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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

1122..ªª  RREEUUNNIIÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  
 
 

RReeaalliizzaaddaa  eemm  2211  ddee  JJuunnhhoo  ddee  22001111  
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

VOTOS DE CONGRATULAÇÃO 
 

 
 

SELECÇÃO NACIONAL DE VELOCIDADE 
PRESTAÇÃO DESPORTIVA DE EXCELÊNCIA 

 
Nos passados dias 18 e 19 de Junho teve lugar em 
Belgrado (Sérvia) o Campeonato da Europa de Canoagem, 
evento no qual esteve presente a Selecção Nacional de 
Velocidade, enquadrada pela Federação Portuguesa de 
Canoagem. 
 
A evolução portuguesa na modalidade, que faz parte do 
programa olímpico, tem sido notória nos últimos anos e 
prova disso são os sucessivos resultados, de grande nível 
desportivo internacional, alcançados por diversos atletas, 
masculinos e femininos. 
 
Os resultados obtidos este fim de semana pelos atletas 
lusos na competição são testemunho desse mesmo 
progresso e a referida “Selecção” terá mesmo alcançado a 
melhor participação de sempre em Campeonatos da 
Europa, ao alcançar 10 em 12 finais possíveis e 
arrecadando 4 medalhas, 1 de Ouro (embarcação K4 
masculino) e 3 de Bronze (embarcações K1 masculino, K1 
feminino e K2 masculino). 
 
Desta forma, a Câmara Municipal de Odivelas e os seus 
Vereadores, expressam a sua satisfação e o seu orgulho 
pelos resultados alcançados pela Selecção Nacional de 
Velocidade no Campeonato da Europa de Canoagem, que 
decorreu em Belgrado, congratulando todos os atletas, 
treinadores e demais agentes desportivos que 
contribuíram para tal sucesso e elevação do bom nome de 
Portugal além fronteiras. 
 
Odivelas, 21 de Junho de 2011 

 
A Presidente e os Vereadores da Câmara Municipal 

 
(Aprovado por unanimidade) 

ANA HORMIGO – MEDALHA DE OURO 
TELMA MONTEIRO – MEDALHA DE BRONZE 

 
No fim-de-semana de 11 e 12 de Junho, Odivelas acolheu 
no seu novel e nobre Pavilhão Multiusos, a Taça do 
Mundo de Judo Feminina, prova do Circuito 
Internacional da União Europeia de Judo, pontuável, quer 
para o ranking mundial da modalidade, quer para o 
apuramento para os Jogos Olímpicos de Londres 2012. 
 
O evento, da responsabilidade organizativa da Federação 
Portuguesa da modalidade e que contou com o apoio da 
Câmara Municipal de Odivelas, saldou-se num elevado 
êxito, em qualquer das duas principais dimensões de 
análise: desportiva assim como organizativa. 
 
Testemunho disso, são também os resultados desportivos, 
globalmente alcançados pelas atletas lusas, com particular 
destaque para as duas medalhadas, Ana Hormigo – 
medalha de ouro, na categoria -48Kg e Telma Monteiro – 
medalha de bronze, na categoria de -57Kg. 
 
Paralelamente, e não menos importante, não deve ser 
esquecido o sucesso organizativo de todo o evento, que 
foi premiado com a pontuação máxima em todos os itens 
de avaliação pela União europeia de Judo, no qual a 
“Federação” assume particular destaque, mas ao qual não 
fica alheio todo o envolvimento e empenhamento dos 
múltiplos técnicos e serviços diversos da Câmara 
Municipal de Odivelas, que deram também o seu forte 
contributo para o primeiro evento desportivo 
internacional realizado no Concelho de Odivelas. 
 
Desta forma, a Câmara Municipal de Odivelas e os seus 
Vereadores, expressam a sua satisfação e o seu orgulho 
pelos resultados alcançados na Taça do Mundo de Judo 
feminina, que decorreu em Odivelas, e sobretudo pela 
excelência desportiva e organizativa patenteada. 
 
Odivelas, 21 de Junho de 2011. 

 
A Presidente e os Vereadores da Câmara Municipal 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

ACTAS 
 

 
 

ACTA DA PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 
Acta da primeira reunião extraordinária da Câmara 
Municipal de Odivelas realizada a 27 de Março de 2009. 
 
(Aprovada por maioria) 
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BIBLIOTECA MUNICIPAL 
 

 
 

ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL 
D. DINIS E RESPECTIVOS PÓLOS 

 
Alteração ao Regulamento da Biblioteca Municipal D. 
Dinis, (Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 
4 de 2007, página 30 e anexo), de acordo com o proposto 
na informação nº interno/2011/6205, de 2011-06-14. 
 
Este assunto carece de apreciação pública pelo prazo de 
30 dias contados a partir da data da sua publicação no 
Boletim Municipal, nos termos do disposto no art.º 118º 
do Código de Procedimento Administrativo. 
 
Documento publicado em anexo. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
 

 
 

CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS 
CAMPANHA COM IDEIAS PRODUÇÃO EVENTOS, UNIPESSOAL 

 
Contratação de prestação de serviços, na modalidade de 
avença, à entidade “Campanha com Ideias Produção 
Eventos, Unipessoal”, para apoio de gestão/dinamização 
da utilização do Pavilhão Multiusos de Odivelas, fixação 
de um prazo de vigência do contrato a celebrar de seis 
meses, com efeitos a partir de 01 de Abril de 2011, de 
acordo com o proposto na informação nº 
interno/2011/5961, de 2011-06-07. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

REVOGAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR 
 

 
 

REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR DE ENCERRAMENTO DO 
ESTABELECIMENTO SITO NA RUA D. JOSÉ I, N.º 226, R/C, 

SERRA DA LUZ, PONTINHA 
 

Ratificar o despacho da Senhora Presidente exarado na 
informação nº interno/2011/6105, de 2011-06-09, de 
autorização da revogação da deliberação de aplicação da 
medida cautelar de encerramento do Estabelecimento 
denominado “Talho Extracarnes”, sito na Rua D. José, n.º 
226, R/c, na Serra da Luz, Pontinha, tomada na Sétima 
Reunião Ordinária da Câmara Municipal, realizada a 12 de 
Abril de 2011, bem como da dispensa da exploradora do 

estabelecimento da apresentação do relatório de medições 
acústicas confirmador da resolução da situação irregular. 
 
(Ratificado por unanimidade) 

 
 
 
 

DERRAMA 
 

 
 

ISENÇÃO DE DERRAMA PARA NOVOS ESTABELECIMENTOS 
QUE FIXEM A SUA SEDE SOCIAL NO 
CENTRO HISTÓRICO DE ODIVELAS 

 
Isenção da Derrama, no ano da constituição, a todas as 
pessoas colectivas que tenham sido criadas em 2011 e 
2012 e que instalem a sua sede social no centro histórico 
de Odivelas, que é composto pelas ruas discriminadas nas 
“Normas regulamentares que visam definir o 
procedimento interno de verificação das condições de 
isenção da Derrama”. Mais se delibera que as empresas 
que forem constituídas entre 1 de Novembro e 31 de 
Dezembro a isenção de derrama seja concedida no ano 
subsequente ao da sua constituição, de acordo com o 
proposto na informação nº interno/2011/6067, de 2011-
06-09. 
 
Este assunto carece de deliberação por parte da Assembleia Municipal 

 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

REVERSÃO DE TERRENOS 
 

 
 

REVERSÃO DOS TERRENOS CEDIDOS EM DIREITO DE 
SUPERFÍCIE AO ODIVELAS FUTEBOL CLUBE 

 
Nos termos e de acordo com a informação dos serviços 
com o n.º interno/2011/6347, de 2011-06-16, com 
despacho da Senhora Presidente, é proposto o seguinte: 
 
Exercer o direito à reversão do: 
 
 - Edifício composto de casas térreas e primeiro andar 
para habitação, com a área de 310 m2, terraço com 60 m2, 
jardim com 390 m2 e pátio com 120 m2, situado na Quinta 
do Porto Pinheiro, em Odivelas, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Odivelas sob o n.º 
32.169, a fls. 967 do Livro B-94, então inscrito na mesma 
Conservatória a favor do Município de Loures, sob o n.º 
57.816, a fls. 85 do Livro G-86 e inscrito na matriz predial 
da Freguesia de Odivelas sob o artigo 488, doado sob 
condição resolutiva pelo Município de Loures ao Odivelas 
Futebol Clube, por escritura outorgada em 01.09.1982, em 
execução da deliberação da Câmara Municipal de Loures 
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de 28.11.1979, homologada pela Assembleia Municipal de 
Loures em reunião de 26.03.1981; 
 
 - Direito de superfície sobre o lote de terreno para 
construção, com a área de 57.435,08 m2, situado na 
Quinta do Porto Pinheiro, em Odivelas, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Odivelas sob o nº 
4452 da Freguesia de Odivelas, e inscrito na mesma 
Conservatória a favor do Município de Odivelas sob a 
apresentação nº 63, de 20.01.2005 e inscrito na matriz 
predial da Freguesia de Odivelas sob o artigo provisório P 
12054 da Freguesia de Odivelas, constituído pelo 
Município de Odivelas a favor do Odivelas Futebol Clube, 
por escritura outorgada em 23.03.2005; 
 
Que os direitos de reversão sejam exercidos, nos termos 
dos respectivos títulos constitutivos dos direitos agora 
revertidos, sem pagamento de qualquer indemnização por 
benfeitorias realizadas. 
 
Que seja cumprida a formalidade de audiência prévia 
prevista no n.º 1 do artigo 101º do Código do 
Procedimento Administrativo, notificando-se a Massa 
Insolvente do Odivelas Futebol Clube, na pessoa do 
respectivo Administrador de Insolvência para se 
pronunciar por escrito, querendo, no prazo de 10 dias 
úteis. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

CONTRATO DE COMODATO 
 

 
 

CONTRATO DE COMODATO A CELEBRAR ENTRE O 
MUNICÍPIO DE ODIVELAS E A CRUZ VERMELHA PORTUGUESA 

 
Contrato de Comodato definitivo, a celebrar entre o 
Município de Odivelas e a Cruz Vermelha Portuguesa, 
pelo presente contrato é comodatada a fracção autónoma 
designada pela letra ”E” correspondente ao rés-do-chão 
do prédio urbano sito na Rua Alzira Beatriz Pacheco, 
freguesia da Póvoa de Santo Adrião, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Odivelas sob a ficha 
490 da freguesia da Póvoa de Santo Adrião e inscrito na 
matriz predial urbana sob o artigo 1586 da mesma 
freguesia, com o valor patrimonial de €89.056,16, a qual se 
destina à instalação de uma creche com berçário, de 
acordo com o proposto na informação nº 
interno/2011/6097, de 2011-04-19, e nos termos da 
minuta de contrato anexa à informação referida. 

 
 

“Contrato de Comodato                       Nº 000/DP/0000 
 
ENTRE  
 

O Município de Odivelas, com sede na Quinta da 
Memória, Rua Guilherme Gomes Fernandes, 2675 
Odivelas, pessoa colectiva com o nº 504 293 125, 
representado pela Presidente da Câmara Municipal, 
Susana de Fátima de Carvalho Amador, casada, natural da 
Freguesia de Alagoa, Concelho de Portalegre, portadora 
do B. I. nº 7740330, emitido em 21/02/2000, com 
domicílio profissional na Rua Guilherme Gomes 
Fernandes – Quinta da Memória, Odivelas, adiante 
designado por Comodante, 
 
e 
 
Cruz Vermelha Portuguesa, pessoa colectiva de direito 
privado e utilidade administrativa, com sede  em 
…………. , com o número de pessoa colectiva 500 745 
749, neste acto representada por …………….., 
………………, …………., natural de ………….., 
portador do B.I. nº ………….., válido até …………….., 
com domicilio profissional na ……………, Lisboa, 
adiante designada por Comodatária, 
 
é celebrado e reciprocamente aceite o presente contrato, o 
qual se rege pelas cláusulas seguintes e, no que for omisso, 
pela legislação aplicável: 

 
Cláusula 1ª 

 
O Comodante é proprietário e legítimo possuidor da 
fracção autónoma designada pela letra ”E” 
correspondente ao rés-do-chão do prédio urbano sito na 
Rua Alzira Beatriz Pacheco, freguesia da Póvoa de Santo 
Adrião, descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Odivelas sob a ficha 490 da freguesia da Póvoa de Santo 
Adrião e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 
1586 da mesma freguesia, com o valor patrimonial de 
€89.056,16.  

 
Cláusula 2ª 

 
Pelo presente contrato é comodatada a fracção autónoma 
melhor identificada na cláusula anterior, a qual se destina à 
instalação de uma creche com berçário.  

 
Cláusula 3ª 

 
O presente contrato é celebrado pelo prazo de 20 anos, 
renovável, por períodos de 5 anos, salvo se qualquer das 
partes o denunciar com pré-aviso de 180 dias 
relativamente à data do seu termo. 

 
Cláusula 4ª 

 
1 - A Comodatária poderá proceder às obras que 
considere úteis e necessárias à prossecução dos fins a que 
se destina a fracção comodatada, desde que previamente 
autorizadas, por escrito, pelo Comodante. 
 
2 – A Comodatária obriga-se a proceder às obras de 
reparação e conservação da fracção comodatada. 
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Cláusula 5ª 
 

As despesas de funcionamento, designadamente água, 
electricidade, limpeza, seguro de recheio, contribuições 
condominiais, telefone e internet são da responsabilidade 
da Comodatária. 

 
Cláusula 6ª 

 
1 - Findo o contrato a fracção comodatada será restituída 
em bom estado de conservação ao Comodante e sem 
direito a qualquer indemnização à Comodatária pelas 
obras por esta realizadas.  
 
2 – A Comodatária poderá levantar as benfeitorias, apenas 
no caso de não provocar detrimento do imóvel, não tendo 
direito a haver o valor delas no caso contrário. 

 
Cláusula 7ª 

 
Para resolução dos litígios emergentes do presente 
contrato será competente o Tribunal da Comarca de 
Loures, com expressa renúncia a qualquer outro. 
 
O presente contrato é feito em duas vias, ficando um 
exemplar em poder de cada uma das partes. 
 
Isento de Imposto de Selo, ao abrigo da al. d), do art. 6º 
da Lei 159/99, de 11 de Setembro alterada pelo DL nº 
287/2003, de 12 de Novembro conjugado com o nº 2 do 
art. 32 do Decreto Regulamentar nº 10/93 de 27 de Abril.  
 
Odivelas, …. de Junho de 2011” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

TRANSFERÊNCIA DE VERBAS 
 

 
 

JUNTAS DE FREGUESIA DA 
PÓVOA DE SANTO ADRIÃO E DE ODIVELAS 

 
Transferência de Verba para as Juntas de Freguesia da 
Póvoa de Santo Adrião e de Odivelas, ao abrigo da Lei 
159/99 de 14 de Setembro, artigo 4º do Decreto-Lei n.º 
144/2008 de 28 de Julho, do valor estimado de € 
13.346,55 (treze mil trezentos e quarenta e seis euros e 
cinquenta e cinco cêntimos), relativamente ao 
ressarcimento dos encargos com as remunerações das 
Assistentes Operacionais, de Janeiro a Agosto do ano 
lectivo de 2010/2011, de acordo com o proposto na 
informação nº interno/2011/6097, de 2011-04-19, e 
conforme consta da informação referida. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 

 

PROTOCOLO ADICIONAL 
 

 
 

ENTRE O MUNICÍPIO DE ODIVELAS E A 
JUNTA DE FREGUESIA DA RAMADA 

 
Protocolo Adicional a celebrar entre o Município de 
Odivelas e a Junta de Freguesia da Ramada, no âmbito do 
Protocolo de Delegação de Competências nas Juntas de 
Freguesia (PDCJF), para transferência de verba no 
montante de 13.118,91 € (treze mil cento e dezoito euros 
e noventa e um cêntimos), para manutenção da Limpeza 
das Vias e espaços Públicos, na Urbanização Jardins da 
Amoreira, Carochia II, Zonas C, E e F, nos Bons Dias, de 
acordo com o proposto na informação nº 
interno/2011/5323, de 2011-05-19, 

 
 

“PROTOCOLO ADICIONAL DE DELEGAÇÃO DE 
COMPETÊNCIAS DE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DAS VIAS 
E ESPAÇOS PÚBLICOS AO ABRIGO da alínea b) do n.º 1 e n.º 
3 do artigo 6.º do PDGJF 
 
Entre: 
 
MUNICÍPIO DE ODIVELAS, pessoa colectiva de direito 
público n.º 504 293 125, 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 DA RAMADA, com sede na Rua 
Vasco Santana, 1 - C, na Ramada, representada pelo seu 
Presidente, Senhor Dr. Francisco Manuel Simas 
Bartolomeu, 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.° 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 __/ __/ ____ (data), 
que se regerá pelas seguintes cláusulas: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA 

 
A Junta de Freguesia da Ramada, obriga-se a manter a 
limpeza das vias e espaços públicos inseridos na 
Urbanização Jardim da Amoreira - Carochia II – Zonas C, 
E e F - Bons Dias - Ramada, cuja extensão da rede viária é 
de 1515 m, definida nas plantas 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). 
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CLÁUSULA TERCEIRA 
 

A Junta de Freguesia da Ramada obriga-se a assegurar a 
limpeza das vias e espaços públicos da respectiva área 
urbana, nomeadamente os descritos no artigo 40º do 
Regulamento de Resíduos Sólidos, Higiene e Limpeza de 
Espaços Públicos. 

 
CLÁUSULA QUARTA 

 
A Junta de Freguesia da Ramada 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 da Ramada obriga-se a permitir que a 
manutenção do espaço seja acompanhada pelos técnicos 
municipais com o objectivo de verificação da sua 
conformidade. 
 
Odivelas, _________ do 2011 

 
A Presidente da Câmara Municipal 

 
O Presidente da Junta de Freguesia” 

 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

EDUCAÇÃO 
 

 
 

MANUAIS ESCOLARES E OUTROS RECURSOS PEDAGÓGICOS 
ALUNOS DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO 

ANO LECTIVO 2011/2012 
 

Proposta de empréstimo de Manuais Escolares e 
atribuição gratuita de outros recursos pedagógicos (fichas) 
aos alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico da Rede Pública 
do Município de Odivelas, para o ano lectivo 2011/2012, 
nos seguintes termos, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2011/5967, de 2011.06.07: 
 
“1ª Fase 
 
A primeira fase do processo de empréstimo de forma 
gratuita de manuais escolares e atribuição gratuita das 
fichas aos alunos a frequentarem as escolas do 1º ciclo do 
ensino básico do Concelho, inicia a partir de 15 de Maio 
com: 
- Levantamento do n.º de alunos a frequentarem os 
2º/3º/4º anos de escolaridade e ainda com a estimativa do 
nº total de alunos que irão frequentar o 1º ano;  
- Seguindo-se até dia 10 de Junho a selecção por parte dos 
Agrupamentos de Escolas dos manuais escolares 
adoptados em cada um deles, por ano de escolaridade. 
  

Recebidos estes elementos, seguir-se-á a abertura do 
procedimento, até 20 de Junho, inerente à aquisição dos 
manuais escolares por editor e respectiva distribuição 
pelos Estabelecimentos de Ensino. Assim sendo, esta fase 
culmina com a distribuição dos manuais escolares e outros 
recursos pedagógicos, pelas Editoras, às 30 escolas do 1.º 
ciclo do Concelho, de acordo com a listagem fornecida 
pela Câmara Municipal de Odivelas, a partir de 30 de 
Julho e até 31 de Agosto, impreterivelmente.  
 
2ª Fase 
 
Com a segunda e última fase, pretende-se a salvaguarda do 
interesse dos alunos provenientes de transferências e 
matrículas tardias, movimento de alunos habitual durante 
o 1º período lectivo, pelo que se propõe uma aquisição de 
serviços para fornecimento de manuais escolares de 
Estudo da Língua Portuguesa, Matemática e Estudo do 
Meio, até final de Novembro de 2011, para todos os anos 
de escolaridade (1º/2º/3º/4º).” 
 
“…para o ano lectivo 2011/2012, estima-se que o 
montante global a despender para a aquisição de Manuais 
Escolares e Outros Recursos Pedagógicos, seja de 
€230.000,00 (Duzentos e trinta mil euros) com IVA à taxa 
em vigor, para um universo estimado de 5.629 alunos, 
distribuídos da seguinte forma: 
 
1.º ano – 1.303 alunos; 
2.º ano – 1.345 alunos; 
3.º ano – 1.526 alunos; 
4.º ano – 1.455 alunos. 
 
Num total de 28.426 manuais escolares e outros recursos 
pedagógicos (fichas) de Língua Portuguesa, Matemática e 
Estudo do Meio.” 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

PROJECTO “BOLSA DE EMPRÉSTIMO DE MANUAIS ESCOLARES” 
ANO LECTIVO 2011/2012 

 
Proposta de Criação do Projecto ”Bolsa de Empréstimo 
de Manuais Escolares”, nos seguintes termos, de acordo 
com o proposto na informação n.º Interno/2011/5967, 
de 2011.06.07: 
 
“Fase 1 – Ano Lectivo 2011-2012, a aquisição dos 
manuais adoptados pelos Agrupamentos de Escolas para 
o 1.º ciclo do ensino básico e informação aos 
Encarregados de Educação e Agrupamentos de Escolas 
do Projecto, bem como da necessidade dos seus 
educandos tratarem os manuais que lhes forem confiados 
com total parcimónia, pois os mesmos serão no final do 
ano lectivo ou durante o decorrer do mesmo em caso de 
transferência ou anulação de matricula, devolvidos à 
guarda do Estabelecimento de Ensino frequentado; 
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Fase 2 - Criação de um sistema de empréstimos local, que 
deve funcionar por período de vigência dos manuais 
escolares, organizado em parceria com os Agrupamentos 
de Escolas do Município de Odivelas; 
 
Antes do início de cada ano lectivo os Agrupamentos de 
Escolas, informarão a Câmara Municipal de Odivelas da 
necessidade de substituição de manuais quer pelo fim da 
sua vigência, quer pela necessidade de reforço e/ou 
substituição dos manuais extraviados ou excessivamente 
danificados ou para fazer face a um número maior de 
alunos inscritos, de modo a adquirir novos.  
 
Por outro lado, as bibliotecas devem ser apetrechadas com 
um stock de cada manual para consulta dos alunos. 
 
Para que tal seja possível, é ainda necessário que não 
sejam resolvidos os exercícios no próprio manual. 
 
Por fim e de modo a acautelar a entrega dos manuais a 
todos os alunos e, ainda de forma a possibilitar a criação 
da “Bolsa de Empréstimo de Manuais Escolares”, será 
distribuída uma ficha individual por escola, para 
preenchimento pelo encarregado de educação do aluno, a 
qual após recepção deverá ser remetida à Câmara 
Municipal pelos agrupamentos de escolas, para efeitos de 
controlo e monitorização do processo.” 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

PLANO DE ACÇÃO SOCIAL E TRANSPORTES ESCOLARES 
 

Alteração do Plano de Acção Social e Transportes 
Escolares (Plano aprovado na 8.ª Reunião Ordinária da 
Câmara Municipal de Odivelas, de 22 de Abril de 2009 - 
Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 
8/2099, de 5 de Maio pág. 12 e anexo), no seu ponto III 
(das Modalidades de Apoio), n.º 1. - Apoios Sócio 
Educativos, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2011/5967, de 2011.06.07.  

 
“Plano de Acção Social e Transportes Escolares 

 
O Plano de Acção Social e Transportes Escolares, 
estabelece e enquadra os critérios e as condições de acesso 
e de atribuição dos apoios municipais, previstos no âmbito 
da Acção Social Escolar e dos Transportes Escolares a 
implementar pela Câmara Municipal de Odivelas a partir 
do ano lectivo 2009/2010. 
 
