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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

15.ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
 
 

Realizada em 25 de julho de 2012 
 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 
 

VOTO DE PESAR 
 

 
 

"PAULINA PEREIRA 
 
Na tarde do dia 21 de julho, no exercício das suas funções 
de Bombeira, Paulina Pereira morreu. 
 
Com mais de 15 anos de serviço nos Bombeiros de 
Abrantes, Paulina Pereira foi vítima de um despiste do 
auto tanque que conduzia, na Bemposta, quando se dirigia 
para combater um incêndio que deflagrara na freguesia de 
Vale das Mós, Concelho de Abrantes. 
 
Com uma folha de serviço exemplar e de uma 
generosidade pessoal excecional, conforme certificam 
familiares, amigos e companheiros de serviço, perde-se, 
prematuramente, um grande quadro dos Soldados da Paz 
nacionais. 
 
A Câmara Municipal de Odivelas, reunida em 25 de julho 
de 2012, exprime o seu pesar e presta homenagem à sua 
memória e apresenta à sua família, bem como aos 
Bombeiros de Abrantes sentidas condolências. 
 
Odivelas, 25 de julho de 2012." 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 
 

 
 

10.ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL EXTRAORDINÁRIA 2012 
11.ª MODIFICAÇÃO ORÇAMENTAL 

 
10.ª Alteração Orçamental, nos termos dos Mapas anexos 
à informação n.º Interno/2012/7325, de 2012.07.19. 

 
 

"10.ª Alteração Orçamental de 2012 
 

A 10.ª Alteração Orçamental de 2012 reveste-se de 
carácter extraordinário e tem como intuito o reforço do 
projeto relativo aos Refeitórios Escolares EB1/JI, para 
fazer face à abertura de procedimento para o próximo ano 
letivo 2012/13, bem como, a regularização de alguns 
projetos de dívida. 
 
Deste modo, a Alteração Orçamental do lado da Despesa 
totaliza 556.114,99€ (quinhentos e cinquenta e seis mil, 
cento e catorze euros e noventa e nove cêntimos), 
verificando-se uma manutenção do total das despesas 
correntes e de capital, conforme quadro seguinte: 

 
Modificação Despesa 

Quadro Síntese 
 

 
Inscrições/Reforços Diminuições/Anulações 

Total de 
Despesas 
Correntes 

556.114,99 556.114,99 

Total de 
Despesas Capital 

0,00 0,00 

Total Geral 556.114,99 556.114,99 

  (un: euros)” 

 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

DESAGENDAMENTO DE REUNIÃO 
 

 
 

REUNIÃO DE CÂMARA DE 8 DE AGOSTO DE 2012 
 

Não realização de reunião da Câmara Municipal, agendada 
para o dia 8 de agosto de 2012, de acordo com o proposto 
na informação n.º Interno/2012/7053, de 2012.07.12. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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TESOUREIRO 
 

 
 

NOVO SUBSTITUTO LEGAL DO TESOUREIRO 
 
Designação da funcionária Isabel Maria Ventura Gomes 
Delgado para substituta legal do Tesoureiro, com início de 
funções a 1 de agosto de 2012, de acordo com o proposto 
na informação n.º Interno/2012/7061, de 2012.07.12. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

SUSPENSÃO DE MANDATO 
 

 
 

VEREADOR ILÍDIO FERREIRA 
 
Continuação da suspensão de mandato do Vereador Ilídio 
Ferreira, pelo prazo de 100 dias, entre o período de 
24.07.2012 a 31.10.2012, de acordo com pedido 
apresentado pelo próprio, datado de 2012.07.18. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

IMÓVEL DE INTERESSE MUNICIPAL 
 

 
 

CENTRO CULTURAL MALAPOSTA 
 
Classificação do Centro Cultural Malaposta, sito na 
Freguesia de Olival Basto, Concelho de Odivelas, como 
Imóvel de Interesse Municipal, nos termos da informação 
n.º Interno/2012/7011, de 2012.07.11 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO 
 

 
 

PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO - SANTANDER TOTTA, S.A. 
 
Protocolo a celebrar entre o Município de Odivelas e o 
Banco Santander Totta, nos termos da minuta de 
protocolo anexa à informação n.º Interno/2012/7001 de 
2012.07.11, de acordo com o proposto na referida 
informação.  
 

"PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO 
 
ENTRE  
 
PRIMEIRO OUTORGANTE: 
 
BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. com sede na Rua 
do Ouro, 88, em Lisboa, 1100-063-Lisboa, com o capital 
social de 656.723.284 Euros, Pessoa Coletiva n.º 
500844321 registado na CRC Lisboa sob o n.º1587 aqui 
representado por Maria Fátima Pereira Henriques e Pedro 
Gaspar Fialho adiante designado abreviadamente por 
BANCO  
 
e  
 
SEGUNDO OUTORGANTE: 
 
MUNICIPIO DE ODIVELAS, Pessoa Coletiva n.º 
504293125, com sede na Paços do Concelho- Quinta da 
Memória, R. Guilherme Gomes Fernandes, 2675-372 
Odivelas, representado pela Presidente do Órgão 
Executivo, Dra. Susana de Carvalho Amador, adiante 
designado abreviadamente por M.O.  
 
é celebrado o presente acordo que se rege pelas cláusulas 
seguintes:  
 
1ª - Finalidade 
Este protocolo tem como finalidade o estabelecimento 
das vantagens para os colaboradores do M.O., na 
constituição de produtos e serviços do BANCO 
enumerados no Anexo I. 
 
2ª - Âmbito 
1 - Beneficiam das condições enumeradas no Anexo I os 
colaboradores do M.O. que adiram ao presente Protocolo 
e cujos vencimentos sejam domiciliados no BANCO. 
2 - O disposto nos números anteriores não dispensa a 
verificação simultânea das condições aplicáveis à 
generalidade dos clientes, nem obriga o BANCO a 
conceder crédito se, segundo os critérios gerais que utiliza, 
não estiverem reunidos os requisitos da concessão.  
 
3ª - Prazo e Condições 
1 - As condições deste protocolo são válidas pelo período 
de um ano a contar da data da sua assinatura, sendo 
renovadas automaticamente, por igual período, caso não 
sejam as mesmas denunciadas com a antecedência mínima 
de 30 dias por qualquer das partes. 
2 - O BANCO assegurará uma gestão personalizada das 
contas de todos os beneficiários deste protocolo e fará um 
adequado assessoramento. 
3 - O BANCO reserva-se o direito de alterar, por carta 
dirigida ao M.O. as condições financeiras acordadas em 
anexo, em função da sua tabela base e preçário.  
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4ª - Informação sobre colaboradores 
No caso em que algum colaborador abrangido pelo 
presente protocolo se desvincule do M.O., deixando assim 
de beneficiar destas condições, o M.O. comunicará ao 
BANCO esse facto com a antecedência possível ou 
imediatamente após o registo do mesmo.  
 
5ª – Divulgação 
O M.O. autoriza o BANCO a divulgar as presentes 
condições junto dos seus colaboradores. As formas de 
divulgação serão acordadas entre o M.O. e o BANCO.  
 
6ª – Responsabilidade 
 
O M.O. não assume qualquer responsabilidade pelos atos 
praticados pelos seus colaboradores no âmbito deste 
protocolo. 
 
7ª – Acompanhamento do Protocolo 
 
O acompanhamento permanente da boa execução do 
presente protocolo é especialmente cometido a duas 
pessoas, indicadas por cada uma das partes: 
 
Da parte do MO, o acompanhamento será efetuado por 
Cristina Mira, Divisão de Recursos Humanos e Formação, 
Telefone: 219320560, Telefax: 219331747, email: 
cristina.mira@cm-odivelas.pt 
 
Da parte do Banco Santander Totta, o acompanhamento 
será efectuado por um Gestor de Protocolo do Gabinete 
de Protocolos – Direcção de Coordenação de Cliente 
Institucionais, com os seguintes contactos: 
Raquel Chora, Telefone: 213704227, Fax: 213705958, 
email: protocolos@santander.pt. 
 
Odivelas, 9 de Julho de 2012 
 

BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. 
 

MUNICIPIO DE ODIVELAS" 
 
 

"ANEXO AO PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE 
BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. 

e 
Câmara Municipal de Odivelas 

 
1 - Conta Ordenado. 
1.1 - Remuneração Credora 
•Remuneração sobre todo o saldo do acordo com as taxas 
actualmente em vigor  
1.2 - Descoberto Autorizado 
•Limite 1 - Por Domiciliação de Ordenado: até 100% do 
Ordenado líquido mensal, com máximo de 3.500 Euros 
•Limite 2 - Por Saldo de Recursos: 50% do saldo pontual 
dos recursos, excluindo conta à ordem, com máximo de 
5.000 Euros 
•Limite 3 - A soma dos limites 1 e 2, com máximo de 
8.500 Euros 

1.4 - Despesas Manutenção 
•Isento 
1.5 - Cheques 
•Oferta de 1 livro de 10 cheques cruzados/mês. 
•NOTA: Requisição efectuada através da Banca 
Telefónica, Selfbanking e NetBanco 
1.6 - Linha de Crédito de Saúde 
•Montante até 5 vezes o ordenado líquido médio mensal 
domiciliado dos últimos 6 meses (máximo 7.500 Euros) 
prazo máximo 12 meses com taxa de juro Euribor 6M + 
1% 
•NOTA: O acesso a esta Linha do Crédito tem de ser 
devidamente comprovado 
1.7 - Seguro Responsabilidade Civil Familiar 
•Oferta para o 1.º titular, com limite de 5.000 Euros por 
sinistro e por ano (sem franquia) 
•NOTA: Oferta válida durante o 1.º ano de podendo o 
Banco vir a renovar a oferta ou não nos anos 
subsequentes. 
1.8 - Seguro de Acidentes Pessoais 
•Oferta para os titulares, no valor de 12.500 Euros por 
titular, em caso de Morte ou Invalidez Permanente e com 
máximo do 1.250 Euros em despesas de tratamento e 
repatriamento 
•NOTA: Oferta válida durante o primeiro ano de 
titularidade podendo o Banco vir a renovar a oferta ou 
não nos anos subsequentes. 
1.9 - Serviço de Gestão 
•Isenção da comissão de Serviços do Gestão (Este serviço 
é opcional) 
 
2 - Cartões. 
2.1 - Cartão de Crédito Light 
•Oferta da Taxa de Emissão para 1.º e 2.° Titulares 
2.2 - Cartão Novo Classic Conta Connosco 
•Oferta da Taxa do Emissão para 1.º e 2.º Titulares 
2.3 - Cartões de Crédito Gold 
•Oferta da Taxa de Emissão para 1.º e 2.º Titulares 
2.4 - Cartões Recarregáveis 
•Oferta de 2 cartões recarregáveis 
2.5 - Cartão de Crédito Gold Exclusive 
•Oferta da Taxa do Emissão para 1.º e 2.º Titulares 
•Anuidades gratuitas para 2.º Titular 
•Taxa de Juro muito competitiva em relação aos restantes 
Cartões Gold 
•Excelente pacote de seguros associado totalmente 
gratuito 
 
3 - Aplicações Financeiras 
3.1 - Depósitos a Prazo - Tradicional 
•Bonificação da Taxa de Juro em 0,5pp face à tabela em 
vigor 
3.2 - DP Protocolo 6 Meses 
•Taxa de Juro preferencial 
 
