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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

1166..ªª  RREEUUNNIIÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  
 

RReeaalliizzaaddaa  eemm  2266  ddee  AAggoossttoo  ddee  22000099  
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 
 

ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 
 

 
 

NONA ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 
 

Nona Alteração Orçamental de 2009, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2009/10865, de 
2009.08.20, nos termos dos Mapas anexos à informação 
acima referida e que farão parte integrante da acta da 
presente reunião. 

 
“9.ª Alteração Orçamental 

 
A 9.ª Modificação Orçamental de 2009, estava 
devidamente calendarizada e reproduz a necessidade de 
reforço de algumas rubricas dos serviços municipais, 
imprescindíveis ao seu normal funcionamento, tais como 
o reforço do projecto 85/I/2009 relativo a trabalhos 
diversos em Mercados, no montante de 25.000,00 Euros 
(vinte cinco mil euros) e do projecto 106/I/2009, 
referente à aquisição de mobiliário urbano, tais como 
abrigos de transportes públicos e floreiras, no montante 
de 50.000,00 Euros (cinquenta mil euros). 
 
Realce ainda, para reforço do projecto 8/I/2009, no 
montante de 10.000,00 Euros (dez mil euros), para 
prossecução do programa “Novas Tecnologias e Internet 
Sénior” e do projecto 36/A/2009 referente à renovação 
da prestação de serviços no âmbito do Plano Municipal de 
Defesa da Floresta Contra Incêndios, no montante de 
6.000,00 Euros (seis mil euros). Outros movimentos, 
devidamente balanceados, foram efectuados pelos 
serviços, para fazer face a ajustamentos entre projectos. 
 
A Modificação orçamental totaliza assim 129.000,00 
Euros (cento e vinte e nove mil euros), verificando-se um 
aumento das despesas correntes no valor de 38.000,00 
Euros (trinta e oito mil euros) por contrapartida de um 
decréscimo de igual montante ao nível das despesas de 
capital, conforme Mapa Síntese: 

Quadro Síntese 
 

 Inscrições / 
Reforços 

Diminuições / 
Anulações 

Total de Despesas Correntes 44.000,00 6.000,00 
Total de Despesas Capital 85.000,00 123.000,00 
Total Geral 129.000,00 129.000,00 

(un: euros)” 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

LIMITES ADMINISTRATIVOS 
 

 
 

ALTERAÇÃO AOS LIMITES ADMINISTRATIVOS 
MUNICÍPIO DE ODIVELAS 

 
Alteração aos Limites Administrativos nas Freguesias do 
Município de Odivelas, de acordo com o proposto na 
informação n.º 10682, de 2009.08.14 e conforme plantas 
que constituem o anexo I da referida informação, que 
farão parte integrante da acta da presente reunião. Os 
troços de limites administrativos foram anteriormente 
aprovados pelas respectivas Assembleias de Freguesia e 
são os seguintes: Caneças-Ramada; Caneças-Famões; 
Famões-Pontinha; Famões-Ramada; Odivelas-Ramada; 
Odivelas-Olival Basto; Olival Basto-Póvoa de Santo 
Adrião. Esta alteração/actualização dos limites tem por 
objectivo legitimar ou legalizar as fronteiras que já 
anteriormente, depois de consensualizadas e assumidas 
pelas respectivas autarquias, vinham sendo aplicadas na 
normal administração do território mas ainda não 
sustentadas legalmente, assim como adequar os limites 
administrativos às modificações ocorridas a nível de 
ocupação do solo e desta forma facilitar a gestão do 
território, e ainda assegurar a completa correspondência 
da Carta Administrativa Oficial de Portugal com os limites 
aprovados e praticados.  
 
Este assunto carece de deliberação por parte da Assembleia Municipal 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PROJECTO DE REGULAMENTO 
 

 
 

PROJECTO DE REGULAMENTO DO PROVEDOR MUNICIPAL 
DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ODIVELAS 

 
Projecto de Regulamento do Provedor Municipal das 
Pessoas com Deficiência do Município de Odivelas, 
documento que visa estabelecer as condições e o exercício 
do cargo de Provedor Municipal, em cumprimento do 
aprovado na 10.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal 
de Odivelas, de 20 de Maio de 2009 (Boletim Municipal 
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das Deliberações e Decisões n.º 10/2009, de 2 de Junho, 
pág.8). Este regulamento carece de apreciação pública 
dentro do prazo de 30 dias contados a partir da data da 
sua publicação na íntegra, em cumprimento do disposto 
no art.º 118º do Código do Procedimento Administrativo, 
posteriormente carece ainda de deliberação da Assembleia 
Municipal, de acordo com proposta datada de 13 de 
Agosto de 2009. 

 
 

“Proposta de Regulamento do Provedor Municipal das 
Pessoas com Deficiência do Município de Odivelas 

 
O presente regulamento tem por objecto estabelecer o 
regime jurídico pelo qual se regerá o cargo de Provedor 
Municipal das pessoas com Deficiência do Concelho de 
Odivelas, instituído por deliberação da Câmara Municipal 
de Odivelas, tomada na 10ª Reunião Ordinária, de 20 de 
Maio de 2009, publicado no Boletim Municipal n° 
10/2009, de 02 de Junho, Ano X. 
 
Em cumprimento do disposto no artigo 117º e 118° do 
Código de Procedimento Administrativo, o projecto de 
Regulamento foi objecto de apreciação pública, tendo para 
isso sido publicado, na íntegra no Boletim Municipal n° de 
_____ de __________________ 2009. 
 
Assim; 
 
A Assembleia Municipal de Odivelas, fazendo uso da 
competência que lhe é atribuída pela alínea a) do n° 2 do 
art. 53° da Lei n° 169/99, de 18 de Setembro, com as 
alterações introduzidas pela Lei n° 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro e pela Lei nº 67/2007, de 31 de Dezembro, aprova 
sob proposta da Câmara Municipal, por força da alínea a) 
do n° 6 do art. 64°, do mesmo diploma legal, o 
“Regulamento do Provedor Municipal Das Pessoas com 
Deficiência do Município de Odivelas”. 

 
CAPÍTULO I 
ÂMBITO 

 
Artigo 1.º 

Âmbito de actuação 
 

1 — O Provedor Municipal das pessoas com Deficiência 
do Município de Odivelas, adiante designado por 
Provedor Municipal, tem por objectivo principal, garantir 
e defender os direitos e interesses legalmente protegidos 
das pessoas com deficiência e das suas famílias, bem 
como, orientar a acção do Município de Odivelas no 
sentido de promover a plena participação desses cidadãos. 
 
2 — As acções do Provedor Municipal exercem-se em 
toda a área do Concelho de Odivelas, no respeito pelo 
presente Regulamento e em colaboração com todos os 
Órgãos Autárquicos. 

 
 
 

CAPÍTULO II 
COMPETÊNCIA 

 
Artigo 2.° 

Competência 
 

1 — Ao Provedor Municipal compete: 
 
a) Contribuir para a coordenação de políticas municipais 
que promovam a participação das pessoas com deficiência 
e das suas famílias, em estreita colaboração com o 
Presidente da Câmara Municipal ou em quem este delegar; 
 
b) Dirigir recomendações aos órgãos competentes que 
promovam a participação das pessoas com deficiência e 
das suas famílias; 
 
c) Dirigir recomendações aos órgãos competentes no 
sentido de corrigirem actos ilegais ou que limitem, de 
qualquer forma, a participação das pessoas com 
deficiência; 
 
d) Pronunciar-se e emitir parecer sobre legislação 
respeitante às pessoas com deficiência; 
 
e) Pronunciar-se acerca de legislação existente, 
especialmente, caso haja necessidade de alteração da 
mesma; 
 
f) Apreciar, sem poder decisório, queixas apresentadas por 
cidadãos sobre acções ou omissões dos poderes públicos, 
dirigindo aos órgãos competentes as recomendações que 
entender necessárias para prevenir e reparar injustiças, 
exclusões e discriminações em função da deficiência; 
 
g) Promover acções de informação e reflexão que ajudem 
a promover a participação das pessoas com deficiência; 
 
h) Solicitar informações as autoridades competentes sobre 
actividades de ONGS que intervenham na área da 
deficiência; 
 
i) Comunicar às autoridades judiciais e administrativas, 
acções e omissões que violem as leis e os direitos das 
pessoas com deficiência e das suas famílias; 
 
j) Colaborar com as Organizações Não Governamentais 
(ONG), nomeadamente as relacionadas com pessoas com 
deficiência, para promover a participação e denunciar a 
discriminação; 
 
l) Promover a divulgação das normas internacionais e 
nacionais sobre a Prevenção, Habilitação, Reabilitação e 
Participação das Pessoas com Deficiência; 
 
m) Integrar o Conselho Consultivo para a Promoção das 
Acessibilidades. 
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2 — O Provedor Municipal pode tomar parte nos 
trabalhos da Câmara Municipal e da Assembleia 
Municipal, quando estejam em discussão matérias da sua 
competência, desde que os respectivos Órgãos solicitem a 
sua presença. 

 
Artigo 3.° 

Limites de intervenção 
 

O Provedor Municipal não tem competência para anular, 
revogar ou modificar os actos dos poderes públicos e a 
sua intervenção não suspende o decurso de quaisquer 
prazos, designadamente os de recurso hierárquico e 
contencioso. 

 
CAPÍTULO III 

PRINCÍPIOS DEONTOLÓGICOS 
 

Artigo 4.° 
Incompatibilidades 

 
O Provedor Municipal está sujeito ao regime geral das 
incompatibilidades, aplicável aos trabalhadores da 
Administração Pública. 

 
Artigo 5.° 
Autonomia 

 
A actividade do Provedor Municipal pode ser exercida por 
iniciativa própria e é independente dos meios graciosos e 
contenciosos previstos na Constituição e nas leis. 

 
Artigo 6.° 

Independência e inamovibilidade 
 

O Provedor Municipal é independente e inamovível, não 
podendo as suas funções cessar antes do termo do 
período por que foi designado, salvo nos casos previstos 
no presente Regulamento e na Lei. 

 
Artigo 7.° 

Irresponsabilidade 
 

O Provedor Municipal não responde civil ou 
criminalmente pelas recomendações que emita, reparos ou 
opiniões no exercício das suas funções. 

 
CAPÍTULO IV 
DESIGNAÇÃO 

 
Artigo 8.° 
Designação 

 
1 — O Provedor Municipal é designado pela Câmara 
Municipal sob proposta do seu Presidente, sendo 
submetida a ratificação da Assembleia Municipal. 
 
2 — A designação do Provedor Municipal deve recair 
num cidadão que habite no Concelho de Odivelas, 
preencha os requisitos de elegibilidade para cargos 

autárquicos, goze de comprovada reputação de integridade 
e independência e seja conhecedor das matérias 
relacionadas com as áreas da Prevenção, Habilitação, 
Reabilitação e Participação das Pessoas com Deficiência. 

 
Artigo 9.° 

Duração da designação 
 

1 — O Provedor Municipal é designado por quatro anos, 
podendo ser reconduzido duas vezes, por iguais períodos. 
 
2 — Após o termo do período por que foi designado, o 
Provedor Municipal mantém-se em exercício de funções 
até à tomada de posse do seu sucessor. 
 
3 — A designação do Provedor deve efectuar-se nos 30 
dias anteriores ao termo do quadriénio. 

 
Artigo 10.° 

Vacatura do cargo 
 

1 — As funções de Provedor Municipal só cessam antes 
do termo do quadriénio, nos seguintes casos: 
 
a) Morte do titular do cargo; 
 
b) Perda dos requisitos de elegibilidade para Órgão 
autárquico; 
 
c) Incompatibilidade superveniente, mormente 
condenação definitiva por sentença transitada em julgado 
proferida em processo crime; 
 
d) Renúncia. 
 
2 — Os motivos de cessação de funções são verificados 
pela Câmara Municipal. 
 
3 — No caso de vagatura do cargo, a designação do novo 
Provedor Municipal deve ter lugar nos 30 dias 
subsequentes, observando-se o disposto no artigo 8.°. 
 
4 — O Provedor Municipal não está sujeito às disposições 
legais em vigor sobre a aposentação e reforma por limite 
de idade. 

 
Artigo 11.º 

Remuneração 
 

O Provedor Municipal exerce as suas funções sem direito 
a qualquer remuneração. 

