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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

55..ªª  RREEUUNNIIÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  
 

RReeaalliizzaaddaa  eemm  77  ddee  mmaarrççoo  ddee  22001122  
 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

ATA 
 

 
 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA A 
19 DE FEVEREIRO DE 2010 (QUADRIÉNIO 2009-2013) 

 
Ata da 2.ª Reunião Extraordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, realizada a 19 de fevereiro de 2010. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 
 

 
 

4.ª MODIFICAÇÃO ORÇAMENTAL 
4ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 

 
4ª Alteração orçamental de 2012, 4.ª Modificação 
orçamental, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2012/2562, de 2012-03-01 e nos termos dos 
mapas anexos à informação acima referida e que farão 
parte integrante da ata da presente reunião. 

 
 

“A 4.ª Alteração Orçamental de 2012 encontra-se 
devidamente calendarizada e reproduz a necessidade de 
ajustamentos (reforços e anulações) de algumas rubricas 
dos serviços municipais, imprescindíveis ao seu normal 
funcionamento. 
 
De entre os vários movimentos de reforço, destaque para: 
 
- No Gabinete de Coesão e Inovação Social: 
 

A inscrição de 13.850,00 € (treze mil oitocentos e 
cinquenta euros), referente ao projeto Viver a Idade - 
Convívio Sénior - aquisição de serviços. 
 
- No Departamento de Gestão Patrimonial e Financeira: 
 
Uma verba de 50.000,00 € (cinquenta mil euros), para o 
projeto relativo aos encargos de estrutura com trabalhos 
especializados e limpeza e higiene. 
 
- No Departamento de Obras Municipais: 
 
No projeto “Rede Viária, Sinalização e Estacionamento - 
Muros de Suporte”, um valor de 34.000,00 € (trinta e 
quatro mil euros); 
 
• Uma verba de 42.000,00 € (quarenta e dois mil euros) 
para reforço do O. Participativo: 
Reformulação da IP na EN8 - Póvoa de Sto Adrião; 
 
• O valor de 15.000,00 € (quinze mil euros) para o projeto 
“Execução de Guardas de Segurança”. 
 
- No Departamento de Ambiente e Transportes: 
 
• A inscrição de 12.508,00 € (doze mil quinhentos e oito 
euros), para o projeto referente à Locação de Viaturas. 
 
Deste modo, a Alteração Orçamental do lado da Despesa 
totaliza 426.458,90 Euros (quatrocentos e vinte e seis mil, 
quatrocentos e cinquenta oito euros e noventa cêntimos), 
verificando-se um aumento das despesas correntes no 
valor de 15.266,72 Euros (quinze mil, duzentos sessenta e 
seis euros e setenta e dois cêntimos) por contrapartida de 
um decréscimo de igual montante ao nível das despesas de 
capital, conforme quadro seguinte: 

 
Modificação Despesa 

Quadro Síntese 
 

 
Inscrições / 

Reforços 
Diminuições / 

Anulações 

Total de Despesas Correntes 199.108,40 183.841,68 

Total de Despesas Capital 227.350,50 242.617,22 

Total Geral 426.458,90 426.458,90 

(un: euros)” 
 
(Aprovado por maioria) 
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PRORROGAÇÃO 
 

 
 

PRORROGAÇÃO DA CEDÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO 
 

Emissão de parecer favorável à prorrogação até 31 de 
Dezembro de 2012, da Cedência de Interesse Público dos 
trabalhadores mencionados na Informação n.º 
interno/2012/2583, de 2012-03-01, conforme o disposto 
no n.º 1 do artigo 41º da Lei n.º 55-A/2010, de 31 de 
dezembro (LOE 2011) e n.os 1, 2, e 3 e 4 do artigo 44.º da 
Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro – (LOE 2012), de 
acordo com a informação mencionada. 

 
- Carlos Manuel Duarte Lopes  
 
- Dinis Manuel Rodrigues S. Guerreiro  
 
- José Maria Pignatelli de Carvalho Barreto  
 
- Judite Maria Barreira de Araújo Páscoa  
 
-Teresa Jesus C. Barreto Santos Rodrigues  
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PRÉMIO MUNICIPAL “BEATRIZ ÂNGELO” 
 

 
 

ATRIBUIÇÃO DO PRÉMIO MUNICIPAL “BEATRIZ ÂNGELO” 
 

Atribuição do galardão – Prémio Municipal “Beatriz 
Ângelo” à atleta Joaquina Flores e à escritora Alice Vieira, 
de acordo com a Proposta n.º 03/PRES/2012, datada de 
29 de Fevereiro de 2012. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

CONCURSO PÚBLICO 
 

 
 

CONCURSO PÚBLICO PARA CONCESSÃO DE OBRA PÚBLICA DE 
REABILITAÇÃO DOS CAMPOS DE TÉNIS DO POMARINHO NA 

FREGUESIA DE ODIVELAS 
 

Concurso público para concessão de obra pública de 
reabilitação dos Campos de Ténis do Pomarinho, na 
Freguesia de Odivelas, integrados nos espaços verdes da 
Urbanização do Chapim, com acesso, a nascente pela Rua 
Bartolomeu Perestrelo e a poente pelo Bairro do 
Pomarinho, visando dotá-los das condições essenciais 

para a prática do ténis, de acordo com a informação n.º 
interno/2012/2543 de 2012-02-29, propondo: 
 
A abertura de um concurso público para a formação do 
contrato de concessão de obras públicas, nos termos dos 
n.os 1 e 2 do artigo 31 do Código dos Contratos Públicos; 
 
A aprovação das peças do procedimento (Programa de 
Concurso e Caderno de Encargos), conforme fixado no 
n.º 2 do artigo 40º do Código dos Contratos Públicos; 
 
A nomeação do Júri, nos termos do n.º 1 do artigo 67.º, 
para a condução do concurso, com a seguinte 
composição: 
 
Membros efetivos 
 
Eng.º Luís Jorge, Presidente; 
Eng.º António Lopes, que substituirá o Presidente nas 
suas faltas e impedimentos; 
Arq.º Orlando Silva; 
Dr. Carlos Lérias; 
Dra. Rosa Patrão; 
Dra. Andreia Mendes; 
Vanda Valério. 
 
Membros suplentes 
 
Dr. Carlos Costa; 
Teresa Alves. 
 
Este assunto carece de deliberação por parte da Assembleia Municipal 

 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

CONSTRUÇÃO DE PÓLO CÍVICO E 
COMUNITÁRIO 

 

 
 

PROCESSO N.º 2213/OD-DOM - CONSTRUÇÃO DO PÓLO CÍVICO 
E 

COMUNITÁRIO DO VALE DO FORNO, FREGUESIA DE ODIVELAS 
 

Ratificar o despacho da Senhora Presidente, exarado na 
informação interno n.º 2012/2129, de 2012-02-17, 
referente à construção do Pólo Cívico e Comunitário do 
Vale do Forno, na Freguesia de Odivelas, de autorização 
para aprovação dos procedimentos indicados na 
informação e nos termos da ata anexa à informação 
mencionada, respetivamente: 
 
- Aprovação dos erros e omissões, conforme consta na ata 
anexa à informação interno n.º 2012/2129, de 2012-02-17; 
 
- Que seja fixado o dia 23/03/2012 como data de entrega 
das propostas; 
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- De acordo com o n.º 4 do artigo 64º do Código dos 
Contratos Públicos, que aquela prorrogação seja publicada 
imediatamente no Diário da República; 
 
- Alteração do ponto 12 do Programa de Concurso, 
conforme ata em anexo à informação interno n.º 
2012/2129, de 2012-02-17. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PROGRAMA DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO 
DESPORTIVO DE ODIVELAS 

 

 
 

CESSAÇÃO DE OBRIGATORIEDADE DE NOVA 
DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO DE CÂMARA 

 
Desnecessidade de apreciar e votar as cedências de 
transporte requeridas ao abrigo do Programa de Apoio ao 
Associativismo Desportivo de Odivelas (PAADO) 
(Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 4 de 
2008, página 40 e anexo) que preencham os critérios de 
apoio definidos no regulamento. Na sequência desta 
deliberação, será distribuída aos vereadores da Câmara na 
primeira sessão ordinária de cada mês, um mapa com a 
relação de todos os transportes solicitados e atribuídos ao 
abrigo dos programas de Apoio ao Associativismo 
Desportivo de Odivelas (PAADO) e às Entidades Sociais 
de Odivelas (PAESO). De acordo com o proposto na 
informação n.º interno/2012/2118, de 2012-02-17 e seu 
aditamento. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

PROGRAMA DE APOIO ÀS ENTIDADES 
SOCIAIS DE ODIVELAS 

 

 
 

CESSAÇÃO DE OBRIGATORIEDADE DE NOVA 
DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO DE CÂMARA 

 
Desnecessidade de apreciar e votar as cedências de 
transporte requeridas ao abrigo do Programa de Apoio às 
Entidades Sociais de Odivelas (PAESO) que preencham 
os critérios de apoio definidos no respetivo regulamento, 
aprovado na 3.ª reunião ordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, realizada no dia 13 de fevereiro de 2008 
(Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 3 de 
2008, n.º 4 de 2008) Na sequência desta deliberação, será 
distribuída aos vereadores da Câmara na primeira sessão 
ordinária de cada mês, um mapa com a relação de todos 

os transportes solicitados e atribuídos ao abrigo dos 
programas de Apoio ao Associativismo Desportivo de 
Odivelas (PAADO) e às Entidades Sociais de Odivelas 
(PAESO). De acordo com o proposto na informação n.º 
interno/2012/2338, de 2012-02-24 e seu aditamento. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA 
 

 
 

NORMAS DO CONCURSO DE FOTOGRAFIA 
“OBJETIVA NA ATIVIDADE” 

 
Normas que regulamentam o concurso de fotografia 
“Objetiva na AtivIDADE”, a realizar no Âmbito das 
Comemorações do “Ano Europeu do Envelhecimento 
Ativo e da Solidariedade entre Gerações 2012”, de acordo 
com o proposto na informação n.º interno/2012/1993, de 
2012-02-15. O concurso tem como objetivo sensibilizar os 
jovens para a importância do envelhecimento ativo e 
solidariedade entre as gerações, através da captação de 
imagens de seniores em ações que evidenciam esse 
envelhecimento ativo, como seja no desporto, na 
aprendizagem, em estilos de vida saudáveis, em atividades 
recreativas e culturais e/ou em interação com jovens e 
crianças, com o fim último de desmitificar o conceito de 
que o envelhecimento está relacionado com inatividade. 

 
 

«NORMAS DO CONCURSO DE FOTOGRAFIA 
 

“OBJETIVA NA ATIVIDADE” 
 

Tema: “Envelhecimento Ativo e Solidariedade Entre 
Gerações” 

 
ENQUADRAMENTO 

 
O Parlamento Europeu e a Comissão Europeia 
declararam 2012 como o “Ano Europeu do 
Envelhecimento Ativo e da Solidariedade entre Gerações” 
(AEEASG), através da Decisão n.º 940/2011/EU, do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de setembro 
de 2011. Em Portugal, a Presidência do Conselho de 
Ministros institui o AEEASG, no ano de 2012, através da 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 61/2011 (Diário 
da República), e determina a execução a nível nacional das 
atividades que lhe estão associadas. 
 
Portugal é atualmente um dos países mais envelhecidos do 
mundo. De acordo com dados fornecidos pelo Instituto 
do Envelhecimento da Universidade de Lisboa, existem 
120 pessoas com mais de 65 anos por cada 100 com 
menos de 16 anos, e a tendência deverá acentuar-se, uma 
vez que a taxa de fertilidade em Portugal é das mais baixas 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
 

 
Ano XIII - N.º 5 - 20 de Março de 2012 

10 
 

– 1,3 filhos por mulher, quando deveria ser de 2,1 para 
assegurar a simples substituição de gerações. 
 
Na Área Metropolitana de Lisboa estima-se que existam 
hoje 326 mil seniores residentes e que, dentro de uma 
década, esse número atingirá os 400 mil. No Município de 
Odivelas, existem aproximadamente 27 mil munícipes 
com 65 e mais anos, de acordo com o anuário estatístico 
de 2010. 
 
Já em 2002, na II Assembleia Mundial das Nações Unidas, 
realizada em Madrid, se tinham traçado como objetivos 
orientadores de políticas inovadoras para responder ao 
envelhecimento demográfico, o envelhecimento ativo e a 
sociedade para todas as idades. O envelhecimento ativo e 
a solidariedade intergeracional passaram a ser 
considerados elementos chave da coesão social, 
contribuindo para uma maior qualidade de vida à medida 
que as pessoas vão envelhecendo. Por outro lado, no 
sentido em que se baseiam no reconhecimento dos 
direitos humanos, contribuem igualmente para a 
consolidação da democracia. 
 
O AEEASG pretende contribuir para promover uma 
cultura de envelhecimento ativo na Europa convocando 
valores europeus como a solidariedade, a não 
discriminação, a independência, a participação, a 
dignidade, os cuidados e a autorrealização das pessoas 
idosas, concorrendo para o desenvolvimento harmonioso 
das sociedades europeias. 
 
Os objetivos principais do AEEASG são: 
 
- Sensibilizar para a importância do envelhecimento ativo 
e da solidariedade intergeracional; 
 
- Promover o intercâmbio de informações e de 
experiências; 
 
- Dar possibilidade de elaborar políticas mediante o 
desenvolvimento de atividades específicas e a fixação de 
objetivos concretos. 
 
De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o 
conceito de envelhecimento ativo agrega diversos fatores 
e pode ser definido como sendo “um processo de 
otimização das oportunidades para o bem estar físico, 
psíquico e mental no decurso da vida, por forma a 
aumentar a esperança de vida, a produtividade e a 
qualidade de vida dos seniores”.  
 
A promoção do envelhecimento ativo assenta em três 
eixos fundamentais: 
 
- A participação dos seniores, mediante um exercício 
socialmente comprometido, ativo e responsável de 
cidadania; 
 

- A promoção da saúde e do bem estar social, material e 
emocional dos seniores, contribuindo para a melhoria da 
sua qualidade de vida durante todo o processo de 
envelhecimento e em situação de dependência, com 
provisão dos serviços de apoio necessários; 
 
- A criação de ambientes físicos, comunitários e sociais, 
que garantam uma vida quotidiana digna e segura. 
 
É neste contexto que o Município de Odivelas promove o 
concurso de fotografia “Objetiva na AtivIDADE”, sob o 
tema “Envelhecimento Ativo e Solidariedade Entre 
Gerações”, integrado no âmbito do Ano Europeu de 
Envelhecimento Ativo e da Solidariedade entre Gerações 
2012” da Câmara Municipal de Odivelas, de acordo com 
as seguintes “Normas de Participação”. 

 
 

NORMAS DE PARTICIPAÇÃO – CONCURSO DE FOTOGRAFIA 
“OBJETIVA NA ATIVIDADE” 

 
CLÁUSULA I 
OBJETIVOS 

 
O concurso tem como objetivo sensibilizar os jovens, em 
primeiro lugar e, a população em geral num segundo 
momento (aquando da exposição), para a importância do 
envelhecimento ativo e da solidariedade entre as gerações, 
através da captação de imagens de seniores em ações que 
evidenciam esse envelhecimento ativo, como seja no 
desporto, na aprendizagem, em estilos de vida saudáveis, 
em atividades recreativas e culturais e/ou em interação 
com jovens e crianças, com o fim último de desmitificar o 
conceito de que o envelhecimento está relacionado com 
inatividade. 

 
CLÁUSULA II 

CONCORRENTES 
 

1. Podem concorrer os jovens que frequentam do 7.º ao 
12.º ano de escolaridade nas escolas do ensino básico, 
secundário e profissional, públicas e privadas 
pertencentes à área territorial do Município de 
Odivelas.  

 
2. Os concorrentes podem apresentar-se 

individualmente ou em equipas. Cada equipa poderá 
ser constituída até ao limite máximo de 4 
participantes. 

 
3. Cada participante – individualmente ou em equipa – 

poderá apresentar até dois trabalhos. 
 

CLÁUSULA III 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE ACESSO E 

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 

1. Os participantes deverão apresentar as fotografias 
com as seguintes especificidades: 
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a) As fotografias a cores ou a preto e branco, terão 
como tema o “Envelhecimento Ativo e Solidariedade 
Entre Gerações” no território do concelho de 
Odivelas. 

 
b) Os trabalhos deverão ser apresentados impressos em 

papel, com formato de 20x25cm ou 20x30cm, 
podendo, no entanto, a mancha das imagens ser no 
formato que o autor quiser e se adaptar à sua opção 
estética. Não serão aceites outros formatos de papel. 

 
c) Cada fotografia deverá ter inscrito no verso um título 

que exprima o significado da imagem. 
 
d) Cada fotografia deve ser acompanhada de uma 

memória descritiva onde conste o título da fotografia 
e uma breve descrição do local, motivo fotografado, a 
data em que foi feito o registo fotográfico e a razão 
da sua apresentação a concurso. 

 
e) Os trabalhos deverão, ainda, ser entregues em 

formato digital, gravados num CD na máxima 
qualidade possível, com uma dimensão mínima de 
1800x1600 pixels (a 300dpi). 