4 - Credito Habitação 
4.1 - Contratos Novos e Transferências 
•Taxa de Juro 
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•F/G <80% redução de 0,5pp face à tabela base em vigor, 
com spread mínimo da grelha reduzido de 0,1pp 
•F/G entre 80% e 90% redução de 0,2pp face à tabela em 
vigor com spread mínimo da grelha, reduzido de 0,1pp 
•NOTA 1: As presentes condições aplicam-se aos 
produtos Taxa Variável a outros produtos 
(nomeadamente taxa fixa) cuja grelha de spreads seja igual 
à do Super Crédito Habitação Taxa Variável 
•NOTA 2: Não é cumulativo com a Opção Jovem e 
Opção Família 
4.2- Custos de Formalização - Contratos Novos 
•Comissão de Dossier - Redução do 25% face ao preçário 
em vigor 
4.3 - Custos de Transferências 
•O Banco aplicará as condições da Campanha de 
Transferências em vigor, com suporte da totalidade dos 
custos de transferência, sem limite máximo, que inclui o 
preçário do Santander Totta e os débitos do Outro Banco, 
em todas as operações com prazo mínimo do 15 anos e 
montante mínimo de 50.000 euros. 
Sempre que ocorra a alteração de condições no âmbito 
dos custos de transferência no preçário do banco e/ou 
alguma campanha específica, as condições aí em vigor 
prevalecem face ao anteriormente exposto 
4.4 - Crédito Sinal 
•Taxa do Juro - Redução de 0,5pp à taxa do produto 
 
5 - Crédito Pessoal. 
5.1 - Crédito Pessoal 
•Taxa de Juro: Redução em 2pp face à tabela em vigor. 
•Comissão de Formalização: Redução do 50% face ao 
preçário em vigor. 
5.2 - Com Gar. Hipotec. (Multifunções) 
•Quando contratado em simultâneo com o HP e com a 
mesma garantia - Condições da operação HP 
•Quando não contratado em simultâneo com HP 
Taxa de Juro - Redução de 0,5pp face à tabela em vigor 
Comissão de Dossier - Redução de 25% face ao preçário 
em vigor 
 
6 - Crédito Especializado. 
6.1 - Cred. Autom.-Viat. Novas (ALD/Leasing) 
•Com seguro contratado via Santander Totta - Redução de 
1,75 p.p. face ao spread médio da tabela do Santander 
Totta em vigor  
•Sem seguro contratado via Santander Totta - Redução de 
1,5 p.p. face ao spread médio da tabela do Santander 
Totta em vigor  
•NOTA 1: Para prazos superiores 5 anos, existe um 
agravamento da taxa de juro final de 0,50 p.p. 
•NOTA 2: O spread médio é calculado mediante a soma 
do escalão máximo com o escalão mínimo dos spreads 
constantes na tabela do Santander Totta, dividindo por 2 
6.2 - Créd. Autom.-Viat. Usadas(C/Res.Propr.) 
•Com seguro contratado via Santander Totta - Redução de 
3,025 p.p. face ao spread médio da tabela do Santander 
Totta em vigor 

•Sem seguro contratado via Santander Totta - Redução de 
2,725 p.p, face ao spread médio da tabela do Santander 
Totta em vigor 
•NOTA 1: Condicionado ao financiamento de 8o% do 
valor comercial do veículo 
•NOTA 2: O spread médio é calculado mediante a soma 
do escalão máximo com o escalão mínimo dos spreads 
constantes na tabela do Santander Totta, dividindo por 2 
6.3- Leasing lmobiliário 
•Redução do 0,875 p.p. face ao spread médio da tabela do 
Santander Totta em vigor 
•NOTA: O spread médio é calculado mediante a soma do 
escalão máximo com o escalão mínimo dos spreads 
constantes na tabela do Santander Totta, dividindo por 2 
6.4 - Leasing Equipamento 
•Prazo inferior ou igual 5 anos - Redução de 1,25 p.p. face 
ao spread médio da tabela do Santander Totta em vigor 
•Prazo superior 5 anos - Redução do 0,5 p.p. face ao 
spread médio da tabela do Santander Totta em vigor  
•Nota: O spread médio é calculado mediante a soma do 
escalão máximo com o escalão mínimo dos spreads 
constantes na tabela do Santander Totta, dividindo por 2 
 
7 - Serviços  
7.1 - Domiciliações 
•Sem custos, por débito na conta ordenado 
7.2 - Banca Telefónica 
•Acesso gratuito 
7.3 - NetB@nco 
•Acesso gratuito 
7.4 - Transferências Nac. Intra e Interbancárias 
•Gratuitas 
•NOTA: Efectuadas através da Banca Telefónica, 
SelfBanking e NetBanco" 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO 
 

 
 

A CELEBRAR ENTRE O REGIMENTO DE ENGENHARIA N.º 1, 
O MUNICÍPIO DE ODIVELAS E A ESCOLA PROFISSIONAL 

AGRÍCOLA D. DINIS – PAIÃ 
 

Protocolo de cooperação a celebrar entre o Regimento de 
Engenharia N.º 1, o Município de Odivelas e a Escola 
Profissional Agrícola D. Dinis, na Paiã, que tem como 
objetivo a construção de um Campo de 
Obstáculos/Carrière de Ensino para a prática de 
atividades equestres, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2012/7199, de 2012-07-17, nos 
termos da minuta de protocolo anexa à informação. 
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“Protocolo de Cooperação 
 

1. Preâmbulo 
 

1. Foi estabelecido um Protocolo entre a Presidência do 
Conselho de Ministros, o Ministério da Defesa Nacional e 
o Ministério do Ambiente e do Ordenamento do 
Território onde é expressa a colaboração do Exército no 
apoio à satisfação das necessidades básicas das 
populações.  
 
2. Nesse sentido, com vista à beneficiação das condições 
de vida e bem-estar das mesmas populações, vai o 
Exército Português, representado pelo Regimento de 
Engenharia Nº 1, sediado na Pontinha – Lisboa, actuar 
em proveito do Município de Odivelas, na Escola 
Profissional Agrícola D. Dinis – Paiã.  

 
2. Identificação das partes 

 
Entre:  
 
O REGIMENTO DE ENGENHARIA Nº 1 sediado na Pontinha 
– Lisboa, com o NIF 600021610 como primeiro 
outorgante, adiante designado por RE1, e representado 
neste acto pelo seu Comandante, Coronel de Engenharia 
António Luís Nisa Pato.  
 
O MUNICÍPIO DE ODIVELAS, com morada em Paços do 
Concelho – Quinta da Memória, Rua Guilherme Gomes 
Fernandes, 2675-372 Odivelas, com o NIF 504293125, 
como segundo outorgante, adiante designado por CMO e 
representado neste acto pela Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, Dra. Susana de Fátima Carvalho 
Amador, a qual tem poderes para outorgar o presente 
acordo, conforme deliberação da Câmara Municipal 
tomada na reunião de ______ de ___________ de 
_______ 
 
E  
 
A ESCOLA PROFISSIONAL AGRÍCOLA D. DINIS – PAIÃ, com 
morada na Rua Pedro Alvares Cabral, 1675-623 Pontinha, 
com o NIF 600035000, como terceiro outorgante, adiante 
designado por EPADD e representado neste acto por 
José Aires Matos Pereira da Silva, o qual tem poderes para 
outorgar o presente acordo, conforme previsto no 
Regulamento Interno da escola aprovado em 13/12/2011.  
 
É celebrado, de livre vontade e boa-fé, o presente 
protocolo de colaboração, nos termos das cláusulas 
seguintes:  

 
 
 
 
 
 
 

Parte dispositiva 
 

Cláusula 1ª 
Objecto 

 
1. O presente protocolo de colaboração, estabelecido 
entre o RE1 e a CMO, visa o apoio solicitado pela Escola 
Profissional Agrícola D. Dinis – Paiã, e tem como 
objectivo a construção de um Campo de 
Obstáculos/Carrière de Ensino para a prática de 
actividades equestres, sendo constituído pelas seguintes 
fases:  
 
a. Decapagem;  
 
b. Abertura de caixa com profundidade de 0,50 m;  
 
c. Colocação de 0,20 m de enrocamento;  
 
d. Colocação de 0,15 m de tout-venant;  
 
e. Colocação de manta geotêxtil;  
 
f. Colocação de 0,25 m de areia;  
 
g. Execução de drenagem circundante.  
 
2. Será da responsabilidade da(s) entidade(s) apoiada(s) a 
aquisição e colocação em obra dos materiais a utilizar, 
sendo o local de depósito designado pelo chefe da frente 
de trabalho.  
 
3. Para a realização e bom encadeamento dos trabalhos, o 
RE1 e a CMO acordam as normas que adiante se 
explicitam relativas às condições de intervenção, atento ao 
disposto na alínea m) do n.º 2 do Art.º 64 da Lei 169/99 
de 18 de Setembro, alterada pela Lei 5-A/2002 de 11 de 
Janeiro, e na alínea e) do n.º 1 do Art. 24º do Decreto-Lei 
n.º 18/2008 de 29 de Janeiro.  

 
Cláusula 2ª 

Obrigações do Regimento de Engenharia Nº 1 
 

O RE1 obriga-se a:  
 
a. Coordenar com a CMO o encadeamento dos trabalhos 
e a definição de prioridades que permitam melhor 
realização dos mesmos.  
 
b. Orientar o emprego do pessoal e equipamentos, sob o 
ponto de vista técnico, de modo a optimizar o seu 
rendimento.  
 
c. Assegurar a administração do pessoal militar 
empenhado nos trabalhos, designadamente no que 
respeita a:  
 
(1) Pagamento de vencimentos;  
(2) Apoio do serviço de Saúde Militar.  
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d. Assegurar a gestão dos equipamentos, viaturas e 
restante material militar, nomeadamente no que respeita à 
sua manutenção.  
 
e. Comunicar à CMO as condições mínimas de segurança 
a observar relativas aos materiais e equipamentos.  

 
Cláusula 3ª 

Obrigações da Câmara Municipal de Odivelas 
 

A Câmara Municipal de Odivelas obriga-se a:  
 
a. Providenciar no sentido de que seja salvaguardado o 
mercado de trabalho local, nomeadamente que a execução 
dos trabalhos pelo RE1 não interfira com os interesses das 
empresas do ramo na zona de intervenção.  
 
b. Coordenar com o RE1 o encadeamento dos trabalhos, 
definindo prioridades.  
 
c. Designar um elemento de contacto que em colaboração 
com a Escola Profissional Agrícola D. Dinis, tenha a seu 
cargo as questões relativas ao desenvolvimento dos 
trabalhos.  

 
Cláusula 4ª 

Obrigações da Escola Profissional Agrícola D. Dinis – 
Paiã 

 
A Escola Profissional Agrícola D. Dinis – Paiã obriga-se 
a:  
 
a. Constituir um grupo de trabalho, composto por pessoal 
e equipamentos considerados necessários e adequados 
para a execução dos trabalhos a realizar;  
 
b. Não proceder a quaisquer alterações, movimentação de 
máquinas ou reparação de avarias sem prévio 
conhecimento e acordo do RE1;  
 
c. Providenciar os meios necessários à boa execução 
técnica dos trabalhos, de acordo com o planeamento 
elaborado, nomeadamente:  
 
(1) Libertando em tempo oportuno, as áreas abrangidas 
pelos trabalhos, de forma a não afectar o ritmo dos 
mesmos;  
 
(2) Disponibilizando os projectos ou outros elementos 
técnicos necessários à boa execução dos trabalhos;  
 
(3) Fornecendo atempadamente os materiais a utilizar em 
obra, sendo o local de depósito designado pelo chefe da 
frente de trabalho.  
 
d. Fornecer os combustíveis necessários para os 
equipamentos e viaturas existentes na frente de trabalho.  
 

e. Fornecimento da 2ª refeição aos militares que 
constituem a equipa.  
 
f. Garantir a segurança dos equipamentos e viaturas com 
origem em actos de vandalismo, que poderão ocorrer fora 
do horário de trabalho ou durante os dias de actividade 
reduzida (fins-de-semana e feriados), tendo em atenção as 
condições mínimas de segurança fixadas pelo RE1.  
 
g. Fornecer à CMO todos os elementos relativos à 
execução dos trabalhos, nomeadamente o consumo de 
combustíveis e lubrificantes, sobressalentes de consumo 
corrente, horas/máquina e quilómetros de viaturas.  
 
h. Designar um elemento de contacto que em colaboração 
com a CMO tenha a seu cargo as questões relativas ao 
desenvolvimento dos trabalhos.  

