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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 
 

1100..ªª  RREEUUNNIIÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  
 

RReeaalliizzaaddaa  eemm  22  ddee  mmaaiioo  ddee  22001122  
 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

VOTO DE PESAR 
 

 
 

“Desapareceu uma notável personalidade da vida pública 
portuguesa. Um dos nomes de referência da cultura em 
Portugal, Bernardo Sassetti, faleceu no passado dia 10 de 
Maio. Um cidadão de conduta cívica exemplar, um grande 
pianista de nível internacional que nos deixou multiplas 
composições de sua autoria. 
 
Bernardo Sassetti nasceu a 24 de Junho de 1970, filho 
mais novo de Sidónio de Freitas Branco Pais e de Maria 
de Lourdes da Costa de Sousa de Macedo Sassetti. Era 
bisneto de Sidónio Pais. Iniciou os estudos de piano 
clássico aos nove anos, tendo frequentado também a 
Academia dos Amadores de Música. Em 1987 iniciou-se 
profissionalmente no jazz, estudando com músicos como 
Zé Eduardo, Horace Parlan e Sir Roland Hanna, e 
tocando com o quarteto de Carlos Martins e o Moreiras 
Jazztet.  
 
Nos primeiros quinze anos de carreira apresentou-se por 
todo o mundo, ao lado de músicos como Al Grey. Frank 
Lacy ou Andy Sheppard, Paquito D’ Rivera ou Benny 
Golson. Em 1997, por exemplo, ao lado de Guy Barker, 
gravou “What love is”, acompanhado pela Orquestra 
Filarmónica de Londres, que tinha como convidado o 
cantor Sting.  
 
Como compositor destacam-se no seu percurso obras 
como as suites “Ecos de África”, “Sons do Brasil” ou 
“Entropé”. O seu primeiro trabalho, como líder, foi 
“Salsetti”, de 1994, que contava com a participação de 
Paquito D’ Rivera. O segundo álbum, “Mundos”, saiu em 
1996. O álbum “Nocturno” de 2002, ou os mais recentes 
“Indigo” e “Livre”, são outras das suas mais recentes 
gravações de piano solo para a editora Clean Feed.  
 

O cinema, tal como a fotografia, era outra das suas 
grandes paixões, não surpreendendo que tenha composto 
muito para cinema. “Alice” de Marco Martins, “A Costa 
dos Murmúrios” de Margarida Cardoso, “Facas e Anjos” 
de Eduardo Guedes ou “Maria do Mar” de Leitão Barros 
foram alguns dos filmes para os quais compôs música.  
 
Nos últimos anos apresentou-se em piano solo, ou em trio 
com Carlos Barreto e Alexandre Frazão. Ao falar sobre o 
seu trabalho solo, costumava salientar a importância do 
silêncio, era um músico em busca do silêncio. Em duo 
tocou com o pianista Mário Laginha, com quem gravou 
“Mário Laginha / Bernardo Sassetti” e “Grândolas”, 
naquela que foi uma homenagem a Zeca Afonso e aos 30 
anos do 25 de Abril. 
 
Desapareceu um dos nomes de referência da música em 
Portugal, e todos recordaremos as suas belíssimas 
interpretações, a sua presença e a sua simpatia e 
generosidade. 
 
A Câmara Municipal de Odivelas apresenta aos familiares 
de Bernardo Sassetti as mais sentidas condolências.” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

VOTO DE CONGRATULAÇÃO 
 

 
 

“PEDRO PROENÇA É O ÁRBITRO NA FINAL DA LIGA DOS 
CAMPEÕES, DA ÉPOCA 2011 – 2012, NA CIDADE DE MUNIQUE 

 
A Câmara Municipal de Odivelas, reunida no dia 16 de 
Maio de 2012, aprovou o Voto de Congratulação pela 
nomeação do árbitro português, Pedro Proença, munícipe 
do concelho de Odivelas, para chefiar o coletivo de 
árbitros da final da Liga dos Campeões que ocorrerá, no 
próximo sábado, na cidade alemã de Munique, e será 
disputada entre o Bayern de Munique e o Chelsea de 
Londres. 
 
Pedro Proença, de 41 anos, foi também um dos eleitos 
para fazer parte da lista de árbitros que estarão presentes 
na fase final do Campeonato da Europa de 2012, a realizar 
na Polónia e na Ucrânia, entre os dias 8 de Junho e 1 de 
Julho próximos. 
 
O árbitro da Pontinha, que faz parte da Associação de 
Futebol de Lisboa e é internacional desde 2003, atinge, 
assim, o ponto mais alto da sua carreira na mais 
importante competição europeia de clubes. 
 
Pedro Proença chefiará um quinteto de juízes composto 
pelos auxiliares Tiago Trigo, Ricardo Santos e os árbitros 
de baliza Duarte Gomes e Jorge Sousa. 
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Este Voto de Congratulação deverá ser enviado a Pedro 
Proença, à Associação de Futebol de Lisboa, Liga 
Portuguesa de Futebol Profissional e Federação 
Portuguesa de Futebol.” 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 
 

 
 

6.ª MODIFICAÇÃO ORÇAMENTAL 
5.ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 

 
5ª Alteração Orçamental de 2012, 6.ª Modificação 
Orçamental, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2012/4859, de 2012-05-11 e nos termos dos 
Mapas anexos à informação acima referida e que farão 
parte integrante da ata da presente reunião. 

 
 

“5.ª Alteração Orçamental 
 

A 5.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 Departamento de Gestão Patrimonial e Financeira: 
 
• Uma verba de 20.000,00 € (vinte mil euros), para o 
projeto relativo a encargos diversos de estrutura - gás; 
 
• O valor de 139.380,56 € (cento e trinta e nove mil, 
trezentos e oitenta euros e cinquenta e seis cêntimos), 
referente a regularizações de projetos de divida. 
 
- No Departamento de Gestão e Ordenamento 
Urbanístico: 
 
• O valor de 8.000,00 € (oito mil euros), referente ao 
projeto “Bloqueamento de Veículos”. 
 
Deste modo, a Alteração Orçamental do lado da Despesa 
totaliza 229.903,09 € (duzentos e vinte e nove mil, 
novecentos e três euros e nove cêntimos), verificando-se 
uma diminuição das despesas correntes no valor de 
139.380,55 € (cento e trinta e nove mil, trezentos oitenta 
euros e cinquenta e cinco cêntimos) por contrapartida de 
um acréscimo de igual montante ao nível das despesas de 
capital, conforme quadro seguinte: 

 
 

Modificação Despesa 
Quadro Síntese 

 

 
Inscrições / 

Reforços 
Diminuições / 

Anulações 

Total de Despesas Correntes 90.522,53 229.903,08 

Total de Despesas Capital  139.380,56 0,01 

Total Geral  229.903,09 229.903,09 

  (un: euros)” 

 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL ALÔ - DIGITAL 
 

 
 

DISSOLUÇÃO/LIQUIDAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO 
 

Ratificação da votação favorável da Senhora Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas, relativamente à 
dissolução/liquidação da Associação Intermunicipal Alô-
Digital, aprovada em Assembleia Intermunicipal Ordinária 
a 19 de dezembro de 2011, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2012/4843, de 2012-05-11. 
 
A Associação Intermunicipal Alô-Digital, uma associação 
que integra os municípios da Amadora, Loures, Odivelas e 
Vila Franca de Xira, tinha por objeto a definição e 
operacionalização do projeto Alô – Digital, aprovado no 
âmbito da medida 2.3 – Cidades e Regiões Digitais do 
Programa Operacional Sociedade do Conhecimento, o 
qual visava a construção da informação, e perspetivava 
garantir o acesso de todos os cidadãos aos benefícios das 
novas formas de comunicação, bem como combater a 
info-exclusão e as desigualdades culturais, sociais e 
económicas. Foi constituída por escritura pública, lavrada 
em 4 de junho de 2004 e publicada no Diário da 
República, IIIª Série, n.º 151, de 29 de junho de 2004. 
Sobre a adesão do Município de Odivelas ver: Boletim 
Municipal das Deliberações e Decisões n.º 12 de 2003, p. 
8 e n.º 7 de 2004, p. 14. 
 
Este assunto carece de deliberação da Assembleia Municipal. 

 
(Aprovado por maioria) 
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REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE 
 

 
 

PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DA 
EMPRESA BRANCO & BRANCO, S.A. 

 
Proposta de regularização da localização da atividade 
exercida pela empresa Branco & Branco, na rua Major 
João Luís Moura, Porto da Paiã, Pontinha, e que consiste 
na recolha, triagem e armazenamento de resíduos 
metálicos, na condição da nova classificação do solo, 
resultante do procedimento de alteração, revisão ou 
elaboração do instrumento de gestão territorial, fazer 
referência expressa à possibilidade de localização de 
operadoras de gestão de resíduos no local em questão, nos 
termos do Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de Junho e de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2012/4456, de 2012-04-30. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

REVERSÃO DE DUAS PARCELAS DE TERRENO 
 

 
 

CEDIDAS EM DIREITO DE SUPERFÍCIE AO CENTRO 
COMUNITÁRIO E PAROQUIAL DA RAMADA 

 
Reversão das parcelas cedidas em direito de superfície ao 
Centro Comunitário e Paroquial da Ramada, na 13ª 
reunião ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, 
realizada em 8 de Julho de 2009, (Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 13, p.8) de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2012/4683, de 2012-
05-07, que a seguir se identificam: 
 
- Parcela de terreno a destacar da Parcela denominada 
“E1”, inscrita na matriz predial urbana, sob o artigo 12315 
da Freguesia de Odivelas e descrito na Conservatória do 
Registo Predial, sob a ficha 4640, da Freguesia de 
Odivelas, com a área de 1.361.70 m2, confronta a norte 
com a Sociedade dos Pedernais e Casal do Trigache, a Sul 
com parcela E, a Nascente com parcela F1 e a Poente 
com parcela E, tendo-lhe sido atribuído o valor de € 
4.085,10 (quatro mil e oitenta e cinco euros e dez 
cêntimos); 
 
- Parcela de terreno a destacar da parcela denominada 
“F1”, inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 12316 
da Freguesia de Odivelas e descrito da Conservatória do 
Registo Predial sob a ficha 4641, da Freguesia de Odivelas 
com a área de 2.478.19 m2, confronta a norte com parcela 
F, a Sul com domínio público, a Nascente artigo 9º secção 
G e a Poente com parcela E1, tendo-lhe sido atribuído o 
valor de € 7.434,57 (sete mil, quatrocentos e trinta e 
quatro euros e cinquenta e sete cêntimos). 

 
Constituição do direito de superfície das referidas parcelas 
que se destinam à construção de um «Lar de Infância e 
Juventude», a favor da Associação Protectora das Florinhas da 

Rua, com sede na Rua Padre Adriano, Santo Antão do 
Tojal, Loures, nos termos e condições estabelecidas na 
escritura de 7 de agosto de 2009 anteriormente celebrada 
com o Centro Comunitário e Paroquial da Ramada. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

CEDÊNCIA EM DIREITO DE SUPERFÍCIE 
 

 
 

POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS NO 
OLIVAL DO PANCAS 

 
Ao abrigo do disposto na al. i) do n.º 2, do artigo 53º e na 
al. a), do n.º 6 do artigo 64º, da Lei 169/99, de 18 de 
setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002 de 
11 de janeiro e atentas as disposições conjugadas do n.º 1, 
do artigo 67º, do artigo 69º e do artigo 81º do Decreto-Lei 
n.º 280/2007, de 7 de agosto, propõe-se que a Câmara 
Municipal delibere aprovar e submeter à Assembleia 
Municipal, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2012/2948, de 2012-03-12, o seguinte: 
 
- A constituição de um direito de superfície sobre a 
parcela de terreno designado por Lote 59, com a área 
1.940 m2, sita na Charneca do Pancas – Casal Novo, na 
Freguesia da Pontinha, Concelho de Odivelas, a favor da 
CEPSA PORTUGUESA PETROLEOS, S.A. pelo prazo 
de 10 anos;  
 
- O pagamento de uma prestação mensal no montante de 
€3.500.00 (três mil e quinhentos euros), anualmente 
atualizado de acordo com os índices de preços do 
consumidor, sem habitação, apurado pelo Instituto 
Nacional Estatística. (INE) 
 
Este assunto carece de deliberação em Assembleia Municipal. 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PLANO DE AÇÃO SOCIAL E 
TRANSPORTES ESCOLARES 

 

 
 

IMPLEMENTAÇÃO 
 

Plano de Ação Social e Transportes Escolares, de acordo 
com o proposto na informação n.º Interno/2012/4799, 
de 2012-05-09, e no referido plano, que estabelece e 
enquadra os critérios e as condições de acesso e de 
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atribuição dos apoios municipais, previstos no âmbito da 
Ação Social Escolar e dos Transportes Escolares a 
implementar pela Câmara Municipal de Odivelas a partir 
do ano letivo 2012/2013. Tem por base o enquadramento 
normativo e legal em vigor, na área da educação e surge da 
necessidade de uniformizar os critérios e os 
procedimentos de atribuição de apoios socioeducativos e 
transportes escolares de modo a garantir uma maior 
eficácia na implementação das medidas da Ação Social 
Escolar e uma resposta social mais equitativa. 
 
O Plano de Ação Social e Transportes Escolares tem 
como principais objetivos: Promover medidas de 
discriminação positiva e de combate à exclusão social; 
Promover a igualdade de oportunidades no acesso e 
sucesso escolar; Promover medidas de discriminação 
positiva face à integração das crianças e jovens com 
deficiência; Prevenir o insucesso e o abandono escolar; 
Assegurar a progressiva gratuitidade do ensino básico; 
Integrar as políticas sociais articulando-as com as políticas 
de Apoio à Família; Uniformizar as medidas de ação social 
escolar para as crianças que frequentam a educação pré-
escolar e os alunos do ensino básico, secundário e 
profissional. 
 
(documento publicado em anexo) 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE 
TAXAS DE UTILIZAÇÃO 

 

 
 

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA INFANTIL E JUVENIL DA RAMADA 
ISENÇÃO TOTAL DO PAGAMENTO DAS TAXAS DE UTILIZAÇÃO 
DAS INSTALAÇÕES DESPORTIVAS, PAVILHÃO DESPORTIVO DA 

RAMADA. 
 

Isentar totalmente a Associação Comunitária Infantil e 
Juvenil da Ramada do pagamento da taxa de utilização do 
Pavilhão Desportivo da Ramada, no montante de € 
155,00, (cento e cinquenta e cinco euros), para a realização 
no dia 26 de Maio, do Sarau anual de Ginástica, acordo 
com o proposto na informação n.º Interno/2012/4455, 
de 2012-04-30, nos termos dos despachos exarados no 
Edoc/2012/3045. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CEDÊNCIA DO PAVILHÃO MULTIUSOS DE 
ODIVELAS 

 

 
 

UNIVERSIDADE LUSÓFONA E LUSÓFONA VOLEIBOL 
 

Apoio à Universidade Lusófona – COFAC e Lusófona 
Voleibol, para a realização das iniciativas: “Lusofona Kids 
– Minivoleibol e do “Campeonato Nacional de Voleibol – 
Juniores Femininos”, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2012/4815, de 2012-05-10, e 
conforme despacho exarado no Edoc/2012/12568, nos 
seguintes termos: 
 
- Ratificação do despacho da Senhora Presidente de 
autorização para a realização do Encontro de Minivoleibol 
– Lusófona Kids Voleibol, no Pavilhão Multiusos de 
Odivelas, nos dias 10 de março e 21 de abril de 2012; 
 
- Cedência do Pavilhão Multiusos de Odivelas e de apoio 
técnico e logístico para a realização Encontro de 
Minivoleibol – Lusófona Kids Voleibol no dia 26 de maio 
de 2012; 
 
- Cedência do Pavilhão Multiusos de Odivelas, 
nomeadamente, Nave Principal, Nave Secundária, 
Auditório, 6 (seis) Balneários, 2 (dois) Balneários para 
Árbitros e Bancada Geral e cedência de apoio técnico e 
logístico para a realização do Campeonato Nacional de 
Voleibol – Final 8 – Juniores Femininos, nos dias 25, 26 e 
27 de maio de 2012, sendo que este último com 
arrecadação de receita. (Pela cedência das referidas 
instalações, o Promotor do evento obriga-se a pagar ao 
Município de Odivelas, a quantia de € 1.000,00 (mil euros) 
nos termos previstos no Caderno de Encargos.) 
 
Proposta de apoios da Câmara Municipal de Odivelas a 
Universidade Lusófona e Lusófona Voleibol: 
 
A. Cedência de instalações — Pavilhão Multiusos de 
Odivelas, nos dias de treino e competição; 
 
B. Alojamento; 
B.1. Local: Quinta das Aguas Férreas. 
B.2. Equipas: Entrada a 25 de Maio e saída a 27 de Maio 
(excecionalmente, e devido ao plano de voos a equipa dos 
Açores tem entrada a 24 de Maio e saída a 28 de Maio). 
B.3. N° de pessoas a alojar: 65. 
B.4. Outros: Sem serviço de refeição, podendo utilizar a 
cozinha e a sala do refeitório. 
 
C. Promoção e divulgação: pelos meios frequentes. 
 
D. 8 Brindes (1 por equipa) + 1 Oferta institucional 
(campeão nacional): articulação de disponibilidade de 
ofertas com GCMA + árbitros da competição.  
 
Resumo das despesas inerentes: 
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Tipo de Apoio Valor 

Apoio técnico 47,52 €* 

Alojamento 1.794,00 €** 

Total de Apoios 1.841,52 € 
* Custos Diretos 
** Custos Indiretos 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE JUDO 
 

Apoio à Federação Portuguesa de Judo, para a realização 
das iniciativas: “Campeonatos Nacionais de Sub-23 
Masculinos e Femininos, Katas (Open), Juvenis II 
Masculinos/Juvenis Femininos e Absolutos – Seniores 
Masculinos e Femininos (Open)” e “Campeonato 
Nacional de Equipas Seniores Masculinos e Femininos 
(Open)”, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2012/4764, de 2012-05-10, e conforme 
despachos exarados no Edoc/2012/20572, nos seguintes 
termos: 
 
Ratificar o despacho da Senhora Presidente, exarado no 
Edoc 2011/54544, de autorização da cedência do Pavilhão 
Multiusos de Odivelas, nomeadamente, Nave Principal, 
Nave Secundária, Auditório, 6 (seis) Balneários, 2 (dois) 
Balneários para Árbitros e Bancada Geral, e de apoio 
técnico e logístico para a realização dos Campeonatos 
Nacionais de Sub-23 Masculinos e Femininos, Katas 
(Open), Juvenis II Masculinos/Juvenis Femininos e 
Absolutos – Seniores Masculinos e Femininos (Open), 
nos dias 5 e 6 de maio de 2012, pela cedência das referidas 
instalações, o promotor do evento, obriga-se a pagar ao 
Município de Odivelas, a quantia de € 1.500,00 (mil e 
quinhentos euros), nos termos do Caderno de Encargos. 
 
Cedência do Pavilhão Multiusos de Odivelas, 
nomeadamente, Nave Principal, Nave Secundária, 
Auditório, 6 (seis) Balneários, 2 (dois) Balneários para 
Árbitros e Bancada Geral, e de apoio técnico e logístico 
para a realização da iniciativa Campeonato Nacional de 
Equipas Seniores Masculinos e Femininos (Open), a 
realizar no dia 19 de maio de 2012, pela cedência das 
referidas instalações, o promotor do evento, obriga-se a 
pagar ao Município de Odivelas, a quantia de € 1.000,00 
(mil euros) nos termos do Caderno de Encargos. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO 
 

 
 

ENTRE O MUNICÍPIO DE ODIVELAS E A FACULDADE DE 
PSICOLOGIA DA UNIVERSIDADE LUSÓFONA DE 

HUMANIDADES E TECNOLOGIAS DE LISBOA 
 

Protocolo de Cooperação, a celebrar entre o Município de 
Odivelas e a Faculdade de Psicologia da Universidade 
Lusófona de Humanidades e Tecnologias de Lisboa, no 
âmbito do projeto SEI! Odivelas. Protocolo que tem 
como principal objeto permitir a colaboração na realização 
de ações de interesse institucional nas vertentes da 
formação, da intervenção e investigação, nos domínios da 
educação e da exclusão social, de acordo com o proposto 
na informação n.º Interno/2012/4834, de 2012-05-11 e 
nos termos da minuta de protocolo anexa à informação. 
 
São objetivos do presente protocolo: 
 
Contribuir para o aumento do conhecimento sobre o 
fenómeno da exclusão social, do insucesso e abandono 
escolar precoce; 
 
Contribuir para o levantamento das situações-problema e 
operacionalização de programas de prevenção, ao nível do 
contexto educativo, em contextos de risco, 
designadamente junto das populações especialmente 
vulneráveis; 
 
Contribuir para a promoção de práticas que privilegiem a 
prevenção das situações de risco e das 
transgressionalidades juvenis; 
 
Contribuir para a implementação de projetos de 
investigação em domínios reputados de interesse mútuo 
nas diversas áreas da Psicologia; 
 
Promover ações de intercâmbio, tendo como finalidade a 
troca de experiências entre docentes da Faculdade de 
Psicologia da ULHT e os técnicos da CMO da área da 
Educação, designadamente do Projeto SEI! Odivelas; 
 
Fomentar a troca de informação e comunicação de 
documentos que, pelos temas abordados, se revelem 
relevantes para os fins prosseguidos por ambas as 
instituições, ou se integrem no objeto definido na Cláusula 
1ª do protocolo; 
 
O presente Protocolo tem como objetivo a concertação 
de esforços não se estimando custos financeiros 
envolvidos na persecução dos objetivos a que ambas as 
partes se propõe. 
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“PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE A CÂMARA 
MUNICIPAL DE ODIVELAS E A FACULDADE DE 

PSICOLOGIA DA UNIVERSIDADE LUSÓFONA DE 
HUMANIDADES E TECNOLOGIAS DE LISBOA 

 
CONSIDERANDO QUE: 
 
- A Educação constitui uma prioridade para a Câmara 
Municipal de Odivelas (CMO) que tem como missão 
contribuir para uma educação de qualidade entre todos 
garantindo não só o acesso e a permanência de crianças e 
jovens na escola, mas também a igualdade de 
oportunidades para um desenvolvimento humano integral 
que nomeadamente se traduz no combate ao insucesso 
escolar e na promoção de atividades curriculares e 
extracurriculares bem como no desenvolvimento de 
programas municipais que põe em prática, 
designadamente, através do Projeto SEI! Odivelas 
(Projeto para o Sucesso Educativo e Integração). 
 
