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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

99..ªª  RREEUUNNIIÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  
 

RReeaalliizzaaddaa  eemm  66  ddee  MMaaiioo  ddee  22000099  
 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

CORRECÇÃO DE MINUTA DE ACTA 
 

 
 

CORRECÇÃO DA MINUTA DA ACTA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS NA DELIBERAÇÃO 

CORRESPONDENTE AO PONTO 12 
 

Correcção da Minuta da Acta da 8ª reunião Ordinária da 
Câmara Municipal de Odivelas, realizada em 22 de Abril 
de 2009, na deliberação tomada relativamente ao ponto 12 
da ordem de trabalhos referente ao “Protocolo de 
Delegação de Competências nas Juntas de Freguesia – 
Artº 5º - Fontes, Repuxos, Quedas de Água, Cascatas, 
Tanques, Lagos e Outros”, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2009/5839, de 2009-04-27, 
passando a mesma a ter a seguinte redacção: 
 
“Deliberado, por maioria com os votos a favor do Senhor 
Presidente em Exercício, dos Senhores Vereadores das 
bancadas do PS, PSD e Senhor Vereador José Esteves 
como Independente, e a abstenção dos Senhores 
Vereadores da Bancada da CDU, de acordo com o 
proposto na informação nº interno/2009/5374, de 2009-
04-17, com despacho da Senhora Presidente, aprovar a 
avocação das competências delegadas na Junta de 
Freguesia de Odivelas através do Protocolo de Delegação 
de Competências nas Juntas de Freguesia, no que diz 
respeito ao Artigo 5º, sobre a epígrafe “fontes, repuxos, 
quedas de água, cascatas, tanques, lagos e outros”, nas 
condições da informação acima referida.” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROHABITA I 
 

 
 

CANDIDATURA MUNICIPAL AO PROHABITA I E 
TEXTO DE ANÚNCIO A PUBLICITAR 

 
Proposta de metodologia para pesquisa de fogos no 
âmbito da candidatura municipal ao PROHABITA I, para 
promover o arrendamento de 78 imóveis destinados a 
habitação ao abrigo do Programa Prohabita (Decreto Lei 
n.º 135/04 de 3 de Junho), para o realojamento dos 
agregados familiares seleccionados, não recenseados no 
PER, que se encontram em situação de precariedade 
habitacional, proposta de texto do anúncio a publicitar, 
num Jornal de Tiragem Nacional e em dois jornais locais, 
bem como publicação simultânea no site oficial do 
Município, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2009/5448, de 2009-04-20. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

ALIENAÇÃO EM PROPRIEDADE PLENA 
 

 
 

LOTE MUNICIPAL DESIGNADO POR PARCELA B, NO ARINTO, 
CASAL DO PRIVILÉGIO, PÓVOA DE SANTO ADRIÃO 

 
Alienação em propriedade plena da parcela municipal 
designada por parcela B, sita no Arinto, Casal do 
Privilégio, Freguesia da Póvoa de Santo Adrião, com área 
de implantação de 423m2, com área de construção de 
equipamento de 750 m2, com a área de construção total de 
750m2 e com número de pisos de 1+1, e com o valor de 
€35.814,89 (trinta e cinco mil, oitocentos e catorze euros e 
oitenta e nove cêntimos), valor obtido tendo por base a 
Portaria em vigor 683/2008 de 28 de Julho, à 
FENACHE, FCRL, em complemento da proposta para a 
parte habitacional, visando a construção de equipamento 
de apoio social, para promoção conjunta e integrada com 
os lotes habitacionais deste loteamento e demais obras de 
urbanização, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2009/5952, de 09-04-29. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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NORMAS DE PROCEDIMENTO 
 

 
 

NORMAS DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE ATRIBUIÇÃO 
DE SEIS LOJAS SITAS NO EMPREENDIMENTO 

HABITACIONAL DA ARROJA 
 

Procedimento administrativo e respectivo Quadro 
Normativo de Atribuição de seis lojas sitas no 
Empreendimento da Arroja, em regime de Contrato de 
Comodato, nos termos do artigo 64º, nºs 4, alínea b) e 6, 
alínea a) e 53º, n.º 2, alínea i), da Lei 169/99, de 18 de 
Setembro, com a redacção dada pela Lei 5-A/2002, de 11 
de Janeiro. A cedência destas lojas visa capacitar as 
entidades que desenvolvem trabalho social no concelho de 
Odivelas, de equipamentos que lhes permitam alargar a 
sua capacidade de resposta junto dos munícipes deste 
concelho. Com este procedimento pretende-se também 
potenciar uma partilha de gestão municipal, no que 
concerne aos equipamentos, permitindo desta forma dar 
resposta às mais prementes necessidades sentidas no 
Concelho, de forma responsável e sustentada, 
promovendo, em simultâneo, a participação dos agentes, 
no planeamento do desenvolvimento social do concelho. 
Nos termos e de acordo com o proposto na informação 
n.º Interno/2009/5956, de 2009-04-29. 
 
Lote 1 - Loja 2 (45 m2), correspondente à fracção 
autónoma designada pela letra ‘B’ descrita na 
Conservatória do Registo Predial de Odivelas sob a ficha 
número 4471, da Freguesia de Odivelas e inscrita na 
matriz predial urbana sob o artigo 12329, da Freguesia de 
Odivelas; 
 
Lote 2 - Loja 3 (81,59 m2) correspondente à fracção 
autónoma designada pela letra ‘A’ descrita na 
Conservatória do Registo Predial de Odivelas sob a ficha 
número 4472, da Freguesia de Odivelas e inscrita na 
matriz predial urbana sob o artigo 12330, da Freguesia de 
Odivelas; 
 
Lote 2 - Loja 4 (52,17 m2) correspondente à fracção 
autónoma designada pela letra ‘B’ descrita na 
Conservatória do Registo Predial de Odivelas sob a ficha 
número 4472, da Freguesia de Odivelas e inscrita na 
matriz predial urbana sob o artigo 12330, da Freguesia de 
Odivelas; 
 
Lote 3 - Loja 5 (81,59 m2) correspondente à fracção 
autónoma designada pela letra ‘A’ descrita na 
Conservatória do Registo Predial de Odivelas sob a ficha 
número 4473, da Freguesia de Odivelas e inscrita na 
matriz predial urbana sob o artigo 12331, da Freguesia de 
Odivelas; 
 
Lote 3 - Loja 6 (52,17 m2) correspondente à fracção 
autónoma designada pela letra ‘B’ descrita na 
Conservatória do Registo Predial de Odivelas sob a ficha 
número 4473, da Freguesia de Odivelas e inscrita na 

matriz predial urbana sob o artigo 12331, da Freguesia de 
Odivelas; 
 
Lote 4 - Loja 7 (85,36 m2) correspondente à fracção 
autónoma designada pela letra ‘A’ descrita na 
Conservatória do Registo Predial de Odivelas sob a ficha 
número 4474, da Freguesia de Odivelas e inscrita na 
matriz predial urbana sob o artigo 12332, da Freguesia de 
Odivelas. 
 
Mais foi deliberado, por proposta do Senhor Presidente 
em Exercício, nomear o Senhor Vereador José Esteves 
como Representante da Câmara Municipal de Odivelas 
para integrar o Júri deste procedimento. 
 
Este assunto carece de deliberação por parte da Assembleia Municipal 

 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

PROTOCOLOS 
 

 
 

PROTOCOLOS ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS E A 
ESCOLA SECUNDÁRIA PEDRO ALEXANDRINO 

 
Celebração de protocolos entre a Câmara Municipal de 
Odivelas e a Escola Secundária Pedro Alexandrino, com 
vista à realização de estágios em contexto profissional por 
parte de quatro alunos do Curso de Educação e 
Formação, Tipo 3, nível 2 – Operador de Sistemas de 
Tratamento de Resíduos Sólidos, da Escola Secundária 
Pedro Alexandrino. Os protocolos têm por objectivo 
estabelecer, entre as duas entidades, as actividades a 
desenvolver pelos formandos durante a formação prática 
em contexto real de trabalho. A formação prática, 
estruturada num plano individual de formação ou roteiro 
de actividades a desenvolver em contexto de trabalho, 
assume a forma de estágio e visa a aquisição e o 
desenvolvimento de competências técnicas, relacionais, 
organizacionais e de gestão de carreira relevantes para a 
qualificação profissional a adquirir, para a inserção no 
mundo de trabalho e para a formação ao longo da vida. 
De acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2009/5269, de 2009-04-16, e nos termos das 
minutas de protocolo anexas à informação. 

 
 

“Formação Prática em Contexto de Trabalho 
 

Entre: 
 
Primeiro Outorgante: CÂMARA MUNICIPAL DE 
ODIVELAS, pessoa colectiva nº 504293125, com sede 
social, em Paços do Concelho – Rua Guilherme Gomes 
Fernandes – Quinta da Memória 2675-375 Odivelas, 
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representada pela Senhora Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, Dra. Susana Carvalho Amador.1  
 
Segundo Outorgante: ESCOLA SECUNDÁRIA PEDRO 
ALEXANDRINO, sita na Rua Aquilino Ribeiro 2620 – 
182 Póvoa de Santo Adrião, representada pela Senhora 
Presidente do Conselho Executivo Dra. Maria do Rosário 
Ferreira.2 
 
Terceiros Outorgantes: SORAIA FILIPA OLIVEIRA 
VILAR, solteira, menor, portador do B.I. nº 14093292, 
emitido em 17 de Abril de 2007, pelo Arquivo de 
Identificação de Lisboa, residente na Rua Maria Amália 
Vaz de Carvalho nº 6 3º C, Santo António dos Cavaleiros, 
representado por Anabela de Oliveira Ferreira Vilar, 
residente na mesma morada. 
 
É celebrado o presente protocolo de Estágio, que se 
subordinará às cláusulas seguintes: 

 
Cláusula Primeira 

 
O presente protocolo tem por objectivo estabelecer, entre 
as duas entidades, as actividades a desenvolver pelos 
formandos durante a formação prática em contexto real 
de trabalho. A formação prática, estruturada num plano 
individual de formação ou roteiro de actividades a 
desenvolver em contexto de trabalho, assume a forma de 
estágio e visa a aquisição e o desenvolvimento de 
competências técnicas, relacionais, organizacionais e de 
gestão de carreira relevantes para a qualificação 
profissional a adquirir, para a inserção no mundo de 
trabalho e para a formação ao longo da vida.  

 
Cláusula Segunda 

 
O primeiro outorgante irá promover no período de 210 
horas a decorrer entre 18 de Maio e 30 de Junho de 2009, 
o estágio correspondente à formação em contexto de 
trabalho do ano lectivo 2008/2009, do Curso de 
Educação e Formação, criado pelo Despacho Conjunto 
nº. 453/2004, de 27 de Julho, Operador de Sistemas de 
Tratamento de Resíduos Sólidos, Tipo 2, em regime 
Diurno3.  

 
Cláusula Terceira 

 
O primeiro e o segundo outorgante desenvolverão todos 
os esforços de forma a fornecer aos formandos os saberes 
e instrumentos necessários ao desempenho profissional, 
de modo a que promover as seguintes competências:  
 
• sensibilizar e esclarecer a população (escolas de 1º e 

2º ciclos e população das freguesias do Concelho) 

                                                 
1 Indicar o nome da empresa, a morada, quem a representa e respectivo 
cargo 
2 Indicar o nome da Escola, a morada, quem a representa e o respectivo 
cargo 
3 Diurno ou Nocturno 

para aspectos relacionados com a 
separação/reciclagem dos resíduos; 

• fazer o levantamento as condições em que se 
encontram os ecopontos das freguesias do Concelho; 

• analisar as necessidades das freguesias do Concelho 
relativamente ao número de ecopontos; 

• produzir e colocar informação sobre a separação e 
tratamento dos resíduos sólidos; 

• resolver problemas da actividade em ambiente real;  
• utilizar os materiais e equipamentos adequados; 
• cumprir as regras de saúde, higiene e segurança no 

trabalho; 
• trabalhar em equipa e qualquer outro aspecto 

relevante para a consecução dos objectivos do curso. 
 

Cláusula Quarta 
 

O primeiro outorgante compromete-se a acolher no seu 
organismo um estagiário designadamente o aluno: Soraia 
Filipa Oliveira Vilar. 

 
Cláusula Quinta 

 
Entre ambos os outorgantes será promovido o 
desenvolvimento integrado do estágio de acordo com a 
tipologia do percurso, nomeadamente: 
a) O primeiro outorgante colocará à disposição dos 

formandos do segundo outorgante os meios 
humanos, técnicos e de ambiente de trabalho (não 
remunerado) necessários à organização, 
acompanhamento e avaliação da sua formação em 
contexto de trabalho; 

b) O segundo outorgante dispensará ao primeiro 
outorgante alguns dos trabalhos desenvolvidos pelos 
alunos durante o estágio em contexto de trabalho; 

c) O segundo outorgante nomeará, os professores Ana 
Cristina Delfino e Susana Santos, da componente 
tecnológica, acompanhantes de estágio, que 
trabalharão em estreita articulação com o monitor da 
entidade enquadradora do estágio; 

d) O estágio comporta um total de 210 horas, com o 
seguinte horário 

 
Turno da manhã 9h00min – 12h30min 
Turno da Tarde 14h00min – 17h30min 

 
e) O segundo outorgante entregará ao primeiro 

outorgante um dossier individualizado de estágio 
contendo a planificação e a calendarização das tarefas 
de estágio, perfil e competências a desenvolver nas 
diferentes fases do mesmo, conforme previamente 
acordado entre ambos os outorgantes; 

f) Os dois outorgantes comprometem-se a trocar 
informação e a desenvolver projectos de investigação 
de interesse para as respectivas instituições e para a 
sua região; 

g) A formalização desta colaboração é iniciada, em cada 
caso, através da comunicação pela instituição de 
acolhimento nos termos em que a mesma se vai 
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realizar e será considerada aprovada pela instituição 
de origem, quando a mesma responder 
afirmativamente por escrito. 