Este plano tem por base o enquadramento normativo e 
legal em vigor, na área da educação e surge da necessidade 
de uniformizar os critérios e os procedimentos de 
atribuição de apoios socioeducativos e transportes 
escolares, às famílias dos alunos a frequentarem os 
estabelecimentos de ensino do pré-escolar, ensino básico, 
secundário e profissional, da rede pública do concelho, de 
modo a garantir uma maior eficácia na implementação das 

medidas da Acção Social Escolar e uma resposta social 
mais equitativa. 
 
Considerando: 
- O princípio da universalidade, obrigatoriedade e 
gratuitidade do ensino básico, preconizados pela 
Constituição da República e pela Lei de Bases do Sistema 
Educativo (Lei 46/86 de 14 de Agosto); 
 
- O regime geral da educação pré-escolar, estabelecido na 
Lei Quadro n.º 5/97 de 10 de Fevereiro e o principio da 
comparticipação do Estado nas componentes de apoio à 
família, de acordo com as condições socioeconómicas das 
famílias; 
 
- A transferência de atribuições e competências em 
matéria de Acção Social e Transportes Escolares, para os 
municípios, previstas na Lei 159/99 de 14 de Setembro e 
na Lei 169/99 de 18 de Setembro e respectiva legislação 
de desenvolvimento (Lei nº 13/2006 de 17 de Abril, 
Decreto-Lei 299/84 de 5 de Setembro, Decreto-Lei nº 
399-A/84 de 28 de Dezembro e no Decreto-Lei 144/2008 
de 28 de Julho); 
 
- A criação de um título de transporte designado de passe 
escolar “passe 4_18@escola.tp” previsto no Decreto-Lei 
186/2008 de 19 de Setembro, destinado aos estudantes do 
ensino não superior, dos 4 aos 18 anos, e regulamentado 
através da Portaria nº 138/2009 de 3 de Fevereiro; 
 
- A definição de apoios especializados a prestar na 
educação pré-escolar e nos ensinos básico e secundário da 
rede pública, particular e cooperativo, destinados aos 
alunos com necessidades educativas especiais, 
regulamentado pelo Decreto-Lei nº 3/2008 de 7 de 
Janeiro; 
 
- A atribuição e o funcionamento das medidas de Acção 
Social Escolar, enquanto modalidades de apoio e 
complemento educativo, previstas no Despacho 20 
956/2008 de 11 de Agosto e no Decreto-Lei 55/2009 de 2 
de Março, da responsabilidade e competência partilhada 
entre a administração central e os municípios. 
  
Partindo destes pressupostos, tendo presente os princípios 
gerais da equidade, da discriminação positiva e da 
solidariedade social, bem como a realidade 
socioeconómica das famílias e da população escolar do 
Município de Odivelas, a promoção de medidas de apoio 
e complemento socioeducativo, destinadas à população 
escolar carenciada traduzem-se no objectivo central da 
intervenção municipal na área da Educação. 
 
A definição de um Plano de Acção Social e de 
Transportes Escolares afigura-se a montante, como um 
instrumento fundamental, para a simplificação do 
processo de identificação das modalidades de apoio e da 
atribuição dos subsídios. A jusante este plano contribui, 
para a promoção da igualdade de oportunidades no acesso 
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e sucesso escolar e no combate à exclusão social, 
garantido o princípio da solidariedade e equidade social.  

 
 
I 

(Dos Objectivos) 
• Promover medidas de discriminação positiva e 
de combate à exclusão social; 
• Promover a igualdade de oportunidades no 
acesso e sucesso escolar; 
• Promover medidas de discriminação positiva 
face à integração das crianças e jovens com deficiência; 
• Prevenir o insucesso e o abandono escolar; 
• Assegurar a progressiva gratuitidade do ensino 
básico; 
• Integrar as políticas sociais articulando-as com as 
políticas de Apoio à Família; 
• Uniformizar as medidas de acção social escolar, 
para as crianças que frequentam a educação pré-escolar e 
os alunos do ensino básico, secundário e profissional. 

 
 
II 

(Dos Destinatários) 
As crianças e jovens que frequentam a educação pré-
escolar e os ensinos básico, secundário e profissional em 
estabelecimentos de ensino públicos ou particulares e 
cooperativos em regime de contrato de associação, 
dependendo da modalidade de apoio. 

 
 

III 
(Das Modalidades de Apoio) 

1. Apoios Socioeducativos: 
a) Manuais Escolares – Traduz-se no empréstimo de 
manuais escolares a todos os alunos que frequentem as 
escolas do 1.º ciclo do ensino básico do Concelho, 
independentemente da situação sócio-económica do seu 
agregado familiar; 
 
b) Outros Recursos Pedagógicos - Traduz-se na atribuição 
gratuita de outros recursos pedagógicos a todos os alunos 
que frequentem as escolas do 1.º ciclo do ensino básico do 
Concelho, independentemente da situação sócio-
económica do seu agregado familiar; 
 
c) Auxílios Económicos – consiste na atribuição de apoio 
aos alunos que frequentem as escolas do 1.º ciclo do 
ensino básico do Concelho, cuja situação socioeconómica 
determina a necessidade de comparticipação das despesas 
com a aquisição de material escolar, recurso essencial para 
o prosseguimento da escolaridade; 
 
d) Tecnologias de Apoio - consiste na atribuição de um 
subsídio aos alunos que frequentem as escolas do 1.º ciclo 
do ensino básico do Concelho, destinado a comparticipar 
a aquisição de dispositivos facilitadores de aprendizagem, 
destinados a melhorar a funcionalidade e a reduzir a 
incapacidade dos alunos com Necessidades Educativas 
Especiais. 

2.Componente de Apoio à Família: 
a) Refeições Escolares – traduz-se na oferta do serviço de 
refeições, saudáveis, equilibradas e adequadas às 
necessidades da população escolar, em refeitórios 
escolares, e, na comparticipação do custo das refeições de 
acordo com, a situação socioeconómica dos agregados 
familiares, das crianças e alunos que frequentem os 
estabelecimentos de ensino do 1.º ciclo e do pré-escolar 
da rede pública do Concelho de Odivelas; 
 
b) Prolongamento de Horário na Educação Pré-Escolar – 
traduz-se na comparticipação do custo da mensalidade, 
paga pelas famílias, para as crianças frequentarem os 
prolongamentos de horário na educação pré-escolar, e, 
tem por base a situação socioeconómica dos agregados 
familiares; 
 
3. Transportes Escolares – consiste na oferta do serviço 
de transporte escolar, aos alunos que frequentem o ensino 
básico, secundário e profissional no estabelecimento de 
ensino mais próximo da sua área de residência, e, cuja 
distância se situe a mais de 4Km (com refeitório) e 3Km 
(sem refeitório), calculado a partir do percurso mais curto 
por estrada entre a residência e a escola. 

 
 

IV 
(Dos Escalões de Rendimento e Apoio) 

1.O acesso aos benefícios decorrentes das modalidades de 
apoio no âmbito da acção social escolar, previstos no 
presente Plano de Acção Social e de Transportes 
Escolares, bem como o seu carácter gratuito ou 
comparticipado, são determinados em função da situação 
socioeconómica dos agregados familiares dos alunos; 
 
2.Para efeitos de apuramento da situação socioeconómica 
dos alunos, considera-se o respectivo posicionamento do 
agregado familiar num determinado escalão de 
rendimento e no correspondente escalão de apoio, para 
atribuição do abono de família, em conformidade com o 
estipulado no Decreto-Lei nº 176/2003 de 2 de Agosto; 
 
3.A correspondência entre os escalões de rendimento, 
bem como a atribuição diferenciada dos apoios, são 
determinados por diploma legal a publicar anualmente 
pelo Ministério da Educação. 

 
 
V 

(Do Processo de Candidatura) 
1.A candidatura às diferentes modalidades de apoio faz-se 
através do preenchimento e entrega dos Formulários de 
Candidatura específicos, que a Câmara Municipal de 
Odivelas enviará ao agrupamento de escolas ou escola não 
agrupada que o beneficiário frequenta, a partir do início de 
Janeiro, excepto no que se refere aos Transportes 
Escolares (vide normas específicas); 
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2.Os formulários de candidatura encontram-se, 
igualmente, disponíveis no Site da Câmara Municipal de 
Odivelas em www.cm-odivelas.pt; 
 
3.Os agrupamentos de escolas responsabilizam-se por 
efectuar a respectiva e atempada divulgação das condições 
de candidatura aos potenciais beneficiários da acção social 
escolar, bem como do resultado do processo de 
candidatura; 
 
4.Os Formulários deverão ser pedidos nos 
estabelecimentos de ensino, devidamente preenchidos e 
entregues nos Serviços de Acção Social Escolar (SASE), 
do agrupamento de escolas, serviço a quem compete a 
instrução do processo de candidatura, tendo por base a 
análise da condição socioeconómica do agregado familiar 
dos alunos, nomeadamente o posicionamento do 
agregado familiar nos escalões de rendimento para a 
atribuição do abono de família, nos termos do Decreto-
Lei nº 176/2003 de 2 de Agosto; 
 
5.Os Formulários de Candidatura acompanhados dos 
respectivos comprovativos (cópia do documento emitido 
pelo serviço competente da Segurança Social ou, quando 
se trate de trabalhador da Administração Pública, pelo 
serviço processador) da situação socioeconómica do 
agregado familiar, constituem parte integrante do processo 
individual do aluno, pelo que deverão ficar arquivados no 
SASE do agrupamento de escolas; 
 
6.Após recepção e validação das candidaturas pelo SASE, 
os agrupamentos de escolas enviarão à Câmara Municipal 
de Odivelas geral@cm-odivelas.pt em suporte digital o 
formulário específico devidamente preenchido; 
 
7.Após recepção e validação do Formulário/Boletim de 
Candidatura aos Transportes Escolares, o SASE deverá 
remeter o original para a Câmara Municipal de Odivelas 
em suporte físico, acompanhado de cópia do 
posicionamento do agregado familiar nos escalões de 
rendimento, para a atribuição do abono de família; cópia 
do comprovativo de morada de residência do aluno e a 
Declaração obrigatória da escola, no caso dos alunos que 
não tenham vaga, área de estudo ou curso no 
estabelecimento de ensino mais próximo da residência; 
 
8.Após recepção e processamento do respectivo apoio 
socioeducativo pela Câmara Municipal de Odivelas, será 
remetida uma listagem em formato digital ao agrupamento 
de escolas por modalidade de apoio, com os alunos 
incluídos. No caso específico dos Transportes Escolares, 
será remetida ao estabelecimento de ensino a listagem dos 
alunos admitidos e excluídos. 

 
 

VI 
(Das Situações Excepcionais de Candidatura) 

1.No que se refere à confirmação da situação 
socioeconómica das crianças confiadas pela Segurança 
Social a famílias de acolhimento, considera-se para efeitos 

de Candidatura o posicionamento nos escalões de 
rendimento, para a atribuição do abono de família do 
agregado familiar de acolhimento; 
 
2.Poderão ainda candidatar-se às modalidades de apoio, os 
alunos pertencentes a agregados familiares que não 
disponham de um título válido para a entrada, 
permanência ou residência em território nacional, 
matriculados condicionalmente, desde que comprovem 
junto do respectivo estabelecimento de ensino, que se 
encontram em condições de ser integrados nos escalões 
de rendimento do abono de família, a que correspondem 
os escalões de apoio que conferem direito a esse 
benefício, conforme previsto nos pontos 1 e 2 do artigo 
33º do Decreto-Lei 55/2009 de 2 de Março. 

 
 

VII 
(Das Disposições Finais) 

1.Em caso de dúvida sobre o posicionamento dos 
agregados familiares nos escalões de rendimentos, cabe ao 
agrupamento de escolas ou escolas não agrupadas 
desenvolver as diligências necessárias ao apuramento da 
condição socioeconómica das famílias, bem como 
prevenir e corrigir situações de usufruto indevido; 
 
2.A título excepcional, fica à consideração dos 
agrupamentos de escolas ou escolas não agrupadas 
prestar, a título provisório, os apoios socioeducativos 
previstos no presente Plano, até à tomada de decisão da 
entidade competente, quanto à atribuição do respectivo 
benefício; 
 
3.Para os efeitos estabelecidos no presente Plano de 
Acção Social e Transportes Escolares, presume-se que os 
destinatários (e/ou seus agregados familiares) do mesmo 
tomaram conhecimento do seu conteúdo, com o qual 
concordam e se obrigam a cumprir. 

 
 
 

ANEXO I 
Acção Social Escolar 

 
A – Normas dos Apoios Socioeducativos 

 
I 

(Do Objecto) 
As presentes Normas regulam as condições de atribuição 
de subsídios de Auxílios Económicos e de Tecnologias de 
Apoio. 

 
 
II 

(Da Natureza) 
1.O apoio em Auxílios Económicos traduz-se: 
a. no empréstimo de manuais escolares a todos os alunos 
do 1.º ciclo do ensino básico que frequentem os 
estabelecimentos de ensino da rede pública, 



 
 
 
 

Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
 

 
Ano XII - N.º 12 5 de Julho de 2011 15 

 

independentemente da situação sócio-económica dos seus 
agregados familiares; 
 
b. na oferta gratuita de outros recursos pedagógicos a 
todos os alunos do 1.º ciclo do ensino básico que 
frequentem os estabelecimentos de ensino da rede 
pública, independentemente da situação sócio-económica 
dos seus agregados familiares;  
 
c. na atribuição de um subsídio pecuniário destinado a 
comparticipar anualmente a aquisição de material escolar 
para os alunos carenciados. 
 
2.O apoio em Tecnologias de Apoio, traduz-se na 
atribuição de um subsídio destinado a comparticipar 
anualmente a aquisição de dispositivos facilitadores da 
funcionalidade e redutores da incapacidade dos alunos 
com Necessidades Educativas Especiais (NEE), com 
programa educativo individual, definido nos termos do 
Decreto-Lei Nº 3/2008 de 7 de Janeiro; 
 
3.São considerados para efeitos de atribuição do apoio 
referido no número anterior, os recursos pedagógicos de 
apoio complementar, devidamente identificados e 
justificados no programa educativo individual do aluno, 
definido pela equipa de Educação Especial. 

 
 

III 
(Dos Beneficiários) 

1.São beneficiários dos Auxílios Económicos, previstos na 
alínea a) do ponto 1 do número anterior todos os alunos 
que frequentem o 1º ciclo do ensino básico da rede 
pública; 
 
2.São beneficiários dos Auxílios Económicos, previstos na 
alínea b) do ponto 1 do número anterior os alunos do 1º 
ciclo do ensino básico, cujos agregados familiares se 
encontrem incluídos no 1.º e 2.º escalões de atribuição de 
abono de família; 
 
3.São beneficiários das Tecnologias de Apoio, previstas no 
ponto 3 do número anterior, os alunos do 1º ciclo do 
ensino básico, com NEE e com programa educativo 
individual, que frequentem modalidades específicas de 
educação. 

 
 

IV 
(Dos Escalões de Acesso) 

1.O acesso aos apoios socioeducativos é determinado 
pelos escalões de rendimento e pelo nível de ensino: 
 
a)Podem aceder ao subsídio de auxílios económicos, 
todos os alunos carenciados do 1º e 2º escalões de 
rendimento, que frequentem o 1º ciclo do ensino básico e 
que sejam portadores de declaração emitida pelo serviço 
competente;   
 

b)Podem aceder ao subsídio destinado a comparticipar as 
tecnologias de apoio, os alunos com Necessidades 
Educativas Especiais de carácter permanente, integrados 
em qualquer dos escalões de rendimento, com programa 
educativo individual e que frequentem o 1º ciclo do 
ensino básico da rede pública; 

 
 
V 

(Dos Prazos de Candidatura) 
1.O prazo limite para a recepção das candidaturas aos 
apoios socioeducativos, nos agrupamentos de escolas, 
termina a 15 de Junho; 
 
 2.Os Formulários específicos devidamente preenchidos 
deverão dar entrada na Câmara Municipal de Odivelas até 
dia 12 de Julho; 
 
3.Considerando as mobilidades que ocorrem no sistema 
educativo durante o 1º período lectivo, estabelecem-se 
dois prazos suplementares de candidatura a decorrer entre 
15 de Julho e 30 de Setembro e entre 1 de Outubro e 30 
de Novembro. 

 
 

VI 
(Das Comparticipações Financeiras) 

1.O valor do subsídio de auxílios económicos destinado à 
aquisição de material escolar, a atribuir aos alunos é fixado 
anualmente pela Câmara Municipal de Odivelas; 
 
2.O valor do subsídio destinado a comparticipar a 
aquisição de tecnologias de apoio, a atribuir aos alunos 
com NEE, é fixado anualmente pela Câmara Municipal de 
Odivelas, tendo como referência o cálculo do valor médio 
dispendido com a atribuição de auxílios económicos. 

 
 

B – Normas da Componente de Apoio à Família 
 
I 

(Do Objecto) 
As presentes normas regulam as condições de acesso à 
componente de apoio à família, nas vertentes de Refeições 
Escolares aos alunos do pré-escolar e do 1.º ciclo do 
ensino básico da rede pública, e de Prolongamento de 
Horário na educação pré-escolar. 

 
 
II 

(Da Natureza) 
1. Refeições Escolares 
a)O apoio alimentar traduz-se no fornecimento de uma 
refeição a todos os alunos que frequentam as escolas do 
1.º ciclo do ensino básico e dos jardins-de-infância da rede 
pública do Concelho, independentemente das condições 
socioeconómicas dos seus agregados familiares;  
 
b)A permanência efectiva das crianças e alunos nos 
estabelecimentos de ensino pretende-se acompanhada do 
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fornecimento de uma refeição quente, saudável e 
equilibrada; 
 
c)A refeição é fornecida mediante a apresentação de uma 
senha de refeição, adquirida semanal, quinzenal ou 
mensalmente, directamente à empresa, que fornece o 
serviço, em horário a definir pelo estabelecimento de 
ensino, para o efeito; 
 
d)As facturas comprovativas da aquisição das senhas de 
refeição deverão ser solicitadas à empresa, no acto da 
aquisição; 
 
e)Nas unidades com confecção própria, e a título 
excepcional, poderá ser adquirida senha de refeição no 
próprio dia e até às 9h:30m; 
 
f)Nas unidades de transporte das refeições, a senha de 
refeição deverá ser entregue no dia útil imediatamente 
anterior ao dia a que se respeita; 
 
g)Se existir aviso prévio da falta do aluno, a senha de 
refeição não perderá validade; 
 
h)A ementa é semanal, não devendo ser alterada, salvo em 
situações excepcionais e devidamente fundamentadas, 
designadamente por razões de ordem cultural e religiosa 
(documento assinado pelo encarregado de educação) e por 
motivos de saúde pontuais (documento assinado pelo 
encarregado de educação) e permanentes (obrigatoriedade 
de apresentação de atestado médico); 
 
i)Questões relacionadas com a qualidade e quantidade das 
refeições e o funcionamento do serviço, deverão ser 
encaminhadas para a Coordenação de Estabelecimento de 
Ensino, que as articulará com o serviço competente da 
Câmara Municipal de Odivelas; 
 
j)O refeitório escolar encontra-se encerrado nas 
interrupções lectivas e férias escolares. 
 
2. Prolongamento de Horário – Educação Pré-Escolar 
a)O prolongamento de horário, traduz-se na oferta de 
actividades de animação, destinadas a adaptar os tempos 
de permanência das crianças no Jardim-de-Infância às 
necessidades das famílias; 
 
b)O prolongamento de horário assegura o 
acompanhamento e promove a ocupação das crianças 
antes e/ou depois das actividades educativas, nos tempos 
lectivos e ou durante os períodos de interrupção lectiva, 
num período máximo de 11 meses por ano; 
 
c)A planificação das actividades de animação e apoio a 
desenvolver no âmbito do prolongamento de horário, 
deverão ter em consideração as necessidades das famílias, 
e deverão ser comunicadas aos encarregados de educação 
no momento da inscrição no jardim-de-infância; 
 

d)A inscrição nas actividades de prolongamento de 
horário é facultativa, todavia uma vez efectuada a 
inscrição da criança, a frequência é obrigatória. 

 
 

III 
(Dos Beneficiários) 

1. São beneficiários da Componente de Apoio à Família: 
a) Refeições Escolares – Todos os alunos dos 
estabelecimentos de ensino do 1.º ciclo do ensino básico e 
jardins-de-infância da rede pública do Concelho de 
Odivelas; 
 
b) Prolongamento de Horário no Pré-Escolar – Todas as 
crianças com idades compreendidas entre os 3 anos e a 
idade de ingresso no 1.º ano do 1.º ciclo do ensino básico, 
que frequentem os estabelecimentos de educação pré-
escolar da rede pública do Concelho de Odivelas. 

 
 

IV 
(Dos Escalões de Apoio) 

1. Os escalões de apoio são definidos de acordo com o 
posicionamento dos agregados familiares para efeitos de 
atribuição do abono de família: 
a)Escalão A – alunos cujos agregados familiares se 
encontrem no 1.º escalão para efeitos de abono de família; 
 
b)Escalão B – Alunos cujos agregados familiares se 
encontrem no 2.º escalão para efeitos de abono de família; 
 
c)Escalão C – Alunos cujos agregados familiares se 
integrem nos restantes escalões para efeitos de atribuição 
de abono de família. 

 
 
V 

(Das Comparticipações Financeiras) 
1. Refeições Escolares 
a)A Câmara Municipal de Odivelas comparticipa todas as 
refeições fornecidas em refeitórios escolares, sendo que a 
comparticipação no custo da refeição tem subjacente a 
diferença entre o valor real da refeição e o preço a pagar 
pelos alunos, fixado anualmente pela Câmara Municipal de 
Odivelas, em conformidade com o diploma legal 
publicado pelo Ministério da Educação; 
 
b)Comparticipação das famílias: 
Escalão A – isenção do pagamento da refeição; 
Escalão B – pagamento de 50% do valor fixado para 
aquisição da senha de refeição; 
Escalão C – pagamento do valor fixado para aquisição da 
senha de refeição. 
 
c)Comparticipação da Câmara Municipal de Odivelas: 
Escalão A – pagamento do valor real da refeição; 
Escalão B – pagamento da diferença entre o valor real da 
refeição e o valor pago pelo aluno, nos termos 
estabelecidos da alínea b) do número anterior, para o 
Escalão B; 



 
 
 
 

Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
 

 
Ano XII - N.º 12 5 de Julho de 2011 17 

 

Escalão C – pagamento da diferença entre o valor real da 
refeição e o valor pago pelo aluno, nos termos 
estabelecidos da alínea b) do número anterior, para o 
Escalão C. 
 
2. Prolongamento de Horário – Educação Pré-Escolar 
a)A Câmara Municipal de Odivelas comparticipa o 
Prolongamento de Horário na educação pré-escolar, de 
todas as crianças que frequentem os estabelecimentos de 
ensino pré-escolar da rede pública do Concelho; 
 
b)A Câmara Municipal de Odivelas comparticipa a 
diferença entre o valor máximo de referência, estabelecido 
anualmente pela Câmara Municipal para o custo do 
serviço, e, o valor a pagar pelas crianças em função do 
escalão de rendimento do agregado familiar; 
 
c)Sempre que o custo do serviço exceda o valor máximo 
de referência mensal, a diferença será integralmente 
suportada pelas famílias; 
 
d)A comparticipação financeira atribuída pela Câmara 
Municipal de Odivelas será definida por referência aos 
escalões de comparticipação definidos no número 2 da 
alínea b); 
 
e)Comparticipação da família (por criança): 
Escalão A – comparticipação de 0% do valor máximo de 
referência; 
Escalão B – comparticipação de 35% do valor máximo de 
referência; 
Escalão C – comparticipação de 75% do valor máximo de 
referência; 
 
f)Comparticipação da Câmara Municipal de Odivelas (por 
criança): 
Escalão A: comparticipação de 100% do valor máximo de 
referência; 
Escalão B: comparticipação de 65% do valor máximo de 
referência; 
Escalão C: comparticipação de 25% do valor máximo de 
referência. 

