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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 
 

66..ªª  RREEUUNNIIÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  
 
 
 

RReeaalliizzaaddaa  eemm  2299  ddee  MMaarrççoo  ddee  22001111  
 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

VOTO DE PESAR 
 

 
 

“ARTUR FERNANDES AGOSTINHO 
 

A Câmara Municipal de Odivelas, reunida no dia 29 de 
Março de 2011, delibera um Voto de Pesar pelo 
falecimento de Artur Fernandes Agostinho, figura ímpar 
do jornalismo português. 
 
Artur Fernandes Agostinho foi um comunicador de 
excelência que marcou várias gerações pela sua 
popularidade enquanto jornalista desportivo radiofónico. 
 
Mas Artur Fernandes Agostinho ficou intimamente ligado 
à história da rádio, do cinema e da televisão. Foi em 1945 
que se tornou pioneiro do jornalismo desportivo 
radiofónico ao ingressar na Emissora Nacional, tornando-
se uma das vozes mais inconfundíveis da rádio 
portuguesa. 
 
Artur Fernandes Agostinho tornou-se presença habitual 
nos ecrãs da RTP desde o início das transmissões, em 
1957, e foi o apresentador do primeiro concurso 
português de televisão – “Quem sabe, sabe”. 
 
Jornalista, autor, actor e publicitário, Artur Fernandes 
Agostinho tornou-se conhecido entre as gerações mais 
novas pelo desempenho em telenovelas, muito por força 
dos personagens que interpretou. 
 
A sua experiência na arte de representar começou em 
1947 ao lado de Amália Rodrigues no filme “Capas 
Negras”. Seguiram-se o “Leão da Estrela” e a “Cantiga da 
Rua”, filmes onde contracenou com Laura Alves, Milú e 
António Silva. 
 

Artur Fernandes Agostinho dirigiu o jornal “Record” 
entre 1963 e 1974 e foi o responsável pela autonomização 
do jornalismo desportivo na Rádio Renascença onde 
trabalhou entre 1980 e 1983, fazendo nascer o programa 
“Bola Branca”, responsável por tornar a Renascença na 
rádio mais ouvida no País. 
 
Entre os livros que escreveu sobressaem os romances 
“Abutres” e “Ninguém morre duas vezes”. 
 
Artur Fernandes Agostinho recebeu a comenda da Ordem 
Militar de Sant’Iago da Espada e o Prémio de Mérito e 
Excelência dos Globos de Ouro da SIC por ter sido uma 
figura relevante na área da comunicação, do jornalismo, da 
televisão e do cinema, e porque a sua vida foi exemplo de 
um cidadão pacífico, preocupado com o bem estar dos 
outros. 
 
Este Voto de Pesar deverá ser enviado à família de Artur 
Fernandes Agostinho. 
 

O Vereador Proponente, 
Paulo Aido” 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

VOTO DE CONGRATULAÇÃO 
 

 
 

“SELECÇÃO NACIONAL DE ATLETISMO PARA ATLETAS COM 
DEFICIÊNCIA MENTAL – PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO 

DA EUROPA, EM PISTA COBERTA 
 

A Federação Portuguesa de Desporto para Pessoas com 
Deficiência, relevante instituição de Utilidade Pública 
sediada no Concelho de Odivelas, assegurou mais uma 
vez a presença da Selecção Nacional de Atletismo, para 
atletas com deficiência mental, no Campeonato da Europa 
de Atletismo de Pista Coberta, que teve lugar em 
Helsínquia, nos passados dias 18, 19 e 20 de Março. 
 
Foram inúmeros os resultados de relevo internacional 
neste contexto de prática desportiva que importa destacar 
e enaltecer, pelo esforço e dedicação que estes cidadãos 
colocam em todas as etapas da sua vida, num esforço de 
plena integração social que vai muito para além daquele 
que exige a prática desportiva de alta competição. 
 
As seis (6) Medalhas de Ouro, doze (12) de Prata e outras 
tantas (12) de Bronze, nas diversas disciplinas da 
modalidade de atletismo, traduzem bem a relevância da 
presença e participação dos atletas portugueses em mais 
este evento internacional, onde mais uma vez além 
fronteiras se fez entoar o Hino Nacional. 
 
Desta forma, a Câmara Municipal de Odivelas, o seu Vice-
Presidente e Vereadores, expressam a sua satisfação e o 
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seu orgulho pela excelência dos resultados alcançados, no 
recente Campeonato da Europa de Atletismo, de Pista 
Coberta, para atletas com deficiência mental, que teve 
lugar em Helsínquia, e sobretudo pela expressão máxima 
do esforço e dedicação de todos os atletas. 
 
Odivelas, 29 de Março de 2011 
 
O Vice-Presidente da Câmara Municipal e os Vereadores” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

CONTAS BANCÁRIAS 
 

 
 

ENCERRAMENTO DE CONTAS BANCÁRIAS 
 

Encerramento das seguintes contas bancárias de que a 
Câmara Municipal de Odivelas é titular, de acordo com o 
proposto na informação n.º interno/2011/2940, de 
2011.03.16: 
 
Conta n.º 0261 1543 0001 s/Banco Espírito Santo, S.A.; 
 
Conta n.º 24380032005 s/Banco Comercial Português, 
S.A.; 
 
Conta n.º 066-10.007972.3 s/Montepio Geral. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

REGULAMENTO DOS HORÁRIOS DOS 
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS 

 

 
 

REGULAMENTO DOS HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO 
DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS 

ALTERAÇÃO 
 

Proposta de alteração ao Regulamento dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais 
(publicado no Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões n.º 1/2004, de 13 de Janeiro, página 8 e anexo), 
nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 111/2010, de 
15 de Outubro, de acordo com o proposto na informação 
n.º Interno/2011/3148, de 2011.03.21. As alterações 
propostas são as seguintes: 

 
 
 
 
 
 

Alteração proposta ao 2.º parágrafo do Preâmbulo do 
Regulamento 

 
Redacção Proposta 

 
“ (…) 
Nestes termos, o Município de Odivelas, no uso das 
atribuições e das competências que lhes estão cometidas e 
aos seus órgãos, pelo artigo 241º da Constituição da 
República Portuguesa, pela alínea a) do n.º 2 do artigo 53º 
e pela alínea a) do nº 6 do artigo 64º, ambos da Lei 
169/99, de 18 de Setembro, pelo artigo 3º e n.º 1 do artigo 
4º do DL 48/96, de 15 de Maio (alterado pelos 
Decretos-lei n.ºs 126/96, de 10/08, 216/96, de 20/11 e 
111/2010, de 15/10), e no cumprimento do disposto 
no artigo 2.º do DL 111/2010, de 15 de Outubro, 
aprova as seguintes normas regulamentares:” 

 
 

Dos Estabelecimentos Mistos 
 

Redacção proposta 
 

“ (…) 
Artigo 5º 

(Estabelecimentos mistos) 
 

1. Os estabelecimentos mistos ficam sujeitos a um único 
horário de funcionamento, em função da actividade 
principal. 
2. ……………………………….” 

 
 

Do Mapa de Horário 
 

Redacção Proposta 
 

“Artigo 7º 
(Mapa de horário) 

 
1. O horário de cada estabelecimento deve constar de 
impresso próprio emitido pela Associação Empresarial de 
Comércio e Serviços dos Concelhos de Loures e Odivelas 
e onde constarão as condições fixadas pela autarquia, 
nomeadamente, a denominação do estabelecimento, 
identificação da entidade titular da exploração, 
natureza da actividade exercida, horários de abertura 
e de encerramento, bem como os dias de descanso 
semanal ou de períodos de encerramento, se a eles 
houver lugar. 
2. O documento mencionado no número anterior, só 
poderá ser emitido mediante a exibição de 
documento, emitido pela Câmara Municipal de 
Odivelas com a indicação dos termos e condições 
fixados que irão constar do respectivo Mapa a ser 
emitido por aquela Associação. 
3. ………………………………. 
4. ……………………………….” 
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As grandes superfícies comerciais 
 

Redacção Proposta 
 

“Artigo 8º 
(Períodos de funcionamento) 

1. ………………………………. 
2. ………………………………. 
3. ………………………………. 
4. ………………………………. 
5 – Eliminar” 

 
 

Do alargamento de horários 
 

Redacção Proposta 
 

“Artigo 9º 
(Alargamento de horários) 

 
1. A Câmara Municipal de Odivelas tem competência para 
alargar os limites fixados no artigo anterior, a vigorar em 
todas as épocas do ano ou apenas em épocas 
determinadas, em localidades em que os interesses 
de certas actividades profissionais, nomeadamente 
ligadas ao turismo, o justifiquem, a requerimento do 
interessado, devidamente fundamentado e desde que 
observem cumulativamente os requisitos seguintes: 
a) Situarem-se os estabelecimentos em locais em que os 
interesses de actividades profissionais nomeadamente 
ligadas ao Turismo o justifiquem; 
b) Não afectem a segurança, a tranquilidade e o repouso 
dos cidadãos residentes; 
c) Não desrespeitem as características sócio-culturais, e 
ambientais da zona, assim como as condições de 
circulação e estacionamento; 
d) Ter sempre em consideração os interesses dos 
consumidores e as novas necessidades e exigências de 
mercado. 
 