 
Cláusula Sexta 

 
No âmbito do presente protocolo, as partes acordam em 
reunir periodicamente para análise conjunta da 
implementação e resultados do estágio bem como 
medidas para superação de dificuldades dos formandos 
estagiários; 

 
Cláusula Sétima 

 
As acções que vierem a ser lançadas na sequência deste 
protocolo são implementadas numa óptica de confiança 
mútua e, sempre que possível, num espírito de 
reciprocidade. 

 
Cláusula Oitava 

 
O(a) Aluno(a) deve: 
 
• cumprir o horário de trabalho estabelecido; 
• respeitar as regras do local de trabalho relativamente à 

higiene e segurança; 
• guardar sigilo no que se refere ao trabalho da 

empresa. 
 

Cláusula Nona 
 

Os alunos, no exercício da actividade/estágio, estarão 
abrangidos pelo Seguro Escolar. 

 
Cláusula Décima 

 
Este protocolo não gera qualquer vínculo laboral entre as 
partes, mantendo-se os alunos vinculados ao Estatuto do 
Aluno do Ensino não Superior (Lei nº30/ 2002 de 20 de 
Dezembro). 
 
Após a leitura deste protocolo os intervenientes procedem 
à assinatura do mesmo, a fim de o validar. 

 
Cláusula Décima Primeira 

 
Este protocolo entra em vigor a partir de 18 de Maio de 
2009 e poderá ser revisto por solicitação de qualquer das 
instituições. 
 
Póvoa de Santo Adrião15 de Abril de 2009 
 
O primeiro Outorgante O segundo Outorgante 

(Susana Amador) (Maria do Rosário Ferreira) 
 
Os terceiros Outorgantes:  
 

Alunos Assinatura do Aluno Assinatura do Encarregado 
de Educação” 

   

“Formação Prática em contexto de Trabalho 
 

Entre: 
 
Primeiro Outorgante: CÂMARA MUNICIPAL DE 
ODIVELAS, pessoa colectiva nº 504293125, com sede 
social, em Paços do Concelho – Rua Guilherme Gomes 
Fernandes – Quinta da Memória 2675-375 Odivelas, 
representada pela Senhora Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, Dra. Susana Carvalho Amador.4  
 
Segundo Outorgante: ESCOLA SECUNDÁRIA PEDRO 
ALEXANDRINO, sita na Rua Aquilino Ribeiro 2620 – 
182 Póvoa de Santo Adrião, representada pela Senhora 
Presidente do Conselho Executivo Dra. Maria do Rosário 
Ferreira.5 
 
Terceiro Outorgante: IRIS FILIPA MARQUES 
MENDES, solteira, menor; portadora do B.I. 
nº14087660, emitido em 20 de Junho de 2007, pelo 
Arquivo de Identificação de Lisboa, residente na Rua S. 
José nº 26 r/c Esq, Póvoa de Sto Adrião, representado 
por Maria de Lurdes Almeida Martins Marques, residente 
na mesma morada;  
 
É celebrado o presente protocolo de Estágio, que se 
subordinará às cláusulas seguintes: 

 
Cláusula Primeira 

 
O presente protocolo tem por objectivo estabelecer, entre 
as duas entidades, as actividades a desenvolver pelos 
formandos durante a formação prática em contexto real 
de trabalho. A formação prática, estruturada num plano 
individual de formação ou roteiro de actividades a 
desenvolver em contexto de trabalho, assume a forma de 
estágio e visa a aquisição e o desenvolvimento de 
competências técnicas, relacionais, organizacionais e de 
gestão de carreira relevantes para a qualificação 
profissional a adquirir, para a inserção no mundo de 
trabalho e para a formação ao longo da vida.  

 
Cláusula Segunda 

 
O primeiro outorgante irá promover no período de 210 
horas a decorrer entre 18 de Maio e 30 de Junho de 2009, 
o estágio correspondente à formação em contexto de 
trabalho do ano lectivo 2008/2009, do Curso de 
Educação e Formação, criado pelo Despacho Conjunto 
nº. 453/2004, de 27 de Julho, Operador de Sistemas de 
Tratamento de Resíduos Sólidos, Tipo 2, em regime 
Diurno6.  

 
 
 

                                                 
4 Indicar o nome da empresa, a morada, quem a representa e respectivo 
cargo 
5 Indicar o nome da Escola, a morada, quem a representa e o respectivo 
cargo 
6 Diurno ou Nocturno 
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Cláusula Terceira 
 

O primeiro e o segundo outorgante desenvolverão todos 
os esforços de forma a fornecer aos formandos os saberes 
e instrumentos necessários ao desempenho profissional, 
de modo a que promover as seguintes competências:  
 
• sensibilizar e esclarecer a população (escolas de 1º e 

2º ciclos e população das freguesias do Concelho) 
para aspectos relacionados com a 
separação/reciclagem dos resíduos; 

• fazer o levantamento as condições em que se 
encontram os ecopontos das freguesias do Concelho; 

• analisar as necessidades das freguesias do Concelho 
relativamente ao número de ecopontos; 

• produzir e colocar informação sobre a separação e 
tratamento dos resíduos sólidos; 

• resolver problemas da actividade em ambiente real;  
• utilizar os materiais e equipamentos adequados; 
• cumprir as regras de saúde, higiene e segurança no 

trabalho; 
• trabalhar em equipa e qualquer outro aspecto 

relevante para a consecução dos objectivos do curso. 
 

Cláusula Quarta 
 

O primeiro outorgante compromete-se a acolher no seu 
organismo um estagiário designadamente o aluno: Iris 
Filipa Marques Mendes. 

 
Cláusula Quinta 

 
Entre ambos os outorgantes será promovido o 
desenvolvimento integrado do estágio de acordo com a 
tipologia do percurso, nomeadamente: 
 
a) O primeiro outorgante colocará à disposição dos 

formandos do segundo outorgante os meios 
humanos, técnicos e de ambiente de trabalho (não 
remunerado) necessários à organização, 
acompanhamento e avaliação da sua formação em 
contexto de trabalho; 

b) O segundo outorgante dispensará ao primeiro 
outorgante alguns dos trabalhos desenvolvidos pelos 
alunos durante o estágio em contexto de trabalho; 

c) O segundo outorgante nomeará, os professores Ana 
Cristina Delfino e Susana Santos, da componente 
tecnológica, acompanhantes de estágio, que 
trabalharão em estreita articulação com o monitor da 
entidade enquadradora do estágio; 

d) O estágio comporta um total de 210 horas, com o 
seguinte horário 

 
Turno da manhã 9h00min – 12h30min 
Turno da Tarde 14h00min – 17h30min 

 
e) O segundo outorgante entregará ao primeiro 

outorgante um dossier individualizado de estágio 
contendo a planificação e a calendarização das tarefas 

de estágio, perfil e competências a desenvolver nas 
diferentes fases do mesmo, conforme previamente 
acordado entre ambos os outorgantes; 

f) Os dois outorgantes comprometem-se a trocar 
informação e a desenvolver projectos de investigação 
de interesse para as respectivas instituições e para a 
sua região; 

g) A formalização desta colaboração é iniciada, em cada 
caso, através da comunicação pela instituição de 
acolhimento nos termos em que a mesma se vai 
realizar e será considerada aprovada pela instituição 
de origem, quando a mesma responder 
afirmativamente por escrito. 

 
Cláusula Sexta 

 
No âmbito do presente protocolo, as partes acordam em 
reunir periodicamente para análise conjunta da 
implementação e resultados do estágio bem como 
medidas para superação de dificuldades dos formandos 
estagiários; 

 
Cláusula Sétima 

 
As acções que vierem a ser lançadas na sequência deste 
protocolo são implementadas numa óptica de confiança 
mútua e, sempre que possível, num espírito de 
reciprocidade. 

 
Cláusula Oitava 

 
O(a) Aluno(a) deve: 
 
• cumprir o horário de trabalho estabelecido; 
• respeitar as regras do local de trabalho relativamente à 

higiene e segurança; 
• guardar sigilo no que se refere ao trabalho da 

empresa. 
 

Cláusula Nona 
 

Os alunos, no exercício da actividade/estágio, estarão 
abrangidos pelo Seguro Escolar. 

 
Cláusula Décima 

 
Este protocolo não gera qualquer vínculo laboral entre as 
partes, mantendo-se os alunos vinculados ao Estatuto do 
Aluno do Ensino não Superior (Lei nº30/ 2002 de 20 de 
Dezembro). 
 
Após a leitura deste protocolo os intervenientes procedem 
à assinatura do mesmo, a fim de o validar. 

 
Cláusula Décima Primeira 

 
Este protocolo entra em vigor a partir de 18 de Maio de 
2009 e poderá ser revisto por solicitação de qualquer das 
instituições. 
 



 

  
 
 
 
Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
12 19 de Maio de 2009 Ano X - N.º 9 

 

Póvoa de Santo Adrião, 15 de Abril de 2009 
 
 
O primeiro Outorgante O segundo Outorgante 

(Susana Amador) (Maria do Rosário Ferreira) 
 
Os terceiros Outorgantes:  
 

Alunos Assinatura do Aluno Assinatura do Encarregado 
de Educação” 

   
 
 

“Formação Prática em Contexto de Trabalho 
 

Entre: 
 
Primeiro Outorgante: CÂMARA MUNICIPAL DE 
ODIVELAS, pessoa colectiva nº 504293125, com sede 
social, em Paços do Concelho – Rua Guilherme Gomes 
Fernandes – Quinta da Memória 2675-375 Odivelas, 
representada pela Senhora Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, Dra. Susana Carvalho Amador.7  
 
Segundo Outorgante: ESCOLA SECUNDÁRIA PEDRO 
ALEXANDRINO, sita na Rua Aquilino Ribeiro 2620 – 
182 Póvoa de Santo Adrião, representada pela Senhora 
Presidente do Conselho Executivo Dra. Maria do Rosário 
Ferreira.8 
 
Terceiro Outorgante: Edvaldo Rodrigues Guerreiro, 
solteiro, maior, com o número de Prodesis 16396, 
residente na Rua Laura Aires nº8 3C 2675-563 Arroja. 
 
É celebrado o presente protocolo de Estágio, que se 
subordinará às cláusulas seguintes: 

 
Cláusula Primeira 

 
O presente protocolo tem por objectivo estabelecer, entre 
as duas entidades, as actividades a desenvolver pelos 
formandos durante a formação prática em contexto real 
de trabalho. A formação prática, estruturada num plano 
individual de formação ou roteiro de actividades a 
desenvolver em contexto de trabalho, assume a forma de 
estágio e visa a aquisição e o desenvolvimento de 
competências técnicas, relacionais, organizacionais e de 
gestão de carreira relevantes para a qualificação 
profissional a adquirir, para a inserção no mundo de 
trabalho e para a formação ao longo da vida.  

 
Cláusula Segunda 

 
O primeiro outorgante irá promover no período de 210 
horas a decorrer entre 18 de Maio e 30 de Junho de 2009, 
o estágio correspondente à formação em contexto de 

                                                 
7 Indicar o nome da empresa, a morada, quem a representa e respectivo 
cargo 
8 Indicar o nome da Escola, a morada, quem a representa e o respectivo 
cargo 

trabalho do ano lectivo 2008/2009, do Curso de 
Educação e Formação, criado pelo Despacho Conjunto 
nº. 453/2004, de 27 de Julho, Operador de Sistemas de 
Tratamento de Resíduos Sólidos, Tipo 2, em regime 
Diurno9. 

 
Cláusula Terceira 

 
O primeiro e o segundo outorgante desenvolverão todos 
os esforços de forma a fornecer aos formandos os saberes 
e instrumentos necessários ao desempenho profissional, 
de modo a que promover as seguintes competências:  
 
• sensibilizar e esclarecer a população (escolas de 1º e 

2º ciclos e população das freguesias do Concelho) 
para aspectos relacionados com a 
separação/reciclagem dos resíduos; 

• fazer o levantamento as condições em que se 
encontram os ecopontos das freguesias do Concelho; 

• analisar as necessidades das freguesias do Concelho 
relativamente ao número de ecopontos; 

• produzir e colocar informação sobre a separação e 
tratamento dos resíduos sólidos; 

• resolver problemas da actividade em ambiente real;  
• utilizar os materiais e equipamentos adequados; 
• cumprir as regras de saúde, higiene e segurança no 

trabalho; 
• trabalhar em equipa e qualquer outro aspecto 

relevante para a consecução dos objectivos do curso. 
 

Cláusula Quarta 
 

O primeiro outorgante compromete-se a acolher no seu 
organismo um estagiário designadamente o aluno: 
Edvaldo Rodrigues Guerreiro.  

 
Cláusula Quinta 

 
Entre ambos os outorgantes será promovido o 
desenvolvimento integrado do estágio de acordo com a 
tipologia do percurso, nomeadamente: 
 
a) O primeiro outorgante colocará à disposição dos 

formandos do segundo outorgante os meios 
humanos, técnicos e de ambiente de trabalho (não 
remunerado) necessários à organização, 
acompanhamento e avaliação da sua formação em 
contexto de trabalho; 

b) O segundo outorgante dispensará ao primeiro 
outorgante alguns dos trabalhos desenvolvidos pelos 
alunos durante o estágio em contexto de trabalho; 

c) O segundo outorgante nomeará, os professores Ana 
Cristina Delfino e Susana Santos, da componente 
tecnológica, acompanhantes de estágio, que 
trabalharão em estreita articulação com o monitor da 
entidade enquadradora do estágio; 

                                                 
9 Diurno ou Nocturno 
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d) O estágio comporta um total de 210 horas, com o 
seguinte horário 

 
Turno da manhã 9h00min – 12h30min 
Turno da Tarde 14h00min – 17h30min 

 
e) O segundo outorgante entregará ao primeiro 

outorgante um dossier individualizado de estágio 
contendo a planificação e a calendarização das tarefas 
de estágio, perfil e competências a desenvolver nas 
diferentes fases do mesmo, conforme previamente 
acordado entre ambos os outorgantes; 

f) Os dois outorgantes comprometem-se a trocar 
informação e a desenvolver projectos de investigação 
de interesse para as respectivas instituições e para a 
sua região; 

g) A formalização desta colaboração é iniciada, em cada 
caso, através da comunicação pela instituição de 
acolhimento nos termos em que a mesma se vai 
realizar e será considerada aprovada pela instituição 
de origem, quando a mesma responder 
afirmativamente por escrito. 

