exercício da actividade de 
arrumador de automóveis; 

 
c) A prevista no artigo 18º, relativamente ao 

licenciamento do exercício da actividade de 
acampamentos ocasionais; 

 
d) A prevista no artigo 23º, relativamente ao 

licenciamento da exploração de máquinas de diversão; 
 
e) A prevista no artigo 29º, relativamente ao 

licenciamento do exercício da actividade de realização 
de espectáculos de natureza desportiva e de 
divertimentos públicos; 

 
f) A prevista no artigo 35º, relativamente ao 

licenciamento do exercício da actividade de agências 
de venda de bilhetes para espectáculos públicos; 

 
g) A prevista no artigo 39º e artigo 40º, relativamente ao 

licenciamento do exercício da actividade de fogueiras 
e queimadas; 

 
h) A prevista no artigo 41º, relativamente ao 

licenciamento do exercício da actividade de realização 
de leilões; 

 
i) A prevista no artigo 50º n.º 1, relativamente à 

instrução dos processos de contra-ordenação; 
 
10. As competências previstas no Decreto-Lei n.º 

320/2002, de 28 de Dezembro, relativamente à 
manutenção e inspecção de ascensores, monta-cargas, 
escadas mecânicas e tapetes rolantes; 

 
11. As competências previstas no Decreto-Regulamentar 

n.º 2-A/2005, 24 de Março, relativamente à emissão 
de autorização de utilização das vias públicas para a 
realização de actividades de carácter desportivo, 
festivo ou outras que possam afectar o trânsito 
normal; 

 
12. As competências previstas no Decreto-Lei n.º 

69/2003, de 10 de Abril, alterado pelo Decreto-Lei 
n.º 183/2007, de 9 de Maio, e Decreto-Regulamentar 
n.º 8/2003, de 11 de Abril, alterado pelo Decreto-
Regulamentar n.º 61/2007, de 9 de Maio, 
relativamente ao licenciamento da actividade 
industrial, com a possibilidade de subdelegação; 

 
13. As competências previstas no Decreto-Lei nº 

234/2007, 19 de Junho, para o licenciamento dos 
estabelecimentos de restauração e bebidas, 
nomeadamente: 
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a) A competência prevista no n.º 2 do artigo 19º para 
emissão de autorização especial para serviços de 
restauração ou de bebidas ocasionais e ou 
esporádicos; 

 
b) A competência prevista no n.º 3 do artigo 19º, 

relativamente à convocação da comissão de vistorias 
no âmbito da autorização especial para serviços de 
restauração ou de bebidas ocasionais e ou 
esporádicos, com a possibilidade de subdelegação. 

 
14. Receber os pedidos de instalação, modificação, 

comunicações de encerramento, e demais 
documentação no âmbito da instalação e modificação 
dos estabelecimentos de comércio ou de 
armazenagem de produtos não alimentares e de 
prestação de serviços cujo funcionamento pode 
envolver riscos para a saúde e segurança das pessoas, 
estabelecidos no Decreto-Lei n.º 259/2007, de 17 de 
Julho, assim como, encaminhar tais pedidos, quando 
necessário, para o Departamento de Gestão e 
Ordenamento Urbanístico. 

 
15. A competência prevista nos n.ºs 2 e 3 do artigo 29º 

do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de Junho no 
âmbito da utilização de fogo de artifício e outros 
artefactos pirotécnicos, em todos os espaços rurais da 
área territorial deste Município, durante o período 
crítico. 

 
16. A competência prevista no artigo 40º n.º 3 do 

Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de Junho, para 
instauração de processos de contra-ordenação, no 
âmbito do Sistema Nacional de Defesa da Floresta 
contra Incêndios. 

 
17. As competências previstas no artigo 30º, n.º 2 do 

Decreto-lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, para o 
processamento das contra-ordenações e aplicação das 
respectivas coimas e sanções acessórias, no âmbito do 
Regulamento Geral do Ruído; 

 
18. A competência prevista no artigo 15º do Decreto-Lei 

n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, para a emissão de 
licença especial de ruído, no âmbito do Regime Geral 
do Ruído; 

 
19. As competências previstas no Decreto-Lei n.º 370/99 

de 18 de Setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 
9/2002, de 24 de Janeiro, no que diz respeito aos 
procedimentos com vista ao licenciamento de 
estabelecimentos de comércio ou armazenagem de 
produtos alimentares, bem como de estabelecimentos 
de comércio de produtos não alimentares e de 
prestação de serviços, cujo funcionamento envolve 
riscos para a saúde e segurança das pessoas; 

 
20. As competências previstas no artigo 12º do Decreto-

Lei n.º 251/98, de 11 de Agosto, no que diz respeito 
ao licenciamento dos veículos de transporte em táxi, 
bem como as previstas no artigo 27º n.º 2, do mesmo 

diploma, para o processamento das contra-
ordenações; 

 
21. A competência prevista no artigo 19º n.º 1, do 

Decreto-Lei n.º 312/2003, de 17 de Dezembro, para a 
instrução dos processos de contra-ordenação, por 
violação das normas aplicáveis à detenção de animais 
perigosos e potencialmente perigosos, enquanto 
animais de companhia; 

 
22. A competência prevista no artigo 88º n.º 1, do 

Decreto-Lei n.º 46/94, de 22 de Fevereiro, para a 
instrução dos processos de contra-ordenação e 
aplicação de coimas e sanções acessórias, no âmbito 
do regime de licenciamento da utilização do domínio 
hídrico, sob jurisdição do Instituto da Água; 

 
23. A competência prevista no artigo 20º n.º 1 do 

Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de Março, para a 
instrução dos processos de contra-ordenação e 
aplicação de coimas e sanções acessórias, no âmbito 
do regime das operações de gestão de resíduos; 

 
24. A competência prevista no artigo 70º n.º 1 do 

Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro, para a 
instrução dos processos de contra-ordenação e 
aplicação de coimas e sanções acessórias, no âmbito 
do regime geral da gestão de resíduos; 

 
IV 
 

Do exercício das competências delegadas e 
subdelegadas deverá o delegado prestar ao delegante 
informação escrita, nos termos do n.º 3 do artigo 69º 
da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela 
Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, com a 
periodicidade de 10 dias, sem prejuízo do 
cumprimento do estabelecido no n.º 3 do artigo 65.º 
do mesmo diploma. 
 
Pelo presente despacho são revogados os anteriores 
Despachos de Delegação de competências n.º 
52/PRES/2006, de 08 de Março, 74/PRES/2006 de 
12 de Abril, e 176/PRES/2006 de 27 de Novembro.  
 
Odivelas, 3 de Junho de 2008 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

(a) Susana de Carvalho Amador 
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OUTROS DESPACHOS 
 

 
 

DESPACHO N.º 7/DDGOU/2008 
 

Assunto: Subdelegação de competências 
 
ANTÓNIO HENRIQUE MOREIRA DE SOUSA, 
Director do Departamento de Gestão e Ordenamento 
Urbanístico da Câmara Municipal de Odivelas, no uso das 
competências em mim delegadas pela Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas, pelo Despacho n° 
42/PRES/2008, ao abrigo pelos artigos 70º da Lei n° 
169/99, de 18 de Setembro, com as alterações 
introduzidas pela Lei n° 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 
5°/n°s 2 e 4, 11°/n° 9 e 75° do Decreto-Lei n° 555/99, 
de 16 de Dezembro, e nos termos do disposto nos artigos 
35° a 40° do Código do Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto-Lei n° 442/91, de 15 de 
Novembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n° 
6/96, de 31 de Janeiro, sem prejuízo e independentemente 
da subdelegação de competências a que se refere o meu 
despacho n° 16/DDGOU/2008, de 8 de Novembro, pelo 
presente SUBDELEGO no Sr. Engenheiro-Técnico Civil 
José António Alves Duarte, Engenheiro-Técnico Civil de 
Primeira Classe, para serem exercidas no âmbito da 
Divisão de Fiscalização Urbanística, deste Departamento, 
as competências previstas pelos artigos 68° e 70°n° 3 da 
Lei n° 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº 5-
A/2002, de 11 de Janeiro, que a seguir se enunciam: 
 
a) Assinar ou visar a correspondência da Câmara 
Municipal, com excepção da dirigida a organismos ou 
entidades públicos; 
b) Praticar outros actos e formalidades de carácter 
instrumental (direcção de instrução de procedimentos), 
necessários ao exercício da competência decisória do 
delegante. 
 