- A Lei nº.159/99, no seu artigo 19º, ponto 3, alínea e), 
determina que é competência dos Municípios “ (…) 
apoiar o desenvolvimento de atividades complementares 
de ação educativa na educação pré-escolar e no ensino 
básico (…)”, sendo que qualquer ação que se estabeleça 
deve estar centrada na escola, em colaboração e parceria 
com outras instituições da comunidade, promovendo para 
o efeito estratégias de intervenção multidisciplinares ao 
nível dos alunos, famílias e comunidade educativa. 
 
- A Universidade Lusófona de Humanidades e 
Tecnologias (ULHT) tem como missão central contribuir 
através das suas atividades de ensino e investigação para o 
desenvolvimento científico, cultural, económico e social 
do país. 
 
- Entre outras, uma das finalidades da Faculdade de 
Psicologia da ULHT é a ligação à Comunidade, através de 
Centros de Estudos de Investigação nos domínios da 
educação e da exclusão social. 
 
É firmado o seguinte: 
 
PROTOCOLO 
 
O Município de Odivelas, pessoa coletiva n.º 504 293 125, 
com sede nos Paços do Concelho – Rua Guilherme 
Gomes Fernandes – Quinta da Memória, 2675-372 
Odivelas, representada pela sua Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, Dr.ª Susana Carvalho Amador, 
como Primeiro Outorgante, 
 
E 
 
A Faculdade de Psicologia da ULHT, adiante designada de 
segundo outorgante, pessoa coletiva n.º 501 679 529, com 
sede no Campo Grande, nº. 376, 1749-024 Lisboa, 
representada pelo Professor Doutor Carlos Alberto 
Poiares, na qualidade de Diretor da Faculdade de 
Psicologia da mesma Universidade, como Segundo 
Outorgante,  

 
É de livre vontade e boa fé, celebrado o presente 
PROTOCOLO que visa regular as relações de cooperação e 
colaboração entre as Partes, que se regerão pelas cláusulas 
seguintes: 

 
Cláusula 1ª 

Objeto 
 

Nos termos do presente protocolo e no exercício das 
respetivas competências institucionais, o Primeiro e o 
Segundo Outorgantes, propõem-se colaborar na realização 
de ações de interesse institucional nas vertentes da 
formação, da intervenção e investigação, nos domínios da 
educação e da exclusão social. 

 
Cláusula 2ª 
Objetivos 

 
São objetivos do presente protocolo: 
 
a) Contribuir para o aumento do conhecimento sobre o 

fenómeno da exclusão social, do insucesso e 
abandono escolar precoce; 

b) Contribuir para o levantamento das situações-
problema e operacionalização de programas de 
prevenção, ao nível do contexto educativo, em 
contextos de risco, designadamente junto das 
populações especialmente vulneráveis; 

c) Contribuir para a promoção de práticas que 
privilegiem a prevenção das situações de risco e das 
transgressionalidades juvenis; 

d) Contribuir para a implementação de projetos de 
investigação em domínios reputados de interesse 
mútuo nas diversas áreas da Psicologia; 

e) Promover ações de intercâmbio, tendo como 
finalidade a troca de experiências entre docentes da 
Faculdade de Psicologia da ULHT e os técnicos da 
CMO da área da Educação, designadamente do 
Projeto SEI! Odivelas; 

f) Fomentar a troca de informação e comunicação de 
documentos que, pelos temas abordados, se revelem 
relevantes para os fins prosseguidos por ambas as 
instituições, ou se integrem no objeto definido na 
Cláusula 1ª; 

g) O presente Protocolo tem como objetivo a 
concertação de esforços não se estimando custos 
financeiros envolvidos na persecução dos objetivos a 
que ambas as partes se propõe. 

 
Cláusula 3ª 

Responsabilidades do Município de Odivelas 
 

O Primeiro Outorgante obriga-se a: 
 
a) Incluir em documentação e divulgação associada a 

projetos comuns o logótipo/referência do Segundo 
Outorgante; 

b) Divulgar atividades conjuntas no seu site; 
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c) Promover a divulgação do apoio prestado pelo 
Segundo Outorgante a projetos da CMO nos órgãos 
de comunicação social; 

d) Preparar e elaborar atividades conjuntas com o 
Segundo Outorgante, como sejam reuniões, oficinas, 
seminários, encontros e produção de trabalhos de 
investigação nas áreas da inclusão social da população 
mais vulnerável; 

e) Proporcionar vagas para estágios académicos da 
ULHT, no âmbito dos Mestrados da Faculdade de 
Psicologia de acordo com as disponibilidades da 
CMO e do estipulado em legislação aplicável; 

f) Disponibilizar um orientador de estágio que preste 
serviço na CMO, designadamente no Projeto SEI! 
Odivelas, de preferência com formação em 
Psicologia; 

g) Os estágios deverão ter início no começo de cada ano 
letivo, devendo perfazer no mínimo 300 horas; 

h) A fixação do número de vagas a disponibilizar em 
cada ano letivo competirá ao respetivo serviço da 
CMO, designadamente através de informação 
facultada pela coordenação do Projeto SEI! Odivelas, 
que dará conhecimento ao Diretor da Faculdade de 
Psicologia da ULHT até dia 31 de Julho de cada ano; 

i) Manter reuniões bimensais relativas ao desempenho 
dos estagiários. 

 
Cláusula 4ª 

Responsabilidades da Faculdade de Psicologia da 
Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias 

 
O Segundo Outorgante obriga-se a: 
 
a) Divulgar atividades conjuntas no seu site oficial; 
b) Preparar e elaborar atividades conjuntas com o 

Primeiro Outorgante, como sejam reuniões, oficinas, 
seminários, encontros e produção de trabalhos de 
investigação nas áreas da inclusão social da população 
mais vulnerável; 

c) Desenvolver programas como oficinas, encontros, 
ações de formação e sensibilização na área da deteção 
precoce de situações de risco da população estudantil 
para a comunidade educativa do Concelho de 
Odivelas; 

d) Promover e estabelecer a comunicação e a 
interligação entre o Primeiro Outorgante e 
instituições e/ou organismos com relevância e 
interesse na área da educação em geral e dos 
comportamentos de risco em particular; 

e) Conceder acesso prioritário e privilegiado a pessoas 
indicadas pelo Primeiro Outorgante nas atividades 
promovidas pelo Segundo Outorgante; 

f) Designar um docente como orientador de estágio que 
preste serviço na Faculdade de Psicologia da ULHT. 

g) Selecionar os alunos para frequência dos estágios, 
sendo que esta é uma competência exclusiva sua;   

h) O Diretor da Faculdade de Psicologia da ULHT dará 
conhecimento ao Primeiro Outorgante, dos nomes 
dos estudantes que irão frequentar o estágio 

curricular, com a antecedência mínima de dez dias 
para o início dos estágios; 

i) Manter reuniões bimensais relativas ao desempenho 
dos estagiários. 

 
Cláusula 5ª 

Gestão do protocolo 
 

a) Todos os programas e projetos a prosseguir pelos 
Outorgantes, ao abrigo do presente Protocolo serão 
dirigidos por uma coordenação conjunta, constituída 
por um representante designado por cada Parte, 
cabendo-lhes em cada ano civil, definir os 
procedimentos a seguir; 

b) O Primeiro e Segundo Outorgantes, realizarão no 
mínimo duas reuniões em cada ano letivo de modo a 
definirem os objetivos a prosseguir, as iniciativas a 
implementar e a sua avaliação periódica, em função 
dos princípios exarados no presente Protocolo. 

 
Cláusula 6ª 

Recursos Abrangidos 
 

a) Os estágios académicos não envolverão custos de 
qualquer natureza para o Primeiro Outorgante, sendo 
absolutamente gratuitos; 

b) Os recursos logísticos e técnicos inerentes às 
atividades comuns previamente programadas, serão 
acordados entre as duas Partes. 

 
Cláusula 7ª 
Vigência 

 
O presente Protocolo tem a duração de um ano e entra 
em vigor após a data da sua publicação no Boletim 
Municipal e aquando da data da sua assinatura, 
considerando-se automaticamente renovado por iguais e 
sucessivos períodos, caso não seja denunciado por 
qualquer um dos outorgantes, com a antecedência mínima 
de 60 dias em relação ao seu termo, mediante 
comunicação à outra parte por carta registada com aviso 
de receção. 
 
Odivelas,         de                               de 2012 
 

Pela CMO Pela Faculdade de Psicologia 
da Universidade Lusófona 

Humanidades e Tecnologias 

A Presidente da Câmara 
 

O Diretor da Faculdade de 
Psicologia 

-------------------------------- ------------------------------------ 

(Susana Carvalho 
Amador, Dr.ª) 

(Carlos Alberto Poiares, 
Professor Doutor) 

 
(Aprovado por unanimidade) 
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SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

PROGRAMA DE SAÚDE SÉNIOR "SABER ENVELHECER PARA 
MELHOR VIVER" E PROJETO ARTES DA SAÚDE 

ACEITAÇÃO DE PATROCÍNIO 
 

Ratificar o despacho da Senhora Presidente exarado no 
edoc 2012/26096, de autorização da aceitação dos 
patrocínios das empresas Alveodente - Clinica de Santa 
Isabel, no valor de € 500,00 (quinhentos euros) e 
BalletVita, no valor de € 50,00 (cinquenta euros), para 
realização de 2 ações de sensibilização “A importância da 
saúde oral no idoso” e “Ações de dança”, para os dias 15 
e 29 de maio, no âmbito do Programa de Saúde Sénior 
“Saber Envelhecer Para Melhor Viver” – Projeto Artes da 
Saúde, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2012/4834, de 2012-05-11. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PROCESSOS PARTICULARES 
 

 
 

ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 1/2000 
BAIRRO DAS GRANJAS NOVAS, LOTE 14, RAMADA 

PROCESSO N.º 14102/LO/GI 
 

Alteração ao alvará de loteamento nº 1/2000, do Bairro 
das Granjas Novas, Freguesia da Ramada, para o lote 14 
em nome de João Teixeira Moutinho. A alteração visa o 
fracionamento do lote 14, com 974,4m2, em dois lotes, o 
lote 14ª e o 14B. Compreende a alteração da área dos 
lotes, dos parâmetros urbanísticos relativos à área de 
construção, o aumento de um fogo e os polígonos de 
implementação e afastamentos da construção aos limites 
do lote. Nos termos das informações técnicas n.º 
038/IF/DRU/ DGOU/12, n.º 
36/MS/DGOU/DRU/12 e n.º 05/MC/ 
DRU/DGOU/12, nas seguintes condições: 
 
• Aplicação dos critérios definidos no art.º 99º do RMEU 
para o dimensionamento das cedências em AUGI, 
podendo ainda a Câmara Municipal prescindir da 
compensação devida à área de espaços verdes e de 
utilização coletiva, prevista no n.º 4 do art.º 44.º do 
Decreto-lei n.º 555/99 de 16 de Dezembro, com a 
redação dada pelo Decreto-lei n.º 177/2001 de 4 de Junho 
e no art.º 49º e n.º 2 do art.º 99º do RMEU, de acordo 
com os fundamentos e nos termos e condições da 
informação técnica respetiva; 
 
• Aceitação do valor 8.702,54€ (oito mil, setecentos e dois 
euros e cinquenta e quatro cêntimos), como compensação 
pela área de cedência para equipamento de utilização 

coletiva em falta (35,00m2), aplicando os critérios 
definidos no art.º 99º do RMEU para o dimensionamento 
das cedências em AUGI, prevista no n.º 4 do art.º 44.º do 
Decreto-lei n.º 555/99 de 16 de Dezembro, com a 
redação dada pelo Decreto-lei n.º 177/2001 de 4 de Junho 
e no art.º 49º e n.º 2 do art.º 99º do RMEU, de acordo 
com os fundamentos e nos termos e condições da 
informação técnica respetiva, de acordo com o proposto 
na informação constante no processo a fls.2639, de 30-04-
12. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 1/2003 
BAIRRO VALE PEQUENO, PONTINHA 

PROCESSO N.º 47685/RC 
 

Alteração ao alvará de loteamento nº 1/2003, do Bairro 
Vale Pequeno, Freguesia da Pontinha, para os lotes 3, 7, 8, 
28, 32, 33, 55, 56, 95, 372, 377 e 382, em nome de 
Comissão de Administração Conjunta do Bairro Vale 
Pequeno, nos termos das informações técnicas n.º 
59/DGOU/DRU/ CR/2012 e n.º 
43/SM/DRU/DGOU/12, constantes no processo com o 
n.º 47685/RC, visando essencialmente: 
 
Lote 3 e 28 - Anular o lote 28 e unir os parâmetros deste 
ao lote 3, com anulação de 2 fogos e substituição por 
comércio; 
Lote 7, 8, 32 e 33 - Anular a lote 7, 32 e 33 e unir os 
parâmetros destes aos do lote 8, com anulação de 4 fogos 
e substituição da habitação por comércio; 
Lote 55 – Aumento da área de implantação, construção e 
1 piso; 
Lote 56 – Aumento da área de implantação e 1 piso, com 
redução da área de construção; 
Lote 95 – Aumento de 1 fogo; 
Lote 372 – Aumento de 1 fogo; 
Lote 377 – Alteração de tipologia de ocupação geminada 
para tipologia em banda. Mantem restantes parâmetros; 
Lote 382 – Aumento de 1 piso (2 pisos para 3 pisos), área 
do lote, área de implantação e área de construção, com a 
introdução de 2 fogos. Mantêm-se a atividade industrial; 
As alterações descritas correspondem na sua maioria a 
situações pré-existentes e devidamente consolidadas, 
identificadas no âmbito do alvará de loteamento em vigor. 
 
As taxas devidas pela emissão do aditamento ao alvará de 
loteamento, TMU e Compensação pela área de cedência 
para equipamento de utilização coletiva em falta, 
imputáveis a cada lote, devem ser pagas, individualmente, 
pelos respetivos proprietários no ato da emissão da 
admissão da comunicação prévia de construção ou 
legalização, num período de um ano a contar da data da 
emissão do aditamento, sem prejuízo da sua exigência a 
qualquer momento pela Câmara Municipal de Odivelas, 
nos casos em que aquela não tenha sido emitida por 
inércia na apresentação dos projetos ou elementos 
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necessários à sua comunicação prévia, de acordo com o 
proposto na informação constante a fls.5144, de 07-05-12. 
 
Esta condição, sem prejuízo que a taxa geral seja paga antes da emissão 
do aditamento ao alvará de loteamento, carece da deliberação da 
Assembleia Municipal. 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

RECEÇÃO DEFINITIVA DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO DO 
ALVARÁ DE LICENÇA DE LOTEAMENTO N.º 08/05 

HOMOLOGAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA, E 
CANCELAMENTO DA GARANTIA BANCÁRIA 

PROCESSO N.º 2507/LO 
 

Aprovar, de acordo com o proposto na informação n.º 
24/APV/2012, de 09-05-12, e nos termos da informação 
dos serviços n.º 105/OS/DLOP, constantes do processo 
com o n.º 2507/LO o seguinte: 
 
- A homologação do auto de vistoria para efeitos da 
receção definitiva das obras de urbanização, constante de 
folhas 1685 a folhas 1693 do processo; 
 
- A receção definitiva das obras de urbanização relativas 
ao alvará de licença de loteamento nº 08/05, em nome de 
Predicaneças – Urbanização e Construções Lda., na quinta 
das Piçarra, em Caneças; 
 
- O cancelamento da garantia bancária n.º 036.43.010085-
3, emitida pela Caixa Económica do Montepio Geral, no 
valor de € 119.560,00 (cento e dezanove mil quinhentos e 
sessenta euros) prestada como caução para a adequada 
execução das obras de urbanização. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

REDELIMITAÇÃO DA AUGI CARVALHEIRO E CASAL DA AZENHA 
PROCESSO N.º 4573/LO/GI 

 
Com base no melhor conhecimento da realidade local, 
torna-se necessário proceder à redelimitação através de 
alterações aos limites geográficos aprovados da AUGI 
denominada por Carvalheiro e Casal da Azenha de acordo 
com os limites indicados nas plantas anexas à presente 
proposta e que constam do processo com o n.º 
4573/LO/GI, de modo a coincidir com a área de 
intervenção proposta pela Comissão de Administração 
Conjunta, de acordo com o proposto na informação 
56/MS/DRU/DGOU/2012, de 2012-05-10. 
 

 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 
 
 

DESPACHOS 
 

 
 

DESPACHO N.º 21/PRES/2012 
 

Assunto: Aditamento ao Despacho de Delegação de 
Competências da Presidente da Câmara Municipal no 
Diretor do Departamento de Administração Jurídica e 
Geral 
 
Em aditamento ao despacho n.º 149/PRES/2011, de 
06/10/2011, e nos termos do artigo 70.º, da Lei n.º 
169/99, de 18 de setembro, alterada pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11/01, e demais legislação habilitante, 
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 no Senhor Diretor do 
Departamento e Administração Jurídica e Geral, João 
Miguel de Melo Santos Taborda Serrano, Licenciado 
em Direito, com possibilidade para subdelegar, as 
competências abaixo discriminadas, no âmbito da Divisão 
de Recursos Humanos e Formação, nomeadamente para: 
 
1. Autorizar a mobilidade de trabalhadores entre 

unidades orgânicas; 
 
2. Autorizar os pedidos de Estatuto de Trabalhador 

Estudante; 
 
3. Autorizar a frequência de estágios curriculares que se 

considerem de manifesto interesse para a Câmara 
Municipal; 

 
4. Proceder ao indeferimento dos pedidos de 

mobilidade geral, nomeadamente mobilidades 
internas na categoria, mobilidades intercategorias e 
intercarreiras, bem como cedências de interesse 
público, de trabalhadores de outros Organismos para 
a Câmara Municipal de Odivelas; 

 
5. Autorizar a divulgação de expediente/informação no 

âmbito dos recursos humanos e formação, na internet 
e intranet; 

 
6. Autorizar a formação externa que não implique 

custos para o Município. 
 
As competências ora delegadas poderão ser revogadas a 
todo o tempo, desde que circunstâncias o justifiquem, e 
bem assim como quaisquer atos praticados pelo delegado 
no exercício da presente delegação.  

 
Poderá ainda a delegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, o delegado 
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 o delegado 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, 15 de maio de 2012 
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 
 

AVISOS 
 

 
 

AVISO 
CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 
Alvará De Loteamento N.º 1/1999 – 
B.º Casalinho da Azenha – Pontinha 

 
Susana de Carvalho Amador, Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, ao abrigo do disposto no artigo 
27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na 
sua redação atual, fundamentando-se na deliberação 
tomada em sede da 2.ª Reunião Ordinária da Câmara 
Municipal de Odivelas de 25 de Janeiro de 2012 – 
Proposta de aprovação de alteração ao Alvará de 
Loteamento 1/1999 que consiste em recuar a moradia 3m 
da frente do lote sem comprometer os parâmetros 
urbanísticos para o lote 114 definidos no alvará de 
loteamento assim como o afastamento a tardoz, tendo 
merecido aprovação por unanimidade, de acordo com o 
proposto na informação técnica n.º 
3/RD/DRU/DGOU/2012, determina que se emita o 
presente aditamento ao Alvará de Licença de Loteamento 
identificado em epígrafe, em nome de Vítor Manuel da 
Silva Ribeiro. As alterações às especificações do 
mencionado alvará constam na Planta de Síntese que se 
junta como anexo. 
 
Todas as restantes especificações constantes do aludido 
alvará de loteamento não sofreram qualquer alteração. 
 
Paços do Concelho, 27 de Abril de 2012 
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A Presidente da Câmara Municipal, 
 

(Susana de Carvalho Amador) 
 

A receita deste aditamento no valor de € 518,84 (quinhentos e dezoito 
euros e oitenta e quatro cêntimos) foi cobrada através da guia n.º 3256 de 
27/02/2012.  
Registado na Câmara Municipal de Odivelas, no livro 1 em 27 de Abril 
de dois mil e doze.  

 
 

AVISO 
CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 
Alvará de Loteamento N.º 7/2001 

 -  B.º dos Pedernais – Ramada 
 

4.º Aditamento 
 

Nos termos do artigo 78º n.º 2 do Decreto-Lei nº 555/99, 
de 16 de Setembro, na sua redação atual, torna-se público 
que a Câmara Municipal de Odivelas, emitiu em 04 de 
Maio de 2012, o Aditamento ao Alvará de Loteamento n.º 
7/2001, conforme requerido pelo Sr.º Darlindo Tavares 
Nogueira e Outros fundamentando-se nas deliberações 
tomadas em sede da 17.ª Reunião Ordinária de 27 de 
Setembro de 2011 da Câmara Municipal de Odivelas e 2.ª 
Reunião da 5ª Sessão Ordinária de 29 de Novembro de 
2011 da Assembleia Municipal com os respetivos pontos: 
Proposta de aprovação da alteração ao Alvará de 
Loteamento n.º 7/2001 relativa aos lotes A78, A83, A192, 
A194, A196, A199, A226, A230, A234, A241, A267, 
A311, B56, B67, B68, B89, B91, B102, B122, B124, B129, 
B143, B145, D21 e D22 e Pagamento das Taxas 
Municipais, foram aprovados por maioria e por 
unanimidade respetivamente, de acordo com o proposto 
nas informações interno/7966/2010, 104/MS/DGOU/ 
DRU/11 e 117/PC/DGOU/DRU/11 e respetivos 
despachos a fls. 5259 e 5260. 
 
Relativamente ao Plano Diretor Municipal (PDM) de 
Loures publicado no Diário da República I Série B de 
14/07/94 com as alterações publicadas a 12 de Dezembro 
de 2011, a área abrangida está classificada como “Espaços 
Urbanos - a Recuperar e Legalizar”. 
 