 
CAPÍTULO V 

APOIO AO PROVEDOR MUNICIPAL 
 

Artigo 12.° 
Apoio 

 
1 — É criado um gabinete do Provedor Municipal, que 
presta apoio directo e pessoal ao titular do cargo. 
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2 — O Provedor Municipal tem direito a auferir uma 
senha de presença, de valor igual às atribuídas aos 
Membros da Assembleia Municipal, nas seguintes 
situações: 
 
a) Quando, tenha de estar presente em reuniões dos 
Órgãos Municipais, a solicitação destes; 
 
b) Tenha de participar em reuniões de quaisquer 
entidades, sempre que designado pelo Presidente da 
Câmara, por deliberação da Câmara Municipal ou da 
Assembleia Municipal. 

 
Artigo 13.° 

Seguro de acidentes 
 

O Provedor Municipal tem direito a um seguro de 
acidentes pessoais mediante deliberação do Órgão 
Executivo, que fixará o seu valor. 

 
Artigo 14.° 

Dever de Colaboração 
 

1 — Os funcionários, os colaboradores e os titulares dos 
lugares de direcção e chefia dos serviços municipais, têm o 
dever de colaborar com o Provedor Municipal, facultando 
toda a informação de que disponham e que lhes seja 
solicitada. 
 
2 — A informação, a que se refere o número anterior, 
deve ser facultada dentro dos prazos determinados pelo 
Provedor Municipal. 

 
 

CAPÍTULO VI 
DIREITO DE QUEIXA E PROCEDIMENTO 

 
Artigo 15.º 

Direito de queixa 
 

Qualquer pessoa pode apresentar queixa por acções ou 
omissões dos poderes públicos ao Provedor Municipal, 
que a aprecia, sem poder decisório, dirigindo aos órgãos 
competentes as recomendações necessárias para prevenir 
e reparar injustiças, exclusões e descriminações em razão 
da deficiência. 

 
Artigo 16.° 
Iniciativa 

 
1 — O Provedor Municipal exerce as suas funções com 
base em queixas apresentadas por pessoas, individuais ou 
colectivas, ou por iniciativa própria, relativamente a factos 
que por qualquer outro modo cheguem ao seu 
conhecimento. 
 
2 — As queixas ao provedor Municipal não dependem de 
interesse directo, pessoal e legítimo. 

 
 

Artigo 17.° 
Requisitos 

 
1 — As queixas não carecem de qualquer formalidade, 
podendo ser apresentadas por escrito ou oralmente. 
 
2 — Quando apresentadas oralmente, as queixas são 
reduzidas a auto, que o queixoso assina sempre que saiba 
e possa fazê-lo. 
 
3 — O Provedor deve informar o queixoso dos meios 
contenciosos que o mesmo tem ao seu dispor. 

 
Artigo 18.° 
Instrução 

 
1 — A instrução consiste, nomeadamente em pedidos de 
informação, inspecções, exames, inquirições ou quaisquer 
outros meios de prova, que não colidam com os direitos 
fundamentais das pessoas e é efectuada por meios 
informais e expeditos. 
 
2 — As diligências são efectuadas pelo Provedor 
Municipal e seus colaboradores. 
 
3 — O Provedor Municipal pode, atendendo aos factos 
apurados, propor ao Presidente da Câmara Municipal que 
os mesmos sejam comunicados ao Ministério Público. 

 
Artigo 19° 

Dever de informação 
 

O Provedor Municipal deve, no prazo de 60 dias, 
informar o queixoso do estado da sua queixa ou da 
decisão tomada sobre a mesma. 

 
Artigo 20.° 

Recomendações 
 

O destinatário das recomendações emanadas do Provedor 
Municipal deve, no prazo de 45 dias a contar da sua 
recepção, comunicar a este qual o andamento dado às 
mesmas. 

 
 

CAPÍTULO VII 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Artigo 21.º 
Relatório 

 
O Provedor Municipal deve elaborar anualmente um 
relatório de actividades, que contenha, nomeadamente, as 
iniciativas tomadas, as queixas recebidas, as diligências 
efectuadas e os resultados obtidos, o qual tem de 
submeter à consideração do Órgão executivo, até 30 de 
Março do ano subsequente. 
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Artigo 22.° 
Entrada em vigor 

 
O presente Regulamento entra em vigor no dia imediato 
ao da sua publicação em Diário da República.” 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

DIREITO DE PREFERÊNCIA 
 

 
 

PARCELA DE TERRENO NO BAIRRO QUINTA DO JOSÉ LUÍS, 
FREGUESIA DA PONTINHA – VERTENTE SUL 

 
Não exercício de direito de preferência por parte da 
Câmara Municipal de Odivelas relativamente a venda de 
parcela de terreno por parte de Maria Fernanda de Jesus 
da Cruz, correspondente a 210/70760 avos indivisos, 
descritos na Conservatória do Registo Predial de Odivelas 
n.º 26017, livro B-73, designadamente sob a inscrição n.º 
78603, a folhas 119 verso do livro G-108 e 7571, F-14, 
inscritas na matriz predial rústica da Freguesia de Odivelas 
sob o artigo rústico 21-Secção M, sitos no Bairro Quinta 
do José Luís, Vertente Sul, na Freguesia da Pontinha, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2009/10617, de 2009.08.13. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

EDUCAÇÃO 
 

 
 

PROGRAMA DE APOIO ÀS ACTIVIDADES 
DAS ASSOCIAÇÕES DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

ANO LECTIVO 2009/2010 
 

Continuidade do “Programa de Apoio às Actividades das 
Associações de Pais e Encarregados de Educação” para o 
Ano Lectivo de 2009/2010, com o objectivo de incentivar 
o movimento associativo de Pais e Encarregados de 
Educação do Concelho de Odivelas através de duas 
modalidades de apoio, mediante a apresentação de 
candidaturas por partes das associações, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2009/10558, de 
2009.08.12, nos termos das Normas de Candidatura 
anexas à referida informação. 

 
“Normas de Candidatura 

 
O Presente Programa de Apoio é uma forma de incentivar 
o movimento associativo de pais e de reconhecer a 
importância da sua intervenção no desenvolvimento de 
actividades de carácter educativo, cultural e social, em 

prole do enriquecimento e a qualificação do processo 
educativo. 
 
1. Destinatários 
 
Podem candidatar-se ao presente programa: 
 
-Associações de Pais e Encarregados de Educação, 
legalmente constituídas dos estabelecimentos de educação 
pré-escolar e do ensino básico, secundário e profissional 
da rede pública sedeados no Município de Odivelas; 
 
-Federação Concelhia das Associações de Pais e 
Encarregados de Educação do Concelho de Odivelas. 
 
2. Condições gerais de apresentação de candidaturas 
 
As candidaturas são referentes a cada ano lectivo, ou seja, 
as Associações de Pais que se candidataram no ano 
anterior, para obter apoio financeiro e/ou logístico, 
deverão apresentar uma nova candidatura no presente ano 
lectivo. 
 
O apoio fornecido pela Câmara Municipal de Odivelas 
poderá ser financeiro e, simultaneamente, técnico e/ou 
logístico. Para além do apoio financeiro da Autarquia, que 
é subsidiário, as Associações de Pais poderão solicitar 
apoios a outras Entidades. 
 
O apoio financeiro a atribuir dependerá do número de 
candidaturas e do valor global, que for inscrito no Plano e 
Orçamento Municipal de 2010, para esse efeito.  
 
3. Modalidades de Apoio 
 
Estão previstos dois tipos de apoio, a saber, um fixo e um 
variável, que se traduzem nas seguintes modalidades: 
 
Modalidade 1 – Apoio financeiro às despesas correntes de 
funcionamento da Associação de Pais, designadamente: 
correspondência, reprodução de documentos, informação 
aos encarregados de educação, convocatórias para 
reuniões, pagamento de actos notariais. 
 
Para as Associações de Pais que se candidatem a esta 
modalidade de apoio, está prevista a atribuição de um 
subsídio fixo anual, desde que preencham todos os 
requisitos do Formulário de Candidatura 1 (Anexo I). 
 
Modalidade 2 – Apoio financeiro destinado a 
comparticipar as actividades de carácter regular, integradas 
num Plano de Actividades Anual e apoio logístico. 
 
Para as Associações de Pais que se candidatem a esta 
modalidade, está prevista a atribuição do subsídio fixo da 
modalidade 1, acrescido de um subsídio adicional variável, 
cujo valor decorre da apreciação do Plano de Actividades 
e dos dados solicitados no Formulário de Candidatura 2 
(Anexo II). 
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Não serão considerados para apoio variável as 
candidaturas que não cumpram expressamente todos os 
requisitos do formulário de candidatura 2. 
 
5. Processo de Candidatura 
 
Para as duas modalidades de apoio previstas será 
indispensável a apresentação de uma candidatura com o 
formulário respectivo, no prazo indicado nas presentes 
normas. 
 
Poderão candidatar-se às duas modalidades as Associações 
de Pais e a Federação Concelhia das Associações de Pais, 
mediante a apresentação dos seguintes documentos: 
 
Candidaturas pela 1.ª vez: 
 
-Cópia do Cartão de Pessoa Colectiva, 
-Prova da sua inscrição no Registo Nacional de Pessoas 
Colectivas (definitivo ou provisório), ou no caso deste não 
ter sido ainda emitido, o certificado de admissibilidade da 
denominação da associação, emitido pelo Registo 
Nacional de Pessoas Colectivas; 
-Cópia dos Estatutos publicados em Diário da Republica; 
-Cópia da Acta de eleição e tomada de posse dos Corpos 
Sociais; 
-Lista dos membros que compõem os órgãos sociais. 
 
Candidaturas regulares:  
 
-Cópia da Acta de eleição e tomada de posse dos Corpos 
Sociais; 
-Lista dos membros que compõem os órgãos sociais. 
 
Para candidatura à modalidade 1 (apoio fixo) as 
Associações deverão fornecer todos os dados solicitados 
no Formulário de Candidatura 1. 
 
Para candidatura à modalidade 2 (apoio fixo e variável) as 
Associações deverão fornecer os dados solicitados no 
Formulário de Candidatura 2.  
 
As Associações de Pais devem anexar outros documentos, 
que considerem relevantes para a apreciação da 
candidatura. 
 
Todas as candidaturas apresentadas deverão ser assinadas 
por: 
 
-Presidente da Direcção da Associação de Pais /Federação 
Concelhia,  
-Director(a) do Agrupamento de Escolas (para as 
Associações de Pais do Ensino Básico e Pré-escolar). 
-Director(a) da Escola (para as Associações de Pais das 
Escolas de Ensino Secundário e Profissional). 
 
6. Inadmissibilidade de candidaturas 
 
Não serão consideradas para apreciação e apoio, as 
candidaturas que: 

a) Não se enquadrem nas presentes normas de 
candidatura; 
 
b) Não tenham apresentado o Relatório de Actividades 
referente ao subsídio atribuído pela Câmara Municipal no 
ano anterior, em conformidade com as normas de 
candidatura (obrigatório para as candidaturas da 
modalidade 2 – apoio variável); 
 
c) Não respeitem os prazos estipulados para entrega de 
candidatura. 
 
7. Apreciação de candidaturas  
 
As candidaturas recebidas serão apreciadas por uma 
equipa técnica da Divisão de Projectos Sócio - Educativos, 
para posterior deliberação em Reunião de Câmara, dos 
apoios a conceder. 
 
Após a recepção da candidatura, os técnicos da Divisão de 
Projectos Sócio – Educativos responsáveis pelo seu 
acompanhamento, poderão ter necessidade de convocar 
reuniões com a Direcção da Associação, para clarificação 
de alguns aspectos e/ou recolha de dados 
complementares. 
 
Na apreciação das candidaturas da Modalidade 2, serão 
utilizados os seguintes critérios: 
 

Articulação com o Projecto Educativo do 
Estabelecimento de Ensino/ 
Agrupamento de Escolas 

15% 

Clareza e precisão na apresentação da candidatura 5% 

Inovação nas estratégias e acções apresentadas 15% 

Adequação das acções a desenvolver aos 
objectivos definidos 

15% 

Diversidade de actividades 10% 

Número de intervenientes e de beneficiários 15% 

Ligação Escola /Família /Comunidade 20% 

Disponibilidade para participar em iniciativas, que 
a Divisão de Projectos 
Socioeducativos venha a organizar, no âmbito do 
Programa de Apoio 

5% 

TOTAL 100% 

 
8. Relatório de Actividades 
 
As Associações de Pais que se candidatem aos apoios da 
modalidade 2 (apoio variável) disponibilizados pela 
autarquia ficam obrigadas a apresentar um Relatório de 
Actividades e contas, com justificação das despesas 
efectuadas, através de cópias das facturas (em anexo ao 
Relatório de Avaliação). 
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As candidaturas à modalidade 1 (apoio fixo) não ficam 
obrigadas à apresentação de relatório final, bem como à 
Ficha de Aplicação de Subsídio (anexo VI). 
 