 
2. Os trabalhos deverão ser originais, devendo 

apresentar abordagens criativas e inovadoras sobre o 
envelhecimento ativo e da solidariedade entre as 
gerações. 

 
CLÁUSULA IV 

ENTREGA DOS TRABALHOS 
 

1. Os trabalhos devem ser enviados até ao dia 03 de 
junho de 2012 para o Concurso de Fotografia 
“Objetiva na AtivIdade”, Câmara Municipal de 
Odivelas / Gabinete de Coesão e Inovação Social, 
Av. Amália Rodrigues, Lote 7, 3.º Piso, 2675-432 
Odivelas, através de correspondência validada pela 
data inscrita no carimbo dos CTT ou entregues em 
mão na mesma morada. 

 
2. Sob pena de exclusão, os concorrentes devem 

apresentar juntamente com o trabalho, um envelope 
fechado, onde na frente constará apenas o título da 
fotografia e a menção Concurso de Fotografia 
“Objetiva na AtivIDADE” e dentro desse envelope, 
devidamente fechado, incluirão a ficha de inscrição 
devidamente preenchida, para garantir o anonimato 
dos concorrentes e a isenção do Júri.  

 
3. Os trabalhos presentes a concurso, acompanhados do 

envelope referido no número anterior, são 
apresentados da seguinte forma: 

 
a) a fotografia, em suporte papel, nos termos das alíneas 

a), b) e c) do número 1.  da Cláusula III; 
 

b) a fotografia em suporte digital (CD), nos termos da 
alínea e) do número 1. da Cláusula III; 

 
c) a memória descritiva nos termos da alínea d) do 

número 1. da Cláusula III. 
 

CLÁUSULA V 
JÚRI 

 
1. As fotografias serão apreciadas por um júri, 

constituído por três elementos: um técnico do 
Gabinete de Coesão e Inovação Social, um técnico da 
Divisão de Desenvolvimento Socioeducativo/Setor 
da Juventude e um fotógrafo. 

 
2. O Júri estabelece os critérios de avaliação das 

candidaturas a concurso, tendo em consideração os 
objectivos estabelecidos, segundo a seguinte 
ponderação: 

 
a) Criatividade e originalidade na abordagem do tema - 

50%; 
 
b) Subordinação ao tema do concurso - 25%; 
 
c) Rigor e adequação dos conhecimentos demonstrados 

face ao tema proposto - 25%. 
 
3. O Júri reserva-se o direito de não distinguir nenhum 

dos trabalhos apreciados, caso nenhum reúna os 
requisitos de qualidade que entenda exigíveis. 

 
4. O Júri deliberará até dia 30 de junho de 2012. 
 
5. A lista de classificação final será publicada no site 

oficial da Câmara Municipal de Odivelas (www.cm-
odivelas.pt) no mês de Julho de 2012. 

 
CLÁUSULA VI 

PRÉMIOS 
 

1. Será atribuído um prémio, em cheque-oferta, no valor 
de € 100,00 (cem euros) ao primeiro classificado. 

 
2. A fotografia vencedora será a imagem de cartaz do 

“Mês do Idoso”. 
 
3. Todos os concorrentes receberão um certificado de 

participação. 
 
4. A cerimónia de entrega do prémio e certificados de 

participação decorrerá no dia 01 de outubro de 2012 
na sessão de abertura do “Mês do Idoso” e 
inauguração da Exposição “Envelhecimento Ativo e 
Solidariedade Intergeracional em Odivelas”. 

 
5. Os trabalhos apresentados a concurso serão 

classificados e ordenados pelo júri, sendo que o 
número de trabalhos patentes na exposição a decorrer 
no mês de Outubro, “Mês do Idoso”, no átrio dos 
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Paços do Concelho, será determinado pelas 
condições técnicas e espaço disponível para a mesma. 

 
6. Os concorrentes premiados serão avisados 

relativamente à hora e local da entrega dos prémios 
durante o mês de setembro de 2012 para os contatos 
que constam da ficha de inscrição. 

 
CLÁUSULA VII 

DEVERES E GARANTIAS 
 

Os concorrentes são responsáveis civil e criminalmente 
pela originalidade dos trabalhos apresentados, garantindo 
a sua autoria e assumindo toda a responsabilidade 
decorrente de reclamações de terceiros no que diz respeito 
a direitos de autor e direitos conexos. 

 
CLÁUSULA VIII 

DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL 
 

1. Os concorrentes transmitem à Câmara Municipal de 
Odivelas os direitos autorais sobre todas as criações 
que apresentem no âmbito do presente concurso, 
sendo que as fotografias (em suporte papel e digital) 
serão propriedade da Câmara Municipal de Odivelas 
após o término da exposição. 

 
2. À Câmara Municipal de Odivelas está reservado o 

direito de elaborar um catálogo e/ou publicar nos 
órgãos de comunicação social os trabalhos premiados 
acompanhados do nome do nome dos seus autores.  

 
CLÁUSULA IX 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

1. Ao participarem no concurso os concorrentes 
aceitam as presentes normas de participação.  

 
2. As dúvidas, omissões resultantes da interpretação das 

presentes normas serão resolvidas por deliberação do 
Júri. 

 
3. Todo e qualquer esclarecimento acerca do presente 

Concurso e respectivas normas deve ser solicitado 
por escrito (via postal ou email), através dos contatos: 

 
Câmara Municipal de Odivelas 
Gabinete de Coesão e Inovação Social 
Urbanização da Ribeirada 
Av. Amália Rodrigues, Lote 7, 3.º Piso,  
2675-432 Odivelas 
T.: 219 340 960 
Fax: 219 344 303 
E-mail: gcis@cm-odivelas.pt 
Técnica responsável: Mónica Rebelo» 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

 

ACORDO DE COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO 
 

 
 

A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE ODIVELAS E O 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MOINHOS DA ARROJA 

 
Acordo de colaboração e cooperação a celebrar entre o 
Município de Odivelas e o Agrupamento de Escolas 
Moinhos da Arroja para efeitos de comparticipação das 
refeições fornecidas às crianças e alunos da EB1/JI Porto 
Pinheiro (2º e 3º períodos do ano letivo 2011/2012), de 
acordo com o proposto na informação n.º 
interno/2012/2476, de 2012-02-28, e nos termos da 
minuta se encontra anexa à informação. 
 
Transferência de verbas para o agrupamento de Escolas 
Moinhos da Arroja, relativo à comparticipação dos 
almoços dos alunos da EC1/JI Porto Pinheiro, de acordo 
com o proposto na informação n.º interno/2012/2476, de 
2012-02-28. 
 
« (…) 
Considerando que: 
 
a) É da competência da Câmara Municipal de Odivelas 
(CMO) “deliberar em matéria de Ação Social Escolar, 
designadamente no que respeita a alimentação, alojamento 
e atribuição de auxílios económicos”, conforme disposto 
no alínea d), ponto 4.º do artigo 64.º Lei n.º 169/1999 de 
18 de setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11 de janeiro;  
 
b) De acordo com a Lei n.º 159/99 de 14 de setembro, é 
ainda da competência das autarquias locais, em matéria de 
Educação (rede pública) “assegurar a gestão dos 
refeitórios dos estabelecimentos de educação pré-escolar e 
do ensino básico” (alínea b), do ponto 3 do artigo 19.º; 
 
c). Ao abrigo do Contrato de Execução nº 366/2009 de 
27 de outubro assinado entre a Câmara Municipal de 
Odivelas e o Ministério da Educação a EB2/3 Moinhos 
da Arroja não integrou o processo de transferência de 
competências no domínio da gestão do parque escolar do 
2º e 3º CEB, pelo que a sua gestão é da competência da 
Direção Regional de Educação de Lisboa e vale do Tejo 
(DRELVT); 4. O refeitório escolar do Complexo Escolar 
Isabel de Portugal é único e serve os alunos que 
frequentam os diferentes níveis de educação e ensino (pré-
escolar, 1.º ciclo e 2.º e 3.º ciclos); 
 
c) O fornecimento do serviço de refeições é da 
competência da DRELVT no que se refere ao 2º e 3º 
ciclos, o Caderno de Encargos prevê apenas o 
fornecimento do serviço de almoço e está concessionado 
a uma empresa de restauração coletiva;  
 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
 Ano XIII - N.º 5 - 20 de Março de 2012  

13 
 

d) A Câmara Municipal de Odivelas, por deliberação do 
Executivo Municipal, na sua 6ª Reunião Ordinária de 29 
de Março de 2011, fornece três refeições diárias a todos os 
alunos do pré-escolar e do 1º ciclo da rede pública, desde 
setembro de 2011;  
 
e) A Câmara Municipal de Odivelas, na medida que não 
era exequível duas empresas de restauração coletiva 
prestarem serviço em simultâneo no mesmo refeitório e 
que a DRELVT apenas fornece uma refeição, efetuou um 
ajuste direto à empresa adjudicatária da DRELVT, para 
fornecimento das duas refeições adicionais (pequeno 
almoço e lanche);  
 
f) O processo de organização e monitorização do 
fornecimento do serviço de refeições municipal (pequeno 
almoço, almoço e lanche) é da responsabilidade da 
Câmara Municipal de Odivelas em articulação com os 
Coordenadores dos estabelecimentos de ensino EB1/JI e 
que a prestação do serviço na EB1/JI do Porto Pinheiro 
constitui uma situação atípica, na medida que o processo 
de fornecimento de refeições está à responsabilidade da 
empresa que fornece as refeições na EB2/3 Moinhos da 
Arroja.  
 
Propõe-se atribuir a responsabilidade pela gestão e 
monitorização do serviço de refeições à Direção do 
Agrupamento de Escolas Moinhos da Arroja, mediante a 
celebração do acordo de colaboração e cooperação que 
junto se anexa (anexo1), que foi alvo de apreciação junto 
do Agrupamento de Escolas Moinhos da Arroja, cujo 
parecer se anexa (anexo2). 
 
No que se refere às comparticipações financeiras, propõe-
se ainda transferir mensalmente, e de acordo com o 
informado pela DRELVT, o valor da comparticipação das 
refeições (almoço) dos alunos do jardim de infância do 1.º 
ciclo (diferença entre o valor real da refeição - € 1,68 – e o 
valor pago pelos encarregados de educação) de acordo 
com os escalões: 
 
- Escalão 1 – Escalão A - € 1,68 
- Escalão 2 – Escalão B - € 0,95 
- Escalão 3 e seguintes – Escalão C - € 0,22 
 
Propõe-se, igualmente que a transferência de verbas seja 
efetuada para o Agrupamento de Escolas, de acordo com 
o número de refeições servidas na unidade, mensalmente, 
mediante contra entrega de dados. 
 
O período para prestação deste serviço é o 2.º e 3.º 
períodos do ano letivo de 2011/2012, conforme 
explicitação abaixo: 
 
- EB1 – 2.º e 3.º períodos letivos (de 3 de janeiro de 2012 
a 23 de março de 2012 e de 10 de abril de 2012 a 15 de 
junho de 2012) – 102 dias 
 

- JI – de 2 de janeiro de 2012 a 31 de julho de 2012 e 
desde o 1.º dia útil de setembro de 2012 até ao início das 
atividades letivas, de acordo com calendário escolar fixado 
anualmente pelo Ministério de Educação (154 dias). 
 
A verba prevista é € 29.435,96, conforme quadro abaixo: 
 

 Esc A Esc B Esc C Total 

EB1 85 65 100 250 

  14.565,60 € 6.298,50 € 2.244,00 € 23.108,10 € 

JI 12 13 39 64 

  3.104,64 € 1.901,90 € 1.321,32 € 6.327,86 € 

Total 97 78 139 314 

Total 17.670,24 € 8.200,40 € 3.565,32 € 29.435,96 € 
 
Nota: foram contabilizados 102 dias letivos para EB1 e 154 para JI (com 
CAF prolongamento de horário) (…)» 

 
 

«PROPOSTA DE ACORDO DE COLABORAÇÃO E 
COOPERAÇÃO 

 
Considerando que: 
 
1. É da competência da Câmara Municipal de Odivelas 
(CMO) “deliberar em matéria de Ação Social Escolar, 
designadamente no que respeita a alimentação, alojamento 
e atribuição de auxílios económicos”, conforme disposto 
no alínea d), ponto 4.º do artigo 64.º Lei n.º 169/1999 de 
18 de setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11 de janeiro;  
 
2. De acordo com a Lei n.º 159/99 de 14 de setembro, é 
ainda da competência das autarquias locais, em matéria de 
Educação (rede pública) “assegurar a gestão dos 
refeitórios dos estabelecimentos de educação pré-escolar e 
do ensino básico” (alínea b), do ponto 3 do artigo 19.º; 
 
3. Ao abrigo do Contrato de Execução nº 366/2009 de 27 
de outubro assinado entre a Câmara Municipal de 
Odivelas e o Ministério da Educação a EB2/3 Moinhos 
da Arroja não integrou o processo de transferência de 
competências no domínio da gestão do parque escolar do 
2º e 3º CEB, pelo que a sua gestão é da competência da 
Direção Regional de Educação de Lisboa e vale do Tejo 
(DRELVT);  
 
4. O refeitório escolar do Complexo Escolar Isabel de 
Portugal é único e serve os alunos que frequentam os 
diferentes níveis de educação e ensino (pré-escolar, 1.º 
ciclo e 2.º e 3.º ciclos);  
 
5. O fornecimento do serviço de refeições é da 
competência da DRELVT no que se refere ao 2º e 3º 
ciclos, o Caderno de Encargos prevê apenas o 
fornecimento do serviço de almoço e está concessionado 
a uma empresa de restauração coletiva;  
 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
 

 
Ano XIII - N.º 5 - 20 de Março de 2012 

14 
 

6. A Câmara Municipal de Odivelas, por deliberação do 
Executivo Municipal, na sua 6ª Reunião Ordinária de 29 
de Março de 2011, fornece três refeições diárias a todos os 
alunos do pré-escolar e do 1º ciclo da rede pública, desde 
setembro de 2011;  
 
7. A Câmara Municipal de Odivelas, na medida que não 
era exequível duas empresas de restauração coletiva 
prestarem serviço em simultâneo no mesmo refeitório e 
que a DRELVT apenas fornece uma refeição, efetuou um 
ajuste direto à empresa adjudicatária da DRELVT, para 
fornecimento das duas refeições adicionais (pequeno 
almoço e lanche);  
 
8. O processo de organização e monitorização do 
fornecimento do serviço de refeições municipal (pequeno 
almoço, almoço e lanche) é da responsabilidade da 
Câmara Municipal de Odivelas em articulação com os 
Coordenadores dos estabelecimentos de ensino EB1/JI e 
que a prestação do serviço na EB1/JI do Porto Pinheiro 
constitui uma situação atípica, na medida que o processo 
de fornecimento de refeições está à responsabilidade da 
empresa que fornece as refeições na EB2/3 Moinhos da 
Arroja, propõe-se atribuir a responsabilidade pela gestão e 
monitorização do serviço de refeições à Direção do 
Agrupamento de Escolas Moinhos da Arroja, mediante a 
celebração do presente acordo de colaboração e 
cooperação. 
 
Entre:  
 
MUNICÍPIO DE ODIVELAS, com sede na Rua Guilherme 
Gomes Fernandes, na Quinta da Memória, em Odivelas, 
pessoa coletiva com o número 504 293 125, neste ato 
representado pela Senhora Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, Susana de Carvalho Amador 
adiante designado por PRIMEIRO OUTORGANTE;  
 
e 
 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MOINHOS DA ARROJA com 
sede na escola EB2,3 Moinhos da Arroja, RUA Fernando 
Lopes Graça, 2675-549 Odivelas, Pessoa Coletiva n.º 
600079473, neste ato representado pela Senhora Diretora 
do Agrupamento, Fernanda Mendes Barreiro, adiante 
designado por SEGUNDO OUTORGANTE;  
 
É de livre vontade e de boa fé celebrado o presente 
Acordo de Colaboração e Cooperação, que se rege pelas 
cláusulas seguintes, que as partes aceitam e, 
reciprocamente se obrigam a cumprir e a fazer cumprir.  