O presente aditamento será junto ao alvará de loteamento 
n.º 7/2001 que passará a apresentar, de acordo com as 
peças escritas e desenhadas, as seguintes características: 
 
1. Parâmetros Urbanísticos 
 
Número de lotes privados: 438; 
Área total de lotes privados: 173 507,90 m2; 
Área máxima de implantação das construções: 60 596,50 
m2; 
Área total de construção: 128 591,10 m2; 
Número de fogos: 762; 
Número de ocupações: 92; 
Área de anexos: 30 m2 por lote; 
Índice de construção: 0,55; 
Índice de implantação: 0,26; 

Densidade habitacional: 32,4 fogos/ha; 
 
2. Cedências 
2.1. Área de cedência para espaços verdes  
 
Para efeitos da verificação do cumprimento da Portaria n.º 
1136/2001 de 25/09 que define os valores mínimos para 
o dimensionamento das áreas de cedência para espaços 
verdes e de utilização coletiva, e com base no previsto no 
Capítulo V, Titulo I, do RMEU publicado em DR, 2ª Série 
- n.º 120, de 24/06/2009, foi considerado 50% das áreas 
dos logradouros nos lotes objeto de alteração, tendo a 
Câmara Municipal de Odivelas, com base na informação 
técnica n.º 104/MS/DRU/DGOU/11, deliberado 
prescindir da compensação devida pela área em falta para 
espaços verdes e de utilização coletiva. 
 
2.2. Área de cedência para equipamentos de 
utilização coletiva 
 
2.3. Implicando o presente aditamento o aumento dos 
parâmetros urbanísticos, designadamente, da densidade 
habitacional e da área de construção, verificou-se existir 
um défice de área de equipamento de utilização coletiva 
tendo a Câmara Municipal deliberado haver lugar a devida 
compensação em numerário ao abrigo do n.º 4 do art.º 
44.º do DL n.º 555/99 de 16/12, na sua redação atual, dos 
art.º 49º e n.º 2 do Art.º 99º do RMEU publicado em DR 
na 2ª Série - n.º 120, de 24/06/2009.  
 
3. Infraestruturas – Arruamentos  
 
3.1. O número de fogos admissíveis, até ao número 
previsto na planta de síntese em anexo para o lote A192 
será estabelecido em função da garantia de lugares de 
estacionamento em espaço privado, dimensionados de 
acordo com a Portaria n.º 216-B/2008, de 03-03. 
 
3.2. Os encargos e responsabilidade da execução da 
reformulação da Rua D.ª Inês de Castro em conformidade 
com a solução indicada na planta de síntese são do 
proprietário do lote A192, ficando a admissão da 
comunicação prévia do respetivo edifício condicionada à 
aprovação do projeto de execução do arruamento. A 
emissão da autorização de utilização do futuro edifício 
ficará condicionada à receção das obras de execução do 
arruamento pelo município. 
 
4. Taxas  
 
4.1. De acordo com o Artigos 50º e 51º do Regulamento 
de Taxas e Outras Receitas Municipais (Regulamento n.º 
26/2010, publicado em DR de 14/01/2010 - 2ª série – 
N.º 9) o valor da Taxa Municipal de Urbanização devida 
pela alteração é de 32.021,97€ (trinta e dois mil, vinte e um 
euros e noventa e sete cêntimos). 
 
4.2. Verificou-se a existência de um défice de área de 
cedência para equipamento de 931,25m2, havendo lugar a 
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compensação ao abrigo dos Artigos 49º e 50º do 
Regulamento Municipal de Edificação e Urbanização. 
Assim, de acordo com o Artigos 50º do Regulamento de 
Taxas e Outras Receitas Municipais (Regulamento n.º 
26/2010, publicado em DR de 14/01/2010 - 2ª série – 
N.º 9), o valor desta compensação é de 217.330,28€ 
(duzentos e dezassete mil, trezentos e trinta euros e vinte e 
oito cêntimos). 
 
4.3. As taxas TMU e Compensação pela área de cedência 
para equipamento de utilização coletiva em falta 
encontram-se determinadas em listagem específica com 
afetação por cada lote constando a mesma do Anexo 2 do 
presente Aditamento, do qual faz parte integrante. 
 
4.4. As taxas TMU e Compensação pela área de cedência 
para equipamento de utilização coletiva em falta poderão 
ser pagas por cada lote de acordo com listagem específica 
em Anexo II, no ato de emissão da admissão da 
comunicação prévia da edificação ou até ao período de um 
ano a contar da data da emissão do aditamento, sem 
prejuízo da sua exigência a qualquer momento pela 
Câmara Municipal de Odivelas. 
 
5. Ónus: 
 
5.1. Serão inscritos em Registo Predial como ónus as 
condicionantes mencionadas no quadro de ónus em anexo 
respeitante aos lotes abrangidos pelo presente aditamento 
(Anexo I). Para os restantes lotes vigoram os ónus já 
anteriormente aprovados e registados.  
 
6. Condições Gerais:  
 
6.1. Em tudo quanto não ficar expressamente regulado no 
presente aditamento vigorará a legislação aplicável e o 
RMEU. 
 
6.2. Da concessão do presente aditamento vai ser dada 
imediata publicidade, nos termos legais e enviadas cópias 
autenticadas às seguintes entidades e serviços: CCDR, 
Junta de Freguesia da Ramada, Serviços Municipalizados 
de Loures e demais entidades públicas e serviços 
camarários com competência na matéria.  
 
6.3. Para os efeitos do disposto no n. º 4 alínea b) do art.º 
30.º da Lei n.º 91/95 de 2 de Setembro, alterada pelas Leis 
n.º 165/99 de 14 de Setembro, n.º 64/2003 de 23 de 
Setembro e Lei n.º 10/2008 de 20 de Fevereiro, a Câmara 
Municipal de Odivelas remeterá o presente aditamento ao 
Serviço de Finanças de Odivelas, ficando em arquivo dois 
exemplares nesta Câmara Municipal de Odivelas.  
 
Paços do Concelho, 4 de Maio de 2012. 

 
A Presidente da Câmara Municipal, 

 
(Susana de Carvalho Amador) 
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DECISÕES COM EFICÁCIA EXTERNA 
 

 
 

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 
5309, de 2012.05.24, referente ao período de 26 de abril a 24 de 
maio de 2012: 
 
Despachos com Eficácia Externa 
Ao abrigo da Delegação de Competências 
(Despacho n.º 42/PRES/2011) 
 
EDOC/2012/22634 
Assunto: Galp Gás Natural, S.A. Faturação 
Despacho: 
À DGFP/DF, 
Dado que já foi verificada e validade a conformidade legal da 
despesa, autorizo o cabimento, compromisso e pagamento da 
fatura nº 397201203300003, da GALP GÁS NATURAL, S.A, 
no valor de € 1.377,08 (mil trezentos e setenta e sete euros e oito 
cêntimos. 
07-05-2012 
 
EDOC/2012/17766 
Assunto: Lisboagás - Consumo de gás natural Faturação 
Despacho: 
À DGFP/DF, Dado que já foi verificada e validade a 
conformidade legal da despesa, autorizo o pagamento da quantia 
de 1.671,27€. 
07-05-2012 
 
EDOC/2012/5239 
Assunto: Candidatura ao POR Lisboa - Operação: 
Empreendedorismo e Emprego Impressão do estudo 
diagnóstico socioeconómico da Vertente Sul Proposta de 
cabimentação - Aprovação em Reunião de Câmara 
Despacho: 
Ao Sr. DMGAG, 
Concordo com o proposto; 
Determino que não se proceda à adjudicação. 
17-05-2012 
 
EDOC/2012/70871 
Assunto: Licenciamento para estabelecimento de comércio por 
grosso de produtos químicos 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Aceita-se a DP apresentada para efeitos de instalação e 
concorda-se com o horário de funcionamento requerido; 
Ofício n.º 2012/10796 segue assinado 
27-05-2012 
 
EDOC/2012/27611 
Assunto: Galp Gás Natural, S.A. Faturação 
Despacho: 
À DGFP/DF, Dado que já foi verificada e validade a 
conformidade legal da despesa, e havendo fundos disponíveis, tal 

como informado pelos serviços, autorizo o cabimento, 
compromisso e pagamento faturação indicada na etapa 1 da 
GALP GÁS NATURAL,S.A, no valor de  2.232,69€. 
24-05-2012 
 
 
Despachos com Eficácia Externa 
Ao abrigo da Subdelegação de Competências 
(Despacho n.º 42/PRES/2011) 
 
EDOC/2012/26340 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 763/88 - pedido 
de cópias de planta de equipamentos e 2ª via de alvará 16/2006 
para efeitos de pedido de licenciamento 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Defere-se, condicionada ao pagamento da taxa devida, a emissão 
de 2ª via do Alvará de Autorização de Utilização n.º 16/2006, 
que segue assinado. 
22-05-2012 
 
EDOC/2010/31281 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / REST/2010/7 - 
Declaração Prévia de Instalação Artº 10º 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Defere-se o pedido de emissão de autorização de utilização para 
a actividade de bebidas, condicionada ao pagamento da taxa 
identificada; 
Determina-se que do título a emitir conste a advertência 
constante em informação / parecer técnico da DFM/STR; 
Concorda-se com o horário de funcionamento requerido; 
Aceita-se a DP apresentada para efeitos de instalação. 
22-05-2012 
 
 
 

 

FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL 
 

 
 

Decisões tomadas abrigo das competências subdelegadas através 
do Despacho n.º 05/VPCT/2011, de 13 de janeiro 2011, no 
âmbito da Divisão de Fiscalização Municipal, nos termos da 
informação n.º Interno/2012/4640, de 2012.05.07, referente ao 
período compreendido entre 2 a 30 de abril de 2012: 

 
VIATURAS REMOVIDAS DA VIA PÚBLICA 

02/04/2012 a 30/04/2012 
 

Despacho de remoção assinado pela senhora chefe da 
divisão de fiscalização municipal 

 
Assunto: Remoção do veículo Iveco Daily, com a matrícula 49-
81-PJ, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 58/VIAT/OD/12). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2012.03.30 
Data da remoção: 2012.04.02 
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Assunto: Remoção do veículo Mazda, com a matrícula MP-96-
47, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 59/VIAT/OD/12). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2012.03.30 
Data da remoção: 2012.04.02 
 
Assunto: Remoção do veículo Toyota Land Cruiser, com a 
matrícula GA-08-88, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 16/VIAT/PO/12). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2012.03.28 
Data da remoção: 2012.04.02 
 
Assunto: Remoção do veículo Volkswagen Polo, com a 
matrícula 26-47-GJ, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 60/VIAT/OD/12). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2012.04.02 
Data da remoção: 2012.04.03 
 
Assunto: Remoção do veículo Nissan Primera, com a matrícula 
80-10-BT, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 9/VIAT/CA/12). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2012.03.30 
Data da remoção: 2012.04.03 
 
Assunto: Remoção do veículo Renault 19, com a matrícula 12-
73-CO, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 10/VIAT/CA/12). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2012.03.30 
Data da remoção: 2012.04.03 
 
Assunto: Remoção do veículo Ford Focus, com a matrícula 89-
39-OI, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 61/VIAT/OD/12). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 

termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2012.03.14 
Data da remoção: 2012.04.04 
 
Assunto: Remoção do veículo Lancia Dedra, com a matrícula 
40-31-BA, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 62/VIAT/OD/12). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2012.03.14 
Data da remoção: 2012.04.04 
 
Assunto: Remoção do veículo Skoda Felicia, com a matrícula 82-
88-LQ, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 63/VIAT/OD/12). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2011.11.09 
Data da remoção: 2012.04.04 
 
Assunto: Remoção do veículo BMW, sem matrícula, nos termos 
do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na Via 
Pública (Processo nº 64/VIAT/OD/12). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2012.03.16 
Data da remoção: 2012.04.04 
 
Assunto: Remoção do veículo Ford Fiesta, sem matrícula, nos 
termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento Municipal 
de Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na Via 
Pública (Processo nº 17/VIAT/PO/12). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2012.04.03 
Data da remoção: 2012.04.05 
 
Assunto: Remoção do veículo Opel Astra, com a matrícula 22-
34-AT, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 2/VIAT/OL/12). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2012.04.03 
Data da remoção: 2012.04.10 
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Assunto: Remoção do veículo Opel Corsa, com a matrícula VC-
57-59, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 3/VIAT/OL/12). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2012.04.03 
Data da remoção: 2012.04.10 
 
Assunto: Remoção do veículo Seat Ibiza, com a matrícula 26-04-
HB, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 4/VIAT/OL/12). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2012.04.03 
Data da remoção: 2012.04.10 
 
Assunto: Remoção do veículo Nissan Micra, com a matrícula 03-
96-GD, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 5/VIAT/OL/12). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2012.04.03 
Data da remoção: 2012.04.10 
 
Assunto: Remoção do veículo Opel Kadet, com a matrícula FD-
48-28, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 12/VIAT/RA/12). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2012.04.11 
Data da remoção: 2012.04.11 
 
Assunto: Remoção do veículo Alfa Romeu, com a matrícula 28-
48-EM, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 13/VIAT/RA/12). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2012.04.11 
Data da remoção: 2012.04.11 
 
Assunto: Remoção do veículo Opel Frontera, sem matrícula, nos 
termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento Municipal 
de Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na Via 
Pública (Processo nº 65/VIAT/OD/12). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 

termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2012.04.11 
Data da remoção: 2012.04.11 
 
Assunto: Remoção do veículo Ford Escort, com a matrícula XL-
90-55, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 66/VIAT/OD/12). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2012.04.11 
Data da remoção: 2012.04.11 
 
Assunto: Remoção do veículo Toyota Hiace, com a matrícula 
17-76-UN, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 67/VIAT/OD/12). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2012.04.11 
Data da remoção: 2012.04.11 
 
Assunto: Remoção do veículo Ford Mondeo, com a matrícula 
42-37-FG, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 68/VIAT/OD/12). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2012.04.11 
Data da remoção: 2012.04.12 
 
Assunto: Remoção do veículo Ford Transit, com a matrícula PB-
85-22, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 69/VIAT/OD/12). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2012.04.11 
Data da remoção: 2012.04.12 
 
Assunto: Remoção do veículo Ford Fiesta, com a matrícula 97-
04-GM, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 70/VIAT/OD/12). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2012.04.11 
Data da remoção: 2012.04.12 
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Assunto: Remoção do veículo Opel Vectra, com a matrícula 99-
73-JT, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 18/VIAT/PO/12). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2012.04.11 
Data da remoção: 2012.04.12 
 
Assunto: Remoção do veículo Volkswagen Lupo, com a 
matrícula 72-35-QR, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 19/VIAT/PO/12). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2012.04.12 
Data da remoção: 2012.04.12 
 
Assunto: Remoção do veículo Daewoo Matiz, com a matrícula 
40-61-PM, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 20/VIAT/PO/12). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2012.04.11 
Data da remoção: 2012.04.12 
 
Assunto: Remoção do veículo Renault Trafic, com a matrícula 
56-77-ZE, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 71/VIAT/OD/12). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2012.04.11 
Data da remoção: 2012.04.13 
 
Assunto: Remoção do veículo Rover 414, com a matrícula 90-
71-GO, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 72/VIAT/OD/12). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2012.04.11 
Data da remoção: 2012.04.16 
 
Assunto: Remoção do veículo Renault 19, com a matrícula 51-
52-CB, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 21/VIAT/PO/12). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 

termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2012.04.11 
Data da remoção: 2012.04.16 
 
Assunto: Remoção do veículo Renault Clio, com a matrícula 69-
22-BO, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 6/VIAT/FA/12). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2012.04.11 
Data da remoção: 2012.04.16 
 
Assunto: Remoção do veículo Nissan Vanete, com a matrícula 
31-07-AF, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 73/VIAT/OD/12). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2012.04.16 
Data da remoção: 2012.04.17 
 
Assunto: Remoção do veículo Opel Corsa, com a matrícula XG-
43-79, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 74/VIAT/OD/12). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2012.04.16 
Data da remoção: 2012.04.17 
 
Assunto: Remoção do veículo Hyundai Lantra, com a matrícula 
73-51-FZ, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 75/VIAT/OD/12). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2012.04.18 
Data da remoção: 2012.04.18 
 
Assunto: Remoção do veículo Renault Trafic, com a matrícula 
01-03-GP, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 76/VIAT/OD/12). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2012.04.18 
Data da remoção: 2012.04.18 
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Assunto: Remoção do veículo Peugeot 405, com a matrícula QF-
45-67, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 77/VIAT/OD/12). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2012.04.18 
Data da remoção: 2012.04.18 
 
Assunto: Remoção do veículo Ford Focus, com a matrícula 64-
68-SZ, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 78/VIAT/OD/12). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2012.04.18 
Data da remoção: 2012.04.19 
 
Assunto: Remoção do veículo Renault Express, com a matrícula 
RF-55-53, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 79/VIAT/OD/12). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2012.04.18 
Data da remoção: 2012.04.19 
 
Assunto: Remoção do veículo Fiat Marea, com a matrícula 
M8991VU, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 14/VIAT/RA/12). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2012.04.19 
Data da remoção: 2012.04.20 
 
Assunto: Remoção do veículo Nissam, sem matrícula, nos 
termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento Municipal 
de Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na Via 
Pública (Processo nº 12/VIAT/CA/12). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2012.04.23 
Data da remoção: 2012.04.23 
 
Assunto: Remoção do veículo Ford Transit, com a matrícula 51-
54-MB, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 7/VIAT/FA/12). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 

termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2012.04.23 
Data da remoção: 2012.04.23 
 
Assunto: Remoção do veículo Renault Megane, com a matrícula 
09-10-LD, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 10/VIAT/PV/12). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2012.04.23 
Data da remoção: 2012.04.23 
 
Assunto: Remoção do veículo Lancia, sem matrícula, nos termos 
do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na Via 
Pública (Processo nº 22/VIAT/PO/12). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2012.04.27 
Data da remoção: 2012.04.30 

 
 

NOTIFICAÇÕES PARA LIMPEZA DE TERRENOS 
02/04/2012 a 30/04/2012 

 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na nos 
termos do nº 1 do Artº 33 do Regulamento de Resíduos Higiene 
e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: António Sousa) 
(Processo 143/DFM/11) 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data do despacho: 2012.04.16 
Data da notificação: 2011.04.17 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na nos 
termos do nº 1 do Artº 33 do Regulamento de Resíduos Higiene 
e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: António Sousa) 
(Processo 144/DFM/12) 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data do despacho: 2012.04.16 
Data da notificação: 2012.04.17 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na nos 
termos do nº 1 do Artº 33 do Regulamento de Resíduos Higiene 
e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: António Sousa) 
(Processo 145/DFM/12) 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data do despacho: 2012.04.16 
Data da notificação: 2012.04.17 
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Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na nos 
termos do nº 1 do Artº 33 do Regulamento de Resíduos Higiene 
e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Domingos Graça) 
(Processo 119/DFM/08) 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data do despacho: 2012.03.28 
Data da notificação: 2012.04.02 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na nos 
termos do nº 1 do Artº 33 do Regulamento de Resíduos Higiene 
e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Domingos Graça) 
(Processo 120/DFM/08) 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data do despacho: 2012.03.28 
Data da notificação: 2012.04.02 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na nos 
termos do nº 1 do Artº 33 do Regulamento de Resíduos Higiene 
e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Domingos Graça) 
(Processo 121/DFM/08) 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data do despacho: 2012.03.28 
Data da notificação: 2012.04.02 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na nos 
termos do nº 1 do Artº 33 do Regulamento de Resíduos Higiene 
e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Jacinto Teodoro) 
(Processo 97/DFM/08) 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data do despacho: 2012.03.28 
Data da notificação: 2012.04.02 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na nos 
termos do nº 1 do Artº 33 do Regulamento de Resíduos Higiene 
e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: António Antunes) 
(Processo 106/DFM/08) 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data do despacho: 2012.04.10 
Data da notificação: 2012.04.12 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na nos 
termos do nº 1 do Artº 33 do Regulamento de Resíduos Higiene 
e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Aníbal Gonçalves Ribeiro) 
(Processo 108/DFM/08) 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data do despacho: 2012.03.28 
Data da notificação: 2012.04.09 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na nos 
termos do nº 1 do Artº 33 do Regulamento de Resíduos Higiene 
e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: António da Conceição Pedroso) 
(Processo 70/DFM/08) 

Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data do despacho: 2012.03.28 
Data da notificação: 2012.04.03 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na nos 
termos do nº 1 do Artº 33 do Regulamento de Resíduos Higiene 
e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: António da Conceição Pedroso) 
(Processo 71/DFM/08) 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data do despacho: 2012.03.28 
Data da notificação: 2012.04.03 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na nos 
termos do nº 1 do Artº 33 do Regulamento de Resíduos Higiene 
e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Herculano Araújo Fernandes) 
(Processo 34/DFM/12) 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data do despacho: 2012.03.28 
Data da notificação: 2012.04.02 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na nos 
termos do nº 1 do Artº 33 do Regulamento de Resíduos Higiene 
e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Carlos Alberto Soares) 
(Processo 35/DFM/12) 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data do despacho: 2012.03.28 
Data da notificação: 2012.04.02 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na nos 
termos do nº 1 do Artº 33 do Regulamento de Resíduos Higiene 
e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Raimundo Martins da Silva) 
(Processo 36/DFM/12) 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data do despacho: 2012.03.28 
Data da notificação: 2012.04.03 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na nos 
termos do nº 1 do Artº 33 do Regulamento de Resíduos Higiene 
e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Raimundo Martins da Silva) 
(Processo 37/DFM/12) 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data do despacho: 2012.03.28 
Data da notificação: 2012.04.03 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na nos 
termos do nº 1 do Artº 33 do Regulamento de Resíduos Higiene 
e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: José Pinto Alves) 
(Processo 39/DFM/12) 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data do despacho: 2012.03.28 
Data da notificação: 2012.04.03 
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Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na nos 
termos do nº 1 do Artº 33 do Regulamento de Resíduos Higiene 
e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Adosinda Augusta Branca Simões) 
(Processo 10/DFM/12) 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data do despacho: 2012.04.02 
Data da notificação: 2012.04.12 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na nos 
termos do nº 1 do Artº 33 do Regulamento de Resíduos Higiene 
e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Inácio Rosa ) 
(Processo 12/DFM/12) 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data do despacho: 2012.04.02 
Data da notificação: 2012.04.12 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na nos 
termos do nº 1 do Artº 33 do Regulamento de Resíduos Higiene 
e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Inácio Rosa) 
(Processo 13/DFM/12) 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data do despacho: 2012.04.02 
Data da notificação: 2012.04.12  
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na nos 
termos do nº 1 do Artº 33 do Regulamento de Resíduos Higiene 
e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Adelino Henriques Carvalho) 
(Processo 31/DFM/12) 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data do despacho: 2012.04.10 
Data da notificação: 2012.04.12 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na nos 
termos do nº 1 do Artº 33 do Regulamento de Resíduos Higiene 
e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Aníbal Borges) 
(Processo 20/DFM/12) 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data do despacho: 2012.04.10 
Data da notificação: 2012.04.12 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na nos 
termos do nº 1 do Artº 33 do Regulamento de Resíduos Higiene 
e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Aníbal Borges) 
(Processo 21/DFM/12) 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data do despacho: 2012.04.10 
Data da notificação: 2012.04.12 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na nos 
termos do nº 1 do Artº 33 do Regulamento de Resíduos Higiene 
e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Vítor Manuel Costa Martins ) 
(Processo 22/DFM/12) 

Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data do despacho: 2012.04.10 
Data da notificação: 2012.04.12 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na nos 
termos do nº 1 do Artº 33 do Regulamento de Resíduos Higiene 
e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Obriverca ) 
(Processo Edoc/2012/17230) 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data do despacho: 2012.04.10 
Data da notificação: 2012.04.12 
 
 
 

 

HABITAÇÃO E SAÚDE 
 

 
 
Decisões com eficácia externa tomadas pela Senhora Presidente 
da Câmara Municipal de Odivelas, ao abrigo das competências 
delegadas (Proposta n.º 1/PRES/2009), no âmbito do 
Departamento de Habitação e Saúde, nos termos da Informação 
n.º Interno/2012/4620, de 2012.05.04, referentes ao mês de abril 
de 2012: 
 
Decisões de eficácia externa, tomadas pelo Departamento 
de Habitação e Saúde: 
 
EDOC/2012/19853 
Interno/2012/3905 de 2012/04/11 
Assunto: Prohabita Acordo 328 – Requerimento para atualização 
de rendas – António Luis Pires – Alameda do Poder Local, nº 7-
1º Esq. – Ano de 2012. 
Decisão da Sra. Presidente da Câmara: “Autorizo conforme 
proposto, e face ao informado. Ao DGFP/DF, para os devidos 
procedimentos e efeitos, garantido que esteja o cumprimento do 
enquadramento legal aplicável." 
Data da decisão: 2012/04/26 
 
 
Decisões de eficácia externa, tomadas pela DGHS - 
Divisão de Gestão e Habitação Social: 
 
EDOC/2012/6377 
Interno/2012/1354 de 2012/01/31 
Assunto: Regularização de dívida. Fogo: Praceta Alice Pestana, 
nº3-1ºC – Arroja. Titular: Luis da Conceição Perrulas. 
Decisão da Sra. Presidente da Câmara: “Ao DDHS: TC e face ao 
informado, dou o meu acordo ao que é proposto. Proceda-se em 
conformidade." 
Data da decisão: 2012/04/26  
 
EDOC/2012/19275 
Interno/2012/3981 de 2012/04/12 
Assunto: Acordo de Cooperação com as Cooperativas, “O Lar 
Ferroviário” e “NHC” Social-Abril.   
Decisão da Sra. Presidente da Câmara: “Autorizo conforme 
proposto, e face ao informado. Ao DGFP/DF, para os devidos 
procedimentos e efeitos, garantido que esteja o cumprimento do 
enquadramento legal aplicável." 
Data da decisão: 2012/04/26 
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Decisões de eficácia externa, tomadas pela DCRH – 
Divisão de Construção e Reabilitação de Habitação: 
 
EDOC/2012/7005 
Interno/2012/3402 de 2012/03/22 
Processo nº 12.03/04-2006 
Assunto: Proposta de restituição de caução no valor de €160,00 
à empresa Armando Ferreira & Filhos, Lda referente à 
Reabilitação do fogo municipal sito na Pta. dos Cravos, 3, 1º 
Dto., Odivelas. 
Decisão da Sra. Presidente da Câmara: “Autorizo face ao 
informado. Ao DGFP/DF para os competentes efeitos." 
Data da decisão: 2012/04/02 
 
EDOC/2007/59128 
Interno/2011/11932 de 2011/12/06 
Processo nº 12.03/04-2008 
Assunto: Proposta de revogação do contrato de empreitada por 
acordo com a empresa Armando Ferreira & Filhos, Lda 
referente à Reparação no fogo municipal sito na Rua Dr. Teófilo 
Braga, nº 4, 3º Dto., Odivelas 
Decisão da Sra. Presidente da Câmara: “Ao DHS: TC e, face ao 
informado, dou o meu acordo ao que é proposto. Proceda-se em 
conformidade.” 
Data da decisão: 2012/04/02 
 
EDOC/2012/8333 
Interno/2012/3809 de 2012/04/05 
Processo nº 12.03/156-2006 
Assunto: Proposta de homologação do Auto de Receção 
Definitiva referente à Reparação de emergência no fogo 
municipal sito na Rua Vitorino Nemésio, nº 5, 1º Dto., Póvoa de 
Santo Adrião. 
Decisão da Sra. Presidente da Câmara: “V. Ao DHS: Segue 
devidamente homologado o auto em anexo, face à informação 
dos serviços.” 
Data da decisão: 2012-04-12 
 
EDOC/2012/7041 
Interno/2012/3157 de 2012/04/10 
Processo nº 12.03/07-2006 
Assunto: Proposta de homologação do Auto de Receção 
Definitiva referente à Reabilitação do fogo municipal sito na Rua 
Carlos Reis, nº 4, 1º Esq., Odivelas. 
Decisão da Sra. Presidente da Câmara: “V. Ao DHS: Segue 
devidamente homologado o auto em anexo, face à informação 
dos serviços.” 
Data da decisão: 2012-04-12 
 
EDOC/2012/16214 
Interno/2012/3810 de 2012/04/05 
Processo nº 12.03/25-2007 
Assunto: Proposta de homologação do Auto de Receção 
Definitiva referente à Reparação de emergência no fogo 
municipal sito na Rua Vitorino Nemésio, nº 5, R/C Esq., Póvoa 
de Santo Adrião. 
Decisão da Sra. Presidente da Câmara: “V. Ao DHS: Segue 
devidamente homologado o auto em anexo, face à informação 
dos serviços.” 
Data da decisão: 2012-04-12 
 
EDOC/2012/19667 
Interno/2012/4040 de 2012/04/16 
Processo nº 12.03/26-2010 

Assunto: Proposta de aprovação da Conta Final referente à 
Reabilitação da cobertura do prédio municipal sito na Praceta 25 
de Agosto, nº 5, Famões. 
Decisão da Sra. Presidente da Câmara: “Ao DHS: 1) Aprovo a 
Conta Final; 2) Notifique-se conforme proposto.” 
Data da decisão: 2012-04-12 
 
EDOC/2012/8333 
Interno/2012/4043 de 2012/04/16 
Processo nº 12.03/156-2006 
Assunto: Proposta de restituição de caução no valor de €169,61 
à empresa Manuel Esteves Moreira, Lda referente à Reparação 
de emergência no fogo municipal sito na Rua Vitorino Nemésio, 
nº 5, 1º Dto., Póvoa de Santo Adrião. 
Decisão da Sra. Presidente da Câmara: “Autorizo, face ao 
informado. Ao DGFP/DF, para os devidos efeitos."  
Data da decisão: 2012-04-18 
 
EDOC/2012/16214 
Interno/2012/4044 de 2012/04/16 
Processo nº 12.03/25-2007 
Assunto: Proposta de restituição de caução no valor de €469,87 
à empresa Manuel Esteves Moreira, Lda referente à Reparação 
de emergência no fogo municipal sito na Rua Vitorino Nemésio, 
nº 5, R/C Esq., Póvoa de Santo Adrião. 
Decisão da Sra. Presidente da Câmara: “Autorizo, face ao 
informado. Ao DGFP/DF, para os devidos efeitos.” 
Data da decisão: 2012-04-18 
 
EDOC/2012/7041 
Interno/2012/4070 de 2012/04/16 
Processo nº 12.03/07-2006 
Assunto: Proposta de restituição de caução no valor de €561,40 
à empresa Armando Ferreira & Filhos, Lda referente à 
Reabilitação do fogo municipal sito na Rua Carlos Reis, nº 4, 1º 
Esq., Odivelas. 
Decisão da Sra. Presidente da Câmara: “Autorizo face ao 
informado. Ao DGFP/DF para os devidos efeitos.” 
Data da decisão: 2012-04-19 
 
EDOC/2012/19170 
Interno/2012/4056 de 2012/04/23 
Processo nº 12.03/15-2006 
Assunto: Proposta de homologação do Auto de Receção 
Definitiva referente à Reparação urgente no fogo municipal sito 
na Rua Palmira Bastos, nº 23, 2ºDto., Ramada. 
Decisão da Sra. Presidente da Câmara: “V. Ao DHS: Segue 
devidamente homologado o auto em anexo, face à informação 
dos serviços.” 
Data da decisão: 2012-04-26 
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ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

 
 

77..ªª  SSEESSSSÃÃOO  EEXXTTRRAAOORRDDIINNÁÁRRIIAA  
 

RReeaalliizzaaddaa  eemm  1177  ddee  mmaaiioo  ddee  22001122  
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

VOTO DE PROTESTO 
 

 
 

“RETENÇÃO DE 5% DO IMI ÀS AUTARQUIAS” 
 

Considerando que: 
 
1. Face à Portaria nº 106/2012 de 18 de Abril, que 
determina a retenção às Câmaras Municipais de 5% do 
IMI para cobrir as despesas relacionadas com a avaliação 
geral dos prédios urbanos, a Assembleia Municipal de 
Odivelas deliberou, na 3ª Sessão Extraordinária de 2012, 
condenar veemente que estas despesas fossem imputadas 
às autarquias pela afetação de receitas do IMI dos 
Municípios, nas condições que estão a ser impostas, 
exigindo a revogação imediata da referida portaria; 
 
2. Esta afetação para o Concelho de Odivelas, pela 
dotação no orçamento do IMI para 2012, representa um 
corte de receita de cerca de 900mil euros, montante pode 
subir, para perto dos dois milhões de euros, se se cumprir 
o estipulado na alínea 1) do artigo 15º - M, da Lei nº60-
A/2011 de 30 de Novembro, que prevê esta afetação do 
imposto municipal sobre imóveis de 2012 a cobrar em 
2013; 
 
3. Todo o processo nunca foi claro nem transparente, já 
que não são divulgados o número de prédios urbanos e 
frações que vão estar sujeitos a avaliação nem quais os 
custos reais dessa operação tributária, o que significa, na 
pratica, que os Municípios estão a pagar a prestação de um 
serviço, não tendo quaisquer responsabilidades na sua 
contratação, na sua execução e sem saber, sequer, o custo 
efetivo do mesmo; 
 
4. O Município de Odivelas tem estado a disponibilizar 
meios técnicos e recursos humanos de apoio a estas 
avaliações, sem ser ressarcido pelo serviço que está a 
prestar à Autoridade Tributária e Aduaneira; 
 

5. Esta situação é tão mais preocupante quando chega ao 
conhecimento público, através da comunicação social, a 
existência de avaliações feitas através da aplicação 
“Google Maps”, sem deslocações dos técnicos aos locais; 
 
6. A Câmara Municipal de Odivelas decidiu, de forma 
legitima e à semelhança de um conjunto de outros 
Municípios, interpor uma providência cautelar contra o 
Ministério das Finanças, visando a suspensão da eficácia 
das normas contidas no artigo 2º, nº1, da referida portaria, 
por considerar que a mesma constitui apropriação 
ilegítima de receitas que, nos termos constitucionais e 
legais, pertencem aos Municípios, para pagamento de um 
serviço que não tem qualquer correspondência jurídica ou 
económica com o serviço que o Estado presta; 
 
7. Não obstante, durante a noite de hoje, dia 17 de Maio, 
os Municípios viram reduzidas as verbas a transferir 
correspondentes à cobrança de IMI, sendo que no caso de 
Odivelas, nesta primeira tranche, o montante ascende a 
perto de meio milhão de euros; 
 
Pelo exposto, a Assembleia Municipal de Odivelas, 
reunida na 7ª Sessão Extraordinária de 2012, delibera o 
seguinte: 
 
1. Apoiar a decisão da CMO de interposição de 
providência cautelar, em nome do Município de Odivelas, 
contra o Ministério das Finanças; 
 
2. Exigir a reposição imediata da totalidade da verba retida 
até que seja conhecida decisão judicial competente; 
 
3. Condenar veementemente a reiterada falta de 
transparência e de cooperação institucional com que este 
processo está a ser conduzido por parte da Administração 
Central; 
 
4. Enviar este Voto de Protesto ao Conselho Superior de 
Magistratura, ao Procurador Geral da Republica, ao 
Primeiro – Ministro, ao Ministro do Estado e das 
Finanças, ao Ministro Adjunto e dos Assuntos 
Parlamentares, ao Secretário de Estado das Autarquias 
Locais, aos Grupos Parlamentares dos Partidos 
Representantes na Assembleia da Republica, à Comissão 
Parlamentar de Ambiente, Ordenamento do Território e 
Poder Local, à Presidente da Assembleia da Republica e 
ao Presidente da Republica. 

 
Odivelas, 17 de Maio de 2012. 

O Presidente da Assembleia Municipal 
(Sérgio Paiva, Dr.) 

 
(Aprovado por maioria) 
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TAXAS E OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS 
 

 
 

REGULAMENTO DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS E 
SEU REGULAMENTO DE LIQUIDAÇÃO E COBRANÇA DO 

MUNICÍPIO DE ODIVELAS 
 

Alteração ao Regulamento de Taxas e Outras Receitas 
Municipais e seu Regulamento de Liquidação e Cobrança 
do Município de Odivelas (aprovado na 1.ª Sessão 
Extraordinária de 14 de Março de 2011 e publicado no 
Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 4, de 
15 de Março de 2011, página 53 e anexo), e conforme o 
deliberado na 23.ª reunião ordinária da Câmara Municipal 
de Odivelas, realizada em 20 de Dezembro de 2011, 
(Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 
24/2011, de 31 de dezembro, página 8), nos termos 
constantes da informação n.º 2011/Interno/12253, de 
16.12.2011. Na sequência do período de discussão pública 
da proposta de alteração ao referido regulamento, não 
foram apresentadas quaisquer sugestões sobre a alteração 
proposta (abaixo publicada), de acordo com o constante 
na informação 2012/Interno/3000, de 13.03.2012. 

 
 

“Proposta de alteração do Regulamento de Taxas e Outras 
Receitas Municipais e seu Regulamento de Liquidação e 

Cobrança do Município de Odivelas 
 
Propõe-se a revogação do artigo 73.º, alínea d) do nº 1, do 
artigo 76.º e artigo 164.º do “Regulamento de Taxas e 
Outras Receitas Municipais, Regulamento de Liquidação e 
Cobrança do Município de Odivelas”. 
 
Propõe-se, igualmente, nova redacção do n.º 2 do artigo 
40.º, n.º 1 do artigo 47.º e n.º 1 do artigo 60.º do referido 
regulamento, passando as mesmas a ter a seguinte 
redacção: 
 

Artigo 40.º 
Pedidos de licenciamento e de comunicação prévia 

(…) 
 
1- (…) 

a)(…) 
b)(…) 
c)(…) 
d)(…) 

 
2- Alteração ao projecto de arquitectura …………...74,02 
 
3- (…) 

a) (…) 
b)(…) 
c)(…) 
d)(…) 

 
4- (…) 

a) (…) 
b) (…) 
c) (…) 
d) (…) 

 
5- (…) 

a) (…) 
b) (…) 
c) (…) 
d) (…) 

 
6-(…) 
 
7- (…) 
 
8- (…) 
 
9- (…) 
 
10- (…) 
 

Artigo 47.º 
Obras inacabadas 

 
1-Pelo pedido de licença ou Comunicação Prévia especial 
para conclusão de obras inacabadas………………...44,84 
2- (…) 
3- (…) 
 

Artigo 60.º 
Utilização da Via pública para actividades diversas 

 
1- Pela concessão e autorização de utilização da via 
pública para a realização de actividades de carácter 
desportivo, festivo, comercial ou outras, que afectem, ou 
não, o transito normal, por actividade.…………….28,70” 
2- (…)” 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

CARTÃO JOVEM CIDADÃO 
 

 
 

PROPOSTA DE IMPLEMENTAÇÃO E RESPETIVO REGULAMENTO 
 

Implementação do Cartão Jovem Cidadão, conforme o 
deliberado na 8.ª reunião ordinária da Câmara Municipal 
de Odivelas, realizada em 18 de abril de 2012, (Boletim 
Municipal das Deliberações e Decisões n.º 8/2012, de 2 
de maio, página 8). O Cartão Jovem Cidadão destina-se 
aos jovens com idades compreendidas entre os 12 e os 35 
anos, que residam, estudem ou trabalhem no concelho de 
Odivelas. Proporcionando-lhes benefícios concretos, 
nomeadamente, descontos nas instituições e entidades do 
comércio local e serviços aderentes ao projeto, acesso 
gratuito ou com desconto nas atividades culturais, 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
 Ano XIII - N.º 10 - 29 de maio de 2012  

31 
 

recreativas e desportivas, organizadas pela Câmara 
Municipal de Odivelas, previamente anunciadas, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2012/3897, de 2012-03-27, e no regulamento, 
que estabelece os termos, condições de acesso e utilização 
do Cartão Jovem Cidadão, que se encontra anexo a 
informação referida. 
 
(Regulamento de Utilização do Cartão Jovem Cidadão 
Publicado em anexo) 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE 
 

 
 

REVOGAÇÃO DO ANTERIOR REGULAMENTO 
 

Revogação do Regulamento do Conselho Municipal de 
Juventude, aprovado na 2.ª reunião da 3.ª sessão ordinária 
da Assembleia Municipal, realizada em 5 de julho de 2007, 
(Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 13 de 
2007, página 18 e anexo) e aprovação da proposta atual do 
Regulamento do Conselho Municipal de Juventude de 
Odivelas, conforme o deliberado na 7.ª reunião ordinária 
da Câmara Municipal de Odivelas, realizada em 4 de abril 
de 2012, (Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
n.º 7/2012, de 17 de abril, página 10), de acordo com o 
proposto na informação n.º interno/2012/3516, de 2012-
03-27. 
 
(Regulamento do Conselho Municipal de Juventude de 
Odivelas Publicado em anexo) 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 
 

 
 

PROCEDIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE 
LAVAGENS EXTERIORES DE AUTOCARROS 

 
Aquisição por ajuste direto, à Barraqueiro – Transportes, 
SA, pelo serviço de 1000 (mil) lavagens exteriores de 5 
autocarros municipais, pelo valor de € 13.500.00 (treze mil 
e quinhentos euros), por ano, 2012, 2013 e 2014, sendo o 
valor máximo a contratar de €40,500,00 sem IVA 
incluído, pela totalidade das lavagens que constituem o 
objeto do contrato (pacote de 3000 lavagens, por um 
período de três anos, conforme o deliberado na 7.ª 
reunião ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, 
realizada em 4 de abril de 2012, (Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 7/2012, de 17 de abril, página 

10), de acordo com o proposto na informação n.º 
interno/2012/3224, de 2012-03-19 e caderno de encargos. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

LIMPEZA E FORNECIMENTO DE CONSUMÍVEIS EM 
INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 
Aquisição de prestação de serviço de limpeza e 
fornecimento de consumíveis em instalações da Câmara 
Municipal de Odivelas, pelo valor global de €68.317,99 
(sessenta e oito mil, trezentos e dezassete euros e noventa 
e nove cêntimos), com IVA incluído à taxa de 23%, à 
empresa Restaurilimpa – Comércio de Bens e Prestação 
de Serviços Unipessoal, Lda., conforme o deliberado na 
4.ª reunião extraordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, realizada em 12 de abril de 2012, (Boletim 
Municipal das Deliberações e Decisões n.º 7/2012, de 17 
de abril, página 15), de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2012/3249, de 2012-03-20. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

MANUTENÇÃO DE DIVERSOS ESPAÇOS VERDES 
(FASE IV DAS COLINAS DO CRUZEIRO) 

 
Aquisição de serviço para manutenção de diversos 
espaços verdes (Fase IV das Colinas do Cruzeiro), à firma 
Cespa Portugal, SA, pelo valor de €19.151,91 (Dezanove 
mil, cento e cinquenta e um euros e noventa e um 
cêntimos), ao qual acresce IVA à taxa legal em vigor, 
conforme o deliberado na 4.ª reunião extraordinária da 
Câmara Municipal de Odivelas, realizada em 12 de abril de 
2012, (Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 
7/2012, de 17 de abril, página 15), de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2012/3243, de 2012-
03-20. 
 