 
Cláusula Sexta 

 
No âmbito do presente protocolo, as partes acordam em 
reunir periodicamente para análise conjunta da 
implementação e resultados do estágio bem como 
medidas para superação de dificuldades dos formandos 
estagiários; 

 
Cláusula Sétima 

 
As acções que vierem a ser lançadas na sequência deste 
protocolo são implementadas numa óptica de confiança 
mútua e, sempre que possível, num espírito de 
reciprocidade. 

 
Cláusula Oitava 

 
O(a) Aluno(a) deve: 
 
• cumprir o horário de trabalho estabelecido; 
• respeitar as regras do local de trabalho relativamente à 

higiene e segurança; 
• guardar sigilo no que se refere ao trabalho da 

empresa. 
 

Cláusula Nona 
 

Os alunos, no exercício da actividade/estágio, estarão 
abrangidos pelo Seguro Escolar. 

 
Cláusula Décima 

 
Este protocolo não gera qualquer vínculo laboral entre as 
partes, mantendo-se os alunos vinculados ao Estatuto do 
Aluno do Ensino não Superior (Lei nº30/ 2002 de 20 de 
Dezembro). 
 

Após a leitura deste protocolo os intervenientes procedem 
à assinatura do mesmo, a fim de o validar. 
 
Cláusula Décima Primeira 
 
Este protocolo entra em vigor a partir de 18 de Maio de 
2009 e poderá ser revisto por solicitação de qualquer das 
instituições. 
 
Póvoa de Santo Adrião, 15 de Abril de 2009 
 
 
O primeiro Outorgante O segundo Outorgante 

(Susana Amador) (Maria do Rosário Ferreira) 
 
O terceiro Outorgante:  
 

Alunos Assinatura do Aluno” 
  

 
 

“Formação Prática em Contexto de Trabalho 
 

Entre: 
 
Primeiro Outorgante: CÂMARA MUNICIPAL DE 
ODIVELAS, pessoa colectiva nº 504293125, com sede 
social, em Paços do Concelho – Rua Guilherme Gomes 
Fernandes – Quinta da Memória 2675-375 Odivelas, 
representada pela Senhora Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, Dra. Susana Carvalho Amador.10  
 
Segundo Outorgante: ESCOLA SECUNDÁRIA PEDRO 
ALEXANDRINO, sita na Rua Aquilino Ribeiro 2620 – 
182 Póvoa de Santo Adrião, representada pela Senhora 
Presidente do Conselho Executivo Dra. Maria do Rosário 
Ferreira.11 
 
Terceiro Outorgante: Carlos Manuel Esteves Cerqueira, 
solteiro, maior, portador do B.I. nº 13975297, emitido em 
8 de Setembro de 2006, pelo Arquivo de Identificação de 
Lisboa, residente Rua Alzira Beatriz Pacheco nº 14 s/c 
Esq, 2620-128 Póvoa de Santo Adrião. 
 
É celebrado o presente protocolo de Estágio, que se 
subordinará às cláusulas seguintes: 

 
Cláusula Primeira 

 
O presente protocolo tem por objectivo estabelecer, entre 
as duas entidades, as actividades a desenvolver pelos 
formandos durante a formação prática em contexto real 
de trabalho. A formação prática, estruturada num plano 
individual de formação ou roteiro de actividades a 
desenvolver em contexto de trabalho, assume a forma de 
estágio e visa a aquisição e o desenvolvimento de 

                                                 
10 Indicar o nome da empresa, a morada, quem a representa e respectivo 
cargo 
11 Indicar o nome da Escola, a morada, quem a representa e o respectivo 
cargo 
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competências técnicas, relacionais, organizacionais e de 
gestão de carreira relevantes para a qualificação 
profissional a adquirir, para a inserção no mundo de 
trabalho e para a formação ao longo da vida.  

 
Cláusula Segunda 

 
O primeiro outorgante irá promover no período de 210 
horas a decorrer entre 18 de Maio e 30 de Junho de 2009, 
o estágio correspondente à formação em contexto de 
trabalho do ano lectivo 2008/2009, do Curso de 
Educação e Formação, criado pelo Despacho Conjunto 
nº. 453/2004, de 27 de Julho, Operador de Sistemas de 
Tratamento de Resíduos Sólidos, Tipo 2, em regime 
Diurno12. 

 
Cláusula Terceira 

 
O primeiro e o segundo outorgante desenvolverão todos 
os esforços de forma a fornecer aos formandos os saberes 
e instrumentos necessários ao desempenho profissional, 
de modo a que promover as seguintes competências:  
 
• sensibilizar e esclarecer a população (escolas de 1º e 

2º ciclos e população das freguesias do Concelho) 
para aspectos relacionados com a 
separação/reciclagem dos resíduos; 

• fazer o levantamento as condições em que se 
encontram os ecopontos das freguesias do Concelho; 

• analisar as necessidades das freguesias do Concelho 
relativamente ao número de ecopontos; 

• produzir e colocar informação sobre a separação e 
tratamento dos resíduos sólidos; 

• resolver problemas da actividade em ambiente real;  
• utilizar os materiais e equipamentos adequados; 
• cumprir as regras de saúde, higiene e segurança no 

trabalho; 
• trabalhar em equipa e qualquer outro aspecto 

relevante para a consecução dos objectivos do curso. 
 

Cláusula Quarta 
 

O primeiro outorgante compromete-se a acolher no seu 
organismo um estagiário designadamente o aluno: Carlos 
Manuel Esteves Cerqueira. 

 
Cláusula Quinta 

 
Entre ambos os outorgantes será promovido o 
desenvolvimento integrado do estágio de acordo com a 
tipologia do percurso, nomeadamente: 
 
a) O primeiro outorgante colocará à disposição dos 

formandos do segundo outorgante os meios 
humanos, técnicos e de ambiente de trabalho (não 
remunerado) necessários à organização, 

                                                 
12 Diurno ou Nocturno 

acompanhamento e avaliação da sua formação em 
contexto de trabalho; 

b) O segundo outorgante dispensará ao primeiro 
outorgante alguns dos trabalhos desenvolvidos pelos 
alunos durante o estágio em contexto de trabalho; 

c) O segundo outorgante nomeará, os professores Ana 
Cristina Delfino e Susana Santos, da componente 
tecnológica, acompanhantes de estágio, que 
trabalharão em estreita articulação com o monitor da 
entidade enquadradora do estágio; 

d) O estágio comporta um total de 210 horas, com o 
seguinte horário 

 
Turno da manhã 9h00min – 12h30min 
Turno da Tarde 14h00min – 17h30min 

 
e) O segundo outorgante entregará ao primeiro 

outorgante um dossier individualizado de estágio 
contendo a planificação e a calendarização das tarefas 
de estágio, perfil e competências a desenvolver nas 
diferentes fases do mesmo, conforme previamente 
acordado entre ambos os outorgantes; 

f) Os dois outorgantes comprometem-se a trocar 
informação e a desenvolver projectos de investigação 
de interesse para as respectivas instituições e para a 
sua região; 

g) A formalização desta colaboração é iniciada, em cada 
caso, através da comunicação pela instituição de 
acolhimento nos termos em que a mesma se vai 
realizar e será considerada aprovada pela instituição 
de origem, quando a mesma responder 
afirmativamente por escrito. 

 
Cláusula Sexta 

 
No âmbito do presente protocolo, as partes acordam em 
reunir periodicamente para análise conjunta da 
implementação e resultados do estágio bem como 
medidas para superação de dificuldades dos formandos 
estagiários; 

 
Cláusula Sétima 

 
As acções que vierem a ser lançadas na sequência deste 
protocolo são implementadas numa óptica de confiança 
mútua e, sempre que possível, num espírito de 
reciprocidade. 

 
Cláusula Oitava 

 
O(a) Aluno(a) deve: 
 
• cumprir o horário de trabalho estabelecido; 
• respeitar as regras do local de trabalho relativamente à 

higiene e segurança; 
• guardar sigilo no que se refere ao trabalho da 

empresa. 
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Cláusula Nona 
 

Os alunos, no exercício da actividade/estágio, estarão 
abrangidos pelo Seguro Escolar. 

 
Cláusula Décima 

 
Este protocolo não gera qualquer vínculo laboral entre as 
partes, mantendo-se os alunos vinculados ao Estatuto do 
Aluno do Ensino não Superior (Lei nº30/ 2002 de 20 de 
Dezembro). 
 
Após a leitura deste protocolo os intervenientes procedem 
à assinatura do mesmo, a fim de o validar. 

 
Cláusula Décima Primeira 

 
Este protocolo entra em vigor a partir de 18 de Maio de 
2009 e poderá ser revisto por solicitação de qualquer das 
instituições. 
 
Póvoa de Santo Adrião, 15 de Abril de 2009 
 
O primeiro Outorgante O segundo Outorgante 

(Susana Amador) (Maria do Rosário Ferreira) 
 
O terceiro Outorgante:  
 

Alunos Assinatura do Aluno” 
  
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PROGRAMA 
 

 
 

“MAIO, MÊS DO CORAÇÃO – 5ª EDIÇÃO DO 
DESAFIO DO CORAÇÃO” 

 
Participação da Câmara Municipal de Odivelas na 5ª 
Edição do Programa “Maio, Mês do Coração”, 
denominado “Desafio do Coração”, da Fundação 
Portuguesa de Cardiologia, no sentido de se poder dar 
seguimento à sensibilização para a importância da 
prevenção das doenças cardiovasculares, e para a prática 
da actividade física, junto dos munícipes do concelho de 
Odivelas, bem como promover a consciencialização na 
população sobre os factores de risco das doenças 
cardiovasculares, como a inactividade física, a má 
alimentação, entre outros, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2009/5946, de 09-04-28, e nas 
condições do projecto anexo à informação: 
 
“…Objectivos: 
 
Gerais: 
 

Participar no Programa da Fundação Portuguesa de 
Cardiologia “Maio, Mês do Coração” 
 
Específicos: 
 
Promover a consciencialização nos munícipes para a 
importância da adopção de estilos de vida saudáveis; 
Proporcionar informação sobre a doença cardiovascular e 
os factores de risco inerentes à mesma, sensibilizando que 
existem factores de risco passíveis de serem modificáveis e 
que essa modificação terá que partir da vontade de cada 
indivíduo; 
Sensibilizar para a importância da prática de actividade 
física; 
 
Estratégicos: 
 
Promover a saúde nos munícipes do concelho de Odivelas 
através de estratégias acessíveis a todos. 
 
População-alvo: 
 
Utentes dos centros de dia e da terceira idade do concelho 
de Odivelas; 
Alunos do Clube de Movimento; 
Munícipes do concelho de Odivelas com idade superior a 
65 anos. 
 
Nota: número máximo de participantes: 130 …” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

“IDAS À PRAIA 2009” 
 

 
 

REALIZAÇÃO DA INICIATIVA “IDAS À PRAIA 2009” 
 

Realização da Iniciativa “Idas à Praia 2009”, que pretende 
proporcionar às crianças do concelho uma oportunidade 
de desfrutar de um conjunto de actividades lúdicas e 
sociais, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2009/5774, de 2009-04-27, e conforme critérios 
constantes da informação: 
 
“…Metodologia/Critérios 
 
Como metodologia propõe-se que as Juntas procedam às 
inscrições, organizem e monitorizem a iniciativa que, por 
norma, decorre durante uma quinzena, no mês de Julho. 
A Divisão de Assuntos Sociais disponibiliza-se para 
prestar qualquer apoio solicitado e necessário, no âmbito 
das “Idas à Praia 2009”. 
 
Fica à responsabilidade das Juntas de Freguesia o respeito 
pelo cumprimento das normas legais, que regulam este 
género de actividades. 
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À posteriori, as Juntas enviam para o Município 
informação relativa ao aluguer dos autocarros, 
nomeadamente o número de autocarros e duração do 
aluguer, afim de ser definida a comparticipação final, 
tendo como limite máximo os valores previamente 
aprovados. 
 
No concernente à definição do montante dos apoios a 
atribuir por Junta de Freguesia, propõe-se ter por base a 
listagem de alunos beneficiários de apoio social escolar, 
que frequentam as escolas EB1 da rede pública do 
Concelho (dados da Divisão de Educação), tal como no 
ano transacto. 

 
Ano Lectivo 2008/2009 

 
(Quadro n.º 1) 

 
Junta de Freguesia N° de Alunos 

Junta de Freguesia de Caneças  253 

Junta de Freguesia de Famões  185 

Junta de Freguesia da Pontinha  630 

Junta de Freguesia de Odivelas  596 

Junta de Freguesia do Olival Basto  213 

Junta de Freguesia da Ramada  196 

Junta de Freguesia da Póvoa de Santo Adrião 314 

Total 2387 

 
Tendo em consideração o número elevado de crianças 
beneficiárias do apoio social escolar, que aumentou quase 
para o dobro em relação ao ano lectivo anterior, importa 
estabelecer um critério objectivo, por forma haver 
igualdade de tratamento para as diferentes Juntas de 
Freguesia. 
 
Este ano, julga-se pertinente apoiar com um montante 
equivalente à contratação de 3 autocarros as Juntas de 
Freguesia com mais de 500 crianças beneficiárias do apoio 
social escolar, sendo que as restantes serão apoiadas 
através do equivalente à contratação de 2 autocarros. 