 
Cláusula Primeira 

(Do Objeto) 
 

1. O presente acordo tem por objeto estabelecer os 
termos e as condições do fornecimento do serviço de 
refeições escolares (pequeno almoço, almoço e lanche) aos 
alunos da EB1/JI do Porto Pinheiro.  

 
Cláusula Segunda 

(Âmbito de Aplicação) 
 

São beneficiários do serviço de refeições escolares todos 
os alunos que frequentam a EB1/JI do Porto Pinheiro, 
independentemente, da condição sócio-económica dos 
seus agregados familiares. 

 
Cláusula Terceira 

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

 
1. Por Despacho do Ministério da Educação, é 
anualmente fixado o preço da refeição a pagar pelos 
alunos que frequentam os estabelecimentos de educação e 
ensino da rede pública (Anexo II);  
 
2. A Câmara Municipal de Odivelas, enquanto entidade 
responsável pela gestão dos refeitórios dos 
estabelecimentos de educação Pré-Escolar e do 1º Ciclo 
do Ensino Básico no Município de Odivelas, fixa 
anualmente o preço das refeições a pagar pelos alunos, 
tendo por base os valores estabelecidos pelo Ministério da 
Educação para o serviço de almoço. Quanto aos serviços 
de pequeno-almoço e lanche, os valores fixados são da 
responsabilidade da Câmara Municipal de Odivelas.  
 
3. Para efeitos de fornecimento do serviço de refeições 
são considerados os seguintes escalões:  
 
a) Escalão A – Aluno carenciado – Alunos cujo agregado 
familiar se encontra incluído no 1.º escalão para efeitos de 
atribuição do abono de família. Neste escalão, a Câmara 
Municipal de Odivelas suporta integralmente o custo da 
refeição;  
 
b) Escalão B – Alunos Carenciados – Alunos cujo 
agregado familiar se encontra incluído no 2.º escalão para 
efeitos de atribuição do abono de família. Neste escalão, a 
Câmara Municipal de Odivelas suporta a diferença entre o 
custo da refeição e 50% do valor a pagar pelo aluno;  
 
c) Escalão C – Alunos não carenciados – Alunos cujo 
agregado familiar se encontra incluído no 3.º escalão e 
seguintes para efeitos de atribuição do abono de família. 
Neste escalão, a Câmara Municipal de Odivelas suporta a 
diferença de preço entre o custo da refeição e o valor a 
pagar pelo aluno.  
 
4. Para efeitos do serviço de almoço, a Câmara Municipal 
de Odivelas comparticipa a diferença entre o valor real da 
refeição (€ 1,68) e o valor da comparticipação das famílias, 
conforme ponto anterior, de acordo com o valor 
praticado pela DRELVT no ano letivo 2011/2012:  
 
a) Escalão A – € 1,68;  
b) Escalão B - € 0,95;  
c) Escalão C - € 0,22;  
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5. Para efeitos do serviço de pequeno-almoço e lanche a 
Câmara Municipal de Odivelas efetua o pagamento 
integral da refeição (€ 0,246, por refeição, com IVA 
incluído) diretamente à empresa adjudicatária do serviço 
(GERTAL), nos termos do procedimento de ajuste direto 
em curso para o presente ano letivo. 

 
Cláusula Quarta 

(Das Responsabilidades do Primeiro Outorgante) 
 

1. O Primeiro Outorgante, na qualidade de entidade 
responsável pelo serviço de refeições ao pré-escolar e 1º 
ciclo do ensino básico compromete-se a: 
 
a) Transferir mensalmente para o segundo Outorgante, os 
montantes destinados a suportar os custos dos almoços 
dos alunos que beneficiarem do serviço, tendo por base o 
número de refeições fornecidas, o escalão de 
comparticipação, mediante a contraentrega das tabelas 
preenchidas pelo Segundo Outorgante e visadas pelo 
Primeiro Outorgante; 
 
b) Efetuar a entrega de senhas de pequeno-almoço, 
almoço e lanche ao Segundo Outorgante, para efeitos da 
venda direta das mesmas aos pais e encarregados de 
educação, cuja aquisição ocorre no espaço do Complexo 
Escolar Isabel de Portugal; 

 
Cláusula Quinta 

(Das Responsabilidades do Segundo Outorgante) 
 

1. O Segundo Outorgante responsabiliza-se por:  
 
a) Efetuar a venda das senhas aos pais e encarregados de 
educação, de acordo com o escalão de comparticipação 
em que se encontrem;  
 
b) Mensalmente, receber a verba relativa à venda das 
senhas de pequeno-almoço e lanche e remetê-la à Câmara 
Municipal de Odivelas, mediante transferência bancária;  
 
c) Organizar e gerir o serviço de refeições da EB1/JI do 
Porto Pinheiro, bem como informar de véspera, a 
responsável pelo refeitório escolar, do número de 
refeições (pequeno-almoço, almoço e lanche) para o dia 
seguinte;  
 
d) Fornecer mensalmente ao Primeiro Outorgante as 
grelhas de controlo relativas ao número de refeições 
mensais fornecidas aos alunos, por escalão e por nível de 
ensino, para efeitos de transferência do valor das refeições 
consumidas;  
 
c) Transferir para a DRELVT o montante transferido pelo 
Primeiro Outorgante para o Agrupamento de Escolas 
Moinhos da Arroja, destinado à comparticipação dos 
almoços fornecidos mensalmente aos alunos do pré-

escolar e do 1º ciclo, tendo por base o número de 
refeições e o escalão de referência;  
 
d) Supervisionar o fornecimento diário do serviço de 
refeições, aferindo a adequabilidade e da qualidade do 
serviço prestado;  

 
Cláusula Sexta 

(Das Comparticipações Financeiras) 
 

1. O Primeiro Outorgante compromete-se a transferir 
mensalmente para o Segundo Outorgante, os montantes 
referentes à comparticipação do preço dos almoços dos 
alunos, de acordo com os critérios estabelecidos na 
cláusula quarta;  
 
2. O Segundo Outorgante compromete-se a transferir 
mensalmente para a DRELVT o montante enviado pelo 
Primeiro Outorgante, no que se refere à comparticipação 
dos almoços, de acordo com os critérios estabelecidos na 
cláusula quinta;  
 
3. O Segundo Outorgante compromete-se a transferir 
mensalmente para o Primeiro Outorgante a receita 
resultante da venda direta das senhas de pequeno almoço 
e lanche aos pais e encarregados de educação dos alunos 
do pré-escolar e 1º ciclo da EB1/JI do Porto Pinheiro, de 
acordo com os critérios estabelecidos na cláusula quinta;  

 
Cláusula Sétima 
(Da Vigência) 

 
1. Sem prejuízo de eventual revisão, por acordo dos 
Outorgantes, o presente acordo entra em vigor na data da 
sua assinatura, vigorando por ano letivo, incluindo o 
período das interrupções letivas do pré-escolar;  
 
2. O presente acordo considera-se automaticamente 
renovado, desde que:  
 
- O atual modelo de gestão e respetiva competência ao 
nível do refeitório se mantenha na esfera da DRELVT;  
 
- Se nenhum dos Outorgantes, mediante carta registada, 
manifestar, ao outro, o desejo de dele se desvincular, no 
prazo de 90 (noventa) dias de antecedência em relação ao 
seu termo inicial ou a qualquer das suas posteriores 
renovações.  

 
Cláusula Nona 

(Disposições Finais) 
 

1. No demais, este acordo será regido pela legislação 
aplicável em vigor, devendo ambas as partes respeitar a 
regulamentação específica aplicável, emitida pelo 
Ministério da Educação.  
 
2. Qualquer adequação ou tolerância relativa ao estipulado 
no presente acordo será resolvida por acordo entre as 
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Partes, não implicando uma alteração ao clausulado do 
mesmo, a menos que as Partes por acordo assim o 
entendam.  
 
O presente Acordo de Colaboração e Cooperação foi 
feito em dois exemplares, que vão ser assinados pelos 
representantes das Partes, destinando-se um exemplar a 
cada uma delas. 
 
Odivelas, ____ de _________ de 2012 
 
Pelo Primeiro Outorgante, 
________________________ 
(Susana de Carvalho Amador) 
 
Pelo Segundo Outorgante, 
_________________________ 
(Fernanda Mendes Barreiro)» 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO 
 

 
 

A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE ODIVELAS E O 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AVELAR BROTERO DE ODIVELAS 

 
Protocolo de Cooperação a celebrar entre o Município de 
Odivelas e o Agrupamento de Escolas Avelar Brotero de 
Odivelas, de acordo com o proposto na informação n.º 
interno/2012/2563, de 2012-03-01, com o objetivo de 
disponibilizar à população imigrante e sem custos para 
os/as participantes, cursos de formação de português 
devidamente certificados, no âmbito do Programa 
Português para Todos. Operacionalizar cursos de língua 
portuguesa para estrangeiros e estrangeiras. Promover a 
língua portuguesa enquanto veículo de integração na 
sociedade e no mercado de trabalho. Facilitar o processo 
de integração das e dos imigrantes. Gerar maior igualdade 
de oportunidades para todos e todas. Nos termos da 
minuta de protocolo que se encontra anexa à informação. 

 
 

“Protocolo de Cooperação entre o Município de Odivelas 
e o Agrupamento de Escolas Avelar Brotero de Odivelas 

 
Preâmbulo 

 
Considerando que: 
 
São tarefas fundamentais do Estado entre outras: 
assegurar o ensino e a valorização permanente, defender o 
uso e promover a difusão internacional da língua 
portuguesa e promover a igualdade entre homens e 
mulheres; 
 

Todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e são 
iguais perante a lei e que ninguém pode ser privilegiado, 
beneficiado, prejudicado, privado de qualquer direito ou 
isento de qualquer dever em razão de ascendência, sexo, 
raça, língua, território de origem, religião, convicções 
políticas ou ideológicas, instrução, situação económica, 
condição social ou orientação sexual; 
 
Os estrangeiros e os apátridas que se encontrem ou 
residam em Portugal gozam dos direitos e estão sujeitos 
aos deveres do cidadão português; 
 
Em 2010 residiam no Concelho 14.523 estrangeiros, de 
101 nacionalidades diferentes, dos quais 7.509 eram do 
sexo masculino e 7.014 do sexo feminino (portal de 
estatística (sefstat) do Serviço de Estrangeiros e 
Fronteiras); 
 
Os diversos estudos elaborados no âmbito da imigração, 
indicam que os problemas mais prementes, manifestados 
pela comunidade imigrante, estão relacionadas com a 
precariedade da habitação, emprego, dificuldades na 
obtenção de médico de família, integração social, 
linguísticas e culturais e diminutas estruturas de apoio; 
 
O Município consciente destes problemas, tem levado a 
cabo várias ações de apoio, de entre as quais se destaca a 
assinatura de Protocolo de Cooperação, a 11 de janeiro de 
2005, com o Alto-Comissariado para a Imigração e 
Minorias Étnicas, atual Alto Comissariado para a 
Imigração e Diálogo Intercultural, que tinha por objeto a 
criação de um serviço com funções de atendimento e 
aconselhamento aos imigrantes, designado Centro Local 
de Apoio ao Imigrante (CLAI), atual Centro Local de 
Apoio à Integração de Imigrantes (CLAII), instalado 
desde 17 de dezembro de 2007 na Loja do Cidadão; 
 
O CLAII de Odivelas de 9 março de 2005 até 31 de 
dezembro de 2011 efetuou 64.647 registos de 
atendimentos e emitiu 3.057 certificados de registo de 
cidadãos da União Europeia, desde 2 de fevereiro de 2007; 
 
A aprendizagem da língua portuguesa favorece a inclusão 
social e profissional dos imigrantes e das imigrantes. O seu 
conhecimento gera uma maior igualdade de oportunidades 
para todas e todos, facilita o exercício da cidadania e 
potencia qualificações enriquecedoras para quem chega e 
quem acolhe;  
 
É de suma importância promover a língua portuguesa, 
enquanto veículo de integração na sociedade e no 
mercado de trabalho, e como elemento facilitador do 
processo de adaptação; 
 
É celebrado o presente Protocolo entre o: 
 
Município de Odivelas, de ora em diante designado por 
“Município”, com sede na Rua Guilherme Gomes 
Fernandes, Quinta da Memória, pessoa coletiva n.º 504 
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293 125, representado neste ato pela Presidente da 
Câmara Municipal, Dra. Susana de Carvalho Amador 
 
E 
 
Agrupamento de Escolas Avelar Brotero de Odivelas, de 
ora em diante designado por “Agrupamento”, com sede 
na Rua Guilherme Gomes Fernandes - 2675-366 
Odivelas, pessoa colectiva n.º 600 080 072, representado 
neste ato pela Diretora do Agrupamento de Escolas, 
Prof.ª Ana Paula Gomes de Lemos e Sousa Marques dos 
Santos. 
 
Que se regerá pelo disposto nas cláusulas seguintes: 

 
Cláusula 1.ª 

(Objeto) 
 

A cooperação entre as partes signatárias tem por 
objetivos: 
 
a) Disponibilizar à população imigrante e sem custos 

para os/as participantes, cursos de formação de 
português devidamente certificados, no âmbito do 
Programa Português para Todos ; 

 
b) Operacionalizar cursos de língua portuguesa para 

estrangeiros e estrangeiras; 
 
c) Promover a língua portuguesa enquanto veículo de 

integração na sociedade e no mercado de trabalho; 
 
d) Facilitar o processo de integração das e dos 

imigrantes; 
 
e) Gerar maior igualdade de oportunidades para todos e 

todas. 
 

Cláusula 2.ª 
(Obrigações do Município de Odivelas) 

 
Constituem obrigações do Município: 
 
a) Efetuar a divulgação do curso; 
 
b) Assegurar o apoio logístico; 
 
c) Distribuir materiais informativos; 
 
d) Efetuar a articulação com a Comunidade Imigrante; 
 
e) Efetuar o acompanhamento técnico dos cursos; 
 
f) Designar um dos mediadores do Centro Local de 

Apoio à Integração de Imigrantes para prestar 
esclarecimentos ao Agrupamento, docentes e 
discentes; 

 

g) Promover em concertação com as/os docentes dos 
cursos ações de sensibilização para os discentes; 

 
h) Assegurar o transporte dos alunos que frequentam o 

presente curso aquando das visitas de estudo 
(máximo duas por turma), de acordo com a 
disponibilidade da frota municipal. 

 
Cláusula 3.ª 

(Obrigações do Agrupamento de Escolas 
Avelar Brotero de Odivelas) 

 
a) Disponibilizar instalações adequadas que permitam a 

realização dos cursos; Disponibilizar professores para 
a realização dos cursos, sem custos para o Município 
de Odivelas; 

 
b) Receber as inscrições dos interessados, selecioná-los e 

elaborar as turmas que os constituem; 
 
c) Disponibilizar o material didático e pedagógico para a 

concretização dos cursos; 
 
d) Distribuir materiais informativos; 
 
e) Elaborar a avaliação de cada aluno e a emitir os 

respetivos Certificados; 
 
f) Informar o Município, da atividade desenvolvida no 

âmbito dos mesmos, apresentando um relatório por 
período. 

 
Cláusula 4.ª 

(Incumprimento e rescisão do protocolo) 
 

A falta de cumprimento do presente Protocolo ou o 
desvio dos seus objetivos por qualquer das partes 
contratantes acarreta a imediata rescisão do mesmo. 

 
Cláusula 5.ª 

(Duração do Protocolo) 
 

A duração do presente Protocolo é de um ano, a contar da 
data da sua outorga, automaticamente renovável por igual 
período de tempo. 

 
Cláusula 6.ª 

(Denúncia do Protocolo) 
 

O presente Protocolo poderá ser denunciado por qualquer 
das Partes ora Contratantes mediante comunicação escrita, 
através de carta registada com aviso de receção, com seis 
meses de antecedência do fim do contrato. 

 
Cláusula 7.ª 

(Revisão do protocolo) 
 

O presente Protocolo poderá ser revisto a todo o tempo, 
por proposta de qualquer das partes, devendo as 
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alterações acordadas constar de documento escrito e 
assinado por ambas as partes. 
 