Esta subdelegação de competências vigorará de 1 a 27 de 
Junho de 2008. 

 
Odivelas, 30 de Maio de 2008 
O Director do D.G.O.U., 
(a) António de Sousa 

 
 
 

DESPACHO N.º 08/DDGOU/2008 
 

ANTÓNIO HENRIQUE MOREIRA DE SOUSA, 
Director do Departamento de Gestão e Ordenamento 
Urbanístico da Câmara Municipal de Odivelas, no uso das 
competências em mim delegadas pela Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas, pelo Despacho nº 
42/PRES/2008, ao abrigo pelos artigos 70º da Lei nº 
169/99, de 18 de Setembro, com as alterações 
introduzidas pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 5°/nº 
2, 11°/nº 10, e 75°, do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de 

Dezembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 
60/2007, de 4 de Setembro, e nos termos do disposto nos 
artigos 35° a 40° do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei nº 442/91, de 
15 de Novembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei 
nº 6/96, de 31 de Janeiro, pelo presente despacho 
SUBDELEGO na Sra. Arquitecta Lizete da Conceição 
Brito Coelho Cunha, Chefe da Divisão de Reabilitação 
Urbana, em regime de substituição, as competências que a 
seguir se enunciam e que serão exercidas no âmbito da 
referida Divisão: 
 
1. Competências previstas pelo artigo 68° da Lei nº 
169/99, de 18 de Setembro: 
 
a) Assinar ou visar a correspondência da Câmara 
Municipal, com excepção da dirigida a organismos ou 
entidades públicos; 
 
2. Competências previstas pelo artigo 70°/nº 2 da Lei nº 
169/99, de 18 de Setembro: 
 
a) No quadro do competente mapa, autorizar férias e 
acumulação de férias, com excepção das referentes ao 
pessoal dirigente; 
b) Visar informações, mapas e relatórios de assiduidade; 
c) Visar os boletins de horas extraordinárias e de ajudas de 
custo, confirmando a informação neles constante e a sua 
conformidade com os limites legalmente estabelecidos; 
 
3. Competências previstas pelo artigo 70°/nº 3 da Lei nº 
169/99, de 18 de Setembro: 
 
a) Autorizar termos de abertura e encerramento em livros 
sujeitos a essa formalidade, designadamente livros de obra; 
b) Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias 
autenticadas aos interessados, relativas a processos ou 
documentos constantes de processos arquivados, e que 
careçam de despacho ou deliberação dos eleitos locais, 
com respeito pelas salvaguardas estabelecidas por lei; 
c) Praticar outros actos e formalidades de carácter 
instrumental (direcção de instrução de procedimentos) 
necessários ao exercício da competência decisória do 
delegante. 
 
Esta subdelegação de competências produz efeitos desde 
12 de Abril de 2008. 

 
Odivelas, 2 de Junho de 2008 

 
O Director do D.G.O.U., 
(a) António de Sousa 
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DESPACHO N.º 09/DDGOU/2008 
 

Assunto: Subdelegação de competências 
 
ANTÓNIO HENRIQUE MOREIRA DE SOUSA, 
Director do Departamento de Gestão e Ordenamento 
Urbanístico da Câmara Municipal de Odivelas, no uso das 
competências em mim delegadas pela Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas, pelo Despacho nº 
42/PRES/2008, ao abrigo pelos artigos 70º da Lei n° 
169/99, de 18 de Setembro, com as alterações 
introduzidas pela Lei n° 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 
5°/n° 2, 11°/n° 10, e 75°, do Decreto-Lei n° 555/99, de 
16 de Dezembro, com as alterações introduzidas pela Lei 
n° 60/2007, de 4 de Setembro, e nos termos do disposto 
nos artigos 35° a 40° do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n° 442/91, de 
15 de Novembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei 
n° 6/96, de 31 de Janeiro, pelo presente despacho 
SUBDELEGO na Sra. Arquitecta Ana Paula Figueiredo 
Viegas Murgeiro, Chefe da Divisão de Licenciamento de 
Obras Particulares, as competências que a seguir se 
enunciam e que serão exercidas no âmbito da referida 
Divisão: 
 
1. Competências previstas pelo artigo 68° da Lei no 
169/99, de 18 de Setembro: 
 
a) Assinar ou visar a correspondência da Câmara 
Municipal, com excepção da dirigida a organismos ou 
entidades públicos; 
 
2. Competências previstas pelo artigo 70°/n° 2 da Lei n° 
169/99, de 18 de Setembro: 
 
a) No quadro do competente mapa, autorizar férias e 
acumulação de férias, com excepção das referentes ao 
pessoal dirigente; 
b) Visar informações, mapas e relatórios de assiduidade; 
c) Visar os boletins de horas extraordinárias e de ajudas de 
custo, confirmando a informação neles constante e a sua 
conformidade com os limites legalmente estabelecidos;  
 
3. Competências previstas pelo artigo 70°/n° 3 da Lei n° 
169/99, de 18 de Setembro: 
 
a) Autorizar termos de abertura e encerramento em livros 
sujeitos a essa formalidade, designadamente livros de obra; 
b) Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias 
autenticadas aos interessados, relativas a processos ou 
documentos constantes de processos arquivados, e que 
careçam de despacho ou deliberação dos eleitos locais, 
com respeito pelas salvaguardas estabelecidas por lei; 
e) Praticar outros actos e formalidades de carácter 
instrumental (direcção de instrução de procedimentos) 
necessários ao exercício da competência decisória do 
delegante. 
 
Esta subdelegação de competências produz efeitos desde 
12 de Abril de 2008. 

 

Odivelas, 2 de Junho de 2008 
 

O Director do D.G.O.U., 
(a) António de Sousa 

 
 
 

DESPACHO N.º 10/DDGOU/2008 
 

Assunto: Subdelegação de competências 
 
ANTÓNIO HENRIQUE MOREIRA DE SOUSA, 
Director do Departamento de Gestão e Ordenamento 
Urbanístico da Câmara Municipal de Odivelas, no uso das 
competências em mim delegadas pela Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas, pelo Despacho n° 
42/PRES/2008, ao abrigo pelos artigos 70° da Lei n° 
169/99, de 18 de Setembro, com as alterações 
introduzidas pela Lei n° 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e nos 
termos do disposto nos artigos 35° a 40° do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 
n° 442/91, de 15 de Novembro, com a redacção dada 
pelo Decreto-Lei n° 6/96, de 31 de Janeiro, pelo presente 
despacho SUBDELEGO na Sra. Engenheira Margarida 
Maria Amaral Isaac Barata Esteves Perdigoto, Engenheira 
Assessora, Chefe da Divisão de Fiscalização, as 
competências que a seguir se enunciam e que serão 
exercidas no âmbito da referida Divisão: 
 
1. Competências previstas pelo artigo 68° da Lei n° 
169/99, de 18 de Setembro: 
 
a) Assinar ou visar a correspondência da Câmara 
Municipal, com excepção da dirigida a organismos ou 
entidades públicos; 
 
2. Competências previstas pelo artigo 70°/n° 2 da Lei no 
169/99, de 18 de Setembro: 
 
a) No quadro do competente mapa, autorizar férias e 
acumulação de férias, com excepção das referentes ao 
pessoal dirigente; 
b) Visar informações, mapas e relatórios de assiduidade; 
c) Visar os boletins de horas extraordinárias e de ajudas de 
custo, confirmando a informação neles constante e a sua 
conformidade com os limites legalmente estabelecidos; 
 
3. Competências previstas pelo artigo 70°/n° 3 da Lei n° 
169/99, de 18 de Setembro:  
 
a) Autorizar termos de abertura e encerramento em livros 
sujeitos a essa formalidade, designadamente livros de obra; 
b) Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias 
autenticadas aos interessados, relativas a processos ou 
documentos constantes de processos arquivados, e que 
careçam de despacho ou deliberação dos eleitos locais, 
com respeito pelas salvaguardas estabelecidas por lei; 
c) Praticar outros actos e formalidades de carácter 
instrumental (direcção de instrução de procedimentos) 
necessários ao exercício da competência decisória do 
delegante. 
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Esta subdelegação de competências produz efeitos a partir 
de 12 de Abril de 2008. 