2. Nos casos referidos no número anterior a Câmara 
Municipal de Odivelas deve apreciar a situação com 
base no princípio da proporcionalidade e adequação 
e de acordo com a prossecução do interesse público, 
devendo sempre ouvir previamente os sindicatos, as 
associações patronais, as associações de 
consumidores e a junta de freguesia onde o 
estabelecimento se situe.” 

 
 

Restrição de horários 
 

Redacção Proposta 
 

“Artigo 10º 
(Restrição de horários) 

 
1. A Câmara Municipal de Odivelas pode restringir os 
limites fixados no artigo 8º, a vigorar em todas as 
épocas do ano ou apenas em épocas determinadas, 

oficiosamente ou através de requerimento dos 
particulares, em casos devidamente justificados e que 
se prendam com razões de segurança ou protecção 
da qualidade de vida dos munícipes. 
2. Nos casos referidos no número anterior a Câmara 
Municipal de Odivelas deve apreciar a situação com base 
no princípio da proporcionalidade e adequação e de 
acordo com a prossecução do interesse público, devendo 
sempre ouvir previamente os sindicatos, as 
associações patronais, as associações de 
consumidores e a junta de freguesia onde o 
estabelecimento se situe.” 

 
 

Sanções Acessórias 
 

Redacção Proposta 
 

“Artigo 13º 
(Sanção acessória) 

 
Em caso de reincidência e quando a culpa do agente 
e a gravidade da infracção o justifique, para além das 
coimas previstas no Decreto-Lei n.º 48/96, de 15 de 
Maio, pode ser aplicada a sanção acessória de 
encerramento do estabelecimento durante um 
período não inferior a três meses e não superior a 
dois anos.” 
 
Este assunto carece de deliberação por parte da Assembleia Municipal 

 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
 

 
 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA – CONSUMOS DE ENERGIA 
 

Cabimento e compromisso anual do valor estimado em 
€1.300.000,00, IVA incluído, a pagar pelo Município de 
Odivelas pelos consumos de energia em Iluminação 
Pública, para o ano de 2011, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2011/1481, de 2011.02.17. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PDM - PLANO DIRECTOR MUNICIPAL 
 

 
 

PROPOSTA DE REFORMULAÇÃO DA ALTERAÇÃO AO 
REGULAMENTO DO PDM 

 
Proposta de Reformulação da Alteração ao Regulamento 
do Plano Director Municipal, aprovada na 11.ª Reunião 
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Ordinária da Câmara Municipal, realizada em 2 de Junho 
de 2010, (Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
n.º 11 de 2010, p. 12) e aprovado pela Assembleia 
Municipal de Odivelas, em 15 de Julho de 2010 (Boletim 
Municipal das Deliberações e Decisões n.º 14 de 2010, p. 
29), bem como a proposta de acções complementares 
subsequentes à entrada em vigor da alteração 
regulamentar em referência, de acordo com o proposto na 
informação nº interno/2011/1649, de 2011-02 10. 
 
“(…) 
3. Proposta de alteração para deliberação 
 
Assim, propõe-se uma nova redacção da alteração, nos 
respectivos pontos nº 1, no artigo 8º para melhor rigor 
jurídico bem como nos artigos 45º e 54º que introduz a 
unidade de execução mas mantém a possibilidade 
utilização do projecto de operação urbanística, sem 
restrição para os espaços urbanizados a consolidar e 
mantém a utilização do projecto de operação urbanística 
para os espaços urbanizáveis, mas tendo que no 
respectivo projecto para licenciamento demonstrar que 
ficam asseguradas as adequadas respostas às necessidades 
e objectivos urbanísticos entretanto previstos ou 
programados pelos instrumentos de gestão territorial 
aplicáveis, cujo teor será o seguinte: 
 
Capítulo II – Conceitos Urbanísticos e sua Aplicabilidade 
 
Artº 8º passa a ter a seguinte redacção: 
 
1 - Entende-se por “unidade de execução” o espaço 
sujeito a obrigatoriedade de urbanização global com base 
em plano de pormenor ou, na ausência deste, em 
programa de execução urbanística o programa de acção 
territorial, integrando uma ou mais parcelas fundiárias 
bem como terrenos de domínio municipal público ou 
privado.  
 
2 - (…) 
 
Título III – Zonamento 
Capítulo II – Espaços urbanos 
Secção I – Regime Geral 
 
Artº 45º passa a ter a seguinte redacção: 
 
1. A transformação das áreas urbanas existentes deverá ser 
regulada por planos de urbanização, planos de pormenor, 
unidades de execução ou projectos de operações 
urbanísticas. Nas áreas em que a Câmara haja ordenado a 
elaboração de plano de urbanização e plano de pormenor, 
não poderão ser licenciados loteamentos ou construções 
antes da aprovação daqueles, salvo se enquadrados em 
unidade de execução ou mediante informação prévia 
favorável. 
 (...) 
 
 
 

Capítulo II – Espaços urbanizáveis 
Secção I – Regime Geral 
 
Artº 54º passa a ter a seguinte redacção: 
 
1. A transformação das áreas urbanas propostas deverá ser 
regulada, preferencialmente, por planos de urbanização, 
planos de pormenor, unidades de execução ou, ainda, por 
projectos de operações urbanísticas desde que nos 
mesmos se demonstre que fica assegurada a previsível 
dotação de adequada infraestruturação e equipamento de 
uso colectivo, em coerente integração com a envolvente 
urbana. Nas áreas em que a Câmara haja ordenado a 
elaboração de plano de urbanização e plano de pormenor, 
não poderão ser licenciados loteamentos ou construções 
antes da aprovação daqueles, salvo se enquadrados em 
unidade de execução ou mediante informação prévia 
favorável. 
(...) 
 
5. Proposta de acções complementares subsequentes à 
entrada em vigor da alteração regulamentar em presença 
 
Complementarmente a esta medida de alteração ao 
regulamento do PDM, propõe-se à consideração da 
Senhora Presidente, para fazer parte do processo gradual 
de adaptação dos serviços à futura forma de gestão 
territorial e que deverá estar implementada, em pleno, a 
partir da entrada em vigor do novo PDM de Odivelas, 
providenciar-se as seguintes acções: 
 
a) Intervenção formativa para habilitação de 

competências apropriadas dos recursos humanos 
técnicos envolvidos nos procedimentos de 
planeamento e programação urbanística, intervenção 
municipal directa, na gestão urbanística; 

b) Aprovar as necessárias e complementares adaptações 
em regulamento municipal de edificação e urbanização; 

c) Desenvolver a informação geográfica de ordenamento 
do território bem como as aplicações de 
disponibilização da mesma, para facilitação aos serviços 
envolvidos no trabalho de gestão e intervenção 
territorial, no planeamento, gestão, projecto e execução 
de operações urbanísticas; 

d) Identificar e desenvolver, inicialmente com carácter 
experimental no âmbito da intervenção formativa, e 
posteriormente avançar para proposta e aprovação de 
unidades de execução consideradas prioritárias e 
relevantes para os objectivos estratégicos municipais. 

 
Deverão estes procedimentos ser implementados no 
decorrer do ano 2011.(…)” 
 
Este assunto carece de deliberação por parte da Assembleia Municipal 

 
(Aprovado por maioria) 
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PROTOCOLO ADICIONAL 
 

 
 

JUNTA DE FREGUESIA DE FAMÕES 
 

Celebração de protocolo adicional entre o Municipal de 
Odivelas e a Junta de Freguesia de Famões, no âmbito do 
Protocolo de Delegação de Competências nas Juntas de 
Freguesia (PDCJF), para transferência de uma verba para 
a manutenção da limpeza das novas vias e espaços 
públicos nas zonas 1 e 2 do alvará de loteamento n.º 
03/2003, na Quinta do Segulim, em Famões, de acordo 
com o proposto na informação nº interno/2011/1509, de 
2011-02-07, e nos termos da minuta de protocolo anexa à 
informação. 

 
 

(Minuta) 
 

“PROTOCOLO ADICIONAL DE DELEGAÇÃO DE 
COMPETÊNCIAS DE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA 
DAS VIAS E ESPAÇOS PUBLICOS AO ABRIGO da 
alínea b) do n.º 1 e n.º 3 do artigo 6.º do PDCJF 

 
Entre: 
 
MUNICÍPIO DE ODIVELAS, pessoa colectiva de direito 
público n.º504 293 125, com sede nos Paços do Concelho, 
Quinta da Memória, na Rua Guilherme Gomes 
Fernandes, em Odivelas, representada pela Presidente da 
sua Câmara Municipal, Senhora Dra. Susana Carvalho 
Amador, 
 
E 
 
JUNTA DE FREGUESIA DE FAMÕES, com sede na Praceta 
25 de Agosto, número 8, Bairro Quinta das Pretas, em 
Famões, representada pelo seu Presidente, Senhor 
António dos Santos Rodrigues, é celebrado e 
reciprocamente aceite o presente protocolo adicional de 
delegação de competências, nos termos do estabelecido na 
alínea b) do n.º 1 e n.º 3 do artigo 6.º do Protocolo de 
Delegação de Competências nas Juntas de Freguesia 
vigente nesta data e da Deliberação da Câmara Municipal 
de Odivelas tomada na sua ª Reunião Ordinária de   /    
/201 , que se regerá pelas seguintes cláusulas: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA 

 
A Junta de Freguesia de Famões, obriga-se a manter a 
limpeza das vias e espaços públicos inseridos no Alvará de 
loteamento nº 03/2003 - Trovador, Lda. – Zonas 1 e 2 – 
Quinta do Segulim – Famões, cuja extensão da rede viária 
é de 1881,51m, definida na planta de localização em 
anexo. 