 
 

Participações Apoiadas por Freguesia 
 

(Quadro n.º 2) 
 

Junta de Freguesia  N.° Máximo 
de Autocarros 

Limite Máximo 
do Apoio 

Junta de Freguesia de Caneças  2 € 2.700,00 

Junta de Freguesia de Famões  2 € 2.700,00 

Junta de Freguesia da Pontinha  3 € 4.050,00 

Junta de Freguesia de Odivelas  3 € 4.050,00 

Junta de Freguesia do Olival Basto  2 € 2.700,00 

Junta de Freguesia da Ramada  2 € 2.700,00 

Junta de Freguesia da Póvoa de 
Santo Adrião  

2 € 2.700,00 

Total  16 €21.600,00 

 
Os valores apresentados têm por base o valor aproximado 
fornecido pela Divisão de Transportes e Oficinas, para um 
aluguer de 10 dias, das 08:00h às 13:00h. O custo 
estimado de cada autocarro por dia, para o horário 
definido, é de € 135,00. Exemplo: € 135,00 * 10 dias * 2 
autocarros = € 2.700,00 
 
No caso de as Juntas de Freguesia alugarem menos 
autocarros que os contemplados no limite máximo de 
apoio e/ou o aluguer ter uma duração inferior a 10 dias, o 
montante a transferir será calculado com base na seguinte 
formula: Apoio = n.º de autocarros * n.º de dias * € 
135,00….” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

CANDIDATURAS DO PAESO 
 

 
 

ALARGAMENTO DO PRAZO DE CANDIDATURAS DO 
PAESO PARA O ANO DE 2009 

 
Alteração do prazo para apresentação de candidaturas no 
âmbito do Programa de Apoio às Entidades Sociais de 
Odivelas – PAESO, (Boletim Municipal das Deliberações 
e Decisões n.º 4 de 2008, página 40 e Anexo), de dia 30 de 
Abril de 2009 para 15 de Junho de 2009, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2009/5659, de 2009-
04-23. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

“CAMPOS DE FÉRIAS” 
 

 
 

ALTERAÇÃO DE REGULAMENTO INTERNO “CAMPOS DE FÉRIAS” 
 

Alteração ao art.º 16 do Regulamento Interno “Campos 
de Férias”, (Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões n.º 5 de 2009, página 14) sendo aditados os 
pontos 4 e 5 ao art.º referido, de acordo com o proposto 
na informação n.º Interno/2009/5878, de 2009-04-28. 
 
“…Considerando que se exige regulamentar a restituição 
de valores, após desistência, aos representantes legais, 
valor que corresponde à inscrição, propomos o 
aditamento dos seguintes pontos, ao disposto no art.° 16°: 
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4. Em caso de desistência através do representante legal, 
mediante exposição por escrito devidamente 
fundamentada do motivo da desistência, emitirá a 
Unidade Orgânica responsável pelo campo de férias a sua 
decisão após análise do pedido. 
 
5. Em caso de parecer favorável e consoante a data em 
que a exposição tiver sido formulada, haverá direito à 
restituição nos seguintes termos: 
 
a. Antes do início do programa: o valor total do 
pagamento efectuado. 
 
b. No decurso do programa: ao valor diário (valor de 
inscrição a dividir pelo n.º de dias do programa) desde o 
dia útil seguinte ao dia da exposição até ao final da(s) 
semana(s) em que o pagamento foi efectuado. …” 

 
 

“Campos de Férias 
 

Regulamento Interno 

 
Preâmbulo 

 
Considerando que, nos termos da alínea b) do n.º 4 do 
artigo 64° da Lei n.º 169/99, de 18 Setembro, alterada pela 
Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro e rectificada pela 
Declaração de Rectificação n.º 4/2002, de 6 de Fevereiro - 
LAL -, compete à Câmara Municipal apoiar actividades de 
interesse desportivo e recreativo; 
 
Considerando que o desporto é um factor relevante na 
formação e desenvolvimento das crianças e jovens; 
 
Considerando que a prática desportiva em período de 
férias escolares contribui para a ocupação dos tempos 
livres das crianças e jovens, minimizando factores de risco; 
 
Considerando que possibilitar às crianças e jovens uma 
variedade de actividades lúdicas e desportivas, estimula o 
sentido de grupo, a solidariedade e o sentido de 
responsabilidade dos mesmos; 
 
Considerando que o Município de Odivelas pretende 
incentivar a actividade desportiva de crianças e jovens por 
meio da promoção de campos de férias; 
 
Considerando que, nos termos do n.º 1 do artigo 15° do 
Decreto-lei n.º 304/2003, de 9 de Dezembro, importa 
regulamentar os direitos, deveres e regras a observar por 
todos os elementos que integrem campos de férias; 
 
O presente regulamento foi elaborado nos termos dos 
artigos 15.° e 16.º do Decreto - Lei n.º 304/2003, de 9 de 
Dezembro com as alterações do Decreto - Lei n.º 
109/2005, de 8 de Julho, aprovado em Reunião da 
Câmara Municipal de Odivelas de 11 de Marco de 2009, 
nos termos seguintes: 

 

Artigo 1° 
(Do Objecto) 

 
Promoção de programas de campos de férias. 

 
Artigo 2° 

(Entidade Organizadora) 
 

O Município de Odivelas é a entidade organizadora de 
campos de férias. 

 
Artigo 3° 

(Dos Destinatários) 
 

1 Os campos de férias destinam-se a crianças e jovens 
residentes no Concelho de Odivelas, bem como a filhos 
de funcionários da Câmara Municipal de Odivelas, com 
idades compreendidas entre os 6 e os 18 anos, sendo que 
em cada edição a entidade organizadora reserva-se ao 
direito de limitar o acesso para um intervalo de idades 
menor. 
 
2. Tendo em vista garantir um bom funcionamento das 
actividades e salvaguardar as melhores condições de 
segurança, os participantes serão divididos em grupos, 
tendo em conta o escalão etário, caso a actividade assim o 
exija. 
 
3. Os candidatos serão admitidos segundo a ordem de 
inscrição, tendo em conta o n.º de vagas por idade. 

 
Artigo 4° 

(Dos Locais de Funcionamento) 
 

As actividades a desenvolver no âmbito dos campos de 
ferias tem local a designar em cada ano pela entidade 
organizadora. 

 
Artigo 5° 

(Da Documentação Exigida) 
 

1 Os Encarregados de Educação dos participantes devem 
fazer a inscrição dos seus educandos através de ficha 
própria disponibilizada pela unidade orgânica responsável 
em colaboração com o Gabinete Comunicação, Relações 
Publicas e Protocolo, facultando documentação e 
informação relevante relativamente a necessidades de 
alimentação especifica ou cuidados especiais de saúde a 
observar. 
 
2. A informação referida no ponto anterior é confidencial, 
visando apenas o fim a que se destina, no respeito pela 
legislação em vigor relativamente à protecção de dados 
pessoais. 

 
Artigo 6° 

(Do Equipamento Obrigatório) 
 

Os participantes no campo de férias devem fazer-se 
acompanhar de equipamento adequado ao programa, 
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nomeadamente, ténis, calção, t-shirt, toalha de praia, fato 
de treino e ainda uma muda de roupa, identificada com o 
nome do participante e o seu contacto telefónico, ou 
outro, sempre que a entidade organizadora assim o exigir 
através de documentação própria a facultar no acto da 
inscrição. 

 
Artigo 7º 

(Do Material Proibido) 
 

É expressamente proibido levar para o campo de férias: 
 
a) Bebidas alcoólicas e estupefacientes; 
 
b) Medicamentos, excepto nos casos em que o 
participante se encontre medicado sob responsabilidade 
do Encarregado de Educação; 
 
c) Objectos cortantes ou outros que pela sua perigosidade 
coloquem em risco a integridade física dos participantes 
ou de terceiros. 

 
Artigo 8° 

(Objectos de Valor) 
 

A organização aconselha os participantes a não levarem 
consigo para o campo de férias objectos de valor, pelo que 
declina a responsabilidade por qualquer desaparecimento 
ou deterioração dos mesmos. 

 
Artigo 9° 

(Do Plano de Actividades) 
 

1. O Programa desenvolve-se com uma duração superior a 
3 dias consecutivos. 
 
2. O horário de funcionamento será o considerado 
adequado e definido em cada edição de campo de férias. 
 
3. Excepcionalmente, poderão ocorrer alterações no 
horário e na quantidade de dias por semana, as quais serão 
comunicadas com a conveniente antecedência aos 
participantes e respectivos Encarregados de Educação. 
 
4. As actividades a realizar dependem das condições 
disponibilizadas pelo local da sua realização, podendo 
desenvolver-se em diferentes contextos, nomeadamente: 
 

• Pavilhão - Modalidades desportivas individuais ou 
colectivas; 
 
• Espaços Desportivos Exteriores - Modalidades 
desportivas individuais ou colectivas; 
 
• Ginásio - Actividades gímnicas; 
 
• Praia - Actividades Lúdico-Recreativas; desportos 
náuticos; 
 
• Parque Florestal - Desportos Aventura; 

• Locais históricos - Visitas; 
 
• Outros 

5. Em cada ano será distribuído em anexo ao presente 
Regulamento Interno, o Plano de Actividades referido na 
epígrafe deste artigo. 

 
Artigo 10° 

(Deveres e Direitos da Entidade Organizadora - 
Município de Odivelas) 

 
1. Constituem deveres da entidade promotora: 
 

a. Assegurar o acompanhamento permanente dos 
participantes; 
 
b. Fazer cumprir pontualmente o programa delineado 
e aprovado, salvo por razões de ordem técnica, 
meteorológica ou de força maior; 
 
c. Dar prévio conhecimento às entidades competentes 
das alterações a efectuar ao programa inicial da 
actividade; 
 
d. Informar o delegado de saúde, as entidades 
policiais e o corpo de bombeiros da área onde o 
campo de férias vai decorrer, da realização do mesmo, 
com uma antecedência mínima de quarenta e oito 
horas face ao inicio das respectivas actividades, 
devendo ainda fornecer-lhes indicação clara da 
respectiva localização e calendarização; 
 
e. Efectuar o seguro de acidentes pessoais dos 
participantes nos termos da lei; 
 
f. Assegurar instalações condignas para os 
participantes e pessoal técnico; 
 
g. Assegurar a existência de espaço e meios 
adequados ao desenvolvimento das actividades 
previstas; 
 
h. Disponibilizar, dossier relativo à organização 
contendo as informações actualizadas nomeadamente, 
o plano de actividades, o projecto pedagógico e de 
animação, o regulamento interno, as apólices de 
seguros obrigatórias, os contactos com entidades do 
local de realização da actividade e a ficha de inscrição 
de cada participante; 

 
2. Constituem direitos da entidade promotora: 
 

a. Seleccionar o pessoal técnico, nomeadamente o 
coordenador e os monitores; 
 
b. Definir as actividades a desenvolver, a respectiva 
calendarização e localização, bem como a divulgação 
junto dos representantes legais; 
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c. Receber uma taxa de inscrição por cada 
participante, caso exista. 

 
Artigo 11° 

(Da Coordenação) 
 

1. Cabe às unidades orgânicas competentes, a organização 
dos campos de férias individualmente ou em colaboração 
com outras unidades orgânicas, coordenar todo o 
Programa, quer do ponto de vista administrativo-
financeiro, quer relativamente a outras necessidades 
organizacionais desde os transportes à alimentação dos 
participantes. 
 
2. Cabe ainda a cada unidade orgânica competente 
elaborar o plano de actividades. 

 
Artigo 12° 

(Do Enquadramento Técnico e Pedagógico) 
 

1. A coordenação técnico-pedagógica do programa é da 
responsabilidade de: 
 

a) Técnicos Coordenadores: 
 

- São responsáveis pelo funcionamento do campo de 
férias, coordenando o corpo técnico-pedagógico e a 
sua intervenção técnica; 

 
- Operacionalizam o plano de actividades, assim 
como acompanham a sua boa execução; 

 
b) Monitores: 
 
- Realizam e acompanham os participantes nas 
actividades do campo de férias, de acordo com o 
plano de actividades; 
 
- Colaboram com os coordenadores assegurando o 
cumprimento do presente Regulamento Interno; 
 
- Zelam pela correcta utilização dos equipamentos e 
materiais. 

 
2. São direitos dos Coordenadores e Monitores: 
 

a) Direito de participação no processo educativo, 
nomeadamente intervir pedagógica através da 
liberdade de iniciativa; 
 
b) Direito à formação e informação para o exercício 
da função que desempenha; 
 
c) Direito ao apoio técnico, material e documental 
necessário à formação e informação. 

 
 
 
 
 

Artigo 13° 
(Das Informações relevantes a prestar pela organização) 

 
1. A organização facultará, aos Encarregados de Educação 
as seguintes informações: 
 

- Plano de actividades; 
 
- Regulamento Interno; 
 
- Identificação da entidade organizadora e respectivos 
contactos úteis; 
 
- Valor da inscrição; 
 
- Informação relativa à existência e localização de 
livro de reclamações; 
 
- Seguro de acidentes pessoais. 

 
Artigo 14° 

(Da Responsabilidade dos Participantes) 
 

1. Todos os participantes devem cumprir as instruções 
que lhes sejam dadas pelos Monitores e respectivo 
Coordenador do campo de férias, de acordo com o 
estabelecido no presente Regulamento Interno. 
 
2. Os participantes terão acesso a todas as actividades 
constantes no programa/horário, salvo razões pessoais, de 
ordem técnica, meteorológica ou por indicação dos 
Encarregados de Educação. 
 
3. A organização reserva-se o direito de, após contacto 
com os Encarregados de Educação, fazer regressar a casa, 
qualquer participante que pelo seu comportamento 
incorrecto prejudique de forma significativa o 
funcionamento da actividade, o que implicará o 
cancelamento imediato da inscrição. 