 
 

VI 
(Dos Prazos de Candidatura) 

1.O prazo para a recepção das candidaturas aos apoios, 
previstos no âmbito da Componente de Apoio à Família, 
nos agrupamentos de escolas, termina a 15 de Junho; 
 
2.Os Formulários específicos devidamente preenchidos 
deverão dar entrada na Câmara Municipal de Odivelas até 
dia 12 de Julho; 
 
3.Situações não previstas, pedidos de candidatura 
apresentados em data posterior à definida nos pontos 1 e 
2 do presente artigo, decorrentes das mobilidades que 
ocorrem no sistema educativo ao longo do ano lectivo, 
mas também da ocorrência de eventuais alterações aos 
escalões de rendimento dos agregados familiares, deverão 

ser devidamente justificadas e remetidas em requerimento 
escrito à Câmara Municipal de Odivelas, que 
posteriormente decidirá caso a caso. 

 
 
 

ANEXO II 
Normas de Transportes Escolares 

 
Nos termos do Decreto-Lei nº 186/2008 de 19 de 
Setembro e da Portaria nº 138/2009 de 3 de Fevereiro, 
são definidas as condições de atribuição de um novo título 
de transporte, alternativo ao transporte escolar, designado 
de passe 4_18@escola.pt, e destinado aos estudantes dos 
4 aos 18 anos, que não beneficiem na deslocação casa 
escola, do Transporte Escolar atribuído pela Câmara 
Municipal, no âmbito do Decreto-Lei nº 299/84 de 5 de 
Setembro.  
 
Com a atribuição desta modalidade de passe os alunos 
beneficiam de uma redução de 50% no preço do título de 
transporte e no cartão de suporte ao passe 
4_18@escola.pt, desde que o mesmo seja utilizado na 
deslocação casa escola. 
 
A Câmara Municipal de Odivelas, consciente da 
importância que a atribuição do apoio em transportes 
escolares assume na vida social e educativa das 
populações, tem adequado a oferta do serviço de 
transportes escolares às necessidades dos alunos, através 
da implementação de soluções mais ajustadas à realidade 
social e económica local. 
 
Assim, em alternativa ao passe 4_18@escola.pt e, nos 
termos do exposto no ponto 4 e 6 do artigo 25º do 
Decreto-Lei 55/2009 de 2 de Março, que determina que o 
acesso ao serviço de transportes escolares é gratuito para 
os alunos do ensino básico, podendo ser comparticipado 
para o ensino secundário, a Câmara Municipal de Odivelas 
com o objectivo de descriminar positivamente os alunos, 
oriundos de agregados familiares mais desfavorecidos, 
abrangidos pela Acção Social Escolar (ASE), para efeitos 
das presentes Normas de Atribuição de Transportes 
Escolares, determina a comparticipação de 100% do valor 
do passe escolar, para os alunos do ensino secundário 
abrangidos pelo ASE. 

 
 
I 

(Âmbito do Serviço de Transporte Escolar) 
É da competência da Câmara Municipal de Odivelas a 
oferta de um serviço de transporte escolar entre o local de 
residência e o estabelecimento de ensino básico, 
secundário, profissional, oficial ou particular e cooperativo 
com contrato de associação e paralelismo pedagógico, que 
os alunos frequentam, quando residam a mais de 4km ou 
3km dos estabelecimentos de ensino, respectivamente 
com ou sem refeitório. 
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II 
(Alunos Abrangidos – Critérios de Atribuição) 

Têm direito aos Transportes Escolares, os alunos que: 
 
1.Frequentem o ensino básico, secundário e profissional 
no estabelecimento de ensino mais próximo da sua 
residência, e cuja distância se situe a mais de 4Km (com 
refeitório) e 3Km (sem refeitório), calculado a partir do 
percurso mais curto por estrada entre a casa e a Escola; 
 
2.Frequentem o ensino básico, secundário e profissional 
em escolas fora da área de residência, por falta de vaga, 
área de estudo ou curso na escola mais próxima da 
residência; 
 
3.Frequentem o ensino básico e que sejam abrangidos pela 
Acção Social Escolar (A.S.E.), que efectuem percursos de 
risco no acesso à escola, decorrentes de problemas 
estruturais da rede viária ou questões de segurança que 
ponham em risco a integridade física dos alunos (ausência 
de passeios, ausência de passadeiras, fluxo de tráfego 
intenso e ausência de sinalização vertical), desde que esta 
se situe a mais de 1,500Km de distância; 
 
4.Frequentem o ensino básico, secundário e profissional e 
que sejam portadores de deficiência com dificuldades de 
locomoção e que necessitem de se deslocar para 
frequência de modalidades de educação especial, ou que 
frequentem Turmas de Currículos Alternativos; 
 
5.Frequentem o ensino básico, secundário e profissional 
em situação de estágio profissional no âmbito de respostas 
educativas profissionalizantes, sendo que para efeitos de 
atribuição de transportes escolares, se considera que a 
entidade integradora do estágio é equiparada a 
estabelecimento de ensino. 

 
 

III 
(Modalidades de Apoio e Destinatários) 

1.Será comparticipada a totalidade do valor do passe 
escolar (100%), entre Setembro e Junho aos alunos que: 
 
a)Frequentem o ensino básico, dentro da escolaridade 
obrigatória e que completem os 16 anos até 31 de 
Dezembro do ano lectivo em curso, desde que residam a 
mais de 3km ou 4Km (sem ou com refeitório, 
respectivamente) da escola mais próxima; 
 
b)Frequentem o ensino secundário e profissional, desde 
que residam a mais de 3km ou 4Km (sem ou com 
refeitório, respectivamente) da escola mais próxima e 
desde que abrangidos pelo ASE; 
 
c)Frequentem o ensino básico, secundário e profissional e 
que sejam portadores de deficiência com dificuldades de 
locomoção e que necessitem de se deslocar para 
frequência de modalidades de educação especial, ou que 
frequentem Turmas de Currículos Alternativos, desde que 
não tenham outro apoio em transporte; 

d)Frequentem o 1.º, 2.º e 3º ciclos do ensino básico, desde 
que abrangidos pelo ASE, e que efectuem percursos de 
risco no acesso à escola, nos termos do ponto 3 do artigo 
II, das presentes Normas. 
 
2.Será comparticipada a totalidade do valor do passe 
escolar (100%), entre Setembro e Julho (sempre que o 
terminus do curso ocorra durante o mês de Julho) aos 
alunos que: 
 
a) Frequentem o ensino básico, secundário e profissional 
em situação de estágio profissionalizante e desde que 
abrangidos pelo A.S.E., nos termos do ponto 5 do artigo 
II, alínea das presentes Normas. 

 
 

IV 
(Procedimentos e Prazos – Escolas Dentro do Concelho) 
1 – Para as escolas do ensino básico, secundário e 
profissional situadas dentro do Concelho, os processos de 
candidatura, deverão ser instruídos pelos estabelecimentos 
de ensino, de acordo com os seguintes procedimentos: 
 
a) A Câmara Municipal de Odivelas enviará a todos os 
estabelecimentos de ensino referidos em epígrafe, os 
Boletins de Candidatura aos Transportes Escolares, bem 
como as presentes Normas, até 15 de Junho; 
 
b) O estabelecimento de ensino é responsável no acto da 
matrícula e/ou renovação pela divulgação atempada aos 
alunos das condições de candidatura aos benefícios dos 
Transportes Escolares;  
 
c) No caso de transferência dos alunos para 
Estabelecimentos de Ensino fora do Concelho, o 
Estabelecimento é responsável por informar os 
encarregados de educação que os alunos podem continuar 
a usufruir do subsídio de Transportes Escolares, nos 
termos do artigo 5.º, das presentes Normas; 
 
d) Nos termos do ponto 6 do artigo 3º do Decreto-Lei nº 
186/2008 de 19 de Setembro e do ponto 1 do artigo 3º da 
Portaria nº 138/2009 de 3 de Fevereiro, compete a cada 
estabelecimento de ensino a organização do processo de 
acesso ao transporte escolar, por parte dos seus alunos, 
bem como a emissão de declaração de matricula, segundo 
o modelo constante do anexo da referida Portaria;  
 
e) No caso de alunos que mudem de residência e dos que 
não têm vaga no estabelecimento de ensino mais próximo, 
é obrigatória a junção de Declaração com a respectiva 
justificação ao Boletim de Candidatura; 
 
f) O estabelecimento de ensino deverá prestar todas as 
informações aos Candidatos e Encarregados de Educação, 
confirmar as informações constantes dos Boletins e 
declarações, anexar obrigatoriamente cópia do 
comprovativo da Segurança Social em como os alunos são 
abrangidos pelo A.S.E, bem como informar os candidatos 
sobre o resultado do processo de candidatura; 
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g) Posteriormente os Boletins de Candidatura serão 
enviados para a Câmara Municipal de Odivelas, através do 
órgão de Administração e Gestão do Estabelecimento de 
Ensino, dentro dos prazos definidos nas presentes 
Normas; 
 
h) Os estabelecimentos de ensino providenciarão a 
requisição das senhas de passe, à transportadora local ao 
longo do ano lectivo (Setembro a Junho, extensível até 
Julho, no caso dos Estágios Profissionais), após recepção 
da listagem dos alunos do ensino básico, que completem 
os 15 anos até 31 de Dezembro do ano lectivo em curso, 
alunos do ensino secundário e profissional abrangidos 
pelo A.S.E., e alunos portadores de deficiência; 
 
i) Os Estabelecimentos de Ensino enviarão todos os 
meses à Câmara Municipal de Odivelas o mapa de 
requisição e devolução de senhas; 
 
j) A Câmara Municipal de Odivelas, de acordo com os 
critérios estabelecidos no artigo II, avaliará as candidaturas 
e dará conhecimento da decisão à Escola. 
 
2 – Prazos de recepção dos processos de candidatura: 
a) Os Boletins de Transporte Escolar deverão dar entrada 
na Câmara Municipal de Odivelas obrigatoriamente até 30 
de Setembro para os alunos do ensino básico e até 30 de 
Outubro para os alunos do ensino secundário e 
transferidos do básico, sob pena de serem indeferidos;  
 
b) Os Boletins de Transporte Escolar são 
obrigatoriamente preenchidos e instruídos com o 
comprovativo de morada da residência do aluno e o 
comprovativo do A.S.E., ficando os serviços competentes 
da escola, responsáveis pela confirmação das informações 
prestadas, bem como, pelo cumprimento do prazo 
referido; 
 
c) Os formulários incorrectamente preenchidos, serão 
devolvidos à escola para suprimento das falhas e posterior 
envio à Câmara Municipal de Odivelas, no prazo máximo 
de 10 dias úteis após a devolução, sob pena de serem 
indeferidos. 

 
 
V 

(Procedimentos e Prazos – Escolas Fora do Concelho) 
1 - Para as Escolas situadas fora do Concelho, os 
processos de candidatura, deverão ser instruídos pelas 
Juntas de Freguesia, de acordo com os seguintes 
procedimentos: 
 
a) A Câmara Municipal de Odivelas enviará às Juntas de 
Freguesia, os Boletins de Candidatura aos Transportes 
Escolares, bem como as presentes Normas, até 15 de 
Junho; 
 
b) Será da responsabilidade das Juntas de Freguesia, a 
divulgação adequada dos requisitos necessários, para os 
alunos poderem beneficiar do apoio em Transportes 

Escolares, assim como, informar os candidatos e 
encarregados de educação sobre o resultado do pedido 
efectuado, bem como, dos meses em que se prevê 
efectuar o pagamento do subsídio; 
 
c) Os Boletins, quando devidamente preenchidos pelos 
encarregados de educação e/ou alunos, confirmados pelo 
estabelecimento de ensino e Junta de Freguesia, serão 
enviados para a Câmara Municipal de Odivelas, dentro 
dos prazos definidos nas presentes Normas; 
 
d) A Câmara Municipal de Odivelas, de acordo com os 
critérios estabelecidos no artigo II, analisará as 
candidaturas e procederá à transferência de verbas para as 
Juntas de Freguesia, de acordo com o número de 
candidaturas deferidas;  
 
e) A transferência de verbas para as Juntas de Freguesia, 
será efectuada no fim de cada trimestre a que diz respeito;  
 
f) As Juntas de Freguesia deverão proceder ao pagamento 
dos subsídios aos alunos no prazo de um mês, após a 
transferência das verbas; 
  
g) No acto do pagamento do subsídio, os alunos deverão 
obrigatoriamente apresentar os seguintes documentos: 
recibo comprovativo da aquisição das senhas do passe e a 
fotocópia da vinheta/senha do passe, correspondentes a 
cada um dos meses que está a pagamento; a declaração de 
frequência  
escolar, referente aos meses correspondentes ao subsídio, 
sob pena do não pagamento dos meses em falta;  
 
h) A Junta de Freguesia no final do ano lectivo deverá 
enviar um ofício à Câmara Municipal de Odivelas, onde 
conste o valor total pago aos alunos, decorrente da 
compra de passes, com o objectivo de se proceder ao 
acerto de contas no final do ano. 
 
2 – Prazos de recepção dos processos de candidatura: 
 
a) Os Boletins de Transporte Escolar deverão dar entrada 
na Câmara Municipal de Odivelas obrigatoriamente até 30 
de Setembro para os alunos do ensino básico e até 30 de 
Outubro para os alunos do ensino, secundário e 
transferidos do básico, sob pena de serem indeferidos; 
 
 b) Os Boletins de Transporte Escolar são 
obrigatoriamente preenchidos e instruídos com o 
comprovativo da morada da residência do aluno, o 
comprovativo da Segurança Social em como o aluno é 
abrangido pelo A.S.E., e no caso de alunos que não têm 
vaga, área de estudo ou curso, no estabelecimento de 
ensino mais próximo da residência, é obrigatória a junção 
de Declaração com a respectiva justificação, ao Boletim de 
Candidatura, ficando os serviços competentes da Junta de 
Freguesia, responsáveis pela confirmação das informações 
prestadas, bem como, pelo cumprimento do prazo 
referido; 
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c) Os formulários incorrectamente preenchidos serão 
devolvidos à Junta de Freguesia para suprimento das 
falhas e posterior envio à Câmara Municipal de Odivelas, 
no prazo máximo de 10 dias úteis após a devolução, sob 
pena de serem indeferidos.  

 
 

VI 
(Empresa Transportadora) 

A empresa transportadora, aquando do envio das facturas 
à Câmara Municipal de Odivelas, juntará cópia das 
requisições correspondentes e discriminará o tipo de 
senhas, a quantidade e os estabelecimentos de ensino que 
foram fornecidas.  

 
 

VII 
(Análise e Selecção de Candidaturas) 

1 - A Câmara Municipal de Odivelas, de acordo com o 
previsto nos termos da alínea j), ponto 1 do artigo IV das 
presentes Normas, fará a revisão e confirmação dos 
processos, prestando, em tempo útil, a competente 
informação aos Estabelecimentos de Ensino e às Juntas 
de Freguesia;  
 
2 - O subsídio de Transportes Escolares, definido no 
âmbito das presentes Normas, não pode ser acumulado 
com outros apoios em transporte. 

 
 

VIII 
(Análise casuística) 

Situações não previstas no presente regulamento, 
designadamente, pedidos apresentados em data posterior à 
prevista nas presentes Normas, bem como situações não 
previstas, deverão ser devidamente justificados pelos 
alunos/Encarregados de Educação, pelo Estabelecimento 
de Ensino, ou pela Junta de Freguesia, em requerimento 
próprio dirigido à Presidente da Câmara Municipal de 
Odivelas, que posteriormente decidirá caso a caso.  

 
 

IX 
(Falsas declarações) 

As falsas declarações, implicarão o corte imediato do 
apoio atribuído e o reembolso do montante 
correspondente à comparticipação indevidamente 
auferida, bem como, a impossibilidade de apresentação de 
nova candidatura no ano lectivo em causa.” 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

APOIO A ALUNOS QUE FREQUENTEM ESTABELECIMENTOS DE 
ENSINO DENTRO E FORA DO MUNICÍPIO DE ODIVELAS 

ANO LECTIVO 2011/2012 
 

Atribuição, na sequência do Plano de Acção Social e 
Transportes Escolares aprovado na 8.ª Reunião da Câmara 
Municipal de Odivelas, realizada no dia 22 de Abril de 

2009 (Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 
8/2009, de 5 de Maio, pág. 12 e anexo), do apoio em 
Transportes Escolares, entre o local de residência e o 
estabelecimento de ensino básico, secundário, 
profissional, oficial ou particular e cooperativo com 
contrato e paralelismo pedagógico, aos alunos que se 
enquadrem nas seguintes situações, de acordo com o 
proposto na Informação n.º Interno/2011/5891, de 
2011.06.03: 
 
a) Residam a mais de 4km ou 3km dos estabelecimentos 
de ensino, que frequentem dentro do concelho, 
respectivamente com ou sem refeitório; 
 
b) Por falta de vaga, área de estudo ou curso, na escola 
mais próxima da área de residência, tenham que se 
deslocar para estabelecimentos de ensino fora do 
concelho. 
 
 
Relativamente às Escolas dentro do Concelho de 
Odivelas, tendo por base os dados relativos ao ano lectivo 
2010/2011, estima-se que o número de alunos 
beneficiários do apoio em Transportes Escolares, a 
frequentar os Agrupamentos de Escolas, as Escolas 
Secundárias e Profissionais, ascenda a 700. Assim, o 
montante global estimado para a aquisição do serviço de 
fornecimento de senhas de passe, pela Rodoviária de 
Lisboa, S.A., aos alunos que frequentam os 
estabelecimentos de ensino dentro do Concelho de 
Odivelas, para o ano lectivo 2011/2012, é de €194.500,00 
(cento e noventa e quatro mil e quinhentos euros). 
 
Quanto às Escolas fora do Concelho de Odivelas, com 
base nos dados relativos ao ano lectivo 2010/2011, 
estima-se que o número de alunos beneficiários do apoio 
em Transportes Escolares, a frequentar os 
estabelecimentos de ensino fora do concelho, ascenda a 
150. Assim, o montante global estimado, para a 
transferência de verbas para as Juntas de Freguesia, 
destinadas a comparticipar o custo com os Transportes 
Escolares, para o ano lectivo 2011/2012, é de €48.000,00 
(quarenta e oito mil euros). 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

NOVAS TECNOLOGIAS E INTERNET SÉNIOR 
 

 
 

PROJECTO MUNICIPAL “NOVAS TECNOLOGIAS 
E INTERNET SÉNIOR – VERTENTE FORMATIVA” 

PROTOCOLO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
 

Protocolo de Cooperação a celebrar entre o Município de 
Odivelas e a Fundação Vodafone Portugal, no âmbito do 
Projecto Municipal “Novas Tecnologias e Internet Sénior 
Vertente Formativa”. Celebração de um contrato de 
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prestação de serviços, na modalidade de avença, com um 
licenciado em informática, pelo período de 12 meses, com 
início previsto para Setembro de 2011 e terminus em 
2012, pelo valor global de € 17.820,00 (dezassete mil, 
oitocentos e vinte euros), para assegurar a formação dos 
munícipes seniores nas IPSS do Concelho de Odivelas, de 
acordo com o proposto na informação nº 
interno/2011/5728, de 2011.05.31. 
 

“PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE A 
FUNDAÇÃO VODAFONE PORTUGAL E A 

CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 
 

“PROJECTO WORLD OF DIFFERENCE” 
 
Entre: 
 
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; 
E 
 
Fundação Vodafone Portugal, com Sede na Avenida D. 
João II, Lote 1.04.01, Parque das Nações, 1998-017 
Lisboa, em Lisboa, NICP 505263416, representada neste 
acto por Luísa Pestana e por Pedro Soares Vieira, com 
poderes para o acto, adiante designada por “Fundação”; 
 
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 Fundação Vodafone Portugal tem por missão a 
promoção e desenvolvimento da Sociedade da 
Informação; 
 
IV.A Fundação Vodafone Portugal apoia iniciativas ou 
projectos em áreas tão diversas como a inclusão através 
do acesso às tecnologias da informação, a saúde, a defesa 
do ambiente, a promoção da formação e ensino, a 
investigação científica, a protecção civil e segurança, 

estando actualmente a levar a cabo o desenvolvimento de 
um projecto Global denominado “World of Difference”; 
 
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 quando utilizada com conhecimento 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 a 
complexidade das tecnologias, com a baixa escolaridade 
ou com as dificuldades de acesso a formação específica na 
área; 
 
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 o 
Município de Odivelas e a Fundação, tendentes ao 
desenvolvimento do projecto, do Município de Odivelas, 
denominado “Projecto Novas Tecnologias e Internet 
Sénior – Vertente Formativa”, doravante designado por 
“Projecto”. 

 
 

CLÁUSULA SEGUNDA 
(Obrigações das Partes) 

1. Compete ao Município de Odivelas, enquanto entidade 
gestora do Projecto: 
a)Assegurar a selecção e recrutamento de um técnico 
superior na área da informática através de um contrato de 
prestação de serviços em regime de avença, pelo período 
de 12 meses, para ministrar acções de formação aos 
munícipes seniores nas IPSS do Concelho de Odivelas; 
 
b)Assegurar a criação das condições logísticas/técnicas 
necessárias à boa prossecução do Projecto na sua vertente 
formativa, em estreita articulação com as IPSS do 
Concelho de Odivelas com valência de apoio a idosos; 
 
c)Acompanhar e/ou coordenar todo o trabalho no âmbito 
deste Projecto desenvolvido nas IPSS do Concelho de 
Odivelas com valência de apoio a Idosos; 
 
d)Acompanhar e/ou coordenar todo o trabalho no 
âmbito deste Projecto, responsabilizando-se pela gestão 
do(s) recurso(s) humano(s) disponibilizados pelo Projecto, 
gestão à qual a Fundação é alheia; 
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e)Proceder à avaliação do Projecto, com base em 
indicadores previamente definidos, e colaborar com a 
Fundação na sua monitorização e avaliação; 
 
f)Garantir que o(s) recurso(s) humano(s) coordenado(s) e 
gerido(s) pelo Município de Odivelas procedem, com a 
periodicidade mínima de uma vez por semana, à 
actualização do microsite do Projecto, inserido no site do 
projecto “World of Difference”. 
 
2. Compete à Fundação: 
a)Assegurar o financiamento do Projecto até ao montante 
máximo e global de 17.820 Euros (Dezassete mil 
oitocentos e vinte Euros), pagos a partir da data em que 
o(s) recurso(s) humano(s) afecto(s) ao Projecto iniciar(em) 
a sua actividade, sem prejuízo do disposto na Cláusula 5ª. 
O pagamento será feito trimestralmente, conforme a 
seguir se indica: 
• Setembro 2011: 4.455 Euros 
• Dezembro 2011: 4.455 Euros 
• Março 2012: 4.455 Euros 
• Junho 2012: 4.455 Euros 
 
b)Proceder à avaliação do Projecto, com base em 
indicadores previamente definidos, e colaborar com o 
Município de Odivelas na sua monitorização e avaliação. 

 
 

CLÁUSULA TERCEIRA 
(Alterações) 

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

 
 

CLÁUSULA QUARTA 
(Duração) 

O presente Protocolo entrará em vigor na data da sua 
assinatura e caducará após o decurso de 12 meses 
contados a partir da data em que o/s recurso/s humano/s 
afecto/s ao Projecto, referido na Cláusula Segunda, iniciar 
(em) a sua actividade. 

 
 

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, para os endereços indicados na 
Cláusula Sexta, operando automaticamente a contar da 
data da sua recepção. 