 
 
 
 

CLÁUSULA SEGUNDA 
 

O Município de Odivelas obriga-se a transferir 
anualmente para a Junta de Freguesia os meios financeiros 
necessários no montante de 13.118,91 € (treze mil cento e 
dezoito euros e noventa e um cêntimos). 

 
CLÁUSULA TERCEIRA 

 
A Junta de Freguesia de Famões obriga-se a assegurar a 
limpeza das vias e espaços públicos da respectiva área 
urbana, nomeadamente os descritos no artigo 16.º do 
Regulamento de Resíduos Sólidos, Higiene e Limpeza de 
Espaços Públicos. 

 
CLÁUSULA QUARTA 

 
A Junta de Freguesia de Famões obriga-se a cumprir todas 
as orientações técnicas fornecidas extraordinariamente 
pelos técnicos municipais com o objectivo de assegurar 
melhor manutenção das vias e espaços públicos em causa. 

 
CLÁUSULA QUINTA 

 
A Junta de Freguesia de Famões obriga-se a permitir que a 
manutenção do espaço seja acompanhada pelos técnicos 
municipais com o objectivo de verificação da sua 
conformidade. 
 
Odivelas, _____________ de 2010 
 
A Presidente da Câmara Municipal 
 
O Presidente da Junta de Freguesia” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

CANDIDATURA 
 

 
 

PRÉMIOS NUTRITION AWARDS 2011 
CANDIDATURA 

 
Candidatura aos prémios Nutrition Awards 2011, através 
do Programa Municipal da Prevenção de Obesidade 
Infantil “Saber Comer para melhor Crescer”, Programa de 
Avaliação e Aconselhamento Nutricional (PAAN), que se 
enquadra na categoria de “Saúde Pública”, a qual premeia 
projectos e iniciativas que tenham como objecto a 
promoção da saúde pública e a prevenção da doença, em 
particular, as que se encontram relacionadas com a 
alimentação, o excesso de peso e a obesidade, de acordo 
com o proposto na informação n.º interno/2011/3063, de 
2011-03-18. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO 
 

 
 

CAFE – CENTRO DE APOIO E FORMAÇÃO EMPRESARIAL, LDA. 
WORKSHOPS – “TERTÚLIAS CAF” 

 
Protocolo de Colaboração entre o Município de Odivelas 
e o CAFE – Centro de Apoio e Formação Empresarial, 
Lda., que tem por objecto a cooperação entre o Município 
de Odivelas e CAFE, no sentido de serem criadas 
condições de realização de workshops de formação, de 
acordo com o proposto na informação nº 
Interno/2011/6029, de 2011-03-10, e nos termos da 
minuta de protocolo anexa à informação. 

 
 

(Minuta) 
 

“Protocolo de colaboração entre o Município de Odivelas 
e o CAF - Centro de Formação 

 
Considerando que: 
 
• Os Empresários de micro, pequenas e médias 

empresas, de todos os sectores de actividade, devem 
reforçar e desenvolver as competências nas diversas 
áreas de gestão; 

 
• O Município de Odivelas reconhece que a melhoria de 

competências dos empresários constitui um 
instrumento fundamental ao desenvolvimento 
económico local; 

 
• O CAF dispõe de know-how e uma oferta diversificada 

de acções formativas que proporciona aos participantes 
o desenvolvimento de competências específicas nas 
áreas de recursos humanos, gestão e administração.  

 
Entre: 
 
O Município do Odivelas, pessoa colectiva n.º 504293125, 
com sede nos Paços do Concelho, Rua Guilherme Gomes 
Fernandes, Quinta da Memória, 2675-372 Odivelas, 
representado pela Senhora Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, Susana de Carvalho Amador, 
adiante designado por Município, 
 
E 
 
O CaFe - Centro de Apoio e Formação Empresarial, Lda., 
pessoa colectiva n.º 503226963, com sede na Praceta da 
Flamenga, nº9 – Loja Dt. – Flamenga 2660-260 St. 
António dos Cavaleiros representado pelo seu CEO, 
Eng.º Alberto Antunes, adiante designado como CAF, 
 
É celebrado e reciprocamente aceite o presente protocolo 
de colaboração que se rege pelas disposições constantes 
das cláusulas seguintes: 

Cláusula 1.ª 
 

O presente protocolo tem por objecto a cooperação entre 
o Município de Odivelas e o CAF, no sentido de serem 
criadas condições de realização de workshops de 
formação de empresários do Concelho de Odivelas, nas 
áreas de recursos humanos, gestão e administração.  

 
Cláusula 2.ª 

 
No âmbito desta cooperação o Município cede 
gratuitamente o uso do Auditório (incluindo o respectivo 
equipamento) do CAELO – Parque Maria Lamas, em 
Odivelas ao CAF durante os dias definidos para a 
realização dos workshops, sem prejuízo da necessária 
coordenação com o Município. 

 
Cláusula 3.ª 

 
O Município fará a divulgação dos workshops realizados 
pelo CAF, ao abrigo do presente protocolo no seu site, 
nas suas publicações, através de convite a enviar aos 
empresários do Concelho de Odivelas e outros que 
eventualmente se identifique como pertinentes.  

 
Cláusula 4.ª 

 
A utilização pelo CAF do espaço mencionado na cláusula 
2ª, está sujeita às seguintes obrigações: 
 
• Assegurar a realização anual de, pelo menos, 3 

workshops em colaboração com a Autarquia; 
 
• Assegurar oradores especialistas para a realização dos 

workshops; 
 
• Colaborar com o Município na divulgação dos 

workshops; 
 
• Disponibilizar toda a documentação a ser entregues aos 

participantes; 
 
• Entregar a todos os participantes um certificado de 

participação ou de frequência de formação profissional. 
 

Cláusula 5.ª 
 

Durante o período que o respectivo espaço esteja cedido 
ao CAF correm por conta do Município os encargos 
decorrentes da sua utilização, nomeadamente os referentes 
a consumo de água e electricidade e segurança, assim 
como a decoração adequada das instalações  

 
Cláusula 6.ª 

 
O Município e o CAF comprometem-se a trocar entre si 
informação útil à execução deste protocolo de 
colaboração, nomeadamente, dados estatísticos sobre a 
satisfação dos participantes, salvaguardando a 
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confidencialidade das declarações prestadas pelos 
empresários. 

 
Cláusula 7.ª 

 
O Município nomeará um responsável para a coordenação 
e acompanhamento do presente protocolo de colaboração 
e o CAF e nomeará outro, sendo os nomeados os 
interlocutores da execução do protocolo.  

 
Cláusula 8.ª 

 
O Município e o CAF concordam que qualquer das partes 
pode publicitar a existência e os termos do presente 
protocolo de colaboração. 

 
Cláusula 9.ª 

 
O presente protocolo de colaboração pode vir a ser 
alterado ou aditado a qualquer momento, por vontade 
consensual de ambas as partes. 

 
Cláusula 10.ª 

 
Caso algum dos intervenientes não cumpra o disposto no 
presente protocolo, poderá, a todo o tempo, o outro 
interveniente denunciar o presente protocolo, cessando de 
imediato os seus efeitos. 

 
Cláusula 11.ª 

 
Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na interpretação 
e aplicação do presente protocolo de colaboração serão 
resolvidos de comum acordo, entre ambas as partes.  
 
Odivelas, 14 de Abril de 2011 

 
A Presidente do Município de Odivelas 
_______________________________ 

(Dr.ª Susana Amador) 
 
 

O representante do CAF 
_______________________________ 

(Eng.º Alberto Antunes)” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

ACORDO DE GESTÃO 
 

 
 

PAVILHÃO DESPORTIVO DO AGRUPAMENTO DE 
ESCOLAS MOINHOS DA ARROJA 

 
Acordo de Gestão do Pavilhão Desportivo do 
Agrupamento de Escolas Moinhos da Arroja a celebrar 
entre o Município de Odivelas e o Agrupamento de 

Escolas Moinhos da Arroja, de acordo com o proposto na 
informação nº interno/2011/3182, de 2011-03-23, nos 
termos da minuta anexa à informação. 

 
 

(Minuta) 
 

“Proposta de Acordo de Gestão do Pavilhão Desportivo 
do Agrupamento de Escolas Moinhos da Arroja 

 
Considerando que, 
 
1. O desenvolvimento desportivo é um dos anseios das 

populações nas sociedades actuais, o que exige que as 
diferentes entidades com capacidade de intervenção 
utilizem as suas potencialidades de forma conjugada e 
articulada, proporcionando melhores condições de 
acesso à prática desportiva. 