 
Cláusula 5ª 

Encargos financeiros 
 

De acordo com o estabelecido Protocolo entre a 
Presidência do Conselho de Ministros, o Ministério da 
Defesa Nacional e o Ministério do Ambiente e do 
Ordenamento do Território, à Escola Profissional 
Agrícola D. Dinis-Paiã serão afectos os seguintes encargos 
financeiros, a liquidar através de transferência bancária 
para o NIB 0781 0112 0112 0011 6860 5:  
 
1. Liquidar mensalmente as despesas relativas ao 
fornecimento de peças e sobressalentes para o 
equipamento e viaturas, susceptíveis de desgaste e 
consumo corrente (1º e 2º escalão de manutenção), e/ou 
combustíveis e lubrificantes, no caso de serem fornecidos 
directamente pelo RE1.  
 
2. Liquidar mensalmente as importâncias que lhe forem 
apresentadas pelo RE1 relativas aos encargos com a 
manutenção dos equipamentos, designadamente a 
reparação de avarias e substituição de peças de elevado 
valor. As importâncias a liquidar serão obtidas pela 
multiplicação das horas ou quilómetros efectuados por 
cada um dos equipamentos existentes pelo custo unitário 
correspondente.  
 
Os custos unitários a considerar são os seguintes:  
 
a. Custos hora/máquina:  
 
(1) Trator de Lagartas (TL) 7,80 €  
(2) Giratória de Lagartas (GL) 7,20 €  
(3) Pá Carregadora de Rodas (CR) 6,84 €  
(4) Pá Carregadora de Lagartas (CL) 6,84 €  
(5) Moto-Niveladora (NV) 7,20 €  
(6) Cilindro Vibrador (CV) 5,87 €  
(7) Auto-Dumper (AD) 7,47 €  
(8) Retro-Escavadora (RE) 5,87 €  
(9) Moto-Compressor (MC) 4,59 €  
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b. Custo por km:  
 
(1) Trator Plataforma (PL) 1,82 €  
(2) Viatura Auto-Tanque (AT) 0,90 €  
(3) Viatura Basculante (VB) 1,19 €  
(4) Viatura Tática Média (VTM) 0,45 €  
(5) Viatura Tática Ligeira (VTL) 0,43 €  

 
Cláusula 6ª 

Resolução e renúncia 
 

1. O presente protocolo pode ser resolvido, 
fundamentadamente, a todo o tempo, não havendo lugar a 
qualquer indemnização.  
 
2. Constitui fundamento para a resolução do presente 
protocolo, o respectivo incumprimento ou a existência de 
incidente grave que viole as regras de sã convivência e 
respeito mútuo entre os outorgantes.  
 
3. Qualquer dos outorgantes poderá denunciar o presente 
protocolo, devendo para o efeito comunicá-lo ao outro 
outorgante, com a antecedência mínima de três dias, 
mediante carta registada.  
 
4. O primeiro outorgante reserva-se o direito de 
suspender ou resolver unilateralmente a execução do 
presente protocolo, mediante simples declaração e com 
efeitos imediatos, se o interesse público assim o exigir.  

 
Cláusula 7ª 

Disposições gerais e finais 
 

1. O presente protocolo não contempla qualquer 
reestruturação dos trabalhos previstos, quer em relação ao 
tipo ou quantitativo, pelo que qualquer alteração implicará 
a revisão do mesmo.  
 
2. O presente protocolo pode ser alterado a qualquer 
momento, com a concordância das partes, através de 
aditamentos que, após aprovação das entidades 
competentes, serão por aquelas assinados e juntos ao 
mesmo, dele passando a fazer parte integrante.  
 
3. As dúvidas, lacunas ou casos omissos resultantes de 
dificuldades de interpretação que possam surgir na 
aplicação do presente protocolo, serão solucionadas 
mediante acordo entre as partes signatárias.  

 
Cláusula 8ª 

Prazo de vigência 
 

Este protocolo é válido durante a execução dos trabalhos 
que terão início em Setembro de 2012  
 
Feito em triplicado, ficando cada um dos outorgantes com 
um exemplar.  
 

Assim o outorgaram, em ________________, no dia ___ 
de ________ de 2012.  

 
PELO 1º OUTORGANTE 

 
O COMANDANTE DO REGIMENTO DE ENGENHARIA Nº1 

ANTÓNIO LUÍS NISA PATO, COR ENG. 
 

PELO 2º OUTORGANTE 
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 
SUSANA DE FÁTIMA CARVALHO AMADOR, Dr.ª. 

 
PELO 3º OUTORGANTE 

 
O DIRECTOR DA ESCOLA PROFISSIONAL 

AGRÍCOLA D. DINIS – PAIÃ 
JOSÉ AIRES MATOS PEREIRA DA SILVA, ENG.” 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

INSTALAÇÕES DESPORTIVAS MUNICIPAIS 
 

 
 

ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TARIFAS RELATIVAS À 
UTILIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS MUNICIPAIS 

ÉPOCA DESPORTIVA 2012/2013 
 

Isenção de todas as atividades a desenvolver pelos 
“Clubes”, mediante candidatura, no domínio da promoção 
de desportos individuais, nas Salas de Desporto anexas 
aos Pavilhões Desportivos e Isenção de todas as 
atividades a desenvolver pelos “Clubes”, mediante 
candidatura, no domínio da promoção de desportos 
coletivos, nas naves centrais dos Pavilhões Desportivos, 
nos escalões de formação até aos juvenis, para a Época 
Desportiva 2012/2013, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2012/7112, de 2012.07.13. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO 
 

 
 

CRIAÇÃO DE GABINETE DE APOIO PSICOLÓGICO DE CANEÇAS 
 
Criação do Gabinete de Apoio Psicológico de Caneças e 
respetivo Protocolo de Colaboração e Cooperação a 
celebrar entre o Município de Odivelas e o Agrupamento 
de Escolas de Caneças, nos termos da minuta de 
protocolo anexa à informação n.º Interno/2012/7021, de 
2012.07.11, de acordo com o proposto na referida 
informação. 
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"PROPOSTA DE PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO E 
COOPERAÇÃO 

 
Considerando que o Município de Odivelas: 
 
1. Concentra especial atenção na Educação, tanto na sua 
dimensão formal como não formal, bem como em todas 
as suas vertentes, designadamente cultural e social; 
 
2. Integra delegações, associações e outros grupos 
constituídos para apreciar matérias sobre a educação e 
consideradas de interesse para o município, como seja a 
Associação Internacional de Cidades Educadoras, que tem 
vindo a considerar os problemas do insucesso escolar e 
abandono escolar, como campo prioritário de ação;  
 
3. Está consciente de que o exercício de competências no 
âmbito das matérias educativas, deve ser desenvolvido 
dentro de um contexto mais amplo de equidade e coesão 
social para os habitantes do concelho; 
 
4. Reconhece que a Educação desempenha um papel 
determinante no desenvolvimento harmonioso das 
sociedades e permite assegurar uma maior participação 
social e contribui para a promoção da igualdade de 
oportunidades entre cidadãos; 
 
5. Partilha com o Agrupamento de Escolas de Caneças, a 
convicção de que é necessário apoiar os alunos, no âmbito 
do seu processo educativo e de integração no sistema de 
relações interpessoais da comunidade escolar, por forma a 
promover um desenvolvimento integral que facilite a 
formação da sua identidade pessoal e o seu projeto de 
vida, e nessa medida pretendem em conjunto, 
implementar a criação de um Gabinete de Apoio 
Psicológico.  
 
ENTRE: 
 
MUNICÍPIO DE ODIVELAS, com sede na Rua Guilherme 
Gomes Fernandes, na Quinta da Memória, em Odivelas, 
Pessoa Coletiva nº 504 293 125, neste ato representado 
pela Senhora Presidente da Câmara Municipal de 
Odivelas, Susana de Carvalho Amador adiante designado 
por Primeiro Outorgante; 
 
E 
 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CANEÇAS, com sede na 
Escola Básica do 2º, 3º Ciclos dos Castanheiros, sita na 
Rua Olivença, Quinta dos Castanheiros, 1675-590 
Caneças, Pessoa Coletiva nº ……………., neste ato 
representado pelo Diretor do Agrupamento de Escolas de 
Caneças, João Lopes, adiante designado por Segundo 
Outorgante;  
 
É celebrado, o presente Protocolo de Cooperação e 
Colaboração, que se rege pelas cláusulas seguintes, que as 
partes aceitam e, reciprocamente, se obrigam a fazer 
cumprir. 

Cláusula Primeira 
(Do Objeto) 

 
O presente protocolo visa estabelecer uma parceria entre 
as Partes, cujo objetivo é implementar no Município de 
Odivelas um projeto, denominado “Gabinete de Apoio 
Psicológico de Caneças”. 

 
Cláusula Segunda 

(Do Funcionamento do Gabinete) 
 

1. O Gabinete de Apoio Psicológico de Caneças irá 
disponibilizar às crianças do Jardim de Infância e aos 
alunos do 1º Ciclo da rede pública que integram o 
Agrupamento de Escolas de Caneças, apoio psicológico e 
psicopedagógico, no contexto das atividades educativas, 
tendo em vista a promoção do sucesso escolar e a efetiva 
igualdade de oportunidades, através da adequação/ 
individualização das respostas educativas. 
 
2. Ao referido gabinete será afeto(a) um(a) psicólogo(a), 
com experiência de trabalho com crianças em risco de 
exclusão, absentismo e abandono escolar, sendo que se 
pretende que o mesmo funcione de forma articulada com 
todos os agentes educativos, no sentido de promover um 
ambiente propício ao desenvolvimento psicológico dos 
alunos e prevenir comportamentos de risco.  

 
Cláusula Terceira 

(Do Âmbito de Aplicação) 
 

O presente protocolo e os benefícios dele resultante, 
aplicam-se exclusivamente às crianças e alunos dos Jardins 
de Infância e das escolas de 1º Ciclo de Ensino Básico da 
rede pública que integram o Agrupamento de Escolas de 
Caneças da Freguesia de Caneças e apenas enquanto o 
presente protocolo vigorar, sem prejuízo do presente 
projeto poder vir a ser alargado no futuro a outros 
Agrupamentos de Escolas e outras Freguesias.  

 
Cláusula Quarta 

(Das Responsabilidades do Primeiro Outorgante) 
 

O Primeiro Outorgante responsabiliza-se por: 
a) Assegurar e afetar um(a) Psicólogo(a) que prestará 
serviço no Gabinete de Apoio Psicológico de Caneças, 
bem como assumir integral responsabilidade pelos custos 
associados, designadamente; 
b) Disponibilizar material técnico/pedagógico, bem como 
todos os consumíveis nomeadamente, papel, pastas, 
dossiês, essenciais ao desenvolvimento do trabalho do(a) 
Psicólogo(a). 

 
Cláusula Quinta 

(Das Responsabilidades do Segundo Outorgante) 
 

O Segundo Outorgante responsabiliza-se por: 
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a) Disponibilizar a título gratuito, instalações e mobiliário 
necessário e adequado ao funcionamento do gabinete, 
para a prossecução eficaz dos seus fins;  
b) Assegurar a conservação, manutenção e limpeza das 
referidas instalações;  
c) Garantir apoio logístico nomeadamente, telefone, fax, 
equipamento informático e consumíveis essenciais ao 
desenvolvimento da regular atividade do gabinete; 
d) Disponibilizar apoio administrativo, nomeadamente no 
que respeita ao atendimento e ao expediente. 

 
Cláusula Sexta 
(Da Vigência) 

 
1.Sem prejuízo de eventual revisão, por acordo dos 
Outorgantes, o presente protocolo entra em vigor após 
publicação no Boletim Municipal, mantendo-se em vigor 
pelo período correspondente ao ano letivo de 2012/ 2013.  
 
2. O presente protocolo considera-se automaticamente 
renovado, por períodos letivos iguais e sucessivos, se 
nenhum dos Outorgantes, mediante carta registada, 
manifestar ao outro o desejo de dele se desvincular, no 
prazo de 90 (noventa) dias de antecedência em relação ao 
seu termo.  

 
Cláusula Sétima 

(Disposições Finais) 
 

1.O presente protocolo constitui um instrumento de 
coordenação de esforços, no respeito pela autonomia e 
características próprias dos respetivos intervenientes, pelo 
que a adequação ou alteração do estipulado pelo mesmo, 
será apreciada e decidida por acordo entre os 
Outorgantes.  
 