 
Odivelas, 2 de Junho de 2007 

 
O Director do D.G.O.U., 
(a) António de Sousa 

 
 
 

DESPACHO N.º 11/DDGOU/2008 
 

Assunto: Subdelegação de competências 
 
ANTÓNIO HENRIQUE MOREIRA DE SOUSA, 
Director do Departamento de Gestão e Ordenamento 
Urbanístico da Câmara Municipal de Odivelas, no uso das 
competências em mim delegadas pela Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas, pelo Despacho n° 
42/PRES/2008, ao abrigo pelos artigos 70° da Lei n° 
169/99, de 18 de Setembro, com as alterações 
introduzidas pela Lei n° 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 
5°/nos 2, 11°/n° 10 e 75° do Decreto-Lei n° 555/99, de 
16 de Dezembro, com as alterações introduzidas pela Lei 
n° 60/2007, de 4 de Setembro, e nos termos do disposto 
nos artigos 35° a 40° do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n°442/91, de 
15 de Novembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei 
n° 6/96, de 31 de Janeiro, pelo presente despacho, 
SUBDELEGO, para serem exercidas no âmbito deste 
Departamento, sem prejuízo e independentemente da 
subdelegação de competências a que se refere o meu 
despacho n° 08/DGOU/2008, de 2 de Junho, na Sra. 
Arquitecta Lizete da Conceição Grito Coelho Cunha, 
Chefe da Divisão de Reabilitação Urbana, as competências 
previstas pelos artigos 68° e 70°n° 3 da Lei n° 169/99, de 
18 de Setembro, alterada pela Lei n° 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro, que a seguir se enunciam: 
 
a) Assinar ou visar a correspondência da Câmara 
Municipal, com excepção da dirigida a organismos ou 
entidades públicos; 
b) Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias 
autenticadas aos interessados, relativas a processos ou 
documentos constantes de processos arquivados, e que 
careçam de despacho ou deliberação dos eleitos locais, 
com respeito pelas salvaguardas estabelecidas por lei; 
c) Praticar outros actos e formalidades de carácter 
instrumental (direcção de instrução de procedimentos), 
necessários ao exercício da competência decisória do 
delegante. 
 
Esta subdelegação de competências vigorará entre 9 e 12 
de Junho de 2008. 

 
Odivelas, 6 de Junho de 2008 
O Director do D.G.O.U., 
(a) António de Sousa 
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DECISÕES COM EFICÁCIA EXTERNA 
 

 
 
 

Habitação, Saúde e Assuntos Sociais 
 

 
 
Decisões com eficácia externa, tomadas no âmbito do 
Departamento de Habitação, Saúde e Assuntos Sociais, pelo 
Senhor Vereador José Esteves, ao abrigo das competências 
subdelegadas pelo Despacho n.º 54/PRES/2006, nos termos da 
Informação n.º Interno/2008/9359, de 02.06.2008, referente ao 
período de 16 a 30 de Maio de 2008: 
 
Departamento de Habitação Saúde e Assuntos Sociais 
 
Sector de Reabilitação de Habitação 
 
EDOC/2007/94436 
Interno/2008/8313 de 2008-05-15 
Assunto: Adjudicação de empreitada de obras por ajuste directo. 
Obras de reabilitação/reparação em fogo municipal sito na Pta. 
Alice Pestana, nº 4, 2º A – Bº da Arroja/ Odivelas.  
Decisão: Adjudicação por ajuste directo à empresa “ Flores & 
Gomes, Lda” da empreitada de obras de reabilitação/reparação 
em fogo municipal sito na Pcta. Alice Pestana, nº 4 – 2º A – 
Bairro Municipal da Arroja – Odivelas, no valor de € 584,13 + 
IVA à taxa legal em vigor, bem como, uma dedução de € 87,87 
ao PRC, uma vez que o valor inicial estimado era de € 672. Ao 
DGAF/DF, para estorno do valor cabimentado a mais, e 
compromisso do valor final da empreitada.     
Data: 2008-05-21 
 
EDOC/2008/21308 
Interno/2008/4763 de 2008-03-17 
Assunto: Reparação em partes comuns em prédio municipal sito 
na Av. Augusto Abreu Lopes, nº 54 – Bairro Gulbenkian – 
Partes Comuns.  
Decisão: Abertura de procedimento por ajuste directo através de 
envio de convite - circular para consulta à empresa: Manuel 
Esteves Moreira, Lda., da empreitada de obras de reparação em 
partes comuns em prédio municipal Av. Augusto Abreu Lopes, 
nº 54 – Bairro Gulbenkian – Odivelas, pelo valor estimado de € 
1.429,60 +IVA à taxa legal em vigor. Ao DGAF/DF para 
cabimento 
Data: 2008-05-23 
 
 
 
Decisões com eficácia externa, tomadas no âmbito do 
Departamento de Habitação Saúde e Assuntos Sociais, pela 
Senhora Directora do DHSAS, ao abrigo das competências 
subdelegadas pelo Despacho n.º 08/VJE/2006, nos termos 
da Informação n.º Interno/2008/9068, de 27.05.2008, 
referente ao período de 14 a 27 de Maio de 2008: 
 
Assunto: Pagamento de quotas de 2008 do Condomínio do 
Edifício n.º 46 – Av. Prof. Dr. Augusto Abreu Lopes – Bº 
Gulbenkian - Odivelas, no valor de € 92,00 (noventa e dois 
euros), de acordo com a informação n.º Interno/2008/14702, 
2008-05-12. 
Decisão da Directora do DHSAS: Ao DGAF/DF: Tendo em 
conta o pedido de esclarecimento feito por esse serviço na Inf. 
Interno/2008/6618, envia-se a presente informação com o 

necessário esclarecimento, solicitando-se, assim, o compromisso 
e pagamento da verba proposta no presente documento. 
Data da Decisão: 2008-05-21 
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ANEXOS 
 
 
 
 

PROTOCOLOS DE COOPERAÇÃO E COLABORAÇÃO A CELEBRAR 

ENTRE O MUNICÍPIO DE ODIVELAS E A: 

 

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA 

EB1 ANTÓNIO MARIA BRAVO, 

 

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA 

EB1/JI VEIGA FERREIRA 

 

CENTRO COMUNITÁRIO E PAROQUIAL DE FAMÕES 

(ESCOLA EB1 Nº 4 DE FAMÕES) 

 
 
 
 
 

PROTOCOLO DE COMPROMISSO DO CONTRATO LOCAL DE 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA A VERTENTE SUL 

E PLANO DE ACÇÃO DO CONTRATO LOCAL DE 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA A VERTENTE SUL 
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PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO 

 
Considerando que: 
 
1. Nos termos da al. b), do n.° 3, do Art° 19°, da Lei n.° 159/99, de 14 de Setembro, compete aos órgãos municipais (...), 
assegurar a gestão dos refeitórios dos estabelecimentos de educação pré-escolar e do ensino básico; 
 
2. A aposta nos refeitórios escolares por parte da Câmara Municipal, tem como objectivo, contribuir para uma melhoria 
qualitativa das condições de ensino e aprendizagem nas Escolas do Concelho, com vista ao combate à exclusão social e à 
promoção da igualdade de oportunidades de acesso e sucesso escolar, para todos os alunos; 
 