O Formulário para elaboração do Relatório de 
Actividades encontra-se em anexo ao presente programa 
(anexo III). 
 
A não apresentação deste documento poderá condicionar 
a atribuição de apoios futuros. 
 
9. Calendarização: 
 
A Associação de Pais deverá enviar a sua candidatura até 
13 de Novembro de 2009. 
 
A apreciação das candidaturas será efectuada até 12 de 
Fevereiro de 2010. 
 
A informação sobre o valor do subsídio atribuído será 
efectuada até à primeira semana de Março de 2010. 
 
A candidatura acompanhada de ofício da Associação de 
Pais, deverá ser enviada através de correio normal ou 
electrónico, ao cuidado da Divisão de Projectos 
Socioeducativos, para os seguintes endereços 
respectivamente: 
 
Câmara Municipal de Odivelas 
Rua Laura Alves, N.º 5 – 1º Piso – Urbanização da 
Ribeirada 
2675 – 608 ODIVELAS 
geral@cm-odivelas.pt 
 
12. Disposições finais 
 
Qualquer situação não prevista no presente programa, tal 
como dúvidas no que respeita à sua aplicação, deverão ser 
comunicadas por escrito à Divisão de Projectos 
Socioeducativos, que as analisará e dará resposta.” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROGRAMA DE APOIO AOS PROJECTOS ESCOLARES 
NA ÁREA DE EDUCAÇÃO, SOCIEDADE E CIDADANIA 

ANO LECTIVO 2009/2010 
 

Continuidade do “Programa de Apoio aos Projectos 
Escolares na área de Educação, Sociedade e Cidadania”, 
direccionado para os estabelecimentos de ensino Pré-
Escolar, Básico, Secundário e Profissional da rede pública 
do Concelho de Odivelas, para o ano lectivo 2009/2010, 
como forma de incentivo à realização de práticas 
pedagógicas inovadoras, que visem o desenvolvimento 
pessoal e social, a construção da identidade e da 
consciência cívica dos alunos e a sua participação 
individual e colectiva na vida da escola e da comunidade, 
mediante a apresentação de candidaturas por parte das 
escolas, de acordo com o proposto na informação n.º 

Interno/2009/10557, de 2009.08.12, nos termos das 
Normas de Candidatura anexas à referida informação. 

 
“Normas de Candidatura 

 
No âmbito do Plano de Actividades da Divisão de 
Projectos Socioeducativos foi criado um Programa de 
Apoio a Projectos Escolares na área de «Educação, 
Sociedade e Cidadania», destinado às Escolas do Ensino 
Pré-Escolar, Básico, Secundário e Profissional da rede 
pública do concelho, como forma de incentivo à 
realização de práticas pedagógicas inovadoras, que visem o 
desenvolvimento pessoal e social, a construção da 
identidade e da consciência cívica dos alunos e a sua 
participação individual e colectiva na vida da escola e da 
comunidade. Pretende-se, deste modo, incentivar o 
desenvolvimento de projectos pedagógicos que 
promovam boas práticas educativas e que impulsionem 
novas dinâmicas na comunidade educativa. 
 
1. Destinatários 
 
Podem candidatar-se os estabelecimentos de Ensino Pré-
Escolar, Básico, Secundário e Profissional da rede pública, 
sedeados na área geográfica do Município de Odivelas. 
 
2. Condições gerais para apresentação dos Projectos 
 
Cada estabelecimento de ensino tem total liberdade de 
decisão na concepção do projecto que será apresentado a 
candidatura, devendo no entanto, ser enquadrado no 
Projecto Educativo de Escola e no Plano Anual de 
Actividades, bem como outros documentos relativos à 
organização do processo educativo que sejam 
considerados pertinentes. 
 
Neste âmbito, podem ser apresentados Projectos 
Escolares sobre diversas temáticas: Educação Ambiental, 
Educação para a Defesa do Consumidor, Educação para 
os Direitos Humanos, Educação para o Exercício da 
Cidadania, Educação Intercultural/Multicultural, 
Educação para o Património Cultural, Educação para a 
Prevenção Rodoviária, Educação para a Saúde, entre 
outras. 
 
Cada estabelecimento de ensino só poderá apresentar um 
projecto, por ano lectivo. 
 
O apoio ao projecto poderá ser financeiro e, 
simultaneamente, técnico e/ou logístico. Para além do 
apoio financeiro da Autarquia, que é subsidiário, os 
estabelecimentos de ensino poderão solicitar apoios a 
outras organizações de modo a viabilizar o projecto. 
 
3. Processo de candidatura 
 
A candidatura deve ser efectuada mediante o 
preenchimento integral do Formulário de Candidatura 
(Anexo1) fornecido pela Câmara Municipal de Odivelas e 
a assinatura do Termo de Responsabilidade (Anexo 2). 
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O Formulário de Candidatura deve ser assinado por:  
 
a) No caso dos estabelecimentos de ensino do pré-escolar: 
 
-Coordenador(a) do Projecto,  
-Coordenador(a) do Jardim-de-Infância  
-Director(a) do Agrupamento de Escolas. 
 
b) No caso dos estabelecimentos de ensino básico, 
secundário e profissional: 
 
-Professor(a) Coordenador(a) do Projecto,  
-Coordenador(a) da Escola e Director(a) do Agrupamento 
de Escolas (para as Escolas do 1.º Ciclo do Ensino 
Básico),  
-Director(a) de Escola (para as Escolas do 2/3 Ciclo do 
Ensino Básico, Secundário e Profissional)  
 
O Termo de Responsabilidade deverá ser anexado ao 
Formulário de Candidatura e assinado: 
 
a) No caso do ensino pré escolar e ensino básico:  
-Director(a) do Agrupamento de Escolas; 
 
b) No caso do ensino secundário e profissional:  
-Director(a) de Escola. 
 
Os estabelecimentos de ensino devem anexar ao 
Formulário de Candidatura outros documentos, que 
considerem relevantes para a apreciação do Projecto, 
como o Plano de Anual de Actividades e o Projecto 
Educativo da Escola. 
 
Os estabelecimentos de ensino que se candidataram no 
ano lectivo anterior com um projecto de continuidade, 
devem apresentar uma nova candidatura para obter 
subsídio e apoio logístico no presente ano lectivo. 
 
4. Inadmissibilidade dos Projectos 
 
Não serão considerados para apreciação e apoio, os 
projectos que: 
 
a) Não se enquadrem nestas normas de candidatura; 
 
b) Não tenham cumprido a exigência de envio de 
Relatório de Actividades do Projecto subsidiado pela 
Câmara Municipal no ano lectivo anterior, nos termos das 
normas de candidatura; 
 
c) Não respeitem os prazos estipulados para entrega de 
candidatura. 
 
5. Processo de apreciação dos projectos e critérios 
 
Os projectos serão analisados por uma equipa técnica da 
Divisão de Projectos Socioeducativos, para posterior 
aprovação em reunião de Câmara.  
Após a recepção das candidaturas os técnicos 
responsáveis pela apreciação e pelo acompanhamento do 

projecto, poderão ter necessidade de se deslocar ao 
estabelecimento de ensino ou de convocar reuniões com 
os coordenadores do projecto, para clarificação de alguns 
aspectos e/ou recolha de dados complementares. 
 
A apreciação das candidaturas será efectuada com base 
nos seguintes critérios: 
 

Articulação com o Projecto Educativo de 
Escola/Agrupamento e com o Plano de 
Actividades. 

15% 

Clareza e precisão na apresentação do projecto 5% 

Inovação nas estratégias 20% 

Adequação das actividades aos objectivos 
estabelecidos 

15% 

Ligação ao meio sociocultural 20% 

Número de intervenientes e de beneficiários do 
projecto 10% 

Parcerias com outras organizações locais 10% 

Disponibilidade para participar em iniciativas que a 
Divisão de Projectos Sócio – Educativos venha a 
organizar no âmbito do programa de candidaturas 

5% 

Total 100% 

 
6. Condições de apoio financeiro aos Projectos 
 
O apoio a conceder aos projectos, além de estar sujeito 
aos critérios de apreciação, dependerá também da verba 
que para este efeito vier a ser inscrita no Orçamento e 
Grandes Opções do Plano de 2010. 
 
A verba atribuída será obrigatoriamente afecta à execução 
do projecto.  
 
As verbas que não estiverem discriminadas, não serão 
consideradas para efeito de apreciação. 
 
A previsão de custos do projecto deverá ser apresentada, 
com uma descrição pormenorizada das despesas previstas, 
em cada uma das rubricas constantes no formulário. 
 
Consideram-se elegíveis as despesas efectuadas com a 
execução e divulgação do projecto, desde que 
devidamente comprovadas e relativas a: 
 
a) Materiais consumíveis de desgaste rápido necessários às 
actividades do projecto; 
 
b) Materiais de apoio (livros, revistas, slides, CD’s, Vídeos 
e outros); 
c) Produção e edição de materiais informativos; 
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d) Despesas efectuadas com aluguer de transportes e 
aquisição de ingressos para visitas de estudo, consideradas 
necessárias para a realização do projecto. 
 
A utilização do apoio para a aquisição de equipamentos 
necessários à execução do projecto, será avaliada, 
casuisticamente, com a Divisão de Projectos 
Socioeducativos. No caso de haver apoios de outras 
entidades, para a realização do projecto, estes deverão ser 
discriminados no formulário de candidatura. 
 
7. Atribuição do subsídio 
 
A atribuição do apoio financeiro ao projecto processar-se-
á da seguinte forma: 
 
1.ª Prestação: 
 
-Ensino Pré-Escolar: verba fixa no valor de 150 Euros, a 
atribuir no 1.º trimestre do ano lectivo; 
-Ensino Básico, Secundário e Profissional: verba fixa no 
valor de 250 Euros, a atribuir no 1.º trimestre do ano 
lectivo; 
 
2.ª Prestação: 
 
-Todos os níveis de ensino: Verba variável, em função da 
apreciação do projecto, a atribuir no 2.º trimestre do ano 
lectivo. 
 
8. Termo de responsabilidade 
 
O Formulário de Candidatura deve incluir o anexo 2, 
designado por “Termo de Responsabilidade” devidamente 
assinado, tal como estipulado na alínea 3) do presente 
programa, e através do qual os signatários se 
comprometem a: 
 
a) Cumprir as obrigações decorrentes das normas de 
candidatura; 
 
b) Comunicar à Divisão de Projectos Socioeducativos 
qualquer alteração ao projecto; 
 
c) Afectar toda a verba recebida única e exclusivamente no 
projecto apresentado na candidatura; 
 
d) Entregar um Relatório de Avaliação do Projecto 
(Anexo 3), no final do ano lectivo.  
 
9. Acompanhamento dos Projectos 
 
A Câmara Municipal de Odivelas, reserva-se o direito de 
proceder ao acompanhamento dos projectos e solicitar 
esclarecimentos sempre que necessite, devendo os 
estabelecimentos de ensino fornecer as informações 
consideradas úteis à apreciação dos mesmos. 
 
Para além da atribuição do subsídio ao projecto, a Câmara 
Municipal poderá conceder outros apoios de carácter 

técnico e/ou logístico, quando solicitados pelos 
estabelecimentos de ensino, em função da disponibilidade 
dos Serviços da Autarquia. 
 
No âmbito deste programa poderá ser solicitada a 
colaboração dos estabelecimentos de ensino, para 
actividades que a Divisão de Projectos Socioeducativos 
venha a desenvolver ao nível da divulgação e troca de 
experiências pedagógicas. 
 
10. Relatório de Actividades 
 
Os projectos que, no âmbito deste processo de 
candidatura, forem apoiados pela Câmara Municipal de 
Odivelas, ficam sujeitos a uma avaliação anual. Para esse 
efeito deverão preencher um formulário próprio, em 
anexo ao presente programa, onde deverá constar uma 
descrição das actividades desenvolvidas, a avaliação do 
trabalho realizado e a descrição das despesas efectuadas, 
com a Ficha de Aplicação do Subsídio e fotocópias dos 
documentos comprovativos de despesas em anexo. 
 
Este relatório será enviado à Câmara Municipal de 
Odivelas, até 31 de Julho de 2010. A falta de apresentação 
do relatório de avaliação ou a inexactidão das informações 
prestadas, poderão condicionar a candidatura do próximo 
ano lectivo. 
 
11. Calendarização 
 
O prazo para apresentação das candidaturas termina no 
dia 23 de Outubro de 2009. 
 