2. No demais, este Protocolo será regido pela legislação 
aplicável em vigor, devendo as Partes respeitar a 
regulamentação específica aplicável. 
 
3. O presente protocolo foi feito em dois exemplares, que 
vão ser assinados pelos representantes das Partes, 
destinando-se um exemplar a cada uma delas.  
 
Odivelas, ____ de _________ de 2012 
 
Pelo Primeiro Outorgante, 
 
____________________________________ 
(Susana de Carvalho Amador) 
 
 
Pelo Segundo Outorgante, 
 
_____________________________________ 
(João Lopes)" 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 

 

TRANSPORTES 
 

 
 

CRITÉRIOS DE CEDÊNCIA DE TRANSPORTES 
ANO LETIVO 2012/2013 

 
Critérios de cedência de transporte, no âmbito do 
Desporto Escolar, às Escolas de 2.º e 3.º Ciclos do Ensino 
Básico, do Ensino Secundário e Profissional da Rede 
Pública, para o ano letivo 2012/2013, nos termos da 
informação n.º Interno/2012/7218, de 2012.07.18: 
 
"Critérios de Apoio 
Assim propõe-se que a Câmara Municipal de Odivelas 
disponibilize as viaturas municipais para apoiar as escolas 
do 2.º e 3.º Ciclo do Ensino Básico, Secundárias e 
Profissional da Rede Pública no âmbito do Programa do 
Desporto Escolar, tendo por base os critérios abaixo 
enunciados:  
 
1)A cedência de viatura municipal destina-se a apoiar a 
participação dos grupos equipa das escolas do Concelho 
de Odivelas, que participem nos quadros competitivos no 
âmbito do Desporto Escolar, em iniciativas de 
intercâmbio desportivo e inter-escolas, sendo que o apoio 
global a conceder a cada escola se processa a dois níveis: 
 

a)Deslocações relativas à participação da escola em 
competições oficiais de âmbito local/distrital ou 
outras iniciativas de intercâmbio desportivo, até um 
limite máximo de dois transportes por ano letivo; 
 
b)Participação da escola em competições oficiais de 
âmbito regional/nacional, fora do distrito de Lisboa, 
até um limite máximo de uma deslocação, por ano 
letivo. 

 
2)A cedência de transporte será concretizada tendo por 
base a ordem de entrada dos pedidos nos serviços da 
Câmara Municipal, bem como a disponibilidade da frota 
municipal." 
 
Mais se deliberou aditar à proposta a aprovação de 
atribuição genérica dos apoios a conceder neste âmbito e a 
subsequente apresentação mensal dos transportes 
concedidos, para conhecimento do Executivo. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO 
CURRICULAR 

 

 
 

ACORDO DE COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO 
A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE ODIVELAS, 

OS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS, E AS ENTIDADES GESTORAS, 
E O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS VASCO SANTANA 

 
Na sequência da preparação do Programa de Atividades 
de Enriquecimento Curricular para o Ano Letivo 
2012/2013; nos termos previstos no ponto 15) do 
Despacho nº 14460/2008 (2ª série), de 26 de Maio de 
2008, alterado e republicado no Despacho nº 8683/2011, 
de 28 de junho; da aprovação da proposta geral de 
funcionamento do mesmo programa na 11ª Reunião 
Ordinária da Câmara Municipal, realizada no dia 30 de 
Maio, e na 10ª Sessão Extraordinária da Assembleia 
Municipal, realizada no dia 4 de Julho de 2012, e após um 
processo prévio de negociação dos termos do Acordo de 
Cooperação e Colaboração com todos os parceiros 
envolvidos, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2012/7274, de 2012-07-18, é proposto: 
 
Minuta do Acordo de Colaboração e Cooperação 
Tripartido a celebrar entre o Município de Odivelas, os 
Agrupamentos de Escolas, e as Entidades Gestoras, no 
âmbito da Gestão do Programa das Atividades de 
Enriquecimento Curricular (AEC) nas Escolas do 1º Ciclo 
do Ensino Básico, para o ano letivo 2012/2013, que se 
traduz numa oferta educativa extracurricular gratuita, que 
se desenvolve ao longo do ano letivo, em regime de 
complemento educativo, e que se dirige aos alunos do 1º 
ao 4º ano do 1º Ciclo do Ensino Básico Público, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2012/7274, de 2012-07-18, nos termos da minuta 
anexa à informação. 
 
Minuta do Acordo de Colaboração e Cooperação a 
celebrar entre o Município de Odivelas e o Agrupamento 
de Escolas Vasco Santana, no âmbito da Gestão do 
Programa das AEC nas escolas do 1º Ciclo do Ensino 
Básico do Agrupamento, para o ano letivo 2012/2013, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2012/7274, de 2012-07-18, nos termos da minuta 
anexa à informação. 
 
Entidades Gestoras: 
 
Agrupamento de Escolas a Sudoeste de Odivelas 
Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico: 
EB 1 n.º 4 de Famões – Gestão com o Centro 
Comunitário Paroquial de Famões (IPSS) 
EB1/JI de Famões – Gestão com o Centro Comunitário 
Paroquial de Famões (IPSS) 
EB1/JI Quinta das Dálias – Gestão com o Centro 
Comunitário Paroquial de Famões (IPSS) 

EB1/JI Veiga Ferreira – Gestão com a Associação de Pais 
e Encarregados de Educação da EB1/JI Veiga Ferreira  
 
Agrupamento de Escolas Avelar Brotero 
Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico: 
EB1/JI D. Dinis – Gestão com a Associação de Pais e 
Encarregados de Educação da EB1/JI D. Dinis 
EB1 António Maria Bravo – Gestão com IPPI – Instituto 
Português de Pedagogia Infantil (IPSS) 
EB1 n.º 5 de Odivelas – Gestão com IPPI – Instituto 
Português de Pedagogia Infantil (IPSS) 
EB1 Maria Máxima Vaz – Gestão com IPPI – Instituto 
Português de Pedagogia Infantil (IPSS) 
 
Agrupamento de Escolas de Caneças 
Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico: 
EB1 de Caneças – Gestão com a Associação de Pais e 
Encarregados de Educação da EB 1 de Caneças 
EB1/JI de Caneças n.º 1 – Gestão com a Associação de 
Pais e Encarregados de Educação da EB1/JI de Caneças 
n.º 1 
EB1/JI Cesário Verde – Gestão com a Associação de Pais 
e Encarregados de Educação da EB1/JI Cesário Verde 
 
Agrupamento de Escolas D. Dinis 
Escolas 1º Ciclo do Ensino Básico: 
EB1 Rainha Santa – Gestão com a Associação de Pais e 
Encarregados de Educação da EB1 Rainha Santa 
EB1/JI Maria Lamas – Gestão com a Associação de Pais 
e Encarregados de Educação da EB1/JI Maria Lamas 
 
Agrupamento de Escolas Moinhos de Arroja 
Escolas 1º Ciclo do Ensino Básico: 
EB1/JI n.º 7 de Odivelas – Gestão com a Associação de 
Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de 
Escolas Moinhos da Arroja  
EB1/JI Porto Pinheiro – Gestão com a Associação de 
Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de 
Escolas Moinhos da Arroja  
 
Agrupamento de Escolas da Pontinha 
Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico: 
EB1/JI Casal da Serra – Gestão com a Associação de Pais 
e Encarregados de Educação da EB1/JI Casal da Serra 
EB1 Serra da Luz – Gestão com a Associação de Pais e 
Encarregados de Educação da EB1 Serra da Luz 
EB1/JI do Vale Grande – Gestão com a Associação de 
Pais e Encarregados de Educação da EB1/JI do Vale 
Grande 
EB1 Dr. Mário Madeira – Gestão com a Associação de 
Pais e Encarregados de Educação da EB1 Dr. Mário 
Madeira 
EB1/JI Quinta da Paiã – Gestão com a Associação de 
Pais e Encarregados de Educação da EB1 Dr. Mário 
Madeira 
EB1/JI Quinta da Condessa – Gestão com a Associação 
de Pais e Encarregados de Educação da EB1/JI Quinta da 
Condessa  
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EB1 Mello Falcão – Gestão com a Associação de Pais e 
Encarregados de Educação da EB1 Mello Falcão 
 
Agrupamento de Escolas da Póvoa de Santo Adrião 
Escolas 1º Ciclo do Ensino Básico: 
EB1/JI Barbosa du Bocage – Gestão com IPPI – 
Instituto Português de Pedagogia Infantil (IPSS) 
EB1/JI Quinta S. José – Gestão com a Associação de Pais 
e Encarregados de Educação da EB1/JI Quinta S. José 
EB1/JI do Olival Basto – Gestão com a Associação de 
Pais e Encarregados de Educação da EB1/JI do Olival 
Basto 
 
Agrupamento de Escolas Vasco Santana 
Escolas 1º Ciclo do Ensino Básico: 
EB1 da Amoreira - Gestão com o Agrupamento de 
Escolas 
EB1 Professora Maria Costa - Gestão com o 
Agrupamento de Escolas 
EB1/JI Casal dos Apréstimos - Gestão com o 
Agrupamento de Escolas 
EB1/JI Eça de Queirós - Gestão com o Agrupamento de 
Escolas 
EB1/JI João Villaret - Gestão com o Agrupamento de 
Escolas 

 
 

“PROPOSTA DE ACORDO DE 
COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO 

 
 

Considerando que: 
 
1. Pelo Despacho nº 14460/2008, de 26 de maio de 2008, 
do Ministério da Educação, foi aprovado o “Programa de 
Atividades de Enriquecimento Curricular do 1º Ciclo do 
Ensino Básico” – (AEC), bem como o Regulamento que 
define o regime de acesso ao apoio financeiro a conceder 
pelo Ministério da Educação no âmbito do mesmo 
programa. 
 
2. O referido diploma aplica-se aos estabelecimentos de 
educação e ensino público nos quais funcione o 1º ciclo 
do ensino básico e define as normas a observar no 
período de funcionamento dos respetivos 
estabelecimentos, bem como a oferta das Atividades de 
Enriquecimento Curricular. 
 
3. No âmbito do diploma consideram-se Atividades de 
Enriquecimento Curricular (AEC) as que incidam nos 
domínios artístico (música, expressão dramática, 
expressão plástica), desportivo, científico, tecnológico, 
entre outros. 
 
4. O referido Programa traduz-se numa oferta educativa 
extracurricular gratuita, que se desenvolve ao longo do 
ano letivo, em regime de complemento educativo, e que se 
dirige aos alunos do 1º ao 4º ano do 1º Ciclo do Ensino 
Básico Público. 
 

5. As atividades curriculares são obrigatoriamente 
organizadas em regime normal, podendo excecionalmente 
ocorrer em regime duplo, quando as instalações não 
permitam o funcionamento em regime normal, mais 
precisamente, quando o número de turmas constituídas 
for superior ao número de salas disponíveis. 
 
6. Define ainda o referido Despacho que na planificação 
das AEC devem ser tidos em conta, os recursos existentes 
na comunidade, nomeadamente Escolas de Música, 
Associações Culturais, IPSS, entre outros. 
 
7. As atividades de enriquecimento curricular devem ser 
planificadas pelos Agrupamentos de Escolas em parceria 
obrigatória com a entidade promotora da candidatura ao 
financiamento e com a entidade parceira do programa, 
mediante celebração de um acordo de colaboração, cujos 
termos identifiquem as AEC a desenvolver, o horário 
semanal de cada atividade, o local de funcionamento, as 
responsabilidades das partes, e o número de alunos por 
atividade. 
 
8. Posteriormente, em de 28 de junho de 2011, através do 
Despacho nº 8683/2011 do Secretário de Estado Adjunto 
e da Educação, foi, pontualmente, alterado o anterior 
despacho, referido em 1. 
 