 
2. De forma a definir e clarificar as competências e 

responsabilidades na gestão do Pavilhão Desportivo do 
Agrupamento de Escolas Moinhos da Arroja, é 
celebrado o presente Acordo de Gestão entre: 

 
MUNICÍPIO DE ODIVELAS, com sede na Quinta da 
Memória, Rua Guilherme Gomes Fernandes, em 
Odivelas, Pessoa Colectiva n.º 504 293 125, neste acto 
representado pela Presidente da Câmara Municipal de 
Odivelas, Susana de Carvalho Amador, doravante 
designado por Primeira Outorgante,  
 
e, 
 
Agrupamento de Escolas Moinhos da Arroja, Pessoa 
Colectiva n.º 600 079 473, neste acto representada pela 
Directora Fernanda Mendes Barreiro, doravante 
designado por Segunda Outorgante, 

 
Cláusula Primeira 
(Do Objecto) 

 
1. O presente acordo tem por objecto estabelecer as 

condições de cedência, gestão e funcionamento do 
pavilhão, assim como definir prioridades na ocupação 
por parte dos utentes, de modo a corresponder às 
necessidades da comunidade escolar, da população do 
concelho em geral e das colectividades desportivas em 
particular. 

 
Cláusula Segunda 

(Da Promoção e Dinamização de Iniciativas) 
 

1. Ambos os Outorgantes comprometem-se a promover 
e programar actividades de índole desportiva, assim 
como divulgá-las, tendo em vista a boa utilização e 
dinamização do pavilhão. 
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Cláusula Terceira 
(Da Gestão do Pavilhão) 

 
1. A gestão do pavilhão desportivo é da responsabilidade 

do Primeiro e Segundo Outorgantes, nos termos a 
seguir definidos: 

 
a) A gestão correspondente ao período da 

responsabilidade do Primeiro Outorgante será 
assegurada pelo Departamento de Educação, 
Juventude e Cultura/Divisão de Desenvolvimento 
Desportivo; 

 
b) É da competência de cada um dos Outorgantes, no 

âmbito dos períodos definidos na cláusula quarta: 
 
b.1.) - Promover e programar actividades de índole 

desportiva, tendo em vista a  boa utilização e 
dinamização das instalações; 

b.2.) - Elaborar o regulamento de utilização; 
b.3.) - Zelar pela manutenção, conservação, limpeza e 

segurança das instalações. 
 
2. Cada um dos Outorgantes, deve dar a conhecer 

previamente ao outro, quais os utilizadores e os 
períodos de utilização. 

 
Cláusula Quarta 

(Da Gestão do Período de Ocupação) 
 

1. Ao Primeiro Outorgante compete a gestão dos 
seguintes períodos: 

 
- Segunda – feira a Sexta – feira, entre as 19 horas e as 24 
horas; 

- Sábados, entre as 13 horas e as 24 horas; 
- Domingos, todo o dia. 
 
2. À Segunda Outorgante compete a gestão dos seguintes 

períodos: 
 
- Segunda – feira a Sexta – feira, entre as 08 horas e as 19 
horas; 

- Sábados, entre as 08 horas e as 13 horas;  
 
3. Ambos os Outorgantes deverão privilegiar a cedência à 

outra entidade, caso não ocupem, na totalidade o 
período de tempo que lhe foi destinado. 

 
4. Em situações pontuais, e com antecedência de pelo 

menos 30 dias, ambos os Outorgantes poderão solicitar 
a anuência à outra entidade, relativamente à utilização 
do pavilhão nos períodos que não lhes estão atribuídos. 

 
5. Durante os meses de Julho e Agosto a gestão do 

Pavilhão será alvo de articulação entre as partes. 
 
 
 
 

Cláusula Quinta 
(Dos Encargos Relativos a Reparações) 

 
1. Ambos os Outorgantes, asseguram através dos seus 

órgãos de gestão, a boa e cuidada utilização do 
pavilhão, o cumprimento do regulamento de utilização 
e assumem a responsabilidade por quaisquer danos que 
ocorram durante o seu período de gestão, 
nomeadamente: 

 
a) Os encargos relativos a reparações, resultantes de danos 
causados pelos seus utentes; 
 
b) Quando não for possível apurar responsabilidades, as 
despesas serão assumidas em partes iguais, por ambas as 
entidades. 
 
2. Ficam desde já salvaguardadas todas as situações que, 

pelo seu carácter específico e extraordinário, devam ser 
resolvidas por acordo sendo que, a solução a apresentar 
não deverá, em caso algum, ultrapassar o prazo de 15 
dias. 

 
Cláusula Sexta 

(Acesso ao Pavilhão) 
 

1. O acesso ao pavilhão, pela comunidade não escolar, é 
efectuado exclusivamente pelo acesso independente. 

 
2. A entrada na escola de viaturas está reservada às forças 

de segurança, bombeiros, árbitros, ambulâncias e 
viaturas oficiais. 

 
3. Situações não previstas dependem de autorização 

expressa nesse sentido, por parte da Direcção da 
Escola. 

 
4. Salvo autorização da Direcção da Escola, é interdita a 

circulação de pessoas pelo recinto escolar, 
nomeadamente pelos campos exteriores e espaços 
ajardinados. 

 
Cláusula Sétima 

(Da Utilização do Pavilhão) 
 

1. Todas as situações, que comprometam o normal 
funcionamento do pavilhão, verificadas durante a 
utilização correspondente, ao período de tempo afecto 
a cada um dos Outorgantes, deverão ser, 
obrigatoriamente, objecto de participação à outra 
entidade. 

 
2. A não participação imediata, das anomalias verificadas 

implica a responsabilização do gestor do período em 
causa.  

 
3. Compete a ambos os Outorgantes, antes da utilização 

do pavilhão, verificar as condições existentes no 
mesmo, comunicando de imediato as anomalias 
detectadas. 
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4. Para a participação das anomalias, será utilizado 
impresso próprio de verificação, que deverá ser 
preenchido, diariamente, pelos Outorgantes aquando 
da sua utilização das instalações. 

 
5. A elaboração do impresso referido no número anterior 

será da responsabilidade de ambos os Outorgantes. 
 
6. Os utilizadores das instalações deverão respeitar as 

normas de utilização elaboradas e aprovadas por ambas 
as Entidades Outorgantes e afixadas no local. 

 
7. O uso do pavilhão será vedado a qualquer entidade que 

de forma deliberada desrespeite as regras de utilização 
definidas, particularmente no que se refere ao uso de 
calçado não autorizado. 

 
8. O ginásio só poderá ser utilizado para a prática de 

actividades gímnicas, desportos de combate e danças, 
salvaguardando-se desde já, situações pontuais e 
excepcionais mediante prévia autorização da Direcção. 

 
9. Não é permitido o acesso às arrecadações de material 

por parte de utilizadores não autorizados pelo Segundo 
Outorgante.  

 
Cláusula Oitava 

(Dos Encargos Financeiros do Pavilhão) 
 

São definidos como encargos financeiros do pavilhão, os 
seguintes: 
 
1. Custos de Utilização: 
 
a) Água; 
b) Electricidade; 
c) Gás. 
 
2. Recursos Humanos: 
 
a) Funcionamento/Controlo de entradas; 
b) Prevenção e Vigilância; 
c) Limpeza. 
 
3. Reparações. 
 
4. Manutenção e desgaste de material. 

 
Cláusula Nona 

(Custos de Utilização) 
 

1. Pelos custos de utilização do pavilhão (água, 
electricidade, gás), o Primeiro Outorgante atribuirá ao 
Segundo Outorgante, uma comparticipação financeira 
anual, que no ano de 2011 será de € 25.716,39 (vinte e 
cinco mil setecentos e dezasseis euros e trinta e nove 
cêntimos). 

 

2. O pagamento será efectuado mensalmente (até ao 
oitavo dia de cada mês) pela quantia de € 2.143,03 (dois 
mil cento e quarenta e três euros e três cêntimos). 

 
3. A utilização do pavilhão no 1º dia de cada mês, por 

parte do Primeiro Outorgante, está dependente do 
pagamento do mês anterior. 

 
4. O montante referido no ponto 1 será objecto de 

actualização anual, mais precisamente, no mês de 
Janeiro de cada ano, por indexação ao Índice de Preços 
no Consumidor.   

 
Cláusula Décima 

(Dos Recursos Humanos) 
 

1. No que diz respeito às alíneas a) e b) do ponto 2 da 
cláusula oitava, respectivamente, 
funcionamento/controlo de entrada, prevenção e 
vigilância, cada um dos Outorgantes assegurará os 
recursos humanos necessários para garantir um 
adequado funcionamento do pavilhão, durante o 
período de tempo cuja gestão é da sua 
responsabilidade. 

 
2. A limpeza do pavilhão e área envolvente, deve ser feita 

diariamente no final de cada período de utilização, de 
forma a, não pôr em causa a utilização pelo outro 
Outorgante. 