 
Artigo 15° 

(Dos Direitos dos Participantes) 
 

1. Ter acesso aos diversos serviços que o programa do 
Campo de Férias proporciona, nomeadamente: 
 

a) Acompanhamento e enquadramento por técnicos 
devidamente habilitados; 
 
b) Material necessário à prática das actividades 
previstas no programa; 
 
c) Duas refeições diárias, nomeadamente o almoço e 
o lanche; 
 
d) Alimentação variada e adequada em qualidade e 
quantidade à idade dos participantes e à natureza e 
duração das actividades; 
 
e) Seguro de acidentes pessoais. 
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2. Usufruir do ambiente e do programa do Campo de 
Férias que proporcionem as condições para o seu pleno 
desenvolvimento físico, moral e cívico, e para a formação 
da sua personalidade. 
 
3. Ser tratado com respeito e correcção por qualquer 
elemento da equipa técnica e pelos outros participantes. 
 
4. Ver salvaguardada a sua segurança no Campo de Férias 
e respeitada a sua integridade física e moral. 
 
5. Ser assistido, de forma pronta e adequada, em caso de 
acidente ou doença súbita, ocorrido ou manifestada no 
decorrer das actividades do Campo de Férias. 
 
6. Ver garantida a confidencialidade dos elementos e 
informações constantes da sua ficha de inscrição. 
 
7. Apresentar críticas e sugestões relativas ao 
funcionamento do Campo de Férias e ser ouvido pelos 
Monitores e pelo Coordenador em todos os assuntos que 
justificadamente forem do seu interesse. 

 
Artigo 16° 
(Preço) 

 
1. A participação nos campos de férias organizados pelo 
Município fica condicionada ao pagamento 
correspondente ao preço fixado, anualmente, pela Câmara 
Municipal, atendendo á especificidade do campo, caso 
exista. 
 
2. Estão excluídas deste pagamento as crianças e jovens 
que se encontrem institucionalizados em IPSS’s do 
Concelho. 
 
3. O pagamento do preço devido deve ser feito em 
numerário ou cheque, emitido à ordem do Município de 
Odivelas, nas instalações da Divisão Financeira - 
Tesouraria, da Câmara Municipal de Odivelas. 
 
4. Em caso de desistência através do representante legal, 
mediante exposição por escrito devidamente 
fundamentada do motivo da desistência, emitirá a 
Unidade Orgânica responsável pelo campo de férias a sua 
decisão após análise do pedido. 
 
5. Em caso de parecer favorável e consoante a data em 
que a exposição tiver sido formulada, haverá direito à 
restituição nos seguintes termos: 
 
a. Antes do início do programa: o valor total do 
pagamento efectuado. 
 
b. No decurso do programa: ao valor diário (valor de 
inscrição a dividir pelo n.º de dias do programa) desde o 
dia útil seguinte ao dia da exposição até ao final da(s) 
semana(s) em que o pagamento foi efectuado. 

 
 

Artigo 17° 
(Dos Casos Omissos) 

 
Nos casos omissos do presente Regulamento Interno, 
aplicar-se-á a legislação em vigor nomeadamente o Dec. - 
Lei 
n.º 109/2005, de 8 de Julho e respectivas Portarias de 
regulamentação.” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PROJECTO DE ESCOLA 
 

 
 

PROJECTO DA ESCOLA EB2/3 
AVELAR BROTERO NA RIBEIRADA, ODIVELAS 

 
Proposta para aquisição do serviço referente a elaboração 
do projecto de execução, de arquitectura e especialidades 
da escola EB 2/3 Avelar Brotero, na Ribeirada, Freguesia 
de Odivelas, através da contratação externa, mediante a 
realização de consulta a três empresas, nos termos da 
informação n.º Interno/5458/2009, de 2009-04-21, e 
respectivos anexos, e de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2009/6037, de 2009-04-30. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

PROGRAMA PER-FAMÍLIAS 
 

Atribuição de 20% do valor estipulado pela Portaria n.º 
638/2008, de 28 de Julho, para a tipologia T3 no valor de 
€14.856,80 (catorze mil, oitocentos e cinquenta e seis 
euros e oitenta cêntimos), correspondente à 
comparticipação do Município de Odivelas no Programa 
PER ao agregado familiar de Francisco Sanches Dias, com 
a matrícula PER 020.0074.1, de acordo com o proposto 
na informação n.º Interno/2009/4115, de 2009.03.19. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 
DA PONTINHA 

 
Aumento de um elemento do Piquete de Primeira 
Intervenção (PPI) da Associação Humanitária de 
Bombeiros Voluntários da Pontinha, e respectivo 
acréscimo no valor de €7.467,5 (sete mil quatrocentos e 
sessenta e sete euros e cinco cêntimos) com efeitos a 
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partir de Maio, atribuído no sentido de desenvolver acções 
de vigilância no Pinhal da Paiã, passando o efectivo deste 
Piquete de Primeira Intervenção de 12 para 13 elementos, 
de acordo com o proposto na informação n.º 5453, de 
2009.04.28. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PARÓQUIA DO SANTÍSSIMO NOME DE JESUS DE ODIVELAS 
 

Atribuição de subsídio à Paróquia do Santíssimo Nome de 
Jesus de Odivelas, para apoio à apresentação de peça 
teatral de carácter religioso, no valor de €250 (duzentos e 
cinquenta mil euros), de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2009/5963, de 2009.04.29. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROGRAMA ICI ODIVELAS - “VIAGEM PELO MUNDO DA CIÊNCIA” 
PATROCÍNIOS 

 
Aceitação, por parte da Câmara Municipal de Odivelas, 
dos seguintes patrocínios das empresas Iberex - Sociedade 
Comercial Ibero-Mundial, Lda, Tuttirév Editorial, Lda e 
Zon Lusomundo Audiovisuais, no âmbito da iniciativa 
“Viagem pelo Mundo da Ciência”, inserida no Programa 
ICI Odivelas – Imagina a Ciência, Cria Cultura e Inova a 
Educação Aqui, a realizar no Centro de exposições de 
Odivelas, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2009/5973, de 2009.04.29: 
 
Iberex - Sociedade Comercial Ibero-Mundial, Lda,  
patrocínio no valor total de €242,34 (duzentos e quarenta 
e dois euros e trinta e quatro cêntimos), tendo como 
contrapartida a colocação do seu logótipo na divulgação: 
 
-8 garrafas de 2L guache liquido Primacolor - Pebeo; 
-60 bolsas marcadores escolares (6 cores) - Faber Castell; 
-5 caixas com 24 ecolápis de cor aguareláveis - Faber 
Castell; 
-5 caixas com 12 ecolápis de cor jumbo - Faber Castell; 
-5 caixas com 8 ecolápis de cera inquebráveis - Faber 
Castell; 
-5 caixas com 24 ecolápis de cor triangulares - Faber 
Castell; 
-5 caixas com 24 ecolápis de cor exagonais - Faber Castell; 
-5 caixas com 24 ecolápis de cor bicolor - Faber-Castel; 
 
 
Tuttirév Editorial, Lda, 
patrocínio no valor total de €2.778,00 (dois mil e 
setecentos e setenta e oito euros), tendo como 
contrapartida a colocação do seu logótipo na divulgação 
da iniciativa: 
 
-1.100 revistas e trabalho de Publireportagem da iniciativa 
a ser inserida na revista “Coisas de Criança”,  

Zon Lusomundo Audiovisuais 
 
Patrocínio no valor total de €11.250,00 (onze mil e 
duzentos e cinquenta euros), tendo como contrapartida a 
colocação do DVD e logótipo na divulgação da iniciativa: 
 
-DVD “A Viagem Perdida de Darwin”. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

CONCURSO “O MEU DONO E EU”  
PATROCÍNIO 

 
Aceitação, por parte da Câmara Municipal de Odivelas, do 
patrocínio da empresa Studio4u, no valor estimado de 
€150,00 que consiste no seguinte, tendo como 
contrapartida a divulgação da sua actividade durante a 
exposição, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2009/6014, de 2009.04.30: 
 
-3 fotografias dos animais vencedores, formato 10x15, da 
melhor imagem da sessão; 
 
-3 cartões de identidade “Pet-id” com a fotografia e dados 
de identificação dos animais de estimação. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PRÉMIO MUNICIPAL DE ARQITECTURA E ESPAÇO PÚBLICO 
PATROCÍNIO 

 
Aceitação, por parte da Câmara Municipal de Odivelas, do 
patrocínio da empresa Artebel Artefactos de Betão, S.A., 
no valor de 1.000€, tendo como contrapartida a 
publicidade à empresa durante a realização do evento, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
20/DDGOU/AS, de 2009.04.28. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

CENTRO ESCOLAR REPUBLICANO TENENTE VALDEZ 
 

Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte, ao 
Centro Escolar Republicano Tenente Valdez, no âmbito 
do Programa de Apoio ao Associativismo Desportivo de 
Odivelas (PAADO) - Medida 6, a realizar em veículo 
municipal no dia 23 de Maio de 2009, para deslocação a 
Alvaiázere, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2009/5869, de 2009.04.28. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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ASSOCIAÇÃO DE ESCOTEIROS DE PORTUGAL 
GRUPO 19 DA PONTINHA 

 
Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte, à 
Associação do Grupo dos Escoteiros de Portugal - Grupo 
19 da Pontinha, no âmbito do Programa de Apoio ao 
Associativismo Juvenil do Concelho de Odivelas (PAJO) - 
Programa D, a realizar em veículo municipal nos dias 27 e 
28 de Junho de 2009 (ida e volta respectivamente), para 
deslocação a Cabeço de Montachique, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2009/5066, de 
2009.04.13. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ASSOCIAÇÃO DE ESCOTEIROS DE PORTUGAL 
GRUPO 9 DO OLIVAL BASTO E GRUPO 205 DE FAMÕES 

 
Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte, à 
Associação do Grupo dos Escoteiros de Portugal - Grupo 
9 do Olival Basto e Grupo 205 de Famões, no âmbito do 
Programa de Apoio ao Associativismo Juvenil do 
Concelho de Odivelas (PAJO) - Programa D, a realizar 
em veículo municipal nos dias 16 e 17 de Maio de 2009 
(ida e volta respectivamente), para deslocação a Torres 
Vedras, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2009/5718, de 2009.04.24. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

CENTRO DE SAÚDE DA PONTINHA 
 

Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte, ao 
Centro de Saúde da Pontinha, no âmbito do seu Projecto 
“Coração Saudável”, a realizar em veículo municipal no 
dia 28 de Maio de 2009, para deslocação ao Pinhal da Paiã, 
de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2009/5939, de 2009.04.28. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 
DE ODIVELAS 

 
Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte, à 
Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de 
Odivelas, a realizar em veículo municipal nos dias 12 e 13 
de Junho de 2009 (ida e volta respectivamente), para 
deslocação a Fátima, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2009/5728, de 2009.04.24. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

 

URBANISMO 
 

 
 

BAIRRO VALE GRANDE, PONTINHA 
RECONVERSÃO URBANÍSTICA 
PROCESSO N.º 46996/RC 

 
Reconversão urbanística do Bairro Vale Grande, de 
acordo com o proposto nas informações técnicas n.º 
18/JS/DRU/DGOU e 17/SM/DRU/DGOU e a folhas 
3984 do processo, nas condições que se seguem: 
 
A rectificação ao estudo de loteamento do Bairro Vale 
Grande aprovado a 29/07/08 em deliberação da 15ª 
Reunião da Câmara Municipal de Odivelas; 
 
O Licenciamento das obras de urbanização nos termos e 
condições da Informação do sector de engenharia que 
inclui: 
 
A aprovação dos projectos de arruamentos apresentado a 
folhas 2374 do processo (10º volume do processo); 
 
A aprovação do projecto de arranjos exteriores 
denominado por “reconversão da zona da escola” 
apresentado a folhas 3856 a 3839 e 3858 do processo (13º 
volume do processo); 
 
A dispensa da apresentação dos restantes projectos de 
infra-estruturas de acordo com a alínea a) do n.º 2 do Art.º 
18º da Lei n.º 91/95, de 02 de Setembro na sua actual 
redacção, conforme pareceres das entidades respectivas; 
 
Dispensar a Comissão de Administração Conjunta do 
Bairro Vale Grande da execução dos trabalhos de 
intervenção da linha de água e, consequentemente, a 
dispensa de prestação da caução pela realização destes 
trabalhos, assumindo a Câmara Municipal de Odivelas 
esta intervenção; 
 
O estabelecimento do prazo e valor da caução para efeitos 
de garantia da boa e regular execução das obras de 
urbanização em falta e aprovação da listagem específica 
com quota de comparticipação de cada lote no valor da 
caução;  
 
A aprovação das condições a estabelecer relativas à 
execução das obras de urbanização; 
 
A aceitação da compensação em numerário pela área de 
cedência para equipamento de utilização colectiva em 
falta. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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BAIRRO QUINTA DAS PRETAS, FAMÕES 
ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 1/2007 

PROCESSO N.º 4822/RC 
 

Proposta de alteração ao alvará de loteamento nº 1/2007 
do Bairro Quinta das Pretas, em Famões, relativamente 
aos lotes 2, 32, 35, 44, 45, 47, 50 e 51, de acordo com o 
proposto a folhas 1701 do processo e nos termos da 
informação jurídica nº 19/IF/DRU/09. 
 
A alteração pretendida incide sobre os lotes 2, 32, 35, 44, 
45, 47, 50 e 51 e consiste na inclusão de oito descrições 
prediais referentes aos lotes mencionados. Relativamente 
aos dados urbanísticos apenas a área de intervenção e área 
a ceder para integrar o domínio público sofrem alterações, 
ou seja: a área de intervenção passa de 34 925,00m2 para 
39 110,00 m e a área de cedência ao domínio público 
passa de 10 280,00 m para 14 465,00 m2.  
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

BAIRRO GALO DE PÊRA, RAMADA 
PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO VALOR DE CAUÇÃO POR LOTE 

PROCESSO N.º 7.489/LO/GI 
 

Listagem específica rectificada, com quota de 
comparticipação de cada lote no valor da caução, de 
acordo com o proposto na informação n.º 61/JRS/ 
DRU/DGOU/2009, de 2009-04-17, e discriminada nos 
termos da informação, relativamente aos valores da 
caução por lote do Bairro Galo de Pêra, na Ramada, nos 
termos do processo n.º 7.489/LO/GI. 
 