3. A Câmara Municipal de Odivelas, tem vindo a dar especial atenção ao aprofundamento das parcerias com os diferentes 
Agentes Educativos, no sentido de responder de forma eficaz, às necessidades sócio- educativas dos alunos e das famílias; 
 
4. Esta metodologia de trabalho, tem-se revestido de especial importância no que diz respeito à gestão dos refeitórios 
escolares, onde algumas Associações de Pais, numa economia de gestão de recursos, articulam a dinamização de espaços de 
ATL com a gestão do serviço de refeições escolares: 
 
Entre: 
 
MUNICÍPIO DE ODIVELAS, com sede na Quinta da Memória, Rua Guilherme Gomes Fernandes, em Odivelas, Pessoa 
Colectiva n.° 504 293 125, neste acto representado pela Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, Susana de Carvalho 
Amador, adiante designado por Primeiro Outorgante, 
 
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA EB1 N.° 2 DE ODIVELAS, com sede Rua Gil 
Eanes, Pessoa Colectiva n.° 504 994 085, neste acto representada pelo seu Presidente da Direcção, António Oliveira, adiante 
designado por Segundo Outorgante,  
 
É celebrado, o presente Protocolo de Cooperação e Colaboração, que se rege pelas cláusulas seguintes, que as partes aceitam 
e, reciprocamente, se obrigam a fazer cumprir. 

 
Cláusula Primeira 
(Do Objecto) 

 
O presente protocolo tem por objecto estabelecer os termos e as condições em que a Associação de Pais da EBI n.° 2 de 
Odivelas, assegurará a gestão do serviço de refeitório da Escola EB1 António Maria Bravo. 

 
Cláusula Segunda 

(Âmbito de Aplicação) 
 

São beneficiários do serviço de refeição escolar todos os alunos que frequentam a EB1 António Maria Bravo, 
independentemente, da condição sócio-económica dos seus agregados familiares. 

 
Cláusula Terceira 

(Das Condições de Acesso e do Pagamento do Preço das Refeições) 
 

1. Por Despacho do Ministério da Educação, é anualmente fixado o preço a pagar pelos alunos relativo às refeições 
fornecidas nos refeitórios escolares das Escolas do 2° e 3° Ciclo do Ensino Básico Público 
 
2. A Câmara Municipal de Odivelas, enquanto entidade responsável pela gestão dos refeitórios dos estabelecimentos de 
educação Pré-Escolar e do 1° Ciclo do Ensino Básico, do Concelho de Odivelas, na fixação do preço das refeições a pagar 
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pelos alunos, deste grau de ensino, toma em consideração os valores estabelecidos pelo Ministério da Educação para os 2° e 
3° Ciclos. 
 
3. O preço da refeição a cobrar ao aluno fixado pelo Ministério da Educação, é normalmente inferior ao preço de custo da 
refeição, suportando a Câmara Municipal de Odivelas, a diferença de preço entre o custo real da refeição e o preço a pagar 
pelo aluno, definido por aquele Ministério. 
 
4. Em função do preço da refeição fixado pelo Ministério da Educação, bem como das regras de harmonização das formas 
de cálculo da capitação e actualização do preço das refeições para os 2° e 3° Ciclos do Ensino Básico, publicadas anualmente 
por aquele Ministério, a Câmara Municipal de Odivelas fixa os valores das refeições a cobrar aos alunos, que frequentam os 
Estabelecimentos de Educação Pré-Escolar e do 1° Ciclo do Ensino Básico, do Concelho de Odivelas, de acordo com os 
seguintes escalões: 
 
a) Escalão A, para alunos não carenciados: 
 
Estão abrangidos neste escalão os alunos cujo rendimento per capita do agregado familiar seja superior ao valor anualmente 
estabelecido no Despacho do Ministério da Educação.  
A Câmara Municipal de Odivelas, nestes casos, suportará a diferença entre o preço do custo real da refeição e o valor que o 
Ministério da Educação tiver fixado no referido Despacho, para o aluno pagar; 
 
b) Escalão B, para alunos carenciados: 
 
Estão abrangidos neste escalão os alunos cujo rendimento per capita das famílias seja igual ou inferior ao valor estabelecido 
no Despacho do Ministério da Educação. 
A Câmara Municipal de Odivelas, nestes casos, suportará a diferença de preço entre o preço real do custo da refeição e 50% 
do valor a pagar pelo aluno fixado no referido Despacho do Ministério da Educação. 
 
c) Escalão C, para alunos ultra-carenciados (em situação de risco social): 
 
Estão abrangidos neste escalão os alunos cujas famílias são ausentes ou revelam indicadores de negligência capazes de 
colocar em risco a saúde/integridade da criança, independentemente do seu rendimento per capita. 
 
A Câmara Municipal de Odivelas, nestes casos, suporta integralmente o preço real do custo da refeição.  

 
Cláusula Quarta 

(Das Responsabilidades do Primeiro Outorgante) 
 

O Primeiro Outorgante, na qualidade de entidade responsável pela gestão dos refeitórios escolares, compromete-se a:  
 
a) Transferir trimestralmente para o Segundo Outorgante, os montantes destinados a comparticipar os preços das refeições 
dos alunos que beneficiarão do serviço de refeições, do respectivo estabelecimento de ensino; 
 
b) Assumir os encargos com os consumos de água, electricidade, gás e conservação/manutenção dos equipamentos de 
cozinha, e outros similares, inerentes ao fornecimento do serviço de refeição; 
 
c) Garantir as condições infra-estruturais adequadas ao fornecimento do serviço de refeição escolar, designadamente ao nível 
da segurança alimentar e dos equipamentos, nos termos da legislação vigente; 
 
d) Garantir o apetrechamento das unidades de confecção com mobiliário, equipamento, ferramentas e utensílios necessários 
para o bom funcionamento do refeitório escolar; 
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e) Efectuar, inspecções regulares às redes e equipamentos a gás, conforme Portaria n.° 361/2000, de 20 de Junho, recorrendo 
aos serviços de uma entidade para o efeito credenciada; 
 
f) Efectuar, uma avaliação e verificação periódica das condições de higiene, segurança e qualidade alimentar da unidade de 
confecção, recorrendo a parcerias com entidades para o efeito credenciadas; 
 
g) Informar o Segundo Outorgante dos resultados das verificações periódicas efectuadas nos termos das alíneas anteriores. 

 
Cláusula Quinta 

(Das Responsabilidades do Segundo Outorgante) 
 

O Segundo Outorgante responsabiliza-se por: 
 
a) Assumir a gestão do refeitório escolar garantindo em particular, o fornecimento das refeições aos alunos; 
 
b) Supervisionar, diariamente, o serviço de refeição, aferindo da adequabilidade e da qualidade do serviço prestado, com base 
nas ementas previamente aprovadas que deverão ser afixadas semanalmente; 
 
c) Garantir que são cumpridos os critérios e as condições de acesso dos alunos ao serviço de refeição escolar, nos termos 
aprovados pelo Primeiro Outorgante; 
 
d) Fornecer ao Primeiro Outorgante, no início de cada ano lectivo, a listagem com o número de alunos previstos por escalão 
e nível de escolaridade e o preço de custo do serviço de refeição adjudicada com indicação do IVA; 
 
e) Apresentar, no final de cada período lectivo, um relatório de contas onde conste o número de refeições fornecidas, por 
escalão e nível de ensino, bem como o saldo positivo ou negativo que resulta da diferença entre a estimativa de refeições a 
fornecer e as efectivamente fornecidas; 
 
t) Informar o Primeiro Outorgante, com antecedência mínima de 30 dias, de qualquer alteração respeitante ao fornecimento 
do serviço de refeição designadamente, mudança da empresa adjudicatária, alteração do preço praticado, entre outras; 
 
g) Zelar pela adequada utilização dos equipamentos e instalações cedidos, no âmbito da gestão do refeitório escolar, sob pena 
de responder por perdas e danos; 
 
h) Realizar um inventário, no final de cada período lectivo, com indicação das quantidades e estado de conservação do 
mobiliário, equipamentos, utensílios e ferramentas de cozinha; 
 
i) Cumprir o estabelecido na legislação vigente sobre segurança e higiene alimentar. 