Odivelas,      de março de 2012 
 

Pelo Município de Odivelas Pelo Agrupamento de Escolas 
Avelar Brotero de Odivelas 

 
______________________ 

 
_______________________ 

Susana de Carvalho Amador Ana Paula Santos” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO A CELEBRAR ENTRE O 
MUNICÍPIO DE ODIVELAS E A 

ESCOLA SECUNDÁRIA DE CANEÇAS 
 

Protocolo de Cooperação a celebrar entre o Município de 
Odivelas e a Escola Secundária de Caneças, de acordo 
com o proposto na informação n.º interno/2012/2559, de 
2012-03-01, com o objetivo de disponibilizar à população 
imigrante e sem custos para os/as participantes, cursos de 
formação de português devidamente certificados, no 
âmbito do Programa Português para Todos. 
Operacionalizar cursos de língua portuguesa para 
estrangeiros e estrangeiras. Promover a língua portuguesa 
enquanto veículo de integração na sociedade e no 
mercado de trabalho. Facilitar o processo de integração 
das e dos imigrantes. Gerar maior igualdade de 
oportunidades para todos e todas. Nos termos da minuta 
de protocolo que se encontra anexa à informação. 

 
 

“Protocolo de Cooperação entre o Município de Odivelas 
e a Escola Secundária de Caneças 

 
Preâmbulo 

 
Considerando que: 
 
São tarefas fundamentais do Estado entre outras: 
assegurar o ensino e a valorização permanente, defender o 
uso e promover a difusão internacional da língua 
portuguesa e promover a igualdade entre homens e 
mulheres; 
 
Todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e são 
iguais perante a lei e que ninguém pode ser privilegiado, 
beneficiado, prejudicado, privado de qualquer direito ou 
isento de qualquer dever em razão de ascendência, sexo, 
raça, língua, território de origem, religião, convicções 
políticas ou ideológicas, instrução, situação económica, 
condição social ou orientação sexual; 
 
Os estrangeiros e os apátridas que se encontrem ou 
residam em Portugal gozam dos direitos e estão sujeitos 
aos deveres do cidadão português; 
 

Em 2010 residiam no Concelho 14.523 estrangeiros, de 
101 nacionalidades diferentes, dos quais 7.509 eram do 
sexo masculino e 7.014 do sexo feminino (portal de 
estatística (sefstat) do Serviço de Estrangeiros e 
Fronteiras); 
 
Os diversos estudos elaborados no âmbito da imigração, 
indicam que os problemas mais prementes, manifestados 
pela comunidade imigrante, estão relacionadas com a 
precariedade da habitação, emprego, dificuldades na 
obtenção de médico de família, integração social, 
linguísticas e culturais e diminutas estruturas de apoio; 
 
O Município consciente destes problemas, tem levado a 
cabo várias ações de apoio, de entre as quais se destaca a 
assinatura de Protocolo de Cooperação, a 11 de janeiro de 
2005, com o Alto-Comissariado para a Imigração e 
Minorias Étnicas, atual Alto Comissariado para a 
Imigração e Diálogo Intercultural, que tinha por objeto a 
criação de um serviço com funções de atendimento e 
aconselhamento aos imigrantes, designado Centro Local 
de Apoio ao Imigrante (CLAI), atual Centro Local de 
Apoio à Integração de Imigrantes (CLAII), instalado 
desde 17 de dezembro de 2007 na Loja do Cidadão; 
 
O CLAII de Odivelas de 9 março de 2005 até 31 de 
dezembro de 2011 efetuou 64.647 registos de 
atendimentos e emitiu 3.057 certificados de registo de 
cidadãos da União Europeia, desde 2 de fevereiro de 2007; 
 
A aprendizagem da língua portuguesa favorece a inclusão 
social e profissional dos imigrantes e das imigrantes. O seu 
conhecimento gera uma maior igualdade de oportunidades 
para todas e todos, facilita o exercício da cidadania e 
potencia qualificações enriquecedoras para quem chega e 
quem acolhe;  
 
É de suma importância promover a língua portuguesa, 
enquanto veículo de integração na sociedade e no 
mercado de trabalho, e como elemento facilitador do 
processo de adaptação; 
 
É celebrado o presente Protocolo entre o: 
 
Município de Odivelas, de ora em diante designado por 
“Município”, com sede na Rua Guilherme Gomes 
Fernandes, Quinta da Memória, pessoa coletiva n.º 504 
293 125, representado neste ato pela Presidente da 
Câmara Municipal, Dra. Susana de Carvalho Amador 
 
E 
 
Escola Secundária de Caneças, de ora em diante designado 
por “Escola”, com sede na Rua da Escola Secundária, 
1685-105 Caneças, pessoa coletiva n.º 600 080 072, 
representado neste ato pelo Diretor da Escola, Prof. 
Fernando Jorge Jesus Nunes da Costa. 
 
Que se regerá pelo disposto nas cláusulas seguintes: 
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Cláusula 1.ª 
(Objeto) 

 
A cooperação entre as partes signatárias tem por 
objetivos: 
 
a) Disponibilizar à população imigrante e sem custos 

para os/as participantes, cursos de formação de 
português devidamente certificados, no âmbito do 
Programa Português para Todos; 

 
b) Operacionalizar cursos de língua portuguesa para 

estrangeiros e estrangeiras; 
 
c) Promover a língua portuguesa enquanto veículo de 

integração na sociedade e no mercado de trabalho; 
 
d) Facilitar o processo de integração das e dos 

imigrantes; 
 
e) Gerar maior igualdade de oportunidades para todos e 

todas. 
 

Cláusula 2.ª 
(Obrigações do Município de Odivelas) 

 
Constituem obrigações do Município: 
 
a) Efetuar a divulgação do curso; 
 
b) Assegurar o apoio logístico; 
 
c) Distribuir materiais informativos; 
 
d) Efetuar a articulação com a Comunidade Imigrante; 
 
e) Efetuar o acompanhamento técnico dos cursos; 
 
f) Designar um dos mediadores do Centro Local de 

Apoio à Integração de Imigrantes para prestar 
esclarecimentos ao Agrupamento, docentes e 
discentes; 

 
g) Promover em concertação com as/os docentes dos 

cursos ações de sensibilização para os discentes; 
 
h) Assegurar o transporte dos alunos que frequentam o 

presente curso aquando das visitas de estudo 
(máximo duas por turma), de acordo com a 
disponibilidade da frota municipal. 

 
Cláusula 3.ª 

(Obrigações da Escola Secundária de Caneças) 
 

Constituem obrigações da Escola: 
 
a) Disponibilizar instalações adequadas que permitam a 

realização dos cursos; 
 

b) Disponibilizar professores para a realização dos 
cursos, sem custos para o Município de Odivelas; 

 
c) Receber as inscrições dos interessados, selecioná-los e 

elaborar as turmas que os constituem; 
 
d) Disponibilizar o material didático e pedagógico para a 

concretização dos cursos; 
 
e) Distribuir materiais informativos; 
 
f) Elaborar a avaliação de cada aluno e a emitir os 

respetivos Certificados; 
 
g) Informar o Município, da atividade desenvolvida no 

âmbito dos mesmos, apresentando um relatório por 
período. 

 
Cláusula 4.ª 

(Incumprimento e rescisão do protocolo) 
 

A falta de cumprimento do presente Protocolo ou o 
desvio dos seus objetivos por qualquer das partes 
contratantes acarreta a imediata rescisão do mesmo. 

 
Cláusula 5.ª 

(Duração do Protocolo) 
 

A duração do presente Protocolo é de um ano, a contar da 
data da sua outorga, automaticamente renovável por igual 
período de tempo. 

 
Cláusula 6.ª 

(Denúncia do Protocolo) 
 

O presente Protocolo poderá ser denunciado por qualquer 
das Partes ora Contratantes mediante comunicação escrita, 
através de carta registada com aviso de receção, com seis 
meses de antecedência do fim do contrato. 

 
Cláusula 7.ª 

(Revisão do protocolo) 
 

O presente Protocolo poderá ser revisto a todo o tempo, 
por proposta de qualquer das partes, devendo as 
alterações acordadas constar de documento escrito e 
assinado por ambas as partes. 
 
Odivelas,     de março de 2012 
 
Pelo Município de Odivelas Pela Escola Secundária de 

Caneças 
_______________________ ________________________ 
Susana de Carvalho Amador Fernando Jorge Jesus 

Nunes da Costa” 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO A CELEBRAR ENTRE O 
MUNICÍPIO DE ODIVELAS E A 

ESCOLA SECUNDÁRIA DE ODIVELAS 
 

Protocolo de Cooperação entre o Município de Odivelas e 
a Escola Secundária de Odivelas, de acordo com o 
proposto na informação n.º interno/2012/2526, de 2012-
02-29, com o objetivo de disponibilizar à população 
imigrante e sem custos para os/as participantes, cursos de 
formação de português devidamente certificados, no 
âmbito do Programa Português para Todos. 
Operacionalizar cursos de língua portuguesa para 
estrangeiros e estrangeiras. Promover a língua portuguesa 
enquanto veículo de integração na sociedade e no 
mercado de trabalho. Facilitar o processo de integração 
das e dos imigrantes. Gerar maior igualdade de 
oportunidades para todos e todas. Nos termos da minuta 
de protocolo que se encontra anexa à informação. 

 
 

“Protocolo de Cooperação entre o Município de Odivelas 
e a Escola Secundária de Odivelas 

 
Preâmbulo 

 
Considerando que: 
 
São tarefas fundamentais do Estado entre outras: 
assegurar o ensino e a valorização permanente, defender o 
uso e promover a difusão internacional da língua 
portuguesa e promover a igualdade entre homens e 
mulheres; 
 
Todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e são 
iguais perante a lei e que ninguém pode ser privilegiado, 
beneficiado, prejudicado, privado de qualquer direito ou 
isento de qualquer dever em razão de ascendência, sexo, 
raça, língua, território de origem, religião, convicções 
políticas ou ideológicas, instrução, situação económica, 
condição social ou orientação sexual; 
 
Os estrangeiros e os apátridas que se encontrem ou 
residam em Portugal gozam dos direitos e estão sujeitos 
aos deveres do cidadão português; 
 
Em 2010 residiam no Concelho 14.523 estrangeiros, de 
101 nacionalidades diferentes, dos quais 7.509 eram do 
sexo masculino e 7.014 do sexo feminino (portal de 
estatística (sefstat) do Serviço de Estrangeiros e 
Fronteiras); 
 
Os diversos estudos elaborados no âmbito da imigração, 
indicam que os problemas mais prementes, manifestados 
pela comunidade imigrante, estão relacionadas com a 
precariedade da habitação, emprego, dificuldades na 
obtenção de médico de família, integração social, 
linguísticas e culturais e diminutas estruturas de apoio; 
 

O Município consciente destes problemas, tem levado a 
cabo várias ações de apoio, de entre as quais se destaca a 
assinatura de Protocolo de Cooperação, a 11 de janeiro de 
2005, com o Alto-Comissariado para a Imigração e 
Minorias Étnicas, atual Alto Comissariado para a 
Imigração e Diálogo Intercultural, que tinha por objeto a 
criação de um serviço com funções de atendimento e 
aconselhamento aos imigrantes, designado Centro Local 
de Apoio ao Imigrante (CLAI), atual Centro Local de 
Apoio à Integração de Imigrantes (CLAII), instalado 
desde 17 de dezembro de 2007 na Loja do Cidadão; 
 
O CLAII de Odivelas de 9 março de 2005 até 31 de 
dezembro de 2011 efetuou 64.647 registos de 
atendimentos e emitiu 3.057 certificados de registo de 
cidadãos da União Europeia, desde 2 de fevereiro de 2007; 
 
A aprendizagem da língua portuguesa favorece a inclusão 
social e profissional dos imigrantes e das imigrantes. O seu 
conhecimento gera uma maior igualdade de oportunidades 
para todas e todos, facilita o exercício da cidadania e 
potencia qualificações enriquecedoras para quem chega e 
quem acolhe;  
 
É de suma importância promover a língua portuguesa, 
enquanto veículo de integração na sociedade e no 
mercado de trabalho, e como elemento facilitador do 
processo de adaptação; 
 
É celebrado o presente Protocolo entre o: 
 
Município de Odivelas, de ora em diante designado por 
“Município”, com sede na Rua Guilherme Gomes 
Fernandes, Quinta da Memória, pessoa coletiva n.º 504 
293 125, representado neste ato pela Presidente da 
Câmara Municipal, Dra. Susana de Carvalho Amador 
 
E 
 
Escola Secundária de Odivelas, de ora em diante 
designado por “Escola”, com sede na Av. Prof. Dr. 
Augusto Abreu Lopes, 2675 - 300 Odivelas, pessoa 
coletiva n.º 600 013 723, representada neste acto pelo 
Diretor Executivo, Professor Rui Manuel Marques 
Almeida. 
 
Que se regerá pelo disposto nas cláusulas seguintes: 

 
Cláusula 1.ª 

(Objeto) 
 

A cooperação entre as partes signatárias tem por 
objetivos: 
 
a) Disponibilizar à população imigrante e sem custos 

para os/as participantes, cursos de formação de 
português devidamente certificados, no âmbito do 
Programa Português para Todos; 
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b) Operacionalizar cursos de língua portuguesa para 
estrangeiros e estrangeiras; 

 
c) Promover a língua portuguesa enquanto veículo de 

integração na sociedade e no mercado de trabalho; 
 
d) Facilitar o processo de integração das e dos 

imigrantes; 
 
e) Gerar maior igualdade de oportunidades para todos e 

todas. 
 

Cláusula 2.ª 
(Obrigações do Município de Odivelas) 

 
Constituem obrigações do Município: 
 
a) Efetuar a divulgação do curso; 
 
b) Assegurar o apoio logístico; 
 
c) Distribuir materiais informativos; 
 
d) Efetuar a articulação com a Comunidade Imigrante; 
 
e) Efetuar o acompanhamento técnico dos cursos; 
 
f) Designar um dos mediadores do Centro Local de 

Apoio à Integração de Imigrantes para prestar 
esclarecimentos ao Agrupamento, docentes e 
discentes; 

 
g) Promover em concertação com as/os docentes dos 

cursos ações de sensibilização para os discentes; 
 
h) Assegurar o transporte dos alunos que frequentam o 

presente curso aquando das visitas de estudo 
(máximo duas por turma), de acordo com a 
disponibilidade da frota municipal. 

 
Cláusula 3.ª 

(Obrigações da Escola Secundária de Odivelas) 
 

Constituem obrigações da Escola: 
 
a) Disponibilizar instalações adequadas que permitam a 

realização dos cursos; Disponibilizar professores para 
a realização dos cursos, sem custos para o Município 
de Odivelas; 

 
b) Receber as inscrições dos interessados, selecioná-los e 

elaborar as turmas que os constituem; 
 
c) Disponibilizar o material didático e pedagógico para a 

concretização dos cursos; 
 
d) Distribuir materiais informativos; 
 

e) Elaborar a avaliação de cada aluno e a emitir os 
respetivos Certificados; 

 
f) Informar o Município, da atividade desenvolvida no 

âmbito dos mesmos, apresentando um relatório por 
período. 

 
Cláusula 4.ª 

(Incumprimento e rescisão do protocolo) 
 

A falta de cumprimento do presente Protocolo ou o 
desvio dos seus objetivos por qualquer das partes 
contratantes acarreta a imediata rescisão do mesmo. 

 
Cláusula 5.ª 

(Duração do Protocolo) 
 

A duração do presente Protocolo é de um ano, a contar da 
data da sua outorga, automaticamente renovável por igual 
período de tempo. 

 
Cláusula 6.ª 

(Denúncia do Protocolo) 
 

O presente Protocolo poderá ser denunciado por qualquer 
das Partes ora Contratantes mediante comunicação escrita, 
através de carta registada com aviso de receção, com seis 
meses de antecedência do fim do contrato. 

 
Cláusula 7.ª 

(Revisão do protocolo) 
 

O presente Protocolo poderá ser revisto a todo o tempo, 
por proposta de qualquer das partes, devendo as 
alterações acordadas constar de documento escrito e 
assinado por ambas as partes. 

 
Cláusula 8.ª 

(Revogação de anterior protocolo) 
 

Com a assinatura deste Protocolo, o Protocolo de 
Cooperação assinado a 6 de outubro de 2008, não produz 
qualquer efeito jurídico a partir da presente data. 
 
Odivelas,    de março de 2012 
 
Pelo Município de Odivelas Pela Escola Secundária de 

Odivelas 
_______________________ ________________________ 
Susana de Carvalho Amador Rui Manuel Marques Almeida” 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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“OLIMPÍADAS DA IGUALDADE” 
 

 
 

REGULAMENTO PARA A REALIZAÇÃO DA 1ª FASE 
 

Regulamento para a realização da 1ª fase das “Olimpíadas 
da Igualdade”, no âmbito do Projeto BIG/Escola da 
Igualdade em parceria com a UMAR – União de Mulheres 
Alternativa e Resposta. Consistindo num concurso que 
pretende distinguir trabalhos realizados por estudantes do 
ensino secundários que versem sobre a temática da 
igualdade de género, de acordo com o proposto na 
informação n.º interno/2012/2542, de 2012-02-29, e de 
acordo com o regulamento anexo à informação. 