(Aprovado por maioria) 
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ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

 
 

88..ªª  SSEESSSSÃÃOO  EEXXTTRRAAOORRDDIINNÁÁRRIIAA  
 

RReeaalliizzaaddaa  eemm  2288  ddee  mmaaiioo  ddee  22001122  
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 
 

RECOMENDAÇÃO 
 

 
 

PELO FIM DA RUA 28 DE MAIO EM ODIVELAS 
 

Tendo em conta que: 
 
1. O dia 28 de Maio assinala, desde 1926, o golpe militar 
que levou à queda da Primeira República e deu origem a 
48 anos de ditadura fascista em Portuga; 
 
2. O golpe militar de 1926 deu origem ao Estado Novo, 
plasmado na constituição de 1933; 
 
3. Essa “longa noite” ficou marcada pelo desrespeito das 
mais básicas liberdades individuais, proibição do divórcio, 
falta de liberdade das mulheres, falta de proteção social, 
fraquíssimo serviço de educação, guerra colonial, etc.; 
 
4. A ausência de democracia e a falta de liberdade de 
expressão foram impostas e reforçadas por uma brutal 
repressão protagonizada pela polícia política; 
 
5. A memória histórica desse período deve ser preservada 
e divulgada, tendo como objetivo evitar que se repita um 
regime deste género; 
 
6. Em Odivelas, na freguesia de Odivelas, existe uma rua 
chamada 28 de Maio, a qual, pelo simbolismo referido no 
início desta recomendação, evoca, comemora e, de certa 
forma, enaltece um acontecimento histórico que em nada 
dignifica os valores da liberdade e democracia do nosso 
estado; 
 
A Assembleia Municipal de Odivelas reunida em plenário 
no dia 28 de Maio de 2012 delibera: 
 
1. Condenar veementemente o regime saído do golpe 
militar de 28 de Maio de 1926. 
 

2. Recomendar a alteração do nome da Rua 28 de Maio, 
na freguesia de Odivelas (bairro dos Cágados), para outro 
nome que seja discutido pelos órgãos da Freguesia na base 
de propostas que sejam consensuais. 
 
Odivelas, 28 de Maio de 2012. 
 

O Presidente da Assembleia Municipal 
(Sérgio Paiva, Dr.) 

 
(Aprovado por Maioria) 

 
 
 
 

VOTOS DE CONGRATULAÇÃO 
 

 
 

AGREGAÇÕES DE ESCOLAS DO CONCELHO DE ODIVELAS” 
 

Na 7ª Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal de 
Odivelas, foi deliberado acompanhar o parecer negativo 
da Câmara Municipal de Odivelas à proposta da Direção 
Regional de Educação de Lisboa e Vale do Tejo 
(DRELVT) de agregação de escolas no Concelho de 
Odivelas, no seguimento das auscultações prévias junto da 
Comunidade Educativa e do Conselho Municipal de 
Educação. 
 
Esta proposta contemplava a agregação de todas as 
escolas secundárias até ao final deste ano escolar (Escola 
Secundária de Odivelas com o Agrupamento de Escolas 
Avelar Brotero; a Escola Secundária de Caneças com o 
Agrupamento de Escolas de Caneças; Escola Secundária 
Braamcamp Freire com o Agrupamento de Escolas da 
Pontinha, e a Escola Secundária Pedro Alexandrino com o 
Agrupamento de Escolas da Póvoa de Santo Adrião), com 
exceção da Escola Secundária da Ramada e do 
Agrupamento de Escolas Vasco Santana, que ficaria 
condicionada a uma reorganização prévia do número de 
alunos. 
 
As reservas colocadas à proposta prenderam-se 
essencialmente, com: 
 
• a difícil compatibilidade da proposta de agregações 

com os objetivos e os princípios orientadores do 
reordenamento da rede educativa plasmados, 
plasmados na carta educativa concelhia; 

 
• o facto das as agregações de escolas avançarem à 

margem de uma necessária reflexão partilhada e na 
ausência de um estudo técnico cientifico devidamente 
fundamentado; 

 
• a coincidência entre a reorganização das escolas e a 

revisão da estrutura curricular do ensino básico e 
secundário, ou seja, em simultâneo com a realização 
dos exames nacionais, com o processo de matriculas, 
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com a organização do ano escolar e com obras de 
requalificação de fundo a decorrerem em duas escolas 
secundárias de Odivelas; 

 
• O facto de os mandatos dos conselhos gerais e dos 

diretores de escolas agrupadas e não agrupadas, 
legitimamente eleitos, bem como os regulamentos 
internos e os projetos educativos das escolas se 
encontrarem em vigor ao final do ano letivo 
2012/2013; 

 
• A indefinição quanto à gestão conjunta dos recursos 

materiais financeiros e humanos, existindo um 
Contrato de Execução celebrado entre a 
Administração Central e a Câmara Municipal de 
Odivelas, no que à gestão do pessoal não docente do 
pré-escolar ao ensino básico. 

 
Tivemos, esta semana, a boa notícia de a que as Escolas 
de Odivelas já não se encontram entre as Escolas a 
Agrupar. 
 
Este é um sinal de que as preocupações dos Órgãos 
Municipais, do Conselho Municipal de Educação, das 
Direções das Escolas e da Comunidade Educativa 
estavam certas e a prova de que, quando trabalhamos 
juntos, com um mesmo propósito agregador e 
demonstramos capacidade de diálogo e fundamentação na 
argumentação a nossa voz chega mais longe. 
 
Assim, a Assembleia Municipal de Odivelas, reunida na 8ª 
Sessão Extraordinária, de 28 de Maio de 2012 delibera 
congratular-se com esta decisão da DREL, que 
corresponde a um recuo nas intenções do Ministério da 
Educação, por entender que esta é a que melhor serve as 
escolas e, acima de tudo, os alunos deste Concelho. 
 
Odivelas, 28 de Maio de 2012 

 
O Presidente da Assembleia Municipal 

(Sérgio Paiva, Dr.) 
 

(Aprovado por maioria) 

 
 
 

ADENDA AO TRATADO EUROPEU PARA PROMOVER 
CRESCIMENTO E EMPREGO 

 
A Assembleia da República aprovou, no passado dia 23 de 
Maio, a proposta do Partido Socialista de uma Adenda ao 
recentemente ratificado Tratado Orçamental, de modo a 
promover o Crescimento, o Emprego e a Coesão Social. 
Tal aprovação mandata o Governo português para, nas 
sedes próprias, defender mecanismos de reforço destas 
dimensões no processo europeu. 
 
Com esta resolução, o Governo português deverá passar a 
adotar uma posição explícita e ativa de não cingir a agenda 
europeia a uma política de austeridade e controle 

orçamental. Esta, demasiado rígida, tem tido os resultados 
conhecidos e é insuficiente, quando não mesmo 
contraproducente, para relançar a economia europeia e 
promover crescimento, prosperidade e coesão. 
 
Numa altura em que cada vez mais vozes influentes na 
Europa vão de encontro a estas e outras preocupações 
neste sentido, a aprovação desta Adenda é um sinal 
importante dado por Portugal. 
 
Algumas das propostas constantes da resolução, como a 
criação de uma taxa sobre as transações europeias e a 
promoção de uma estratégia comum de eliminação dos 
paraísos fiscais, mereceram um consenso alargado, tendo 
recolhido aprovação do PS, do PSD, do CDS e do BE. 
Apenas o PCP e o Partido Ecologista “Os Verdes” 
votaram contra todas as propostas. 
 
A Assembleia Municipal de Odivelas, reunida na 8ª Sessão 
Extraordinária, de 28 de Maio de 2012, delibera: 
 
- Congratular-se pela evolução de posições políticas que 
permitiu a aprovação desta Adenda, que consubstancia 
prioridades essenciais para a economia europeia e, de 
modo muito premente, para Portugal; 
 
- Congratular-se com a possibilidade de renovação de um 
consenso alargado sobre matérias europeias em Portugal, 
que se posto em causa enfraquece a causa europeia em 
Portugal e, externamente, a posição de Portugal na 
Europa; 
 
- Saudar todos os esforços que possam ser feitos para, à 
escala europeia, imprimir mais dinamismo e substância a 
prioridades relacionadas com o crescimento económico, a 
criação de empregos e a coesão social. 

 
O Presidente da Assembleia Municipal 

(Sérgio Paiva, Dr.) 
 

(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

DISPENSA DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA 
 

 
 

PROPOSTA DE AUTORIZAÇÃO GENÉRICA PARA DISPENSA DE 
AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 
De acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2012/3992, de 2012-04-13, e conforme o 
deliberado na 8.ª reunião ordinária da Câmara Municipal 
de Odivelas, realizada em 18 de Abril de 2012, (Boletim 
Municipal das Deliberações e Decisões n.º 8/2012, de 2 
de maio de 2012, página 7). 
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“Considerando o disposto no artigo 22.° do decreto-lei n.º 
197/99, de 8 de junho, adaptado à Administração Local, 
que determina que a abertura de procedimento relativo a 
despesas que deem lugar a encargo orçamental em mais de 
um ano económico ou em ano que não seja o da sua 
realização, designadamente com a aquisição de serviços e 
bens através de locação com opção de compra, locação 
financeira, locação-venda ou compra a prestações com 
encargos, não pode ser efetivada sem prévia autorização 
do órgão deliberativo, salvo quando: 
 
a) Resultem de planos ou programas plurianuais 
legalmente aprovados; 
 
b) Os seus encargos não excedam o limite de 99.759,58 € 
em cada um dos anos económicos seguintes ao da sua 
contração e o prazo de execução de três anos. 
 
Considerando que, nos termos do disposto na alínea c) do 
n.º 1 do art.º 6.º da lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro (Lei 
dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso), a 
assunção de compromissos plurianuais, 
independentemente da sua forma jurídica, incluindo 
novos projetos de investimento ou a sua reprogramação, 
contratos de locação, acordos de cooperação técnica e 
financeira com os municípios e parcerias público-privadas, 
está sujeita a autorização prévia da Assembleia Municipal, 
quando envolvam entidades da administração local. 
 
Face aos considerandos enunciados propõe-se que, ao 
abrigo das disposições legais e enquadramento supra 
citados, a Assembleia Municipal de Odivelas delibere (em 
reforço do consentimento legal previsto no art.º 22.º do 
decreto-lei n.º 197/99, de 8 de junho): 
 
1. Para efeitos do previsto na alínea c) do n.º 1 do art.º 6.° 
da lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, emitir autorização 
prévia genérica favorável à assunção de compromissos 
plurianuais, nos casos seguintes: 
 
a. Resultem projetos ou ações constantes das Grandes 
Opções do Plano; 
 
b. Os seus encargos não excedam o limite de 99.759,58 € 
em cada um dos anos económicos seguintes ao da sua 
contração e o prazo de execução de três anos. 
 
2. A assunção de compromissos plurianuais a coberto da 
autorização prévia concedida nos termos do número 
anterior, só poderá fazer-se quando, para além das 
condições previstas no número anterior, sejam respeitadas 
as regras e procedimentos previstos na lei n.º 8/2012, de 
21 de fevereiro, e cumpridos os demais requisitos legais de 
execução de despesas. 
 
3. Em todas as sessões ordinárias da Assembleia 
Municipal devera ser presente uma listagem com os 
compromissos plurianuais assumidos ao abrigo da 
autorização prévia genérica concedida. 

 
4. O regime previsto na presente deliberação aplica-se a 
todas as assunções de compromissos, desde que 
respeitadas as condições constantes dos n.º 1 e 2, já 
assumidas, a assumir ou que produzam efeitos a partir de 
22 de fevereiro de 2012.” 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL ALÔ - DIGITAL 
 

 
 

DISSOLUÇÃO/LIQUIDAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO 
 

Ratificação da votação favorável da Senhora Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas, relativamente à 
dissolução/liquidação da Associação Intermunicipal Alô-
Digital, aprovada em Assembleia Intermunicipal Ordinária 
a 19 de dezembro de 2011, conforme o deliberado na 10.ª 
reunião ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, 
realizada em 16 de Maio de 2012, (presente Boletim 
Municipal das Deliberações e Decisões n.º 10/2012, de 29 
de maio de 2012, página 8), de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2012/4843, de 2012-05-11. 
 
A Associação Intermunicipal Alô-Digital, uma associação 
que integra os municípios da Amadora, Loures, Odivelas e 
Vila Franca de Xira, tinha por objeto a definição e 
operacionalização do projeto Alô – Digital, aprovado no 
âmbito da medida 2.3 – Cidades e Regiões Digitais do 
Programa Operacional Sociedade do Conhecimento, o 
qual visava a construção da informação, e perspetivava 
garantir o acesso de todos os cidadãos aos benefícios das 
novas formas de comunicação, bem como combater a 
info-exclusão e as desigualdades culturais, sociais e 
económicas. Foi constituída por escritura pública, lavrada 
em 4 de junho de 2004 e publicada no Diário da 
República, IIIª Série, n.º 151, de 29 de junho de 2004. 
Sobre a adesão do Município de Odivelas ver: Boletim 
Municipal das Deliberações e Decisões n.º 12 de 2003, p. 
8 e n.º 7 de 2004, p. 14. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

CEDÊNCIA EM DIREITO DE SUPERFÍCIE 
 

 
 

POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS NO 
OLIVAL DO PANCAS 

 
Conforme o deliberado na 10.ª reunião ordinária da 
Câmara Municipal de Odivelas, realizada em 16 de Maio 
de 2012, (presente Boletim Municipal das Deliberações e 
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Decisões n.º 10/2012, de 29 de maio de 2012, página 9), e 
de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2012/2948, de 2012-03-12, o seguinte: 
 
- A constituição de um direito de superfície sobre a 
parcela de terreno designado por Lote 59, com a área 
1.940 m2, sita na Charneca do Pancas – Casal Novo, na 
Freguesia da Pontinha, Concelho de Odivelas, a favor da 
CEPSA PORTUGUESA PETROLEOS, S.A. pelo prazo 
de 10 anos;  
 
- O pagamento de uma prestação mensal no montante de 
€3.500.00 (três mil e quinhentos euros), anualmente 
atualizado de acordo com os índices de preços do 
consumidor, sem habitação, apurado pelo Instituto 
Nacional Estatística. (INE) 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 1/2003 
BAIRRO VALE PEQUENO, PONTINHA 

PROCESSO N.º 47685/RC 
 

Conforme o deliberado na 10.ª reunião ordinária da 
Câmara Municipal de Odivelas, realizada em 16 de Maio 
de 2012, (presente Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões n.º 10/2012, de 29 de maio de 2012, página 14), 
no âmbito da alteração ao alvará de loteamento nº 1/2003, 
do Bairro Vale Pequeno, Freguesia da Pontinha, para os 
lotes 3, 7, 8, 28, 32, 33, 55, 56, 95, 372, 377 e 382, em 
nome de Comissão de Administração Conjunta do Bairro 
Vale Pequeno, nos termos das informações técnicas n.º 
59/DGOU/DRU/CR/2012 e n.º 43/SM/DRU/DGOU/12, 
constantes no processo com o n.º 47685/RC: 
 
As taxas devidas pela emissão do aditamento ao alvará de 
loteamento, TMU e Compensação pela área de cedência 
para equipamento de utilização coletiva em falta, 
imputáveis a cada lote, devem ser pagas, individualmente, 
pelos respetivos proprietários no ato da emissão da 
admissão da comunicação prévia de construção ou 
legalização, num período de um ano a contar da data da 
emissão do aditamento, sem prejuízo da sua exigência a 
qualquer momento pela Câmara Municipal de Odivelas, 
nos casos em que aquela não tenha sido emitida por 
inércia na apresentação dos projetos ou elementos 
necessários à sua comunicação prévia, de acordo com o 
proposto na informação constante a fls.5144, de 07-05-12. 
Esta condição, sem prejuízo que a taxa geral seja paga 
antes da emissão do aditamento ao alvará de loteamento, 
carece da deliberação da Assembleia Municipal. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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PLANO DE AÇÃO SOCIAL E TRANSPORTES ESCOLARES 
 
 
 

CARTÃO JOVEM CIDADÃO - REGULAMENTO 
 
 
 

CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE - REGULAMENTO 
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Plano de Ação Social e Transportes Escolares 
 

O Plano de Ação Social e Transportes Escolares estabelece e enquadra os critérios e as 

condições de acesso e de atribuição dos apoios municipais, previstos no âmbito da Ação Social 

Escolar e dos Transportes Escolares a implementar pela Câmara Municipal de Odivelas a partir 

do ano letivo 2012/2013. 

 

Este plano tem por base o enquadramento normativo e legal em vigor, na área da educação e 

surge da necessidade de uniformizar os critérios e os procedimentos de atribuição de apoios 

socioeducativos e transportes escolares de modo a garantir uma maior eficácia na 

implementação das medidas da Ação Social Escolar e uma resposta social mais equitativa. 

 

Considerando : 

- O princípio da universalidade, obrigatoriedade e gratuitidade do ensino básico, preconizados 

pela Constituição da República e pela Lei de Bases do Sistema Educativo (Lei n.º 46/86 de 14 

de agosto); 

 

- O regime geral da educação pré-escolar, estabelecido na Lei-Quadro n.º 5/97 de 10 de 

fevereiro e o princípio da comparticipação do Estado nas componentes de apoio à família, de 

acordo com as condições socioeconómicas das famílias e o Decreto-Lei n.º 147/97 de 11 de 

junho que define o regime jurídico do desenvolvimento da educação pré-escolar; 

 

- O Acordo de Cooperação celebrado entre a Câmara Municipal de Odivelas, a Direção 

Regional de Educação de Lisboa e Vale do Tejo e o Instituto de Segurança Social, I.P. - Centro 

Distrital de Lisboa, o qual estabelece as condições de financiamento e participação da Câmara 

Municipal no programa e que tem por base o Programa de Expansão e Desenvolvimento na 

Educação Pré-Escolar e os princípios consagrados no protocolo de cooperação de 28 de julho 

de 1998, celebrado entre o Ministério da Educação, o Ministério do Trabalho e Solidariedade e 

a Associação Nacional de Municípios Portugueses; 

 

- A transferência de atribuições e competências em matéria de Ação Social e Transportes 

Escolares para os municípios, previstas na Lei n.º159/99 de 14 de setembro e na Lei n.º169/99 

de 18 de setembro e respetiva legislação de desenvolvimento (Lei nº 13/2006 de 17 de abril, 

Portaria n.º181/86 de 6 de maio, Decreto-Lei n.º299/84 de 5 de setembro, Decreto-Lei n.º 399-

A/84 de 28 de dezembro e no Decreto-Lei n.º144/2008 de 28 de julho);  

 

- O regime de escolaridade obrigatória para as crianças e jovens que se encontram em idade 

escolar estabelecido na Lei n.º 85/2009, de 27 de agosto que altera  o Decreto-Lei n.º 301/93, 

de 31 de agosto; 
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- A definição de apoios especializados a prestar na educação pré-escolar e nos ensinos básico 

e secundário da rede pública, particular e cooperativo, destinados aos alunos com 

necessidades educativas especiais, regulamentado pelo Decreto-Lei nº 3/2008 de 7 de janeiro; 

 

- A atribuição e o funcionamento das medidas de Ação Social Escolar, enquanto modalidades 

de apoio e complemento educativo, previstas no Decreto-Lei n.º 55/2009 de 2 de março, da 

responsabilidade e competência partilhada entre a administração central e os municípios; 

 

- A definição dos escalões de apoio de acordo com o posicionamento do agregado familiar por 

referência ao abono de família efetuada em regulamento próprio Decreto-Lei n.º 176/2003 de 2 

de agosto, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.ºs 41/2006 de 1 de fevereiro, 

87/2009 de 28 de maio, 245/2008 de 18 de dezembro, 201/2009 de 28 de agosto, 70/2010 de 

16 de junho e 116/2010 de 22 de outubro; 

 

Partindo destes pressupostos, tendo presente os princípios gerais da equidade, da 

discriminação positiva e da solidariedade social, bem como a realidade socioeconómica das 

famílias e da população escolar do Município de Odivelas, a promoção de medidas de apoio e 

complemento socioeducativo, a definição de um Plano de Ação Social e de Transportes 

Escolares  afigura-se como um instrumento fundamental, para a simplificação do processo de 

identificação das modalidades de apoio. 

 

 Objetivos 

� Promover medidas de discriminação positiva e de combate à exclusão social; 

� Promover a igualdade de oportunidades no acesso e sucesso escolar; 

� Promover medidas de discriminação positiva face à integração das crianças e jovens com 

deficiência; 

� Prevenir o insucesso e o abandono escolar; 

� Assegurar a progressiva gratuitidade do ensino básico; 

� Integrar as políticas sociais articulando-as com as políticas de Apoio à Família; 

� Uniformizar as medidas de ação social escolar para as crianças que frequentam a 

educação pré-escolar e os alunos do ensino básico, secundário e profissional. 
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Modalidades de Apoio 

I. Apoios Socioeducativos:  

a) Auxílios Económicos  – Consiste na atribuição de apoio aos alunos que frequentem as 

escolas do 1.º ciclo do ensino básico do Concelho, cuja situação socioeconómica determina a 

necessidade de comparticipação das despesas com a aquisição de material escolar, recurso 

essencial para o prosseguimento da escolaridade; 

 

b) Tecnologias de Apoio  – Consiste na atribuição de um subsídio aos alunos que frequentem 

as escolas do 1.º ciclo do ensino básico do Concelho destinado a comparticipar a aquisição de 

dispositivos facilitadores de aprendizagem, com vista a melhorar a funcionalidade e a reduzir a 

incapacidade dos alunos com Necessidades Educativas Especiais. 

 

II. Refeições Escolares  – Traduz-se na oferta do serviço de três refeições diárias (pequeno-

almoço, almoço e lanches) saudáveis, equilibradas e adequadas às necessidades da 

população escolar em refeitórios escolares e, na comparticipação do custo das refeições de 

acordo com, a situação socioeconómica dos agregados familiares, das crianças e alunos que 

frequentem os estabelecimentos de ensino do 1.º ciclo e do pré-escolar da rede pública do 

Concelho de Odivelas; 

 

III. Prolongamento de Horário na Educação Pré-Escol ar na Componente de Apoio à 

Família  – Traduz-se na comparticipação do custo da mensalidade, paga pelas famílias, para as 

crianças frequentarem os prolongamentos de horário na educação pré-escolar, através de 

atividades pedagogicamente adequadas e complementares das aprendizagens ministradas no 

contexto educativo, permitindo a organização de horários ajustados às necessidades das 

famílias, tendo tem por base a situação socioeconómica dos agregados familiares; 

 

IV. Transportes Escolares  – Consiste na oferta do serviço de transporte escolar, aos alunos 

que frequentem o ensino básico, secundário e profissional no estabelecimento de ensino mais 

próximo da sua área de residência, e, cuja distância se situe a mais de 4Km (com refeitório) e 

3Km (sem refeitório), calculado a partir do percurso mais curto por estrada entre a residência e 

a escola. 
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ANEXO I 

Normas dos Apoios Socioeducativos 

 
I 

(Do Objeto) 

As presentes Normas regulam as condições de atribuição de subsídios de Auxílios Económicos 

e de Tecnologias de Apoio. 