9. No âmbito da Clausula 3ª, do Contrato de Execução 
respeitante à Transferência de Competências para o 
Município em matéria de Educação, publicado no Diário 
da República Nº 28, 2ª Série, de 27 de outubro de 2009, o 
Município de Odivelas enquanto Entidade Promotora do 
Programa das AEC apresentará junto da Direção Regional 
de Educação de Lisboa e Vale do Tejo os dados referentes 
à sua implementação, nomeadamente, a identificação das 
Entidades Parceiras e a previsão do número de alunos que 
irão usufruir das atividades em cada Escola. 
 
Entre:  
 
MUNICÍPIO DE ODIVELAS, com sede na Rua Guilherme 
Gomes Fernandes, na Quinta da Memória, em Odivelas, 
pessoa coletiva com o número 504 293 125, neste ato 
representado pela Senhora Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, Susana de Carvalho Amador 
adiante designado por PRIMEIRO OUTORGANTE; 
 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS _______, com sede 
_______, Pessoa Coletiva n.º, neste ato representado 
pelo(a) Senhor(a) Diretor(a) do Agrupamento, _______ 
adiante designado por SEGUNDO OUTORGANTE; 
 
e, 
 
ASSOCIAÇÃO DE PAIS/ OU/ IPSS _______. Pessoa Coletiva 
n.º _______ neste ato representado pelo (a) Senhor (a) 
Presidente da Direção _______, adiante designado por 
TERCEIRO OUTORGANTE. 
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É de livre vontade e de boa-fé celebrado o presente 
Acordo Tripartido de Colaboração e Cooperação, que se 
rege pelas cláusulas seguintes, que as partes aceitam e, 
reciprocamente se obrigam a cumprir e a fazer cumprir 

 
Cláusula Primeira 

(Do Objeto) 
 

1. Nos termos previstos pelo Despacho n.º 14 460/2008, 
de 26 de maio de 2008, do Ministério da Educação, com 
as alterações introduzidas pelo Despacho nº 8683/2011, 
de 28 de junho de 2011, com o presente Acordo visa-se 
estabelecer uma parceria entre as Partes, cujo objetivo 
central é criar as condições necessárias à implementação e 
desenvolvimento do Programa das Atividades de 
Enriquecimento Curricular, na Escola EB1. 
 
2. Os termos do presente Acordo no que se refere à 
identificação das Atividades de Enriquecimento Curricular 
(AEC) a desenvolver na Escola, ao horário semanal, ao 
número de alunos e aos espaços a afetar a cada atividade, 
constam do Anexo I, que dele faz parte integrante. 
 
3. O Anexo I mencionado no ponto anterior será 
atualizado no início do ano letivo, e a título excecional, no 
início de cada período letivo. 

 
Cláusula Segunda 

(Das Responsabilidades do Primeiro Outorgante) 
 

O Primeiro Outorgante responsabiliza-se por: 
 
a) Elaborar e apresentar a proposta ao Programa em 

questão, nos termos definidos pelos diplomas do 
Ministério da Educação; 

b) Proceder à transferência de verbas para o Terceiro 
Outorgante, tendo por base o apoio financeiro 
definido nos termos do ponto 3, do artigo 3º, 
Capítulo II, do anexo ao Despacho n.º 14460/2008, 
com as alterações introduzidas pelo Despacho nº 
8683/2011, de 28 de junho de 2011, para o 
desenvolvimento das AEC na Escola _______, 
conforme estipulado no Anexo I ao presente Acordo, 
em três tranches (primeira transferência até ao dia 15 
do mês de início do 1º período letivo /setembro 
2012; segunda transferência até ao dia 15 do mês do 
término do 1º período letivo /dezembro de 2012; 
terceira e última transferência, até ao dia 15 do mês 
de início do 3º período letivo /abril 2013);  

c) Participar na elaboração dos horários das AEC em 
conjunto com o Segundo e Terceiro Outorgantes, 
tendo em conta, as atividades a desenvolver, a carga 
horária semanal definida, o número de turmas a 
constituir, bem com os espaços físicos afetos ao 
programa; 

d) Efetuar o acompanhamento, através de reuniões 
trimestrais a realizar na Escola/sede de Agrupamento 
para a avaliação da implementação, aplicação e 

resultados do Programa, em conjunto com o Segundo 
e Terceiro Outorgantes e respetivos professores; 

e) Recolher, junto do Terceiro Outorgante, e fornecer 
ao Ministério da Educação, através de plataforma 
informática, informação relativa ao perfil dos 
recursos humanos afetos às atividades de 
enriquecimento curricular, designadamente os 
respeitantes às habilitações literárias e qualificações 
profissionais; 

f) Monitorizar em conjunto com o Segundo 
Outorgante, o processo de identificação dos materiais 
e equipamentos adquiridos pelo Terceiro Outorgante, 
no âmbito do programa das AEC. 

 
Cláusula Terceira 

(Das Responsabilidades do Segundo Outorgante) 
 

O Segundo Outorgante responsabiliza-se por: 
 
a) Organizar os processos de inscrição dos alunos no 

Programa e desencadear os procedimentos inerentes 
à formação das turmas, em função da carga horária 
semanal, do local de funcionamento, bem como do 
número de alunos a frequentar cada atividade; 

b) Participar na elaboração dos horários das AEC em 
conjunto com o Primeiro e Terceiro Outorgantes, 
tendo em conta as atividades a desenvolver, a carga 
horária semanal definida, o número de turmas a 
constituir, bem com os espaços físicos a afetar a cada 
atividade; 

c) Planificar, supervisionar e acompanhar a 
programação das AEC, tendo por base o Projeto 
Educativo do respetivo Agrupamento de Escolas, 
garantindo a articulação daquelas atividades com a 
atividade curricular; 

d) Elaborar a proposta de articulação pedagógica, em 
conformidade com o Projeto Curricular de Escola, o 
Plano Anual de Atividades do Estabelecimento de 
Ensino e as Orientações Programáticas das AEC, e 
submete-la à aprovação do Conselho Pedagógico do 
Agrupamento de Escolas; 

e) Colaborar com o Terceiro Outorgante na seleção dos 
professores para as AEC, em conformidade com as 
orientações estipuladas no Capítulo III, do Anexo ao 
Despacho que implementa o Programa, com as 
alterações introduzidas pelo Despacho nº 8683/2011, 
de 28 de junho de 2011;  

f) Efetuar o plano anual de supervisão pedagógica das 
AEC no início do 1º período letivo, e acompanhar a 
avaliação do Programa em conjunto com a entidade 
promotora e a entidade parceira;  

g) Participar no acompanhamento e na avaliação da 
implementação, aplicação e resultados do Programa, 
conjuntamente com o Primeiro e o Terceiro 
Outorgantes; 

h) Garantir a abertura e o fecho das instalações 
destinadas ao desenvolvimento das AEC, bem como 
colaborar na disponibilização dos recursos humanos 
para a vigilância dos recreios e limpeza das 
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instalações, nos termos a definir com o Terceiro 
Outorgante; 

i) Efetuar o controlo de assiduidade dos docentes 
afetos ao Programa em cada uma das AEC; 

j) Disponibilizar os equipamentos e materiais didáticos 
necessários para viabilizar o bom funcionamento das 
AEC na Escola; 

k) Referir em sede de Regulamento Interno as 
implicações das faltas às Atividades de 
Enriquecimento Curricular, nos termos do ponto 35, 
do Despacho 14 460/2008; 

l) Proceder à identificação, por período letivo, de todos 
os materiais/equipamentos adquiridos pelo Terceiro 
Outorgante no âmbito do programa das AEC, através 
da confirmação de faturas, dando conhecimento do 
mesmo ao Primeiro Outorgante. 

 
Cláusula Quarta 

(Das Responsabilidades do Terceiro Outorgante) 
 

O Terceiro Outorgante responsabiliza-se por: 
 
a) Selecionar, em articulação com o Segundo 

Outorgante, e recrutar os professores para as AEC a 
lecionar na Escola_______, conforme estipulado no 
Anexo I ao presente Acordo e em conformidade com 
o estipulado no Despacho n.º 14460/2008, de 
26/05/2008, que aprovou o “Programa de Atividades 
de Enriquecimento Curricular do 1º Ciclo do Ensino 
Básico”, com as alterações introduzidas pelo 
Despacho nº 8683/2011, de 28 de junho de 2011;  

b) Efetuar a gestão quotidiana das AEC, garantindo a 
guarda dos alunos nos “furos” dos horários e 
garantir, em articulação com o Segundo Outorgante, 
a substituição dos professores, no caso de ausência 
pontual ou continuada; 

c) Participar na elaboração dos horários das AEC em 
conjunto com o Primeiro e Segundo Outorgantes, 
tendo em conta as atividades a desenvolver, a carga 
horária semanal definida, o número de turmas a 
constituir, os horários de cada atividade, bem como 
os espaços físicos afetos ao Programa; 

d) Garantir a implementação do Programa de acordo 
com os horários semanais definidos em conjunto 
pelas partes e o local determinado para o 
funcionamento de cada atividade, tendo igualmente 
em conta, as orientações programáticas bem como 
outras diretrizes produzidas pelo Ministério da 
Educação; 

e) Efetuar o pagamento aos professores através das 
verbas transferidas pelo Primeiro Outorgante, em 
articulação com eventual Entidade Contratada, tendo 
por base o valor mínimo definido nos termos do 
ponto 4, do artigo 3º, Capítulo II, do anexo ao 
Despacho n.º 14 460/2008, e elaborar mapas 
trimestrais de custos a enviar à Câmara Municipal de 
Odivelas no final de cada período letivo, tendo em 
conta o número de alunos a frequentar as AEC, a fim 

de se proceder aos eventuais acertos nos montantes 
das transferências subsequentes;  

f) Apresentar documentos de quitação dos 
comprovativos dos valores pagos aos professores, ou 
cópia do contrato. No caso de se tratar de uma 
contratação de serviço, deverá a Entidade Gestora 
solicitar este comprovativo à entidade contratada;  

g) Garantir que as verbas a transferir no âmbito do 
presente Acordo, serão aplicadas no Programa de 
desenvolvimento das AEC, na Escola _______, 
assumindo integral responsabilidade pela não 
utilização das referidas verbas para o fim a que se 
destinam; 

h) Remeter ao Primeiro Outorgante, no final do 1º, 2º e 
3º períodos letivos, relatório com a relação das 
despesas efetuadas, acompanhado de cópias 
digitalizadas das respetivas faturas, ou recibos 
comprovativos das mesmas; 

i) Colaborar na gestão dos recursos humanos afetos à 
vigilância dos recreios e limpeza das instalações, nos 
termos a definir com o Segundo Outorgante; 

j) Garantir que todos os materiais/equipamentos, que 
não sejam de desgaste rápido, adquiridos no âmbito 
do Programa das AEC, serão entregues à 
Coordenação da Escola_______, a qual terá a 
responsabilidade de os incluir em inventário próprio, 
dando conhecimento do mesmo ao Primeiro 
Outorgante. 

 
Cláusula Quinta 
(Da Logística) 

 
A lecionação das Atividades de Enriquecimento 
Curricular, no âmbito do mencionado Programa, far-se-á 
nos espaços previamente acordados entre o Primeiro e o 
Segundo Outorgantes. 

 
Cláusula Sexta 
(Da Vigência) 

 
Sem prejuízo de eventual revisão, por acordo dos 
Outorgantes, o presente Acordo entra em vigor após a 
publicação no Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões e à data da sua assinatura, mantendo-se em vigor 
até ao dia de encerramento oficial do ano letivo 
2012/2013. 

 
Cláusula Sétima 

(Disposições Finais) 
 

1. No demais, este Acordo será regido pela legislação 
aplicável em vigor, devendo as Partes respeitar a 
regulamentação específica aplicável, emitida pelas 
Entidades Nacionais competentes em matéria de 
Educação. 
 
2. Qualquer adequação ou tolerância relativa ao estipulado 
no presente Acordo será resolvida por acordo entre as 
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Partes, não implicando uma alteração ao clausulado a 
menos, que as Partes por acordo assim o entendam fazer. 
 
O presente Acordo de Colaboração e Cooperação foi 
feito em três exemplares, que vão ser assinados pelos 
representantes das Partes, destinando-se um exemplar a 
cada uma delas. 
 