 
Cláusula Sexta 

(Das Comparticipações Financeiras) 
 

1. O Primeiro Outorgante compromete-se a transferir para o Segundo Outorgante, no início de cada período lectivo, os 
montantes referentes à comparticipação do preço das refeições dos alunos, de acordo com os critérios estabelecidos na 
cláusula terceira. 
 
2. No final de cada período lectivo, verificando-se diferenças entre o número de refeições estimadas e as efectivamente 
fornecidas, o Primeiro Outorgante procederá aos acertos a que houver lugar nos montantes a transferir, no período lectivo 
imediatamente subsequente. 
 
3. Os montantes das comparticipações previstas no presente protocolo são automaticamente actualizados, de acordo com a 
Deliberação Camarária que anualmente procede à actualização dos preços a pagar pelas refeições escolares. 
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Cláusula Sétima 
(Da Vigência) 

 
1. Sem prejuízo de eventual revisão, por acordo dos Outorgantes, o presente protocolo entra em vigor na data da sua 
assinatura, vigorando até ao final do ano lectivo 2008/2009. 
 
2. O presente protocolo considera-se automaticamente renovado, se nenhum dos Outorgantes, mediante carta registada, 
manifestar, ao outro, o desejo de dele se desvincular, no prazo de 90 (noventa) dias de antecedência em relação ao seu termo 
inicial ou a qualquer das suas posteriores renovações. 

 
Cláusula Oitava 

(Disposições Finais) 
 

1. No demais, este acordo será regido pela legislação aplicável em vigor, devendo ambas as partes respeitar a regulamentação 
específica aplicável, emitida pelo Ministério da Educação. 
 
2. Qualquer adequação ou tolerância relativa ao estipulado no presente acordo será resolvida por acordo entre as Partes, não 
implicando uma alteração ao clausulado do mesmo, a menos que as Partes também por acordo assim o entendam. 
 
O presente protocolo foi feito em seis exemplares, que vão ser assinados pelos representantes das Partes, destinando-se um 
exemplar a cada uma delas. 
 
Odivelas, ---- de --------------- de 2008. 

 
Pelo Primeiro Outorgante, Pelo Segundo Outorgante, 

  
(Susana de Carvalho Amador) (Sr. António Oliveira) 
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PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO 

 
Considerando que: 
 
1. Nos termos da al. b), do n.° 3, do Art.º 19º, da Lei n.° 159/99, de 14 de Setembro, compete aos Órgãos municipais (...), 
assegurar a gestão dos refeitórios dos estabelecimentos de educação pré-escolar e do ensino básico; 
 
2. A aposta nos refeitórios escolares por parte da Câmara Municipal, tem como objectivo, contribuir para uma melhoria 
qualitativa das condições de ensino e aprendizagem nas Escolas do Concelho, com vista ao combate à exclusão social e à 
promoção da igualdade de oportunidades de acesso e sucesso escolar, para todos os alunos; 
 
3. A Câmara Municipal de Odivelas, tem vindo a dar especial atenção ao aprofundamento das parcerias com os diferentes 
Agentes Educativos, no sentido de responder de forma eficaz, às necessidades sócio-educativas dos alunos e das famílias; 
 
4. Esta metodologia de trabalho, tem-se revestido de especial importância no que diz respeito à gestão dos refeitórios 
escolares, onde algumas Associações de Pais, numa economia de gestão de recursos, articulam a dinamização de espaços de 
ATL com a gestão do serviço de refeições escolares; 
 
Entre: 
 
MUNICÍPIO DE ODIVELAS, com sede na Quinta da Memória, Rua Guilherme Gomes Fernandes, em Odivelas, Pessoa 
Colectiva n.° 504 293 125, neste acto representado pela Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, Susana de Carvalho 
Amador, adiante designado por Primeiro Outorgante, 
 
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA DO 1.° CICLO COM 
JARDIM DE INFÂNCIA DO CASAL DA SILVEIRA, com sede Rua Luís Manuel Ribeiro, Pessoa Colectiva n.° 504 240 
986, neste acto representada pela sua Presidente da Direcção, Cristina Silvestre, adiante designada por Segundo Outorgante, 
 
É celebrado, o presente Protocolo de Cooperação e Colaboração, que se rege pelas cláusulas seguintes, que as partes aceitam 
e, reciprocamente, se obrigam a fazer cumprir. 

 
Cláusula Primeira 
(Do Objecto) 

 
O presente protocolo tem por objecto estabelecer os termos e as condições em que a Associação de Pais e Encarregados de 
Educação dos alunos da escola do 1.º ciclo com jardim de infância do Casal da Silveira, assegurará a gestão do serviço de 
refeitório da Escola EB1/JI Veiga Ferreira 

 
Cláusula Segunda 

(Âmbito de Aplicação) 
 

São beneficiários do serviço de refeição escolar todos os alunos que frequentam a EB1/JI Veiga Ferreira, 
independentemente, da condição sócio-económica dos seus agregados familiares. 

 
Cláusula Terceira 

(Das Condições de Acesso e do Pagamento do Preço das Refeições) 
 

1. Por Despacho do Ministério da Educação, é anualmente fixado o preço a pagar pelos alunos relativo às refeições 
fornecidas nos refeitórios escolares das Escolas do 2° e 3° Ciclo do Ensino Básico Público. 
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2. A Câmara Municipal de Odivelas, enquanto entidade responsável pela gestão dos refeitórios dos estabelecimentos de 
educação Pré-Escolar e do 1° Ciclo do Ensino Básico, do Concelho de Odivelas, na fixação do preço das refeições a pagar 
pelos alunos, deste grau de ensino, toma em consideração os valores estabelecidos pelo Ministério da Educação para os 2° e 
3° Ciclos. 
 
3. O preço da refeição a cobrar ao aluno fixado pelo Ministério da Educação, é normalmente inferior ao preço de custo da 
refeição, suportando a Câmara Municipal de Odivelas, a diferença de preço entre o custo real da refeição e o preço a pagar 
pelo aluno, definido por aquele Ministério. 
 
4. Em função do preço da refeição fixado pelo Ministério da Educação, bem como das regras de harmonização das formas 
de cálculo da capitação e actualização do preço das refeições para os 2° e 3.° Ciclos do Ensino Básico, publicadas anualmente 
por aquele Ministério, a Câmara Municipal de Odivelas fixa os valores das refeições a cobrar aos alunos, que frequentam os 
Estabelecimentos de Educação Pré-Escolar e do 1° Ciclo do Ensino Básico, do Concelho de Odivelas, de acordo com os 
seguintes escalões: 
 
a) Escalão A, para alunos não carenciados: 
 
Estão abrangidos neste escalão os alunos cujo rendimento per capita do agregado familiar seja superior ao valor anualmente 
estabelecido no Despacho do Ministério da Educação. 
A Câmara Municipal de Odivelas, nestes casos, suportará a diferença entre o preço do custo real da refeição e o valor que o 
Ministério da Educação tiver fixado no referido Despacho, para o aluno pagar; 
 
b) Escalão B, para alunos carenciados: 
 
Estão abrangidos neste escalão os alunos cujo rendimento par capita das famílias seja igual ou inferior ao valor estabelecido 
no Despacho do Ministério da Educação. 
A Câmara Municipal de Odivelas, nestes casos, suportará a diferença de preço entre o preço real do custo da refeição e 50% 
do valor a pagar pelo aluno fixado no referido Despacho do Ministério da Educação. 
 
c) Escalão C, para alunos ultra-carenciados (em situação de risco social): 
 
Estão abrangidos neste escalão os alunos cujas famílias são ausentes ou revelam indicadores de negligência capazes de 
colocar em risco a saúde/integridade da criança, independentemente do seu rendimento per capita. 
A Câmara Municipal de Odivelas, nestes casos, suporta integralmente o preço real do Custo da refeição.  