A atribuição da 1.ª prestação do subsídio (verba fixa) aos 
estabelecimentos de ensino cuja candidatura preencha 
todos os requisitos formais será efectuada durante o 1.º 
trimestre do ano lectivo. A comunicação da 2.ª prestação 
do subsídio (verba variável) decorrente da apreciação dos 
projectos e a sua atribuição será efectuada durante o 2.º 
trimestre do ano lectivo. 
 
As Candidaturas deverão ser oficializadas mediante ofício 
ou email remetido por: 
 
-Ensino Pré Escolar e 1.º Ciclo do Ensino Básico: Pelo 
Director(a) do Agrupamento de Escolas; 
 
-2/3 Ciclos do Ensino, Secundário e Profissional: Pelo 
Director (a) da Escola. 
 
O ofício, ao cuidado da Divisão de Projectos 
Socioeducativos, deverá ser acompanhado dos 
formulários de candidatura devidamente preenchidos e 
dirigido a:  
 
Correio normal: Presidente da Câmara Municipal de 
Odivelas 
 
Rua Laura Alves, N.º 5 – 1º Piso – Urbanização da 
Ribeirada 
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2675 – 608 ODIVELAS 
Correio Electrónico:  geral@cm-odivelas.pt 
 
12. Disposições finais 
 
Qualquer situação não prevista no presente programa, tal 
como dúvidas no que respeita à sua aplicação, deverão ser 
comunicadas por escrito à Divisão de Projectos Sócio – 
Educativos, que as analisará e dará resposta.” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ACORDO DE COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO 
CONSERVATÓRIO DE MÚSICA D. DINIS 

ANO LECTIVO 2009/2010 
 

Acordo de Colaboração e Cooperação a celebrar entre o 
Município de Odivelas e o Conservatório de Música D. 
Dinis, com o objectivo da leccionação de música aos 
alunos das Escolas EB1 da Azenha, EB1 Eça de Queiroz, 
EB 1 Prof. Maria Costa e EB 1 n.º 7 de Odivelas, da rede 
pública do Concelho de Odivelas, no âmbito do Programa 
de Actividades de Enriquecimento Curricular para 
2009/2010, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2009/10836, de 2009.08.20, nos termos da 
minuta do acordo anexa à referida informação e que 
também foi aprovada. 

 
 

“ACORDO DE COOPERAÇÃO E COLABORAÇÃO 
 

Considerando que: 
 
1. No âmbito da política de educação definida pelo 
Governo, por despacho da Ministra da Educação de 26 de 
Maio de 2008, foi aprovado o “Programa de Actividades 
de Enriquecimento Curricular do 1º Ciclo do Ensino 
Básico” – (AEC), bem como o Regulamento que define o 
regime de acesso ao apoio financeiro a conceder pelo 
Ministério da Educação no âmbito do mesmo programa.  
 
2. O programa em questão obedece a uma estratégia de 
concretização de projectos de enriquecimento curricular e 
de implementação do conceito de escola a tempo inteiro, 
visando proporcionar aos alunos do 1.º Ciclo do Ensino 
Básico a aprendizagem da língua inglesa e de outras 
actividades de enriquecimento curricular como oferta 
extracurricular gratuita.  
 
3. Para que o referido programa possa ser implementado 
nas Escolas do Ensino Básico do Município de Odivelas, 
é necessário que previamente, este Município se em 
parceria com os respectivos Agrupamentos de Escolas e 
outras Entidades, junto do Ministério da Educação, 
constituindo-se assim como entidade promotora.  
 
4. De acordo com o disposto no n.º 1, do Art.º 15º, do 
supra mencionado dispositivo legal, “para execução da 
actividade ensino da música, as entidades promotoras 

devem preferencialmente celebrar acordos de colaboração 
com escolas do ensino especializado da música públicas, 
profissionais ou do ensino particular e cooperativo”. 
 
5. O Conservatório de Música D. Dinis, é uma instituição 
de Ensino Particular e Cooperativo, que se dedica ao 
ensino vocacional e artístico da música, e que detém com 
o Ministério da Educação um contrato de patrocínio, que 
permite a esta instituição possuir paralelismo pedagógico 
com aquele Ministério. 
  
6. Esta instituição é a única sedeada no Município de 
Odivelas, que se dedica ao ensino vocacional e artístico da 
música, com paralelismo pedagógico com o Ministério da 
Educação.  
 
7. O Conservatório de Música D. Dinis tem-se dedicado 
ao ensino da música com reconhecido mérito, 
constituindo-se como parceira privilegiada do Município 
de Odivelas em projectos de cariz educativo e 
sociocultural.  
 
8. O Município de Odivelas desenvolveu em parceria com 
o Conservatório de Música D. Dinis, o programa das 
“AEC” em 2008/2009, pelo que se pretende, com a 
celebração do presente Acordo, dar continuidade ao 
referido programa, por forma a dar cumprimento às 
directrizes estabelecidas no Despacho que implementa o 
”Programa de Actividades de Enriquecimento Curricular 
do 1º Ciclo do Ensino Básico” – (AEC), bem como o 
Regulamento que define o regime de acesso ao apoio 
financeiro a conceder pelo Ministério da Educação no 
âmbito do mesmo programa. 
 
Pelo que, entre: 
 
MUNICÍPIO DE ODIVELAS, com sede na Rua 
Guilherme Gomes Fernandes, na Quinta da Memória, em 
Odivelas, pessoa colectiva com o número 504 293 125, 
neste acto representado pela Senhora Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas, Susana de Carvalho 
Amador, adiante designado como Primeiro Outorgante.  
 
e,  
 
CONSERVATÓRIO DE MÚSICA D.DINIS, com sede 
na Rua José Fontana, Bairro de S. José, 2620-071 Póvoa 
de Santo Adrião, Pessoa Colectiva n.º 501 515 194, 
matriculada na Conservatória do Registo Comercial de 
Odivelas, sob o n.º 04939/840706, com o Capital Social 
de € 9.975,96, neste acto representada pelo Administrador 
Carlos Manuel Gonçalves Gomes, natural de S. Sebastião 
da Pedreira, Lisboa, residente na Alameda dos Oceanos, 
4.52.01A, 7ºD, 1990-213 Lisboa, portador do bilhete de 
identidade número 6582450, emitido em 02/08/2001, 
pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa adiante 
designado por Segundo Outorgante. 
 
É celebrado, de livre vontade e boa fé, o presente Acordo 
de Cooperação e Colaboração, que se rege pelas cláusulas 
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seguintes, que as partes aceitam e, reciprocamente se 
obrigam a cumprir e a fazer cumprir 

 
 

Cláusula Primeira 
(Do Objecto e Âmbito de Aplicação) 

 
1.Nos termos previstos pelo Despacho n.º 14460/2008, 
da Ministra da Educação de 26 de Maio de 2008, o 
presente Acordo visa estabelecer uma parceria entre as 
Partes cujo objectivo central é a leccionação de aulas de 
música, a serem ministradas pelo Segundo Outorgante, 
aos alunos das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico 
Público do Concelho de Odivelas.  
 
2. Ficam abrangidas pelo presente Acordo, as escolas EB1 
da Azenha, EB1 Eça de Queirós, EB1 Prof. Maria Costa e 
EB1 nº7 de Odivelas. 

 
 

Cláusula Segunda 
(Do Local de Leccionação das Aulas) 

 
A leccionação das aulas de Música decorrerá nas 
instalações das escolas referidas no ponto 2 da cláusula 
primeira, preferencialmente nas salas de aula que os 
alunos frequentam, ou noutras que vierem a ser 
designadas pelos Agrupamentos de Escolas em articulação 
com o Município, sempre por forma a não perturbar o 
normal funcionamento das actividades curriculares dos 
alunos dos respectivos estabelecimentos de ensino. 

 
 

Cláusula Terceira 
(Do Início da Leccionação das Aulas) 

 
A execução do presente Acordo de Cooperação e 
Colaboração, terá início na data de abertura oficial do ano 
lectivo, 2009/2010 e terminará no final do ano lectivo, em 
Junho de 2010, conforme previsto no calendário escolar. 

 
 

Cláusula Quarta 
(Do Corpo Docente) 

 
O recrutamento dos professores, é da inteira 
responsabilidade do Segundo Outorgante, em respeito 
pelas orientações definidas pelo Ministério da Educação e 
pelas que vierem a ser emanadas por este organismo 

 
 

Cláusula Quinta 
(Do Método de Ensino) 

 
O método de ensino a utilizar pelos docentes terá de 
respeitar integralmente as orientações programáticas 
emanadas do Ministério da Educação e deverá adequar-se 
à realidade existente nas escolas, nomeadamente no que 
concerne a instalações, equipamentos ou outros. 

 

Cláusula Sexta 
 (Da Comparticipação Financeira) 

 
1. De acordo com o disposto no n.º 3, do Art.º 3º, do 
“Regulamento de Acesso ao Financiamento do programa 
das Actividades de Enriquecimento Curricular no 1º Ciclo 
do Ensino Básico”, prevê-se a atribuição de uma 
comparticipação financeira como contrapartida da 
leccionação das aulas de Música, sendo o cálculo dessa 
comparticipação efectuado de acordo com o critério do 
custo anual por aluno. 
 
2. O montante da comparticipação financeira a atribuir 
pelo Município de Odivelas ao Conservatório de Música 
D. Dinis, em contrapartida da leccionação do Ensino da 
Música nas escolas e para os alunos identificados no 
Anexo I do presente Acordo e que dele faz parte 
integrante, é de € 48.025,00 (quarenta e oito mil e vinte e 
cinco euros), calculado da seguinte forma: 565 alunos x € 
85,00 aluno/ano.  
 
3. O pagamento da comparticipação financeira, será 
efectuado em três tranches no montante de € 16.008,33 
cada, a serem liquidadas nos termos seguintes: 
 
a) A primeira tranche será liquidada no início do 1º 
período do ano lectivo 2009/2010;  
 
b) A segunda tranche será liquidada no início do 2º 
período do ano lectivo 2009/2010;  
 
c) A terceira e última tranche, será liquidada no início do 
3º período do ano lectivo 2009/2010;  

 
 

Cláusula Sétima 
(Das Responsabilidades do Primeiro Outorgante) 

 
O Primeiro Outorgante, compromete-se, a colaborar e 
cooperar com todas as entidades envolvidas no programa 
em questão, designadamente com o Ministério da 
Educação, os Agrupamentos de Escolas e com o Segundo 
Outorgante, por forma a implementar o programa 
definido pelo Ministério da Educação e a acompanhar a 
sua boa execução. 

 
 

Cláusula Oitava 
(Das Responsabilidades do Segundo Outorgante) 

 
1. O recrutamento dos professores, é da inteira 
responsabilidade do Conservatório de Música D. Dinis, 
em respeito pelas orientações definidas pelo Ministério da 
Educação, designadamente as previstas no Art.º 16º, do 
“Regulamento de Acesso ao Financiamento do programa 
das Actividades de Enriquecimento Curricular no 1º Ciclo 
do Ensino Básico” e pelas que vierem a ser emanadas por 
este organismo. 
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2. O Segundo Outorgante assegurará que o pagamento a 
efectuar aos professores afectos à leccionação das aulas de 
Música respeitará o valor mínimo definido nos termos do 
ponto 4 do artigo 3º Capítulo II do anexo ao Despacho 
n.º 14 460/2008. 
 
3. Toda a informação referente ao corpo docente, 
nomeadamente curriculum vitae e documentos 
comprovativos das habilitações e experiência profissional 
integrará o dossier técnico-pedagógico e do Ensino da 
Música, e deverá ser disponibilizado aos Agrupamentos de 
Escolas e ao Município de Odivelas até 30 de Setembro. 
 
4. O número de docentes a afectar à leccionação do 
ensino da Música, deverá obedecer a pressupostos de 
optimização que atendam à distribuição dos tempos de 
leccionação e à proximidade entre os diversos 
estabelecimentos de ensino.  
 
5. Sempre que qualquer docente não possa comparecer às 
aulas, deverá o Segundo Outorgante comunicar tal facto, 
por qualquer meio escrito, com uma antecedência mínima 
de 48h, ao Agrupamento, com conhecimento para a 
Coordenação da respectiva Escola e à Divisão de Gestão 
de Recursos Educativos e Acção Social Escolar da Câmara 
Municipal de Odivelas, identificando o docente substituto. 
 
6. Constituem excepções ao ponto anterior os casos 
fortuitos e de força maior, devidamente comprovados, os 
quais deverão ser, logo que possível, transmitidos pelo 
Segundo Outorgante, ao Coordenador da respectiva 
Escola e à Divisão de Gestão de Recursos Educativos e 
Acção Social Escolar da Câmara Municipal de Odivelas.  
 