 
 

CLÁUSULA SEXTA 
(Comunicações) 

Sem prejuízo do disposto na cláusula 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 Fundação 

Nome da Parte Câmara Municipal de 
Odivelas 

Fundação Vodafone 
Portugal 

Ponto de 
contacto 

Dra. Carla Sérgio  

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 

carla.sergio@cm-
odivelas.pt 

fundacao.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. 
 
 
Lisboa, ____ de Junho de 2011 
 
 
A Presidente da Câmara Municipal de Odivelas 
 
(Susana de Fátima Carvalho Amador) 
 
 
Fundação Vodafone Portugal  
 
(Luísa Pestana) 
 
(Pedro Soares Vieira)” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

REGENERAÇÃO URBANA DA VERTENTE SUL 
 

 
 

PROJECTO “VERTENTE EMPREENDE” – BIZ CAMP 
 

Projecto “Vertente Empreende” - BIZ CAMP, no âmbito 
do Programa de Acção Definido para a Operação 
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Empreendedorismo e Emprego da Candidatura “Parcerias 
para a Regeneração Urbana da Vertente Sul - Por Lisboa”,  
de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2011/6225, de 2011.06.14. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

“OFICINAS DO SABER – APRENDER UMA PROFISSÃO” 
 

Projecto “Oficinas do Saber - Aprender uma Profissão”, 
constituída por 75 formandos, com uma carga horária de 
50 horas a cada oficina, Nível 2, para aprendizagem 
técnica e especializada, no âmbito do Programa de Acção 
Definido para a Operação Empreendedorismo e Emprego 
da Candidatura “Parcerias para a Regeneração Urbana da 
Vertente Sul”, de acordo com o proposto na informação 
n.º Interno/2011/6220, de 2011.06.14. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES 
APOIO TÉCNICO E LOGÍSTICO 

 

 
 

GINÁSIO CLUBE DE ODIVELAS 
SARAU ANUAL DE GINÁSIO 

 
Cedência do Pavilhão Multiusos de Odivelas e o Apoio 
Técnico e Logístico para a realização do Sarau Anual de 
Ginástica do Ginásio Clube de Odivelas, no dia 24 de 
Junho de 2011, de acordo com o proposto na informação 
n.º Interno/2011/6271, de 2011.06.15. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

CENTRO DE KARATÉ DO SHOTOKAN DE ODIVELAS 
FESTA DE ENCERRAMENTO DA ÉPOCA 2010/2011 

 
Ratificação do despacho da Senhora Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas exarado na informação n.º 
Interno/2011/6227, de 2011.06.14, para autorização da 
Cedência do Pavilhão Multiusos de Odivelas e do Apoio 
Técnico e Logístico para a realização da Festa de 
Encerramento do Centro de Karate-Do Shotokan de 
Odivelas, realizada no dia 19 de Junho de 2011, de acordo 
com o proposto na referida informação. 
 
(Ratificado por maioria) 

 
 
 
 
 
 

 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
 

 
 

PROJECTO DE REGULARIZAÇÃO DE LINHA DE ÁGUA AFLUENTE 
AO RIO DA COSTA – FREGUESIA DA PONTINHA 

 
Emissão de parecer favorável à prestação de serviços de 
elaboração de Projecto de Regularização de Linha de Água 
afluente ao Rio da Costa, junto ao futuro complexo 
Lúdico-desportivo do Bairro de Santa Maria na Freguesia 
da Pontinha, nas condições constantes da informação n.º 
Interno/2011/6148, de 2011.06.13, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2011/6362, de 
2011.06.17. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

 

SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

PROJECTO “O SALVADOR VAI A BANHOS” 
ACEITAÇÃO DE PATROCÍNIOS 

 
Ratificação do Despacho da Senhora Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas exarado na etapa 11 do 
Edoc 33760, para autorizar a aceitação de patrocínios da 
Rodoviária de Lisboa, SA, da Portugal Telecom - Sapo e 
do Grupo Unilever – Marca Olá, num valor total estimado 
em €3.000,00 (três mil euros), para apoio ao Projecto “O 
Salvador Vai a Banhos”, destinado às crianças do 1.º ciclo 
do ensino básico do Concelho de Odivelas, de acordo 
com o proposto na informação n.º Interno/2011/6092, 
de 2011.06.16. Os patrocínios são os seguintes, nos 
termos da referida informação: 
 
-Rodoviária de Lisboa, SA: transporte; 
-Portugal Telecom-Sapo: fitas de pescoço/autocolantes, 
pulseiras do bonfim sapo; 
-Grupo Unilever-Marca Olá: 230 t-shits/230 bonés. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

CLUBE ATLÉTICO DAS PATAMEIRAS 
APOIO EXTRAORDINÁRIO 

 
Atribuição de um apoio extraordinário ao Clube Atlético 
das Patameiras, no valor de €7.500,00 (sete mil e 
quinhentos euros), nos termos do Contrato-Programa a 
celebrar entre o Município de Odivelas e o Clube Atlético 
das Patameiras, cuja minuta também foi aprovada, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2011/6137, de 2011.06.13. 
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“Minuta do Contrato Programa 
 

NOTA INTRODUTÓRIA 
 

A promoção e o apoio ao desporto, consubstanciado na 
criação de condições de prática desportiva deverá ser uma 
das preocupações das Autarquias Locais, na prossecução 
dos interesses próprios, comuns e específicos das 
populações respectivas.  
 
Também pela sua proximidade com as populações, as 
Autarquias Locais, encontram-se bem posicionadas 
quanto à definição e aplicação de medidas que contribuam 
para estimular e apoiar o Associativismo Desportivo.  
 
Reconhece-se que os clubes/associações desportivas 
constituem a célula base do desenvolvimento desportivo 
local, enquanto importantes pólos dinamizadores da 
prática desportiva, desempenhando, deste modo, uma 
importante função social. 
 
Neste contexto, a Câmara Municipal de Odivelas, através 
da Divisão de Desporto, pretende colaborar sempre que 
possível, com as associações/clubes desportivos, através 
de apoios financeiros que permitam viabilizar a realização 
de benfeitorias em instalações desportivas.  
 
Em face do exposto e dando cumprimento a este 
desiderato celebra-se o presente  

 
 

Contrato Programa 
 

nos termos seguintes: 
 
As Partes:  
 
O MUNICÍPIO DE ODIVELAS, Contribuinte n.º 504 
293 125, como Primeiro Outorgante, aqui representado 
pela Presidente da Câmara Municipal, Dra. Susana 
Carvalho Amador.  
 
E 
 
O Clube Atlético das Patameiras, colectividade 
desportiva sem fins lucrativos com sede na Rua Rainha 
D.ª Leonor, Lt 38 - cv Trasseiras - 2675 Odivelas, 
contribuinte n.º 501 909 966 -, como Segundo 
Outorgante, aqui representado por Albino Paulino Tomás, 
na qualidade de Presidente da Direcção,  
 
Celebram de boa fé e livre vontade o presente Contrato 
Programa, que se rege pelas cláusulas seguintes: 

 
Cláusula Primeira 

(Objecto) 
 

Constitui objecto do presente Contrato-Programa a 
comparticipação na compra da sede social do Segundo 
Outorgante. 

Cláusula Segunda 
(Obrigações do 2°Outorgante) 

 
O Segundo Outorgante obriga-se a executar o referido na 
cláusula primeira e a dar cumprimento às disposições 
legais aplicáveis. 

 
 

Cláusula Terceira 
(Obrigações do 1° Outorgante) 

 
O Primeiro Outorgante contribui no custo da aquisição 
do imóvel, objecto do presente Contrato Programa, até ao 
montante de 7.500,00€ (sete mil e quinhentos euros), a 
afectar o projecto 2011/A/149 – 0804/08070103 - 
PAADO - Medida 7 - Apoio extraordinário ao 
Associativismo. 

 
 

Cláusula Quarta 
(Pagamento da Comparticipação Financeira) 

 
A disponibilização por parte do Primeiro Outorgante da 
verba referida na cláusula terceira será efectuada aquando 
da assinatura do presente Contrato Programa, ficando o 
Segundo Outorgante obrigado à apresentação de cópia da 
escritura do imóvel.  
 
Odivelas, de              de 2011  
 
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 

O PRESIDENTE 

DA DIRECÇÃO 

 

(SUSANA DE CARVALHO AMADOR) (ALBINO PAULINO TOMÁS)” 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE LUSÓFONA 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 

 
Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte, à 
Associação Comunidade Lusófona, no âmbito do 
Programa de Apoio às Entidades Sociais de Odivelas 
(PAESO) - Subprograma D, a realizar em veículo 
municipal, no dia 23 de Junho, para deslocação à Ericeira, 
e no dia 16 de Julho de 2011, para deslocação à Serra da 
Arrábida, com um custo total estimado em €521,36, de 
acordo com o proposto na Informação n.º 
Interno/2011/5793, de 2011.06.01. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA INFANTIL E JUVENIL DA RAMADA 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 

 
Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte, à 
Associação Comunitária Infantil e Juvenil da Ramada, no 
âmbito do Programa de Apoio às Entidades Sociais de 
Odivelas (PAESO) – Subprograma D, a realizar em 
veículo municipal, no dia 24 de Junho de 2011, para 
deslocação ao Monte Selvagem, com um custo total 
estimado em €370,96, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2011/5737, de 2011.06.02. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

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 20 de Setembro de 2011, para 
deslocação a Mafra, no dia 29 de Setembro de 2011, para 
deslocação a Óbidos, no dia 6 de Outubro de 2011, para 
deslocação ao Jardim Zoológico de Lisboa, dia 28 de 
Outubro de 2011, para deslocação a Alcácer do Sal, no dia 
15 de Novembro de 2011, para deslocação ao Oceanário 
de Lisboa, no dia 18 de Novembro de 2011, para 
deslocação ao Pavilhão do Conhecimento, no dia 15 de 
Dezembro de 2011, para deslocação ao Palácio Nacional 
de Queluz, com um custo total estimado em €1.079,83, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2011/5398, de 2011.05.23. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ASSOCIAÇÃO DOS ESCOTEIROS DE PORTUGAL 
GRUPO 9 DO OLIVAL BASTO 

CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 
 

Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte, à 
Associação dos Escoteiros de Portugal - Grupo 9 do 
Olival Basto, no âmbito do Programa de Apoio ao 
Associativismo Juvenil do Concelho de Odivelas (PAJO) 
– programa D, a realizar em veículo municipal, nos dias 1 
e 8 de Agosto de 2011 (ida e volta respectivamente), para 
deslocação à Serra do Caramulo, com um custo total 
estimado em €346,10, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2011/5707, de 2011.05.31. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 

ASSOCIAÇÃO GUIAS DE PORTUGAL 
1.ª COMPANHIA DE ODIVELAS 

CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 
 

Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte, à 
Associação Guias de Portugal – 1.ª Companhia de 
Odivelas, no âmbito do Programa de Apoio ao 
Associativismo Juvenil do Concelho de Odivelas (PAJO) - 
programa D, a realizar em veículo municipal, nos dias 29 
de Junho e 3 de Julho de 2011 (ida e volta 
respectivamente), para deslocação a Alpiarça, com um 
custo total estimado em €242,56, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2011/6114, de 
2011.06.13. 
 
(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 26 de Junho de 2011, para deslocação a 
Fanhões, com um custo total estimado em €151,33, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2011/5789, de 2011.06.11. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL INDO-PORTUGUESA 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 

 
Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte, à 
Associação Recreativa e Cultural Indo-Portuguesa, no 
âmbito do Programa de Apoio ao Associativismo 
Desportivo de Odivelas (PAADO) - Medida 6, a realizar 
em veículo municipal, nos dias 2 e 3 de Julho de 2011, 
para deslocação a Évora, com um custo total estimado em 
€515,80, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2011/6058, de 2011.06.09. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

URBANISMO 
 

 
 

BAIRRO DO MONTE VERDE – PROCESSO 1404/LO/GI 
ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 2/2002 

 
Alteração ao alvará de loteamento n.º 2/2002 do Bairro 
Monte Verde, referente ao lote 60, de acordo com o 
proposto na informação, constante na folha 2063, nos 
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termos da informação técnica n.º 
98/RD/DRU/DGOU/11, de 12 de Maio de 2011, 
constantes do processo n.º 1404/LO/GI. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

BAIRRO VALE GRANDE, LOTE 234 
SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO CAUÇÃO 

 
Substituição de hipoteca legal, constituída sobre o Lote 
234, inserido no Bairro Vale Grande, Freguesia da 
Pontinha, pelo depósito caução n.º 10065 efectuado na 
Caixa Geral de Depósitos, em nome de Maria Emília 
Alexandre Batista Franco, a favor da Câmara Municipal de 
Odivelas, no valor de €896,56 (oitocentos e noventa e seis 
euros e cinquenta e seis cêntimos), para garantir a boa 
execução das obras de urbanização referentes ao Alvará de 
Loteamento n.º 05/2009/DRU, de 11 de Setembro, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
197/TR/DRU/DGOU/2011, de 2011.06.01. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

BAIRRO AZINHAGA DO CANHAMATO, LOTE 12 
SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO CAUÇÃO 

 
Substituição de hipoteca legal, constituída sobre o Lote 
12, inserido no Bairro Azinhaga do Canhamato, Freguesia 
de Caneças, pelo depósito caução n.º 10087 efectuado na 
Caixa Geral de Depósitos, em nome de João Carlos de 
Oliveira Pangas, a favor da Câmara Municipal de 
Odivelas, no valor de €736,66 (setecentos e trinta e seis 
euros e sessenta e seis cêntimos), para garantir a boa 
execução das obras de urbanização referentes ao Alvará de 
Loteamento n.º 2/2009/DRU, de 17 de Abril, de acordo 
com o proposto na informação n.º 
055/PC/DRU/DGOU/2011, de 2011.06.06. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 
 
 

PRESIDÊNCIA 
 

 
 

DESPACHO N.º 128/PRES/2011 
 

Assunto: Designação do Eng.º Paulo Miguel Cabeçadas 
Ataíde Ferreira Coutinho, no cargo de Coordenador por 
Administração Directa, de algumas áreas afectas ao Sector 
de Infra-Estruturas e Espaços Urbanos da Divisão de 
Infra-estruturas e Espaços Urbanos. 
 
Considerando que: 
 
1 – Na Estrutura Orgânica Flexível da Câmara Municipal 
de Odivelas, publicada em 17/08 no Boletim Municipal 
das Deliberações e Decisões n.º 15, rectificada e aditada 
no Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 19; 
publicado em 12/10, define-se no artigo 24.º, as 
atribuições da Divisão de Infra-estruturas e Espaços 
Urbanos;  
 
2 – Através do meu Despacho n.º 076/PRES/2010, de 
30/09, publicado no Boletim das Deliberações e Decisões 
n.º 20, de 26/10, foi criada no âmbito da Divisão de Infra-
estruturas e Espaços Urbanos, a subunidade orgânica 
denominada “Sector de Infra-Estruturas e Espaços 
Urbanos”, em cumprimento do disposto no artigo 10.º, 
n.º 5 do Decreto – Lei n.º 305/2009, de 23/10; 
 
3 – A administração directa a cargo deste sector, 
compreende, entre outras, a realização de obras de 
manutenção, conservação de pavimentos rodoviários e 
pedonais, conservação de bermas e valetas, reparação 
corrente de pavimentos rodoviários em arruamentos 
urbanos e conservação e reparação corrente de passeios 
pedonais, exigindo para o efeito alguém que possua 
conhecimentos adequados e experiência consolidada que 
assegure com maior eficácia, a coordenação do pessoal 
afecto à administração directa, o planeamento das 
actividades e a Gestão dos Stocks de materiais e 
equipamentos a utilizar nestas áreas de actividade. 
 
Nestes termos, designo, ao abrigo da competência prevista 
na alínea a), do n º 2, do artigo 68 ° da Lei n.º 169/99, de 
18 de Setembro, alterada pela Lei n ° 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro e pela Lei n.º 67/2007, de 31 de Dezembro, o 
Eng.º Paulo Miguel Cabeçadas Ataíde Ferreira Coutinho, 
Técnico Superior, do Mapa de Pessoal da Câmara 
Municipal de Odivelas, como Coordenador por 
Administração Directa do Sector de Infra-Estruturas e 
Espaços Urbanos nas áreas acima referidas. 
 
O presente Despacho produz efeitos a partir desta data. 



 
 
 
 

Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
 

 
Ano XII - N.º 12 5 de Julho de 2011 27 

 

Odivelas, 30 de Maio de 2011 
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 
 

OUTROS SERVIÇOS 
 

 
 

DESPACHO N.º 1/DGFP/DA/2011 
 
Assunto: Subdelegação de assinatura de correspondência e 
expediente, no âmbito da Divisão de Aprovisionamento, 
na Coordenadora do Sector de Aquisições e Gestão de 
Stocks, Dra. Cláudia Alexandra Serra Catalão Borges 
Cardoso 
 
Nos termos do disposto do n.º 3 do artigo 5° do Decreto-
lei n. ° 93/2004, de 20 de Abril, com as alterações 
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 104/2006, de 7 de 
Junho, e o Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de Outubro, 
diplomas que aplicam à Administração Local a Lei n.º 
2/2004, de 15 de Janeiro, com as alterações da Lei n.º 
51/2005, de 30 de Agosto, da Lei n.º 64-A/2008, de 31 de 
Dezembro, e Lei n.º 3-B/2010, de 28 de Abril, conjugado 
com os artigos 35.° e seguintes do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 442/91, de 15 de Novembro, com a redacção que lhe 
foi ditada pelo Decreto-Lei n.º 4/96, de 31 de Janeiro, 
subdelego, de 27 de Junho de 2011 a 15 de Julho de 2011, 
período em que me encontrarei ausente por motivo de 
férias, na Técnica Superior, Dra. Cláudia Alexandra Serra 
Catalão Borges Cardoso, a assinatura da correspondência 
e expediente necessários à instrução de processos no 
âmbito da Divisão de Aprovisionamento. 
 
A presente subdelegação é ainda extensiva, nas minhas 
ausências e/ou impedimentos, à prática dos actos acima 
descritos que se revele urgente e inadiável. 
 
O presente produz efeitos a partir da presente data, sem 
prejuízo de oportuna divulgação/publicação. 
 
 
Odivelas, 24 de Junho de 2011 

 
A Chefe da Divisão de Aprovisionamento 

Por Subdelegação de competências do Sr. Director 
Municipal, 

(Despacho n.º 07/DMGAG/2011, de 9 de Março) 
(Inês Lourenço) 

 
 

 
 
 
 
 

DESPACHO N.º 1/DGFP/DF/2011 
 

Assunto: Subdelegação de assinatura de correspondência e 
expediente, no âmbito da Divisão Financeira, no Técnico 
Superior, Dr. Fernando Sardinha 
 
Nos termos do disposto no n.º 3 do Artigo 5º do 
Decreto-Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, diploma que 
aplicou à Administração Local a Lei n.º 2/ 2004, de 15 de 
Janeiro (Estatuto do Pessoal Dirigente) e, nos termos do 
disposto nos art.º 35º a 40º do Código de 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, subdelego, durante as minhas 
férias, faltas e impedimentos, no Técnico Superior, DR. 
FERNANDO SARDINHA, a assinatura da correspondência 
e do expediente necessário à instrução dos processos no 
âmbito da respectiva Divisão. 
 
Odivelas, 24 de Junho de 2011 

 
Por subdelegação de competências do DMGAG 
Despacho n.º 5/DMGAG/2011 de 09/03/2011 

A Chefe da Divisão Financeira 
(Susana Teixeira, Dra.) 

 
 
 

DESPACHO N.º6/DGOU/2011 
 
Assunto: Subdelegação de assinatura de correspondência e 
expediente no âmbito da Divisão de Licenciamento de 
Obras Particulares 
 
Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 5.º do Decreto-
Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, com as alterações 
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 104/2006, de 7 de 
Junho, e o Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de Outubro, 
diplomas que aplicam à Administração Local a Lei n.º 
2/2004, de 15 de Janeiro, com as alterações da Lei n.º 
51/2005, de 30 de Agosto, da Lei n.º 64-A/2008, de 31 de 
Dezembro, e Lei n.º 3-B/2010, de 28 de Abril, conjugado 
com o artigos 35.° e seguintes do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 442/91, de 15 de Novembro, com a redacção que lhe 
foi dada pelo Decreto-Lei n.º 4/96, de 31 de Janeiro, 
subdelego na Técnica Superior, Arq.ª Ana Teresa Chitas 
Pacheco, durante o período compreendido entre os dias 
24 de Junho e 1 de Julho de 2011, e por motivo de férias 
da respectiva Chefe de Divisão, a assinatura da 
correspondência e expediente necessários à instrução dos 
processos no âmbito da Divisão de Licenciamento de 
Obras Particulares. 
 
Odivelas, 20 de Junho de 2011 
 
O Director do Departamento de Gestão e Ordenamento 

Urbanístico 
No uso da competência que me foi subdelegada pelo Sr. Vereador Paulo 

César Prata Teixeira, através do Despacho n.º 4/VPCT/2011 
António de Sousa, Arq.° 
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DESPACHO N.º7/DGOU/2011 
 
Assunto: Subdelegação de assinatura de correspondência e 
expediente no âmbito da Divisão de Planeamento 
Urbanístico e Projectos Estruturantes 
 
Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 5.° do 
Decreto-Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 104/2006, de 
7 de Junho, e o Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de 
Outubro, diplomas que aplicam à Administração Local a 
Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, com as alterações da Lei 
n.º 51/2005, de 30 de Agosto, da Lei n.º 64-A/2008, de 
31 de Dezembro, e Lei n.º 3-B/2010, de 28 de Abril, 
conjugado com o artigos 35.° e seguintes do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 442/91, de 15 de Novembro, com a redacção que lhe 
foi dada pelo Decreto-Lei n.º 4/96, de 31 de Janeiro, 
subdelego no Técnico Superior, Arq.º Paisagista Telmo 
Figueiredo de Albuquerque Pina, durante o período 
compreendido entre os dias 30 de Junho e 14 de Julho de 
2011, e por motivo de férias da respectiva Chefe de 
Divisão, a assinatura da correspondência e expediente 
necessários à instrução dos processos no âmbito da 
Divisão de Planeamento Urbanístico e Projectos 
Estruturantes. 
 
Odivelas, 20 de Junho de 2011 

 
O Director do Departamento de Gestão e Ordenamento 

Urbanístico 
No uso da competência que me foi subdelegada pelo Sr. Vereador Paulo 

César Prata Teixeira, através do Despacho n.° 4/VPCT/2011 
António de Sousa, Arq.° 

 
 
 

DESPACHO N.º 8/DGOU/2011 
 
Assunto: Subdelegação de assinatura de correspondência e 
expediente no âmbito da Divisão de Reabilitação Urbana 
 
Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 5.° do 
Decreto-Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 104/2006, de 
7 de Junho, e o Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de 
Outubro, diplomas que aplicam à Administração Local a 
Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, com as alterações da Lei 
n.º 51/2005, de 30 de Agosto, da Lei n.º 64-A/2008, de 
31 de Dezembro, e Lei n.º 3-B/2010, de 28 de Abril, 
conjugado com o artigos 35.° e seguintes do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 442/91, de 15 de Novembro, com a redacção que lhe 
foi dada pelo Decreto-Lei n.º 4/96, de 31 de Janeiro, 
subdelego na Técnica Superior, Arq.ª Mafalda Sousa dos 
Santos, durante o período compreendido entre os dias 24 
de Junho e 1 de Julho de 2011, e por motivo de férias da 
respectiva Chefe de Divisão, a assinatura da 
correspondência e expediente necessários à instrução dos 
processos no âmbito da Divisão de Reabilitação Urbana. 
Odivelas, 21 de Junho de 2011 

O Director do Departamento de Gestão e Ordenamento 
Urbanístico 

No uso da competência que me foi subdelegada pelo Sr. Vereador Paulo 
César Prata Teixeira, através do Despacho n.° 4/VPCT/2011 

António de Sousa, Arq.° 
 
 
 

DESPACHO N.º 9/DGOU/2011 
 
Assunto: Subdelegação de competências do Director do 
Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico, 
Arqt.° António Henrique Moreira de Sousa, na Chefe da 
Divisão de Licenciamento de Obras Particulares, Arqt.ª 
Ana Paula Figueiredo Viegas Murgeiro 
 
Nos termos do artigo 35.º e seguintes do Código do 
Procedimento Administrativo e demais legislação 
habilitante, e ao abrigo do Despacho de Subdelegação de 
Competências n.º 4/VPCT/2O11, de 13 de Janeiro, 
subdelego, na Chefe da Divisão de Licenciamento de 
Obras Particulares, Arqt.ª Ana Paula Figueiredo Viegas 
Murgeiro, de 5 a 15 de Julho de 2011 as competências que 
me foram subdelegadas e que constam do supra citado 
Despacho, que serão exercidas no âmbito do 
Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico, 
durante o meu período de férias. 
 