 
Cláusula Quarta 

(Das Responsabilidades do Primeiro Outorgante) 
 

O Primeiro Outorgante, na qualidade de entidade responsável pela gestão dos refeitórios escolares, compromete-se a:  
 
a) Transferir trimestralmente para o Segundo Outorgante, os montantes destinados a comparticipar os preços das refeições 
dos alunos que beneficiarão do serviço de refeições, do respectivo estabelecimento de ensino; 
 
b) Assumir os encargos com os consumos de água, electricidade, gás e conservação/manutenção dos equipamentos de 
cozinha, e outros similares, inerentes ao fornecimento do serviço de refeição; 
 
c) Garantir as condições infra-estruturais adequadas ao fornecimento do serviço de refeição escolar, designadamente ao nível 
da segurança alimentar e dos equipamentos, nos termos da legislação vigente; 
 
d) Garantir o apetrechamento das unidades de confecção com mobiliário, equipamento, ferramentas e utensílios necessários 
para o bom funcionamento do refeitório escolar; 
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e) Efectuar, inspecções regulares às redes e equipamentos a gás, conforme Portaria n.° 361/2000, de 20 de Junho, recorrendo 
aos serviços de uma entidade para o efeito credenciada; 
 
f) Efectuar, uma avaliação e verificação periódica das condições de higiene, segurança e qualidade alimentar da unidade de 
confecção, recorrendo a parcerias com entidades para o efeito credenciadas; 
 
g) Informar o Segundo Outorgante dos resultados das verificações periódicas efectuadas nos termos das alíneas anteriores. 

 
Cláusula Quinta 

(Das Responsabilidades do Segundo Outorgante) 
 

O Segundo Outorgante responsabiliza-se por: 
 
a) Assumir a gestão do refeitório escolar garantindo em particular, o fornecimento das refeições aos alunos; 
 
b) Supervisionar, diariamente, o serviço de refeição, aferindo da adequabilidade e da qualidade do serviço prestado, com base 
nas ementas previamente aprovadas que deverão ser afixadas semanalmente; 
 
c) Garantir que são cumpridos os critérios e as condições de acesso dos alunos ao serviço de refeição escolar, nos termos 
aprovados pelo Primeiro Outorgante; 
 
d) Fornecer ao Primeiro Outorgante, no início de cada ano lectivo, a listagem com o número de alunos previstos por escalão 
e nível de escolaridade e o preço de custo do serviço de refeição adjudicada com indicação do IVA; 
 
e) Apresentar, no final de cada período lectivo, um relatório de contas onde conste o número de refeições fornecidas, por 
escalão e nível de ensino, bem como o saldo positivo ou negativo que resulta da diferença entre a estimativa de refeições a 
fornecer e as efectivamente fornecidas; 
 
f) Informar o Primeiro Outorgante, com antecedência mínima de 30 dias, de qualquer alteração respeitante ao fornecimento 
do serviço de refeição designadamente, mudança da empresa adjudicatária, alteração do preço praticado, entre outras; 
 
g) Zelar pela adequada utilização dos equipamentos e instalações cedidos, no âmbito da gestão do refeitório escolar, sob pena 
de responder por perdas e danos; 
 
h) Realizar um inventário, no final de cada período lectivo, com indicação das quantidades e estado de conservação do 
mobiliário, equipamentos, utensílios e ferramentas de cozinha; 
 
i) Cumprir o estabelecido na legislação vigente sobre segurança e higiene alimentar. 

 
Cláusula Sexta 

(Das Comparticipações Financeiras) 
 

1. O Primeiro Outorgante compromete-se a transferir para o Segundo Outorgante, no início de cada período lectivo, os 
montantes referentes á comparticipação do preço das refeições dos alunos, de acordo com os critérios estabelecidos na 
cláusula terceira. 
 
2. No final de cada período lectivo, verificando-se diferenças entre o número de refeições estimadas e as efectivamente 
fornecidas, o Primeiro Outorgante procederá aos acertos a que houver lugar nos montantes a transferir, no período lectivo 
imediatamente subsequente. 
 
3. Os montantes das comparticipações previstas no presente protocolo são automaticamente actualizados, de acordo com a 
Deliberação Camarária que anualmente procede à actualização dos preços a pagar pelas refeições escolares. 
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Cláusula Sétima 
(Da Vigência) 

 
1. Sem prejuízo de eventual revisão, por acordo dos Outorgantes, o presente protocolo entra em vigor na data da sua 
assinatura, vigorando até ao final do ano lectivo 2008/2009. 
 
2. O presente protocolo considera-se automaticamente renovado, se nenhum dos Outorgantes, mediante carta registada, 
manifestar, ao outro, o desejo de dele se desvincular, no prazo de 90 (noventa) dias de antecedência em relação ao seu termo 
inicial ou a qualquer das suas posteriores renovações. 

 
Cláusula Oitava 

(Disposições Finais) 
 

1. No demais, este acordo será regido pela legislação aplicável em vigor, devendo ambas as partes respeitar a regulamentação 
específica aplicável, emitida pelo Ministério da Educação. 
 
2.Qualquer adequação ou tolerância relativa ao estipulado no presente acordo será resolvida por acordo entre as Partes, não 
implicando uma alteração ao clausulado do mesmo, a menos que as Partes também por acordo assim o entendam. 
 
O presente protocolo foi feito em seis exemplares, que vão ser assinados pelos representantes das Partes, destinando-se um 
exemplar a cada uma delas. 
 
Odivelas, ---- de ------------------- de 2008. 

 
 

Pelo Primeiro Outorgante, Pelo Segundo Outorgante, 
  

(Susana de Carvalho Amador) (Sra. Cristina Silvestre) 
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PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO 

 
Considerando que: 
 
1. Nos termos da al. b), do n.° 3, do Art.° 19°, da Lei n.° 159/99, de 14 de Setembro, compete aos órgãos municipais (...), 
assegurar a gestão dos refeitórios dos estabelecimentos de educação pré-escolar e do ensino básico; 
 
2. A aposta nos refeitórios escolares por parte da Câmara Municipal, tem como objectivo, contribuir para uma melhoria 
qualitativa das condições de ensino e aprendizagem nas Escolas do Concelho, com vista ao combate à exclusão social e à 
promoção da igualdade de oportunidades de acesso e sucesso escolar, para todos os alunos; 
 
3. A Câmara Municipal de Odivelas, tem vindo a dar especial atenção ao aprofundamento das parcerias com os diferentes 
Agentes Educativos, no sentido de responder de forma eficaz, às necessidades sócio-educativas dos alunos e das famílias; 
 
4. Esta metodologia de trabalho, tem-se revestido de especial importância no que diz respeito à gestão dos refeitórios 
escolares, onde algumas Associações de Pais, numa economia de gestão de recursos, articulam a dinamização de espaços de 
ATL com a gestão do serviço de refeições escolares; 
 
Entre: 
 
MUNICÍPIO DE ODIVELAS, com sede na Quinta da Memória, Rua Guilherme Gomes Fernandes, em Odivelas, Pessoa 
Colectiva n.° 504 293 125, neste acto representado pela Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, Susana de Carvalho 
Amador, adiante designado por Primeiro Outorgante, 
 
CENTRO COMUNITÁRIO E PAROQUIAL DE FAMÕES, com sede Rua Zeca Afonso, n.°6 A, Pessoa Colectiva n.° 504 
707 825, neste acto representada pelo seu Presidente da Direcção, Dr. Júlio Francisco, adiante designado por Segundo 
Outorgante, 
 
É celebrado, o presente Protocolo de Cooperação e Colaboração, que se rege pelas cláusulas seguintes, que as partes aceitam 
e, reciprocamente, se obrigam a fazer cumprir. 