7. Caso se verifique, de forma comprovada, a inadaptação 
ou a incapacidade de um docente para desenvolver a sua 
actividade de forma qualificada sob o ponto de vista 
pedagógico-didático ou de relações interpessoais, o 
Conservatório de Música D. Dinis será responsável pela 
sua substituição, em articulação com o Agrupamento de 
Escolas e a Divisão de Gestão de Recursos Educativos e 
Acção Social Escolar da Câmara Municipal de Odivelas.  
 
8. As aulas terão a duração de 135 minutos semanais, com 
distribuição horária a definir de acordo com as directrizes 
dos respectivos Agrupamentos e decorrerão três vezes por 
semana, com duração diária de 45 minutos.  
 
9. As interrupções lectivas serão coincidentes com as 
previstas no calendário escolar.  
 
10. As turmas serão constituídas por um máximo de 25 
alunos. 
 
11. O Segundo Outorgante participará no 
acompanhamento do Programa, na avaliação da sua 
implementação, e na avaliação dos seus resultados, 
conjuntamente com o Primeiro Outorgante e com os 
respectivos Agrupamentos. 
 

12. O Segundo Outorgante compromete-se a acompanhar 
o Programa nomeadamente, através da participação em 
reuniões trimestrais a realizar na Escola/sede de 
Agrupamento conjuntamente com Primeiro Outorgante e 
os professores dos respectivos Agrupamentos. 
 
13. Os instrumentos musicais afectos a cada escola, não 
poderão ser deslocados ou transportados, para outras 
escolas, mesmo em situações de urgência, salvo 
consentimento expresso do Município de Odivelas.  
 
14. No que concerne à leccionação do ensino da Música, 
em particular, o Segundo Outorgante responsabiliza-se, 
designadamente por: 
 
a)Leccionar o ensino da Música nas escolas mencionadas 
no nº2 da Cláusula Primeira;  
 
b)Cumprir a organização de turmas e dos tempos lectivos 
estabelecidas pelos respectivos Agrupamentos de Escolas;  
 
c)Realizar um conjunto de tarefas necessárias à boa 
execução da acção pedagógica, nomeadamente ao nível do 
fornecimento de fotocópias e documentação de apoio às 
aulas;  
 
d)Elaborar/organizar e actualizar o dossier técnico-
pedagógico; 
 
e)Efectuar o controlo de assiduidade de alunos e docentes 
e proceder à avaliação da aprendizagem dos alunos;  
 
f)Manter informado o Primeiro Outorgante e os 
Agrupamentos de Escolas de todos os dados relevantes 
para a execução do Programa;  
 
g)Manter os Encarregados de Educação informados sobre 
a evolução do aluno, nomeadamente através da entrega de 
Ficha de Avaliação ao Professor Titular de Turma, 
responsável pela supervisão pedagógica e pelo 
acompanhamento das Actividades de Enriquecimento 
Curricular na respectiva Escola; 

 
Cláusula Nona 

(Da Gestão e Acompanhamento) 
 

1. A coordenação da execução do presente Acordo 
incumbe à Divisão de Gestão de Recursos Educativos e 
Acção Social Escolar, da Câmara Municipal de Odivelas, 
sita na Rua Laura Alves, Nº 5, 1º Andar, Urbanização da 
Ribeirada – 2675-608 Odivelas e ao Conservatório de 
Música D. Dinis, sito na Rua José Fontana, Bairro de S. 
José, 2620-071 Póvoa de Santo Adrião. 
 
2. Com vista ao acompanhamento, planeamento e 
avaliação periódica da aplicação do presente Acordo de 
Cooperação e Colaboração, bem como a tomada de 
quaisquer decisões conducentes à sua adequada execução, 
as Partes deverão solicitar os eventuais esclarecimentos 
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que tenham por pertinentes às pessoas/entidades acima 
referidas nos contactos acima indicados. 

 
 

Cláusula Décima 
(Da Vigência) 

 
Sem prejuízo de eventual revisão, por acordo dos 
Outorgantes, o presente Acordo entra em vigor na data da 
sua assinatura, mantendo-se em vigor até ao dia de 
encerramento oficial do ano lectivo 2009/2010.  

 
 

(Disposições Finais) 
 

1. No demais, este Acordo será regido pela legislação 
aplicável em vigor, devendo ambas as partes respeitar a 
regulamentação específica aplicável, emanada pelo 
Ministério da Educação 
 
2. Qualquer adequação ou tolerância relativa ao estipulado 
no presente Acordo será resolvida por acordo entre as 
Partes, não implicando uma alteração ao clausulado do 
mesmo, a menos que as Partes, por acordo assim o 
entendam. 
 
 
Feito em duplicado, um original para cada uma das partes 
signatárias. 
Por estarem de acordo lêem e assinam. 
 
 
Odivelas,   ____  de _______ de 2009 
 
 
_______________________ 
(Susana de Carvalho Amador) 

 

______________________ 
(Carlos Manuel Gonçalves 

Gomes) 
 

(Pelo Primeiro Outorgante) (Pelo Segundo Outorgante) 
 
 

(ANEXO I ) 
 

O presente anexo identifica os Estabelecimentos de 
Ensino que irão desenvolver a Actividade de 
Enriquecimento Curricular (AEC) de Música, o nº de 
alunos, os custos por estabelecimento e o custo aluno/ano 
para a AEC da Música: 

 
Programa de Actividades de Enriquecimento Curricular - 

AEC 
 
 

Actividade de Ensino da Música Ano Lectivo 2009/2010 
 

Estabelecimento de Ensino N.º Alunos Custo 

E.B.1 nº7 de Odivelas 400 34.000,00 € 

E.B.1 da Azenha 44 3.740,00 € 

E.B.1 Eça de Queirós 38 3.230,00 € 

E.B.1 Professora Maria Costa 83 7.055,00 € 

Total 565 48.025,00 € 

 
Custo aluno/ano – 2009/2010 _ € 85,00 
Feito em duplicado, um original para cada uma das partes 
signatárias. 
Por estarem de acordo lêem e assinam. 
 
 
Odivelas, ____ de _____  de 2009 
 
 
 
Câmara Municipal de Odivelas Conservatório de Música  

D. Dinis 
 

_____________________ 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
_____________________ 
(Carlos Manuel Gonçalves 

Gomes)” 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

CEDÊNCIA EM DIREITO DE SUPERFÍCIE 
 

 
 

DERROGAÇÃO DE CLÁUSULA DA ESCRITURA DE CONSTITUIÇÃO 
EM DIREITO DE SUPERFÍCIE CELEBRADA ENTRE O MUNICÍPIO 
DE ODIVELAS E A NHC-NOVA HABITAÇÃO COOPERATIVA, CRL 

 
De acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2009/10770, de 2009.08.18, relativamente à 
transferência para a firma NHC Social-Cooperativa de 
Solidariedade Social, CRL, por parte da NHC-Nova 
Habitação Cooperativa, CRL, de 26 fogos do Bairro 
Gulbenkian que lhe foram cedidos em direito de 
superfície, por Escritura de Constituição de Direito em 
Superfície celebrada entre o Município de Odivelas e a 
NHC-Nova Habitação Cooperativa, CRL, em 29 de 
Agosto de 2007, foi deliberado o seguinte: 
 
-Prestação de consentimento da Câmara Municipal de 
Odivelas na cessão da posição contratual da NHC-Nova 
Habitação Cooperativa, CRL, para a NHC Social-
Cooperativa de Solidariedade Social, CRL, no “contrato 
de empréstimo” celebrado com o Instituto da Habitação e 
da Reabilitação Urbana; 
 
-O Município de Odivelas intervirá como 4.º outorgante 
no contrato de cessão de posição contratual, para prestar 
o seu consentimento;  
 
-Derrogação da cláusula 4ª da escritura de constituição em 
direito de superfície, celebrada a 29 de Agosto de 2007 e a 
autorização da alienação do direito de superfície, mas 
apenas e tão só, para a entidade denominada “NHC 
Social-Cooperativa de Solidariedade Social, CRL”, desde 
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que no contrato de “Cessão da Posição Contratual”, fique 
clausulado que a cessionária e a cedente, são 
solidariamente responsáveis em caso de violação do 
estipulado na referida escritura pública celebrada em 29 de 
Agosto de 2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

CENTRO NOVAS OPORTUNIDADES 
 

 
 

PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL 
DE ODIVELAS E O CENTRO NOVAS OPORTUNIDADES 

PEDRO ALEXANDRINO - ALTERAÇÃO 
 

Alteração a Protocolo de Cooperação a celebrar entre o 
Centro Novas Oportunidades Pedro Alexandrino e a 
Câmara Municipal de Odivelas, anteriormente aprovado 
na 7.ª Reunião Extraordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, de 14 de Novembro de 2008 (Boletim Municipal 
das Deliberações e Decisões n.º 21/2008, de 18 de 
Novembro, pág. 19), de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2009/10990, de 2009.08.25, nos 
termos da minuta anexa à referida informação. 

 
 

“PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO 
 

Considerando que a Escola Secundária com 3º Ciclo do 
Ensino Básico Pedro Alexandrino é titular do Centro 
Novas Oportunidades da Escola Secundária Pedro 
Alexandrino, criado ao abrigo do Despacho 6950/2008 de 
18 de Fevereiro.  
 
Entre: 
 
Município do Odivelas, pessoa colectiva n.º 504 293 125, 
com sede em Paços do Concelho – Quinta da Memória, 
Rua Guilherme Gomes Fernandes – 2675-372 Odivelas, 
representada pela Senhora Presidente da Câmara, Susana 
de Carvalho Amador, adiante designada como Primeira 
Outorgante 
 
e 
Centro Novas Oportunidades da Escola Secundária Pedro 
Alexandrino, pessoa colectiva n.º 600025772, com sede na 
R. Aquilino Ribeiro, Póvoa Santo Adrião, em Odivelas, 
representada pela Directora Executiva Maria do Rosário 
Ferreira, adiante designada como Segunda Outorgante 
 
É, dentro dos princípios da boa fé, celebrado o presente 
Protocolo de Cooperação que se rege pelas cláusulas 
seguintes: 

 
 
 
 

Cláusula Primeira 
 

Os domínios de Cooperação previstos no presente 
protocolo inscrevem-se no desenvolvimento do Processo 
de Reconhecimento, Validação e Certificação de 
Competências (RVCC), junto de pessoas indicadas pela 
Primeira Outorgante, interessadas em verem Certificadas 
as suas competências com um nível de escolaridade básica 
(4º ano, 6º ano ou 9º ano) ou secundária (12º ano) ou 
ainda no prosseguimento de outras modalidades de ensino 
constantes da oferta formativa da Segunda Outorgante. 

 
 

Cláusula Segunda 
 

1. A Primeira Outorgante compromete-se a recepcionar 
pré-inscrições para processos de RVCC, ou para outras 
modalidades de ensino a disponibilizar pela Segunda 
Outorgante, utilizando para tal os documentos fornecidos 
pela Segunda Outorgante. 
 
2. A Segunda Outorgante compromete-se a desenvolver o 
processo de acolhimento, diagnóstico e encaminhamento 
e o processo de RVCC ou outro, que considere mais 
adequado aos candidatos. 
 
3. A recepção de pré-inscrições decorrerá de acordo com 
a capacidade de acolhimento da Segunda Outorgante, 
devendo esta comunicar à Primeira Outorgante sempre 
que seja necessário interromper a recolha de pré-
inscrições. 

 
 

Cláusula Terceira 
 

A Segunda Outorgante fornecerá regularmente à Primeira 
Outorgante informação detalhada sobre os planos 
estratégicos de intervenção e organização dos processos 
RVCC desenvolvidos pelo Centro Novas Oportunidades, 
ou de outras modalidades de ensino, desenvolvidos pela 
Escola Secundária com 3º ciclo Pedro Alexandrino, 
salvaguardando a confidencialidade das declarações 
prestadas pelos participantes no processo. 

 
 

Cláusula Quarta 
 

A Segunda Outorgante pode solicitar à Primeira 
Outorgante para proceder à divulgação, junto dos seus 
potenciais interessados, do processo de RVCC, cursos, 
acções de formação, seminários ou outros eventos a 
realizar pela Escola. 

 
 

Cláusula Quinta 
 

A Segunda Outorgante poderá acordar com a Primeira 
Outorgante a participação desta nos projectos 
transnacionais que a Escola Secundária com 3º ciclo 
Pedro Alexandrino desenvolve ou venha a desenvolver 
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com Instituições Comunitárias, ou outras de interesse 
mútuo. 

 
 

Cláusula Sexta 
 

Do presente protocolo não resultarão para nenhuma das 
Outorgantes, encargos financeiros, directos ou indirectos, 
sem prejuízo de acções concretas a definir através de 
protocolos adicionais e que possam envolver 
compromissos suplementares, assumidos por ambas as 
partes. 