As competências subdelegadas poderão ser revogadas a 
todo o tempo desde que as circunstâncias o justifiquem, 
bem como poderão ser revogados quaisquer actos 
praticados pelo subdelegado nos termos legalmente 
previstos. 
 
Poderá ainda o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
competência subdelegada relativa a determinado processo 
ou assunto, devendo, neste caso, o subdelegado abster-se 
da prática de quaisquer actos ou iniciativas susceptíveis de 
alterar a situação existente, enquanto o processo ou 
assunto não lhe for devolvido. 
 
Do exercício das competências subdelegadas deverá o 
subdelegado prestar ao subdelegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
Odive1as, 30 de Junho de 2011 
 
O Director do Departamento de Gestão e Ordenamento 

Urbanístico 
No uso da competência que me foi subdelegada pelo Sr. Vereador Paulo 

César Prata Teixeira, através do Despacho n.° 4/VPCT/2011 
António de Sousa, Arq.° 
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DESPACHO N.º 1/DFM/2011 
 
Assunto: Subdelegação de assinatura de correspondência e 
expediente no âmbito da Divisão de Fiscalização 
Municipal, na Técnica Superior, Dra. Vânia Alexandra 
Marques dos Santos 
 
Nos termos do disposto no n.º 3 do Artigo 5º do 
Decreto-Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 104/2006, de 
7 de Junho, e o Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de 
Outubro, diplomas que aplicam à Administração Local a 
Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, com as alterações da Lei 
n.º 51/2005, de 30 de Agosto, da Lei n.°64-A/2008, de 31 
de Dezembro, e Lei n ° 3-B/2010, de 28 de Abril, 
conjugado com os artigos 35° e seguintes do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 442/91, de 15 de Novembro, com a redacção que lhe 
foi ditada pelo Decreto-Lei n.º 4/96, de 31 de Janeiro, 
subdelego, nas minhas ausências e impedimentos, na 
Técnica Superior, Dra. Vânia Alexandra Marques dos 
Santos, a assinatura da correspondência e do expediente 
necessário à instrução dos processos no âmbito da 
respectiva Divisão. 
 
Odivelas, 28 de Junho de 2011 
 

A Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal 
Por subdelegação de competências do Senhor Vereador. Paulo César 
Teixeira. através do Despacho o 05/VPCT/2011, de 13/01/2011 

 (Elisabete Lucas) 
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DECISÕES COM EFICÁCIA EXTERNA 
 

 
 
 

DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 
 

 
 
Decisões tomadas pelo Chefe da Divisão de Desenvolvimento 
Desportivo, ao abrigo das competências subdelegadas pelo 
Vereador Hugo Martins, através do despacho de subdelegação 
de competências n.º. 01/VHM/2011, de 3 de Janeiro de 2011, 
nos termos da Informação n.º Interno/2011/6028, de 
2011.06.07, referente ao período de 1 a 31 de Maio de 2011:  
 
Edoc/2011/27343 de 09-05-2011 
Assunto: Ponte da Ecopista. 
Despacho do Chefe da Divisão de Desenvolvimento 
Desportivo, Dr. Carlos Alexandre Lérias:  
T.C. 
Ao Sr. Vereador, para orientações, tendo em atenção o 
informado na etapa anterior. 
Data: 09-05-2011 
 
Edoc/2011/27832 de 10-05-2011 
Assunto: Envio de Facturas. 
Despacho do Chefe da Divisão de Desenvolvimento 
Desportivo, Dr. Carlos Alexandre Lérias:  
T.C.  
À consideração do Sr. Vereador Hugo Martins, com proposta de 
envio da presente informação à Srª. Presidente da C.M.O. para 
autorização de pagamento da factura anexa à etapa 1 e posterior 
envio ao DGFP/DF, para efeitos. 
Data: 17-05-2011 
 
Edoc/2011/27687 de 10-05-2011 
Assunto: Medida 1 - Apoio Financeiro à Actividade Desportiva - 
Pagamento ao Clube Desportivo e Recreativo "Os Silveirenses". 
Despacho do Chefe da Divisão de Desenvolvimento 
Desportivo, Dr. Carlos Alexandre Lérias:  
T.C. 
Ao DGFP/DF, para efeitos de pagamento. 
Segue processo em formato papel. 
Data: 20-05-2011 
 
Edoc/2011/28225 de 11-05-2011 
Assunto: Clube do Movimento - Desporto Sénior - Festa de 
Encerramento2011 – Convites e pedido de patrocínio. 
Despacho do Chefe da Divisão de Desenvolvimento 
Desportivo, Dr. Carlos Alexandre Lérias:  
T.C. 
Ao Dr. Pedro Lourenço para efeitos, tendo em atenção a 
rectificação solicitada pelo Sr. Vereador. 
Data: 13-05-2011 
 
Edoc/2011/28258 de 11-05-2011 
Assunto: Clube do Movimento - Desporto Sénior - Festa de 
Encerramento - notificações – Junta de Freguesia de Odivelas – 
Associação Humanitária Bombeiros Voluntários de Caneças. 
Despacho do Chefe da Divisão de Desenvolvimento 
Desportivo, Dr. Carlos Alexandre Lérias:  
De acordo. 
Ao Sr. Vereador Hugo Martins para assinatura, em caso de 
concordância. 

Data: 12-05-2011 
 
Edoc/2011/28651 de 12-05-2011 
Assunto: Facturas por Liquidar – Municipália, Gestão 
Equipamentos e Património do Município Odivelas, EM. 
Despacho do Chefe da Divisão de Desenvolvimento 
Desportivo, Dr. Carlos Alexandre Lérias:  
T.C. 
Ao Sr. Vereador, para conhecimento e os efeitos que entender 
por convenientes, tendo em atenção o informado na etapa 
anterior, de acordo com o solicitado. 
Data: 27-05-2011 
 
Edoc/2011/ 28767 de 13-05-2011 
Assunto: Cooperação na recolha e tratamento de dados locais 
para tese de mestrado. 
Despacho do Chefe da Divisão de Desenvolvimento 
Desportivo, Dr. Carlos Alexandre Lérias:  
De acordo. 
Ao Sr. Vereador Hugo Martins para assinatura, em caso de 
concordância. 
Data: 18-05-2011 
 
Edoc/2011/29008 
Interno/2011/5092 de 16-05-2011 
Assunto: 21.º Grande Prémio de Atletismo de Olival Basto - 
Aquisição de Serviço de Desenvolvimento Desportivo. 
Despacho do Chefe da Divisão de Desenvolvimento 
Desportivo, Dr. Carlos Alexandre Lérias: 
De acordo. 
À consideração do Sr. Vereador  Hugo Martins, com proposta 
de envio da presente informação ao DGFP/DA, para efeitos de 
aquisição de serviço. 
Data: 16-05-2011 
 
Edoc/2011/29475 
Interno/2011/5189 de 17-05-2011 
Assunto: Clube do Movimento - Vertente Sul - pagamento de 
factura - Maio 2011 - Municipália EM 
Despacho do Chefe da Divisão de Desenvolvimento 
Desportivo, Dr. Carlos Alexandre Lérias: 
T.C.  
À consideração do Sr. Vereador  Hugo Martins, com proposta 
de envio da presente informação ao DGFP/DF, para efeitos de 
pagamento. 
Data: 17-05-2011 
 
Edoc/2011/16486 de 23-05-2011 
Assunto: Reparação Pavilhão Desportivo. 
Despacho do Chefe da Divisão de Desenvolvimento 
Desportivo, Dr. Carlos Alexandre Lérias:  
T.C.  
Ao Sr. VHM, para conhecimento, análise e orientações, tendo 
em conta a solicitação da Esc. Secundária da Ramada, 
nomeadamente, cito, "poderia, também, proceder-se à pintura 
das paredes da nave do pavilhão assim como tentar resolver o 
problema das graves infiltrações que se verificam nos 
balneários." 
Mais informo, em concordância com o informado na etapa 
anterior que nos termos do Acordo de Gestão do Pavilhão 
Desportivo desta escola "não estão contemplas de forma 
específica as intervenções solicitadas. No entanto, manda o bom 
senso que este tipo de intervenções sejam feitas por todas as 
entidades que usufruem da instalação." e de acordo com a alínea 
b) do n.º 1 da cláusula Quinta, "Quando não for possível apurar 
responsabilidades, as despesas serão assumidas em partes iguais, 
por ambas as entidades. 
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À sua consideração. 
Data: 25-05-2011 
 
Edoc/2011/30917 
Interno/2011/5440 de 24-05-2011 
Assunto: Clube do Movimento - Desporto Sénior - participação 
de acidente - Élia Lourenço. 
Despacho do Chefe da Divisão de Desenvolvimento 
Desportivo, Dr. Carlos Alexandre Lérias: 
T.C. 
Ao DGFP/DGP, ao cuidado da Dr.ª Cláudia Toscano, para 
conhecimento e devidos efeitos. 
Data: 24-05-2011 
 
Edoc/2011/31407 de 25-05-2011 
Assunto: Aquisição de bens para a Quinta das Águas Férreas. 
Despacho do Chefe da Divisão de Desenvolvimento 
Desportivo, Dr. Carlos Alexandre Lérias: 
T.C. 
Ao DGFP/DA/ER, para conhecimento do informado na etapa 
anterior, de acordo com o solicitado. 
Data: 27-05-2011 
 
Edoc/2011/31706 
Interno/2011/16951 de 26-05-2011 
Assunto: Cedência de um rolo de praticável  
Despacho do Chefe da Divisão de Desenvolvimento 
Desportivo, Dr. Carlos Alexandre Lérias: 
De acordo. 
Ao Dr. Carlos Costa para efeitos de resposta ao requerente, 
indeferindo o pedido, com base nos fundamentos expostos na 
etapa anterior. 
Data: 26-05-2011 
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AASSSSEEMMBBLLEEIIAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  
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2200  JJuunnhhoo  ddee  22001111  
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

ACTAS 
 

 
 

Actas da primeira, segunda e terceira reuniões da quarta 
sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Odivelas, 
realizadas nos dias trinta de Setembro, sete e catorze de 
Outubro. Acta da quarta Sessão Extraordinária, realizada a 
vinte e um de Outubro. Acta da primeira, segunda e 
terceira reuniões da quinta Sessão Extraordinária, 
realizadas no dia vinte e oito de Outubro, quatro e onze 
de Novembro. Acta da primeira, segunda, terceira e quarta 
reuniões da quinta Sessão Ordinária, realizadas a nove, 
dezasseis, dezassete e vinte de Dezembro de 2010 
 
(Aprovadas por unanimidade) 

 
 
 
 

MOÇÃO 
 

 
 

MOÇÃO 
 

Considerando que: 
 
• No dia 17 de Julho de 2009 o Governo em funções, 

através da Secretária de Estado dos Transportes, Ana 
Paula Vitorino, anunciou o prolongamento das linhas 
amarela e azul para os Concelhos de Amadora, Loures 
e Odivelas; 

 
• Tal decisão enquadrava-se numa política global de 

transportes para a área urbana de Lisboa, que, 
indiscutivelmente, trazia enormes benefícios à 
mobilidade a nível metropolitano, favorecendo a 
intermodalidade de transporte, reduzindo os tempos de 

deslocação e promovendo a utilização de transporte 
público, em detrimento da viatura particular; 

 
• Para o Concelho de Odivelas estavam previstas 4 novas 

estações, o que permitiria a várias dezenas de milhares 
de utentes, que diariamente se deslocam para a cidade 
de Lisboa, melhores condições de acessibilidade e 
mobilidade; 

 
• Este anúncio foi precedido dos devidos contactos e 

negociações com a Câmara Municipal de Odivelas, 
através da sua Presidente, no âmbito dos quais se 
acertaram percursos, número e localização de estações; 

 
• Em 14 de Junho de 2011, o Presidente do Conselho de 

Administração do Metropolitano de Lisboa, através da 
Comunicação Social, dá conta de que irão ser 
reavaliados os projectos de expansão a Loures, 
Odivelas e Amadora. 

 
• No seguimento do Comunicado da Presidência da 

Câmara Municipal de Lisboa, o Metropolitano de 
Lisboa respondeu que a grande prioridade da expansão 
da rede do Metro era o interior da cidade de Lisboa, 
sem deixar garantias expressas sobre a expansão 
noutros Concelhos, ao mesmo tempo que asseverava 
não ter abandonado o plano de expansão de 2009 – em 
aparente contradição com as afirmações anteriores. 

 
A Assembleia Municipal de Odivelas, reunida em Sessão 
Ordinária de 20 de Junho de 2011, delibera o seguinte: 
 
• Condenar qualquer recuo face aos compromissos 

assumidos perante os órgãos autárquicos e a população 
do Concelho de Odivelas; 

 
• Sublinhar que, a confirmar-se, esta decisão 

representaria negar a cobertura pela rede de Metro de 
quase 200.000 pessoas em três concelhos diferentes, só 
em beneficiários directos nas freguesias abrangidas e 
limítrofes, também com potenciais reflexos 
empresariais no número de utentes do Metro. 

 
• Demonstrar estranheza pela vinda a público de notícias 

sobre intenções que se sobreporiam a uma decisão 
governamental, num momento em que há uma 
transição de um Governo de gestão em cessação de 
funções para um novo Governo, e imediatamente antes 
da tomada de posse deste; 

 
• Condenar o que seria um regresso a uma política de 

transportes afunilada, que se voltaria a fechar dentro da 
cidade de Lisboa e a desvalorizar a necessidade de 
servir áreas com grande densidade populacional, com 
graves prejuízos sociais, económicos e ambientais não 
apenas para os Concelhos da Grande Lisboa mas para 
o modelo de desenvolvimento, padrões de mobilidade 
e qualidade ambiental da Área Metropolitana como um 
todo;  
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• Apelar a que o novo Governo indique tão breve 
quanto possível, a sua posição quanto a esta matéria; 

 
• Apoiar o executivo da Câmara Municipal de Odivelas 

nas diligências que entender levar a cabo para, junto 
das entidades competentes, defender os interesses da 
população de Odivelas nesta matéria.  

 
Odivelas, 21 de Junho de 2011 

 
O Presidente da Assembleia Municipal 

(Sérgio Paiva) 
 

(Aprovada por maioria) 

 
 
 
 

VOTO DE CONGRATULAÇÃO 
 

 
 

VOTO DE CONGRATULAÇÃO 
 

Realizou-se nos passados dias 11 e 12 de Junho no novo 
Pavilhão Multiusos de Odivelas a Taça do Mundo de Judo 
Feminino, uma competição oficial da União Europeia de 
Judo, que conta para o ranking mundial e para o 
apuramento dos Jogos Olímpicos de 2012 a realizar em 
Londres, tendo nela participado atletas de 30 países, num 
total de 138 judocas. 
 
Tratou-se de um evento no âmbito de uma cooperação 
entre a Federação Portuguesa de Judo e Câmara Municipal 
de Odivelas, que conseguiram fazer desta Taça do Mundo 
um sucesso em termos organizativos. Foi um torneio de 
grande relevância desportiva, com forte adesão de público 
e com significativa visibilidade mediática, ajudando assim 
a promover a modalidade, a prática desportiva, o próprio 
Concelho e a infraestrutura onde decorreu o evento. 
 
A Assembleia Municipal de Odivelas considera por isso 
que se justifica congratular a Federação Portuguesa de 
Judo, pelo seu empenho e capacidade organizacional neste 
tipo de eventos, e pela sua cooperação com o município 
de Odivelas. 
 
Mas, acima de tudo, a Assembleia Municipal de Odivelas 
congratula as atletas portuguesas medalhadas, que mais 
uma vez nos encheram de orgulho no que toca ao nosso 
Judo, ao nosso Desporto, ao nosso País, tendo para este 
jovem Concelho especial significado poder estar associado 
ao seu mérito e resultados desportivos internacionais. 
 
Odivelas, 21 de Junho de 2011 

 
O Presidente da Assembleia Municipal 

(Sérgio Paiva) 
 

(Aprovado por unanimidade) 
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DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 
 

ACTIVIDADE E SITUAÇÃO 
FINANCEIRA DO MUNICÍPIO 

 

 
 

INFORMAÇÃO DA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
À ASSEMBLEIA MUNICIPAL SOBRE A ACTIVIDADE E 

SITUAÇÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO 
 

Presente para apreciação, a Informação da Presidente da 
Câmara Municipal, sobre a actividade e situação financeira 
do Município, à 3.ª Sessão Ordinária de 2011 da 
Assembleia Municipal, nos termos estipulados na alínea e) 
do n.º 1 do Artigo 53° da Lei 169/99, de 18 de Setembro, 
alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro.  
 
Informação sobre a situação financeira do Município, em 
Maio de 2011, que inclui a informação relativa ao grau de 
endividamento do Município para o corrente ano, 
encontra-se espelhada nos Anexos A e B. 
 
A Informação sobre a Actividade Municipal corresponde 
ao período compreendido entre 16 de Março e 15 de Maio 
de 2011. 
 
Documento com a seguinte estrutura: 
 

Informação Financeira:  

  

Informação Financeira do Município; 3 

  

Informação Sobre a Actividade Municipal:  

  

Gabinete da Presidência; 5 
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Gabinete de Comunicação e Modernização 

Administrativa 

 

8 

Gabinete Veterinário Municipal 24 

Gabinete de Tecnologia, Informação e 

Conhecimento 

 

27 

Serviço Municipal de Protecção Civil 28 

Gabinete para a Igualdade e Minorias 30 

Gabinete Coesão e Inovação Social 32 

Gabinete Planeamento Estratégico 35 

Departamento Gestão Financeira e Patrimonial 38 

Departamento Gestão e Ordenamento 

Urbanístico 

 

45 

Departamento de Obras Municipais 50 

Departamento Ambiente e Transportes 54 

Departamento Educação, Juventude e Cultura 58 

Departamento de Habitação e Saúde 77 

Departamento Administração Jurídica e Geral 82 

 
 
 
 

XIX CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL 
DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES 

 

 
 

ELEIÇÃO DE UM PRESIDENTE DE JUNTA INERENTE À 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 
Considerando que, o Conselho Geral da Associação 
Nacional de Municípios Portugueses, aprovou a data e 
local para a realização do XIX Congresso da Associação 
Nacional de Municípios Portugueses a realizar no 
Pavilhão Multiusos, em Coimbra. Atendendo a que o 
congresso se irá realizar no próximo dia 9 de Julho de 
2011. Nos termos do n.º 2 do art.° 6 dos Estatutos da 
ANMP, é necessário a eleição de um Presidente de Junta 
de Freguesia do Município de Odivelas, eleito pela 
Assembleia Municipal para o integrar. 
 
Foi designado como representante da Assembleia 
Municipal de Odivelas, o Presidente de Junta de Freguesia 
de Odivelas, Vítor Machado, e como substituto, o 
Presidente da Junta de Freguesia da Pontinha, José 

Guerreiro, para integrar o XIX Congresso da Associação 
Nacional de Municípios Portugueses 
 
(Aprovado por escrutínio secreto) 

 
 
 
 

REFEITÓRIO MUNICIPAL 
 

 
 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES 
NO REFEITÓRIO MUNICIPAL – CONCURSO PÚBLICO 

 
Concurso público para prestação de fornecimento de 
refeições no Refeitório Municipal. O procedimento de 
aquisição deverá ser desenvolvido sob a forma de um 
agrupamento de entidades adjudicantes a constituir entre 
o Município de Odivelas e a Freguesia de Odivelas, tendo 
em conta o Protocolo entre a Câmara Municipal de 
Odivelas e a Junta de Freguesia de Odivelas, deliberado na 
7.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, 
de 12 de Abril de 2011 (Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 7/2010, de 26 de Abril, pág. 
9), nas condições e conforme o deliberado na 9.ª Reunião 
Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, realizada em 
10 de Maio de 2011, (Boletim Municipal das Deliberações 
e Decisões n.º 9/2011, de 24 de Maio, página 7), nos 
termos e de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2011/4018, de 2011.04.13. 
 
O procedimento de aquisição deverá ser desenvolvido sob 
a forma de um agrupamento de entidades adjudicantes, 
nos termos da alínea a), do n.º 1 do art. 39.º, do Código 
dos Contratos Públicos (CCP). 
 
De acordo com o n.º 2, do mencionado art. 39.º, que o 
Município de Odivelas seja designado como o 
representante legal do agrupamento para efeitos de 
condução do procedimento de aquisição, conforme o 
acordo das partes. 
 
A competência para a autorização da despesa, no valor de 
€ 62 244,00, a qual tem cobertura orçamental na rubrica 
0306/020105, bem como do procedimento e das 
respectivas peças (Programa de Concurso e Caderno de 
Encargos) é da Sr.ª Presidente da Câmara. 
 
Competirá, ainda, à Sr.ª Presidente, de acordo com o 
disposto no art. 67°, do CCP, proceder à designação do 
júri do procedimento, propondo-se a seguinte 
composição: 
 
Presidente - Maria Cristina Machado Mira Laureano 
Forte, Chefe da Divisão de Recursos Humanos e 
Formação da Câmara Municipal de Odivelas; 
 
Vogais Efectivos: Pedro Alexandre Santos Pires, Técnico 
Superior da Junta de Freguesia de Odivelas; 
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Isabel de Jesus Conde Correia Carvalho Bento, 
Encarregada Geral Operacional da Câmara Municipal de 
Odivelas; 
 
Vogais Suplentes: Inês Margarida Teixeira Lourenço 
Rodrigues, Chefe da Divisão de Aprovisionamento da 
Câmara Municipal de Odivelas; 
 
Cláudia Alexandra Serra Catalão Borges Cardoso, Técnica 
Superior da Câmara Municipal de Odivelas. 
 