Odivelas, ____ de _________ de 2012 
 
Pelo Primeiro Outorgante, 
___________________________________ 
(Susana de Carvalho Amador) 
 
Pelo Segundo Outorgante, 
___________________________________ 
(________________) 
 
 
 
 

Pelo Terceiro Outorgante, 
___________________________________ 
(_________________) 
 
ANEXO I 
 
O presente anexo identifica o Agrupamento de Escolas e 
as Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) a 
desenvolver na Escola ________________, o horário 
semanal, o número de alunos e os espaços a afetar a cada 
atividade: 
 
Agrupamento de Escolas _______________ 
 
ESCOLA: _______________________ 
 
Regime de Funcionamento da Escola: ______________ 
Atividades: 
 
 

 
AEC / Nº de Alunos e Local de Funcionamento de cada atividade: 

 
 
 

Nº de Alunos Local de Funcionamento 

AEC  
1º/2º 

 
3º/4º 

 
Total 

Sala Aula Ginásio 
R. Desportivo 

Biblioteca Outros 

        
        
        

 
AEC / Horário Semanal / Duração Diário: 

 
AEC 

Horário 
Semanal (min.) 

 
Duração Diária (min.) 

     
     
     

 
 
Odivelas, _de ____________ de 2012 
 
Câmara Municipal de Odivelas Agrupamento de Escolas 

  
______________________ ___________________ 

 
Entidade Gestora 

______________________” 
 
 
 

“ACORDO DE COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO 
 

Considerando que: 
 
1. Pelo Despacho nº 14460/2008, de 26 de maio de 2008, 
do Ministério da Educação, foi aprovado o “Programa de 
Atividades de Enriquecimento Curricular do 1º Ciclo do 
Ensino Básico” – (AEC), bem como o Regulamento que 

define o regime de acesso ao apoio financeiro a conceder 
pelo Ministério da Educação no âmbito do mesmo 
programa. 
 
2. O referido diploma aplica-se aos estabelecimentos de 
educação e ensino público nos quais funcione o 1º ciclo 
do ensino básico e define as normas a observar no 
período de funcionamento dos respetivos 
estabelecimentos, bem como a oferta das Atividades de 
Enriquecimento Curricular. 
 
3. No âmbito do diploma consideram-se Atividades de 
Enriquecimento Curricular (AEC) as que incidam nos 
domínios artístico (música, expressão dramática, 
expressão plástica), desportivo, científico, tecnológico, 
entre outros. 
 
4. O referido Programa traduz-se numa oferta educativa 
extracurricular gratuita, que se desenvolve ao longo do 
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ano letivo, em regime de complemento educativo, e que se 
dirige aos alunos do 1º ao 4º ano do 1º Ciclo do Ensino 
Básico Público. 
 
5. As atividades curriculares são obrigatoriamente 
organizadas em regime normal, podendo excecionalmente 
ocorrer em regime duplo, quando as instalações não 
permitam o funcionamento em regime normal, mais 
precisamente, quando o número de turmas constituídas 
for superior ao número de salas disponíveis. 
 
6. Define ainda o referido Despacho que na planificação 
das AEC devem ser tidos em conta, os recursos existentes 
na comunidade, nomeadamente Escolas de Música, 
Associações Culturais, IPSS, entre outros. 
 
7. As atividades de enriquecimento curricular devem ser 
planificadas pelos Agrupamentos de Escolas em parceria 
obrigatória com a entidade promotora da candidatura ao 
financiamento e com a entidade parceira do programa, 
mediante celebração de um acordo de colaboração, cujos 
termos identifiquem as AEC a desenvolver, o horário 
semanal de cada atividade, o local de funcionamento, as 
responsabilidades das partes, e o número de alunos por 
atividade. 
 
8. Posteriormente, em de 28 de junho de 2011, através do 
Despacho nº 8683/2011 do Secretário de Estado Adjunto 
e da Educação, foi, pontualmente, alterado o anterior 
despacho, referido em 1. 
 
9. No âmbito da Clausula 3ª, do Contrato de Execução 
respeitante à Transferência de Competências para o 
Município em matéria de Educação, publicado no Diário 
da República Nº 28, 2ª Série, de 27 de outubro de 2009, o 
Município de Odivelas enquanto Entidade Promotora do 
Programa das AEC apresentará junto da Direção Regional 
de Educação de Lisboa e Vale do Tejo os dados referentes 
à sua implementação, nomeadamente, a identificação das 
Entidades Parceiras e a previsão do número de alunos que 
irão usufruir das atividades em cada Escola. 
 
Entre: 
 
MUNICÍPIO DE ODIVELAS, com sede na Rua Guilherme 
Gomes Fernandes, na Quinta da Memória, em Odivelas, 
pessoa coletiva com o número 504 293 125, neste ato 
representado pela Senhora Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, Susana de Carvalho Amador 
adiante designado por PRIMEIRO OUTORGANTE; 
 
e,  
 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS VASCO SANTANA, com sede 
na Escola 2,3 Vasco Santana, Rua 25 de agosto, Bons 
Dias, 2620-297 Ramada, Pessoa Coletiva n.º 600 079 449, 
neste ato representado pela Senhora Diretora do 
Agrupamento, Professora Angélica dos Santos Rodrigues 

Ramalhete Ribeiro Pires Lourenço adiante designado por 
SEGUNDO OUTORGANTE; 
 
É de livre vontade e de boa fé celebrado o presente 
Acordo de Colaboração e Cooperação, que se rege pelas 
cláusulas seguintes, que as partes aceitam e, 
reciprocamente se obrigam a cumprir e a fazer cumprir 

 
Cláusula Primeira 

(Do Objeto) 
 

1. Nos termos previstos pelo Despacho n.º 14 460/2008, 
de 26 de maio de 2008, do Ministério da Educação, com 
as alterações introduzidas pelo Despacho nº 8683/2011, 
de 28 de junho de 2011, com o presente Acordo visa-se 
estabelecer uma parceria entre as Partes, cujo objetivo 
central é criar as condições necessárias à implementação e 
desenvolvimento do Programa das Atividades de 
Enriquecimento Curricular, nas Escolas do 1º Ciclo do 
Ensino Básico que integram o Agrupamento de Escolas 
Vasco Santana. 
 
2. Os termos do presente Acordo no que se refere à 
identificação das Atividades de Enriquecimento Curricular 
(AEC) a desenvolver nas Escolas do 1º Ciclo do 
Agrupamento, ao horário semanal, ao número de alunos e 
aos espaços a afetar a cada atividade, constam do Anexo I, 
que dele faz parte integrante. 
 
3. O Anexo I mencionado no ponto anterior será 
atualizado no início de cada ano letivo, e a título 
excecional, no início de cada período letivo. 

 
Cláusula Segunda 

(Das Responsabilidades do Primeiro Outorgante) 
 

O Primeiro Outorgante responsabiliza-se por: 
 
a) Elaborar e apresentar a proposta ao Programa em 

questão, nos termos definidos pelo diploma do 
Ministério da Educação; 

b) Proceder à transferência de verbas para o Segundo 
Outorgante, tendo por base o apoio financeiro 
definido nos termos do ponto 3, do artigo 3º, 
Capítulo II, do anexo ao Despacho n.º 14460/2008, 
com as alterações introduzidas pelo Despacho nº 
8683/2011, de 28 de junho de 2011,para o 
desenvolvimento das AEC nas Escolas do 1º Ciclo 
do Ensino Básico que integram o Agrupamento de 
Escolas Vasco Santana, conforme estipulado no 
Anexo I ao presente Acordo, em três tranches 
(primeira transferência até ao dia 15 do mês de agosto 
de 2012; segunda transferência até ao dia 15 do mês 
de novembro de 2012; terceira e última transferência, 
até ao dia 15 do mês de março de 2013);  

c) Participar na elaboração dos horários das AEC em 
conjunto com o Segundo Outorgante, tendo em 
conta, as atividades a desenvolver, a carga horária 
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semanal definida, o número de turmas a constituir, 
bem com os espaços físicos afetos ao programa; 

d) Efetuar o acompanhamento, através de reuniões 
trimestrais a realizar na Escola/sede de Agrupamento 
para a avaliação da implementação, aplicação e 
resultados do Programa, em conjunto com o Segundo 
Outorgante e respetivos professores; 

e) Recolher, junto do Segundo Outorgante, e fornecer 
ao Ministério da Educação, através de plataforma 
informática, informação relativa ao perfil dos 
recursos humanos afetos às atividades de 
enriquecimento curricular, designadamente os 
respeitantes às habilitações literárias e qualificações 
profissionais; 

f) Monitorizar em conjunto com o Segundo 
Outorgante, o processo de identificação dos materiais 
e equipamentos adquiridos no âmbito do programa 
das AEC. 

 
Cláusula Terceira 

(Das Responsabilidades do Segundo Outorgante) 
 

O Segundo Outorgante responsabiliza-se por:  
 
a) Organizar os processos de inscrição dos alunos no 

Programa e desencadear os procedimentos inerentes 
à formação das turmas, em função da carga horária 
semanal, do local de funcionamento, bem como do 
número de alunos a frequentar cada atividade; 

b) Proceder à elaboração dos horários das AEC em 
articulação com o Primeiro Outorgante, tendo em 
conta as atividades a desenvolver, a carga horária 
semanal definida, o número de turmas a constituir, 
bem como os espaços físicos a afetar a cada atividade; 

c) Proceder à programação das AEC, tendo por base o 
Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas, 
garantindo a articulação daquelas atividades com a 
atividade curricular; 

d) Elaborar a proposta de articulação pedagógica, em 
conformidade com o Projeto Curricular de Escola, o 
Plano Anual de Atividades de cada Estabelecimento 
de Ensino, as Orientações Programáticas das AEC 
bem como outras diretrizes produzidas pelo 
Ministério da Educação, e submete-la à aprovação do 
Conselho Pedagógico do Agrupamento de Escolas; 

e) Proceder à contratação do serviço de docência das 
AEC para as diferentes Escolas do 1º Ciclo do 
Ensino Básico que integram o Agrupamento de 
Escolas, conforme estipulado no Anexo I ao presente 
Acordo e em conformidade com as orientações 
estipuladas no Capitulo III, do Anexo ao Despacho 
que implementa o Programa, com as alterações 
introduzidas pelo Despacho nº 8683/2011, de 28 de 
junho de 2011;  

f) Efetuar o pagamento do serviço de docência através 
das verbas transferidas pelo Primeiro Outorgante, 
tendo por base o valor mínimo definido nos termos 
do ponto 4, do artigo 3º, Capítulo II, do anexo ao 
Despacho n.º 14 460/2008, e elaborar mapas 

trimestrais de custos a enviar à Câmara Municipal de 
Odivelas no final de cada período letivo, tendo em 
conta o número de alunos a frequentar as AEC, a fim 
de se proceder aos eventuais acertos nos montantes 
das transferências subsequentes; 

g) Garantir que as verbas a transferir no âmbito do 
presente Acordo, serão aplicadas no Programa de 
desenvolvimento das AEC, nas Escolas do 1º Ciclo 
do Agrupamento, assumindo integral 
responsabilidade pela não utilização das referidas 
verbas para o fim a que se destinam; 

h) Remeter ao Primeiro Outorgante, no final do 1º, 2º e 
3º períodos letivos, a relação das despesas efetuadas 
acompanhada de cópias digitalizadas das respetivas 
faturas ou recibos comprovativos das mesmas; 

i) Efetuar o plano anual de supervisão pedagógica no 
início do 1º período letivo e acompanhar a avaliação 
do Programa em conjunto com o Primeiro 
Outorgante;  

j) Participar no acompanhamento e na avaliação da 
implementação, aplicação e resultados do Programa, 
conjuntamente com o Primeiro Outorgante; 

k) Garantir a abertura e o fecho das instalações 
destinadas ao desenvolvimento das AEC, bem como 
disponibilizar os recursos humanos para a vigilância 
dos recreios e limpeza das instalações; 

l) Efetuar o controlo de assiduidade dos docentes 
afetos ao Programa em cada uma das AEC; 

m) Disponibilizar os equipamentos e materiais didáticos 
necessários para viabilizar o bom funcionamento das 
AEC nas diferentes Escolas do 1º Ciclo do 
Agrupamento; 

n) Proceder à identificação, por período letivo, de todos 
os materiais/equipamentos adquiridos no âmbito do 
programa das AEC, dando conhecimento do mesmo 
ao Primeiro Outorgante; 

o) Referir em sede de Regulamento Interno as 
implicações das faltas às Atividades de 
Enriquecimento Curricular, nos termos do ponto 35, 
do Despacho 14 460/2008, de 26 de maio de 2008.  