 
 

“REGULAMENTO 
 

Preâmbulo 
 

No dia 10 de Março de 2011, a Câmara Municipal de 
Odivelas e a UMAR - União de Mulheres Alternativa e 
Resposta assinaram um protocolo de parceria, no âmbito 
do desenvolvimento do Projeto BIG/ Escola da 
Igualdade de Género. 
 
Uma das ações do Projeto Big é a realização das 
“Olimpíadas da Igualdade”, consistindo num concurso 
que pretende distinguir trabalhos realizados por 
estudantes do ensino secundário que versem sobre a 
temática da igualdade de género. 
 
As olimpíadas desenvolvem-se em duas fases, sendo que a 
primeira realiza-se em cada concelho que tenha 
manifestado intenção à UMAR em aderir ao projeto. Na 
2.ª fase realiza-se a “Final das Olimpíadas da Igualdade”, 
em que as equipas ou participantes individuais vencedores 
por concelho se defrontarão, sendo a organização desta da 
inteira responsabilidade da UMAR. 
 
Com vista à realização da 1.ª fase das “Olimpíadas da 
Igualdade”, surge a necessidade de elaborar o regulamento 
de concurso, sendo esta uma das obrigações dos 
municípios que aderirem ao concurso. 
 
Tendo em consideração o exposto, a participação dos 
concorrentes na 1ª fase das “Olimpíadas da Igualdade” 
rege-se pelas seguintes cláusulas: 

 
Cláusula 1.ª 

(Objeto) 
 

As presentes normas regem a participação dos/as 
concorrentes na 1ª fase das “Olimpíadas da Igualdade” 
que terão lugar no Concelho de Odivelas. 

 
 

Cláusula 2.ª 
(Participantes) 

 
1. Pode participar todo o corpo discente do ensino 

secundário ou equiparado, das escolas públicas ou 
privadas do concelho de Odivelas. 

 
2. A participação poderá ser individual ou em grupo, até 

ao limite de 5 elementos por equipa. 
 

Cláusula 3.ª 
(Apresentação dos trabalhos) 

 
1. As equipas e os/as participantes individuais serão 

convidados a elaborar trabalhos que versem sobre a 
temática da igualdade de género, no âmbito das 
seguintes modalidades das “Olimpíadas da 
Igualdade”: 

 
a) Artes plásticas (pintura, desenho, banda desenhada 

ou cartaz); 
 
b) Literatura (conto, poesia, peça de teatro); 
 
c) Fotografia; 
 
d) Reportagem/vídeo (duração máxima de 15 minutos); 
 
e) Composição Musical (musica e/ou letra). 
 
2. As equipas e os/as participantes individuais terão a 

liberdade de apresentar um ou mais trabalhos numa 
ou em diversas modalidades, tendo todos os 
trabalhos que ser originais. 

 
Cláusula 4.ª 

(Identificação e prazo de entrega dos trabalhos) 
 

1. Os trabalhos deverão ser identificados com o nome 
individual ou da equipa, escola, concelho, nome 
completo do(s) autor(es) e da(s) autora(s), morada e 
respetivo título da(s) obra(s). 

 
2. Os trabalhos deverão ser enviados em triplicado por 

correio postal para UMAR – União de Mulheres 
Alternativa e Resposta, Rua da Cozinha Económica, 
Bloco D, n.º 30, espaços M e N, 1300-149 Lisboa, ou 
por correio eletrónico para 
projectobig.ei@gmail.com, acompanhados da ficha 
de inscrição. 

 
3. Serão aceites todos os trabalhos recebidos até às 17h, 

do dia 30 de março de 2012, sendo válido o carimbo 
dos correios com essa data. 

 
4. Não serão aceites trabalhos com dados incompletos, 

conforme n.º 1 e n.º 2 da presente cláusula. 
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Cláusula 5ª 
(Autoria) 

 
Os direitos de reprodução e divulgação de todos os 
trabalhos apresentados a concurso passarão a ser 
propriedade da UMAR, sendo preservado o direito de 
autoria. 

 
Cláusula 6.ª 

(Avaliação dos trabalhos) 
 

1. Os trabalhos enviados serão avaliados, nesta 1.ª fase, 
pelo júri concelhio designado para o efeito. Este irá 
selecionar o melhor trabalho por categoria, a ser 
premiado em iniciativa realizada para o efeito. 

 
2. Os trabalhos a concurso serão avaliados de acordo 

com os seguintes critérios: 
 
a) Originalidade e criatividade; 
b) Promoção da Igualdade de Género; 
c) Qualidade artística e/ou literária. 
 
3. Os resultados das “Olimpíadas da Igualdade” serão 

divulgados a 18 de abril de 2012. 
 

Cláusula 7.ª 
(Composição do júri) 

 
O júri será composto por pessoas/entidades do concelho 
que possuam competências reconhecidas nas áreas em que 
serão desenvolvidos os diversos trabalhos e da temática da 
igualdade de género, sendo o seguinte: 
 
1. Sra. Conselheira Municipal para a Igualdade, Dra. 

Eduarda Barros; 
2. Sr. Vereador Municipal, Dr. Mário Máximo; 
3. LX Pró – Produção Musical, Sr. Orlando Costa; 
4. Colorize Media Learning, Sr. Eng. Carlos Henriques; 
5. Municipália, Sra. Ana Isabel Santos. 

 
Cláusula 8.ª 
(Prémios) 

 
1. Os/as primeiros/as classificados/as de cada categoria 

terão direito a um prémio simbólico para premiar o 
mérito do trabalho, sendo estes definidos à posteriori 
com a UMAR. 

 
2. A CMO compromete-se a apoiar a UMAR na 

procura de apoios junto de entidades concelhias, 
ficando à responsabilidade desta última a aceitação 
dos patrocínios. 

 
3. Todos os participantes receberão um certificado de 

participação nas “Olimpíadas da Igualdade”. 
 

4. A sessão de entrega dos prémios decorrerá no dia 2 
de maio do corrente ano, salvo algum impedimento 
em contrário. 

 
5. De entre os trabalhos premiados pelo júri referido na 

cláusula 7.ª, a UMAR escolherá o melhor trabalho do 
concelho que irá á “Final das Olimpíadas da 
Igualdade”, em que as equipas e/ou participantes 
individuais vencedores/as dos diversos concelhos se 
defrontarão. Esta fase das olimpíadas é da inteira 
responsabilidade da UMAR, não sendo 
regulamentada por este documento.  

 
Cláusula 9.ª 
(Vigência) 

 
O presente regulamento entrará em vigor após publicação 
no Boletim Municipal extinguindo-se após o terminus das 
Olimpíadas da Igualdade. 

 
Cláusula 10.ª 

(Disposições finais) 
 

As dúvidas, casos omissos e interpretações resultantes da 
aplicação do presente regulamento serão resolvidas pela 
Câmara Municipal de Odivelas, através do Gabinete para a 
Igualdade e Minorias, e pela UMAR - União de Mulheres 
Alternativa e Resposta.” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

ISENÇÃO DE TAXAS MUNICIPAIS 
 

 
 

MUNICIPÁLIA – GESTÃO DE EQUIPAMENTOS E 
PATRIMÓNIO DO MUNICÍPIO DE ODIVELAS,E.M. 

 
Isentar a Municipália – Gestão de Equipamentos e 
Património do Município de Odivelas, EM, nos termos do 
artigo 2.º, n.º 3 e 7 do Regulamento de Taxas e Outras 
Receitas Municipais, Regulamento de Liquidação e 
Cobrança do Município de Odivelas, do pagamento de 
taxas municipais no valor de €19,02 (dezanove euros e 
dois cêntimos) na sequência do procedimento de 
aquisição de serviço de dinamização cultural de música, 
dança, teatro e animação urbana para o Departamento de 
Educação, Juventude e Cultura, Divisão de Cultura, 
Turismo e Património Cultural (DEJC/DCTPC), de 
acordo com o proposto na informação n.º 
interno/2012/2447, de 2012-02-28. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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REDUÇÃO DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 
 

 
 

ESTABELECIMENTO “ROLL HOT” – RUA PULIDO VALENTE, ZONA 
10, LOJA 4, URBANIZAÇÃO COLINAS DO CRUZEIRO, ODIVELAS 

 
Redução do horário de funcionamento do 
estabelecimento “Roll Hot”, localizado na Rua Pulido 
Valente, Zona 10, Loja 4, Urbanização Colinas do 
Cruzeiro em Odivelas, fixando-se o horário de 
funcionamento das 9.00 horas às 22.00 horas, nos termos 
da alínea a) do artigo 3º do Decreto Lei n.º 48/96 de 15 de 
maio, republicado pelo Decreto Lei n.º 48/2011 de 1 de 
abril, e artigo 10º do Regulamento de Funcionamento dos 
Estabelecimentos Comerciais, de acordo com o proposto 
na informação n.º interno/2012/2658, de 2012-03-02. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

JARDIM INFANTIL E POPULAR DA PONTINHA 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 

 
Atribuição de apoio, sob a forma de transporte, ao Jardim 
Infantil da Pontinha, nos termos do disposto na alínea b) 
do n.º 4, do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 
setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, 
a realizar em veículo municipal nos dias 14 de março de 
2012, 28 de março de 2012, 19 de abril de 2012, 27 de 
abril de 2012, 23 de maio de 2012, 30 de maio de 2012, 7 
de setembro de 2012, 18 de outubro de 2012, 14 de 
novembro de 2012, 21 de novembro de 2012, 6 de 
dezembro de 2012 e 12 de dezembro de 2012, para 
deslocação aos locais mencionados na informação n.º 
2012/2331, de 2012.02.24, com um custo total estimado 
em €841,65 (oitocentos e quarenta e um euros e sessenta e 
cinco cêntimos), de acordo com o proposto na referida 
informação. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

GRUPO RECREATIVO DO OLIVAL BASTO 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 

 
Atribuição de apoio, sob a forma de transporte, ao Grupo 
Recreativo do Olival Basto, no âmbito do PAADO – 
Programa de Apoio ao Associativismo Desportivo de 
Odivelas – Medida 6, a realizar em veículo municipal no 
dia 17 de março de 2012, para deslocação a Livramento - 
Mafra, com um custo total estimado em €110,14 (cento e 

dez euros e catorze cêntimos), acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2012/2440, de 2012.02.28 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PÓVOA DE SANTO ADRIÃO ATLÉTICO CLUBE 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 

 
Atribuição de apoio, sob a forma de transporte, ao Póvoa 
de Santo Adrião Atlético Clube, no âmbito do PAADO – 
Programa de Apoio ao Associativismo Desportivo de 
Odivelas – Medida 6, a realizar em veículo municipal no 
dia 10 de março de 2012, para deslocação a Carnaxide, 
com um custo total estimado em €67,80 (sessenta e sete 
euros e oitenta cêntimos), de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2012/2195, de 2012.02.22. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

CENTRO COMUNITÁRIO PAROQUIAL DE FAMÕES 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 

 
Atribuição de apoio, sob a forma de transporte, ao Centro 
Comunitário Paroquial de Famões, no âmbito do PAESO 
– Programa de Apoio às Entidades Sociais de Odivelas – 
Subprograma D, a realizar em veículo municipal no dia 27 
de março de 2012, para deslocação ao Teatro Politeama, 
com um custo total estimado em €67,58 (sessenta e sete 
euros e cinquenta e oito cêntimos), de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2012/2240, de 
2012.02.22. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

URBANISMO 
 

 
 

PROCESSO N.º 28234/OM 
BAIRRO CASAL DA SILVEIRA, FAMÕES 

 
Alteração ao alvará de loteamento n.º 5/89 do Bairro 
Casal da Silveira, relativamente ao lote 922, em nome de 
Joaquim Coutinho de Jesus, nas condições propostas na 
informação n.º 27/MS/DGOU/DRU/12, 2012.02.20 e 
de acordo com o proposto na informação na folha 4323, 
constantes do processo n.º 28234/OM. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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PROCESSO N.º 24340/L/OC 
HORTA GRANDE E COCHOS, FAMÕES 

 
Redução da caução prestada para garantia da adequada 
execução das obras de urbanização, reduzindo-se o valor 
da garantia bancária n.º 125-02-1621871, emitida pelo 
Millenium BCP, de €345.918,77 (trezentos e quarenta e 
cinco mil, novecentos e dezoito euros e setenta e sete 
cêntimos) para o valor de €305.969,46 (trezentos e cinco 
mil, novecentos e sessenta e nove euros e quarenta e seis 
cêntimos), relativas ao alvará de licença de loteamento n.º 
02/2012, emitido em nome de Sovilar - Imobiliária do 
Vilar, S.A., localizado numa parcela denominada como 
Horta Grande e Cochos, na freguesia de Famões, nos 
termos da informação n. 32/AR/DLOP/2012, de 
2012.02.24, de acordo com o proposto na informação 
12/APV/2012, de 2012.02.29, constantes do processo n.º 
24340/L/OC. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROCESSO N.º 1404/LO/GI 
BAIRRO MONTE VERDE, CANEÇAS 

 
Redução da caução de €50.299.10 (cinquenta mil duzentos 
e vinte e nove euros e dez cêntimos) para o valor de 
€5.029.90 (cinco mil e vinte e nove euros e noventa 
cêntimos), a distribuir apenas pelos lotes 6 a 21, no âmbito 
do alvará de loteamento n.º 2/2002 do Bairro Monte 
Verde, a pedido da Sociedade Cuilo, nos termos 
constantes na informação n.º 
010/PC/DGOU/DRU/2012, de 2012.01.24 e quadros 
anexos a essa informação, de acordo com o proposto na 
informação constante na folha 2014, constantes do 
processo n.º 1404/LO/GI. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROCESSO N.º URB/2012/1252 
BAIRRO DOS CARRASCAIS, CANEÇAS 

 
Substituição de hipoteca legal, constituída sobre o Lote 
46, inserido no Bairro dos Carrascais, freguesia de 
Caneças, pelo depósito caução n.º 10826, efetuado na 
Caixa Geral de Depósitos, em nome de Marília da 
Conceição Martins de Almeida, a favor da Câmara 
Municipal de Odivelas, no valor de €324,88 (trezentos e 
vinte e quatro euros e oitenta e oito cêntimos), para 
garantir a boa execução das obras de urbanização 
referentes ao Alvará de Loteamento n.º 6/2007/DRU, de 
28 de dezembro, de acordo com o proposto na 
informação n.º 81/TR/DRU/DGOU/2012, de 
2012.02.20. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 

 

UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 
 
 

DESPACHOS 
 

 
 
 

PRESIDÊNCIA 
 

 
 

DESPACHO N.º 15/PRES/2012 
 

Assunto: Regras aplicáveis à assunção de compromissos e 
aos pagamentos em atraso Lei nº 8/2012, de 21 de 
fevereiro 
 
Na sequência da publicação da Lei nº 8/2012, de 21 de 
fevereiro, que aprovou as regras aplicáveis à assunção de 
compromissos e aos pagamentos em atraso, e 
considerando que: 
 
1. A citada lei entrou em vigor no passado dia 22 de 

fevereiro; 
 
2. O artigo 13º, determina a sua prevalência sobre 

quaisquer outras normas legais ou convencionais, 
especiais ou excecionais, que disponham em sentido 
contrário; 

 
3. Apesar da sua entrada em vigor, a lei carece de 

regulamentação nos termos do artigo 14º, sem 
prejuízo das normas orientadoras já publicadas pela 
DGO. 

 
Assim, atendendo à necessidade imperiosa de aplicação do 
referido diploma legal, e enquanto não forem legislados os 
procedimentos necessários à sua aplicação, determino que: 
 
1. Os titulares de cargos políticos e dirigentes com 

competência para contrair despesa não podem 
assumir compromissos que excedam os fundos 
disponíveis, referidos na alínea f) do artigo 3.º do 
referido diploma legal; 

 
2. A assunção de novos compromissos, deve ser 

fundamentada na eficácia, eficiência e economia que 
resultam da sua contração, devendo ser evitada 
qualquer redundância da despesa e os despachos que 
os autorizam devem refletir estes princípios, pelo que 
não será aceite a mera menção usual de “para os 
devidos efeitos”; 

 
3. Sem prejuízo do Despacho n.º 1/PRES/2012, de 2 

de janeiro – “Contenção de Despesas / Controlo 
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Orçamental”, e do Despacho n.º 8/PRES/2012, de 
24 de janeiro – “Desmaterialização dos processos de 
despesa”, a assunção de um compromisso deverá ser 
sempre precedida pela verificação e validação pela 
Divisão Financeira da conformidade legal da despesa; 

 
4. É da competência da signatária, definir mensalmente 

a prioridade de assunção de compromissos, de 
acordo com o cálculo dos fundos disponíveis.  