Propõe-se, ainda, de acordo com o disposto no n.º 2, do 
art. 69.º do CCP, que a Sr.ª Presidente delegue no júri do 
procedimento a competência para autorizar a prorrogação 
do prazo para a apresentação das propostas (n.º 4, do art. 
64.º do CCP), bem como os esclarecimentos e 
rectificações das peças do procedimento (art. 50.º do 
CCP). 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

REFEIÇÕES ESCOLARES 
 

 
 

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

ADENDA 
 

Adenda à proposta de aquisição respeitante ao 
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 (aprovada na 6.ª reunião Ordinária da 
Câmara Municipal de Odivelas, de 26 de Março de 2011 e 
na 2.ª Reunião da 1.ª Sessão Ordinária da Assembleia 
Municipal de Odivelas, de 14 de Abril de 2011 - Boletim 
Municipal das Deliberações e Decisões n.º 6/2011, de 12 
de Abril e n.º 7/2011, de 26 de Abril, respectivamente), 
no sentido de nela passar a constar a possibilidade de duas 
eventuais renovações do contrato, por iguais períodos de 
tempo, conforme o deliberado na 11.ª Reunião Ordinária 
da Câmara Municipal de Odivelas, realizada em 7 de 
Junho de 2011, (Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões n.º 9/2011, de 29 de Maio, página 7), e de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2011/5715, de 2011.05.31. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

REDE EMERGÊNCIA E SEGURANÇA DE 
PORTUGAL 

 

 
 

AUTORIZAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO REFERENTES AO 
PROTOCOLO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIZAÇÃO DA 

REDE SIRESP E DO CONTRATO DE ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS 

 
Adesão do município de Odivelas à rede de comunicações 
SIRESP – Sistema Integrado da Rede Emergência e 
Segurança de Portugal, no âmbito da deliberação tomada 
na vigésima terceira reunião ordinária da Câmara 
Municipal de Odivelas, realizada no dia 09 de Novembro 
de 2010, (Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
n.º 22 de 2010, página 20). Autorização dos Prazos de 
Execução referentes ao Protocolo de Prestação de 
Serviços de Utilização da Rede SIRESP, (cláusula décima 
segunda, o protocolo vigorará até 30 de Junho de 2021). 
Contrato de Assistência Técnica dos Equipamentos, 
(cláusula quarta, o prazo de assistência técnica é de dez 
anos), conforme o deliberado na 9.ª Reunião Ordinária da 
Câmara Municipal de Odivelas, realizada em 10 de Maio 
de 2011, (Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
n.º 9/2011, de 24 de Maio, página 13), nos termos e de 
acordo com o proposto na informação nº 
interno/2011/4664, de 2011-05-04. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PROGRAMA DE APOIO AOS AGENTES 
CULTURAIS DO CONCELHO DE ODIVELAS 

 

 
 

ADENDA 
 

Adenda à informação n.º Interno/2010/7580, de 
2010.08.10, referente à nova metodologia de avaliação das 
candidaturas do Programa de Apoio aos Agentes Culturais 
do Concelho de Odivelas (PACO), aprovada na 19.ª 
Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, de 
15 de Setembro de 2010, e na 3.ª Reunião da 4.ª Sessão 
Ordinária de 2010, de 14 de Outubro, da Assembleia 
Municipal de Odivelas (Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 18/2010, página 11 e n.º 
20/2011, página 35, para os sub-programas C5 (aquisição 
de viatura) e C7 (formação de curta duração), cujos apoios 
máximos atribuídos são de 30% do valor do orçamento 
apresentado, no caso do primeiro sub-programa é até ao 
limite de €7500,00 e no segundo sub-programa é até ao 
limite de €250,00, conforme o deliberado na 10.ª Reunião 
Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, realizada em 
24 de Maio de 2011, (Boletim Municipal das Deliberações 
e Decisões n.º 10/2011, de 7 de Junho, página 13), de 
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acordo com o proposto na informação nº 
Interno/2011/4900, de 2011.05.10. 
 
(…) 
Nesta perspectiva, e tendo em conta que o resultado final 
de cada questionário, aplicado no momento das 
candidaturas, determina a percentagem sobre o valor 
máximo do subsidio a atribuir, propõe-se que 
relativamente aos dois sub-programas supra referidos, as 
percentagens sejam as seguintes:  
 

Sub-
Programa 

Avaliação Final 
do Questionário 

Subsidio 

C5 - 
Aquisição 
de Viatura 

Excelente 
 

Muito Bom 
Bom 

Suficiente 
Insuficiente 

30% do valor do orçamento (até 
ao limite de 7 500,00€) 

20% do valor do orçamento 
15% do valor do orçamento 
10% do valor do orçamento 
5% do valor do orçamento 

C7 - 
Formação 
de Curta 
Duração 

Excelente 
 

Muito Bom 
Bom 

Suficiente 
Insuficiente 

30% do valor do orçamento (até 
ao limite de 250,00€) 

20%a do valor do orçamento 
15% do valor do orçamento 
10% do valor do orçamento 
5% do valor do orçamento 

(…) 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

PROTOCOLO DE CEDÊNCIA 
 

 
 

PROTOCOLO DE CEDÊNCIA PARA UTILIZAÇÃO DE ESPAÇOS E 
INSTALAÇÕES ESCOLARES -  ANO LECTIVO 2011/2012 

 
Protocolo de Cedência para Utilização de Espaços e 
Instalações Escolares a celebrar entre o Município de 
Odivelas, os Agrupamentos de Escolas, e outras 
Entidades, que tem por objecto a cedência e utilização de 
espaços e instalações escolares do (pré-escolar/ 1º Ciclo 
do Ensino Básico), para utilização de carácter regular, 
integrada dentro dos princípios orientadores do 
desenvolvimento psicossocial das crianças e, direccionada 
de forma a complementar inequivocamente o Projecto 
Educativo dos Agrupamentos de Escolas, conforme o 
deliberado na 10.ª Reunião Ordinária da Câmara 
Municipal de Odivelas, realizada em 24 de Maio de 2011, 
(Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 
10/2011, de 7 de Junho, página 14 a 16), de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2011/4851, de 
2011.05.10. 

 
“Protocolo de Cedência para Utilização de Espaços e 

Instalações Escolares 
 

Considerando que,  
 
1- Os equipamentos colectivos existentes obrigam a uma 
gestão em defesa dos interesses das comunidades que 
permita potenciar e maximizar a utilização daqueles, o 
presente protocolo visa, no prosseguimento do 
mencionado objectivo, permitir uma gestão racional dos 
recursos existentes; 
 
2 - O artigo 5.º da Lei de Bases do Sistema Educativo n.º 
46/86 de 14 de Outubro, alterada pela Lei nº115/97, de 
19 de Setembro e Lei nº 49/2005, de 30 de Agosto, tem 
como objectivos, entre outros, da educação pré-escolar: 
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a) Estimular as capacidades de cada criança e favorecer a 
sua formação e o desenvolvimento equilibrado de todas as 
suas potencialidades; 
b) Contribuir para a estabilidade e a segurança afectivas da 
criança; 
c) Favorecer a observação e a compreensão do meio 
natural e humano para melhor integração e participação da 
criança; 
d) Desenvolver a formação moral da criança e o sentido 
da responsabilidade, associado ao da liberdade; 
e) Fomentar a integração da criança em grupos sociais 
diversos, complementares da família, tendo em vista o 
desenvolvimento da sociabilidade; 
f) Desenvolver as capacidades de expressão e 
comunicação da criança, assim como a imaginação 
criativa, e estimular a actividade lúdica; 
g) Proceder à despistagem de inadaptações, deficiências ou 
precocidades e promover a melhor orientação e 
encaminhamento da criança; 
 
3 - O artigo 7.º da Lei de Bases do Sistema Educativo n.º 
46/86 de 14 de Outubro, alterada pela Lei n.º 115/97, de 
19 de Setembro e Lei n.º 49/2005, de 30 de Agosto, tem 
como objectivos, entre outros, do ensino básico: 
 
a) Assegurar uma formação geral comum a todos os 
portugueses que lhes garanta a descoberta e o 
desenvolvimento dos seus interesses e aptidões, 
capacidade de raciocínio, memória e espírito crítico, 
criatividade, sentido moral e sensibilidade estética, 
promovendo a realização individual em harmonia com os 
valores da solidariedade social; 
b) Assegurar que nesta formação sejam equilibradamente 
inter-relacionados o saber e o saber fazer, a teoria e a 
prática, a cultura escolar e a cultura do quotidiano; 
c) Proporcionar o desenvolvimento físico e motor, 
valorizar as actividades manuais e promover a educação 
artística, de modo a sensibilizar para as diversas formas de 
expressão estética, detectando e estimulando aptidões 
nesses domínios; 
d) Fomentar a consciência nacional aberta à realidade 
concreta numa perspectiva de humanismo universalista, 
de solidariedade e de cooperação internacional; 
e) Desenvolver o conhecimento e o apreço pelos valores 
característicos da identidade, língua, história e cultura 
portuguesas; 
f) Proporcionar aos alunos experiências que favoreçam a 
sua maturidade cívica e sócioafectiva, criando neles 
atitudes e hábitos positivos de relação e cooperação, quer 
no plano dos seus vínculos de família, quer no da 
intervenção consciente e responsável na realidade 
circundante; 
g) Proporcionar a aquisição de atitudes autónomas, 
visando a formação de cidadãos civicamente responsáveis 
e democraticamente intervenientes na vida comunitária;  
h) Assegurar às crianças com necessidades educativas 
específicas, devidas, designadamente, a deficiências físicas 
e mentais, condições adequadas ao seu desenvolvimento e 
pleno aproveitamento das suas capacidades; 

i) Fomentar o gosto por uma constante actualização de 
conhecimentos; 
j) Proporcionar, em liberdade de consciência, a aquisição 
de noções de educação cívica e moral; 
l) Criar condições de promoção do sucesso escolar e 
educativo a todos os alunos. 
 
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 por PRIMEIRO OUTORGANTE; 
 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ________________, com 
sede na Escola _________, Rua _________ 
__________________, Pessoa Colectiva n.º 
___________, neste acto representado pelo(a) Senhor(a) 
Director(a) do Agrupamento, 
__________________adiante designado por SEGUNDO 
OUTORGANTE; 
 
e, 
 
______________________, com sede na Rua 
______________________, Pessoa Colectiva n.º 
_____________, neste acto representado pelo(a) 
Senhor(a), ______________, adiante designado por 
TERCEIRO OUTORGANTE. 
 
O presente PROTOCOLO, rege-se pelas cláusulas seguintes, 
que as partes aceitam e, reciprocamente se obrigam a 
cumprir e a fazer cumprir:  

 
Cláusula Primeira 

(Objecto) 
 

O presente protocolo tem por objecto a cedência e 
utilização de espaços e instalações escolares do 
______________ (pré-escolar/ 1º Ciclo do Ensino 
Básico) ao terceiro outorgante, para utilização de carácter 
regular, integrada dentro dos princípios orientadores do 
desenvolvimento psicossocial das crianças e, direccionada 
de forma a complementar inequivocamente o Projecto 
Educativo dos Agrupamentos de Escolas.  

 
Cláusula Segunda 

(Identificação do Espaço) 
 

O Primeiro Outorgante, proprietário das instalações, cede 
para utilização do terceiro outorgante, com sede no 
Concelho de Odivelas, a seguinte instalação: 
______________, para o desenvolvimento de actividades 
de índole educativa, desportiva, cultural e recreativa.  
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Cláusula Terceira 
(Responsabilidade do 2.º Outorgante) 

 
O Segundo Outorgante, responsável pela gestão dos 
espaços que integram o Equipamento Escolar, 
responsabiliza-se por: 
 
a) Disponibilização dos espaços escolares na Escola 
(especificar o espaço escolar) ______________ no 
seguinte horário extra-escolar, ______________ : 
 
b)Proceder à selecção dos alunos que poderão vir a 
usufruir das actividades desenvolvidas pelo 3º Outorgante, 
dando prioridade aos alunos que: 
 
1) Usufruam de apoios no âmbito da Acção Social 
Escolar; 
 
2) Possuam Necessidades Educativas Especiais; 
 
3) Outros alunos com planos Individuais de 
desenvolvimento específico. 

 
c)Zelar pela observância das normas constantes no 
presente protocolo, nomeadamente a supervisão dos 
espaços escolares objecto de cedência, no que respeita ao 
seu estado de uso e conservação, dando conhecimento ao 
1.º Outorgante, mensalmente através de comunicação 
escrita, devidamente assinada pelos representantes legais 
do 2.º e 3.º Outorgantes.  

Cláusula Quarta 
(Responsabilidade do 3.º Outorgante) 

 
O Terceiro Outorgante responsabiliza-se por: 
 
a) Proceder ao pagamento da taxa municipal, previsto no 
artigo 114º do Regulamento de taxas e outras receitas 
municipais. 
 
b)Manter as instalações que lhe foram disponibilizadas, 
após a sua utilização, devidamente limpas e em condições 
de higiene e segurança, de forma a estarem asseguradas as 
condições de funcionamento daqueles espaços no início 
do horário lectivo seguinte; 
 
c) Procede à reparação e reposição do estado inicial do 
equipamento no espaço cedido objecto de qualquer 
estrago ou dano; 
 
d) Proceder anualmente a uma pintura dos espaços 
utilizados, caso de se trate de uma actividade continuada, 
cuja duração seja igual ou superior a um ano lectivo. 
Excepcionalmente, e por acordo entre todas as partes, se 
entenderem não ser necessária, a mesma poderá ser 
dispensada; 
 
Esta intervenção será articulada entre todas as partes 
outorgantes do presente Protocolo, nomeadamente 
quanto à definição de: 
 

- Data e hora de início dos trabalhos; 
- Características e cores dos materiais a utilizar; 
- Data e hora da recepção definitiva da intervenção 
realizada. 
 
e) Permitir que um mínimo de 30% dos alunos que 
frequentam a Escola e que estejam interessados, possam 
usufruir de forma totalmente gratuita das actividades 
desenvolvidas no Espaço/Escola, para as quais foi 
celebrado o presente Protocolo.  

 
Cláusula Quinta 
(Monitorização) 

 
A partir dos relatórios mensais enviados pelos 
Agrupamentos de Escolas, a DPISE assegura a 
monitorização da utilização dos espaços ou equipamentos 
cedidos, devendo deslocar-se, sempre que tal se justifique, 
aos Espaços Escolares.  

 
Cláusula Sexta 
(Vigência) 

 
Sem prejuízo de eventual revisão, por acordo dos 
Outorgantes, o presente Protocolo entra em vigor na data 
da sua assinatura, mantendo-se em vigor pelo período do 
ano escolar 20___/20___, considerando-se 
automaticamente renovado por iguais e sucessivos 
períodos, se não for denunciado, por escrito, por qualquer 
uma das Partes, com antecedência mínima de 30 (trinta) 
dias em relação ao seu termo final ou a qualquer uma das 
suas posteriores renovações.  

 
Cláusula Sétima 
(Resolução) 

 
O incumprimento parcelar ou total do disposto no 
presente protocolo é motivo suficiente e bastante para que 
o mesmo seja revogado sem observância dos prazos 
previstos na cláusula anterior.  

 
Cláusula Oitava 
(Flexibilidade) 

 
Qualquer adequação ou tolerância relativa ao estipulado 
no presente Protocolo será resolvida por acordo entre as 
Partes, não implicando uma alteração ao clausulado, a 
menos que as Partes por acordo assim o entendam fazer.  
 
O presente protocolo foi feito em três exemplares, que 
vão ser assinados pelos representantes das Partes, 
destinando-se um exemplar a cada uma delas. 
 
Odivelas, __ de ______________ de ______. 
 
Pelo Primeiro Outorgante, 
(Susana de Carvalho Amador) 
 
Pelo Segundo Outorgante, 
(____________________) 
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Pelo Terceiro Outorgante, 
(____________________)” 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO 
CURRICULAR NAS ESCOLAS 

 

 
 

PROGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO DAS ACTIVIDADES DE 
ENRIQUECIMENTO CURRICULAR NAS ESCOLAS DO  

1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO – ANO LECTIVO 2011/2012 
 

Programa de implementação das actividades de 
enriquecimento curricular no 1º Ciclo do Ensino Básico 
para o ano lectivo de 2011/2012. Este Programa de 
Actividades de Enriquecimento Curricular (AEC) traduz-
se numa oferta educativa extracurricular gratuita, a 
desenvolver ao longo do ano lectivo, em regime de 
complemento educativo, de frequência facultativa, 
destinando-se aos alunos dos quatro anos de escolaridade 
das escolas do 1.º ciclo do ensino básico da rede pública 
do concelho, tendo como base de enquadramento, o 
Despacho nº 14460/2008, de 26 de Maio. 
 
O grande objectivo da implementação do Programa das 
AEC é adaptar o tempo de permanência das crianças nos 
Estabelecimentos de Educação e Ensino às necessidades 
das famílias, garantindo que os tempos educativos sejam 
pedagogicamente ricos e complementares das 

aprendizagens associadas à aquisição das competências 
básicas, aumentando a qualidade da ocupação dos tempos 
da “Escola a Tempo Inteiro”, permitindo que a criança 
beneficie de segurança e bem-estar, privilegiando os 
aspectos lúdicos das actividades, mas conferindo-lhe 
intencionalidade pedagógica, conforme o deliberado na 
10.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, 
realizada em 24 de Maio de 2011, (Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 10/2011, de 7 de Junho, 
página a 16), de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2011/10735, de 2011.05.10. 
 
 
“(…) 
III – Programação das Actividades  
 
O Programa de oferta das AEC em cada escola, foi 
planificado pelos Agrupamentos de Escolas em parceria 
com a Câmara Municipal, tendo por base o regime de 
funcionamento dos estabelecimentos de ensino, os 
espaços disponíveis para o funcionamento das actividades, 
e o número estimado de alunos para o Ano Lectivo 
2011/2012 (tendo em conta o processo de matrículas que 
está a decorrer).  
 
 
 
Programa AEC – Actividades de Enriquecimento 
Curricular  
 
 
Ano Lectivo 2011/2012 

 
 

ESTABELECIMENTOS 
DE EDUCAÇÃO E 

ENSINO 

PREVISÃO 
DE 

ALUNOS 

REGIME 
DE 

FUNCIONAMENTO 

OFERTA 
AEC 

PREVISÃO 
CUSTOS 

ALUNO/AEC 

TOTAL 
CUSTOS 
ANO 

LECTIVO 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS A SUDOESTE DE ODIVELAS 

EB1 Quinta das 
Dálias 42 Normal 

Inglês 
Música 
AFD 

€262,50x42 €11.025,00 

EB1/JI Veiga 
Ferreira 140 Normal 

Inglês 
Música 
AFD 

€262,50x140 €36.750,00 

EB1 nº 4 de Famões 84 Normal 
Inglês 
Música 
AFD 

€262,50x84 €22.050,00 

EB1/JI de Famões 147 Normal 
Inglês 
Música 
AFD 

€262,50x147 €38.587,50 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AVELAR BROTERO 

EB1/JI D. Dinis 320 Normal 
Inglês 
Música 
AFD 

€262,50x320 €84.000,00 

EB1 Maria Máxima 
Vaz 230 Duplo 

Inglês 
Música 
AFD 

€262,50x230 €60.375,00 

EB1 nº 5 de 
Odivelas 160 Duplo 

Inglês 
Música 
AFD 

€262,50x160 €42.000,00 
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EB1 Maria Bravo 200 Misto 

Inglês 
Música 
Expressão 
Plástica 

€190x200 €38.000,00 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CANEÇAS 

EB1 de Caneças 200 Duplo 
Inglês 
Música 
AFD 

€262,50x200 €52.500,00 

EB1/JI Caneças Nº 
1 130 Duplo 

Inglês 
Música 
AFD 

€262,50x130 €34.125,00 

EB1/JI Cesário 
Verde 180 Duplo 

Inglês 
Música 
AFD 

€262,50x180 €47.250,00 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA PÓVOA DE SANTO ADRIÃO 

EB1/JI Barbosa du 
Bocage 260 Normal 

Inglês 
Música 
AFD 

€262,50x260 €68.250,00 

EB1/JI Quinta S. 
José 190 Misto 

Inglês 
Música 
AFD 

€262,50x190 €49.875,00 

EB1/JI Olival Basto 190 Normal 
Inglês 
Música 
AFD 

€262,50x190 €49.875,00 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA PONTINHA 

EB1/JI Casal da 
Serra 168 Misto 

Inglês 
Música 
AFD 

€262,50x168 €44.100,00 

EB1 Dr. Mário 
Madeira 160 Duplo 

Inglês 
Música 
AFD 

€262,50x160 €42.000,00 

EB1 Serra da Luz 92 Normal 
Inglês 
Música 
AFD 

€262,50x92 €24.150,00 

EB1 Vale Grande 96 Normal 
Inglês 
Música 
AFD 

€262,50x96 €25.200,00 

EB1/JI Quinta da 
Paiã 192 Normal 

Inglês 
Música 
AFD 

€262,50x192 €50.400,00 

EB1/JI Quinta da 
Condessa 210 Misto 

Inglês 
Música 
AFD 

€262,50x210 €55.125,00 

EB1 Mello Falcão 214 Misto 
Inglês 
Música 
AFD 

€262,50x214 €56.175,00 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. DINIS 

EB1 Rainha Santa 260  Duplo 
Inglês 
Música 
AFD 

€262,50 x 260 €68.250,00 

EB1/JI Maria Lamas 312 Normal 
Inglês 
Música 
AFD 

€262,50 x 312 €81.900,00 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MOINHOS DA ARROJA 

EB1/JI nº 7 de 
Odivelas 252 Normal 

Inglês 
Música 
AFD 

€262,50 x 252 €66.150,00 

EB1 de Porto 
Pinheiro 230 Normal 

Inglês 
Música 
AFD 

€262,50 x 230 €60.375,00 
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS VASCO SANTANA 

EB1 Maria Costa 110 Normal 
Inglês 
Música 
AFD 

€262,50 x 110 €28.875,00 

EB1 Amoreira 192 Normal 
Inglês 
Música 
AFD 

€262,50 x 192 €50.400,00 

EB1 Eça de Queirós 96 Normal 
Inglês 
Música 
AFD 

€262,50 x 96 €25.200,00 

EB1/JI João Villaret 150 Normal 
Inglês 
Música 
AFD 

€262,50 x 150 €39.375,00 

EB1/JI Casal dos 
Apréstimos 264 Normal 

Inglês 
Música 
AFD 

€262,50 x 264 €69.300,00 

TOTAL 
Agrupamentos 

5471    1.421.637,50 

 
 
A coordenação e supervisão pedagógica são da 
responsabilidade dos Agrupamentos de Escolas, e a 
gestão/desenvolvimento do Programa da responsabilidade 
da Câmara Municipal de Odivelas em parceria com 
Associações de Pais, IPSS, e Agrupamentos de Escolas.  
 
IV – Parcerias 
 
No âmbito da Clausula 3ª, do Contrato de Execução 
respeitante à Transferência de Competências para o 
Município em matéria de Educação, publicado no Diário 
da República N.º 28, 2ª Série, de 27 de Outubro de 2009, 
propõe-se que o Município de Odivelas se assuma como 
Entidade Promotora do Programa das AEC para o Ano 
Lectivo 2011/2012 em todas as Escolas do 1º Ciclo do 
Ensino Básico do Concelho, em parceria com os 8 (oito) 
Agrupamentos de Escolas. 
 
Tendo em conta que a avaliação conjunta, da forma como 
decorreu o processo de parceria no presente Ano Lectivo, 
feita pelos Serviços da Câmara, Agrupamentos de Escolas 
e Entidades Gestoras, é muito positiva, propõe-se que 
para o Ano Lectivo 2011/2012 continue a manter-se a 
opção metodológica de gestão em Parceria em todos os 
Estabelecimentos de Educação e Ensino do Concelho, 
sendo que essas parcerias serão sempre constituídas com 
entidades previstas e identificadas no ponto 14, do 
Despacho nº 14460/2008, de 26 de Maio (Associações de 
Pais e de Encarregados de Educação; Instituições 
Particulares de Solidariedade Social; Agrupamentos de 
Escolas). 
 
A identificação dos parceiros, escola a escola, e os termos 
destas parcerias, constarão de Acordo de Colaboração e 
de Cooperação a celebrar entre a Câmara Municipal de 
Odivelas (Entidade Promotora), os Agrupamentos de 
Escolas e as Entidades Gestoras, após aprovação prévia 
em sede de reunião de Câmara.  
 
V – Modalidades de Pagamento 
 

O cálculo dos custos para a implementação do Programa 
de AEC para 2011/2012, resultante dos montantes a 
transferir para as Entidades Gestoras, baseia-se no valor 
do financiamento previsto no ponto 3, artigo 3º, do 
Anexo ao Despacho nº 14460/2008, a saber: 
  
Ensino do Inglês, ensino da Música e 
actividade física e desportiva 262,50 € 

Ensino do Inglês e mais 2 actividades de 
enriquecimento curricular 

190,00 € 

 
Refira-se ainda, que dado que o numero de alunos 
apresentado é feito com base na previsão dos alunos que 
irão frequentar as escolas no próximo ano lectivo, 
poderão ocorrer oscilações (processo de matrículas ainda 
a decorrer), podendo resultar em flutuações no valor das 
transferências a efectuar para as diferentes Entidades 
Gestoras. 
 