 
Cláusula Quarta 
(Da Logística) 

 
A lecionação das Atividades de Enriquecimento 
Curricular, no âmbito do mencionado Programa, far-se-á 
nos espaços escolares dos respetivos Estabelecimentos de 
Educação e Ensino, previamente acordados entre o 
Primeiro e o Segundo Outorgantes. 

 
Cláusula Quinta 
(Da Vigência) 

 
Sem prejuízo de eventual revisão, por acordo dos 
Outorgantes, o presente Acordo entra em vigor após a 
publicação no Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões e à data da sua assinatura, mantendo-se em vigor 
até ao dia de encerramento oficial do ano letivo 
2012/2013.  
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Cláusula Sexta 
(Disposições Finais) 

 
1. No demais, este Acordo será regido pela legislação 
aplicável em vigor, devendo as Partes respeitar a 
regulamentação específica aplicável, emitida pelas 
Entidades Nacionais competentes em matéria de 
Educação.  
 
2. Qualquer adequação ou tolerância relativa ao estipulado 
no presente Acordo será resolvida por acordo entre as 
Partes, não implicando uma alteração ao clausulado a 
menos, que as Partes por acordo assim o entendam fazer. 
 
O presente Acordo de Colaboração e Cooperação foi 
feito em dois exemplares, que vão ser assinados pelos 
representantes das Partes, destinando-se um exemplar a 
cada uma delas. 
 
Odivelas, ____ de ____________de 2012 
 
 
 
 

Pelo Primeiro Outorgante, 
__________________________________ 
(Susana de Carvalho Amador) 
 
Pelo Segundo Outorgante, 
 
_________________________________ 
(Professora Angélica dos Santos Rodrigues 
Ramalhete Ribeiro Pires Lourenço) 
 
ANEXO I 
 
O presente anexo identifica o Agrupamento de Escolas e 
as Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) a 
desenvolver na Escola ________________, o horário 
semanal, o número de alunos e os espaços a afetar a cada 
atividade: 
 
Agrupamento de Escolas _______________ 
 
ESCOLA: _______________________ 
 
Regime de Funcionamento da Escola: ______________ 

 
Atividades: 

AEC / Nº de Alunos e Local de Funcionamento de cada atividade: 
 

 
 

Nº de Alunos Local de Funcionamento 

AEC  
1º/2º 

 
3º/4º 

 
Total 

Sala Aula Ginásio 
R. Desportivo 

Biblioteca Outros 

        
        
        

 
 

AEC / Horário Semanal / Duração Diário: 
 

 
AEC 

Horário 
Semanal (min.) 

 
Duração Diária (min.) 

     
     
     

 
 
Odivelas, _de ____________ de 2012 
 
Câmara Municipal de Odivelas Agrupamento de Escolas 
  
_________________________ _____________________” 
 
(Aprovado por maioria) 
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SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

APOIO FINANCEIRO ÀS ASSOCIAÇÕES JUVENIS 
PAJO 2012 - PROGRAMA A 

 
Atribuição de comparticipação financeira às Associações 
Juvenis – Associação dos Escoteiros de Portugal (Grupo 9 
do Olival Basto e Grupo 19 da Pontinha) e ao Corpo 
Nacional de Escutas (Agrupamento 1216 da Pontinha), no 
âmbito da candidatura ao PAJO 2012 – Programa A 
(Atividade Regular), no valor de €500,00 a cada uma das 
entidades acima referidas, num montante global de 
€1.500,00, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2012/6701, de 2012.07.04.  
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

APOIO FINANCEIRO ÀS CORPORAÇÕES DE BOMBEIROS 2012 
 

Atribuição do subsídio de alimentação às corporações dos 
Bombeiros Voluntários de Caneças, Odivelas e Pontinha, 
para 5 elementos cada, que irão participar no Dispositivo 
Especial de Combate a Incêndios Florestais (DECIF), no 
período de 1 de julho a 30 de setembro de 2012 (92 dias), 
no valor de €15,00/dia/elemento, o que perfaz um total 
de €6.900 a atribuir a cada corporação de bombeiros, de 
acordo com o proposto na informação n.º Interno nº 
7290/SMPC/2012, de 2012.07.19. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

APOIO FINANCEIRO ÀS CORPORAÇÕES DE BOMBEIROS 2012 
 
Pagamento dos subsídios de férias e de natal aos Piquetes 
de Primeira Intervenção (PPI) das Associações de 
Bombeiros Voluntários de Caneças, de Odivelas e da 
Pontinha, nos termos da seguinte tabela, de acordo com o 
proposto na informação n.º 6596/SMPC/2012, de 
2012.06.29: 
 

Piquetes de Primeira Intervenção – PPI 

 
N.º 

elementos 

Valor por 

elemento 
Valor mensal 

A.H.B.V. 

Caneças 
12 € 746,75 € 8.961,00 

A.B.V. 

Odivelas 
17 € 746,75 € 12.694,75 

A.H.B.V. 

Pontinha 
13 € 746,75 € 9.707,75 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
PARA O SETOR ALIMENTAR DA PONTINHA 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 

 
Ratificação do despacho do Senhor Vice-Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas, exarado na informação n.º 
interno/2012/7180, de 2012.07.17, para atribuição de 
apoio, sob a forma de transporte municipal, ao Centro de 
Formação Profissional para o Sector Alimentar, realizado 
no dia 24 de julho de 2012, para deslocação a 
Montechoro, com um custo total estimado em €312,26, de 
acordo com o proposto na informação acima mencionada. 
 
(Ratificado por unanimidade) 

 
 
 

RANCHO DE FOLCLORE ETNOGRÁFICO "OS MOLEIROS DO 
POMARINHO" - CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 

 
Atribuição de um apoio sob a forma de transporte 
municipal, ao Rancho de Folclore “Os Moleiros do 
Pomarinho”, a realizar no dia 12 de agosto de 2012, para 
deslocação a Góis, com um custo total estimado em 
€310,30, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2012/7074, de 2012.07.16. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PROCESSOS PARTICULARES 
 

 
 

ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 3/2007 
BAIRRO QUINTA DAS CANOAS, LOTE 49, PONTINHA 

PROCESSO N.º 46796/RC 
 

Alteração ao alvará de loteamento n.º 3/2007, do Bairro 
Quinta das Canoas, para o lote 49, na Pontinha, em nome 
de António Pais Fernandes, consistindo no aumento de 
um fogo e introdução de uma atividade económica com 
55.00m2, para o referido lote, de acordo com o proposto a 
folhas 883 do processo e nos termos da informação 
técnica n.º 133/RD/DRU/DGOU/12 constante do 
processo. 

 
 
 

Parâmetros urbanísticos alterados 
Aos parâmetros Urbanísticos dos lotes 

 
 Alvará n.º 9/2001 

Lote 
Área 
Lote 
(m2) 

Pisos Fogos Uso 
Área 
Impl. 
(m2) 

Área 
Const. 
(m2) 

49 253 3 2 H 125 375 
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 Alteração ao Alvará n.º 9/2001 

Lote 
Área 
Lote 
(m2) 

Pisos Fogos Uso 
Área 
Impl. 
(m2) 

Área 
Const. 
(m2) 

49 253 3 3 H+AE 125 375 

 
 

Aos parâmetros urbanísticos totais do bairro 
 

 Alvará n.º 9/2001 Alteração ao Alvará 
n.º 9/2001 

Nº de Fogos 93 94 

Densidade 
Habitacional 28,35 fogos/ha 28,65 fogos/ha* 

% de Construção 
P/Activ. 
Económicas 

3.501m2/21.659 m2 = 
16% 

3.556 m2/21.659 m2 

= 16% 

 
Os valores alterados foram representados a negrito. 
*valor calculado pelos serviços 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LICENÇA DE LOTEAMENTO 
N.º 132/75, URBANIZAÇÃO DA CODIVEL 

PROCESSO N.º 1319/U 
 

Alteração ao alvará de licença de loteamento n.º 132/75, 
Urbanização do Codivel em Odivelas, para o lote 14, em 
nome de SOFTEL – Sociedade de Construções, Lda, a 
alteração caracteriza-se pela junção dos lotes 14ª e 14B do 
mesmo proprietário, num único lote, designado por 
14AB, sendo a área de implantação e de construção do 
novo lote, resultante do somatório das áreas dos lotes 
originários. Esta alteração visa permitir uma melhor 
distribuição dos pisos vazados no novo lote e resolver o 
acesso às frações habitacionais, nos termos da informação 
constante a folhas 1561 a folhas 1563 do processo n.º 
1319/U e de acordo com o proposto na Informação 
31/APV/2012, de 2012-07-12. 
 
 

 N.º do Lote 
Área do 

Lote (m2) 

Área Total 
de 

Construção 
(m2) 

Número de 
pisos 

ALVARÁ 
132/75 Lote 14 A 720,00 1.234,00 5+2 vz 

 Lote 14 B 820,00 1386,50 5+2 vz 

PROPOSTA Lote 14 AB 1.540,00 2.620,50 5+2 vz 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 

DEFERIMENTO DO PEDIDO DE LICENÇA ESPECIAL DE OBRAS 
INACABADAS, ALVARÁ DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO N.º 1/2007 

PROCESSO N.º 7790/U (2ª FASE) 
 

Nos termos da informação técnica n.º 170/OS/2012, de 
14-06-09, e de acordo com o proposto na Informação n.º 
28/APV/2012, de 2012-07-12, propõem-se aprovar para a 
obra de urbanização, sita na Urbanização da Arroja, 
freguesia de Odivelas, referente ao processo 7990/U/2ª 
fase, em nome de Hagem Imobiliária, S.A., o seguinte: 
 
1 – O reconhecimento do interesse na conclusão da obra 
nos termos do n.º 3 do artigo 88º do Decreto-Lei n.º 
555/99 de 16 de dezembro, na sua atual redação; 
 
2 – A concessão de licença especial de obras inacabadas 
pelo prazo de três meses, nos termos do nº 1 e do nº 3 do 
artigo 88º do Decreto-Lei nº. 555/99 de 16 de dezembro. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

INDEFERIMENTO DA RECEÇÃO PROVISÓRIA DAS OBRAS DE 
URBANIZAÇÃO RELATIVAS AO ALVARÁ DE OBRAS DE 

URBANIZAÇÃO N.º 1/2007, PROCESSO N.º 7790/U (2ª FASE) 
 

Indeferimento do pedido de receção provisória das obras 
de urbanização, referente ao processo n.º 7990/U/2ª fase, 
na Urbanização da Arroja, freguesia de Odivelas, em 
nome de Hagem Imobiliária, S.A., previstas no alvará de 
obras de urbanização n.º 01/2007, nos termos da 
informação n.º 189/OS/2012, de 2012-07-02 e de acordo 
com o proposto na Informação 30/APV/2012, de 2012-
07-12, constantes no processo. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO CAUÇÃO 
RUA DA CERCA, LOTE C34, BAIRRO DOS PEDERNAIS, RAMADA 

PROCESSO N.º Urb/12/5121_06/07/12 
 

Substituição de hipoteca legal, constituída sobre o Lote 
C34, inserido no Bairro dos Pedrenais, Freguesia da 
Ramada, em nome de Odivelobras – Urbanizações e 
Construções, Lda., pelo depósito caução n.º 10244 
efetuado na Caixa Geral de Depósitos, a favor do 
Município de Odivelas, no valor de €848,00 (oitocentos e 
quarenta e oito euros), para garantir a boa execução das 
obras de urbanização referentes ao Alvará de Loteamento 
n.º 7/2001, de 7 de setembro de 2001, de acordo com o 
proposto na informação n.º 
091/SM/DRU/DGOU/2012, de 2012-07-11. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIA BANCÀRIA POR DEPÓSITO CAUÇÃO 
BAIRRO CASAL DO TRIGACHE, LOTE 246, ZONA NORTE, FAMÕES 