 
5. Em nenhum momento, a execução orçamental pode 

conduzir ao aumento dos pagamentos em atraso; 
 
Odivelas, 7 de março de 2012 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
Susana de Carvalho Amador 

 
 
 

DESPACHO N.º 16/PRES/2012 
 

Assunto: Despacho de Delegação de Competências da 
Presidente da Câmara Municipal na Chefe da Divisão de 
Gestão da Habitação Social do Departamento de 
Habitação e Saúde, Dra. Carla Maria Rodrigues Barra da 
Silva 
 
Na sequência dos meus despachos de autorização das 
férias e subsequente licença sem remuneração concedida à 
Mestre Alice Mabília dos Santos Silva, e nos termos do 
artigo 70.º, n.º 1, alínea v), n.º 2, alíneas a), b), c), f) e g) e 
n.º 3, alíneas g) e n) da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, 
alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11/01, conjugados com 
os artigos 35.°, 36.° e 37.º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 
15/11, na redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 
31/01, delego na Senhora Chefe da Divisão de Gestão 
da Habitação Social, Dra. Carla Maria Rodrigues 
Barra da Silva, as competências abaixo discriminadas, 
que serão exercidas no âmbito da Divisão de Gestão e 
Habitação Social e Apoio Técnico e Administrativo 
da Direção do Departamento de Habitação e Saúde, 
nomeadamente para: 
 
1. Assinar documentos de mero expediente e 

correspondência, com exceção da dirigida a 
organismos ou entidades públicas; 

 
2. Autorizar férias dos trabalhadores da unidade 

orgânica, em conformidade com os respetivos mapas 
e requerimentos apresentados pelos trabalhadores; 

 
3. Autorizar ausências ao serviço por pequenos 

períodos; 
 
4. Justificar e injustificar faltas no âmbito do serviço, à 

exceção da situação prevista no artigo 40.º, n.º s 3 e 4 

do Estatuto Disciplinar dos Trabalhadores que 
Exercem Funções Públicas, aprovado pela Lei n.º 
58/2008, de 09/09; 

 
5. Autorizar termos de abertura e de encerramento de 

livros sujeitos a esta formalidade;  
 
6. Propor a realização de trabalho extraordinário, dentro 

das condições e limites previstos nos artigos 160.º e 
161.º e artigo 163.º da Lei n.º 59/2008, de 11/09, que 
aprova o Regime do Contrato de Trabalho em 
funções Públicas  

 
7. Propor ao Departamento de Administração Jurídica e 

Geral / Divisão de Recursos Humanos e Formação, a 
autorização do abono de vencimento de exercício 
perdido por motivo de doença, bem como o exercício 
de funções que dê lugar à reversão de vencimento de 
exercício; 

 
8. Promover a publicação das decisões ou deliberações 

previstas no artigo 91º da Lei n.º 169/99, de 18 de 
setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 
janeiro; 

 
9. Competências genéricas de gestão para instrução de 

processos e procedimentos administrativos a cargo 
dos respetivos serviços, devendo tomar todas as 
medidas que visem acelerar a respetiva conclusão e a 
execução das suas decisões, nelas se incluindo, entre 
outras, as notificações, mandados e pedidos de 
parecer a organismos exteriores e a publicação em 
edital dos Atos Administrativos, quando obrigatórios; 

 
10. Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias 

autenticadas aos interessados, relativas a processos ou 
documentos constantes de processos arquivados e 
que careçam de despacho ou deliberação dos eleitos 
locais, com respeitos pelas salvaguardas estabelecidas 
por Lei; bem como a restituição de documentos aos 
interessados; 

 
11. Propor a verificação domiciliária de doença nos 

termos do artigo 190.º da Lei n.º 59/2008, de 11/09, 
que aprova o Regime do Contrato de Trabalho em 
funções Públicas constante do Anexo I e artigos 116.º 
e 117.º, do Anexo II que o Regulamenta e artigo n.º 
33 do Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março; 

 
12. Praticar outros atos e formalidades de caráter 

instrumental necessários ao exercício da competência 
decisória da delegante;  

 
13. O estudo, preparação, execução e avaliação das 

decisões a tomar pelos órgãos competentes do 
Município no âmbito da política municipal de 
habitação, e em especial promover a elaboração de 
programas de construção de habitação social e definir 
os papeis e incidência das iniciativas pública e 
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privada, bem como apoiar o movimento cooperativo 
de habitação segundo as orientações dos órgãos 
autárquicos; 

 
As competências ora delegadas poderão ser revogadas a 
todo o tempo, ao abrigo das disposições conjugadas dos 
artigos 65.º, n.º 5 “ex vi” artigo 70.º n.º 6 da Lei n.º 
169/99, de 18 de setembro, alterada pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11/01 e 142.º e seguintes do Código de 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 442/91, de 15/11, na redação conferida pelo Decreto-
Lei n.º 6/96, de 31/01, e bem assim como quaisquer atos 
praticados pela delegada no exercício da presente 
delegação.  
 
Poderá ainda a delegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, a delegada 
abster-se da prática de quaisquer ações ou iniciativas que 
por qualquer forma sejam suscetíveis de alterar a situação 
existente, enquanto o processo ou assunto não lhe for 
devolvido. 
 
Sem prejuízo do disposto no artigo 71.º da Lei n.º 169/99, 
de 18 de setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 
11/01, deverá a delegada no exercício das competências 
delegadas prestar à delegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar.  
 
Este despacho produz efeitos à presente data.  
 
Odivelas, 8 de março de 2012 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
Susana de Carvalho Amador 

 
 
 

DESPACHO N.º 17/PRES/2012 
 

Assunto: Despacho de Delegação de Competências da 
Presidente da Câmara Municipal na Chefe da Divisão de 
Construção e Reabilitação de Habitação do Departamento 
de Habitação e Saúde, Arq. Ana Feronha Martins 
 
Na sequência dos meus despachos de autorização das 
férias e subsequente licença sem remuneração concedida à 
Mestre Alice Mabília dos Santos Silva, e nos termos do 
artigo 70.º, n.º 1, alínea v), n.º 2, alíneas a), b), c), f) e g) e 
n.º 3, alíneas g) e n) da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, 
alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11/01, conjugados com 
os artigos 35.°, 36.° e 37.º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 
15/11, na redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 
31/01, delego na Senhora Chefe da Divisão de 
Construção e Reabilitação de Habitação, Arq. Ana 
Feronha Martins, as competências abaixo discriminadas, 

que serão exercidas no âmbito da Divisão de 
Construção e Reabilitação de Habitação do 
Departamento de Habitação e Saúde, nomeadamente 
para: 
 
1. Assinar documentos de mero expediente e 

correspondência, com exceção da dirigida a 
organismos ou entidades públicas; 

 
2. Autorizar férias dos trabalhadores da unidade 

orgânica, em conformidade com os respetivos mapas 
e requerimentos apresentados pelos trabalhadores; 

 
3. Autorizar ausências ao serviço por pequenos 

períodos; 
 
4. Justificar e injustificar faltas no âmbito do serviço, à 

exceção da situação prevista no artigo 40.º, n.º s 3 e 4 
do Estatuto Disciplinar dos Trabalhadores que 
Exercem Funções Públicas, aprovado pela Lei n.º 
58/2008, de 09/09; 

 
5. Autorizar termos de abertura e de encerramento de 

livros sujeitos a esta formalidade;  
 
6. Propor a realização de trabalho extraordinário, dentro 

das condições e limites previstos nos artigos 160.º e 
161.º e artigo 163.º da Lei n.º 59/2008, de 11/09, que 
aprova o Regime do Contrato de Trabalho em 
funções Públicas  

 
7. Propor ao Departamento de Administração Jurídica e 

Geral / Divisão de Recursos Humanos e Formação, a 
autorização do abono de vencimento de exercício 
perdido por motivo de doença, bem como o exercício 
de funções que dê lugar à reversão de vencimento de 
exercício; 

 
8. Promover a publicação das decisões ou deliberações 

previstas no artigo 91º da Lei n.º 169/99, de 18 de 
setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 
janeiro; 

 
9. Competências genéricas de gestão para instrução de 

processos e procedimentos administrativos a cargo 
dos respetivos serviços, devendo tomar todas as 
medidas que visem acelerar a respetiva conclusão e a 
execução das suas decisões, nelas se incluindo, entre 
outras, as notificações, mandados e pedidos de 
parecer a organismos exteriores e a publicação em 
edital dos Atos Administrativos, quando obrigatórios; 

 
10. Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias 

autenticadas aos interessados, relativas a processos ou 
documentos constantes de processos arquivados e 
que careçam de despacho ou deliberação dos eleitos 
locais, com respeitos pelas salvaguardas estabelecidas 
por Lei; bem como a restituição de documentos aos 
interessados; 
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11. Propor a verificação domiciliária de doença nos 

termos do artigo 190.º da Lei n.º 59/2008, de 11/09, 
que aprova o Regime do Contrato de Trabalho em 
funções Públicas constante do Anexo I e artigos 116.º 
e 117.º, do Anexo II que o Regulamenta e artigo n.º 
33 do Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março; 

 
12. Praticar outros atos e formalidades de caráter 

instrumental necessários ao exercício da competência 
decisória da delegante;  

 
13. O estudo, preparação, execução e avaliação das 

decisões a tomar pelos órgãos competentes do 
Município no âmbito da política municipal de 
habitação, e em especial promover a elaboração de 
programas de construção de habitação social e definir 
os papeis e incidência das iniciativas pública e 
privada, bem como apoiar o movimento cooperativo 
de habitação segundo as orientações dos órgãos 
autárquicos; 

 
As competências ora delegadas poderão ser revogadas a 
todo o tempo, ao abrigo das disposições conjugadas dos 
artigos 65.º, n.º 5 “ex vi” artigo 70.º n.º 6 da Lei n.º 
169/99, de 18 de setembro, alterada pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11/01 e 142.º e seguintes do Código de 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 442/91, de 15/11, na redação conferida pelo Decreto-
Lei n.º 6/96, de 31/01, e bem assim como quaisquer atos 
praticados pela delegada no exercício da presente 
delegação. 
 
Poderá ainda a delegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, a delegada 
abster-se da prática de quaisquer ações ou iniciativas que 
por qualquer forma sejam suscetíveis de alterar a situação 
existente, enquanto o processo ou assunto não lhe for 
devolvido. 
 
Sem prejuízo do disposto no artigo 71.º da Lei n.º 169/99, 
de 18 de setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 
11/01, deverá a delegada no exercício das competências 
delegadas prestar à delegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar.  
 
Este despacho produz efeitos à presente data.  
 
Odivelas, 8 de março de 2012 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
Susana de Carvalho Amador 

 
 
 
 

 

AVISOS 
 

 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 
ABERTURA DE PERÍODO PARA DISCUSSÃO PÚBLICA 

 
SUSANA DE CARVALHO AMADOR, Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas, torna público nos termos 
e para efeitos do disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei 
nº 555/99, de 16 de Dezembro, na redação que lhe foi 
conferida pelo Decreto -Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, e 
na redação que foi conferida pela Lei n.º 60/07 de 4 de 
Setembro e as alterações do Decreto -Lei n.º 26/10 de 30 
de Março, que terá início no 8.º dia útil após a publicação 
deste Aviso no Diário da República, o período de 
discussão pública sobre a proposta de alteração ao alvará 
de loteamento n.º 5/89 do Bairro Casal da Silveira – 
Famões para o lote 907, pelo prazo de 15 dias. Todos os 
interessados poderão, durante o período de discussão 
pública, consultar e/ou apresentar por escrito, quaisquer 
reclamações à proposta de alteração ao referido alvará. O 
processo estará disponível para consulta no Departamento 
de Gestão Urbanística, sito na Av.ª Amália Rodrigues n.º 
20 – Urbanização da Ribeirada 2675 Odivelas. 
 
Paços do Município, 1 de Fevereiro de 2012. 

 
A Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 

 
Susana de Carvalho Amador 

 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 
ABERTURA DE PERÍODO PARA DISCUSSÃO PÚBLICA 

 
 

SUSANA DE CARVALHO AMADOR, Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas, torna público nos termos 
e para efeitos do disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei 
nº 555/99, de 16 de Dezembro, na redação que lhe foi 
conferida pelo Decreto -Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, e 
na redação que foi conferida pela Lei n.º 60/07 de 4 de 
Setembro e as alterações do Decreto -Lei n.º 26/10 de 30 
de Março, que terá início no 8.º dia útil após a publicação 
deste Aviso no Diário da República, o período de 
discussão pública sobre a proposta de alteração ao alvará 
de loteamento n.º 7/92 do Bairro Moinho do Baeta – 
Caneças para o lote 111, pelo prazo de 15 dias. Todos os 
interessados poderão, durante o período de discussão 
pública, consultar e/ou apresentar por escrito, quaisquer 
reclamações à proposta de alteração ao referido alvará. O 
processo estará disponível para consulta no Departamento 
de Gestão Urbanística, sito na Av.ª Amália Rodrigues n.º 
20 – Urbanização da Ribeirada 2675 Odivelas. 
 
Paços do Município, 3 de Fevereiro de 2012. 

 
A Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 

 
Susana de Carvalho Amador 
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DECISÕES COM EFICÁCIA EXTERNA 
 

 
 

VEREADOR HUGO MARTINS 
 

 
 
Decisões com eficácia externa tomadas pelo Vereador Hugo 
Martins, ao abrigo das competências delegadas pela Presidente 
de Câmara Municipal de Odivelas, através do despacho n.º 
43/PRES/2011, nos termos da Informação n.º 
Interno/2012/3143, de 2012.03.15, referente ao período de 27 
de fevereiro a 9 de março de 2012: 
 
Departamento de Obras Municipais 
 
EDOC/2012/8577 
Interno/2012/1975 de 2012/02/14 
Processo nº 1266/PO-DOM 
Assunto: Proposta de Pagamento de Fatura referente ao Sistema 
de Alarme da Escola EB1 da Urmeira no valor de 2 099,35 € 
com Iva à Empresa Niscayah (antiga Securitas). 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “ De acordo com o 
proposto. Ao DGFP/DF para efeitos de pagamento da fatura 
mencionada”. 
Data de Decisão: 29/02/2012 
 
 
DIEU – Divisão de Infraestruturas e Espaços Urbanos:  
 
EDOC/2012/10423 
Interno/2012/2171 de 2012/02/20 
Assunto: Proposta de Abertura de Procedimento de Pedido de 
Material para o WC da Brigada da Administração Direta no valor 
de 206,16 € acrescido de Iva à Empresa Pedro J. Nascimento, 
Lda. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “ De acordo. Ao 
DGFP/DA para o devido procedimento”. 
Data de Decisão: 28/02/2012 
 
 
DTMU – Divisão de Transportes e Mobilidade Urbana:  
 
EDOC/2011/67538 
Interno/2012/2203 de 2012/02/22 
Processo nº 2013/MO-DOM 
Assunto: Proposta de Aprovação da Conta Final referente à 
Reparação de Danos e Avarias no Sistema Semafórico e Painéis 
Led’s no Concelho de Odivelas à Empresa Eyssa-Tesis, S.A. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “ De acordo, pelo que 
aprovo a conta final apresentada. Ao DMOIT, Eng. Luis Jorge, 
para os devidos efeitos”. 
Data de Decisão: 27/02/2012 
 
EDOC/2012/10322 
Interno/2012/2137 de 2012/02/17 
Assunto: Proposta de Abertura de Procedimento para Aquisição 
de Quadros-Horários para Abrigos no Concelho de Odivelas no 
valor de 1 925,00€ acrescido de Iva à Empresa Cabena, Lda. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “ De acordo. Ao 
DGFP/DA para o devido procedimento”. 
Data de Decisão: 28/02/2012 
 

DTO – Divisão de Transportes e Oficinas: 
 
EDOC/2012/10243 
Interno/2012/2123 de 2012/02/17 
Assunto: Proposta de Abertura de Procedimento para a 
Aquisição de elevador de vidro para a Viatura nº 1507 da Frota 
Municipal no valor de 138,99 € com Iva à Empresa CARPT de J. 
C. Gouveia, Lda.  
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo, à DGFP/DA 
para o devido procedimento”. 
Data de Decisão: 20/02/2012 
 
EDOC/2012/10329 
Interno/2012/2133 de 2012/02/17 
Assunto: Proposta de Abertura de Procedimento para 
Recarregar garrafas de gás do setor oficinal no valor de 150,44 € 
com Iva à Empresa Lisgaz, Lda.  
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo, à DGFP/DA 
para o devido procedimento”. 
Data de Decisão: 28/02/2012 
 