 
Cláusula Primeira 
(Do Objecto) 

 
O presente protocolo tem por objecto estabelecer os termos e as condições em que o Centro Comunitário e Paroquial de 
Famões, assegurará a gestão do serviço de refeitório da Escola EBI n.°4 de Famões. 

 
Cláusula Segunda 

(Âmbito de Aplicação) 
 

São beneficiários do serviço de refeição escolar todos os alunos que frequentam a EB1 n.°4 de Famões, independentemente, 
da condição sócio-económica dos seus agregados familiares. 

 
Cláusula Terceira 

(Das Condições de Acesso e do Pagamento do Preço das Refeições) 
 

1. Por Despacho do Ministério da Educação, é anualmente fixado o preço a pagar pelos alunas relativo às refeições 
fornecidas nos refeitórios escolares das Escolas do 2° e 3° Ciclo do Ensino Básico Público. 
 
2. A Câmara Municipal de Odivelas, enquanto entidade responsável pela gestão dos refeitórios dos estabelecimentos de 
educação Pré-Escolar e do 1° Ciclo do Ensino Básico, do Concelho de Odivelas, na fixação do preço das refeições a pagar 
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pelos alunos, deste grau de ensino, toma em consideração os valores estabelecidos pelo Ministério da Educação para os 2° e 
3° Ciclos. 
 
3. O preço da refeição a cobrar ao aluno fixado pelo Ministério da Educação, é normalmente inferior ao preço de custo da 
refeição, suportando a Câmara Municipal de Odivelas, a diferença de preço entre o custo real da refeição e o preço a pagar 
pelo aluno, definido por aquele Ministério. 
 
4. Em função do preço da refeição fixado pelo Ministério da Educação, bem como das regras de harmonização das formas 
de cálculo da capitação e actualização do preço das refeições para os 2° e 3.° Ciclos do Ensino Básico, publicadas anualmente 
por aquele Ministério, a Câmara Municipal de Odivelas fixa os valores das refeições a cobrar aos alunos, que frequentam os 
Estabelecimentos de Educação Pré-Escolar e do 1° Ciclo do Ensino Básico, do Concelho de Odivelas, de acordo com os 
seguintes escalões: 
 
a) Escalão A, para alunos não carenciados: 
 
Estão abrangidos neste escalão os alunos cujo rendimento per capita do agregado familiar seja superior ao valor anualmente 
estabelecido no Despacho do Ministério da Educação.  
A Câmara Municipal de Odivelas, nestes casos, suportará a diferença entre o preço do custo real da refeição e o valor que o 
Ministério da Educação tiver fixado no referido Despacho, para o aluno pagar; 
 
b) Escalão B, para alunos carenciados: 
 
Estão abrangidos neste escalão os alunos cujo rendimento per capita das famílias seja igual ou inferior ao valor estabelecido 
no Despacho do Ministério da Educação. 
A Câmara Municipal de Odivelas, nestes casos, suportará a diferença de preço entre o preço real do custo da refeição e 50% 
do valor a pagar pelo aluno fixado no referido Despacho do Ministério da Educação. 
 
c) Escalão C, para alunos ultra-carenciados (em situação de risco social): 
 
Estão abrangidos neste escalão os alunos cujas famílias são ausentes ou revelam indicadores de negligência capazes de 
colocar em risco a saúde/integridade da criança, independentemente do seu rendimento per capita. 
A Câmara Municipal de Odivelas, nestes casos, suporta integralmente o preço real do custo da refeição. 

 
Cláusula Quarta 

(Das Responsabilidades do Primeiro Outorgante) 
 

O Primeiro Outorgante, na qualidade de entidade responsável pela gestão dos refeitórios escolares, compromete-se a:  
 
a) Transferir trimestralmente para o Segundo Outorgante, os montantes destinados a comparticipar os preços das refeições 
dos alunos que beneficiarão do serviço de refeições, do respectivo estabelecimento de ensino; 
 
b) Assumir os encargos com os consumos de água, electricidade, gás e conservação/manutenção dos equipamentos de 
cozinha, e outros similares, inerentes ao fornecimento do serviço de refeição; 
 
c) Garantir as condições infra-estruturais adequadas ao fornecimento do serviço de refeição escolar, designadamente ao nível 
da segurança alimentar e dos equipamentos, nos termos da legislação vigente; 
 
d) Garantir o apetrechamento das unidades de confecção com mobiliário, equipamento, ferramentas e utensílios necessários 
para o bom funcionamento do refeitório escolar. 
 
e) Efectuar, inspecções regulares às redes e equipamentos a gás, conforme Portaria n.° 361/2000, de 20 de Junho, recorrendo 
aos serviços de uma entidade para o efeito credenciada; 
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f) Efectuar, uma avaliação e verificação periódica das condições de higiene, segurança e qualidade alimentar da unidade de 
confecção, recorrendo a parcerias com entidades para o efeito credenciadas; 
 
g) Informar o Segundo Outorgante dos resultados das verificações periódicas efectuadas nos termos das alíneas anteriores. 

 
Cláusula Quinta 

(Das Responsabilidades do Segundo Outorgante) 
 

O Segundo Outorgante responsabiliza-se por: 
 
a) Assumir a gestão do refeitório escolar garantindo em particular, o fornecimento das refeições aos alunos; 
 
b) Supervisionar, diariamente, o serviço de refeição, aferindo da adequabilidade e da qualidade do serviço prestado, com base 
nas ementas previamente aprovadas que deverão ser afixadas semanalmente; 
 
c) Garantir que são cumpridos os critérios e as condições de acesso dos alunos ao serviço de refeição escolar, nos termos 
aprovados pelo Primeiro Outorgante; 
 
d) Fornecer ao Primeiro Outorgante, no início de cada ano lectivo, a listagem com o número de alunos previstos por escalão 
e nível de escolaridade e o preço de custo do serviço de refeição adjudicada com indicação do IVA; 
 
e) Apresentar, no final de cada período lectivo, um relatório de contas onde conste o número de refeições fornecidas, por 
escalão e nível de ensino, bem como o saldo positivo ou negativo que resulta da diferença entre a estimativa de refeições a 
fornecer e as efectivamente fornecidas; 
 
f) Informar o Primeiro Outorgante, com antecedência mínima de 30 dias, de qualquer alteração respeitante ao fornecimento 
do serviço de refeição designadamente, mudança da empresa adjudicatária, alteração do preço praticado, entre outras; 
 
g) Zelar pela adequada utilização dos equipamentos e instalações cedidos, no âmbito da gestão do refeitório escolar, sob pena 
de responder por perdas e danos; 
 
h) Realizar um inventário, no final de cada período lectivo, com indicação das quantidades e estado de conservação do 
mobiliário, equipamentos, utensílios e ferramentas de cozinha; 
 
i) Cumprir o estabelecido na legislação vigente sobre segurança e higiene alimentar. 

 
Cláusula Sexta 

(Das Comparticipações Financeiras) 
 

1. O Primeiro Outorgante compromete-se a transferir para o Segundo Outorgante, no início de cada período lectivo, os 
montantes referentes à comparticipação do preço das refeições dos alunos, de acordo com os critérios estabelecidos na 
cláusula terceira. 
 
2. No final de cada período lectivo, verificando-se diferenças entre o número de refeições estimadas e as efectivamente 
fornecidas, o Primeiro Outorgante procederá aos acertos a que houver lugar nos montantes a transferir, no período lectivo 
imediatamente subsequente. 
 
3. Os montantes das comparticipações previstas no presente protocolo são automaticamente actualizados, de acordo com a 
Deliberação Camarária que anualmente procede à actualização dos preços a pagar pelas refeições escolares. 
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Cláusula Sétima 
(Da Vigência) 

 
1. Sem prejuízo de eventual revisão, por acordo dos Outorgantes, o presente protocolo entra em vigor na data da sua 
assinatura, vigorando até ao final do ano lectivo 2008/2009. 
 
2. O presente protocolo considera-se automaticamente renovado, se nenhum dos Outorgantes, mediante carta registada, 
manifestar, ao outro, o desejo de dele se desvincular, no prazo de 90 (noventa) dias de antecedência em relação ao seu termo 
inicial ou a qualquer das suas posteriores renovações. 