 

II 

(Da Natureza) 

1.  O apoio em Auxílios Económicos traduz-se na atribuição de um subsídio pecuniário 

destinado a comparticipar anualmente a aquisição do Material Escolar para os alunos 

carenciados; 

 

2. O apoio em Tecnologias de Apoio, traduz-se na atribuição de um subsídio destinado a 

comparticipar anualmente a aquisição de dispositivos facilitadores da funcionalidade e 

redutores da incapacidade dos alunos carenciados com Necessidades Educativas Especiais 

(NEE), com programa educativo individual, definido nos termos do Decreto-Lei n.º 3/2008 de 7 

de janeiro; 

 

3. São considerados para efeitos de atribuição do apoio em Tecnologias de Apoio, os recursos 

pedagógicos de apoio complementar, devidamente identificados e justificados no programa 

educativo individual do aluno, definido pela equipa de Educação Especial; 

 

III 

(Dos Destinatários) 

1.  São destinatários dos Auxílios Económicos os alunos do 1º ciclo do ensino básico da rede 

pública do Concelho de Odivelas, cujos agregados familiares são considerados carenciados; 

 

2. São ainda destinatários do subsídio de Auxílios Económicos os alunos carenciados do 1º 

ciclo do ensino básico da rede pública do Concelho de Odivelas, com NEE e com programa 

educativo individual, e cuja necessidade educativa especial permita a utilização da 

generalidade dos materiais considerados para efeitos da comparticipação na aquisição do 

Material Escolar;  

 

3. São destinatários das Tecnologias de Apoio os alunos carenciados do 1º ciclo do ensino 

básico, com NEE e com programa educativo individual, que frequentem modalidades 
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específicas de educação, e cuja necessidade educativa especial implique a utilização de 

materiais específicos facilitadores de aprendizagens positivas. 

 

IV 

(Dos Escalões de Apoio) 

1. O escalão de apoio para atribuição dos auxílios económicos dos alunos que frequentam o 

1º ciclo do ensino básico é determinado pelos escalões de apoio que são definidos de acordo 

com o posicionamento dos agregados familiares para efeitos de atribuição do abono de família: 

a) Escalão A 

i. Alunos cujos agregados familiares se encontrem no 1º escalão para efeitos de 

abono de família;  

ii. Alunos com NEE e com programa educativo individual, cujos agregados 

familiares se encontrem incluídos no 1º e 2º escalões de atribuição de abono 

de família, e cuja necessidade educativa especial permita a utilização da 

generalidade dos materiais considerados para efeitos da comparticipação na 

aquisição do Material Escolar (neste caso não usufruem da modalidade de 

apoio tecnologias de apoio) 

b) Escalão B – Alunos cujos agregados familiares se encontrem no 2.º escalão para 

efeitos de abono de família; 

 

2. O escalão de apoio para atribuição das tecnologias de apoio aos alunos com Necessidades 

Educativas Especiais de caráter permanente, com programa educativo individual que 

frequentam modalidades específicas de educação no 1º ciclo do ensino básico e cuja 

necessidade educativa especial implique a utilização de materiais específicos facilitadores de 

aprendizagens positivas, é determinado pelos escalões de apoio que são definidos de acordo 

com o posicionamento dos agregados familiares para efeitos de atribuição do abono de família: 

a) Escalão A – alunos cujos agregados familiares se encontrem no 1.º e 2º escalão para 

efeitos de abono de família; 

 

 

V 

(Das Candidaturas) 

1. A candidatura aos apoios sócio Educativos é efetuada nos agrupamentos de escolas 

através do preenchimento e entrega dos Formulários de Candidatura, enviada pela 

Municipal de Odivelas, a partir da data de início das matrículas nos estabelecimentos de 

ensino; 

 

2. Os formulários de candidatura encontram-se, igualmente, disponíveis no Site da Câmara 

Municipal de Odivelas em www.cm-odivelas.pt; 
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3.  Os agrupamentos de escolas responsabilizam-se por efetuar a respetiva e atempada 

divulgação das condições de candidatura aos potenciais destinatários dos apoios sócio 

educativos, bem como do resultado do processo de candidatura; 

 

4. Os Formulários deverão, após o devido preenchimento ser entregues nos Serviços de 

Ação Social Escolar (SASE), serviço a quem compete a instrução do processo de 

candidatura, tendo por base a análise da condição socioeconómica do agregado familiar 

dos alunos, nos termos da legislação em vigor. 

 

5. Os Formulários de Candidatura acompanhados dos respetivos comprovativos (cópia do 

documento emitido pelo serviço competente da Segurança Social ou, quando se trate de 

trabalhador da Administração Pública, pelo serviço processador) da situação 

socioeconómica do agregado familiar, constituem parte integrante do processo individual 

do aluno, pelo que deverão ficar arquivados no SASE do agrupamento de escolas; 

 

6. As candidaturas ao subsídio em tecnologias de apoio deverão ser acompanhadas por uma 

justificação formal por parte do núcleo de ensino especial, com a indicação expressa dos 

materiais a utilizar, sem a qual a candidatura será considerada sem efeito. 

 

7. Após receção e validação das candidaturas pelo SASE, os agrupamentos de escolas 

enviarão à Câmara Municipal de Odivelas em suporte digital (geral@cm-odivelas.pt) o 

formulário específico de apoio devidamente preenchido; 

 

8. A receção das candidaturas é precedida pela confirmação das mesmas pelos serviços da 

Câmara Municipal de Odivelas, após a qual é efetuado o processamento do respetivo 

apoio socioeducativo pela Câmara Municipal de Odivelas, sendo remetida uma listagem 

em formato digital ao agrupamento de escolas por modalidade de apoio, com os alunos 

incluídos. 

 

9. O prazo limite para a receção das candidaturas aos apoios socioeducativos, nos 

agrupamentos de escolas, termina a 15 de setembro; 

 

10.  Os Formulários específicos devidamente preenchidos deverão dar entrada na Câmara 

Municipal de Odivelas até 30 de setembro; 

 

11.  Considerando as mobilidades que ocorrem no sistema educativo durante o 1º período 

letivo, estabelece-se um prazo suplementar de candidatura a decorrer entre 30 de 

setembro e 15 de novembro. 
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VI 

(Das Comparticipações Financeiras) 

1. O valor do subsídio de auxílios económicos destinado à aquisição de material escolar, a 

atribuir aos alunos é definido anualmente em Despacho do Ministério da Educação, de 

acordo com o escalão de apoio considerado da seguinte forma: 

a) Escalão A – comparticipação de 100% sobre o valor fixado anualmente; 

b) Escalão B – comparticipação de 50% sobre o valor fixado anualmente para o 

escalão A 

 

2. O valor do subsídio destinado a comparticipar a aquisição de tecnologias de apoio, a atribuir 

aos alunos com NEE, é fixado anualmente pela Câmara Municipal de Odivelas, tendo 

como referência o cálculo do valor médio dispendido com a atribuição de auxílios 

económicos (auxílios económicos e manuais escolares). 

 

3. Os valores dos subsídios relativos aos auxílios económicos e tecnologias de apoio são 

transferidos para os agrupamentos de escolas, mediante as candidaturas validadas, de 

acordo com o número de alunos e o escalão de apoio em que o agregado familiar se 

insere, cujas informações de pagamento são processadas pela CMO nos meses de 

Outubro e Dezembro para o ano letivo em curso. 

 

4. Após receção da verba e da mesma ter sido entregue ao Encarregado de Educação, para 

efeitos de atribuição dos subsídios de Auxílios Económicos e Tecnologias de Apoio, deverá 

ser remetida cópia dos recibos de entrega de verba/compra, com assinatura do 

Encarregado de Educação e da Tesouraria do Agrupamento de Escolas. 

 

5. Os valores não reclamados pelos encarregados de educação deverão ser devolvidos à 

Câmara Municipal de Odivelas, ao cuidado do Tesoureiro da Câmara Municipal, com 

listagem nominal dos alunos que não efetuaram o levantamento da verba, bem como por 

estabelecimento de ensino e ano de escolaridade, bem como escalão de apoio e montante 

atribuído por aluno.  
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ANEXO II 

REFEIÇÕES ESCOLARES  
 

I 

(Do Objeto) 

As presentes normas regulam as condições de acesso à componente de apoio à família, na 

vertente de refeições escolares aos alunos do pré-escolar e, no âmbito do programa de 

generalização das refeições, ao 1.º ciclo do ensino básico da rede pública. 

 

II 

(Da Natureza) 

1.  O apoio alimentar traduz-se no fornecimento de 3 refeições diárias (pequeno-almoço, 

almoço e lanche) a todos os alunos que frequentam as escolas do 1.º ciclo do ensino básico 

e dos jardins de infância da rede pública do Concelho, independentemente das condições 

socioeconómicas dos seus agregados familiares;  

 

1. A refeição é fornecida mediante a apresentação da senha de refeição, adquirida semanal, 

quinzenal ou mensalmente, diretamente à empresa, que fornece o serviço, em horário a 

definir pelo estabelecimento de ensino, para o efeito; 

 

2. As ementas são elaboradas pela Câmara Municipal de Odivelas, por uma técnica de 

nutrição, de acordo com as orientações do Ministério da Educação, Direção Geral de 

Desenvolvimento Curricular e do Documento “Educação Alimentar em Meio Escolar – 

referencial para uma oferta alimentar saudável”; 

 

3. A ementa é semanal (com repetição após 6 semanas) não devendo ser alterada, salvo em 

situações excecionais e por motivos não imputáveis à entidade adjudicante, sendo que as 

mesmas deverão se articuladas com a Câmara Municipal de Odivelas e coordenação de 

estabelecimento; 

 

4. Questões relacionadas com a qualidade e quantidade das refeições e o funcionamento do 

serviço deverão ser encaminhadas para a Coordenação de Estabelecimento de Ensino, 

que as articulará com o serviço competente da Câmara Municipal de Odivelas; 

 

5. O refeitório escolar encontra-se encerrado nas interrupções letivas e férias escolares para 

os alunos do 1.º ciclo do ensino básico e para as crianças do pré-escolar que não 

frequentam o prolongamento de horário na componente de apoio à família; 
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6. O refeitório escolar poderá funcionar durante o mês de agosto, sendo que o serviço de 

refeições não é comparticipado pela Câmara Municipal de Odivelas. 

 

III  

(Dos Destinatários) 

Todos os alunos dos estabelecimentos de ensino do 1.º ciclo do ensino básico e jardins de 

infância da rede pública do Concelho de Odivelas. 

 

IV  

(Dos Escalões de Apoio) 

1. Os escalões de apoio são definidos de acordo com o posicionamento dos agregados 

familiares para efeitos de atribuição do abono de família: 

c) Escalão A – alunos cujos agregados familiares se encontrem no 1.º escalão para 

efeitos de abono de família; 

d) Escalão B – Alunos cujos agregados familiares se encontrem no 2.º escalão para 

efeitos de abono de família; 

e) Escalão C – Alunos cujos agregados familiares se integrem nos restantes escalões 

para efeitos de atribuição de abono de família. 

2. De acordo com a legislação vigente os alunos com Necessidades Educativas Especiais do 

pré escolar e 1.º ciclo do ensino básico poderão usufruir do serviço de refeições de forma 

gratuita, independentemente da condição sócio-económica do seu agregado familiar e/ou do 

posicionamento do agregado familiar por referência ao abono de família, tendo apenas que 

preencher o respetivo formulário de apoio. 

 

V 

(Das Candidaturas) 

1. A candidatura aos Refeitórios Escolares é efetuada nos Agrupamentos de escolas 

através do preenchimento e entrega dos Formulários de Candidatura enviadas pela 

Câmara Municipal de Odivelas. 

  

2. Os formulários de candidatura encontram-se, igualmente, disponíveis no Site da 

Câmara Municipal de Odivelas em www.cm-odivelas.pt; 

 

3. Os agrupamentos de escolas responsabilizam-se por efetuar a respetiva e atempada 

divulgação das condições de candidatura aos potenciais destinatários dos apoios em 

refeitórios escolares, bem como do resultado do processo de candidatura; 

 

4. Os Formulários deverão, após devido preenchimento, ser entregues nos Serviços de 

Ação Social Escolar (SASE), serviço a quem compete a instrução do processo de 
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candidatura, tendo por base a análise da condição socioeconómica do agregado 

familiar dos alunos, nos termos da legislação em vigor. 

 

5. Os Formulários de Candidatura acompanhados dos respetivos comprovativos (cópia do 

documento emitido pelo serviço competente da Segurança Social ou, quando se trate 

de trabalhador da Administração Pública, pelo serviço processador) da situação 

socioeconómica do agregado familiar, constituem parte integrante do processo 

individual do aluno, pelo que deverão ficar arquivados no SASE do agrupamento de 

escolas; 

 

6. Após receção e validação das candidaturas pelo SASE, os agrupamentos de escolas 

enviarão à Câmara Municipal de Odivelas em suporte digital (geral@cm-odivelas.pt) o 

formulário específico de apoio devidamente preenchido; 

 

7. A receção das candidaturas é precedida pela confirmação das mesmas pelos serviços 

da Câmara Municipal de Odivelas, após a qual será remetida uma listagem em formato 

digital ao agrupamento de escolas com os alunos incluídos, por escalão e nível de 

ensino. 

 

8. A listagem atualizada será entregue pelo Estabelecimento de Ensino à responsável da 

empresa adjudicatária do serviço de refeições na unidade, para efeitos de aquisição de 

senhas de refeição. 

 

9. A inclusão dos alunos para efeitos dos apoios nas refeições poderá ser solicitada no 

decorrer de todo o ano letivo, sendo apenas necessário que os encarregados de 

educação procedam à inscrição do aluno junto dos serviços de SASE do agrupamento 

de escolas, entregando a documentação obrigatória e preenchendo o formulário 

respetivos para o feito. 

 

10. A integração dos alunos num determinado escalão de apoio pelos Agrupamentos de 

Escolas, só é considerada válida a partir da data de homologação pela Câmara 

Municipal de Odivelas, pelo que aquisição da respetiva senha só terá efeitos nessa 

data, não havendo lugar a devolução de qualquer verba.  

 

VI 

(Das Comparticipações Financeiras) 

1. A Câmara Municipal de Odivelas comparticipa todas as refeições fornecidas em refeitórios 

escolares, sendo que a comparticipação no custo da refeição tem subjacente a diferença entre 

o valor real da refeição e o preço a pagar pelos alunos, fixado anualmente pela Câmara 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
 

 
Ano XIII - N.º 10 – 29 de maio de 2012 - Anexo 

11 
 

Municipal de Odivelas, em conformidade com o diploma legal publicado pelo Ministério da 

Educação; 

 

2. Comparticipação das famílias: 

Escalão A – isenção do pagamento da refeição; 

Escalão B – pagamento de 50% do valor fixado para aquisição da senha de refeição; 

Escalão C – pagamento do valor fixado para aquisição da senha de refeição. 

 

3. Comparticipação da Câmara Municipal de Odivelas: 

Escalão A – pagamento do valor real da refeição; 

Escalão B – pagamento da diferença entre o valor real da refeição e o valor pago pelo 

aluno, nos termos estabelecidos da alínea b) do número anterior, para o Escalão B; 

Escalão C – pagamento da diferença entre o valor real da refeição e o valor pago pelo 

aluno, nos termos estabelecidos da alínea b) do número anterior, para o Escalão C. 
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ANEXO III 

Normas de Funcionamento do Prolongamento de Horário  

Componente de Apoio à Família (CAF) – Educação Pré- escolar 
 

I 

(Disposição Introdutória) 

1. A educação pré-escolar é considerada a primeira etapa da educação básica no processo de 

educação ao longo da vida, sendo complementar da ação educativa da família, com a qual 

deve estabelecer estreita relação, favorecendo a formação e o desenvolvimento equilibrado da 

criança, tendo em vista a sua plena inserção na sociedade como ser autónomo, livre e 

solidário. 

 

2. A vertente prolongamento de horário, na Componente de Apoio à Família (CAF) na 

educação pré-escolar, traduz-se na oferta de atividades de animação e acompanhamento das 

crianças que frequentam os estabelecimentos de educação pré-escolar da rede pública, antes 

e depois das atividades letivas e durante as interrupções letivas, de forma a assegurar um 

horário adequado às necessidades das famílias. 

 

3. A Componente de Apoio à Família na educação pré-escolar é comparticipada pelo Estado e 

pelas famílias de acordo com as condições socioeconómicas do agregado familiar, com o 

objetivo de promover a igualdade de oportunidades. 

 

4. Ao longo do tempo, a Câmara Municipal de Odivelas, tem vindo a dar especial atenção ao 

aprofundamento das parcerias com os diferentes Agentes Educativos, no sentido de responder 

de forma eficaz às necessidades socioeducativas dos alunos e das famílias, rentabilizando 

sinergias e recursos. 

 

II 

(Dos Objetivos) 

No prolongamento de horário da Componente de Apoio à Família pretende-se: 

1. Adaptar os tempos de permanência das crianças no jardim-de-infância às 

necessidades das famílias e, simultaneamente garantir que as atividades sejam 

pedagogicamente ricas. 

 

2. Assegurar o acompanhamento e promover a ocupação das crianças antes e/ ou depois 

das atividades educativas, em cada período letivo e/ ou durante os períodos de 

interrupção letiva, num período máximo de 11 meses por ano. 
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III 

(Dos Destinatários) 

São destinatários do serviço de prolongamento de horário as crianças com idades 

compreendidas entre os 3 anos e a idade de ingresso no 1º ano do 1º ciclo do ensino básico, 

que frequentem os estabelecimentos de educação pré-escolar da rede pública do Concelho de 

Odivelas. 

 

IV 

(Da Candidatura) 

1. Podem candidatar-se à gestão do serviço de prolongamento de horário os Agrupamentos de 

Escolas da rede pública do Concelho de Odivelas, as Associações de Pais e Encarregados de 

Educação e as IPSS’S. 

 

2. Nas situações em que os Agrupamentos de Escolas não se candidatem como entidades 

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

 

3. A entidade gestora poderá prestar diretamente o serviço de prolongamento de horário ou 

estabelecer parcerias com entidades terceiras para esse fim. 

 

4. As entidades gestoras responsabilizam-se, entre outros, pela implementação e 

desenvolvimento do prolongamento de horário, de acordo com as necessidades das famílias e 

a capacidade dos equipamentos escolares. 

 

5. A Câmara Municipal de Odivelas constitui-se como entidade promotora, competindo-lhe, 

entre outros, comparticipar financeiramente esta vertente da CAF, nos termos estabelecidos no 

Protocolo de Cooperação celebrado entre o Ministério da Educação, o Ministério do Trabalho e 

Solidariedade e a Associação Nacional de Municípios, de modo a viabilizar a frequência de 

todas as crianças. 

 

6. A Câmara Municipal de Odivelas, enquanto entidade promotora, realizará o controlo 

financeiro do Programa, em estreita colaboração com todos os parceiros envolvidos.  

 

V 

(Da Organização e funcionamento) 

1. Sem prejuízo da normal duração semanal e diária das atividades educativas na educação 

pré-escolar, a CAF desenvolve-se obrigatoriamente até às 17h30, podendo a oferta de 

atividades ser extensível ao período que antecede o início das atividades educativas no jardim-

de-infância. 
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2. A oferta da CAF poderá organizar-se durante os períodos letivos, entre as 7h30/ 9h00 e as 

15h30/ 19h00, e nas interrupções letivas, entre as 7h30 e as 19h00.  

 

3. Em caso de necessidade das famílias poderá haver flexibilização do horário estabelecido no 

ponto anterior, devendo este ser comunicado aos encarregados de educação no início do ano 

letivo.  

 

4. A planificação das atividades de animação e apoio a desenvolver no âmbito da CAF, 

deverão ter em conta as necessidades das famílias, o Plano Anual de Atividades, o Projeto 

Educativo do Estabelecimento de Educação, as Normas de Funcionamento da CAF, e são da 

responsabilidade dos órgãos competentes dos Agrupamentos de Escolas, em parceria com a 

entidade gestora. 

 

5. A planificação da CAF deve ser comunicada aos encarregados de educação no momento 

da inscrição, sendo que a inscrição dos seus educandos nas atividades é facultativa. Todavia, 

verificando-se a inscrição, a frequência é obrigatória. 

 

6. A planificação da oferta das atividades da CAF deve envolver obrigatoriamente as 

educadoras titulares dos grupos, e deve ter em conta os recursos físicos e humanos existentes.  

 

7. Na ausência de instalações que estejam exclusivamente destinadas à CAF, devem ser 

mobilizados todos os espaços existentes nas instalações escolares, sendo que as salas de 

atividades de animação e apoio à família, deverão preferencialmente ter uma frequência 

mínima de 15 crianças e máxima de 25. 

 

8. A abertura, o fecho, a limpeza das instalações e a vigilância dos recreios, é da 

responsabilidade da entidade gestora da CAF, em articulação com os Agrupamentos de 

Escolas, quando estes não se apresentem como entidade gestora. 

 

9. Compete à entidade gestora a disponibilização do material didático e de desgaste rápido, 

necessário à viabilização das atividades no âmbito das CAF. 

 

10.  Compete aos educadores titulares de grupo assegurar a supervisão pedagógica e o 

acompanhamento da execução das atividades de animação de apoio à família. 

 

11.  A monitorização, acompanhamento e avaliação do Programa de CAF, é da 

responsabilidade da Câmara Municipal de Odivelas em parceria com os Agrupamentos de 

Escolas e as entidades gestoras. 
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VI 

(Dos Escalões de Apoio) 

1. Os escalões de apoio são definidos de acordo com o posicionamento dos agregados 

familiares para efeitos de atribuição do abono de família: 

a) Escalão A – Alunos cujos agregados familiares se encontrem no 1.º escalão para 

efeitos de abono de família; 

b) Escalão B – Alunos cujos agregados familiares se encontrem no 2.º escalão para 

efeitos de abono de família; 

c) Escalão C – Alunos cujos agregados familiares se integrem nos restantes escalões 

para efeitos de atribuição de abono de família. 