EDOC/2012/10776 
Interno/2012/2230 de 2012/02/22 
Assunto: Proposta de Abertura de Procedimento para 
Reparações nas Viaturas nºs 2006 e 2051 da Frota Municipal no 
valor de 629,65 € com Iva à Empresa Simopeças, Lda.  
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo, à DGFP/DA 
para o devido procedimento”. 
Data de Decisão: 28/02/2012 
 
EDOC/2012/10788 
Interno/2012/2232 de 2012/02/22 
Assunto: Proposta de Abertura de Procedimento para Aquisição 
de cinta para depósito para a Viatura nº 2103 da Frota Municipal 
no valor de 30,85 € com Iva à Empresa CARPT de J. C. 
Gouveia, Lda.  
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo, à DGFP/DA 
para o devido procedimento”. 
Data de Decisão: 28/02/2012  
 
EDOC/2012/11402 
Interno/2012/2365 de 2012/02/24 
Assunto: Proposta de Abertura de Procedimento para Aquisição 
de Pneus para a Viatura nº 2902 da Frota Municipal no valor de 
399,87 € com Iva à Empresa Sópneus, Lda.  
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo, à DGFP/DA 
para o devido procedimento”. 
Data de Decisão: 28/02/2012  
 
EDOC/2012/11863 
Interno/2012/2442 de 2012/02/28 
Assunto: Proposta de Abertura de Procedimento para Limpeza 
da Viatura nº 1204 da Frota Municipal no valor de 80,90 € com 
Iva à Empresa Ti Saloia, Lda.  
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo, à DGFP/DA 
para o devido procedimento”. 
Data de Decisão: 28/02/2012  
 
EDOC/2012/11417 
Interno/2012/2367 de 2012/02/24 
Assunto: Proposta de Abertura de Procedimento para 
Intervenções na Viatura nº 2701 da Frota Municipal no valor de 
965,55 € com Iva à Empresa Simopeças, Lda.  
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo, à DGFP/DA 
para o devido procedimento”. 
Data de Decisão: 29/02/2012  
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EDOC/2012/12239 
Interno/2012/2519 de 2012/02/29 
Assunto: Proposta de Abertura de Procedimento para Reparação 
de furo na Viatura nº 2902 da Frota Municipal no valor de 12,81 
€ com Iva à Empresa Sópneus, Lda. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo, à DGFP/DA 
para o devido procedimento”. 
Data de Decisão: 06/03/2012  
 
EDOC/2012/12016 
Interno/2012/2474 de 2012/02/28 
Assunto: Proposta de Abertura de Procedimento para Aquisição 
de diverso material para as Viaturas nºs 1201, 1507, 1701, 2004 e 
2013 da Frota Municipal no valor de 694,09 € com Iva à 
Empresa CARPT de J. C. Gouveia, Lda. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo, à DGFP/DA 
para o devido procedimento”. 
Data de Decisão: 07/03/2012  
 
EDOC/2012/12204 
Interno/2012/2512 de 2012/02/29 
Assunto: Proposta de Abertura de Procedimento para diversas 
intervenções nas Viaturas nºs 1612, 1613, 1614 e 1709 da Frota 
Municipal no valor de 1 377,06 € com Iva à Empresa Fernando 
Mendes Balão, Lda. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo, à DGFP/DA 
para o devido procedimento”. 
Data de Decisão: 07/03/2012  
 
EDOC/2012/12213 
Interno/2012/2516 de 2012/02/29 
Assunto: Proposta de Abertura de Procedimento para aferição 
do tacógrafo da Viatura nº 2206 da Frota Municipal no valor de 
410,20 € com Iva à Empresa Tecniamper, Lda. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo, à DGFP/DA 
para o devido procedimento”. 
Data de Decisão: 07/03/2012  
 
 
DDD – Divisão de Desenvolvimento Desportivo: 
 
EDOC/2012/10465 
Interno/2012/2284 de 2012/02/23 
Assunto: Proposta de Cabimento, Compromisso e Pagamento 
no valor de 885,60 € com Iva à Empresa Fabrigimno, Lda. 
referente à Desmontagem do Piso Desportivo para o 
Campeonato Nacional de Cadetes e Séniores em Judo.  
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Ao 
DGFP/DF para efeitos de cabimento, compromisso e 
pagamento do valor mencionado”. 
Data de Decisão: 27/02/2012 
 
EDOC/2012/12099 
Interno/2012/2485 de 2012/02/28 
Assunto: Proposta de Cabimento e Compromisso para junho de 
2012 à Municipália no valor de 370,85 € referente ao Clube do 
Movimento – Desporto Sénior da Vertente Sul.  
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Ao 
DGFP/DF para o devido procedimento”. 
Data de Decisão: 07/03/2012 
 
 
 
 

Decisões com eficácia externa tomadas pelo Vereador 
Hugo Martins, ao abrigo das competências subdelegadas 
pela Presidente de Câmara Municipal de Odivelas, através 
do despacho n.º 43/PRES/2011, nos termos da Informação 
n.º Interno/2012/3144, de 2012.03.15, referente ao período 
de 27 de fevereiro a 9 de março de 2012: 
 
Departamento de Obras Municipais 
 
DIEM – Divisão de Instalações e Equipamentos 
Municipais: 
 
EDOC/2012/11307 
Interno/2012/2340 de 2012/02/24 
Processo nº 2044/PV-DOM 
Assunto: Proposta de Homologação dos Autos de Vistoria 
referentes ao Recreio Coberto da Escola EB1/JI Barbosa do 
Bocage à Empresa A. Gomes & Gomes, Lda. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo, pelo que 
Homologo os Autos de Vistoria apresentados. Ao DMOIT, 
Eng. Luis Jorge, para os devidos efeitos”. 
Data de Decisão: 27/02/2012 
 
EDOC/2012/12488 
Interno/2012/2351 de 2012/02/24 
Processo nº 2189/CA-DOM 
Assunto: Proposta de Aprovação da Conta Final referente a 
Reparações Diversas na EB1/JI Campos de Caneças à Empresa 
Obriparques, Lda. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo, pelo que 
aprovo a Conta Final apresentada. Ao DMOIT, Eng. Luis Jorge, 
para os devidos efeitos”. 
Data de Decisão: 05/03/2012 
 
EDOC/2012/11607 
Interno/2012/2415 de 2012/02/27 
Processo nº 2207/OD-DOM 
Assunto: Proposta de Homologação do Auto de Consignação e 
do Auto de Vistoria referentes à Reparação de Fissura em muro 
na Escola EB1 Bernardim Ribeiro à Empresa Obriparques, Lda. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo, pelo que 
Homologo o Auto de Consignação de Trabalhos e o Auto de 
Vistoria apresentados. Ao DMOIT, Eng. Luis Jorge, para os 
devidos efeitos”. 
Data de Decisão: 05/03/2012 
 
EDOC/2012/12555 
Interno/2012/2587 de 2012/03/01 
Processo nº 2183/FA-DOM 
Assunto: Proposta de Homologação do Auto de Vistoria 
referente a Trabalhos diversos de Reparação na Escola EB1/JI 
de Famões à Empresa Obriparques, Lda. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo, pelo que 
Homologo o Auto de Vistoria apresentado. Ao DMOIT, Eng. 
Luis Jorge, para os devidos efeitos”. 
Data de Decisão: 05/03/2012 
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VEREADOR MÁRIO MÁXIMO 
 

 
 
Decisões com eficácia externa tomadas pelo Vereador Mário 
Máximo, ao abrigo das competências delegadas e subdelegadas 
pela Presidente de Câmara Municipal de Odivelas, através do 
despacho n.º. 42/PRES/2011, nos termos da Informação n.º 
3119, de 2012.03.15, referente ao período de 1 a 14 de março de 
2012: 
 
 
Despachos com Eficácia Externa 
Ao abrigo da Delegação de Competências 
(Despacho n.º 42/PRES/2011) 
 
EDOC/2011/26251 
Assunto: 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Concorda-se com o horário de funcionamento requerido 
14-03-2012 
 
EDOC/2011/1974 
Assunto: 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Revoga-se o despacho de declaração de extinção processual, por 
deserção, nos termos propostos pelos serviços; 
Aceita-se a DP apresentada para efeitos de instalação, 
Concorda-se com o horário de funcionamento requeridos, 
Ofício 2012/4579 segue assinado. 
14-03-2012 
 
EDOC/2011/32670 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos/3253/OP/GL 
(licença de utilização 223/2005) - Pedido de horário de 
funcionamento 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Concordo com o horário de funcionamento requerido. 
02-03-2012 
 
EDOC/2012/11445 
Assunto: Emissão de Cartão de Vendedor Ambulante 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Defere-se a autorização para o exercício da atividade de venda 
ambulante e da consequente emissão de cartão de vendedor 
ambulante, condicionadas ao pagamento das taxas devidas. 
02-03-2012 
 
EDOC/ 2012/10779 
Assunto: FAX - RAMAL E CONTADOR DE ELETRICIDADE 
PARA A ESCOLA EB1/JI EÇA DE QUEIRÓS - DO BAIRRO SÃO 
JORGE - RAMADA 
Despacho: 
Ao Sr. CDGP, Dr. Carrilho, 
Contrato de fornecimento de energia elétrica segue assinado. 
02-03-2012 
 
EDOC/2011/27954 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos/COM/2009/2 - 
pedido de alargamento do horário de funcionamento 
Despacho: 

Ao Sr. DDAJG, 
Concorda-se com o horário de funcionamento proposto. 
02-03-2012 
 
EDOC/2011/23463 
Assunto: Resposta ao Edoc/2010/68115 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Aceita-se a DP apresentada para efeitos de instalação; 
Concorda-se com o horário de funcionamento requerido; 
Aprova-se ofício n.º 2012/3646, que segue assinado. 
02-03-2012 
 
EDOC/2012/8286 
Assunto: 544/ODV/06 Proposta de emissão de Licença 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Defere-se o pedido de autorização de utilização para a atividade 
de prestação de serviços (salão de cabeleireiro e instituto de 
beleza), nos termos propostos; 
Concorda-se com o horário de funcionamento, nos termos 
propostos. 
05-03-2012 
 
EDOC/2011/66158 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos/antecedentes em 
Lic/2011/893 - informação de desistência do pedido efectuado 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Aceita-se a desistência do pedido, com dispensa de notificação 
da decisão. 
05-03-2012 
 
EDOC/2012/1904 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos/Procº 2527/96 - 
Pedido de 2ª Via do Alvará de Licença Sanitária. 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Aprova-se a 2ª via do Alvará 94/97 que segue assinado e cuja 
entrega à requerente ficará condicionada ao pagamento da taxa 
devida. 
05-03--2012 
 
Despachos com Eficácia Externa 
Ao abrigo da Subdelegação de Competências 
(Despacho n.º 42/PRES/2011) 
 
EDOC/2012/11737 
Assunto:e-atendimento de Licenciamentos/5609/OCP+230/86 
entrega declaração prévia para apreciação pedido de horário de 
funcionamento 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Aceita-se a DP apresentada para efeitos de registo; 
Concorda-se com o horário de funcionamento requerido. 
14-03-2012 
 
EDOC/2010/39194 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos/Processo 
483/ODV/05Entrega de Mod. 2/DL/SLRB 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Nos termos propostos pelos serviços: 
Declara-se a extinção do presente processo por desistência; e 
Determina-se a dispensa de audiência prévia. 
14-03-2012 
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EDOC/2010/72204 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos/Proc. 
164/86Entrega de DP p/registo e alteração de atividade resposta 
ao Of. 2010/30187 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Aceita-se a DP apresentada para efeitos de registo e alteração do 
tipo de atividade. 
14-03-2012 
 
EDOC/2008/78343 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos/9752/D/E + 
554/ODV/06 Entrega declaração prévia p/a efeitos de 
instalação 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Indefere-se o pedido de concessão de autorização de utilização 
para estabelecimento de bebidas; 
Arquive-se o processo; e 
Dê-se conhecimento da decisão aos serviços do DGOU/DLOP, 
DFM e ASAE. 
14-03-2012 
 
EDOC/2007/31592 
Assunto: Processo nº 487/ODV/05 Flor dos Sete Castelos, Lda. 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Declara-se a extinção do procedimento nos termos propostos 
pelos serviços. 
14-03-2012  
 
EDOC/2011/65859 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos/1742/92- 
desistência do pedido de mudança de pessoa titular da 
exploração 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Aceita-se a desistência do presente procedimento de substituição 
do titular da exploração do estabelecimento, nos termos 
propostos pelos serviços; 
Arquive-se. 
14-03-2012 
 
EDOC/2009/21516 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos/4439/OP - Pedido 
de licenciamento p/a restaurante tipo tradicional 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Defere-se o pedido de emissão de autorização de utilização para 
a atividade de restauração e bebidas, condicionada ao pagamento 
da taxa devida; 
Concorda-se com o horário de funcionamento requerido; 
Nos termos propostos pelos serviços, não se aceita a DP 
entregue para efeitos de instalação. 
14-03-2012 
 
EDOC/2011/48539 
Assunto: Processo n.º 404/ODV/04 - Estabelecimento sito na 
Rua Carlos Reis, n.º 1, R/C Dt.º, Quinta da Carochia - Ramada 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Nos termos propostos pelos serviços: 
Determina-se a extinção do procedimento; 
Determina-se a dispensa de audiência de interessados; 
Arquive-se; e 
Dê-se conhecimento aos serviços da DFM e da PSP 
14-03-2012 
 
EDOC/2010/48524 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos/1516/60 - Pedido 
de Junção de elementos 

Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Aceita-se declaração prévia apresentada; 
Comunique-se ao interessado o averbamento dos factos; 
Concorda-se com o horário de funcionamento requerido. 
14-03-2012 
 
EDOC/2009/58084 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos/3499/OCP/OC 
Pedido de licenciamento 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Aprova-se alvará de autorização de utilização n.º 2/2012, de que 
seguem assinados original e duplicado. 
14-03-2012 
 
EDOC/2009/79558 
Assunto: PROCESSO N.º 1882/63 E 3319/72 - 
ESTABELECIMENTO DE BEBIDAS E MERCEARIA SITO NA 
RUA DA REPÚBLICA, N.º 85 C e 85 A e B 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Declara-se a caducidade do Alvará de Licença Sanitária n.º 1882 
(bebidas) e do Alvará de Licença Sanitária n.º 117/72 
(mercearia); 
Arquive-se. 
14-03-2012 
 
EDOC/2012/1329 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos/Processo nº 
904/AS/89 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Aceita-se a DP entregue; 
Concorda-se com o horário de funcionamento requerido. 
14-03-2012 
 
EDOC/2012/10951 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos/cartão 31 pedido de 
renovação de atividade 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Defere-se a emissão de cartão de vendedor ambulante, 
condicionado ao pagamento da taxa devida. 
02-03-2012 
 
EDOC/2011/67044 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos/Renovação 
vendedor ambulante Pedido de vistoria 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Defere-se a autorização para o exercício da atividade de venda 
ambulante de produtos alimentares, bebidas e tabaco no 
equipamento rolante de matrícula P-66546, condicionada ao 
pagamento da taxa devida; 
Defere-se a emissão de cartão de vendedor ambulante, 
condicionada ao pagamento da taxa devida; 
Defere-se a emissão de licença sanitária, todos condicionados ao 
pagamento das taxas correspondentes, condicionada ao 
pagamento da taxa devida. 
02-03-2012 
 
EDOC/2009/27435 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Pedido Licença de 
Utilização para Recintos de Diversão (Mod.17/DL/SLG) e 
Pedido de Horário de Funcionamento (Mod5/DL/SLRB) 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Aprova-se Alvará de Licença de Utilização, que segue assinado. 
02-03-2012 
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ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

 
 

22..ªª  SSEESSSSÃÃOO  EEXXTTRRAAOORRDDIINNÁÁRRIIAA  
 

RReeaalliizzaaddaa  eemm  88  ddee  mmaarrççoo  ddee  22001122  
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

MOÇÕES 
 

 
 

DIA INTERNACIONAL DA MULHER 
 

No dia 8 de Março de 1857, as operárias de uma fábrica 
têxtil nova-iorquina começaram uma greve pela redução 
do horário de trabalho e pelo direito à maternidade. Com 
uma jornada de trabalho de dezasseis horas diárias, 
recebiam menos de um terço do salário dos homens. Mais 
de uma centena destas mulheres acabaria por perder a vida 
na sequência de um incêndio que deflagrou nas instalações 
fabris onde se encontravam.  
 