 
 

Cláusula Sétima 
 

As Outorgantes concordam em que qualquer das partes 
possa publicitar a existência e os termos do presente 
protocolo. 

 
 

Cláusula Oitava 
 

As Outorgantes obrigam-se a prestar toda a colaboração 
entre si de forma a serem plenamente atingidos os 
objectivos e resultados visados com a outorga do presente 
protocolo. 

 
 

Cláusula Nona 
 

0 presente protocolo é válido por um ano, a contar da 
data da sua assinatura, sendo renovado por períodos 
iguais, automaticamente se não for denunciado por 
nenhuma das partes até 90 dias do termo de cada período 
através de comunicação escrita à contraparte. 
 
 
Odivelas,     de                 de 2009 
 
 

A PRIMEIRA 
OUTORGANTE 

(O Município de Odivelas) 
 

A SEGUNDA OUTORGANTE 
(Escola Secundária com 

3º Ciclo Pedro Alexandrino) 
 

(Dr.ª Susana Amador) (Dr.ª Maria do Rosário Ferreira)” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

COMPARTICIPAÇÃO NO ÂMBITO DO PROGRAMA RECRIA 
HELDER JOSÉ DA PIEDADE SOUTO 

 
Atribuição de uma comparticipação ao Senhor Hélder 
José da Piedade Souto, no valor de €26.987,66 (vinte e seis 

mil, novecentos e oitenta e sete euros e sessenta e seis 
cêntimos), no âmbito do Programa RECRIA, para a 
realização de obras no edifício sito na Av. D. Dinis 25, em 
Odivelas, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2009/10425, de 2009.08.07. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ESCOLA E.B. 2.º E 3.º CICLOS CARLOS PAREDES 
ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO 

 
Atribuição de um subsídio à Escola E.B. 2.º e 3.º Ciclos 
Carlos Paredes, no valor de € 330,00 (trezentos e trinta 
euros), no âmbito da Comemoração do 25.º Aniversário 
da Escola, para aquisição do prémio a atribuir aos alunos 
que integram o “Quadro de Excelência Anual” no valor 
de €250,00 e para a aquisição de 20 litros de tinta para a 
pintura da sala de convívio, no valor de €80,00, de acordo 
com o proposto na informação n.º Interno/2009/10713, 
de 2009.08.17. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROJECTO NOVAS TECNOLOGIAS E INTERNET SÉNIOR 
 

Implementação do projecto “Novas Tecnologias e 
Internet Sénior”, cujo o público-alvo são os utentes das 
IPSS do Concelho com valência de apoio a idosos, através 
de Protocolo de Cooperação a celebrar entre a Câmara 
Municipal de Odivelas e a Vodafone Portugal, 
Comunicações Pessoais S.A., e da consequente aquisição 
de catorze computadores portáteis, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2009/10795, de 
2009.08.19 e nos termos da minuta de protocolo anexa à 
informação n.º Interno/2009/10173, de 2009.07.30, que 
também foi aprovada. 

 
“PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE 
A CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

E A VODAFONE PORTUGAL, COMUNICAÇÕES 
PESSOAIS S.A. 

 
“PROJECTO NOVAS TECNOLOGIAS 

E INTERNET SÉNIOR” 
 

Entre: 
 
O Município de Odivelas, com Sede na Rua Guilherme 
Gomes Fernandes – Quinta da Memória, em Odivelas, 
NIPC 504 293 125, representado neste acto pela sua 
Presidente, Susana de Fátima Carvalho Amador, com 
poderes para o acto, adiante designado por Câmara 
Municipal; 
 
e a 
 
Vodafone Portugal – Comunicações Pessoais S.A., com 
Sede na Avenida D. João II, Lote 1.04.01, Parque das 
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Nações, 1998-017 Lisboa, em Lisboa, NICP 502544180, 
matriculada na Conservatória do Registo Comercial de 
Lisboa sob o mesmo número, representada neste acto por 
Maria Luísa Simões Semedo Pestana Leitão, Directora de 
Comunicação Institucional, Apoio à Gestão e 
Responsabilidade Social, com poderes para o acto, adiante 
designada por Vodafone Portugal. 
 
 
Considerando que: 
 
I. A Câmara Municipal de Odivelas tem como missão 
contribuir para a diminuição das desigualdades sociais, 
visando criar uma sociedade mais inclusiva, com um 
tecido empresarial dinâmico e competitivo, uma cultura 
mobilizadora, espaços públicos aprazíveis e apostar na 
sustentabilidade ambiental e nos novos domínios do 
conhecimento e tecnologias ao serviço de todos; 
 
II. Hoje em dia, envelhecer com qualidade constitui um 
dos mais importantes desafios que se colocam à nossa 
responsabilidade colectiva e individual e que a Câmara 
Municipal de Odivelas, consciente da relevância do seu 
papel nesta matéria, tem vindo a desenvolver uma 
intervenção cada vez mais integrada e continuada junto da 
população sénior do Concelho, através da implementação 
de inúmeros programas, projectos e acções, especialmente 
dirigidos aos munícipes com 55 ou mais anos, visando a 
criação de condições para o seu desenvolvimento pessoal 
e social e/ou envelhecimento activo; 
 
III. A Vodafone Portugal, reconhecidamente uma das 
maiores empresas portuguesas, se posiciona também 
como empresa sustentável que desenvolve o seu negócio 
tendo por base princípios éticos e socialmente 
responsáveis; 
 
IV. A Vodafone Portugal, em matéria de 
Responsabilidade Social, sempre que possível, apoia 
iniciativas ou projectos em áreas tão diversas como o 
acesso às tecnologias da informação, a defesa do 
ambiente, a promoção da formação e ensino, a 
investigação científica, o mecenato cultural, a Internet, 
protecção civil ou saúde e segurança; 
 
V. A utilização das Novas Tecnologias e da Internet por 
parte da população sénior contribui para a obtenção de 
informação e possibilita uma aprendizagem constante ao 
longo da vida; 
 
VI. A Internet pode legitimamente ser entendida, salvo 
excepções específicas, como um factor de inclusão social, 
podendo, de igual modo, contribuir para facilitar o dia-a-
dia dos seniores (pagamento de serviços diversos, 
marcação de exames, emissão de documentos, acesso a 
contas bancárias, etc 
 
VII. Existem barreiras que ainda prevalecem na utilização 
e acesso por parte da população sénior às Novas 
Tecnologias e Internet, relacionadas, por exemplo, com os 

custos associados, com a complexidade das tecnologias ou 
com a baixa escolaridade; 
 
É celebrado o presente Protocolo que se regerá de acordo 
com as seguintes cláusulas: 

 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
(Âmbito) 

 
O presente Protocolo tem como finalidade o 
estabelecimento de acções de colaboração entre a Câmara 
Municipal de Odivelas e a Vodafone Portugal, tendentes à 
criação e desenvolvimento de um projecto-piloto 
denominado “Projecto Novas Tecnologias e Internet 
Sénior” 

 
 

CLÁUSULA SEGUNDA 
(Obrigações das Partes) 

 
Compete à Câmara Municipal, enquanto entidade gestora 
do Projecto “Novas Tecnologias e Internet Sénior”: 
 
1. Assegurar a criação das condições 
logísticas/técnicas/formativas necessárias à boa 
prossecução do Projecto, nas suas distintas vertentes, em 
estreita articulação com as entidades parceiras; 
 
2. Acompanhar e/ou coordenar todo o trabalho no 
âmbito deste Projecto desenvolvido nas IPSS do 
Concelho de Odivelas com valência de apoio a Idosos; 
 
3. Assegurar a realização regular de acções de formação, 
em complemento às que serão ministradas pela Vodafone 
Portugal, no âmbito do Projecto em todas as IPSS do 
Concelho de Odivelas com valência de apoio a Idosos; 
 
4. Presidir ao Júri que irá atribuir o Prémio do Melhor Site 
das IPSS do Concelho de Odivelas com Valência de 
Apoio a Idosos e/ou do Melhor Blogue/Site Sénior; 
 
5. Realizar avaliações por actividade, intercalares e globais 
ao Projecto, com base em indicadores previamente 
definidos com as demais entidades parceiras. 
 
Compete à Vodafone Portugal: 
 
1. Ceder o acesso gratuito à Internet, móvel ou fixa (no 
caso da ligação à Internet ser fixa, fornecer os requisitos 
técnicos necessários à disponibilização de Internet para 
todos os computadores cedidos por Instituição), para as 
quinze IPSS do Concelho de Odivelas com valência de 
apoio a idosos; 
 
2. Assegurar a assistência técnica/manutenção da ligação à 
Internet, bem como a realização regular de Acções de 
Formação para os utentes das IPSS com valência de apoio 
a idosos; 
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3. Integrar o Júri que irá atribuir o Prémio do Melhor Site 
das IPSS do Concelho de Odivelas com Valência de 
Apoio a Idosos e/ou do Melhor Blogue/Site Sénior. 

 
 

CLÁUSULA TERCEIRA 
(Alterações) 

 
As alterações ao presente Protocolo só poderão ser feitas 
mediante adenda, a qual fará parte integrante do mesmo. 

 
 

CLÁUSULA QUARTA 
(Duração e Denúncia) 

 
O presente Protocolo entrará em vigor na data da sua 
assinatura e terá a duração de um ano, sendo 
automaticamente renovado por igual período, salvo se 
alguma das partes outorgantes não pretender renová-lo, 
devendo para esse efeito manifestar essa vontade através 
de carta registada com aviso de recepção, com 
antecedência mínima de sessenta dias relativamente ao fim 
do prazo inicial ou renovado. 

 
 

CLÁUSULA QUINTA 
(Incumprimento e Resolução) 

 
Havendo incumprimento das obrigações decorrentes do 
presente Protocolo, poderá a Parte lesada resolvê-lo, sem 
prejuízo do direito à indemnização a que o referido 
incumprimento possa dar lugar. A resolução deverá ser 
notificada à Parte faltosa, através de carta registada com 
aviso de recepção, operando automaticamente a contar da 
data da sua recepção. 

 
 

CLÁUSULA SEXTA 
(Comunicações) 

 
Sem prejuízo do disposto nas cláusulas Quarta e Quinta, 
as restantes comunicações entre as Partes a efectuar ao 
abrigo do presente Protocolo, devem ser feitas por escrito, 
mediante correio electrónico, carta ou telefax e dirigidas 
para os seguintes endereços ou postos de recepção: 
 

 Município de Odivelas Vodafone Portugal 

Nome 
da Parte 

Câmara Municipal 
de Odivelas 

Vodafone Portugal - 
Comunicações 
Pessoais S.A. 

Ponto de 
contacto 

Arq.ta Manuela 
Henriques Dra. Luísa Pestana 

Morada 

Av. Amália Rodrigues, 
Lote 7, 3º Piso, 
Urbanização da 

Ribeirada 
2675-432 

ODIVELAS 

Av. D. João II, Lote 
1.014.01 

8º Piso, Ala Sul 
1998-017 LISBOA 

Endereço 
de correio 
electrónico 

Manuela.Henriques@
cm-odivelas.pt 

csr.pt@vodafone.com 

Número 
de Telefax 21 934 43 03 210915480 

 
 

CLÁUSULA SÉTIMA 
(Foro Competente) 

 
1. Qualquer litígio emergente da aplicação e interpretação 
do presente Protocolo será da competência exclusiva do 
Tribunal da Comarca de Lisboa. 
 
2. O presente Protocolo rege-se pela Lei portuguesa, 
segundo a qual deverá ser sempre interpretado e de cuja 
validade a execução depende. 
 
 
O presente Protocolo é feito em dois exemplares, ambos 
valendo como originais, os quais vão ser assinados pelas 
partes outorgantes, sendo um exemplar entregue a cada 
uma delas. 