 
Cláusula Décima Primeira 

(Da Manutenção e Desgaste de Material) 
 

1. As despesas de manutenção de todo e qualquer 
material, desportivo e não só, que seja utilizado de 
forma regular por parte dos dois Outorgantes, serão 
suportadas por estes, em partes iguais. 

 
Cláusula Décima Segunda 

(Da Gestão do Bar) 
 

1. A gestão do bar do pavilhão será objecto de acordo 
complementar. 

 
Cláusula Décima Terceira 

(Da Vigência) 
 

1. Sem prejuízo, de eventual revisão por acordo de ambos 
os Outorgantes, o presente acordo, entra em vigor a 
partir da data da sua assinatura, produzindo efeitos 
desde 01 de Setembro 2010, à excepção da clausula 9.ª 
que produzirá efeitos a partir dia 01 de Janeiro de 2011. 

 
2. O presente acordo considera-se automaticamente 

renovado, por períodos sucessivos de um ano, se 
nenhum dos Outorgantes, mediante carta registada, 
manifestar, ao outro, o desejo de dele se desvincular, 
no prazo de 60 (sessenta) dias de antecedência em 
relação ao seu termo. 
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Cláusula Décima Quarta 
(Dos Casos Omissos) 

 
1. O presente acordo constitui um instrumento de 

coordenação de esforços, no respeito pela autonomia e 
competências dos respectivos intervenientes, pelo que 
a adequação ou alteração do estipulado pelo presente 
acordo, será apreciada e decidida por acordo entre os 
Outorgantes.  

 
Odivelas,        de                                 2011 
 
 
Pela Primeira Outorgante, 
______________________________________ 
(A Presidente da Câmara Municipal de Odivelas) 
 
Pela Segunda Outorgante, 
 
____________________________________________ 
(A Directora do Agrupamento de Escolas Moinhos da Arroja)” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE REFEIÇÕES NOS REFEITÓRIOS 
ESCOLARES DAS ESCOLAS EB1 E JARDINS DE INFÂNCIA 

 
Aquisição do fornecimento do serviço de refeições 
(pequeno-almoço, almoço e lanche), a partir de Setembro 
de 2011, nos refeitórios escolares das escolas EB1 e 
Jardins de Infância do Concelho de Odivelas, nas 
seguintes condições, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2011/1183, de 2011.03.21: 
 
“Funcionamento do Serviço 
A confecção e distribuição das refeições (pequeno-
almoço, almoço e lanche) nos equipamentos escolares será 
da responsabilidade de uma empresa certificada 
(nomeadamente com o sistema HACCP implementado) 
para o efeito, assim como a colocação de pessoal com 
formação específica para o fornecimento de refeições, 
especificamente para: 
- Elaborar as refeições de acordo com as normas de 
Higiene e Segurança Alimentar; 
- Servir as refeições à mesa e retirar as loiças, uma vez que 
a idade dos alunos não permite o funcionamento em 
regime de “self-service”; 
- Acompanhar as crianças no decorrer da refeição e 
proceder à limpeza dos espaços e equipamentos. 
 
A heterogeneidade do parque escolar em termos de 
dimensão e capacidade de oferta de serviços à 
comunidade educativa configura a necessidade de adaptar 

a oferta do serviço de refeições às diferentes realidades 
existentes: 
 
1. Confecção própria 
Confecção e distribuição das refeições efectuadas na 
própria unidade, cozinha/refeitório escolar, localizada nas 
EB1/JI’s do Concelho. A empresa responsável pelo 
fornecimento das refeições efectuará a distribuição dos 
alimentos aos alunos nas salas/espaços destinadas para o 
efeito, nas escolas e jardins de infância, 
fornecerá/colocará os toalhetes, os guardanapos e as 
saquetas individualizadas para colocação do talher e do 
pão. 
 
2. Transporte de refeições: 
Nas escolas e/ou Jardins de Infância, que não dispõem de 
condições estruturais e funcionais para confeccionar as 
refeições, nomeadamente ausência de espaço para 
colocação de equipamentos, as refeições deverão ser 
confeccionadas no equipamento escolar mais próximo e 
transportadas em condições adequadas, garantindo a 
manutenção da temperatura de confecção no momento da 
distribuição às crianças, bem como permitindo que as 
temperaturas sejam controladas, conforme legislação em 
vigor.  
  
2.1 Transporte de Refeição Simples 
Quando não existam condições estruturais para proceder 
à confecção própria nas unidades, mas existam condições 
para proceder à correcta higienização dos utensílios e 
materiais de cozinha, deverão as refeições ser 
confeccionadas no equipamento escolar mais próximo e 
transportadas a quente nas condições adequadas, 
conforme atrás referido. A empresa responsável pelo 
fornecimento das refeições efectuará a distribuição dos 
alimentos aos alunos nas salas/espaços destinadas para o 
efeito, nas escolas e jardins de infância, 
fornecerá/colocará os toalhetes, os guardanapos e as 
saquetas individualizadas para colocação do talher e do 
pão. 
 
2.2 Transporte de Refeições – Fornecimento do serviço e 
de palamenta descartável (catering) 
Nas escolas e/ou Jardins de Infância, que não dispõem de 
condições para proceder à confecção própria, nem de 
condições para proceder à higienização dos utensílios de 
cozinha, inerentes ao fornecimento do serviço, as 
refeições deverão ser confeccionadas no equipamento 
escolar designado para o efeito e transportadas a quente 
em condições adequadas, garantindo a manutenção da 
temperatura de confecção no momento da distribuição às 
crianças, bem como permitindo que as temperaturas sejam 
controladas, conforme legislação em vigor. As refeições 
deverão ser distribuídas às crianças em utensílios de 
cozinha descartáveis, permitindo a máxima segurança no 
fornecimento do serviço. 
 
3. Fornecimento de pequenos-almoços e lanches 
Distribuição de pequeno-almoço e lanche a todos os 
alunos, independentemente de na unidade existirem 
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condições estruturais para efectuar a confecção de 
distribuição de refeições. A empresa responsável pelo 
fornecimento dos pequenos-almoços e os lanches 
efectuará a distribuição dos alimentos aos alunos nas 
salas/espaços destinadas para o efeito, nas escolas e 
jardins-de-infância, fornecendo os guardanapos e as 
saquetas individualizadas com o alimento. 
 
A empresa responsável pelo fornecimento das refeições 
confeccionadas localmente, transportadas e de catering, 
bem como dos pequenos-almoços e dos lanches efectuará 
a distribuição dos alimentos aos alunos nas salas/espaços 
destinadas para o efeito, nas escolas e jardins de infância, 
fornecerá/colocará os utensílios (pratos, talher, copos, 
toalhetes, guardanapos, saquetas…), colocará o pessoal 
necessário, para servir as refeições à mesa, retirar as loiças, 
uma vez que a idade dos alunos não permite o 
funcionamento em regime de “self-service”, bem como 
para acompanhar as crianças no decorrer da refeição e 
efectuar a higienização das instalações (mesas, cadeiras e 
pavimentos). 
 
Em qualquer das modalidades de fornecimento do serviço 
de refeições, a conservação e manutenção dos espaços de 
arrumos, confecção e distribuição das refeições é da 
inteira responsabilidade da empresa contratada, pelo que a 
mesma deverá colocar o pessoal necessário tendo por base 
o rácio estipulado de modo a efectuar a limpeza e a 
higienização do espaço e materiais de cozinha e refeitório, 
bem como o respectivo acompanhamento das crianças no 
período de refeição.  
 
Quando se tratar de um espaço polivalente (com mais 
actividades a decorrerem no mesmo local) a empresa 
ficará ainda com a responsabilidade de garantir as 
condições de higiene do espaço e mobiliário, bem como 
montar e desmontar diariamente as mesas de refeição e 
respectivas cadeiras. 
 
Rácio do Pessoal 
1.Nos estabelecimentos de ensino onde o serviço de 
refeições é confeccionado na própria unidade, serão 
assegurados pela empresa adjudicatária, o número de 
funcionários, a tempo inteiro, onde não se inclui o 
cozinheiro, visto que a sua colocação é independente do 
número de refeições servidas na unidade, de acordo com 
o quadro abaixo. 
 

Número de Refeições/Dia 
Nº de Funcionários a 

tempo inteiro 
Igual ou Inferior a 60 1 
Entre 61 a 100 refeições 2 
Entre 101 a 200 refeições 3 
Entre 201 a 300 refeições 4 

Entre 301 a 400 refeições 5 

 
O rácio de pessoal referido no quadro acima, representa o 
número de elementos, excluindo um cozinheiro, com 
horário completo para assegurar, todo o processo de 
recepção, acondicionamento, preparação e confecção das 
refeições, distribuição das refeições e higienização das 

instalações e equipamentos, de acordo com os critérios de 
qualidade que são exigidos. 
 
 
2. Para acompanhamento das refeições a empresa 
adjudicatária deverá cumprir o rácio de acompanhamento 
de acordo com o quadro abaixo, colocando sempre que 
necessário, funcionários a tempo parcial (com o mínimo 
de 4 horas/dia), com o objectivo de assegurar o rácio de 
pessoal no momento da distribuição das refeições à mesa 
e higienização das instalações e equipamentos, para além 
do rácio de pessoal a tempo inteiro. 
 