O Município transferirá as verbas correspondentes ao 
financiamento por parte do Ministério da Educação para 
as Entidades envolvidas na gestão das AEC, em três 
tranches, que, no caso das parcerias tripartidas, deverão 
ocorrer em Setembro de 2011, Dezembro de 2011, e Abril 
de 2012. 
 
No caso em que a Entidade Gestora seja o Agrupamento 
de Escolas, a transferência das verbas também será 
efectuada em três tranches, mas por imperativos de gestão 
orçamental a que as Escolas estão sujeitas, os valores terão 
que ser transferidos um mês antes relativamente às outras 
Entidades, devendo ocorrer em Agosto de 2011, 
Novembro de 2011 e Março de 2012. 
VI – Orçamento Necessário 
 
A estimativa do montante global referente a transferências 
para as Entidades Gestoras do Programa, tem por base o 
número de alunos que se prevê venham a frequentar as 
AEC, e o custo aluno/ano definido no Despacho 
anteriormente enunciado tendo em conta a oferta de 
actividades em cada escola.  
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O valor global para fazer face às despesas com a 
transferência das verbas para as Entidades Gestoras para 
fazerem face às despesas com a implementação do 
Programa no Ano Lectivo 2011/2012, perfaz um total de 
€ 1.421.637,50 (um milhão, quatrocentos e vinte e um mil, 
seiscentos e trinta e sete euros, e cinquenta cêntimos).  
 
O valor a cabimentar no presente ano económico é de € 
947.758,33 (novecentos e quarenta e sete mil, setecentos e 
cinquenta e oito euros, e trinta e três cêntimos), 
correspondendo às tranches a transferir para Entidades 
Gestoras para fazerem face às despesas com a gestão do 
Programa nos 1º e 2º períodos lectivos.  
 
Propõe-se ainda, que o valor remanescente de € 
473.879,17 (quatrocentos e setenta e três mil, oitocentos e 
setenta e nove euros, e dezassete cêntimos), 
correspondente à tranche do 3º período lectivo, seja 
inscrito no Plano de Actividades e Orçamento para 2012. 
(…)” 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

APOIO À FAMÍLIA NA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 
 

 
 

PROLONGAMENTO DE HORÁRIO -  NORMAS 
ANO LECTIVO 2011/2012 

 
Componente de Apoio à Família na Educação Pré-
Escolar (CAF) na vertente prolongamento de horário – 
Ano lectivo 2011/2012, e respectivas Normas de 
Funcionamento do Prolongamento de Horário, conforme 
o deliberado na 11.ª Reunião Ordinária da Câmara 
Municipal de Odivelas, realizada em 7 de Junho de 2011, 
(Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 
11/2011, de 21 de Junho, página a 12), de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2011/12689, de 
2011.05.30.  

 
 

“Normas de Funcionamento do Prolongamento de 
Horário Componente de Apoio à Família (CAF) – 

Educação Pré-escolar 
 

(Preâmbulo) 
 

Considerando: 
 
1. O princípio geral estabelecido na Lei-Quadro da 

Educação Pré-Escolar (Lei n.º 5/97, de 10 de 
Fevereiro), que considera a educação pré-escolar como 
a primeira etapa da educação básica no processo de 
educação ao longo da vida, sendo complementar da 
acção educativa da família, com a qual deve estabelecer 
estreita relação, favorecendo a formação e o 
desenvolvimento equilibrado da criança, tendo em vista 

a sua plena inserção na sociedade como ser autónomo, 
livre e solidário.  

 
2. As atribuições cometidas às autarquias, pela lei 159/99, 

de 14 de Setembro, em matéria de educação pré-escolar 
bem como, o facto de as autarquias ao longo do tempo, 
terem vindo a assumir um papel determinante na 
promoção de respostas no âmbito do apoio à família, 
diversificadas, em função das diferentes realidades 
locais. 

 
3. A recente transferência de atribuições e competências 

operada pelo Dec. Lei n.º 144/2008, de 28 de Julho, 
em matéria de educação, em particular da Componente 
de Apoio à Família (CAF), na vertente do 
prolongamento de horário. 

 
4. Que a CAF, na educação pré-escolar, traduz-se na 

oferta de actividades de animação e acompanhamento 
das crianças que frequentam os estabelecimentos de 
educação pré-escolar da rede pública, antes e depois 
das actividades lectivas e durante as interrupções 
lectivas, de forma a assegurar um horário adequado às 
necessidades das famílias. 

 
5. Esta componente da educação pré-escolar deve ser 

comparticipada pelo Estado e pelas famílias de acordo 
com as condições socioeconómicas do agregado 
familiar, com o objectivo de promover a igualdade de 
oportunidades. 

 
Partindo destas premissas e com o objectivo de 
proporcionar uma resposta de natureza socioeducativa 
que, possa contribuir para assegurar o desenvolvimento 
harmonioso e global da criança, através de actividades 
pedagogicamente adequadas e complementares das 
aprendizagens ministradas no contexto lectivo, permitindo 
ainda, a organização de horários ajustados às necessidades 
das famílias, são elaboradas pela Câmara Municipal de 
Odivelas, as presentes normas de funcionamento de 
prolongamento de horário, enquadrado na Componente 
de Apoio à Família. 

 
I 

(Disposição Introdutória) 
 

1. A Câmara Municipal de Odivelas, tem vindo a dar 
especial atenção ao aprofundamento das parcerias com 
os diferentes Agentes Educativos, no sentido de 
responder de forma eficaz, às necessidades 
socioeducativas dos alunos e das famílias. 

 
2. Algumas Associações de Pais e Instituições Particulares 

de Solidariedade Social (IPSS´S), numa perspectiva de 
rentabilização de sinergias e de recursos dinamizam os 
prolongamentos de horário, nos estabelecimentos de 
educação pré-escolar, da rede pública do Concelho de 
Odivelas. 
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3. A Câmara Municipal de Odivelas pretende manter e 
aprofundar esta metodologia, que tem revestido 
especial importância nas respostas oferecidas no 
âmbito da CAF. 

 
II 

(Do Âmbito e Objectivos do Programa) 
 

No prolongamento de horário da Componente de Apoio 
à Família pretende-se: 
 
1. Adaptar os tempos de permanência das crianças no 

Jardim-de-infância, às necessidades das famílias e 
simultaneamente garantir que as actividades sejam 
pedagogicamente ricas. 

 
2. Assegurar o acompanhamento e promover a ocupação 

das crianças antes e ou depois das actividades 
educativas, nos tempos lectivos e ou durante os 
períodos de interrupção lectiva, num período máximo 
de 11 meses por ano. 

 
III 

(Dos Destinatários) 
 

São destinatários das presentes normas os Agrupamentos 
de Escolas da rede pública do Concelho de Odivelas, as 
Associações de Pais e as IPSS’S que se queiram constituir 
como entidades gestoras do serviço de prolongamento de 
horário, nos estabelecimentos de educação pré-escolar da 
rede pública do Concelho de Odivelas. 

 
IV 

(Dos Beneficiários) 
 

São beneficiários do serviço de prolongamento de horário, 
crianças com idades compreendidas entre os 3 anos e a 
idade de ingresso no 1º ano do 1º ciclo do ensino básico, 
que frequentam os estabelecimentos de educação pré-
escolar da rede pública do Concelho de Odivelas. 

 
V 

(Da Candidatura) 
 

1. Podem candidatar-se à gestão do serviço de 
prolongamento de horário os Agrupamentos de 
Escolas da rede pública do Concelho de Odivelas, as 
Associações de Pais e Encarregados de Educação e as 
IPSS’S. 

 
2. Nas situações em que os Agrupamentos de Escolas não 

se candidatem como entidades gestoras, terão de 
constituir-se como parceiros obrigatórios da entidade 
gestora. 

 
3. A entidade gestora poderá prestar directamente o 

serviço de prolongamento de horário ou estabelecer 
parcerias com entidades terceiras com esse fim. 

 

4. As entidades gestoras responsabilizam-se, entre outros, 
pela implementação e desenvolvimento do 
prolongamento de horário, de acordo com as 
necessidades das famílias e as possibilidades dos 
edifícios escolares. 

 
5. A Câmara Municipal de Odivelas constitui-se como 

entidade promotora, competindo-lhe, entre outros, 
comparticipar financeiramente esta vertente da CAF, 
nos termos estabelecidos no protocolo de cooperação 
celebrado entre o Ministério da Educação, o Ministério 
do Trabalho e Solidariedade e a Associação Nacional 
de Municípios, de modo a viabilizar a frequência de 
todas as crianças, atendendo ao nível sócio económico 
das famílias. 

 
6. A Câmara Municipal de Odivelas, enquanto entidade 

promotora, realizará o controlo financeiro do 
Programa, em estreita colaboração com todos os 
parceiros envolvidos.  

 
VI 

(Da Organização e funcionamento) 
 

1. Sem prejuízo da normal duração semanal e diária das 
actividades educativas na educação pré-escolar, a CAF 
realiza-se obrigatoriamente até às 17h30, podendo a 
oferta de actividades ser extensível ao período que 
antecede o início das actividades educativas do jardim 
de infância. 

 
2. A oferta da CAF poderá organizar-se entre as 7h30/ 

9h00 e as 15h30/ 19h00 durante os tempos lectivos e 
entre as 7h30 e as 19h00 nas interrupções lectivas.  

 
3. Em caso de necessidade das famílias poderá haver 

flexibilização do horário estabelecido no ponto 
anterior, devendo este ser comunicado aos 
encarregados de educação no início do ano lectivo.  

 
4. A planificação das actividades de animação e apoio, a 

desenvolver no âmbito da CAF deverão ter em conta 
as necessidades das famílias, o Plano Anual de 
Actividades, o Projecto Educativo de Estabelecimento 
Educativo, as Normas de Funcionamento da CAF e 
são da responsabilidade dos órgãos competentes dos 
Agrupamentos de Escolas em parceria com a entidade 
gestora da CAF. 

 
5. A planificação da CAF deve ser comunicada aos 

encarregados de educação no momento da inscrição, 
sendo que a inscrição nas actividades da CAF é 
facultativa. Todavia, verificando-se a inscrição, a 
frequência é obrigatória. 

 
6. A planificação da oferta das actividades da CAF, deve 

envolver obrigatoriamente a educadora titular do 
grupo, e deve ter em conta os recursos físicos e 
humanos existentes.  
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7. Na ausência de instalações que estejam exclusivamente 
destinadas à CAF, devem ser mobilizados todos os 
espaços existentes nas instalações escolares, sendo que 
as salas de actividades de animação e apoio à família, 
deverão preferencialmente ter uma frequência superior 
a 15 crianças e máxima de 25. 

 
8. A abertura, o fecho a vigilância dos recreios e a limpeza 

das instalações, é da responsabilidade da entidade 
gestora da CAF, em articulação com o Agrupamento 
de Escolas quando este não se apresente como 
entidade gestora. 

 
9. Compete à entidade gestora a disponibilização do 

material didáctico e de desgaste rápido, necessário à 
viabilização das actividades no âmbito das CAF. 

 
10. Compete aos educadores titulares de grupo 

assegurar a supervisão pedagógica e o 
acompanhamento da execução das actividades de 
animação de apoio à família – CAF, entendendo-se por 
supervisão pedagógica, a que é realizada no âmbito da 
componente não lectiva de estabelecimento. 

 
11. A monitorização, acompanhamento e avaliação 

do Programa de CAF é da responsabilidade da Câmara 
Municipal de Odivelas em parceria com os 
Agrupamentos de Escolas e as entidades gestoras da 
CAF. 

 
VII 

(Das Comparticipações financeiras) 
 

1. A Câmara Municipal de Odivelas atribuirá uma 
comparticipação financeira às famílias que será 
transferida para as entidades gestoras da CAF, na 
vertente prolongamento de horário, de acordo com as 
normas constantes no Plano de Acção Social e 
Transportes Escolares (Anexo I - Acção Social Escolar, 
Parte B – Normas da Componente de Apoio à Família, 
Capítulo V – ponto 2.). 

 
2. O cálculo da comparticipação financeira para as 

entidades gestoras será efectuado de acordo com o 
critério do valor máximo de referência mensal de € 
75,00 por criança, bem como em função dos 3 escalões 
de Apoio (Anexo I - Acção Social Escolar, Parte B – 
Normas da Componente de Apoio à Família, Capítulo 
IV) definidos de acordo com o posicionamento do 
agregado familiar para efeitos de atribuição do abono 
de família. 

 
3. A CMO procederá à transferência de verbas, para a 

entidade gestora da Componente de Apoio à Família na 
vertente prolongamento de horário, no início de cada 
período lectivo, em três tranches, tendo por base o 
número de crianças inscritas na CAF. 

 
4. A entidade gestora efectuará a entrega da listagem 

comprovativa dos valores auferidos pelos encarregados 

de educação na CAF até 30 dias após o final de cada 
período lectivo a que diz respeito a transferência da 
CMO no âmbito da CAF a fim de se proceder a 
eventuais acertos e transferências subsequentes. 

 
5. A entidade gestora deverá arquivar em processo 

próprio toda a documentação respeitante à CAF 
nomeadamente, comprovativos de frequência das 
crianças e dos pagamentos das famílias. 

 
VIII 

(Do Processo de Candidatura) 
 

As candidaturas no âmbito da CAF na vertente 
prolongamento de horário serão apresentadas 
preferencialmente pelos Agrupamentos de Escolas, por 
Estabelecimento de Educação pré-escolar, até 30 dias 
úteis após a data da abertura das candidaturas, junto da 
Câmara Municipal de Odivelas, mediante: 
 
a) Preenchimento dos formulários de candidatura e 

formulário específico de apoio (Plano de Acção Social 
e Transportes Escolares - Capítulo V); 

 
b) Planificação das actividades de animação no âmbito da 

CAF que deverá contemplar: 
 
o Planificação da actividade 
o Horário funcionamento e carga horária 
o Espaços/ local 
o Recursos humanos afectos 
o Tipificação da supervisão e acompanhamento 
o Nº alunos por grupo/ por actividade 
 
c) Apresentação dos Acordos de Colaboração celebrados 

entre a entidade gestora e o respectivo Agrupamento 
de Escolas, nas situações em que o Agrupamento de 
Escolas não se constituir como entidade gestora, que 
deverá contemplar: 

 
o Planificação da actividade 
o Horário funcionamento 
o Espaços/ local 
o Recursos humanos afectos 
o Tipificação da supervisão e acompanhamento 
o Nº alunos por grupo/ por actividade 
o Responsabilidades de cada parte 

 
IX 

(Das Inscrições) 
 

Os Encarregados de Educação interessados na inscrição 
dos seus educandos deverão formalizar a sua inscrição de 
acordo com o Plano de Acção Social e Transportes 
Escolares - Capítulo V. 

X 
(Situações Omissas) 

 
As situações omissas não previstas nas presentes normas, 
e que necessitem de ser supridas, serão analisadas e 
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resolvidas, pontualmente, pela Câmara Municipal de 
Odivelas.” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

DERRAMA 
 

 
 

ISENÇÃO DE DERRAMA PARA NOVOS ESTABELECIMENTOS 
QUE FIXEM A SUA SEDE SOCIAL NO 
CENTRO HISTÓRICO DE ODIVELAS 

 
Isenção da Derrama, no ano da constituição, a todas as 
pessoas colectivas que tenham sido criadas em 2011 e 
2012 e que instalem a sua sede social no centro histórico 
de Odivelas, que é composto pelas ruas discriminadas nas 
“Normas regulamentares que visam definir o 
procedimento interno de verificação das condições de 
isenção da Derrama”. Mais se delibera que as empresas 
que forem constituídas entre 1 de Novembro e 31 de 
Dezembro a isenção de derrama seja concedida no ano 
subsequente ao da sua constituição, conforme o 
deliberado na 12.ª Reunião Ordinária da Câmara 
Municipal de Odivelas, realizada em 21 de Junho de 2011, 
(presente Boletim Municipal das Deliberações e Decisões, 
página 8), de acordo com o proposto na informação nº 
interno/2011/6067, de 2011-06-09. 

 
 

“Normas regulamentares que visam definir o 
procedimento interno de verificação das 

condições de isenção da Derrama: 
 

Título I 
Disposições Gerais 

 
Artigo 1º 

(Âmbito de aplicação) 
 

O presente regulamento aplica-se a todas as pessoas 
colectivas que, cumulativamente:  
 
a) Instalem a sua sede social no Centro Histórico do 
Concelho de Odivelas, constituído pelas seguintes ruas: 
 
� Rua da Fonte; 
� Rua do Neto; 
� Rua Guilherme Gomes Fernandes do nº62 ao nº 118; 
� Rua António Maria Bravo; 
� Largo D. Dinis; 
� Rua Alberto Monteiro; 
� Rua Alberto Pereira Gonçalves; 
� Rua Maria Gomes da Silva Santos; 
� Rua da Igreja; 
� Rua Combatentes da Grande Guerra do nº2 ao nº9A; 
� Rua do Souto; 

� Largo da Memória; 
� Travessa das Cardosas; 
� Travessa da Cruz; 
� Largo Nossa Senhora Monte Carmo; 
� Travessa Nossa Senhora Monte Carmo; 
� Rua Prof. Dr. Francisco Gentil. 
 
b) No ano de 2011 ou 2012. 
 
c) E aí exerçam efectivamente a sua actividade. 

 
Artigo 2º 
(Isenção) 

 
1 - As Pessoas Colectivas que sejam constituídas e 
comprovem reunir os requisitos enunciados no artigo 1º 
entre Janeiro e Outubro gozam de isenção de Derrama no 
ano da sua constituição/ instalação. 
 
2 – As pessoas colectivas que comprovem reunir os 
requisitos enunciados no artigo 1º e que tenham sido 
constituídas entre 1 de Novembro e 31 de Dezembro, 
gozam de isenção de derrama no ano subsequente ao da 
sua constituição/instalação.  

 
Título II 

Do pedido de reconhecimento da isenção 
 

Artigo 3º 
(Condições de reconhecimento da isenção) 

 
1 - As Pessoas Colectivas que pretendam beneficiar da 
isenção da Derrama, terão de dirigir, à Sr.ª Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas, o requerimento conforme 
Modelo I anexo. 
 
2 – Esse requerimento terá de ser obrigatoriamente 
acompanhado de: 
 
a) Comprovativo do Registo Nacional de Pessoas 
Colectivas da constituição da empresa ou Comprovativo 
do Registo Nacional de Pessoas Colectivas da alteração da 
sede social; e 
 
b) Cópia do cartão de empresa que contenha. 
 
b.1) Número de Identificação fiscal; 
b.2) Número de Segurança Social da Empresa; 
b.3) Firma (nome) da empresa; 
b.4) Data de Constituição da Empresa; 
b.5) Morada da sede da empresa; 
b.6) Código CAE da empresa. 

 
Artigo 4º 

 
(Local e prazo de entrega da documentação) 

O requerimento e documentos referidos no artigo 3º 
deverão ser entregues no Posto de Atendimento 
Municipal da Loja do Cidadão de Odivelas, até ao dia 1 de 
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Dezembro do ano a que corresponde o pedido de 
reconhecimento da isenção. 

 
Título III 

Processamento interno do pedido de reconhecimento da 
isenção 

 
Artigo 5º 

(Recepção do pedido na Loja do Cidadão) 
 

1 – Entregue o requerimento e documentos referidos no 
artigo 3º junto da Loja do Cidadão, os serviços da Loja 
verificam se o requerimento se encontra devidamente 
preenchido e acompanhado dos documentos exigidos. 
 
2 – Caso se verifique alguma deficiência ou omissão nos 
documentos apresentados, os serviços da Loja informam 
o requerente de que deverá ser convidado a corrigir ou a 
completar o pedido (de acordo com o Modelo II anexo). 
 
3 - Caso se verifique a entrega do requerimento ou 
documento fora do prazo referido no artigo 4º os serviços 
da Loja informam o requerente de que deverá ser 
informado da impossibilidade de reconhecimento da 
isenção por incumprimento do prazo de formulação do 
pedido, de acordo com o Modelo II anexo. 
 
4 – Entregue a documentação, os serviços do Posto de 
Atendimento da Loja do Cidadão dão entrada do 
requerimento no sistema e-atendimento, devendo 
posteriormente facultar ao requerente o comprovativo da 
sua entrega de acordo com o Modelo II em anexo, e 
enviar a distribuição à DAEEPCF_ER. 

 
Artigo 6º 

(Apreciação do pedido) 
 

1 – Recebida a documentação pela DAEEPCF/ SNOADE 
(Divisão de Apoio Empresarial, Emprego e Projectos Co- 
Financiados /Sector de Novas Oportunidades e de Apoio 
ao Desenvolvimento Económico), esta verifica se o 
pedido está devidamente instruído, nomeadamente se 
constam todos os documentos, e se o pedido foi entregue 
dentro do prazo. 
 
2 – No caso do pedido se encontrar devidamente 
instruído, a DAEEPCF/SNOADE elabora informação a 
submeter à consideração da Sr.ª Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, ou em quem esta delegar, 
indicando o pedido do interessado, resumindo o conteúdo 
do procedimento e informando que o pedido de isenção 
se encontra em condições de ser reconhecido. 
 
3 – Despachada a informação referida no número 
anterior, a DAEEPCF/SNOADE mediante oficio (através do 
Modelo III anexo) notifica o requerente do 
reconhecimento da isenção pelo Município de Odivelas e 
de que a mesma será comunicada à Direcção Geral de 
Contribuições e Impostos (DGCI). 
 

4 – No caso do pedido se encontrar indevidamente 
instruído, a DAEEPCF/SNOADE elabora informação a 
submeter à consideração da Sr.ª Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, ou em quem esta delegar, 
indicando o pedido do interessado, resumindo o conteúdo 
do procedimento e informando que o pedido de isenção 
se encontra indevidamente instruído. 
 
5 – Despachada a informação referida no número 
anterior, a DAEEPCF/SNOADE notifica o requerente (de 
acordo com o Modelo IV anexo) para, no prazo de 10 
dias, aperfeiçoar o pedido e/ou juntar os documentos em 
falta acompanhados do Modelo V em anexo. 
 
6 – Aperfeiçoado o pedido pelo requerente e tendo este 
ficado devidamente instruído, a DAEEPCF/SNOADE 
procede em conformidade com o disposto nos nºs 2 e 3. 
 
7 – Passados 10 dias sobre a notificação do requerente 
para o aperfeiçoamento do pedido ou para a junção dos 
documentos em falta, sem que este haja cumprido a 
mesma, a DAEEPCF/SNOADE elabora informação a 
submeter à consideração da Sr.ª Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, ou em quem esta delegar, na qual 
propõe que não seja dado qualquer seguimento ao pedido 
formulado pelo requerente.   
 
8 – Despachada a informação referida no número 
anterior, é o requerente notificado pela DAEEPCF/SNOADE 
(de acordo com o Modelo VI anexo) de que o respectivo 
processo ficará parado a partir daquela data por causa que 
lhe é imputável, podendo vir a ser declarado extinto caso 
se esgote o prazo previsto no nº1 do artigo 111º do CPA.  
 
9 – Se o pedido for entregue depois do prazo referido no 
artigo 4º, a DAEEPCF/SNOADE elabora informação a 
submeter à consideração da Sr.ª Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, ou em quem esta delegar, 
indicando o pedido do interessado, resumindo o conteúdo 
do procedimento e informando que a isenção não deverá 
ser reconhecida por incumprimento do prazo de 
formulação do pedido de reconhecimento. 
 