 

2. Para efeitos de atribuição do escalão de apoio, será considerado o posicionamento do 

agregado familiar no escalão de rendimento atribuído nas restantes modalidades de apoio 

previstas no Plano de Ação Social e Transportes Escolares. 

 

3. Em caso de dúvida sobre o posicionamento dos agregados familiares nos escalões de 

rendimentos, cabe ao Agrupamento de Escolas desenvolver as diligências necessárias ao 

apuramento da condição socioeconómica das famílias, bem como prevenir e corrigir situações 

de usufruto indevido. 

 

4. Os casos excecionais, e não previstos, deverão ser analisados individualmente no 

Agrupamento de Escolas, por referência ao enquadramento normativo em vigor, sujeitos a 

aprovação por parte dos serviços competentes da Câmara Municipal de Odivelas. 

 

VII 

 (Das Comparticipações Financeiras) 

1. A Câmara Municipal de Odivelas comparticipa o custo da mensalidade do Prolongamento 

de Horário na educação pré-escolar, a todas as crianças que frequentem os estabelecimentos 

de educação pré-escolar da rede pública do concelho, sendo os montantes correspondentes 

transferidos para as entidades gestoras da CAF. 

 

2. A Câmara Municipal de Odivelas comparticipa a diferença entre o valor máximo de 

referência mensal de €75,00 por criança, estabelecido pela Câmara Municipal para o custo do 

serviço, e o valor a pagar pelas crianças em função dos 3 escalões de apoio definidos em 

função do posicionamento do agregado familiar para efeitos de atribuição do abono de família. 

 

3. Comparticipação da família (por criança): 

a) Escalão A – comparticipação de 0% do valor máximo de referência; 
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b) Escalão B – comparticipação de 35% do valor máximo de referência; 

c) Escalão C – comparticipação de 75% do valor máximo de referência; 

 

4. Comparticipação da Câmara Municipal de Odivelas (por criança): 

a) Escalão A: comparticipação de 100% do valor máximo de referência; 

b) Escalão B: comparticipação de 65% do valor máximo de referência; 

c) Escalão C: comparticipação de 25% do valor máximo de referência; 

 

5. A Câmara Municipal de Odivelas procederá à transferência de verbas, para as entidades 

gestoras, em três tranches, no início de cada período letivo, tendo por base o número de 

crianças inscritas na CAF e respetivos escalões de apoio. 

 

6. Sempre que o custo do serviço exceda o valor máximo de referência mensal, a diferença 

será integralmente suportada pelas famílias; 

 

7. A entidade gestora efetuará a entrega da listagem com comprovativos dos valores auferidos 

pelos encarregados de educação na CAF, até 30 dias após o final de cada período letivo a que 

diz respeito a transferência da Câmara Municipal de Odivelas, a fim de se proceder a eventuais 

acertos e transferências subsequentes. 

 

8. A entidade gestora deverá arquivar em processo próprio toda a documentação respeitante à 

CAF, nomeadamente, comprovativos de frequência das crianças e dos pagamentos das 

famílias. 

 

VIII 

 (Das Inscrições) 

1. A Câmara Municipal de Odivelas disponibilizará os formulários de candidatura a todos os 

agrupamentos de escolas, a partir da data de início das matrículas nos estabelecimentos de 

educação e ensino. 

 

2. Os formulários de candidatura encontram-se, igualmente, disponíveis no Site da Câmara 

Municipal de Odivelas, em www.cm-odivelas.pt. 

 

3. Os agrupamentos de escolas responsabilizam-se por efetuar de forma atempada a 

divulgação das condições de inscrição aos potenciais interessados, bem como o resultado do 

processo de candidatura. 

 

4. Os encarregados de educação interessados na frequência dos seus educandos na CAF, 

deverão formalizar a sua inscrição através do preenchimento e entrega dos Formulários de 
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Candidatura, que deverão ser solicitados nos Serviços de Ação Social Escolar (SASE), nos 

Agrupamentos de Escolas ou nos Estabelecimentos de Educação e a quem compete a 

instrução do processo de candidatura, tendo por base a análise da condição socioeconómica 

do agregado familiar dos alunos, nomeadamente o posicionamento do agregado familiar nos 

escalões de rendimento para a atribuição do abono de família. 

 

5. Os formulários de candidatura acompanhados dos respetivos comprovativos, da situação 

socioeconómica do agregado familiar (cópia do documento emitido pelo serviço competente da 

Segurança Social ou, quando se trate de trabalhador da Administração Pública, pelo serviço 

processador), constituem parte integrante do processo individual do aluno, pelo que deverão 

ficar arquivados no SASE do Agrupamento de Escolas. 

 

6. Após receção e validação das candidaturas pelo SASE, os Agrupamentos de Escolas 

enviarão à Câmara Municipal de Odivelas, em suporte digital (através do e-mail: geral@cm-

odivelas.pt), o formulário específico de apoio devidamente preenchido, de acordo com os 

prazos de candidatura. 

 

IX 

 (Do Processo de Candidatura) 

As candidaturas no âmbito da CAF, na vertente prolongamento de horário, serão apresentadas 

preferencialmente pelos Agrupamentos de Escolas, por Estabelecimento de Educação Pré-

Escolar, até 30 dias após a data da abertura das candidaturas, junto da Câmara Municipal de 

Odivelas, mediante: 

 

1) Envio dos formulários específicos de apoio. 

2) Planificação das atividades de animação no âmbito da CAF, que deverá contemplar:  

a. Planificação da atividade 

b. Horário de funcionamento e carga horária 

c. Espaços/ local de funcionamento 

d. Recursos humanos afetos 

e. Modelo de supervisão e acompanhamento das atividades 

f. Número de alunos por grupo 

3) Apresentação dos Acordos de Colaboração celebrados entre a entidade gestora e o 

respetivo Agrupamento de Escolas, nas situações em que o Agrupamento de Escolas 

não se venha a constituir como entidade gestora, que deverá contemplar: 

a. Planificação da atividade 

b. Horário de funcionamento 

c. Espaços/ local de funcionamento 

d. Recursos humanos afetos 
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e. Modelo de supervisão e acompanhamento das atividades 

f. Número de alunos por grupo 

g. Responsabilidades das partes. 

 

X 

(Situações Omissas) 

As situações omissas, não previstas nas presentes Normas, e que necessitem de ser supridas, 

serão analisadas e resolvidas, pontualmente, pela Câmara Municipal de Odivelas. 
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ANEXO IV 

TRANSPORTES ESCOLARES  
 

De acordo com o disposto na Lei nº 169/99, de 18 de setembro, alterada pela Lei nº 5-A/2012, 

de 1 janeiro, designadamente na alínea m) do nº1, do art.º 64º, compete às Câmaras 

Municipais organizar e gerir os transportes escolares. 

 

Nesse sentido, e em cumprimento do Decreto-Lei nº 299/84, de 5 de setembro, sendo 

competência das Autarquias garantir o serviço de transporte aos alunos do ensino básico, 

secundário ou profissional (oficial/ particular e/ou cooperativo com contrato de associação e 

paralelismo pedagógico) é objetivo da Câmara Municipal de Odivelas, com a criação das 

presentes Normas, definir e clarificar procedimentos no âmbito da organização dos processos 

de candidaturas aos transportes escolares, nomeadamente no que diz respeito aos apoios 

definidos pela legislação em vigor, bem como os apoios concedidos por opção do Município. 

 

I 

(Âmbito do Serviço de Transporte Escolar) 

É da competência da Câmara Municipal de Odivelas a oferta de um serviço de transporte 

escolar entre o local de residência dos alunos e o local dos estabelecimentos de ensino que os 

alunos que frequentam o ensino básico, secundário ou profissional (oficial ou particular e 

cooperativo com contrato de associação e paralelismo pedagógico), quando residam a mais 

de 4km ou 3km dos estabelecimentos de ensino, respetivamente, com ou sem refeitório. 

 

No que concerne ao Secundário, as condições em que os alunos do ensino secundário podem 

beneficiar do serviço de transportes escolares, e em particular as regras sobre a sua eventual 

comparticipação, são definidas por despacho do membro do Governo responsável pela área da 

educação, nos termos do DL 55/2009, art.º 25º, nº 6 em vigor. 

 

 

II 

(Modalidades de Apoio e Destinatários) 

1. Será comparticipada a totalidade do valor do passe escolar (100%): 

 

a) Alunos que frequentem o ensino básico, que residam a mais de 3km ou 4Km do 

estabelecimento de ensino mais próximo (sem ou com refeitório, respetivamente), e 

abrangidos pela escolaridade obrigatória; 

 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
 

 
Ano XIII - N.º 10 – 29 de maio de 2012 - Anexo 

20 
 

b)  Alunos que frequentem o ensino básico ou profissional, com dificuldades de locomoção 

ou que necessitem de se deslocar para frequência de modalidades de educação 

especial, desde que não tenham outro apoio em transporte, e abrangidos pela 

escolaridade obrigatória; 

 

c) Alunos com necessidades educativas especiais, de carácter permanente, com programa 

educativo individual organizado nos termos do Decreto-Lei nº 3/2008, de 7 de janeiro, 

que residam a menos de 3 km do estabelecimento de ensino, bem como para os alunos 

que frequentem escolas de referência ou Unidades de Ensino Estruturado ou de Apoio 

Especializado. 

 

Por opção do Município: 

 

d) Alunos que frequentem o ensino básico, que residam a mais de 1,500Km de distância do 

estabelecimento de ensino, desde que beneficiem de Ação Social Escolar (A.S.E.) e 

abrangidos pela escolaridade obrigatória; 

 

e) Alunos que frequentem ofertas formativas específicas no âmbito do ensino básico (e.g. 

CEF, PIEF, PCA…), bem como os respetivos Estágios Profissionais sempre que os 

mesmos façam parte do Plano Curricular de Curso. 

 

2. Será comparticipado 50% do valor do passe escolar: 

 

a) Alunos que frequentem o ensino secundário ou profissional, que residam a mais de 

3km ou 4Km do estabelecimento de ensino mais próximo (sem ou com refeitório, 

respetivamente) abrangidos pela escolaridade obrigatória, desde que beneficiem de 

Ação Social Escolar; 

 

3. A título excecional a Câmara Municipal poderá conceder outros apoios em transporte: 

 

a) Alunos que, frequentam estabelecimentos de Jardim de Infância e ensino básico e 

secundário que não sejam acessíveis a pé, a partir do lugar da sua residência, e que 

não permitam utilização de transportes públicos coletivos para efeito da deslocação 

entre a residência e o estabelecimento de ensino. 
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III 

(Procedimentos e Prazos – Escolas Dentro do Concelh o) 

1 – Para os estabelecimentos de ensino básico, secundário ou profissional situadas dentro do 

concelho, os processos de candidatura, deverão ser instruídos pelos mesmos, de acordo com 

os seguintes procedimentos: 

 

a) A Câmara Municipal de Odivelas enviará a todos os estabelecimentos de ensino 

referidos em epígrafe, em formato digital, os boletins de candidatura aos Transportes 

Escolares, bem como as presentes Normas, até 15 de junho; 

 

b) O estabelecimento de ensino é responsável, no ato da matrícula e/ou renovação da 

matricula, pela divulgação atempada aos alunos, das condições de candidatura aos 

benefícios dos Transportes Escolares;  

 

c) No caso de transferência dos alunos para estabelecimentos de ensino fora do 

concelho, o estabelecimento de ensino é responsável por informar os encarregados de 

educação de que os alunos podem continuar a usufruir do apoio em Transportes 

Escolares, nos termos do artigo 4.º, das presentes Normas; 

 

d) No caso de alunos que mudem de residência e dos que não têm vaga no 

estabelecimento de ensino mais próximo, é obrigatória a junção de comprovativo de 

residência ou declaração de não vaga, consoante os casos, ao Boletim de 

Candidatura; 

 

e) O estabelecimento de ensino deverá prestar todas as informações aos candidatos e 

encarregados de educação, confirmar as informações constantes dos boletins e 

declarações, anexar obrigatoriamente cópia do comprovativo da Segurança Social em 

como os alunos são abrangidos pelo A.S.E, bem como informar os candidatos sobre o 

resultado do processo de candidatura; 

 

f) Posteriormente os boletins de candidatura serão enviados para a Câmara Municipal de 

Odivelas, através do órgão de administração e gestão do estabelecimento de ensino, 

dentro dos prazos definidos nas presentes Normas; 

 

g) A Câmara Municipal de Odivelas, de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 2º, 

avaliará as candidaturas e dará conhecimento da decisão ao estabelecimento de 

ensino; 
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h) Os estabelecimentos de ensino providenciarão a requisição das senhas de passe à 

transportadora local, ao longo do ano letivo, após receção da listagem dos alunos em 

que conste autorização para a atribuição da senha do passe; 

 

i) As requisições das senhas do passe por parte dos estabelecimentos de ensino, serão 

efetuadas de setembro a junho, extensível até julho (no caso dos Estágios 

Profissionais); 

 

j) Os estabelecimentos de ensino enviarão à Câmara Municipal de Odivelas, até dia 20 

de cada mês, o mapa de requisição e devolução de senhas; 

 

k) Os estabelecimentos de ensino não estão autorizados a efetuar a entrega dos passes 

aos alunos, sem prévia autorização da Câmara Municipal, sob pena de ficar à sua 

inteira responsabilidade o custo inerente a essas situações. 

 

2 – Prazos de receção dos processos de candidatura: 

a) Os boletins de transporte escolar deverão dar entrada nos serviços da Câmara 

Municipal de Odivelas, obrigatoriamente, até 30 de setembro para os alunos do ensino 

básico e até 30 de outubro para os alunos do ensino secundário, sob pena dos pedidos 

serem indeferidos. A partir dessa data só serão analisadas candidaturas de alunos 

transferidos para outros estabelecimentos de ensino, alunos que mudem de residência 

dentro do concelho ou alunos que frequentem cursos PIEF;  

 

b) Os boletins de transporte escolar são, obrigatoriamente, preenchidos e instruídos com 

o comprovativo de morada da residência do aluno e o comprovativo do A.S.E., ficando 

os serviços competentes do estabelecimento de ensino, responsáveis pela confirmação 

das informações prestadas, bem como, pelo cumprimento do prazo referido; 

 

c) Os boletins de transporte escolar incorretamente ou insuficientemente preenchidos 

serão devolvidos à escola para suprimento das falhas e posterior envio à Câmara 

Municipal de Odivelas, no prazo máximo de 10 dias úteis após a devolução, sob pena 

de serem indeferidos. 

 

IV 

 (Procedimentos e Prazos – Escolas Fora do Concelho ) 

1 - Para os estabelecimentos de ensino situados fora do concelho, os processos de 

candidatura deverão ser instruídos pelas Juntas de Freguesia da área de residência dos 

alunos, de acordo com os seguintes procedimentos: 
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a) A Câmara Municipal de Odivelas enviará às Juntas de Freguesia os boletins de 

candidatura aos transportes escolares, bem como as presentes Normas, até 15 de 

junho; 

 

b) Será da responsabilidade das Juntas de Freguesia: 

1. A divulgação adequada dos requisitos necessários para os alunos poderem 

beneficiar do apoio em Transportes Escolares; 

2. Informar os candidatos e encarregados de educação sobre o resultado do 

pedido efetuado; 

3. Informar os candidatos e encarregados de educação dos prazos de pagamento 

do apoio; 

4. Informar os candidatos e encarregados de educação dos documentos que 

estão obrigados a apresentar para que o pagamento referido no número anterior e 

na alínea g) possa ser realizado. 

  

c) Os Boletins, quando devidamente preenchidos pelos encarregados de educação 

e/ou alunos, confirmados pelo estabelecimento de ensino e Junta de Freguesia, serão 

enviados para a Câmara Municipal de Odivelas, dentro dos prazos definidos nas 

presentes Normas; 

 

d) A Câmara Municipal de Odivelas, de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 

2º, analisará as candidaturas e procederá à transferência de verbas para as Juntas de 

Freguesia, de acordo com as candidaturas deferidas;  

 

e) A transferência de verbas para as Juntas de Freguesia, será efetuada no final de 

cada período letivo;  

 

f) As Juntas de Freguesia deverão proceder ao pagamento dos subsídios aos alunos, 

no prazo de um mês, após a transferência das verbas, por parte da Câmara Municipal 

de Odivelas; 

  

g) No ato do pagamento do subsídio, os alunos/encarregados de educação deverão 

obrigatoriamente apresentar os documentos abaixo mencionados, sob pena do não 

pagamento dos meses em falta:  

� Recibo comprovativo da aquisição das senhas do passe; 

� Fotocópia da vinheta/senha do passe correspondentes a cada um dos meses 

que está a pagamento;  

� Declaração de frequência escolar, referente aos meses correspondentes ao 

subsídio. 
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h) A Junta de Freguesia, até dia 30 de outubro, deverá enviar um ofício à Câmara 

Municipal de Odivelas, onde conste o valor total pago aos alunos e os respetivos 

comprovativos de pagamento, com o objetivo de se proceder ao acerto de contas no 

final do ano. 

 

2 – Prazos de receção dos processos de candidatura: 

a) Os boletins de transporte escolar deverão dar entrada na Câmara Municipal de 

Odivelas, obrigatoriamente, até 30 de setembro para os alunos do ensino básico e até 

30 de outubro para os alunos do ensino secundário, sob pena de serem indeferidos; a 

partir dessa data, só serão analisadas candidaturas de alunos transferidos para outros 

estabelecimentos de ensino, alunos que mudem de residência dentro do concelho, ou 

alunos que frequentem ofertas formativas especificas para o ensino básico; 

 

b) Os boletins de transporte escolar são, obrigatoriamente, preenchidos e instruídos 

com o comprovativo da residência do aluno, o comprovativo da Segurança Social em 

como o aluno é abrangido pelo A.S.E., e no caso de alunos que não têm vaga, área de 

estudo ou curso, no estabelecimento de ensino mais próximo da residência; é 

obrigatória a junção de declaração de ausência de vaga de estabelecimento de ensino 

ao boletim de candidatura, ficando os serviços competentes da Junta de Freguesia, 

responsáveis pela confirmação das informações prestadas, bem como, pelo 

cumprimento do prazo referido; 

 

c) Os formulários incorretamente preenchidos, serão devolvidos à Junta de Freguesia 

para suprimento das falhas, e posterior envio à Câmara Municipal de Odivelas, no 

prazo máximo de 10 dias úteis após a devolução, sob pena de serem indeferidos.  

 

V 

(Empresa Transportadora) 

A empresa transportadora, aquando do envio das faturas à Câmara Municipal de Odivelas, 

juntará cópia das requisições correspondentes e discriminará o tipo de senhas, a quantidade, e 

os estabelecimentos de ensino a quem foram fornecidas.  

 

VI 

(Análise e Seleção de Candidaturas) 

1 - A Câmara Municipal de Odivelas, fará a análise e confirmação dos processos, prestando 

em tempo útil a competente informação aos estabelecimentos de ensino e às Juntas de 

Freguesia;  
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2 - O apoio em Transportes Escolares, definido no âmbito das presentes Normas, não pode ser 

acumulado com outros apoios em transporte. 

3 – Quando o estabelecimento pretendido pelo encarregado de educação ou pelo aluno não for 

aquele que serve a respetiva área de residência e neste também for oferecido o percurso 

formativo pretendido, o encarregado de educação ou o aluno suportam a expensas próprias os 

encargos ou o acréscimo de encargos que daí possam resultar, designadamente com a 

deslocação do aluno. 

 

VII 

(Reavaliação de processos de candidatura) 

Os pedidos de reavaliação dos processos de candidatura, que tenham sido indeferidos, a 

efetuar quer por parte dos estabelecimentos de ensino quer por parte dos alunos/encarregados 

de educação, deverão ser feitos no prazo máximo de 60 dias, a contar da data de envio da 

decisão ao estabelecimento de ensino/Junta de Freguesia, da não atribuição do apoio por parte 

da Câmara Municipal de Odivelas. Estes pedidos deverão ainda ser acompanhados da 

competente fundamentação/documentação. 

 

VIII 

(Situações omissas) 

 

Situações não previstas nas presentes Normas, deverão ser devidamente justificados pelos 

alunos/encarregados de educação, pelo estabelecimento de ensino, ou pela Junta de 

Freguesia, em requerimento dirigido à Sra. Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 

cabendo à Vereação com o Pelouro da Educação, após devida análise, decidir caso a caso.  

 

IX 

(Falsas declarações) 

As falsas declarações, implicarão a cessação do apoio atribuído, bem como o reembolso à 

Câmara Municipal, do montante correspondente à comparticipação indevidamente auferida por 

parte do aluno. 
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REGULAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO JOVEM CIDADÃO 
 
 
O Cartão Jovem Cidadão é uma iniciativa da Câmara Municipal de Odivelas, que visa 
proporcionar aos jovens do município um conjunto de vantagens, traduzidas num conjunto de 
descontos ao nível do comércio, serviços e indústria. 
 
Tendo em conta a política de juventude da Câmara Municipal, pretende-se que os benefícios 
resultantes do Cartão Jovem Cidadão correspondam às necessidades reais sentidas pela 
camada mais jovem da população, facilitando a sua fixação e vivência no Município.  
 
Visa-se ainda com este projeto desenvolver uma relação de preferência entre o jovem 
consumidor e o comércio dito tradicional, e ainda reforçar a motivação e consequente 
participação dos jovens em atividades de interesse de cariz social, cultural, desportivo ou outro. 
 
Considerando que as Câmaras Municipais podem apoiar ou comparticipar, pelos meios 
adequados, no apoio às atividades de interesse municipal, de natureza social, cultural, 
desportiva, recreativa ou outras e prestar apoio a estratos sociais desfavorecidos ou 
dependentes e no exercício do seu poder regulamentar próprio, previsto nas alíneas b) e c), do 
n.º 4, do artigo 64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na redação que lhe foi dada pela Lei 
n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, e ainda no artigo 241.º da Constituição da República 
Portuguesa, é elaborada a presente proposta de regulamento. 
 
 

 
Artigo 1º 
Âmbito 

 
O presente regulamento estabelece os termos, condições de acesso e utilização do Cartão 
Jovem Cidadão. 
 