Designação Rácio de Pessoal 

Crianças de Jardim de Infância 
(JI) 

1 empregado por cada 25 refeições 

Alunos do 1º Ciclo (EB1) 1 empregado por cada 50 refeições 
 
O rácio considerado para acompanhar os alunos do 
Jardim-de-infância é superior porque estes apresentam um 
grau de autonomia inferior e uma maior dependência do 
adulto, o rácio será sempre para cumprir dentro dos 
critérios definidos, excepto quando: 
O valor encontrado (nº de refeições fornecidas) for 
inferior ao nº mínimo de unidades obrigatório, situação 
em que se terá que cumprir o mínimo estabelecido; 
O valor encontrado (nº de refeições fornecidas) for 
superior ao nº máximo de unidades obrigatório, situação 
em que se terá que cumprir o máximo estabelecido. 
 
 
3. Nos estabelecimentos de ensino onde o serviço de 
refeições é transportado, a partir de outra unidade, a 
empresa adjudicada assegurará o rácio de pessoal a tempo 
inteiro, de acordo com quadro abaixo. 
 

Número de Refeições/Dia 
Nº de 

Funcionários a 
tempo inteiro 

Igual ou Inferior a 60 1 
Entre 61 a 100 refeições 1 
Entre 101 a 200 refeições 2 
Entre 201 a 300 refeições 2 

 
Para efeitos de colocação de pessoal para efectuar o 
acompanhamento das refeições, os critérios a cumprir são 
os estipulados para o serviço de refeições com confecção 
própria. 
 
Ementas/Composição da refeição  
1. Pequenos-Almoços e Lanches 
As ementas do pequeno-almoço e lanche serão elaboradas 
de acordo com o Documento “Educação Alimentar em 
Meio Escolar – Referencial para uma oferta alimentar 
saudável”. 
Estas refeições são constituídas por: 
 
a) Pequeno-Almoço 
- Sandes (fiambre, queijo, manteiga, doce)  
- Leite simples em pacote tipo tetrapack ou Iogurte de 
aromas sólido 
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b) Lanche 
- Sandes (fiambre, queijo, manteiga, doce, marmelada) ou 
1 Dose individual de Bolachas Maria/Tostada 
- Leite simples em pacote tipo tetrapack ou Iogurte de 
aromas sólido ou Peça de fruta ou Néctar de frutas em 
pacote tetrapack (este último uma vez por semana) 
 
2. Almoços 
As ementas do almoço apresentadas serão elaboradas 
segundo, de acordo com as directrizes da circular nº 
14/DGIDC/2007 do Ministério da Educação, Direcção 
Geral da Inovação e do Desenvolvimento Curricular. O 
almoço é composto por: 
 
a) Almoço 
- Sopa, Prato (ou dieta), Pão, Sobremesa, Água. 
 
Pagamento 
O aluno efectuará nas escolas o pagamento da senha de 
almoço de acordo com o escalão em que se encontra, 
directamente à empresa. A lista de alunos e dos 
respectivos escalões é previamente facultada à empresa 
pelo Município de Odivelas. 
 
No final do dia é solicitado a cada Coordenação de 
estabelecimento a confirmação do número de refeições 
servidas. Esta confirmação é efectuada mediante 
documento apresentado pela empresa, com senhas de 
refeição em apenso, sendo, igualmente, solicitado que a 
coordenação de estabelecimento verifique as 
inconformidades existentes face ao fornecimento diário de 
refeição. Os mapas diários e mensais, bem como as senhas 
de refeição serão enviados/entregues à Câmara Municipal 
de Odivelas, via empresa adjudicatária. 
 
Posteriormente, a empresa emite uma factura mensal à 
Câmara Municipal de Odivelas, cujo valor a pagar 
corresponde à diferença entre o valor real das refeições e 
o pagamento já efectuado pelos alunos. 
 
Embora a competência da fiscalização do cumprimento 
das condições contratuais e do fornecimento do serviço 
seja da competência da CMOdivelas, pretende-se que 
exista uma articulação efectiva entre esta e os órgãos de 
gestão dos estabelecimentos de ensino. 
 
Senhas de Refeição 
As senhas de refeição serão adquiridas pela empresa 
adjudicatária, devendo as mesmas cumprir as 
características gerais conforme informação em anexo, 
podendo ser colocado o logótipo da empresa 
adjudicatária, se esta assim o entender. A aquisição de 
senhas de refeição por parte da empresa não poderá 
onerar o custo total da prestação do serviço. 
 
Valor das refeições e das comparticipações: 
No âmbito do Programa de Generalização de Refeições 
aos Alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico do Concelho de 
Odivelas, a Câmara Municipal celebra anualmente, com o 
Ministério da Educação, um Contrato Programa para 

efeitos de financiamento, cujo modelo de comparticipação 
financeira assenta em vários critérios, entre os quais que o 
preço a pagar pelos alunos é o fixado para as escolas do 
2.ºs e 3.º Ciclos do Ensino Básico e que os alunos que 
beneficiarem da acção social escolar, estão isentos do 
pagamento ou pagam 50%, de acordo com o escalão em 
que estão inseridos, respectivamente Escalão 1 e 2 
conforme Anexo I do Despacho ME n.º 14368-A/2010 
de 14 de Setembro de 2010 (anexo1) 
 
Esta medida vai de encontro às necessidades das famílias e 
tem como objectivo proporcionar uma resposta social 
mais equitativa a todos os agregados familiares, 
permitindo igualdade de acesso de todos os alunos, 
independentemente do nível de ensino frequentado. 
 
Assim, para efeitos de comparticipação das refeições, 
propõem-se os seguintes escalões: 
 Escalão A – Alunos pertencentes aos agregados familiares 
integrados no 1.º escalão de rendimentos determinados 
para atribuição do abono de família; 
Escalão B – Alunos pertencentes aos agregados familiares 
integrados no 2.º escalão de rendimentos determinados 
para atribuição do abono de família; 
Escalão C – Alunos pertencentes aos agregados familiares 
integrados nos 3.º, 4.º e 5.º escalão de rendimentos 
determinados para atribuição do abono de família; 
 
Valor a pagar pelos alunos pela refeição 
(fixado anualmente pelo ME): 
Escalão A: Isenção do pagamento da refeição = € 0,00 
Escalão B: Dedução de 50% do valor fixado para a refeição 
= € 0,73 
Escalão C: Pagamento do valor fixado para aquisição de 
senha de refeição = € 1,46  
 
Valor a pagar pelos alunos pelos pequenos-almoços e 
lanches (com IVA incluído) 
Escalão A: Isenção do pagamento = € 0,00 
Escalão B: Dedução de 50% do valor fixado para os 
lanches e pequenos-almoços = € 0,10 
Escalão C: Pagamento do valor fixado para aquisição de 
senha de refeição = € 0,20  
 
O valor considerado para calcular o custo da refeição a 
pagar pelos alunos será actualizado no início de cada ano 
lectivo em Reunião da Câmara Municipal, após publicação 
do Despacho do Ministério da Educação para o referido 
ano. 
O valor proposto para os pequenos-almoços e lanches 
teve por base uma prospecção de Mercado. Quanto à 
actualização do valor dos mesmos propõe-se que seja na 
mesma percentagem que o despacho da Tutela. 
 
Valor a pagar pela Câmara Municipal de Odivelas à 
empresa (almoço, pequeno-almoço e lanche) 
(com IVA incluído) 
Escalão A: O valor real da prestação do serviço = € 2,00 
Escalão B: O valor real da prestação do serviço = € 1,17 
Escalão C: O valor real da prestação do serviço = € 0,34 
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Nota: o valor mencionado acima (€ 2,00) é o valor 
mínimo para aquisição da refeição aluno/dia (pequeno-
almoço, almoço e lanche), dado que este valor nos garante 
a prestação de um serviço com qualidade, pelo que não 
serão aceites propostas que apresentem valores inferiores. 
 
Período de actividade: 
Propõe-se que o fornecimento do serviço de almoços, 
pequenos-almoços e lanches tenha início em Setembro de 
2011, período correspondente ao 1º período lectivo 
2011/2012. 
 
O fornecimento do serviço fica condicionado ao 
calendário escolar, publicado anualmente em Diário da 
República, para o 1.º ciclo e pré-escolar, pelo que a 
empresa deverá assegurar o fornecimento do serviço de 
almoços, pequenos-almoços e lanches em todos os dias de 
actividades lectivas, interrompendo o fornecimento do 
serviço nas férias e interrupções lectivas, para os alunos da 
EB1. No que se refere às crianças de JI – Componente de 
Apoio à Família (CAF), o fornecimento do serviço de 
refeições será assegurado, todos os dias (excepto fins de 
semana e feriados), exceptuando o mês de Agosto aos 
alunos de JI. 
 
O número de dias previstos para calcular o valor a pagar 
são 180 dias para os alunos de EB1 e 230 para os alunos 
de JI. 
 