 
Odivelas, XX de XXXX de 2009 

 
A Presidente da Câmara Municipal de Odivelas 

(Susana de Fátima Carvalho Amador) 
 
 

Vodafone Portugal – Comunicações Pessoais S.A. 
(Maria Luísa Simões Semedo Pestana Leitão)” 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

SOCIEDADE MUSICAL E DESPORTIVA DE CANEÇAS 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 

 
Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte, à 
Sociedade Musical e Desportiva de Caneças, no âmbito do 
Programa de Apoio aos Agentes Culturais do Concelho de 
Odivelas (PACO) - Programa D, a realizar em veículo 
municipal no dia 9 de Setembro de 2009, para deslocação 
a Arruda dos Vinhos, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2009/10535, de 2009.08.11. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

COMISSÃO DE REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS 
DA PÓVOA DE SANTO ADRIÃO 

CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 
 

Atribuição, de um apoio, sob a forma de transporte, à 
Comissão de Reformados, Pensionistas e Idosos da Póvoa 
de Santo Adrião, no âmbito do Programa de Apoio às 
Entidades Sociais de Odivelas (PAESO) - Subprograma 
D, a realizar em veículo municipal no dia 12 de Setembro 
de 2009, para deslocação a Sagres, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2009/10693, de 
2009.08.17. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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ODIVELAS FUTEBOL CLUBE 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 

 
Atribuição, de um apoio, sob a forma de transporte, ao 
Odivelas Futebol Clube, no âmbito do Campeonato 
Nacional de Juniores B, enquadrável no disposto na alínea 
b), do n.º 4, do artigo 64º, da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro 
e do n.º 2, do artigo 21º, da Lei n.º 159/99, de 14 de 
Setembro, a realizar em veículo municipal no dia 30 de 
Agosto de 2009, para deslocação a Leiria, de acordo com 
o proposto na informação n.º Interno/2009/10368, de 
2009.08.06. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

JUNTA DE FREGUESIA DA RAMADA 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 

 
Ratificação do despacho da Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas para atribuição de um apoio, sob a 
forma de transporte, à Junta de Freguesia da Ramada, no 
âmbito do 20.º Aniversário dessa Junta de Freguesia, 
enquadrável no disposto na alínea b), n.º 4, do artigo 64.º 
da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, realizado em 
veículo municipal no dia 23 de Agosto de 2009, para 
deslocação de Cabeção à Ramada, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2009/10670, de 
2009.08.14. 
 
(Ratificado por unanimidade) 

 
 
 

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

 
Atribuição de apoios ao Grupo Recreativo e Cultural 
Presa Casal do Rato, no âmbito do Programa de Apoio ao 
Associativismo Desportivo de Odivelas (PAADO) - 
Medida 3, para a realização do IV Torneio de Futsal do 
Grupo Recreativo e Cultural Presa Casal do Rato a realizar 
nos dias 19 e 20 de Setembro de 2009, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2009/10446, de 
2009.08.07. Os apoios sãos os seguintes: 

 
-cedência de um autocarro municipal para transporte da 
comitiva da Académica de Coimbra e deslocações nos dias 
do Torneio; 
 
-cedência da Quinta das Águas Férreas, em regime de 
isenção de pagamento de taxas, para alojamento de 46 
elementos da comitiva do Norte do País, com entrada no 
dia 18 de Setembro e saída no dia 20 de Setembro; 
 
-aquisição do serviço de fornecimento de refeições para os 
participantes alojados na Quinta das Águas Férreas; 
 
-cedência de instalações desportivas em regime de isenção 
de pagamento de taxas de utilização – Pavilhão Municipal 

do Casal do Rato, nos dias 19 e 20 de Setembro de 2009, 
entre as 8h30m e as 20h30m; 
 
-cedência de cerca de 240 brindes, para oferta aos 
participantes do torneio. 

 
Resumo das despesas inerentes 

ao apoio municipal a este Torneio 
 

Tipo de Apoio Valor 
Transportes 433,58€ 
Alojamento 171,36€ 
Refeições 2.400,00€ 

Inst. Desportivas 135,00€ 
Total de Apoios 3.139,94€ 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

URBANISMO 
 

 
 

LOTE 154, BAIRRO DA MILHARADA 
PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES 

 
Plano de pagamento em prestações do valor em divida, no 
montante de €15.549,71, relativamente ao lote 154 no 
Bairro da Milharada em nome de Joaquim Maria Machado 
Gancinho, sendo que o montante a ser pago na 1.ª 
prestação é de €7.774,85, o que corresponde a metade do 
valor, nas restantes prestações o valor será de €1.295,80 
cada, a serem pagas trimestralmente durante um ano e 
meio após o pagamento da 1ª prestação, nos termos 
constantes da informação técnica 013/IF/DGOU/DRU/ 
09, de 2009.02.11, de acordo com o proposto na 
informação n.º 55/IF/DRU/DGOU/2009, de 
2009.08.04. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

LOTE 261, BAIRRO DO SOL NASCENTE, FREGUESIA DE FAMÕES 
 

Substituição de hipoteca legal, constituída sobre o Lote 
261, inserido no Bairro do Sol Nascente, Freguesia da 
Famões, pelo depósito caução n.º 2360 efectuado na Caixa 
Geral de Depósitos, no valor de €3.700,65 (três mil e 
setecentos euros e sessenta e cinco cêntimos), em nome 
de Macário da Silva Gonçalves e Maria de Jesus Ribeiro 
Gonçalves, a favor da Câmara Municipal de Odivelas, para 
garantir a boa execução das obras de urbanização 
referentes ao Alvará n.º 5/2007, de 27 de Dezembro, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
150/PC/DRU/DGOU/2009, de 2009.08.10. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 
 

DESPACHOS 
 

 
 

PRESIDÊNCIA 
 

 
 

DESPACHO N° 92/PRES/2009 
 

Assunto: Constituição de Grupo de Trabalho para o 
Acompanhamento da Gripe A 
 
Os organismos internacionais e as autoridades nacionais 
de saúde vêm alertando a sociedade e as entidades 
públicas e privadas para a necessidade de elaboração de 
planos de contingência face à pandemia da gripe H1N1, 
também denominada como gripe A. 
 
As entidades responsáveis pela saúde pública consideram 
que uma das consequências da pandemia será a 
perturbação no normal desenvolvimento das actividades. 
 
Perante o quadro e cenários adversos que se afiguram, a 
Câmara Municipal, enquanto entidade pública, deve estar 
devida e atempadamente preparada e munida de uma 
estratégia para responder à evolução desta gripe 
pandémica. Esta estratégia deve ser implementada de 
forma integrada e complementar às acções e planos 
definidos pelas entidades nacionais e locais responsáveis 
pela saúde pública, de forma a aumentar a sua eficácia. 
 
Neste contexto, determino a constituição de um Grupo de 
Trabalho para o Acompanhamento da Gripe A, que terá 
entre outras funções, a definição dum Plano de 
Contingência orientador da actuação a seguir pela Câmara 
Municipal numa situação de gripe pandémica. 
 
Os principais objectivos do Grupo de Trabalho são: 
 
1. Preparar a resposta operacional para minimizar as 
condições de propagação da pandemia e manter os 
serviços essenciais em funcionamento; 
 
2. Definir a estrutura de decisão e de coordenação da 
actuação na Câmara Municipal e nas unidades orgânicas 
que a constituem; 
 
3. Preparar resposta às necessidades de notificação e 
comunicação, para o interior e para o exterior da Câmara 
Municipal, através de um plano de comunicação; 
 
4. Preparar o restabelecimento da situação e actividade 
normais tão rápido e seguro quanto possível. 

O Grupo de Trabalho deverá ser multidisciplinar, de 
modo a acompanhar em permanência a evolução da 
pandemia no âmbito interno à Autarquia. Nesse sentido, o 
Grupo de Trabalho para a Gripe H1N1 será constituído 
pelos seguintes membros permanentes: 
 
- Presidente da Câmara Municipal; 
 
- Vereador José Esteves; 
 
- Dr. Rui Vieira - Director do Departamento de Gestão 
Administrativa e Financeira; 
 
- Dr. António Janeiro — Chefe da Divisão de Formação e 
Saúde Ocupacional; 
 
- Dra. Cristina Mira — Chefe da Divisão de Recurso 
Humanos; 
 
- Dra. Paula Ganchinho — Chefe da Divisão de Saúde e 
da Prevenção das Toxicodependências; 
 
- Dra. Cláudia Beiró — Coordenadora do Serviço 
Municipal de Protecção Civil; 
 
- Paulo César Teixeira — Adjunto do Gabinete de Apoio 
Pessoal da Presidente da Câmara; 
 
- João Carlos Quintas — Secretário do Gabinete de Apoio 
Pessoal da Presidente da Câmara. 
 
O Grupo será coordenado pela signatária ou, em caso de 
ausência ou impossibilidade, pelo Vereador José Esteves, 
que poderá convocar ou solicitar a colaboração de outras 
personalidades ou serviços municipais. 
 
Odivelas, 31 de Agosto de 2009 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

(Susana de Carvalho Amador) 
 
 
 
 

OUTROS DESPACHOS 
 

 
 

DESPACHO N° 10/DDGOU/2009 
 

Assunto: Subdelegação de competências 
 
ANTÓNIO HENRIQUE MOREIRA DE SOUSA, 
Director do Departamento de Gestão e Ordenamento 
Urbanístico da Câmara Municipal de Odivelas, no uso das 
competências em mim delegadas pela Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas, pelo Despacho n.º 
42/PRES/2008, ao abrigo pelos artigos 70.º da Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro, com as alterações 
introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 
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5°/n.os 2, 11°/n.º 10 e 75° do Decreto-Lei n.º 555/99, de 
16 de Dezembro, e nos termos do disposto nos artigos 
35.° a 40.º do Código do Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de 
Novembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 
6/96, de 31 de Janeiro, sem prejuízo e independentemente 
da subdelegação de competências a que se refere o meu 
despacho n.º 09/DDGOU/2008, de 2 de Junho, pelo 
presente SUBDELEGO na Sr.ª Arquitecta Ana Teresa 
Chitas Pacheco Magalhães, Técnico Superior, para serem 
exercidas no âmbito da Divisão de Licenciamento de 
Obras Particulares, deste Departamento, as competências 
previstas pelos artigos 68.° e 70.° n.º 3 da Lei n.º 169/99, 
de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 
de Janeiro, que a seguir se enunciam: 
 
a) Assinar ou visar a correspondência da Câmara 
Municipal, com excepção da dirigida a organismos ou 
entidades públicos; 
 
b) Praticar outros actos e formalidades de carácter 
instrumental (direcção de instrução de procedimentos), 
necessários ao exercício da competência decisória 
do delegante. 
 
Esta subdelegação de competências vigorará de 03 a 11 de 
Setembro de 2009. 
 

Odivelas, 03 de Setembro de 2009 
O Director do D.G.O.U., 
António de Sousa, Arqt° 

 
 
 
 

AVISOS 
 

 
 

AVISO 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 
Aditamento ao Alvará de Loteamento N.º 1/2007 

- B.º Quinta das Pretas 
 
 

Susana de Carvalho Amador, Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, ao abrigo do disposto no artigo 
27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com 
as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, 
de 4 de Junho e pela Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro, 
fundamentando-se na deliberação tomada em sede da 9.ª 
Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas de 
06 de Maio de 2009 – ponto 25.º da Ordem de Trabalhos 
– Aprovação da proposta de alteração ao Alvará de 
Loteamento 1/2007 que consiste na rectificação na 
identificação dos prédios integrantes na AUGI Quinta das 
Pretas no que respeita aos lotes 2, 32, 35, 44, 45, 47, 50 e 
51, mereceu aprovação por unanimidade, de acordo com 
o proposto na informação n.º 19/IF/DRU/09, determina 

que se emita o presente aditamento ao Alvará de Licença 
de Loteamento identificado em epígrafe em nome da 
Comissão de Administração Conjunta do B.º Quinta das 
Pretas. As alterações às especificações constantes do 
mencionado alvará, constantes de Planta Síntese anexa 
(que constitui parte integrante do presente aditamento) e 
lista de substituição dos prédios a integrar na AUGI do 
B.º Quinta das Pretas, são as seguintes: 
 
1. Aos Índices e Valores Urbanísticos: 
 

 ALVARÁ 1/2007 PROPOSTA 
DE ALTERAÇÃO 

Área de Intervenção 34.925,00 m2 39.110,00m2 

Área a ceder para integrar 
no domínio público 
(incluindo passeios e 
arruamentos) 

10.280,00 m2 14.465,00m2 

 
2.Lista dos prédios a integrar na AUGI do Bairro Quinta 
das Pretas: 
 
Lista de substituição dos prédios a integrar na AUGI do 
Bairro Quinta das Pretas com afectação de áreas 
 
1. Prédio descrito sob o nº 2563, do Livro B-8, da 

Conservatória de Registo Predial de Odivelas, com a 
área de 15.993,50 m2, sendo que dele serão 
desanexados os lotes nº 23 (706,00 m2), 28 (470,00 
m2), 38 (493,00 m2), 39 (460,00 m2), 52 (324,00 m2), 
53 (316,00 m2) e ainda a área de 855,50 m2 para, 
autorizada que seja a desanexação, acrescer aos lotes 4 
(174,50 m2), 7 (172,00 m2) , 8 (172,00 m2), 13 (28,00 
m2), 16 (29,00 m2), 17 (116,50 M2), 18 (81,00 M2), 
32 (25,00 m2) e 34 (57,50 m2), respectivamente, 
somando, no total, a área de 3.624,50 m2, 
remanescendo 12.369,00 m2 destinado a arruamentos. 