10 – Despachada a informação referida no número 
anterior, notifica-se o requerente (de acordo com o 
Modelo VII anexo) da impossibilidade de reconhecimento 
da isenção por incumprimento do prazo de formulação do 
pedido, sendo o mesmo ofício enviado ao requerente pela 
DAEEPCF/SNOADE. 
 
11 – No caso de o pedido não cumprir os requisitos 
definidos no artigo 1º, a DAEEPCF/SNOADE elabora 
informação a submeter à consideração da Sr.ª Presidente 
da Câmara Municipal de Odivelas, ou em quem esta 
delegar, indicando o pedido do interessado, resumindo o 
conteúdo do procedimento e informando que não poderá 
ser reconhecido a pretensão do requerente. 
 
12 - Despachada a informação referida no número 
anterior, notifica-se o requerente (de acordo com o 
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Modelo VIII anexo) da impossibilidade de 
reconhecimento da isenção por incumprimento do 
disposto no artigo 1º, sendo o mesmo ofício enviado ao 
requerente pela DAEEPCF/SNOADE. 

 
Artigo 7º 

(Comunicação da isenção à Direcção Geral das 
Contribuições e Impostos) 

 
1 – Reconhecida a isenção e notificado o requerente, a 
DAEEPCF/SNOADE procede ao envio da distribuição ao 
Departamento de Gestão Administrativa e Financeira/ 
Divisão Financeira (DGFP/DF) para informar a DGCI. 
 
2 – Recebida a distribuição pelo DGFP/DF, este comunica 
a isenção à DGCI e devolve a distribuição à 
DAEEPCF/SNOADE. 

 
Artigo 8º 

(Arquivamento do procedimento) 
 

Cumpridas as formalidades indicadas nos artigos 6º 
números 8, 10 e 12, e artigo 7º a DAEEPCF/SNOADE 
procede ao arquivamento do procedimento.” 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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REGULAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL D. DINIS 

 

Nos termos da alínea a) do n.º 6 do artigo 64º 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, é estabelecido o Regulamento da 

Biblioteca Municipal D. Dinis: 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

ARTIGO 1° 

Âmbito de Aplicação 

 

1. O presente Regulamento aplica-se ao funcionamento da Biblioteca Municipal D. Dinis e 

respectivos pólos que integram a rede municipal de bibliotecas de Odivelas. 

 

2. A Biblioteca Municipal D. Dinis e respectivos pólos prestam serviços de carácter informativo, 

educativo e cultural, tendo por finalidade a promoção do livro e da leitura, observando os princípios 

expressos no “Manifesto da UNESCO sobre Bibliotecas Públicas”. 

 

ARTIGO 2° 

Objectivos 

 

A Biblioteca Municipal D. Dinis e respectivos pólos têm por objectivos: 

 

a) Proporcionar o livre acesso à cultura e à informação a todos os munícipes. 

  

b) Facilitar o acesso aos diversos suportes de informação (impressos, audiovisuais, multimédia e 

electrónicos), através da consulta local ou do empréstimo domiciliário. 

 

c) Adquirir, organizar e disponibilizar colecções de modo a dar resposta às necessidades de 

informação, educação e cultura, visando a descentralização dos serviços de leitura pública no 

espaço concelhio. 

 

d) Valorizar, divulgar e possibilitar o acesso da população ao património cultural da região, através 

da criação de um fundo bibliográfico local. 

 

e) Prestar apoio às bibliotecas escolares dos estabelecimentos de ensino do Concelho. 
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f) Promover actividades de animação e divulgação cultural, contribuindo para a ocupação dos 

tempos livres da população. 

 

ARTIGO 3° 

Actividades 

 

1. Para prossecução dos objectivos referidos no artigo 2º, a Biblioteca Municipal D. Dinis e 

respectivos pólos propõem-se implementar as seguintes actividades: 

 

a) Gestão do acervo bibliográfico, de modo a disponibilizar serviços eficientes e de qualidade. 

  

b) Actualização regular das colecções. 

 

c) Organização técnica dos documentos de modo adequado e permanente. 

 

d) Realização de actividades de animação e divulgação cultural e outras iniciativas de promoção do 

livro e da leitura. 

 

e) Promoção de autores locais, através de encontros, debates e outras iniciativas. 

 

f) Cooperação com outras bibliotecas, entidades e organismos que contemplem, nas suas 

actividades, a promoção cultural, educativa e informativa. 

 

g) Criação de serviços inovadores e especiais que visem disseminar o acesso à informação. 

 

2. Para além das iniciativas referidas no número anterior, a Biblioteca Municipal D. Dinis e 

respectivos pólos poderão desenvolver outras actividades e serviços que se enquadrem nos 

objectivos a que se propõem. 

 

3. As actividades da responsabilidade da Câmara Municipal de Odivelas ou de entidades externas 

não podem ter fins lucrativos, à excepção de lançamentos de livros, feiras do livro e iniciativas 

similares. 
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CAPÍTULO II 

SUJEITOS 

 

ARTIGO 4° 

Condições de Admissão 

 

1. Pode ser utente da rede municipal de bibliotecas qualquer pessoa, estabelecimento de ensino ou 

instituição de carácter social, cultural ou desportivo. 

 

2. A admissão como leitor em qualquer biblioteca da rede municipal é gratuita e está dependente da 

apresentação de cartão de leitor. 

 

3. A obtenção do cartão de leitor está dependente da apresentação de: 

 

a) Documento de identificação (bilhete de identidade, cartão de cidadão, passaporte ou autorização 

de residência). 

 

b) Cartão de contribuinte fiscal. 

 

c) Documento comprovativo da morada actualizado (carta de condução ou factura de água, luz, gás, 

telefone, em nome próprio ou de ascendentes/descendentes directos em 1.º grau, ou ainda atestado 

de residência emitido pela Junta de Freguesia da área da residência). 

 

d) Fotografia actualizada, tipo passe. 

 

4. A atribuição do cartão de leitor a menor de dezasseis anos depende da prévia autorização do 

respectivo responsável legal, mediante preenchimento de impresso próprio e a apresentação de: 

 

a) Documento de identificação do responsável legal. 

 

b) Cartão de contribuinte fiscal do responsável legal. 

 

c) Declaração de responsabilidade de todos os actos praticados pelo menor nas bibliotecas da rede 

municipal e decorrentes do presente Regulamento. 

 

5. A obtenção do cartão de leitor por estabelecimento de ensino ou instituição de carácter social, 

cultural ou desportivo está dependente da apresentação de: 
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a) Credencial da pessoa colectiva, em papel timbrado, a delegar a titularidade do cartão de leitor 

num seu representante. 

 

b) Documento de identificação do representante delegado. 

 

c) Cartão de contribuinte fiscal da pessoa colectiva. 

 

6. O cartão de leitor é válido pelo período de um ano, sendo renovável por idêntico período mediante 

a apresentação de documento comprovativo da morada conforme definido nos números anteriores. 

A revalidação do cartão de leitor dos estabelecimentos de ensino e instituições de carácter social, 

cultural ou desportivo está condicionada à apresentação da credencial prevista na alínea a) do n.º 5 

do presente artigo, devidamente actualizada. 

 

7. A perda, dano ou extravio do cartão de leitor obriga o titular a requerer um novo cartão e ao 

pagamento do preço para a respectiva emissão, de acordo com o “Regulamento de Taxas e Outras 

Receitas Municipais do Município de Odivelas”. 

  

ARTIGO 5° 

Direito dos Utentes 

 

Aos utentes da rede municipal de bibliotecas é garantido o direito a: 

 

a) Serem tratados com civismo, equidade, imparcialidade e atenção. 

 

b) Confidencialidade dos dados pessoais fornecidos no acto de inscrição. 

 

c) Consultarem o catálogo bibliográfico informatizado.  

 

d) Consultarem as colecções existentes nas estantes. 

 

e) Solicitarem, mediante a apresentação do cartão de leitor, o empréstimo domiciliário dos 

documentos disponíveis para tal fim nos termos definidos no presente Regulamento.  

 

f) Utilizarem o computador uma vez por dia, para elaboração de trabalhos e leitura de suportes 

digitais das colecções, bem como para consulta de fontes remotas de informação, designadamente a 

Internet, mediante a exibição do cartão de leitor. 

 

g) Efectuarem a reprodução de documentos, desde que não infrinjam as normas legalmente 

estabelecidas no “Código de Direitos de Autor e Direitos Conexos” e/ou não estejam assinalados 

com uma etiqueta quadrangular vermelha, através do cartão de fotocópias a adquirir para o efeito e 
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cujo preço é anualmente fixado no “Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais do 

Município de Odivelas”.  

 

h) Requererem a impressão de trabalhos ou de pesquisas feitas em fontes remotas de informação, 

designadamente na Internet, mediante pagamento das folhas impressas, cujo preço é anualmente 

fixado no “Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais do Município de Odivelas”. 

 

i) Serem informados, com a antecedência mínima de 48 horas, excepto em situações imprevisíveis, 

de qualquer modificação que venha a ser efectuada em horários, serviços ou actividades. 

 

j) Apresentarem sugestões, reclamações e propostas, mediante o preenchimento de impresso 

próprio. 

 

ARTIGO 6° 

Deveres dos Utentes 

 

1. Os utentes são obrigados a: 

 

a) Cumprir as normas estabelecidas no presente Regulamento. 

 

b) Respeitar e relacionar-se de forma cívica e cortês com os trabalhadores e restantes utentes, 

nomeadamente não emitindo ou produzindo ruídos. 

 

c) Colocar os documentos consultados nos locais indicados para o efeito, não os devendo arrumar 

nas estantes de onde foram retirados. 

 

d) Manter em bom estado de uso e conservação os documentos que lhes forem facultados, quer na 

consulta local quer na consulta domiciliária. 

 

e) Ressarcir o Município de Odivelas pelos danos que causem nas instalações da rede de bibliotecas 

municipais, em documentos, equipamentos ou perdas, através do pagamento integral dos mesmos 

ou da respectiva reposição. 

 

f) Cumprir os prazos estabelecidos para a devolução dos documentos requisitados. 

 

g) Comunicar, de imediato, a perda ou extravio do cartão de leitor, sob pena de serem 

responsabilizados pela utilização fraudulenta efectuada por terceiros. 

 

h) Manter actualizados os dados pessoais registados na ficha de inscrição. 
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2. Os utentes devem ainda colaborar no preenchimento de inquéritos e questionários que lhes forem 

apresentados para efeitos estatísticos e de gestão, tendo em vista a melhoria dos serviços 

prestados. 

 

ARTIGO 7° 

Proibições 

 

É expressamente proibido ao utente: 

 

a) Consumir alimentos e bebidas nas instalações das bibliotecas da rede municipal, com excepção 

da cafetaria, onde esta exista. 

 

b) Utilizar objectos cortantes ou outros instrumentos que possam danificar os documentos. 

 

c) Escrever, sublinhar, rasgar, dobrar as folhas de qualquer documento, bem como marcá-los por 

qualquer outra forma. 

 

d) Transportar para o exterior das instalações das bibliotecas da rede municipal de Odivelas 

qualquer documento ou equipamento sem que para o efeito tenha sido autorizado pelos serviços e 

técnicos responsáveis. 

 

e) Fazer-se acompanhar por animais, excepto nas situações legalmente admitidas. 

 

f) Ligar computadores pessoais à rede informática do Município de Odivelas. 

 

g) Instalar e descarregar qualquer tipo de programas nos computadores disponíveis ao público, 

através de unidades de armazenamento ou da Internet. 

 

h) Consultar páginas electrónicas com conteúdos violentos ou pornográficos, sob pena de lhe ser 

permanentemente vedado o acesso aos computadores. 

 

i) Utilizar equipamentos sonoros, excepto com auscultadores e desde que não emitam ruído. 

 

j) Utilizar telemóvel ou outros aparelhos de comunicação. 

 

l) Fotografar espaços, trabalhadores e utentes sem autorização prévia da chefia da rede municipal 

de bibliotecas. 
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ARTIGO 8° 

Permanência de Menores 

 

O Município de Odivelas declina qualquer responsabilidade por acidentes e danos que se venham a 

verificar com menores nas instalações das bibliotecas da rede municipal, decorrentes da omissão do 

dever de vigilância dos respectivos responsáveis legais. 

 

CAPÍTULO III 

FUNCIONAMENTO 

 

ARTIGO 9° 

Acesso 

 

1. O acesso dos utentes às estantes é livre, podendo ser consultados todos os documentos 

existentes nas salas de leitura. 

  

2. Qualquer cidadão pode circular livremente nos espaços destinados ao público e utilizar os 

serviços de livre acesso disponibilizados. 

 

3. Poderá ser negada a entrada aos utentes que se apresentem em condições de higiene e 

salubridade que ponham em causa o bem-estar dos trabalhadores e público em geral. 

 

4. O acesso de crianças deve ser sempre efectuado na companhia de pessoa adulta, não se 

responsabilizando as bibliotecas municipais de Odivelas por eventuais ocorrências. 

 

ARTIGO 10º 

Espaços 

 

O utente poderá ter ao seu dispor os seguintes espaços, a determinar em função das características 

das instalações onde se insere cada biblioteca: 

 

a) Átrio, para a realização de exposições e outras actividades de animação cultural. 

 

b) Bebeteca (dos 9 aos 36 meses) e salas de leitura infantil, juvenil/multimédia e de adultos. 

 

c) Sala do conto, para actividades de promoção do livro e da leitura. 

 

d) Áreas de leitura informal e de convívio. 
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e) Sala polivalente, para realização de conferências, seminários, palestras, acções de formação e 

outros eventos similares, de acordo com o “Regulamento de Utilização da Sala Polivalente e Átrios 

da Biblioteca Municipal D. Dinis”. 

 

f) Cafetaria. 

 

g) Instalações sanitárias e fraldário. 

 

ARTIGO 11° 

Serviços 

 

O utente poderá dispor dos seguintes serviços, a determinar em função das características das 

instalações onde se insere cada biblioteca: 

 

a) Serviço de acolhimento e empréstimo. 

 

b) Serviço de referência e informação à comunidade. 

 

c) Serviço de leitura especial. 

 

d) Fotocopiadora em regime de autogestão. 

 

 

ARTIGO 12º 

Horário 

 

1. O horário de funcionamento ao público da Biblioteca Municipal D. Dinis – Sede é o seguinte: 

 

 

INVERNO VERÃO 

16 de Setembro a 14 de Junho 15 de Junho a 15 de Setembro 

  

Serviço de Empréstimo 

Das 10:30 às 18:30 horas, de Terça a Sexta-feira Das 10:30 às 18:30 horas, de Terça a Sexta-feira 

Das 10:30 às 17:30 horas, aos Sábados Das 9:30 às 14:30 horas, aos Sábados 

  

Bebeteca, Salas de Leitura Infantil, Juvenil/Multimédia e de Adultos 

Das 10:30 às 18:45 horas, de Terça a Sexta-feira Das 10:30 às 18:45 horas, de Terça a Sexta-feira 

Das 10:30 às 17:45 horas, aos Sábados Das 9:30 às 14:45 horas, aos Sábados 
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Biblioteca Fora de Hor@s 

Das 10:30 às 24:00 horas, de Segunda a Sábado Das 10:30 às 24:00 horas, de Segunda a Sexta-feira 

 Das 9:30 às 24:00 horas, aos Sábados 

 Mês de Agosto 

 Das 10:30 às 20:00 horas, de Segunda a Sexta-feira 

 Das 9:30 às 15:00 horas, aos Sábados 

 

2. O horário de funcionamento ao público dos pólos é o seguinte: 

 

INVERNO VERÃO 

16 de Setembro a 14 de Junho 15 de Junho a 15 de Setembro 

  

Serviço de Empréstimo e Salas de Leitura 

Das 9:15 às 18:00 horas, de Terça a Sexta-feira Das 9:15 às 18:00 horas, de Terça a Sexta-feira 

Das 10:15 às 18:00 horas, aos Sábados Das 9:15 às 15:00 horas, aos Sábados 

  

Biblioteca Fora de Hor@s 

Das 9:15 às 22:00 horas, de Terça a Sexta-feira Das 9:15 às 22:00 horas, de Terça a Sexta-feira 

Das 10:15 às 22:00 horas, aos Sábados Das 9:15 às 15:00 horas, aos Sábados 

 Mês de Agosto 

 Das 9:15 às 18:00 horas, de Terça a Sexta-feira 

 Das 9:15 às 15:00 horas, aos Sábados 

 

3. As bibliotecas municipais de Odivelas encerram anualmente, na segunda quinzena do mês de 

Agosto, para manutenção e reorganização das salas e serviços. 

 

CAPÍTULO IV 

EMPRÉSTIMO DOMICILIÁRIO 

 

ARTIGO 13° 

Admissibilidade de Empréstimo 

 

1. O empréstimo domiciliário de documentos está condicionado à apresentação do cartão de leitor. 

 

2. Cada utente poderá requisitar até sete (7) documentos: 3 livros, 2 cd, 1 cd-rom e 1 dvd por 

requisição. 

 

3. Os estabelecimentos de ensino e instituições de carácter social, cultural ou desportivo poderão 

requisitar até dez (10) documentos: 6 livros, 2 cd, 1 cd-rom e 1 dvd por requisição. 
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ARTIGO 14° 

Prazos 

 

1. Os prazos de empréstimo domiciliário dos documentos referenciados no artigo 13º são os 

seguintes: 

 

a) Dez dias úteis para os livros. 

 

b) Cinco dias úteis para os documentos audiovisuais (cd, cd-rom, dvd). 

 

2. Entende-se por dias úteis, os dias de funcionamento das bibliotecas municipais de Odivelas, 

excluindo segundas, domingos e feriados, ou outras situações que impliquem o encerramento dos 

serviços. 

 

3. O empréstimo domiciliário poderá ser prorrogado até duas vezes para os livros e uma vez para os 

documentos audiovisuais, devendo o pedido de prorrogação ser efectuado até à data limite do 

empréstimo, no balcão de acolhimento e empréstimo, através de fax, correio electrónico ou via 

telefone. 

 

4. É condição de renovação do empréstimo de documentos a não existência de qualquer reserva dos 

mesmos por outro utente para idêntico período, a não existência de suspensão activa e a não 

existência de documentos em atraso. 

 

5. Em caso de incumprimento do prazo de devolução dos documentos estabelecido no empréstimo, 

os serviços da rede municipal de bibliotecas notificarão o utente para, no prazo de 10 dias, proceder 

à devolução dos mesmos, sob pena da aplicação das sanções decorrentes do presente 

Regulamento.  

 

ARTIGO 15° 

Restrições 

 

1. Não são susceptíveis de empréstimo domiciliário: 

 

a) Livros de referência e documentação pertencentes ao fundo local ou ao serviço de informação à 

comunidade, excepto quando exista mais do que um exemplar destes. 

  

b) Livros em mau estado de conservação ou danificados. 

 

c) Publicações periódicas (jornais e revistas). 
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d) Cd-rom (enciclopédias e dicionários), com excepção de jogos. 

 

e) Documentos assinalados na lombada com etiquetas quadrangulares de cor vermelha ou amarela. 

 

2. Para efeito de esclarecimento da alínea a) do número anterior, consideram-se: 

 

a) Livros de referência, os editados sob a forma de enciclopédias, dicionários, guias, atlas ou outros. 

 

b) Documentação pertencente ao fundo local, o conjunto de documentos que dizem respeito ao 

património cultural e à memória colectiva da região. 

 

c) Documentação pertencente ao serviço de informação à comunidade, o conjunto de documentos 

referentes aos serviços de utilidade pública existentes no Concelho. 

 

3. Excepcionalmente, mediante a apresentação de requerimento escrito, devidamente 

fundamentado, poderá proceder-se ao empréstimo domiciliário dos documentos referidos nas 

alíneas a), c), d) e e) do n.º 1 do presente artigo. 

 

CAPÍTULO V 

PENALIDADES 

 

ARTIGO 16° 

Coimas 

 

1. A violação do estatuído no presente Regulamento constitui Contra-Ordenação, punida com coima 

indexada ao valor do Salário Mínimo Nacional (SMN), nos termos seguintes: 

 

a) A infracção ao disposto na alínea g) do n.º 1 do artigo 6º, alíneas a), i), j) e l) do artigo 7º, e n.º 1 e 

3 do artigo 14º, com coima de 1/8 SMN a 1/4 SMN. 

 

b) A infracção ao disposto nas alíneas d), f), g) e h) do artigo 7º, e n.º 6 do artigo 19º, com coima de 

1/6 SMN a 1/2 SMN. 

 

c) A infracção ao disposto nas alíneas b) e c) do artigo 7º, com coima de 1/2 SMN a 4,5 SMN. 

 

d) A infracção ao disposto nas alíneas a), b), c), d), f) e h) do artigo 6º, com coima de 1/8 SMN a 1/4 

SMN. 

 

2. A negligência é punível nos termos gerais. 
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ARTIGO 17º 

Sanções Acessórias 

 

Sem prejuízo das coimas previstas no artigo anterior, poderão ser aplicadas as seguintes sanções 

acessórias: 

 

a) Sanção acessória de proibição de frequência das bibliotecas municipais de Odivelas relativamente 

às contra-ordenações previstas na alínea c) do n.º 1 do artigo 16º do presente Regulamento. 

 

b) Sanção acessória de cassação do cartão de leitor para as contra-ordenações previstas nas 

alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 16º do presente Regulamento. 

 

ARTIGO 18º 

Competência para Aplicação das Coimas e das Sanções  Acessórias 

 

A competência para ordenar a abertura de processo de contra-ordenação, para aplicação das 

coimas e das sanções acessórias previstas no presente Regulamento, pertence ao Presidente da 

Câmara Municipal de Odivelas ou ao Vereador com competência delegada. 

 

ARTIGO 19° 

Outras Infracções 

 

1. O incumprimento do prazo de entrega de documento emprestado impede o utente de requerer a 

prorrogação de prazos bem como de requerer novos empréstimos por um número de dias igual ao 

do atraso, isto é, um dia de atraso implica um dia sem empréstimo e, assim, sucessivamente. 

 

2. Aos utentes responsáveis por posse prolongada, dano ou perda de documentos, a rede municipal 

de bibliotecas reserva o direito de limitar ou recusar o serviço de empréstimo domiciliário e o acesso 

aos equipamentos informáticos. 

 

3. O utente não poderá renovar o cartão de leitor em caso de prática de acto susceptível de ressarcir 

o Município de Odivelas pelos danos que tenha causado nas instalações e/ou equipamentos da rede 

municipal de bibliotecas, em documentos ou perdas destes e cujo pagamento integral ou respectiva 

reposição ainda não tenha efectuado. 

 

4. No caso da reposição não ser possível, o utente indemnizará o Município de Odivelas em quantia 

equivalente ao valor do documento no mercado editorial. 
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5. Caso o documento perdido ou danificado faça parte integrante de um conjunto constituído por 

mais de um volume, e não sendo possível a aquisição daquele, o valor da indemnização será igual 

ao valor actual do conjunto da obra no mercado editorial. 

 

6. A reposição ou pagamento do documento desaparecido ou danificado será efectuado no prazo de 

30 dias, a contar da data da notificação do Município de Odivelas. 

 

7. A prática de acto que provoque danos nas instalações e/ou equipamentos da rede municipal de 

bibliotecas, em documentos ou respectiva perda, não inibe o Município de Odivelas, 

independentemente do presente Regulamento, de accionar os meios legais existentes, 

nomeadamente os civis e criminais.  

 

CAPÍTULO VI 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

ARTIGO 20° 

Entrada em Vigor 

 

Este Regulamento entra em vigor após publicação no “Boletim Municipal das Deliberações e 

Decisões” do Município de Odivelas. 

 

ARTIGO 21º 

Revogação 

 

Com a entrada em vigor do presente Regulamento, consideram-se revogados todos os regulamentos 

municipais que versem sobre as matérias aqui previstas. 