REFEITÓRIOS ESCOLARES 
- Escolas do 1.º ciclo e Jardins-de-infância 
 
1. Confecção Própria 
 

Nº de Refeições Previstas 
EB1 

Nº de Refeições Previstas 
JI Estabelecimento 

 
de Ensino Esc 

A 
Esc. 
B 

Esc. 
C 

Total 
Esc. 
A 

Esc. 
B 

Esc. 
C 

Total 

Total 
Global 

EB1/JI Quinta da 
Paiã 

62 73 90 225 23 23 38 84 309 

EB1 Mello Falcão 43 78 86 207 --- --- --- --- 207 

EB1/JI Quinta da 
Condessa 42 58 104 204 10 15 25 50 254 

EB1/JI Casal da 
Serra 39 58 68 165 10 15 25 50 215 

EB1/JI Quinta das 
Dálias 14 15 20 49 15 15 20 50 99 

EB1/JI de Famões 44 53 75 172 15 25 35 75 247 

EB1/JI D. Dinis 68 98 145 311 10 10 30 50 361 

EB1 Maria Máxima 
Vaz 56 78 117 251 --- --- --- --- 251 

JI Álvaro de 
Campos --- --- --- --- 20 30 38 88 88 

EB1/JI Olival 
Basto 44 48 94 186 5 10 10 25 211 

EB1/JI Quinta de 
S. José 38 68 89 195 7 5 13 25 220 

EB1/JI Maria 
Lamas 38 49 73 160 10 15 25 50 210 

EB1/JI Barbosa 
Du Bocage 73 93 118 284 15 20 37 72 356 

EB1 Rainha Santa 68 84 140 292 --- --- --- --- 292 

EB1/JI João 
Villaret 28 49 73 150 10 15 25 50 200 

EB1 Amoreira 43 53 93 189 --- --- --- --- 189 

EB1 Profª Maria 
Costa 18 20 65 103 --- --- --- --- 103 

EB1/JI n.º1 de 
Caneças 33 45 70 148 10 20 20 50 198 

EB1/JI Cesário 
Verde 40 49 87 176 10 20 18 48 224 

EB1/JI n.º7 de 
Odivelas 

73 73 106 252 15 20 38 73 325 

EB1António Mª 
Bravo 43 65 90 198 --- --- --- --- 198 

EB1/JI Casal dos 
Apréstimos 68 72 118 258 15 20 36 71 329 

EB1/JI Eça de 
Queirós 

20 30 50 100 15 15 20 50 150 

EB1/JI Vale 
Grande 20 35 40 95 10 15 25 50 145 

Total 1015 1344 2011 4370 225 308 478 1011 5381 

 
 
2.1 Transporte de Refeição Simples 
 

Nº de Refeições Previstas 
EB1 

Nº de Refeições Previstas JI 
Estabelecimento 
 
de Ensino Esc. 

A 
Esc. 
B 

Esc. 
C 

Total 
Esc. 
A 

Esc. 
B 

Esc. 
C 

Total 

Total 
global 

EB1 Serra da Luz 20 33 40 93     93 

JI Gil Eanes     10 20 20 50 50 

JI da Arroja     15 23 33 71 71 

JI Azenha     10 15 25 50 50 

JI Roque 
Gameiro     15 23 33 71 71 

Total 20 33 40 93 50 81 111 242 335 

 
 
2.2 Transporte de Refeições – Fornecimento do serviço e 
de palamenta descartável (catering) 
 

N.º Refeições Previstas EB1 Estabelecimento 
 
de Ensino Esc A Esc B Esc C Total 

EB1 Dr. Mário 
Madeira 55 52 52 159 

EB1 de Caneças 48 62 105 215 

EB1 n.º 5 de 
Odivelas 38 52 92 182 

Total 141 166 249 556 

 
O montante global a despender com a presente proposta 
de aquisição do serviço de refeições é de € 2.383.220,00 
(dois milhões trezentos e oitenta e três mil duzentos e 
vinte euros), com IVA incluído à taxa em vigor, tem 
subjacente, o preço da refeição definido para os alunos, os 
180 dias lectivos para a EB1 e os 230 dias lectivos para o 
JI, compreendidos entre Janeiro e Dezembro.  
 
O montante a cabimentar para o 1.º período do ano 
lectivo de 2011/2012 é de € 910.658,00 (novecentos e dez 
mil seiscentos e cinquenta e oito euros), referentes aos 70 
dias lectivos para os alunos de EB1 e aos 83 dias de 
actividades de JI.” 
 
Este assunto carece de deliberação por parte da Assembleia Municipal 

 
(Aprovado por unanimidade) 
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PAADO - PROGRAMA DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO 
DESPORTIVO DE ODIVELAS - MEDIDA 1 

 
Atribuição de um apoio financeiro, no valor total de 
€17.967.50 (dezassete mil, novecentos e sessenta e sete 
euros e cinquenta cêntimos), no âmbito do Programa de 
Apoio ao Associativismo Desportivo de Odivelas 
(PAADO), através da Medida 1 - Apoio Financeiro à 
Actividade Desportiva, uma comparticipação financeira 
anual como forma de apoiar as associações desportivas a 
manter e promover actividades desportivas regulares, a 
dezanove clubes desportivos do Concelho de Odivelas 
que se candidataram ao referido apoio, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2011/2412, de 
2011.03.01, que são os seguintes: 
 

Associação H. Bombeiros V. Caneças €550,00 
Associação Lusa Artes Marciais Coreanas €375,00 
Associação Rec. Cultural Indo Portuguesa €250,00 
Associação Social Cult. Desportiva da Arroja €550,00 
BTT Chapim e Companhia €250,00 
CER Tenente Valdez €2.050,00 
Centro Karaté Shotokan de Odivelas €2.500,00 
Clube Atlético e Cultural €2.500,00 
Clube Atlético das Patameiras €947,50 
CD Escola Secundária da Ramada €250,00 
Clube Desportivo e Recreativo “Os Silveirenses” €250,00 
Ginásio Clube de Odivelas €2.167,50 
Grupo Rec. Cultural Presa/Casal do Rato €1.010,00 
Grupo Recreativo Olival Basto €480,00 
Judo Clube de Odivelas €457,50 
Lusitano Futebol Clube €250,00 
Póvoa Santo Adrião Atlético Clube €430,00 
Sociedade Musical Desportiva de Caneças €2.302,50 
Ténis Clube da Póvoa Santo Adrião €397,50 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

JUNTA DE FREGUESIA DE ODIVELAS 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 

 
Atribuição, de um apoio, sob a forma de transporte, à 
Junta de Freguesia de Odivelas, a realizar em veículo 
municipal, no dia 13 de Outubro de 2011, para deslocação 
à Costa da Caparica, com um custo total estimado em 
€79,80, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2011/2375, de 2011.02.28. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ODIVELAS FUTEBOL CLUBE 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 

 
Atribuição, de um apoio, sob a forma de transporte, ao 
Odivelas Futebol Clube, a realizar em veículo municipal, 
nos dias 16 e 23 de Abril de 2011, para deslocação a Vila 
Real de Santo António, com um custo total estimado em 
€609,93, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2011/2888, de 2011.03.15. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

BTT CHAPIM & COMPANHIA 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 

 
Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte, ao 
BTT Chapim & Companhia, no âmbito do Programa de 
Apoio ao Associativismo Desportivo de Odivelas 
(PAADO) - Medida 6, a realizar em veículo municipal, no 
dia 10 de Abril de 2011, para deslocação a Vendas Novas, 
com um custo total estimado em €202,92, de acordo com 
o proposto na informação n.º Interno/2011/3180, de 
2011.03.23. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

CAT – CASA RAINHA SANTA ISABEL 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 

 
Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte, ao 
CAT – Casa Rainha Santa Isabel, a realizar em veículo 
municipal, no dia 12 de Abril de 2011, para deslocação à 
zona de Abrantes, com um custo total estimado em 
€186,78, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2011/3110, de 2011.03.21. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

CENTRO UNITÁRIO DOS REFORMADOS PENSIONISTAS 
E IDOSOS DE ODIVELAS 

CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 
 
Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte, ao 
Centro Unitário dos Reformados, Pensionistas e Idosos 
de Odivelas, no âmbito do Programa de Apoio às 
Entidades Sociais de Odivelas (PAESO) - Subprograma D 
a realizar em veículo municipal, no dia 20 de Abril de 
2011, para deslocação ao Fundão, com um custo total 
estimado em €794,36, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2011, 2011.02.18. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ASSOCIAÇÃO DE TEMPOS LIVRES DE ODIVELAS 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 

 
Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte, à 
Associação de Tempos Livres de Odivelas, no âmbito do 
Programa de Apoio às Entidades Sociais de Odivelas 
(PAESO) – Subprograma D, a realizar em veículo 
municipal, no dia 18 de Abril de 2011, para deslocação a 
Lisboa, com um custo total estimado em €73,30, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2011/2230, de 2011.02.23. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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JARDIM INFANTIL E POPULAR DA PONTINHA 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 