 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 

BAIRRO DOS PEDERNAIS, LOTE D 31, RAMADA 
SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO CAUÇÃO 

 
Substituição de hipoteca legal, constituída sobre o Lote D 
31, inserido no Bairro dos Pedernais, na freguesia da 
Ramada, pelo depósito-caução n.º 2429 de 2009-04-07, 
em nome de Joaquim Duarte Bonifácio, efectuado na 
Caixa Geral de Depósitos, no valor de € 801,36 
(oitocentos e um euros e trinta e seis cêntimos), para 
garantir a boa execução das obras de urbanização 
referentes ao Alvará n.º 7/2001, de 7 de Setembro, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
083/PC/DRU/DGOU/2009, de 2009-04-16. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

BAIRRO DAS GRANJAS NOVAS, LOTE 121, RAMADA 
SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO CAUÇÃO 

 
Substituição de hipoteca legal, constituída sobre o Lote 
121, inserido no Bairro das Granjas Novas, na freguesia 
da Ramada, pelo depósito-caução n.º 896 de 2009-04-21, 
em nome de Adelina Maria Figueiredo Nunes Miguel, 
efectuado na Caixa Geral de Depósitos, no valor de 
€525,00 (quinhentos e vinte e cinco euros), para garantir a 
boa execução das obras de urbanização referentes ao 
Alvará n.º 1/2000, de 31 de Janeiro, de acordo com o 
proposto na informação n.º 089/PC/DRU/DGOU/ 
2009, de 2009-04-24. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROPOSTA DE POSSE ADMINISTRATIVA COM VISTA AO 
DESENVOLVIMENTO DA VIA T17 NO 
BAIRRO VALE DO FORNO, ODIVELAS 

 
Proposta de Posse Administrativa sobre as parcelas dos 
terrenos sitos nos artigos 74º, 76º, 77º, 78º, 79º e 80º, da 
secção “L” da Freguesia de Odivelas, relativas ao Bairro 
Vale do Forno e ao Bairro Encosta da Luz da Freguesia 
de Odivelas, na sequência da realização do projecto da Via 
T17, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2009/6073, de 2009-04-30, e nas condições 
constantes na informação. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 
 

DESPACHOS 
 

 
 

PRESIDÊNCIA 
 

 
 

DESPACHO N.º 42/PRES/2009 
 

Assunto: Atribuição de Louvor pelo desempenho do 
cargo de Chefe de Gabinete à Dra. Fernanda Maria 
Pombo Fragoso 
 
Ao cessar, a seu pedido, as funções de chefe do meu 
Gabinete de Apoio Pessoal, não posso deixar de prestar 
púbico louvor à Dra. Fernanda Maria Pombo Fragoso, 
pelo seu elevado profissionalismo, competência e lealdade 
com que sempre me apoiou no exercício das minhas 
funções. 
 
Dotada de um grande conhecimento das matérias de 
Administração Local, nas diferentes áreas de competência 
das Autarquias, aliado a um também vasto conhecimento 
da Administração Pública e do funcionamento dos seus 
serviços, ao dar por findas as suas funções, exprimo o 
meu reconhecimento pela sua disponibilidade, dedicação e 
capacidade de relacionamento interpessoal com os 
funcionários do Município. 
 
Por todas estas razões, é merecedora deste louvor e lhe 
manifesto o meu público agradecimento. 
 
Odivelas, 5 de Maio de 2009 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

(Susana de Carvalho Amador) 
 
 
 

DESPACHO N.º 43/PRES/2009 
 

Assunto: Atribuição de Louvor ao funcionário Mestre 
João Pedro Salvador da Conceição Silva 
 
Ao abraçar novos desafios e cessar, a seu pedido, as 
funções que desempenhava como Chefe da Divisão de 
Licenciamentos, é-me grato conferir público louvor ao 
Mestre João Pedro Salvador da Conceição Silva, pela 
competência, lealdade, dedicação e eficiência com que 
desempenhou as suas funções. 
 
Para além das qualidades de enorme diligência, 
excepcional empenho e total e permanente dedicação na 
preparação, acompanhamento e materialização das 

inúmeras tarefas de que foi incumbido, destaca-se, do 
perfil profissional do Mestre João Pedro Salvador da 
Conceição Silva, a competência demonstrada no âmbito 
da direcção da Divisão de Licenciamentos, Unidade 
Orgânica recente. 
 
Não poderia, ainda, deixar de ser assinalada a sua 
excelente participação em alguns grupos de trabalho, 
constituídos no âmbito de processos de decisão 
estratégica desta edilidade. 
 
Por todos estes motivos, que me apraz salientar, considero 
a sua acção merecedora de público louvor. 
 
Odivelas, 5 de Maio de 2009 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

(Susana de Carvalho Amador) 
 
 
 

DESPACHO N.º 44/PRES/2009 
 

Assunto: Nomeação do cargo de Secretária do Gabinete 
de Apoio Pessoal do Sr. Vereador Sérgio Constantino 
Gaspar Lopes de Paiva. 
 
Visando a constituição do Gabinete de Apoio Pessoal do 
Sr. Vereador da Câmara Municipal de Odivelas, Sérgio 
Constantino Gaspar Lopes de Paiva, nomeio, nos termos 
dos artigos 73°, n.º 2, alínea a), e 74°, nºs 3 e 6, ambos da 
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11 de Janeiro, Cândida Isabel Adelino Lopes, 
no cargo de Secretária desse Gabinete. 
 
A presente nomeação, nos termos da alínea a), do n.º 2 do 
art.° 128° infine do Código do Procedimento 
Administrativo, produz efeitos a 1 de Janeiro de 2009, em 
virtude das funções de Secretária, terem vindo a ser 
exercidas pela nomeada desde essa data. 
 
Odivelas, 5 de Maio de 2009. 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, 

(Susana de Carvalho Amador) 
 
 
 

DESPACHO N.º 45/PRES/2009 
 

Assunto: Aditamento ao Despacho de Delegação e 
Subdelegação de Competências da Presidente da Câmara 
Municipal no Adjunto do seu Gabinete de Apoio Pessoal, 
Sr. Carlos Manuel Pereira Lérias 
 
Por força do estabelecido no n.º 4 do artigo 73° da Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11 de Janeiro, e genericamente no artigo 35.° 
do Código de Procedimento Administrativo, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Setembro, bem 
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como no Decreto-Lei n.º 262/88, de 23 de Julho, aplicável 
nos termos do n.º 6 do artigo 74° da Lei n.º 169/99 de 18 
de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro, e em aditamento ao Despacho 36/PRES/2008, 
de 28 de Março, delego, pelo presente despacho, no 
Adjunto do meu Gabinete de Apoio Pessoal, Senhor 
Carlos Manuel Pereira Lérias as competências que a seguir 
se descriminam: 
 
1. Autorizar o gozo e acumulação de férias mediante os 
respectivos mapas, requerimentos e ausências no serviço 
por pequenos períodos; 
 
2. Controlar a assiduidade, visando informações, mapas e 
relatórios de assiduidade; 
 
3. Justificar e injustificar faltas no âmbito do serviço, com 
excepção das referidas no artigo 71° do Estatuto 
Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Administração 
Pública Central Regional e Local; 
 
4. Autorizar a realização de trabalho extraordinário do 
prestado em dias de descanso semanal, complementar e 
feriados, com respeito pelos limites impostos pelo n.º 1 do 
artigo 27° do Decreto-lei n.º 269/98, de 18 de Agosto e 
sempre que assim o exija o funcionamento de serviço; 
 
5. Autorizar deslocações em serviço, no país, exceptuando 
aquelas que envolvam a representação oficial do 
Município; 
 
6. Visar os boletins de horas extraordinárias e de ajudas de 
custo confirmando as informações neles constantes e a 
sua conformidade com os limites legalmente 
estabelecidos; 
 
7. Propor a instauração de processos disciplinares. 
 
8. Autorizar a realização de despesas orçamentadas com a 
locação e aquisição de bens e serviços até ao limite de 
2500€ (dois mil e quinhentos euros), sempre com respeito 
pela disciplina de execução orçamental estabelecida nas 
alíneas d), e) e f) do Ponto 2.3.4 do POCAL, aprovado 
pela Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, alterada pela Lei 
n.º 162/99, de 14 de Setembro e pelo Decreto-Lei n.º 
315/2000, de 2 de Dezembro, e o cumprimento do 
estabelecido no Artigo 16º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 
8 de Junho, por aplicação do art.° 14 n.º 1 al. f) do 
Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29/01, e nos termos do art.° 
109º do mesmo diploma legal, bem como autorizar o 
pagamento das despesas até ao mesmo montante, nos 
termos do Código dos Contratos públicos, publicado pelo 
Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29/01; 
 
9. Praticar actos e formalidades de carácter instrumental 
necessários ao exercício da competência decisória do 
subdelegante; 
 

10. Solicitar quaisquer formações destinadas a instruir os 
procedimentos administrativos com o objectivo de 
preparar o exercício da minha competência decisória; 
11. Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias 
autenticadas aos interessados, relativas a processos ou 
documentos constantes de processo arquivados e que 
careçam de despacho ou deliberação dos eleitos Locais. 
 
As competências agora delegadas poderão ser revogadas a 
todo o tempo desde que as circunstâncias o justifiquem e, 
bem assim, poderão ser revogados quaisquer actos 
praticados pelo delegado. 
 
Poderá ainda o delegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, o delegado 
abster-se da prática de quaisquer actos ou iniciativas que 
por qualquer forma sejam susceptíveis de alterar a situação 
existente, enquanto o processo ou assunto não lhe for 
devolvido. 
 
Do exercício das competências delegadas, deverá o 
delegado prestar ao delegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
Odivelas, 07 de Maio de 2009 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

(Susana de Carvalho Amador) 
 
 
 
 

OUTROS DESPACHOS 
 

 
 

DESPACHO N.º 1/DAJG/2009 
 

Assunto: Subdelegação de assinatura de correspondência e 
expediente, no âmbito dos procedimentos relativos à 
Divisão de Licenciamentos Secção de Licenciamentos 
Gerais, na Técnica Superior, Dr.ª Carla Sofia Antunes 
Mateus e Silva. 
 
Nos termos do disposto do n.º 3 do artigo 50 do Decreto-
Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, com as alterações 
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 104/2006, de 7 de 
Junho, diplomas que aplicam à Administração Local a Lei 
n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, na redacção da Lei n.º 
51/2005, de 30 de Agosto, subdelego, na Sr.ª DR.ª Carla 
Sofia Antunes Mateus e Silva, as competências que me 
foram subdelegadas, e que serão exercidas no âmbito da 
respectiva Divisão de Licenciamentos, relativos à 
assinatura da correspondência e do expediente necessário 
à instrução de processos no âmbito da Secção de 
Licenciamentos Gerais. 
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As competências agora subdelegadas poderão ser 
revogadas a todo o tempo desde que as circunstâncias o 
justifiquem e, bem assim, poderão ser revogados 
quaisquer actos praticados pelo subdelegado. 
 
Poderá ainda, o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, o subdelegado 
abster-se da prática de quaisquer acções ou iniciativas que, 
por qualquer forma, sejam susceptíveis de alterar a 
situação existente, enquanto o processo ou o assunto não 
lhe for devolvido. 
 
Do exercício das competências subdelegadas deverá o 
subdelegado prestar ao subdelegante todas as formações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
O presente despacho produz efeitos à data de 5 de Maio 
de 2009. 

 
Odivelas, 5 de Maio de 2009 

Por subdelegação de competências 
O Director do Departamento de 
Administração Jurídica e Geral 

(Hernâni Boaventura) 
 
 
 

DESPACHO N.º 2-DAJG-2009 
 

Assunto: Subdelegação de assinatura de correspondência e 
expediente, no âmbito dos procedimentos relativos à 
Divisão de Licenciamentos - Secção de Licenciamentos de 
Restauração e/ou Bebidas na Técnica Superior, Dr.ª Inês 
Margarida Teixeira Lourenço Rodrigues. 
 
Nos termos do disposto do n.º 3 do artigo 5º do Decreto-
Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, com as alterações 
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 104/2006, de 7 de 
Junho, diplomas que aplicam à Administração Local a Lei 
n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, na redacção da Lei n.º 
51/2005, de 30 de Agosto, subdelego, na Sr.ª DR.ª Inês 
Margarida Teixeira Lourenço Rodrigues, as competências 
que me foram subdelegadas, e que serão exercidas no 
âmbito da respectiva Divisão de Licenciamentos - Secção 
de Licenciamento de Restauração e/ou Bebidas, relativa à 
assinatura da correspondência e do expediente necessário 
à instrução de processos no âmbito da Secção de 
Licenciamentos de Restauração e/ou Bebidas. 
 
As competências agora subdelegadas poderão ser 
revogadas a todo a tempo desde que as circunstâncias o 
justifiquem e, bem assim, poderão ser revogados 
quaisquer actos praticados pelo subdelegado. 
 
Poderá ainda, o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, o subdelegado 
abster-se da prática de quaisquer acções ou iniciativas que, 

por qualquer forma, sejam susceptíveis de alterar a 
situação existente, enquanto o processo ou o assunto não 
lhe for devolvido. 
 
Do exercício das competências subdelegadas deverá o 
subdelegado prestar ao subdelegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
O presente despacho produz efeitos á data de 5 de Maio 
de 2009. 