 

 
Artigo 2º 
Objeto 

 
O Cartão Jovem Cidadão visa, genericamente, contribuir para a fixação e a atração dos jovens 
ao concelho de Odivelas, proporcionando-lhes, através de benefícios concretos, condições 
necessárias à sua realização pessoal e a uma ativa participação cívica. 
 
 

Artigo 3º 
Beneficiários 

 
O Cartão Jovem Cidadão, destina-se aos jovens com idades compreendidas entre os 12 e 35 
anos, inclusive, que residam, estudem ou trabalhem no concelho de Odivelas.  
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Artigo 4º 
Cartão Jovem Cidadão 

 
1. O Cartão Jovem Cidadão é pessoal e intransmissível, não podendo, em caso algum, ser 
vendido, emprestado ou cedido. 
 
2. A sua utilização por terceiros implica a sua anulação. 
 
 

Artigo 5º 
Adesão 

 
O Cartão Jovem Cidadão é requerido na Casa da Juventude da Câmara Municipal de Odivelas, 
ou na Loja do Cidadão, mediante o preenchimento de uma ficha de inscrição que consta em 
anexo, ou descarregada através do sítio oficial da Câmara Municipal de Odivelas. 
 
 

Artigo 6º 
Emissão 

 
1. Para a emissão do Cartão Jovem Cidadão é necessária a apresentação dos documentos 
referidos na alínea a) e alínea e), é ainda necessária a apresentação dos restantes, consoante 
a situação concreta do requerente: 
 
a) Fotocópia do Cartão do Cidadão, do Bilhete de Identidade ou do Título de Residência; 
b) Fotocópia do Cartão de Estudante; 
c) Comprovativo de morada ou atestado de residência; 
d) Declaração da entidade patronal; 
e) Uma fotografia atual tipo passe.  
 
2. A emissão do Cartão Jovem Cidadão é gratuita. 
 
 
 

Artigo 7º 
Validade e Caducidade 

 
O Cartão Jovem Cidadão é válido a partir do momento em que é concedido e caduca quando 
se verificar a perda da titularidade de beneficiário por algum dos motivos previstos no presente 
regulamento, ou pelo términus do projeto. 
 
 

Artigo 8º 
Benefícios 

 
1. O titular do Cartão Jovem Cidadão usufruirá de descontos no comércio, serviços e indústria, 
sitos na área do município de Odivelas e que tenham aderido ao presente projeto. 
 
2. Os descontos referidos no número anterior serão aqueles que o comerciante ou a entidade 
pública ou privada aderente estabelecer, quando celebrar Acordo com a Câmara Municipal de 
Odivelas. 
 
3. Acesso gratuito ou com desconto nas atividades culturais, recreativas e desportivas, 
organizadas pela Câmara Municipal de Odivelas, previamente anunciado. 
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Artigo 9º 
Obrigações dos Beneficiários 

 
1. Constituem obrigações dos beneficiários: 
 
a) Apresentar o Cartão Jovem Cidadão e o Cartão do Cidadão, Bilhete de Identidade ou Título 
de Residência sempre que pretendam usufruir dos benefícios referidos no artigo anterior; 
 
b) Informar, a Câmara Municipal de Odivelas, sempre que se verifique alteração aos requisitos 
previstos no artigo 3º; 
 
c) Devolver o Cartão Jovem Cidadão à Casa da Juventude se cessarem as condições de 
beneficiário previstas no artigo 3º e em caso de fraude e/ou incumprimento nos termos do 
artigo 13º. 

 
Artigo 10º 

Entidades aderentes 
 
1. As empresas, firmas, casas comerciais e entidades públicas ou privadas do concelho de 
Odivelas, aderentes ao projeto, concederão os descontos previstos no respetivo Acordo 
celebrado com o Município. 
 
2. O Cartão Jovem Cidadão é utilizável em todas as empresas e entidades que constem do seu 
Guia Informativo ou ostentem na sua montra o autocolante do referido cartão, a editar e a 
fornecer por esta Câmara Municipal. 

 
Artigo 11º 

Manual Informativo 
 
Os titulares do Cartão Jovem Cidadão têm acesso gratuito a um Guia Informativo, do qual 
constam as vantagens a que têm direito, bem como a lista das entidades aderentes, 
permanentemente atualizada no sítio oficial da Câmara Municipal de Odivelas e difundida 
através da mailing list do Cartão Jovem Cidadão. 

 
Artigo 12º 

Perda, roubo ou extravio 
 
Em caso de perda, roubo ou extravio do Cartão Jovem Cidadão, o titular fica obrigado a 
informar os serviços da autarquia do motivo e requerer, caso pretenda, uma segunda via. 

 
Artigo 13º 

Fraude ou incumprimento 
 
1. A utilização fraudulenta do Cartão Jovem Cidadão, designadamente a prevista no n.º 2, do 
art.º 4º, é passível da sua anulação. 
 
2. Qualquer tipo de fraude ou incumprimento do presente regulamento por parte dos 
beneficiários confere às empresas e entidades aderentes o direito de reter o Cartão Jovem 
Cidadão e o dever de comunicar o facto à Câmara Municipal de Odivelas. 
 
3. Os beneficiários do Cartão Jovem Cidadão que constatem o incumprimento dos 
compromissos assumidos pelas entidades aderentes, devem comunicar o facto à Câmara 
Municipal de Odivelas. 
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Artigo 14º 

Dúvidas e Omissões 
 
Todas as dúvidas ou omissões suscitadas na interpretação e aplicação do presente 
regulamento serão resolvidas pela Câmara Municipal de Odivelas.  

 
Artigo 15º 

Entrada em vigor 
 

O presente regulamento entrará em vigor no dia seguinte ao da sua publicação no Boletim 
Municipal e após se terem observado todos os trâmites administrativos. 
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Regulamento do Conselho Municipal de Juventude de Odivelas 

 
 

 
 

Preâmbulo 
 
Na sequência da publicação da Lei n.º 8/2009, de 18 de fevereiro, alterada e 
republicada pela Lei n.º 6/2012, de 10 de fevereiro, é imperativo promover a 
adaptação do Regulamento do Conselho Municipal da Juventude de Odivelas, 
publicado no Boletim Municipal das Deliberações e Decisões, Ano VIII, n.º 13, 
criado ao abrigo do princípio geral que confere aos sujeitos administrativos a 
faculdade de constituir a sua própria organização interna, estabelecido no 
artigo 53º, n.º 2, alínea a), da Lei n.º 169/99 de 18 de setembro, alterada pela 
Lei n.º 5-A/2002, de 5 de março. 
 
Em face das profundas alterações determinadas pela Lei n.º 8/2009, de 18 de 
Fevereiro, ao anterior Regulamento, aprovado em 5 de Julho de 2007, pela 
Assembleia Municipal de Odivelas, entende-se ser mais claro e seguro, proceder 
à revogação desse Regulamento e apresentar a deliberação dos órgãos 
autárquicos uma nova redação que acolhe as normas plasmadas na referida Lei 
com as alterações resultantes da Lei n.º 6/2012, de 10 de Fevereiro. 
 
Assim, reforçando a promoção da cidadania ativa dos jovens, é elaborado o 
presente Regulamento do Conselho Municipal de Juventude de Odivelas, que 
passará a vigorar no dia seguinte ao da sua publicação no Boletim Municipal. 
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CAPÍTULO I 
Disposições gerais 

 
 

Artigo 1º 
Norma habilitante 

 
O presente regulamento é elaborado e aprovado ao abrigo do disposto no 
artigo 241º da Constituição da República Portuguesa, no artigo 53º, n.º 2, 
alínea a) e artigo 64º, n.º 6, alínea a), ambos da Lei n.º 169/99, de 18 de 
setembro, na redação que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, 
retificada pelas Declarações de Retificação n.º 2/2002, de 6 de fevereiro, e n.º 
9/2002, de 6 de março, bem como no artigo 114º a artigo 119º do Código do 
Procedimento Administrativo e na Lei n.º 8/2009, de 18 de fevereiro, alterada e 
republicada pela Lei n.º 6/2012, de 10 de fevereiro. 
 

 
Artigo 2º 
Objeto 

 
O presente Regulamento tem como objeto a definição das regras que instituem 
o Conselho Municipal de Juventude de Odivelas, estabelecendo a sua 
composição, competências e regras de funcionamento. 
 

 
Artigo 3º 

Conselho Municipal de Juventude 
 
O Conselho Municipal de Juventude de Odivelas, adiante designado por CMJO, 
é o órgão consultivo do município de Odivelas sobre matérias relacionadas com 
a política de juventude. 
 
 

Artigo 4º 
Fins 

 
O CMJO prossegue os seguintes fins: 
 
a) Colaborar na definição e execução das políticas municipais de juventude, 
assegurando a sua articulação e coordenação com outras políticas sectoriais, 
nomeadamente nas áreas do emprego e formação profissional, habitação, 
educação e ensino superior, cultura, desporto, saúde e ação social; 
b) Assegurar a audição e representação das entidades públicas e privadas que, 
no âmbito municipal, prosseguem atribuições relativas à juventude; 
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c) Contribuir para o aprofundamento do conhecimento dos indicadores 
económicos, sociais e culturais relativos à juventude; 
d) Promover a discussão das matérias relativas às aspirações e necessidades da 
população jovem residente no município de Odivelas; 
e) Promover a divulgação de trabalhos de investigação relativos à juventude; 
f) Promover iniciativas sobre a juventude a nível local; 
g) Colaborar com os órgãos do município no exercício das competências destes 
relacionadas com a juventude; 
h) Incentivar e apoiar a atividade associativa juvenil, assegurando a sua 
representação junto dos órgãos autárquicos, bem como junto de outras 
entidades públicas e privadas, nacionais ou estrangeiras; 
i) Promover a colaboração entre as associações juvenis no seu âmbito de 
atuação. 
 
 

CAPÍTULO II 
Composição 

 
 

Artigo 5º 
Composição do Conselho Municipal de Juventude de Odivelas 

 
A composição do CMJO é a seguinte: 
 
a) O presidente da câmara municipal de Odivelas, que preside; 
b) Um membro da assembleia municipal de Odivelas de cada partido ou grupo 
de cidadãos eleitores representados na assembleia municipal de Odivelas; 
c) O representante do município de Odivelas no conselho regional de 
juventude; 
d) Um representante de cada associação juvenil com sede no município de 
Odivelas inscrita no Registo Nacional de Associações Jovens (RNAJ); 
e) Um representante de cada associação de estudantes do ensino básico e 
secundário com sede no município de Odivelas; 
f) Um representante de cada associação de estudantes do ensino superior com 
sede no município de Odivelas; 
g) Um representante de cada federação de estudantes inscrita no RNAJ cujo 
âmbito geográfico de atuação se circunscreva à área do concelho de Odivelas 
ou nas quais as associações de estudantes com sede no município representem 
mais de 50 % dos associados; 
h) Um representante de cada organização de juventude partidária com 
representação nos órgãos do município de Odivelas ou na Assembleia da 
República; 
i) Um representante de cada associação jovem e equiparadas a associações 
juvenis, nos termos do n.º 3 do artigo 3º da Lei n.º 23/2006, de 23 de junho, 
de âmbito nacional. 
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Artigo 6º 

Observadores 
 
1 - Poderão ainda ter assento no CMJO outras entidades ou órgãos públicos ou 
privados locais, sem direito de voto, nomeadamente a instituições particulares 
de solidariedade social sedeadas no concelho e que desenvolvam a título 
principal atividades relacionadas com a juventude, bem como a associações 
juvenis ou grupos informais de jovens; 
2 - A atribuição do estatuto de observador permanente deverá ser proposta e 
aprovada pelo CMJO, sendo submetida à Câmara Municipal, que deverá 
deliberar por maioria dos seus membros. 
 

Artigo 7º 
Participantes externos 

 
Por deliberação do CMJO, podem ser convidados a participar nas suas reuniões, 
sem direito de voto, pessoas de reconhecido mérito, outros titulares de órgãos 
da autarquia, representantes das entidades referidas no número anterior que 
não disponham do estatuto de observador permanente ou representantes de 
outras entidades públicas ou privadas cuja presença seja considerada útil para 
os trabalhos. 
 

CAPÍTULO III 
Competências 

 
Artigo 8º 

Competências consultivas 
 
1 - Compete ao CMJO emitir parecer obrigatório, não vinculativo, sobre as 
seguintes matérias: 
 
a) Linhas de orientação geral da política municipal para a juventude, constantes 
do plano anual de atividades da câmara municipal de Odivelas; 
b) Orçamento municipal, no que respeita às dotações afetas às políticas de 
juventude e às políticas sectoriais com aquela conexas; 
 
2 - Compete ao CMJO emitir parecer obrigatório, não vinculativo, sobre projetos 
de regulamentos e posturas municipais que versem sobre matérias que 
respeitem às políticas de juventude. 
3 - O CMJO será auscultado pela câmara municipal de Odivelas durante a 
elaboração dos projetos de atos previstos no número anterior. 
4 - Compete ainda ao CMJO emitir parecer facultativo sobre iniciativas da 
câmara municipal de Odivelas com incidência nas políticas de juventude, 
mediante solicitação da câmara municipal de Odivelas, do seu presidente ou 
dos vereadores, no âmbito das competências próprias ou delegadas. 
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5 - A assembleia municipal de Odivelas pode também solicitar a emissão de 
pareceres facultativos ao CMJO sobre matérias da sua competência com 
incidência nas políticas de juventude. 
 
 

Artigo 9º 
Emissão de pareceres obrigatórios 

 
1 - Na fase de preparação das propostas de documentos relativos às alíneas a) 
e b) do n.º 1 do artigo anterior, a câmara municipal de Odivelas reúne com o 
CMJO para apresentar e discutir as linhas gerais das políticas de juventude 
propostas pelo executivo municipal, assim como para que o CMJO possa 
apresentar eventuais propostas quanto a estas matérias. 
2 - Após a aprovação pelo executivo municipal dos documentos a que aludem 
as alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo anterior, é da competência da câmara 
municipal de Odivelas enviar esses documentos bem como toda a 
documentação relevante para análise ao CMJO, solicitando a emissão de 
parecer obrigatório, não vinculativo, previsto no n.º 1 do artigo anterior. 
3 - Para efeitos de emissão do parecer obrigatório, não vinculativo, previsto no 
n.º 2 do artigo anterior, a câmara municipal de Odivelas deve solicitá-lo 
imediatamente após a aprovação do regulamento para consulta pública, 
remetendo ao CMJO toda a documentação relevante. 
4 - O parecer do CMJO solicitado no n.º 2 do artigo anterior deve ser remetido 
ao órgão competente para a deliberação final, no prazo máximo de 15 dias 
contados a partir da solicitação referida no número anterior. 
5 - A não emissão de parecer obrigatório, não vinculativo, no prazo previsto no 
n.º 4, não obsta à sua apreciação e aprovação pelos órgãos competentes. 
 
 

Artigo 10º 
Competências de acompanhamento 

 
Compete ao CMJO acompanhar e emitir recomendações aos órgãos do 
município sobre as seguintes matérias: 
 
a) Execução da política municipal de juventude; 
b) Execução da política orçamental do município e respetivo setor empresarial 
relativa às políticas de juventude; 
c) Incidência da evolução da situação sócioeconómica do município entre a 
população jovem do mesmo; 
d) Participação cívica da população jovem do município, nomeadamente no que 
respeita ao associativismo juvenil. 
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Artigo 11º 

Competências eleitorais 
 
Compete ao CMJO eleger um representante do CMJO no conselho municipal de 
educação de Odivelas. 
 
 

Artigo 12º 
Divulgação e informação 

 
Compete ao CMJO, no âmbito da sua atividade de divulgação e informação: 
 
a) Promover o debate e a discussão de matérias relativas à política municipal 
de juventude, assegurando a ligação entre os jovens residentes no município e 
os titulares dos órgãos da autarquia; 
b) Divulgar junto da população jovem residente no município as suas iniciativas 
e deliberações; 
c) Promover a realização e divulgação de estudos sobre a situação dos jovens 
residentes no município. 
 

 
Artigo 13º 

Organização interna 
 
No âmbito da sua organização interna, compete ao CMJO: 
 
a) Aprovar o plano e o relatório de atividades; 
b) Aprovar o seu regimento interno; 
c) Constituir comissões eventuais para missões temporárias. 
 

 
Artigo 14º 

Competências em matéria educativa 
 
Compete ainda ao CMJO acompanhar a evolução da política de educação 
através do seu representante no Conselho Municipal de Educação de Odivelas. 
 

 
Artigo 15º 

Comissões intermunicipais de juventude 
 
Para o exercício das suas competências no que respeita a políticas de juventude 
comuns a diversos municípios, o CMJO podem estabelecer formas permanentes 
de cooperação, através da constituição de comissões intermunicipais de 
juventude. 
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CAPÍTULO IV 

Direitos e deveres dos membros do CMJO 
 

Artigo 16º 
Direitos dos membros do CMJO 

 
1 - Os membros do CMJO identificados nas alíneas d) a i) do artigo 4º têm o 
direito de: 
a) Intervir nas reuniões do plenário; 
b) Participar nas votações de todas as matérias submetidas à apreciação do 
CMJO; 
c) Eleger o representante do município no Conselho Municipal de Educação; 
d) Propor a adoção de recomendações pelo CMJO; 
e) Solicitar e obter acesso à informação e documentação necessárias ao 
exercício do seu mandato, junto dos órgãos e serviços das autarquias locais, 
bem como das respetivas entidades empresariais municipais. 
 
2 - Os restantes membros do CMJO apenas gozam dos direitos identificados nas 
alíneas a), d) e e) do número anterior. 
 

Artigo 17º 
Deveres dos membros do CMJO 

 
Os membros do CMJO têm o dever de: 
 
a) Participar assiduamente nas reuniões do conselho ou fazer-se substituir, 
quando legalmente possível; 
b) Contribuir para a dignificação dos trabalhos do CMJO; 
c) Assegurar a articulação entre as entidades que representam e o CMJO, 
através da transmissão de informação sobre os trabalhos deste. 
 
 

CAPÍTULO V 
Organização e funcionamento 

 
Artigo 18º 

Funcionamento 
 
1 - O CMJO pode reunir em plenário e em secções especializadas permanentes. 
2 - O CMJO pode consagrar no seu regimento interno a constituição de uma 
Comissão Permanente que assegure o seu funcionamento entre reuniões do 
plenário. 
3 - O CMJO pode ainda deliberar a constituição de comissões eventuais de 
duração temporária. 
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Artigo 19º 
Plenário 

 
1 - O plenário do CMJO reúne ordinariamente quatro vezes por ano, sendo duas 
das reuniões destinadas à apreciação e emissão de parecer em relação ao plano 
anual de atividades e ao orçamento do município e outra destinada à 
apreciação do relatório de atividades e contas do município. 
2 - O plenário do CMJO reúne ainda extraordinariamente por iniciativa do seu 
presidente ou mediante requerimento de pelo menos um terço dos seus 
membros com direito de voto. 
3 - No início de cada mandato o plenário elege dois secretários de entre os seus 
membros que, juntamente com o presidente, constituem a mesa do plenário do 
CMJO e asseguram, quando necessário, a condução dos trabalhos. 
4 - As reuniões do CMJO devem ser convocadas em horário compatível com as 
atividades académicas e profissionais dos seus membros. 
 

Artigo 20º 
Comissão permanente 

 
1 - Compete à comissão permanente do CMJO: 
 
a) Coordenar as iniciativas do conselho e organizar as suas atividades externas; 
b) Assegurar o funcionamento e a representação do conselho entre as reuniões 
do plenário; 
c) Exercer as competências previstas no artigo 12º que lhe sejam 
eventualmente delegadas pelo plenário, desde que previsto no respetivo 
regimento. 
 
2 - O número de membros da comissão permanente é fixado no regimento 
interno do CMJO e deve ter em conta a representação adequada das diferentes 
categorias de membros identificados no artigo 5º. 
3 - O presidente da comissão permanente e os demais membros são eleitos 
pelo plenário do CMJO. 
4 - Os membros do CMJO indicados na qualidade de autarcas não podem 
pertencer à comissão permanente. 
5 - As regras de funcionamento da comissão permanente são definidas no 
regimento do CMJO. 
 

 
Artigo 21º 

Comissões eventuais 
 
Para a preparação dos pareceres a submeter à apreciação do plenário do CMJO 
e para a apreciação de questões pontuais, pode o CMJO deliberar a constituição 
de comissões eventuais de duração limitada. 
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CAPÍTULO VI 

Apoio à atividade do CMJO 
 

Artigo 22º 
Apoio logístico e administrativo 

 
O apoio logístico e administrativo ao CMJO é da responsabilidade da câmara 
municipal de Odivelas, respeitando a autonomia administrativa e financeira do 
município. 
 

Artigo 23º 
Instalações 

 
1 - O município disponibilizará instalações condignas para o funcionamento do 
CMJO. 
2 - O CMJO pode solicitar a cedência de espaço a título gratuito à câmara 
municipal de Odivelas para organização de atividades promovidas por si ou 
pelos seus membros e para proceder a audição com entidades relevantes para 
o exercício das suas competências. 
 

Artigo 24º 
Publicidade 

 
O município disponibilizará o acesso do CMJO ao seu boletim municipal e a 
outros meios informativos para que este possa publicar as suas deliberações e 
divulgar as suas iniciativas.  
 

Artigo 25º 
Sítio na Internet 

 
O município disponibilizará uma página no seu sítio na Internet ao CMJO para 
que este possa manter informação atualizada sobre a sua composição, 
competências e funcionamento e divulgar as suas iniciativas e deliberações. 
 
 

CAPÍTULO VII 
Disposições finais 

 
Artigo 26º 
Lacunas 

 
Os casos omissos ao presente Regulamento, caso não se encontrem previstos 
na lei, são resolvidos mediante deliberação da câmara municipal de Odivelas 
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Artigo 27º 

Norma revogatória 
 
É revogado o Regulamento do Conselho Municipal da Juventude de Odivelas, 
publicado no Boletim Municipal das Deliberações e Decisões Ano VIII, n.º 13. 
 
 

Artigo 28º 
Entrada em vigor 

 
O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação 
no Boletim Municipal. 
 