Por essa razão, o dia 8 de Março é, desde 1910, 
comemorado como Dia Internacional da Mulher. Uma 
homenagem às mulheres que perderam a vida nesse 
processo grevista, mas também a todas aquelas que, ao 
longo da história, chamaram à participação pública a luta 
pelos direitos, pela igualdade e pela dignidade.  
 
Portugal vive hoje uma das mais graves crises económicas 
e sociais da sua história. Esta crise, afetando uma parte 
muito significativa da população, escreve-se sobretudo no 
feminino. Sabemos hoje que, passados mais de cem anos 
da greve de 8 de Março, a desigualdade é ainda 
amplificada pela relação de género: as mulheres trabalham 
em média mais do que homens (entre trabalho 
remunerado e não-remunerado); e ganham, no contexto 
europeu, menos 16,4% (segundo dados da Comissão 
Europeia). O próprio direito à maternidade, como outros, 
não está ainda hoje totalmente implementado.  
 
A Assembleia Municipal de Odivelas, reunida em plenário 
no dia 8 de Março de 2012, delibera: 
 
1. Saudar as comemorações do Dia Internacional da 
Mulher, saudando igualmente todas as conquistas 
históricas que foram feitas na luta pela igualdade;  
 

2. Enviar esta Moção à Secretária de Estado dos Assuntos 
Parlamentares e da Igualdade; Comissão para a Igualdade 
de Género (CIG); União das Mulheres Alternativa e 
Resposta (UMAR); Movimento Democrático das 
Mulheres (MDM).  

 
O Presidente da Assembleia Municipal, 

Sérgio Paiva, Dr. 
 

(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 

CLASSIFICAÇÃO DO POSTO DE COMANDO DO 
MFA COMO MONUMENTO NACIONAL 

 
No passado dia 10 de Fevereiro, foi publicado em Diário 
da República o anúncio da abertura do procedimento 
administrativo de classificação do edifício do Posto de 
Comando do Movimento das Forças Armadas como 
monumento nacional. Este edifício, situado no quartel do 
Regimento de Engenharia nº 1, teve um papel central na 
Revolução que instaurou um regime democrático, 
devolvendo a liberdade a Portugal.  
 
Sendo apenas o início de um processo que terá 
desenvolvimentos nos próximos meses, esta publicação 
em Diário da República é uma excelente notícia para a 
preservação do património histórico nacional e, em 
particular, para o concelho de Odivelas.  
 
A luta pela valorização do espaço e, por extensão, pela 
defesa da memória histórica que este carrega tem vários 
anos e diversos protagonistas. Destaque-se, por exemplo, 
o facto de mais de duas mil cidadãos e cidadãs terem 
assinado a petição que o Movimento Posto de Comando 
Sempre fez chegar à Assembleia da República. Estas 
milhares de pessoas exigiram do Estado português o 
reconhecimento da memória histórica, prestando uma 
justa homenagem a todos os que lutaram pela democracia 
– antes e depois da Revolução de 1974.  
 
A Assembleia Municipal de Odivelas, reunida em plenário 
a 8 de Março de 2012, delibera: 
 
1. Saudar o início do processo de classificação do Posto de 
Comando, bem como todos e todas quantas lutaram para 
que tal fosse possível;  
 
2. Apelar a todas as instituições que serão ouvidas no 
decorrer do processo para que se envolvam na valorização 
do espaço e façam todos os esforços necessários para a 
valorização do mesmo; 
 
3. Endereçar a presente Moção ao Movimento Posto de 
Comando Sempre, ao Primeiro-Ministro, ao Ministro da 
Defesa, ao Secretário de Estado da Cultura, à Câmara 
Municipal de Odivelas, à Câmara Municipal de Lisboa, ao 
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IGESPAR e aos representantes de todos os Grupos 
Parlamentares.  

 
O Presidente da Assembleia Municipal, 

Sérgio Paiva, Dr. 
 

(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 

REFORMA DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL - FREGUESIAS 
 

Considerando: 
 
A intenção de levar por diante uma reforma da divisão 
administrativa do território focada no nível das freguesias, 
consubstanciada primeiro no Documento Verde da 
Reforma da Administração Local e, depois, numa 
Proposta de Lei que acaba de ser aprovada na 
generalidade na Assembleia da República; 
 
Que essa lei vai ter implicações significativas para o futuro 
em muitos concelhos do país e, em particular, para os 
concelhos urbanos mais populosos, com complexos 
desafios territoriais e de gestão da proximidade; 
 
Que a referida Proposta de Lei vai ainda ser debatida em 
sede de especialidade na Assembleia da República; 
 
A Assembleia Municipal de Odivelas delibera: 
 
1. Sublinhar que o estabelecimento de percentagens 

únicas de redução do número freguesias para todos 
os concelhos de Nível 1 não tem em consideração 
situações de partida muito diferentes entre si: 

 
- no que concerne ao número de freguesias atualmente 

existentes (e a reduzir). Obedecendo a este critério, em 
vez de um maior equilíbrio do território nacional, 
municípios com que têm apenas 8 ou 10 freguesias 
serão obrigados a reduzir em idêntica proporção àqueles 
que têm 30, 40 ou mais freguesias, perpetuando 
discrepâncias e assimetrias sem razão de existir. 

 
- no que concerne à dimensão das freguesias a reduzir, em 

termos do número médio de habitantes por freguesia. 
Mediante o critério dos 55%, municípios com freguesias 
de grande dimensão em relação à média nacional, e cuja 
média concelhia em alguns casos já ultrapassa os 20.000 
habitantes, verão agravadas as suas condições de gestão 
do território por serem confrontadas com a criação, por 
agregação, de unidades territoriais ainda maiores e mais 
complexas. 

 
2. Recomendar à Assembleia da República que sejam 

incorporadas na Lei propostas no sentido da 
ponderação de necessidades distintas de redução de 
freguesias consoante diferentes situações de partida 
dos concelhos; e, em especial, ter em consideração as 

especificidades e complexidades dos concelhos 
urbanos mais populosos e que tenham já poucas 
freguesias. 

 
Nomeadamente, e nos casos mais extremos, faz sentido 
que seja prevista uma isenção da redução de 55% de 
freguesias para os municípios que têm já, atualmente, 
menos de 10 freguesias ou cujas freguesias tenham já uma 
média populacional superior a 20.000 habitantes. 
 
Sublinhar a importância de serem introduzidas na Lei 
mudanças neste sentido, de modo a corrigir os seus 
aspetos mais gravosos e a garantir equilíbrio e equidade no 
tratamento dos concelhos e das suas situações e 
necessidades muito distintas. 

 
O Presidente da Assembleia Municipal, 

Sérgio Paiva, Dr. 
 

(Aprovado por maioria) 

 
 
 

AS FREGUESIAS E A REFORMA ADMINISTRATIVA LOCAL 
 

Considerando o Documento Verde, apresentado pelo 
Governo, sobre a reforma administrativa, do qual 
resultou, recentemente a proposta de lei 44/XII, que 
prevê a redução substancial de freguesias em todo o País. 
 
Considerando que esta proposta, nos seus parâmetros, 
inclui a redução de freguesias no concelho de Odivelas, 
entre três a quatro. 
 
Considerando a recente criação do município de Odivelas, 
a sua área geográfica e a actual população, cerca de 150 
mil habitantes, divididos por sete freguesias, cuja história e 
tradição não se confundem. 
 
Considerando que qualquer redução de freguesias, 
contribuirá para afastar as populações dos seus órgãos 
eleitos, prejudicando o critério de proximidade, com bons 
resultados obtidos na concretização dos seus anseios. 
 
Considerando que muito do desenvolvimento local, só foi 
possível graças ao trabalho dos eleitos nas freguesias. 
 
Considerando que qualquer agregação de freguesias no 
nosso território em nada beneficiaria, tão-pouco 
contribuiria para atingir os objectivos previstos pelo 
Governo, com base em poupança de meios financeiros. 
 
Considerando ainda a oposição manifestada pela 
população do concelho em todas as suas sete freguesias. 
 
A Assembleia Municipal de Odivelas, reunida 
extraordinariamente, em 8 de Março de 2012, decide: 
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1. Reprovar quaisquer iniciativas que prevejam a redução 
de qualquer uma das sete freguesias do concelho de 
Odivelas e defender que sejam tomadas medidas 
legislativas em defesa da dignificação e reforço do actual 
modelo de Poder Local; 
 
2. Que o actual mapa de organização administrativa do 
concelho de Odivelas corresponde às necessidades e 
expectativas das populações; 
 
3. Manifestar a sua inteira solidariedade para com os 
trabalhadores das freguesias atingidos nos seus direitos, 
remunerações e estabilidade no emprego; 
 
4. Apelar à população do concelho de Odivelas para que 
se associe a esta tomada de posição pela defesa dos seus 
interesses e pelo desenvolvimento da sua terra; 
 
5. Reafirmar o seu total empenho no reforço de um poder 
local democrático, com competências próprias, para 
melhor defender os interesses das populações, 
contribuindo assim para um imperativo nacional, na luta 
por um Portugal com futuro. 

 
O Presidente da Assembleia Municipal, 

Sérgio Paiva, Dr. 
 

(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

PLANO MUNICIPAL 
PARA A IGUALDADE DE GÉNERO 

 

 
 

PLANO MUNICIPAL PARA A 
IGUALDADE DE GÉNERO DE ODIVELAS 

 
Plano Municipal para a Igualdade de Género de Odivelas, 
conforme o deliberado na 3.ª reunião ordinária da Câmara 
Municipal de Odivelas, realizada em 8 de Fevereiro de 
2012, (Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 
3/2012, de 21 de fevereiro, página 8), nos termos do 
constante no referido Plano. 
 
 
«Car@ Munícipe 
 
É com grande satisfação que lhe apresento o Plano 
Municipal de para a Igualdade de Género em Odivelas. 
 
Mulheres e Homens são as duas metades que, em 
conjunto, perfazem o todo de uma sociedade que 
ambicionamos mais justa, desenvolvida e solidária. 
 
Apesar das melhorias muito significativas que a nível 
global se tem vindo a registar na promoção da igualdade 

entre Homens e Mulheres, o Relatório Mundial para o 
Desenvolvimento de 2012 vem alertar para a persistência 
de importantes desigualdades, em especial no acesso à 
educação, ao mercado de trabalho ou na tomada de 
decisão, quer seja na família, na economia ou na 
participação política. 
 
Numa altura em que nos encontramos numa encruzilhada 
civilizacional, enfrentando novos e enormes desafios, 
negligenciar a participação de um dos géneros é 
desperdiçar 50% de toda a nossa energia e de todas as 
nossas potencialidades. 
 
Redesenhar e modernizar o atual paradigma e perspetivar 
uma organização social onde os homens e as mulheres 
participem de forma paritária em todas as esferas da vida 
económica e social é um desafio indeclinável, que em 
Odivelas queremos também abraçar. 
 
Porque Mulheres e Homens não são iguais, quer nos 
fatores biológicos, quer, essencialmente, nos papéis sociais 
que têm vindo a assumir ao longo da história, é, 
importante olhar para a realidade de forma analítica, 
observando áreas sensíveis, identificando fatores 
geradores de desigualdades e planificar estrategicamente 
políticas e ações concretas, com vista à promoção de uma 
verdadeira igualdade, na educação e formação, na saúde, 
no emprego, no desporto e na cultura, na esfera familiar, 
bem como em todos os domínios da vida política e 
pública. 
 
O Município dá, assim, o primeiro passo, esperando que 
todos – empresas, associações, entidades públicas, IPSS’s, 
comunidades religiosas, autarquias, sociedade civil – se 
juntem a nós neste caminho de futuro. 
 
“Todos temos uma parte no futuro da humanidade. Cada 
individuo, cada governo, cada empresa, está mais 
interconectado e interdependente do que nunca, pelo que, 
o que cada um fizer agora, terá importância para todos no 
futuro. Juntos podemos mudar e melhorar o mundo.” 
(Babatunde Osotimehin, Diretor Executivo do Fundo das 
Nações Unidas para as Populações) 
 
Conto consigo! 

 
A Presidente 

Susana Amador 
 

 
E quanto ao facto de um sexo ser superior ao outro, deve considerar-se que 
os nossos primeiros pais foram criados tanto um como o outro à imagem de 
Deus. E que eles tiveram igual domínio sobre as criaturas (…). A mulher 
não foi feita a partir da cabeça do homem para o governar, nem a partir dos 
seus pés para ser pisada por ele, mas ao seu lado para ser igual a ele. 
Hannah Admas, 1787, Convenção de Filadélfia 
 
 
 
 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
 

 
Ano XIII - N.º 5 - 20 de Março de 2012 

38 
 

INTRODUÇÃO 
 
O princípio da Igualdade de Género constitui uma pedra 
basilar não só para o desenvolvimento de uma sociedade 
mais equitativa, mas também para uma democracia 
realmente avançada e sustentadamente desenvolvida. Não 
admira portanto que o princípio da Igualdade de Género 
tenha vindo a ser entendido como uma componente 
indispensável, dos programas e projetos de 
desenvolvimento, quer local, quer nacional e internacional. 
Vemos assim que a promoção de Igualdade entre homens 
e mulheres constitui uma parte significativa das agendas 
políticas internacionais e consequentemente das agendas 
politicas Nacional e Locais.  
 
Desde 2005 que a Câmara Municipal de Odivelas vem 
dando atenção crescente a ações, programas e protocolos, 
com várias organizações que se ocupam das questões de 
Igualdade de Género, entre as quais a APAV e a GIG. 
Dos diversos protocolos assinados destaca-se o protocolo 
com a CIG em dezembro/2008 em que a Câmara 
Municipal de Odivelas se comprometeu na elaboração de 
um Plano Municipal de Igualdade. 
 
Este Plano Municipal de Igualdade que agora se apresenta 
já foi elaborado segundo a metodologia dos Planos 
Municipais de Igualdade de última geração, isto é o Plano 
já não se limita a apresentar um diagnóstico, mas incide, 
reflete e propõe uma estratégia de Masnstreaming de 
Género, o que é o mesmo que dizer que as políticas de 
igualdade de género deverão perspetivar a promoção de 
iguais condições e estatutos a homens e mulheres nas 
relações pessoais, profissionais e sociais, o que se traduz 
num modus operandi transversal a todos o domínios da 
via coletiva. 
 
O Plano Municipal agora apresentado está dividido em 
duas partes: O Diagnóstico e a Estratégia. O Diagnóstico 
Local da Igualdade de Género (DLIG) foi elaborado a 
partir da análise dos dados fornecidos pelos agentes e 
instituições envolvidos. Este aspeto apresenta-se como 
elemento fundamental deste trabalho, já que só assim foi 
possível encontrar o maior número de indicadores, 
definitivos e estabilizados, a nível Nacional e Internacional 
(*), variáveis e dimensões que nos diagnostiquem, com a 
maior fidelidade possível, a realidade, no que à Igualdade 
de Género diz respeito, do Concelho. Por estas razões 
este diagnóstico apresenta-se como um processo 
operativo sistemático e participativo. 
 
* Nomeadamente, os indicadores utilizados pela Comissão para a Cidadania e 
Igualdade de Género, indicadores de monitorização do Roteiro para a Igualdade, 
indicadores estruturais, indicadores utilizados no relatório anual sobre a igualdade 
de género na Europa, indicadores de acompanhamento e monitorização da 
Plataforma de Ação de Pequim na Europa. 

 
A segunda parte deste Plano diz respeito à Estratégia. 
Aqui são propostas um conjunto de soluções, algumas das 
quais já estão implementadas, para continuar, desenvolver 
e aperfeiçoar o trabalho no âmbito da Igualdade de 
Género. 

 
Como todos sabemos, apesar da evolução da condição da 
mulher e apesar da consagração dos princípios da 
Igualdade de Género no aparelho legislativo na vida do 
dia a dia continuam a persistir assimetrias laborais, 
culturais e cívicas e, mais vincadamente, nas práticas 
sociais e simbólicas. 
 
Neste sentido este Plano Municipal de Igualdade é 
também prospetivo pois visa uma perspetiva para a ação, 
com a finalidade última de estender ao maior número 
possível de Odivelenses as boas práticas no campo da não 
descriminação e do Principio da Igualdade. 
 
No dizer da OCDE a “ Igualdade de Género acelera o 
conhecimento, reduz a pobreza, melhora a governação e 
favorece o respeito pelos direitos fundamentais”. A 
Câmara Municipal de Odivelas revê-se neste corolário da 
OCDE e já há muito que fez dele o seu caminho. Por sua 
vez os Odivelenses legitimamente querem para si e para a 
sua terra mais desenvolvimento, isto é, melhores 
condições de Igualdade. A sintonia está encontrada. 
 
A Conselheira Municipal para a Igualdade 
 
(…)» 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