 
Odivelas, 5 de Maio de 2009 

Por subdelegação de competências 
O Director do Departamento de 
Administração Jurídica e Geral 

(Hernâni Boaventura) 
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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, pela 
Senhora Directora do DHSAS, ao abrigo das competências 
subdelegadas pelo Despacho n.º 08/VJE/2006, nos termos da 
Informação n.º Interno/2009/5931, de 2009.04.28, referente ao 
período de 14 a 28 de Abril de 2009: 
 
Assunto: Actualização de renda do fogo, sito na Rua Paiva de 
Andrade nº11 – 3ºEsq. - Odivelas, formalizado ao abrigo do 
programa Prohabita II, com efeitos a partir de Abril a 
Dezembro/09, no valor mensal de € 565,40 (quinhentos e 
sessenta e cinco euros e quarenta cêntimos) de acordo com a 
informação n.º Interno/2009/5058, 2009-04-13. 
 Decisão da Directora do DHSAS: Ao DGAF/DF: Solicitam-se 
os bons ofícios desse Serviço no que concerne ao cabimento, 
compromisso e pagamento do valor da actualização de renda do 
fogo abaixo indicado, nos termos da presente informação e nas 
rubricas nesta indicadas. 
Data da Decisão: 2009-04-15 
 
Assunto: Pagamento de quotas de 2009 do Condomínio do 
Edifício n.º 4 – Rua Helena de Aragão - Odivelas, no valor de € 
396 (trezentos e noventa e seis euros), de acordo com a 
informação n.º Interno/2009/5243, 2009-04-15. 
Decisão da Directora do DHSAS: Ao DGAF/DF: Solicitam-se 
os bons ofícios desse Serviço no sentido do compromisso e 
pagamento da verba abaixo indicada na informação, tendo em 
vista o cumprimento das obrigações da autarquia enquanto 
condómina do edifício abaixo identificado. 
Data da Decisão: 2009-04-16 
 
Assunto: Pagamento de quotas de 2009 do Condomínio do 
Edifício n.º 5 – Rua Vitorino Nemésio – Póvoa de Santo Adrião, 
no valor de € 335 (trezentos e trinta e cinco euros), de acordo 
com a informação n.º Interno/2009/5226, 2009-04-15. 
Decisão da Directora do DHSAS: Ao DGAF/DF: Solicita-se o 
compromisso e pagamento da verba abaixo indicada, tendo em 
vista o cumprimento das obrigações da autarquia enquanto 
condómina do edifício abaixo identificado. 
Data da Decisão: 2009-04-16 
 
Assunto: Pagamento de quotas de 2009 do Condomínio do 
Edifício n.º 2 – Praceta Grão Vasco – Odivelas, no valor de € 
396 (trezentos e noventa e seis euros), de acordo com a 
informação n.º Interno/2009/5225, 2009-04-15. 
Decisão da Directora do DHSAS: Ao DGAF/DF: Para efeitos 
de compromisso e pagamento da verba abaixo indicada, tendo 
em vista o cumprimento das obrigações da autarquia enquanto 
condómina do edifício abaixo identificado. 
Data da Decisão: 2009-04-16 
 
Assunto: Pagamento de quotas de 2009 do Condomínio do 
Edifício n.º 9 – Largo António Aleixo – Odivelas, no valor de € 
240 (duzentos e quarenta euros), de acordo com a informação 
n.º Interno/2009/5214, 2009-04-15. 

Decisão da Directora do DHSAS: Ao DGAF/DF: Solicita-se o 
compromisso e pagamento da verba abaixo indicada, tendo em 
vista o cumprimento das obrigações da autarquia enquanto 
condómina do edifício abaixo identificado. 
Data da Decisão: 2009-04-16 
 
Assunto: Pagamento de quotas de 2009 do Condomínio do 
Edifício n.º 6 – Rua Bordalo Pinheiro – Odivelas, no valor de € 
132 (cento e trinta e dois euros), de acordo com a informação n.º 
Interno/2009/5500, 2009-04-21. 
Decisão da Directora do DHSAS: Ao DGAF/DF: Solicita-se o 
compromisso e pagamento da verba abaixo identificada, tendo 
em vista o cumprimento das obrigações da autarquia enquanto 
condómina do edifício abaixo identificado. 
Data da Decisão: 2009-04-27 
 
Assunto: Pagamento de quotas de 2009 do Condomínio do 
Edifício n.º 12 – Rua Cristóvão Colombo – Odivelas, no valor 
de € 256,52 (duzentos e cinquenta e seis euros e cinquenta e dois 
cêntimos), de acordo com a informação n.º Interno/2009/5345, 
2009-04-16. 
Decisão da Directora do DHSAS: Ao DGAF/DF: Solicita-se o 
compromisso e pagamento da verba de 256,52€, conforme 
constante no quadro patente besta informação, tendo em vista o 
cumprimento das obrigações da autarquia enquanto condómina 
do edifício abaixo identificado. 
Data da Decisão: 2009-04-27 
 
Assunto: Pagamento de quotas referente ao mês de Dezembro 
de 2008 (1º-C) e ao ano de 2009 do Condomínio do Edifício n.º 
56 – Bairro Olival do Pancas – Pontinha, no valor de € 466,75 
(quatrocentos e sessenta e seis euros e setenta e cinco cêntimos), 
de acordo com a informação n.º Interno/2009/5525, 2009-04-
21. 
Decisão da Directora do DHSAS: Ao DGAF/DF: Solicita-se o 
compromisso e pagamento da verba de €466,75€, conforme 
quadro constante na informação, tendo em vista o cumprimento 
das obrigações da autarquia enquanto condómina das 2 fracções 
do edifício abaixo identificado. 
Data da Decisão: 2009-04-27 
 
Assunto: Pagamento de obras no telhado, correspondente á 
fracção do 6º andar D, do Condomínio do Edifício nº 16 – Rua 
Dr. Jaime Cortesão – Póvoa de Santo Adrião, no valor de € 669 
(seiscentos e sessenta e nove euros), de acordo com a 
informação n.º Interno/2009/5080, 2009-04-13. 
Decisão da Directora do DHSAS: Ao DGAF/DF: Solicitam-se 
os bons ofícios desse Serviço no sentido de se proceder ao 
compromisso e pagamento da verba abaixo indicada, tendo em 
vista o cumprimento das obrigações da autarquia enquanto 
condómina do edifício abaixo identificado. 
Data da Decisão: 2009-04-27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 
 
 
Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
28 19 de Maio de 2009 Ano X - N.º 9 

 

 

Sociocultural 
 

 
 
Decisões com eficácia externa, tomadas no âmbito do 
Departamento Sociocultural, pela Senhora Vereadora Maria 
Fernanda Franchi, ao abrigo das competências subdelegadas pelo 
Despacho n.º 10/PRES/2005, nos termos da Informação n.º 
Interno/2009/5909, de 2009.04.28, referente ao período de 1 a 
28 de Abril de 2009: 
 
Departamento Sociocultural 
 
Divisão de Projectos Sócio-Educativos 
 
Informação n.º Interno/2009/4707 
Assunto: Pagamento de factura da Rodoviária de Lisboa, no 
valor de €332.  
Decisão: Ao DGAF/DF. Autorizo para efeitos. 
Data: 16-04-2009 
 
 
Divisão de Gestão de Recursos Educativos e Acção Social 
Escolar 
 
Informação n.º Interno/2009/4812 
Assunto: Compromisso e transferência de verba para pagamento 
do 2º período escolar de transportes escolares – Junta de 
Freguesia de Caneças, no valor de €1.501,28  
Decisão: Ao DGAF/DF. Autorizo para os devidos efeitos. 
Data: 16-04-2009 
 
Informação n.º Interno/2009/4827 
Assunto: Compromisso e transferência de verba para pagamento 
do 2º período escolar de transportes escolares – Junta de 
Freguesia de Famões, no valor de €3.050,85  
Decisão: Ao DGAF/DF. Autorizo. Para os devidos efeitos. 
Data: 16-04-2009 
 
Informação n.º Interno/2009/4829 
Assunto: Compromisso e transferência de verba para pagamento 
do 2º período escolar de transportes escolares – Junta de 
Freguesia da Ramada, no valor de €2.078,18  
Decisão: Ao DGAF/DF. Autorizo. Para os devidos efeitos. 
Data: 16-04-2009 
 
Informação n.º Interno/2009/4832 
Assunto: Compromisso e transferência de verba para pagamento 
do 2º período escolar de transportes escolares – Junta de 
Freguesia de Olival Basto, no valor de €2.643,00  
Decisão: Ao DGAF/DF. Autorizo. Para os devidos efeitos. 
Data: 16-04-2009 
 
Informação n.º Interno/2009/4833 
Assunto: Compromisso e transferência de verba para pagamento 
do 2º período escolar de transportes escolares – Junta de 
Freguesia da Póvoa de Santo Adrião, no valor de €1.432,95  
Decisão: Ao DGAF/DF. Autorizo, para os devidos efeitos. 
Data: 16-04-2009 
 
Informação n.º Interno/2009/4834 
Assunto: Compromisso e transferência de verba para pagamento 
do 2º período escolar de transportes escolares – Junta de 
Freguesia de Odivelas, no valor de €2.884,02  
Decisão: Ao DGAF/DF. Autorizo. Para os devidos efeitos. 
Data: 16-04-2009 

Informação n.º Interno/2009/4837 
Assunto: Compromisso e transferência de verba para pagamento 
do 2º período escolar de transportes escolares – Junta de 
Freguesia da Pontinha, no valor de €1.977,75  
Decisão: Ao DGAF/DF. Autorizo. Para os devidos efeitos. 
Data: 16-04-2009 
 
Informação n.º Interno/2009/5378 
Assunto: Pagamento de custos adicionais – Centro Comunitário 
e Paroquial de Famões, no valor total de €1.393,15  
Decisão: Autorizo. À DF para os devidos efeitos. 
Data: 24-04-2009 
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44..ªª  RReeuunniiããoo  rreeaalliizzaaddaa  eemm  
 

77  ddee  MMaaiioo  ddee  22000099  
 
 
 
 

TOMADA DE POSSE 
 

 
 

CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA 
 

Foi dada posse ao Membro do Conselho Municipal de 
Segurança, de acordo com o artigo 9º da Lei nº 33/98 de 
18 de Julho, Senhor António Rodrigues, Comandante da 
Corporação dos Bombeiros Voluntários da Pontinha. 

 
 
 
 

PLANO DIRECTOR MUNICIPAL 
 

 
 

Presente para apreciação o ponto de situação do Plano 
Director Municipal no Concelho de Odivelas. 

 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO 
 

 
 

PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO COM A LUSOCAPITAL, 
REDES DE FIBRA ÓPTICA, SA. 

 
Protocolo de Cooperação com a Lusocapital, Redes de 
Fibra Óptica, SA., para a Concepção, Construção e 
Gestão de uma Rede de Fibra Óptica no Concelho de 
Odivelas, conforme o deliberado na 7.ª Reunião Ordinária 
da Câmara Municipal de Odivelas, realizada em 8 de Abril 
de 2009, (Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
n.º 7/2009, página 22), de acordo com a informação nº 
Interno/2009/4857 de 2009.04.03 remetida pela Senhora 
Presidente a esta Assembleia Municipal, aprovada na 7ª 

Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, de 
08.04.2009, com a alteração que consta no extracto da 
minuta da referida reunião.  

 
 

“Protocolo 
 

Entre: 
 

Primeira Contratante: Lusocapital, Redes de Fibra Óptica, 
S.A. 
 
E 
 

Segunda Contratante: Município de Odivelas 
 

Considerandos: 
 
1. Considerando que a Lusocapital, Redes de Fibra 
Óptica, S.A. adiante designada por RFO solicitou à CMO 
urna licença para construir e implantar uma rede de fibra 
óptica no Concelho de Odivelas, usando para o efeito o 
acesso ao espaço público em sub-solo, solo, e, 
pontualmente, em espaço aéreo, designadamente nas vias 
públicas e respectivos passeios. 
 
2. Considerando que as Redes de Nova Geração e 
especialmente as Redes de Fibra Óptica, são redes de 
comutação por pacotes, capazes de prestar 
consistentemente serviços de comunicações electrónicas e 
de fazer uso de múltiplas tecnologias de banda larga, 
suportando uma dada qualidade de serviço e nas quais a 
gestão de rede é independente da gestão de serviços. 
 
3. Considerando que a referida rede de fibra óptica 
constituirá uma infra-estrutura destinada a ser 
disponibilizada, em regime de aluguer, aberto e de forma 
transparente e não discriminatória, a todos os operadores 
de comunicações e outros prestadores de serviços, 
privados ou públicos, interessados na utilização da rede. 
 
4. Considerando que o investimento que a RFO pretende 
realizar no concelho de Odivelas se insere, de forma 
muito relevante, nos objectivos estratégicos definidos pelo 
Estado Português, relativos à criação e desenvolvimento 
de Redes de Nova Geração, fixados, designadamente pela 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 120/2008 de 30 
de Julho. 
 
5. Considerando, também, que os referidos objectivos 
estratégicos definidos pelo Estado Português pela 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 120/2008 de 30 
de Julho, foram entretanto reforçados e a respectiva forma 
de concretização enquadrada, no âmbito de um Protocolo 
de Compromisso, assinado entre o Governo e os 
operadores de comunicações, em Janeiro de 2009. 
 
6. Considerando que, nos termos do referido Protocolo de 
Compromisso se prevê, designadamente: 
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6.1. Que o Governo se compromete a “adoptar as 
medidas legislativas que conduzam à remoção, na máxima 
extensão possível, de barreiras horizontais ao 
investimento em Redes de Nova Geração, garantindo 
nomeadamente o acesso de todos os operadores a todas 
as redes de condutas, postes, sites e outras infra-estruturas 
disponíveis e adequadas para o efeito”. 
 
6.2. Que o Governo se compromete “a adoptar as 
medidas necessárias para garantir que sempre que os 
municípios e outras entidades públicas ou detentoras de 
concessões de serviços públicos procedam a novas obras 
ou trabalhos no domínio público ou à expansão de infra-
estruturas existentes, possibilitem, em simultâneo, a 
construção de condutas e infra-estruturas que possam ser 
usadas para a passagem de fibra-óptica”. 
 