 
2. Prédio descrito sob o nº 5969, do Livro B-18, da 

Conservatória de Registo Predial de Odivelas, com a 
área de 1.450,00 m2, sendo que dele serão 
desanexados os lotes nº 4 (425,50 m2), 7 (377,00 m2), 
8 (350,00 m2) e o 12 (297,50 m2), os quais ficarão 
com a área de, o lote 4 com 600,00 m2, o lote 7 com 
549,00 m2, e o lote 8 com 522,00 m2, autorizada que 
seja a desanexação de 174,50 m2 para o lote 4, de 
172,00 m2, para o lote 7 e de 172,00 m2 para o lote 8, 
a destacar da descrição nº 2563 do livro B-8. 

 
3. Prédio descrito sob o nº 5973, do Livro B-18, da 

Conservatória de Registo Predial de Odivelas, com a 
área de 1.943,00 m2, sendo que dele serão 
desanexados os lotes nº 5 (850,00 m2), 6 (546,00 m2) 
e 9 (546,00 m2) cujas áreas somam 1.942,00 m2, 
remanescendo 1,00 m2 destinado a arruamentos. 

 
4. Prédio descrito sob o nº 5974, do Livro B-18, da 

Conservatória de Registo Predial de Odivelas, com a 
área de 1.600,00 m2, sendo que dele serão 
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desanexados os lotes nº 26 (390,00 m2) e 26-A 
(710,00 m2) cujas áreas somam 1.100,00 m2, 
remanescendo 500,00 m2 destinado a arruamentos. 

 
5. Prédio descrito sob o nº 6021, do Livro B-18, da 

Conservatória de Registo Predial de Odivelas, com a 
área de 918,00 m2, sendo que dele serão desanexados 
os lotes nº 13 (387,00 m2) e 16 (531,00 m2) os quais 
ficarão com a área de, o lote 13 com 415,00 m2 e o 
lote 16 com 560,00 m2, autorizada que seja a 
desanexação de 29,00, e 29,00 m2 para o lote 16, a 
destacar da descrição nº 2563 do livro B-8. 

 
6. Prédio descrito sob o nº 6320, do Livro B-19, da 

Conservatória de Registo Predial de Odivelas, com a 
área de 594,00 m2, sendo que dele serão desanexados 
os lotes nº 24 (288,00 m2) e 25 (230,00 m2) cujas 
áreas somam 518,00 m2, remanescendo 76,00 m2 
destinado a arruamentos. 

 
7. Prédio descrito sob o nº 25193, do Livro B-71, da 

Conservatória de Registo Predial de Odivelas, com a 
área de 900,00 m2, sendo que dele serão desanexados 
os lotes nº 41 (449,50 m2) e 46 (449,00 m2) cujas 
áreas somam 898,50 m2, remanescendo 1,50 m2 
destinado a arruamentos. 

 
8. Prédio descrito sob o nº 25952, do Livro B-73, da 

Conservatória de Registo Predial de Odivelas, com a 
área de 510,00 m2, sendo que dele serão desanexados 
os lotes nº 14 (288,00 m2) e 14-A (192,00 m2) cujas 
áreas somam 480,00 m2, remanescendo 30,00 m2 
destinado a arruamentos. 

 
9. Prédio descrito sob o nº 28183, do Livro B-80, da 

Conservatória de Registo Predial de Odivelas, com a 
área de 550,00 m2, sendo que dele serão desanexados 
os lotes nº 31 (230,00 m2) e 33 (230,00 m2) cujas 
áreas somam 460,00 m2, remanescendo 90,00 m2 
destinado a arruamentos. 

 
10. Prédio descrito sob a ficha nº 947, de Famões, da 

Conservatória de Registo Predial de Odivelas, com a 
área de 994,00 m2, sendo que dele serão desanexados 
os lotes nº 29 (415,00 m2) e 30 (419,00 m2) cujas 
áreas somam 834,00 m2, remanescendo 60,00 m2 
destinado a arruamentos. 

 
Para efeitos de legalização da Divisão de Lotes e 
Execução de obras de urbanização, fazem ainda parte os 
prédios sitos no Bairro da Quinta das Pretas, adiante 
identificados como lotes, a que correspondem as 
descrições da Conservatória de Registo Predial de 
Odivelas a seguir indicadas: 
 
 
 
 
 
 

Lotes 

Descrição ou ficha da 
Conservatória de 
Registo Predial de 

Odivelas 

Área do lote 
Área a desanexar para 
arruamentos e zonas 

verdes 

Lote 1 
Descrição nº 25202 do 
Livro B-71 com 570,00 
m2 

368,00 m2 
202,00 para zonas 

verdes 

Lote 3 
Ficha 1644 de Famões 
com 602,00 m2 

312,00 m2 

290,00 m2 a integrar 
na zona de protecção 

à REN (Reserva 
Ecológica Nacional) 

Lote 10 
Descrição nº 25032 do 
Livro B-70 com 603,00 
m2 

527,00 m2 76,00 m2 

Lote 11 
Descrição nº 25088 do 
Livro B-70 com 627,00 
m2 

290,00 m2 337,00 m2 

Lote 15 
Descrição nº 5366 do 
Livro B-16 com 390,00 
m2 

390,00 m2 ------- 

Lote 17 
Ficha 990 de Famões 
com 429,50 m2 

429,50 m2 – a área 
do lote será de 
546,00 m2, 
autorizada que seja 
a anexação de 
116,50 m2 a 
destacar da 
descrição nº 2563 
do Livro B-8 

------- 

Lote 18 
Ficha 2909 de Odivelas 
com 429,00 m2 

429,00 m2 – a área 
do lote será de 
510,00 m2, 
autorizada que seja 
a anexação de 
81,00 m2 a 
destacar da 
descrição nº 2563 
do Livro B-8 

------- 

Lote 19 Ficha 1994 de Odivelas 
com 429,00 m2 

420,00 m2 9,00 m2 

Lote 20 
Descrição nº 27465 do 
Livro B-77 com 317,00 
m2 

268,00 m2 49,00 m2 

Lote 21 
Descrição nº 27466 do 
Livro B-77 com 304,00 
m2 

302,00 m2 2,00 m2 

Lote 22 Ficha 1609 de Famões 
com 1083,00 m2 

969,00 m2 114,00 m2 

Lote 27 
Descrição nº 6319 do 
Livro B-19 com 529,00 
m2 

500,00 m2 29,00 m2 

Lote 34 
Descrição nº 25826 do 
Livro B-73 com 260,00 
m2 

260,00 m2 – a área 
do lote será de 
317,50 m2, 
autorizada que seja 
a anexação de 
57,50 m2 a 
destacar da 
descrição nº 2563 
do Livro B-8 

------- 

Lote 36 
Descrição nº 5247 do 
Livro B-16 com 440,00 
m2 

420,00 m2 20,00 m2 

Lote 37 
Descrição nº 16667 do 
Livro B-47 com 500,00 
m2 

500,00 m2 ------- 
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Lote 40 
Descrição nº 25182 do 
Livro B-71 com 460,00 
m2 

330,00 m2 130,00 m2 

Lote 42 
Descrição nº 25468 do 
Livro B-71 com 400,00 
m2 

320,00 m2 80,00 m2 

Lote 43 Ficha 2386 de Odivelas 
com 300,00 m2 

300,00 m2 ------- 

Lote 48 
Descrição nº 25154 do 
Livro B-70 com 520,00 
m2 

510,00 m2 10,00 m2 

Lote 49 Ficha 970 de Famões 
com 300,00 m2 

255,50 m2 45,50 m2 

Lote 2 Ficha 1653 de Famões 
com 575,00 m2 

552,00 m2 23,00 m2 

Lote 32 
Ficha 2985 de Famões 
com 250,00 m2 

250,00 m2 – a área 
do lote será de 
275,00 m2, 
autorizada que seja 
a anexação de 
25,00 m2 a 
destacar da 
descrição nº 2563 
do Livro B-8 

------- 

Lote 35 Ficha 1001 de Famões 
com 520,00 m2 

476,00 m2 44,00 m2 

Lote44 
Descrição nº 5200 do 
Livro B-16 com 660,00 
m2 

460,00 m2 200,00 m2 

Lote 45 Ficha 3450 de Odivelas 
com 500,00 m2 

443,50 m2 56,50 m2 

Lote 47 
Descrição nº 25183 do 
Livro B-71 com 600,00 
m2 

549,00 m2 51,00 m2 

Lote 50 Ficha 3159 de Famões 
com 300,00 m2 

262,00 m2 38,00 m2 

Lote 51 
Descrição nº 25149 do 
Livro B-70 com 780,00 
m2 

690,00 m2 90,00 m2 

 
Todas as restantes especificações constantes do aludido 
alvará de loteamento não sofreram qualquer alteração. 
Para conhecimento público publicar-se-á o presente título 
no Boletim Municipal e na Página da internet deste 
Município, oficiar-se-á o respectivo requerente e 
comunicar-se-á oficiosamente à Conservatória do Registo 
Predial de Odivelas o seu teor para efeitos de 
averbamento nos termos do n.º 7 do art.º 27.º do DL 
555/99 de 16 de Dezembro na sua actual redacção. 
 
Paços do Concelho, 29 de Julho de 2009 
 

A Presidente da Câmara Municipal, 
 

(Susana de Carvalho Amador) 
 
 
 
 
 
 

AVISO 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 
Alvará de Loteamento N.º 6/2007 – B.º dos Carrascais – 

Caneças 
 
 

Susana de Carvalho Amador, Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, ao abrigo do disposto no artigo 
27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com 
as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, 
de 4 de Junho e pela Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro, 
fundamentando-se na deliberação tomada em sede da 13.ª 
Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas de 
08 de Julho de 2009 – ponto 25.º da Ordem de Trabalhos 
– Aprovação da proposta de alteração ao Alvará de 
Loteamento 6/2007 que consiste na rectificação da 
descrição predial do lote 57 e rectificação da área de 
construção do lote 79 que por lapso considerou-se a área 
de 1000m2 e não de 500m2 conforme consta do alvará de 
loteamento, mereceu aprovação por unanimidade, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
32/IF/DGOU/DRU/09, determina que se emita o 
presente aditamento ao Alvará de Licença de Loteamento 
identificado em epígrafe em nome da Comissão de 
Administração Conjunta do B.º dos Carrascais. As 
alterações às especificações constantes do mencionado 
alvará, constantes de Planta Síntese anexa (que constitui 
parte integrante do presente aditamento) e descrição 
predial relativa ao lote 57 do B.º dos Carrascais, são as 
seguintes: 
 
1. Aos Índices e Valores Urbanísticos: 
 

 ALVARÁ 6/2007 ALTERAÇÃO 

Área de Intervenção 41.889,00 m2 41.921,00m2 

Área a ceder para integrar 
no domínio público 
(incluindo passeios e 
arruamentos) 

8.218,00 m2 8.250,00m2 

 
 
2.Alteração à área de construção do lote 79: 
 

 ALVARÁ 6/2007 ALTERAÇÃO 

Lote 79 1000,00m2 500,00m2 

 
 
3 Descrição predial corrigida do lote 57: 
 
 

Lote 
Descrição ou ficha da 
Conservatória de Registo 
Predial de Odivelas 

Área do lote 
Área a desanexar 
para arruamentos 
e zonas verdes 

Lote 57 
Descrição nº 6820 do 
Livro B-21 com 322,50 
m2 

284,00 m2 38,50m2 
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Todas as restantes especificações constantes do aludido 
alvará de loteamento não sofreram qualquer alteração. 
 
Paços do Concelho, 10 de Agosto de 2009 
 

A Presidente da Câmara Municipal, 
 

(Susana de Carvalho Amador) 
 
 
 
 

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/2009/10733, de 2009.08.18, referente ao período 
de 21 de Julho a 18 de Agosto de 2009: 
 
Assunto: Pagamento de quotas de 2009 do Condomínio 
do Edifício n.º 3 - Rua Helena de Aragão - Odivelas, 
perfazendo um total a pagar de € 576 (quinhentos e 
setenta e seis euros), de acordo com a informação n.º 
Interno/2009/9791, 2009-07-21. 
Decisão da Directora do DHSAS: Ao DGAF/DF: 
Solicita-se o compromisso e pagamento da verba de 576 
Euros, nos termos da informação, tendo em vista o 
cumprimento das obrigações da autarquia enquanto 
condómina do edifício abaixo identificado. 
Data da Decisão: 2009-07-22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