 
Cláusula Oitava 

(Disposições Finais) 
 

1. No demais, este acordo será regido pela legislação aplicável em vigor, devendo ambas as partes respeitar a regulamentação 
específica aplicável, emitida pelo Ministério da Educação. 
 
2. Qualquer adequação ou tolerância relativa ao estipulado no presente acordo será resolvida por acordo entre as Partes, não 
implicando uma alteração ao clausulado do mesmo, a menos que as Partes também por acordo assim o entendam.  
 
O presente protocolo foi feito em seis exemplares, que vão ser assinados pelos representantes das Partes, destinando-se um 
exemplar a cada uma delas. 
 
Odivelas, ----de ----------------- de 2008. 

 
 

Pelo Primeiro Outorgante, Pelo Segundo Outorgante, 
  

(Susana de Carvalho Amador) (Dr. Júlio Francisco) 
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“PROGRAMA CONTRATOS LOCAIS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

PROTOCOLO DE COMPROMISSO 
 

A pobreza e a exclusão social são fenómenos inerentes às sociedades actuais, assumindo várias formas e diversas dimensões, 
destacando-se o desemprego, a baixa qualificação, a marginalidade, a imigração e a deficiência. 
 
O Estado Português em parceria com a sociedade civil, desde a década de 80 do século XX, tem vindo a desenvolver 
programas no âmbito do combate à pobreza extrema e à exclusão social com resultados assinaláveis. 
 
A estratégia definida no PNAI - Plano Nacional de Acção para a Inclusão (2006-2008) é enquadrada por áreas de intervenção 
prioritária, entre as quais o combate à pobreza das crianças e dos idosos, através de medidas que assegurem os seus direitos 
básicos de cidadania e a correcção das desvantagens na educação e formação/qualificação. 
 
No território nacional existe a necessidade de uma maior coesão territorial e de uma mudança social efectiva dos territórios 
mais deprimidos, melhorando os níveis de inclusão social dos cidadãos bem como a sua qualidade de vida e de bem-estar. 
 
É ainda fundamental, quando a nossa dimensão de intervenção é o bairro, o Concelho ou outros níveis territoriais de 
pequena dimensão, que sejam tidos em conta os instrumentos de planeamento construídos no âmbito da Rede Social e o 
parecer do Conselho Local de Acção Social. 
 
No âmbito do quadro da descentralização de competências da administração central para a administração local, é necessário 
reforçar o papel dos Municípios na tomada de decisões e na intervenção social nos seus territórios. 
 
Neste contexto são criados os Contratos Locais de Desenvolvimento Social (CLDS) que visam, de harmonia com a Portaria 
n.º 396/2007, de 2 de Abril de 2007, de forma multissectorial e integrada, promover a inclusão social dos cidadãos através de 
acções, a executar em parceria, cujo objectivo é o combate à pobreza e à exclusão social em territórios deprimidos. 
 
Nestes termos, entre: 
 
O Primeiro Outorgante: 
 
Instituto de Segurança Social, I.P., pessoa colectiva n.º 505305500, sito na Rua Rosa Araújo, n.º 43, Lisboa, neste acto 
representado pelo Presidente do Conselho Directivo, Dr. Edmundo Emílio Mão de Ferro Martinho, adiante designado por 
ISS, I.P.; 
 
O Segundo Outorgante: 
 
Município de Odivelas, pessoa colectiva n.º 504 293 125, sito na Quinta da Memória, Rua Guilherme Gomes Fernandes, 
2675-367 Odivelas, neste acto representado pela Presidente da Câmara Municipal, Dra. Susana de Carvalho Amador; 
 
E 
 
O Terceiro Outorgante: 
 
Centro Comunitário Paroquial de Famões, pessoa colectiva n.º 504 707 825, sito na Rua Marechal Gomes da Costa, 1685-
901 Famões, neste acto representado pelo seu Presidente, Padre Aníbal Azevedo Rodrigues Pinto. 
 
É celebrado, no âmbito do Programa de Contratos Locais de Desenvolvimento Social (Programa CLDS), o presente 
protocolo de compromisso que se rege pelas seguintes cláusulas: 
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Cláusula 1.ª 
(Finalidade) 

 
O presente protocolo estabelece os princípios, responsabilidades, direitos e obrigações de cada um dos Outorgantes por 
forma a assegurar a elaboração do Plano de Acção dos Contratos Locais de Desenvolvimento Social e a formalização dos 
mesmos, nos termos do Programa CLDS. 

 
Cláusula 2.ª 

(Âmbito Territorial de Aplicação) 
 

O presente protocolo aplica-se exclusivamente à Vertente Sul, constituída pelos Bairros, Serra da Luz, Encosta da Luz, 
Quinta do Zé Luís, Vale do Forno, Quinta das Arrombas e zonas envolventes. 

 
Cláusula 3.ª 

(Obrigações do Primeiro Outorgante) 
 

O Primeiro Outorgante, enquanto entidade gestora do Programa CLDS, obriga-se a: 
 
a) Acompanhar tecnicamente a elaboração do Plano de Acção, tendo em conta os objectivos, as metas, os indicadores e o 
montante de financiamento; 
 
b) O montante de financiamento previsto na alínea anterior tem um limite máximo de 600.000 € (200.000€/ano) durante a 
vigência do contrato que formaliza o CLDS. 
 
c) Financiar o Contrato Local de Desenvolvimento Social (CLDS), nos termos a contratualizar, após aprovação do Plano de 
Acção pelo Conselho Local de Acção Social e pela Câmara Municipal. 

 
Cláusula 4.ª 

(Obrigações do Segundo Outorgante) 
 

O Segundo Outorgante, enquanto entidade que preside ao Conselho Local de Acção Social (CLAS), obriga-se a: 
 
a) Presidir ao Núcleo Executivo do CLAS e coordenar o trabalho conducente à elaboração do Plano de Acção, nos termos 
da Norma X do Regulamento do Programa, de modo a viabilizar a celebração do contrato que formaliza o CLDS nos prazos 
estabelecidos na Norma IX do Regulamento após a assinatura do presente protocolo; 
 
b) Ratificar o Plano de Acção após aprovação do CLAS, de acordo com o disposto na Norma XI do Regulamento do 
Programa CLDS. 

 
Cláusula 5.ª 

(Obrigações do Terceiro Outorgante) 
 

O Terceiro Outorgante, enquanto entidade coordenadora local da parceria nos termos da Norma VII do Regulamento do 
Programa CLDS, obriga-se a: 
 
a) Recolher toda a informação necessária à elaboração do Plano de Acção do CLDS; 
 
b) Garantir a articulação das acções no Plano de Acção; 
 
c) Identificar potenciais parceiros para o desenvolvimento das acções previstas constantes do Plano de Acção do CLDS; 
 
d) Dinamizar o processo de articulação dos parceiros com responsabilidades no desenvolvimento das acções; 
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e) Promover o processo com vista à selecção do Coordenador Técnico do CLDS; 
 
f) Apresentar ao Primeiro Outorgante, após aprovação do Plano de Acção, candidatura ao Programa CLDS nos termos do 
n.°4 da Norma XI e do prazo previsto no n.º 2 da Norma IX do respectivo Regulamento. 

 
Cláusula 6.ª 
(Vigência) 

 
O presente protocolo entra em vigor na data da sua assinatura sendo válido até à celebração do contrato que formaliza o 
CLDS, nos termos do n.º 2 da Norma IX do respectivo Regulamento. 
 
Lisboa, 04 de Abril de 2008 

 
O Presidente do Conselho Directivo do Instituto da Segurança Social, I.P. 

(Edmundo Emílio Mão de Ferro Martinho) 
 

A Presidente da Câmara Municipal de Odivelas 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
Centro Comunitário Paroquial de Famões 

O Presidente 
(Padre Aníbal Azevedo Rodrigues Pinto) 
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