6.3. Que o Governo se compromete a “adoptar as 
medidas necessárias a garantir um acesso aberto, 
transparente e não discriminatório a todas as condutas, 
postes e outras infra-estruturas de subsolo, detidas pelo 
Estado, e pela Administração Pública, pelos Operadores 
de Comunicações, bem como pelas empresas públicas ou 
detentoras de concessões de serviços públicos 
municipais”. 
 
6.4. Que o Governo se compromete a “promover a 
participação da autarquias locais na aposta estratégica no 
desenvolvimento de Redes de Nova Geração, criar 
medidas legislativas harmonizadas para a instalação de 
redes de comunicações electrónicas facilitadoras da 
disseminação de novas redes de acesso e à adopção de 
regras de remuneração de direitos de passagem claras, 
equilibradas e não dissuasoras do investimento, em 
particular que, inequivocamente excluam a possibilidade 
de sobreposição de taxação sobre o mesmo objecto, bem 
como medidas legislativas com vista à harmonização, 
simplificação e flexibilização a nível nacional, do regime 
de licenciamento camarário para acesso ao solo e subsolo 
camarário visando diminuir os custos e optimizar o tempo 
de construção desta rede, com claros benefícios para o 
mercado e para os consumidores”. 
 
6.5. Que o Governo se compromete a “adoptar as 
medidas legislativas necessárias a garantir a publicação da 
informação relativa a todas as condutas e demais infra-
estruturas detidas por todos os operadores, pela 
Administração Pública, Autarquias, empresas públicas e 
municipais, e concessionárias do Estado para que possam 
ser usadas por operadores de comunicações para a 
instalação de redes de nova geração”. 
 
6.6. Que o Governo se compromete a “adoptar as 
medidas legislativas que conduzam à eliminação, na 
máxima extensão possível, das actuais barreiras verticais à 
instalação de fibra nos edifícios, e adoptar as medidas 
necessárias a evitar a monopolização do acesso aos 
edifícios pelo primeiro operador, nomeadamente através 
da criação de legislação que regule a partilha das infra-
estruturas dentro dos edifícios.” 

7. Considerando que a exigente conjuntura económica 
impõe a necessidade e o interesse, por todos reconhecido, 
de dinamizar o investimento, quer público, quer privado, 
como via activa de combate ao abrandamento económico. 
 
8. Considerando que o desenvolvimento e a inovação 
tecnológica são um instrumento poderoso na promoção 
do desenvolvimento económico e social. 
 
9. Considerando que investimentos como os das Redes de 
Nova Geração têm urna natureza territorial e que, 
assegurando melhores comunicações, têm importantes 
repercussões na eficiência da economia e dos agentes 
económicos, de forma transversal aos vários sectores, 
contribuindo, assim, decisivamente para estimular o 
desenvolvimento do concelho, pelo relevante impacto na 
dinâmica empresarial e na geração de emprego. 
 
10. Considerando que dotar o concelho com redes de 
comunicações mais avançadas, com serviços mais 
inovadores e em modalidades que permitam o acesso por 
parte das famílias e das empresas, revela-se essencial para 
garantir um concelho economicamente forte, gerador de 
externalidades positivas, nomeadamente de investimento 
em sectores adjacentes (software, multimédia, engenharia 
de sistemas), bem como para combater a infoexclusão. 
 
11. Considerando ainda que o investimento em Redes de 
Nova Geração contribui igualmente para atrair o 
investimento, já que a existência de infra-estruturas 
tecnologicamente avançadas, abertas a novas 
funcionalidades e aplicações, é um elemento de incentivo 
ao investimento externo por parte das principais empresas 
mundiais ao nível das tecnologias de informação e 
comunicação. 
 
12. Considerando que é necessário assegurar a viabilidade 
financeira do investimento em Redes de Nova Geração. 
 
13. Considerando que a conjuntura económica recomenda 
intervenções imediatas, que permitam a manutenção dos 
postos de trabalho existentes e a criação de emprego, no 
curto prazo, e a recuperação de um clima de confiança no 
futuro da actividade económica. 
 
14. Considerando que faz sentido antecipar, no plano 
local, as iniciativas anunciadas para o plano nacional, 
assim beneficiando do efeito pioneiro na atracção, no mais 
curto prazo, dos recursos humanos, financeiros e técnicos 
disponíveis, criando, simultaneamente um caso exemplar 
cujo modelo pode ser seguido por outros a nível regional, 
nacional e, até, internacional. 
 
15. Considerando que a participação do Município na 
viabilização do modelo da Rede deve ter em conta o 
interesse público municipal e a função de assegurar um 
benefício social duradouro para os munícipes, que permita 
agir sobre as pressões de exclusão e marginalização 
socioeconómicas, através de intervenções activas que 
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permitam assegurar o acesso de todos às tecnologias de 
informação. 
 
é celebrado e reciprocamente aceite o presente Protocolo 
de Cooperação, no qual as partes assumem os seguintes 
compromissos:  

 
1º 
 

1. A RFO compromete-se a constituir, no prazo máximo 
de oito dias a contar da data da assinatura do presente 
protocolo, uma sociedade anónima (Sociedade), de âmbito 
local, destinada à concepção, construção e gestão de uma 
rede de fibra óptica no concelho de Odivelas 
 
2. A referida Sociedade terá sede social e direcção efectiva 
no concelho de Odivelas. 
 
3. A referida Sociedade conceberá a construção de uma 
rede de fibra óptica no concelho de Odivelas, obedecendo 
às seguintes características: 
 
3.1. Rede de fibra óptica, aberta a ser partilhada pelos 
diversos operadores de comunicações interessados, em 
regime de aluguer de acesso, em condições de não 
discriminação. 
 
3.2. A rede deve permitir a ligação de todos os edifícios 
dos centros urbanos do concelho, incluindo os de uso 
habitacional, comercial, industrial, logístico ou de 
equipamento, privados ou públicos. 
 
3.3. A rede pode ser concebida como infra-estrutura de 
fibra escura, ou iluminada, mas deve, em qualquer caso, 
disponibilizar um canal de fibra iluminada. 
 
4. A referida Sociedade compromete-se a entregar à CMO 
o plano da rede e o plano de trabalhos no prazo máximo 
de 90 dias a contar da data da celebração do presente 
protocolo. 
 
5. A referida Sociedade iniciará a construção da rede no 
prazo máximo de quinze dias após a verificação 
cumulativa das seguintes condições: 
 
5.1. Aprovação do Plano de Trabalhos e emissão da 
licença pela Câmara Municipal de Odivelas. 
 
5.2. Obtenção de pré-acordos de aluguer de acessos, junto 
dos operadores de comunicações registados, que 
correspondam a pelo menos 25% do número de pontos 
de acesso totais da rede. 
 
6. Uma vez iniciada a construção da rede, esta deve estar 
concluída e pronta a funcionar no prazo máximo de nove 
meses.  

 
 
 
 

2º 
 

1. A CMO compromete-se a licenciar a Sociedade a 
concepção, implementação e exploração, de uma rede de 
fibra óptica no concelho de Odivelas, com as 
características referidas no artigo 1°, concedendo-lhe os 
direitos necessários para passagem em espaço público, e 
de uso do solo, subsolo e espaço aéreo, de acordo com o 
plano da rede e o plano de trabalhos. 
 
2. A CMO compromete-se a emitir todas as licenças, 
autorizações e direitos de passagem, de uso do espaço 
público, e de exploração da rede necessárias, no prazo 
máximo de quinze dias a contar da entrega do plano da 
rede e do plano de trabalhos. 
 
3. A CMO compromete-se ainda a praticar os actos 
administrativos e a aprovar os regulamentos e posturas 
municipais necessários, para facilitar a construção da rede 
no interior dos edifícios, nas respectivas áreas comuns. 

 
3° 
 

1. Como contrapartida pela concessão das licenças, 
autorizações e direitos de passagem necessários à 
construção e exploração da rede, a Sociedade 
compromete-se a pagar à CMO o valor correspondente a 
15% (quinze por cento) das receitas anuais provenientes 
do aluguer de acessos a operadores, líquidas dos custos 
com a construção da rede e respectivos encargos 
financeiros, sendo estes custos e encargos calculados nos 
termos previstos, no nº 5.1 do presente artigo. 
 
2. O valor referido no número anterior será pago até ao 
final do mês de Janeiro do ano seguinte àquele a que 
disser respeito. 
 
3. Para o cálculo do valor referido em 1 não é considerada 
a receita realizada com a aquisição pelo Município de 
Odivelas da capacidade excedentária. 
 
4. Também como contrapartida pela concessão das 
licenças, autorizações e direitos de passagem necessários à 
construção e exploração da rede, a Sociedade 
compromete-se a alugar à CMO, e a CMO compromete-
se a tomar de aluguer, nos termos e com as limitações 
previstas no artigo 4°, a partir do trigésimo sétimo mês 
após o início da operação da rede, todos os acessos da 
rede que não estejam, em cada momento, alugados a 
operadores. 
 
5. O custo unitário do aluguer referido no número 
anterior será o que, comprovadamente, corresponder ao 
custo unitário da construção da rede, acrescido dos 
encargos financeiros associados, calculados nos termos do 
nº 5.1 infra, mas em caso algum poderá superar €6 (seis 
euros) por mês parta cada acesso unitário. 
 
5.1 O custo da construção da rede e os respectivos 
encargos financeiros são calculados tendo em conta um 
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prazo de amortização financeira de 10 anos, com três anos 
de carência de capital, sendo o respectivo custo unitário 
resultado da divisão do custo total da rede assim 
calculado, pelo número de acessos da rede. 
 
6. O valor do aluguer será calculado numa base mensal e 
será liquidado trimestralmente, até ao termo do primeiro 
mês do trimestre seguinte àquele a que diga respeito, 
excepto nos casos previstos no nº 4 do artigo 4°, em que, 
por efeito da compensação de créditos, e sem prejuízo do 
cálculo numa base mensal, a liquidação só ocorrerá no 
mês de Janeiro do ano seguinte àquele a que disser 
respeito. 
 
7. A Sociedade compromete-se ainda a incluir nas 
condições essenciais dos cadernos de encargos das 
empreitadas de execução dos trabalhos necessários à 
construção da rede, regras que incentivem o recurso a 
mão-de-obra local do concelho de Odivelas, recurso a 
desempregados inscritos no centro de emprego de 
Odivelas, sempre que os trabalhos requeiram novas 
admissões de trabalhadores e incorporação de serviços 
prestados por empresas locais. 

 
4° 
 

1. Tendo em conta os compromissos assumidos nos 
números 4 e 5 do artigo 3°, a CMO compromete-se a 
tomar de aluguer, a partir do trigésimo sétimo mês após o 
início da operação da rede, todos os acessos da rede que 
não estejam, em cada momento, alugados a operadores de 
comunicações, desde que tal lhe seja solicitado pela 
Sociedade, e até notificação da cessação do aluguer, por 
passar a existir operador disposto a alugar tais acessos. 
 
2. A CMO poderá disponibilizar os acessos alugados nos 
termos do nº anterior, em regime de apoio social, e de 
serviço público básico de acesso à internet, às famílias e 
entidades que comprovadamente não possam aceder aos 
serviços prestados pelos operadores em condições 
normais de mercado, e apenas enquanto permanecer essa 
impossibilidade, assegurando, no entanto, o não exercício 
de actividade directa ou indirectamente concorrente com a 
Sociedade e o cumprimento das regras da concorrência 
relativamente aos operadores de comunicações, assim 
prestando um serviço social destinado a evitar a 
infoexclusão das camadas mais desfavorecidas da 
população. 
 
2.1 No cumprimento das regras de não concorrência 
previstas no corpo do nº 2 deste artigo, inclui-se 
expressamente a proibição de concorrência com a 
Sociedade, na disponibilização de acessos a operadores, 
independentemente do valor cobrado por essa 
disponibilização. 
 
2.2 O aluguer de um acesso ao abrigo do disposto no nº 1 
deste artigo cessa logo que a Sociedade acorde o aluguer 
do acesso a um operador que assegure a prestação de 
serviço ao utilizador final.  

3. Sempre que a percentagem de aluguer de acessos pelos 
operadores de comunicações for inferior a 45% do total 
de acessos da rede, o valor do aluguer pela CMO dos 
acessos da rede que não estejam, em cada momento, 
alugados a operadores de comunicações, será pago por 
compensação com o valor da contrapartida prevista supra 
no número 1 do artigo 3°. 
 
4. Sempre que haja lugar à compensação prevista no 
número 4 deste artigo, o valor da contrapartida da CMO 
prevista no número 1 do artigo 3° será ampliado, para 
efeitos da compensação e até ao valor máximo necessário 
para a mesma, até ao valor total dos meios libertos pela 
Sociedade no ano a que disser respeito. 

 
5° 
 

Todos os compromissos previstos nos artigos 3° e 4° 
deste Protocolo constarão expressamente dos termos da 
Licença e das autorizações de construção e de concessão 
de direitos de passagem que a CMO se compromete a 
emitir nas condições previstas supra no artigo 2°. 

 
6° 
 

1. As partes desde já manifestam a sua disponibilidade 
para estender os termos do presente Protocolo a outros 
municípios. 
 
2. As partes também manifestam a sua disponibilidade 
para proceder às adaptações necessárias aos termos do 
presente protocolo no caso de vir a ser entendido, no 
contexto da extensão prevista no número anterior, que 
alguns dos direitos e obrigações dos Municípios possam 
ser melhor desenvolvidos no contexto da sua transferência 
para os respectivos serviços municipalizados autónomos. 
 
3 No caso previsto no número anterior, as contrapartidas 
conferidas deverão ser revistas tendo em conta a eventual 
disponibilização das condutas propriedade desses serviços, 
e o impacto positivo que essa disponibilização possa ter 
sobre os custos de concepção e construção da rede. 
 
Este Protocolo foi aprovado pelos órgãos competentes do 
Município de Odivelas e vai ser assinado no dia 
………….., em duplicado, ficando um exemplar em 
poder de cada uma das partes.” 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 
 
 
 