 
Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte, ao 
Jardim Infantil e Popular da Pontinha, no âmbito do 
Programa de Apoio às Entidades Sociais de Odivelas 
(PAESO) - Subprograma D, a realizar em veículo 
municipal, no dia 14 de Abril de 2011, para deslocação a 
Lisboa, com um custo total estimado em €73,30, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2011/2233, de 2011.02.24. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

CENTRO INFANTIL NI-NÓ-NI 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 

 
Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte, ao 
Centro Infantil Ni Nó Ni, no âmbito Programa de Apoio 
às Entidades Sociais de Odivelas (PAESO) - Subprograma 
D, a realizar em veículo municipal, do dia 11 ao dia 15 de 
Julho de 2011, para deslocação a Carcavelos, com um 
custo total estimado em €532,57, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2011/2397, de 2011-
03.01. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

CLUBE ATLÉTICO E CULTURAL 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 

 
Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte, ao 
Clube Atlético e Cultural, no âmbito do Programa de 
Apoio ao Associativismo Desportivo de Odivelas 
(PAADO) - Medida 6, a realizar em veículo municipal, no 
dia 2 de Abril de 2011, para deslocação a Castelo Branco, 
com um custo total estimado em €358,18 e no dia 16 de 
Abril de 2011, para deslocação a Tomar, com um custo 
total estimado em €280,18, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2011/2877, de 2011.03.15. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

CLUBE ATLÉTICO DAS PATAMEIRAS 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 

 
Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte, ao 
Clube Atlético das Patameiras, no âmbito do Programa de 
Apoio ao Associativismo Desportivo de Odivelas 
(PAADO) – Medida 6, a realizar em veículo municipal, no 
dia 3 de Abril de 2011, para deslocação a Vilar, com um 
custo total estimado em €146,59, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2011/2919, de 
2011.03.16. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 

PÓVOA DE SANTO ADRIÃO ATLÉTICO CLUBE 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 

 
Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte, ao 
Póvoa de Santo Adrião Atlético Clube, no âmbito do 
Programa de Apoio ao Associativismo Desportivo de 
Odivelas (PAADO) - Medida 6, a realizar em veículo 
municipal, no dia 10 de Abril de 2011, para deslocação a 
Aveiras de Cima, com um custo total estimado em 
€108,26, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2011/2881, de 2011.03.15. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

 

URBANISMO 
 

 
 

REDUÇÃO DE CAUÇÃO PRESTADA PARA A ADEQUADA 
EXECUÇÃO DE URBANIZAÇÃO DO ALVARÁ DE 

LICENÇA DE LOTEAMENTO N.º 01/2007 
PROCESSO N.º 3.618/LO 

 
Redução da Garantia Bancária, prestada para a adequada 
execução das obras de urbanização do alvará de licença de 
loteamento n.º 01/2007, sob a forma de distrate da 
hipoteca voluntária prestada sobre os lotes 14, 15, 16, 17 e 
18, mantendo-se a hipoteca voluntária sobre os lotes 19 e 
20, avaliados em €63.550,76 (sessenta e três mil 
quinhentos e cinquenta euros e setenta e seis euros) e cuja 
avaliação apresenta um valor superior ao estimado para a 
conclusão das obras de urbanização em falta relativas ao 
alvará de licença de loteamento n.º 1/2007 e que se cifra 
em € 59.600 (cinquenta e nove mil e seiscentos euros), de 
acordo com o proposto na informação n.º 12/APV/2011, 
de 2011-03-17, e nos termos da informação técnica a 
folhas 1044 constante do processo n.º 3.618/LO. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO CAUÇÃO 
BAIRRO TRIGACHE NORTE, AUGI I, LOTE 218 

FREGUESIA DE FAMÕES 
 

Substituição de hipoteca legal, constituída sobre o Lote 
218, inserido no Bairro Trigache Norte – AUGI I, 
Freguesia de Famões, pelo depósito caução n.º 11078 
efectuado na Caixa Geral de Depósitos, em nome de João 
Pedro Marques Guedes da Silva, no valor de €2.744,29 
(dois mil, setecentos e quarenta e quatro euros e vinte e 
nove cêntimos), para garantir a boa execução das obras de 
urbanização referentes ao Alvará de Loteamento n.º 
05/2001, de 14 de Maio, de acordo com o proposto na 
informação n.º 032/PC/DRU/DGOU/2011, de 2011-03-
11. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO CAUÇÃO 
BAIRRO CASAL DOS APRÉSTIMOS, LOTE 115 

FREGUESIA DA RAMADA 
 

Substituição de hipoteca legal, constituída sobre o Lote 
115, inserido no Bairro Casal dos Apréstimos, Freguesia 
da Ramada, pelo depósito caução n.º 10867 efectuado na 
Caixa Geral de Depósitos, em nome de Cláudio Manuel 
Correia Remédios, no valor de € 405,00 (quatrocentos e 
cinco euros), para garantir a boa execução das obras de 
urbanização referentes ao Alvará de Loteamento n.º 
11/2001, de 30 de Novembro, de acordo com o proposto 
na informação n.º 034/PC/DRU/DGOU/2011, de 2011-
03-16. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 
 
 

DESPACHOS 
 

 
 
 

PRESIDÊNCIA  
 

 
 

DESPACHO N.º 117/PRES/2011 
 

Assunto: Tolerância de Ponto – Época de Páscoa 
 
Considerando a tradição existente em conceder tolerância 
de ponto nos serviços públicos na época da Páscoa, 
determino, nos termos da competência que me é atribuída 
pela alínea a), do n.º 2, do artigo 68°, da Lei n.º 169/99, de 
18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro, e rectificada pelas declarações de rectificação n.ºs 
4/2002, de 6 de Fevereiro e 9/2002, de 5 de Março, 
alterada pela Lei n.º 67/2007, de 31 de Dezembro, que no 
próximo dia 21 de Abril, seja concedida tolerância de 
ponto a todos os trabalhadores municipais. 
 
Determino, ainda, que a tolerância seja extensiva ao dia 23 
de Abril (sábado de Páscoa), aos trabalhadores municipais 
que exercem funções na Biblioteca Municipal D. Dinis, 
atendendo a que a saída de muitos munícipes para fora da 
área metropolitana de Lisboa, faz prever que a afluência 
de utentes à Biblioteca Municipal, naquele dia, seja muito 
inferior ao habitual. 
 
Ficam excepcionados do presente despacho, os 
trabalhadores da Loja do Cidadão que, pela especificidade 
desse espaço, usufruirão de tolerância de ponto, nos 
termos a acordar entre os trabalhadores e a coordenação 
da loja. 
 
Ficam, igualmente, excepcionados do disposto do 
presente Despacho, os serviços que atento o carácter do 
seu funcionamento, não possam dispensar os seus 
trabalhadores, caso em que os mesmos usufruirão da 
referida dispensa em momento posterior, a acordar com o 
respectivo superior hierárquico. 
 
Solicito, assim, a todos os serviços que prestam 
atendimento ao público que procedam à divulgação deste 
Despacho, afixando-o nas respectivas portas, para que o 
mesmo seja do conhecimento antecipado dos Munícipes. 
 
Odivelas, 11 de Abril de 2011 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

(Susana de Carvalho Amador) 
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DESPACHO N.º 118/PRES/2011 
 

Assunto: Delegação de competências no Vice-Presidente 
da Câmara Municipal, durante o período de férias 
 
Susana de Carvalho Amador, Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, ao abrigo do disposto no artigo 
570 nº 3 da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com as 
alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro, e nos termos do artigo 41º do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 
nº 442/91, de 15 de Novembro, com a redacção dada 
pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro, encontrando-
me ausente por motivo de licença de férias, durante o 
período de 13 a 17 de Abril de 2011, pelo presente 
despacho DESIGNO para me substituir durante o 
referido período, o Vice-Presidente da Câmara Municipal, 
Sr. Vereador Mário Máximo dos Santos, o qual exercerá as 
minhas competências próprias e as que me foram 
delegadas pela Câmara Municipal. 
 
Odivelas, 11 de Abril de 2011  

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

(Susana de Carvalho Amador) 
 
 
 
 

AVISO 
 

 
 

AVISO 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 
Abertura de Período para Discussão Pública 

 
SUSANA DE CARVALHO AMADOR, Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas, torna público nos termos 
e para efeitos do disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei 
nº 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção que lhe foi 
conferida pelo Decreto -Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, e 
na redacção que foi conferida pela Lei n.º 60/07 de 4 de 
Setembro e as alterações do Decreto -Lei n.º 26/10 de 30 
de Março, que terá inicio no 8.º dia útil após a publicação 
deste Aviso no Diário da República, o período de 
discussão pública sobre a proposta de alteração ao alvará 
de loteamento n.º 1/2000 do Bairro Granjas Novas - 
Ramada, pelo prazo de 15 dias. Todos os interessados 
poderão, durante o período de discussão pública, 
consultar e/ou apresentar por escrito, quaisquer 
reclamações à proposta de alteração ao referido alvará. O 
processo estará disponível para consulta no Departamento 
de Gestão Urbanística, sito na Av.ª Amália Rodrigues n.º 
20 – Urbanização da Ribeirada 2675 Odivelas. 
 
 
 
 

Paços do Município, 09 de Março de 2011. 
 

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

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