PROCESSO N.º URB/2012/3621, DE 2012.05.16 
 

Substituição de garantia bancária, constituída sobre o Lote 
246, inserido no Bairro Trigache Norte – AUGI 1, 
Freguesia de Famões, em nome de Pedro Gaspar 
Rodrigues, pelo depósito caução n.º 10449 efetuado na 
Caixa Geral de Depósitos, no valor de €2.744,30 (dois mil, 
setecentos e quarenta e quatro euros e trinta cêntimos), 
para garantir a boa execução das obras de urbanização 
referentes ao Alvará de Loteamento n.º 05/2001, de 14 de 
maio, de acordo com o proposto na informação n.º 
022/AR/DRU/DGOU/2012, de 2012-07-03. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

9.ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
 
 

Realizada em 2 de Agosto de 2012 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

PROCESSOS PARTICULARES 
 

 
 

RECEÇÃO PROVISÓRIA DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO DO 
ALVARÁ 05/2009/DRU, BAIRRO DO VALE GRANDE, PONTINHA 

PROCESSO N.º 46.996/RC 
 

De acordo com a informação n.º 93/SM/DRU/ 
DGOU/12, de 2012-06-19, proposto para deliberação o 
seguinte: 
 
A homologação do auto de vistoria constante de folhas 
5938 a 5944 do processo n.º 46.996/RC; 
 
A receção provisória das obras de urbanização do Bairro 
Vale Grande, tituladas pelo alvará de loteamento n.º 
5/2009/DRU e pelo 1º Aditamento emitido em 
21/07/2011, ao abrigo do artigo 87.º do Decreto-Lei n.º 
555/99 de 16/12 na sua redação atual, nas condições 
expressas na informação técnica n.º 
93/SM/DRU/DGOU/12 constante de folhas 6034 a 
6059 do processo; 

 
A redução da caução prevista no artigo 87.º do Decreto-
Lei n.º 555/99 de 16/12 na sua redação atual, nos termos 
propostos na informação técnica n.º 93/SM/DRU/ 
/DGOU/12 constante de folhas 6034 a 6059 do 
processo, mas na condição da mesma não ser concedida 
aos lotes que se encontrem em mora com as 
comparticipações devidas à Comissão de Administração 
Conjunta (CAC) do Bairro Vale Grande na Pontinha. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LICENÇA DE LOTEAMENTO 
N.º 01/2008/DLOP, PÓVOA DE SANTO ADRIÃO 

PROCESSO N.º 24.297/L/OC 
 

Alteração aos projetos de obras de urbanização do alvará 
de licença de loteamento n.º 01/2008, Quinta de São José, 
na freguesia de Póvoa de Santo Adrião, em nome de Ajaca 
– imobiliária e construção civil, Lda., nos termos do 
previsto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 
de dezembro na sua atual redação, de acordo com o 
proposto Informação nº 36/APV/2012, constante a 
folhas 1449 e 1450, do processo n.º 14.297/L/OC, e nos 
termos e nas condições expressas na informação técnica 
constante de folhas 1442 a 1445 do processo. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

HOMOLOGAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA 
RECEÇÃO PROVISÓRIA DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO E 

REDUÇÃO DE CAUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO DO 
ALVARÁ 01/2008/DLOP – PROCESSO N.º 24.297/L/OC 

 
De acordo com a informação n.º 37/APV/2012, de 2012-
07-27 e nos termos da informação técnica nº 
048/PC/DLOP/2012, de 27-07-2012, constantes no 
processo com o n.º 24.297/L/OC, proposto para 
deliberação o seguinte: 
 
a) A homologação do auto de vistoria constante de folhas 
1451 a folhas 1454 do processo n.º 24.297/L/OC; 
 
b) A redução da caução fixada para garantir a adequada 
execução das obras de urbanização, prestada através da 
apresentação de garantia bancária n.º 155/43.010058-8 da 
Caixa Económica Montepio Geral no valor de 
€722.500,00 (setecentos e vinte e dois mil e quinhentos 
euros) para o valor de €135.700 (cento e trinta e cinco mil 
e setecentos euros); 
 
c) Receção provisória das obras de urbanização. 
 
(Aprovado por maioria) 
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MEDIDA CAUTELAR DE “ENCERRAMENTO PREVENTIVO” 
 

Aplicação da medida cautelar de Encerramento 
Preventivo do local de culto, “Assembleia de Deus 
Pentecostal do Maculusso em Portugal, sito na Rua 
Cristóvão da Gama, nº 16 – Loja, Quinta do Pinheiro, 
Pontinha, nos termos do n.º 1 e 2 do artigo 27º do 
Regulamento Geral do Ruído aprovado pelo Decreto-lei 
n.º 09/2007 de 14 de janeiro, até ao momento em que o 
representante, através de relatório demonstre o 
cumprimento do critério de incomodidade, de acordo 
com a informação n.º Interno/2012/7498, de 2012-07-25. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 
 
 

DESPACHOS 
 

 
 

DESPACHO N.º 27/PRES/2012 
 

Assunto: Delegação de competências, no período de férias 
do Sr. Chefe de Gabinete de Apoio Pessoal da Presidente, 
no Sr. Adjunto Carlos Manuel Pereira Lérias 
 
Mário Máximo dos Santos, Vice-Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, por força do estabelecido no n.º 4 
do artigo 73º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, 
alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e 
genericamente nos artigo 35° do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 
15 de Setembro, bem como no Decreto-Lei n.º 262/88, 
de 23 de Julho, aplicável nos termos do n.º 6 do artigo 74º 
da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº 
5-A/2002, de 11 de Janeiro, delega, pelo presente 
despacho, por gozo de férias do Sr. Chefe do Gabinete de 
Apoio Pessoal da Presidente, no período de 31 de Julho a 
17 de Agosto, as competências delegadas no referido 
Chefe do Gabinete, no Adjunto do Gabinete da 
Presidência, Sr. Carlos Manuel Pereira Lérias. 
 
Odivelas, 26 de Julho de 2012, 

 
Por Delegação de Competências 

O Vice-Presidente da Câmara Municipal 
(Nos termos dos Despachos n. ºs 117/PRES/2009 e 25/PRES/2012) 

(Mário Máximo) 
 

 
 
 
 

DESPACHO N.º 01/2012/DMOIT 
 

Assunto: Subdelegação de Competências do Director 
Municipal de Ordenamento e Intervenção Territorial no 
Chefe da Divisão de Instalações e Equipamentos 
Municipais - Engº. António Gomes Mendes Lopes 
 
Nos termos do disposto no artigo 35º e seguintes do 
Código do Procedimento Administrativo e demais 
legislação habilitante, e ao abrigo do disposto no 
Despacho de Subdelegação de Competências nº.: 
01/VHM/2012, de 19 de Janeiro, subdelego, pelo 
presente Despacho, durante o período de 30 de julho a 17 
de agosto de 2012, período em que me encontrarei 
ausente por motivo de férias, no Chefe da Divisão de 
Instalações e Equipamentos Municipais, Sr. Eng.º 
António Gomes Mendes Lopes, as competências que me 
foram subdelegadas, que constam do supracitado 
Despacho e que serão exercidas no âmbito do DOM, 
durante o meu período de férias. 
 
As competências agora subdelegadas poderão ser 
revogadas a todo o tempo desde que as circunstâncias o 
justifiquem e, bem assim, poderão ser revogados 
quaisquer actos praticados pelo subdelegado. 
 
Do exercício das competências subdelegadas, deverá o 
subdelegado prestar ao subdelegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
Odivelas, 26 de julho de 2012. 

 
Por Subdelegação de Competências do 

Sr. Vereador Hugo Martins 
(Despacho n.º 1/VHM/2012 de 19 de janeiro) 

O Diretor Municipal de Ordenamento e 
Intervenção Territorial 

(Luís Jorge, Eng.º) 
 
 
 

DESPACHO N.º 7/DGOU/2012 
 
Assunto: Subdelegação de assinatura de correspondência e 
expediente no âmbito da Divisão de Licenciamento de 
Obras Particulares 
 
Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 5.º do Decreto-
Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, com as alterações 
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 104/2006, de 7 de 
Junho, e o Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de Outubro, 
diploma que aplica à Administração Local a Lei n.º 
2/2004, de 15 de Janeiro, com a redação em vigor, 
conjugado com o artigo 35.º e seguintes do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 442/91, de 15 de Novembro, com a redação que lhe 
foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 4/96, de 31 de Janeiro, 
subdelego na Técnica Superior, Arq.ª Ana Teresa 
Chitas Pacheco, durante o período compreendido entre 
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os dias 03 a 20 de Agosto de 2012, por ausência (férias) da 
respetiva Chefe de Divisão, a assinatura da 
correspondência e expediente necessários à instrução dos 
processos no âmbito da Divisão de Licenciamento de 
Obras Particulares. 
 
Odivelas, 2 de Agosto de 2012 
 

O Diretor do Departamento de Gestão e Ordenamento 
Urbanístico 

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

 
António de Sousa, Arq.º 

 
 
 
 

AVISOS 
 

 
 

AVISO 
CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

Alvará de Loteamento n.º 5/2009/DRU-AUGI 
B.º Vale Grande – Pontinha 

 
2.ºAditamento 

 
Mário Máximo dos Santos, Vice-Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, ao abrigo do disposto no artigo 
78.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na 
sua redação atual, fundamentando-se na deliberação 
tomada em sede da 12.ª Reunião Ordinária da Câmara 
Municipal de Odivelas de 13 de Junho – Ponto 5.1. que 
consiste na alteração da redação do ponto 3.4 do 
aditamento ao alvará de loteamento n.º 5/2011/DRU, 
tendo merecido aprovação por unanimidade, determina 
que se emita o presente aditamento do Alvará de 
Loteamento identificado em epígrafe, em nome da 
Comissão de Administração Conjunta da AUGI do B.º 
Vale Grande. 
 
A redação do ponto 3.4. do 1.º aditamento ao alvará de 
loteamento n.º 5/2011/DRU passará a ter a seguinte 
redação: 
Ponto 3.4.: 
“ Nos termos das condições especiais de pagamento 
aprovadas – equiparadas às decorrentes da operação de 
reconversão – os valores das taxas devidas pela emissão de 
admissão da comunicação prévia de construção e 
legalização nos lotes afetos a moradias unifamiliares ou 
bifamiliares com ou sem atividade compatível com a 
habitação terão uma redução de 50% desde que 
preencham cumulativamente as seguintes condições: 

a)Tenham sido pagas, antes da emissão do 1.º 
aditamento, as taxas relativas ao alvará de loteamento, 
designadamente, as TMU; 

b)O pedido de comunicação prévia para legalização ou 
para construção do lote tenha dado entrada na Câmara 
Municipal no período compreendido entre a emissão 
do alvará de loteamento e até um ano contado a partir 
da data de emissão do 1.º aditamento ao alvará de 
loteamento.    

 
Todas as restantes especificações constantes do alvará de 
loteamento não sofreram qualquer alteração. 
 
Paços do Concelho, 17 de Julho de 2012 

 
Por Delegação de Competências 

O Vice-Presidente da Câmara Municipal 
Nos termos  dos Despachos n.ºs 117/PRES/2009 e 25/PRES/2012 

 
(Mário Máximo) 

 
 
 
 

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 
7644, de 2012.07.31, referente ao período de 30 de junho a 31 de 
julho de 2012: 
 
 
Despachos com Eficácia Externa 
Ao abrigo da Delegação de Competências 
(Despacho n.º 42/PRES/2011) 
 
EDOC/2010/71830 
Assunto: Ruído produzido pelo funcionamento de um 
estabelecimento denominado "Café Duas Rodas", sito na Rua do 
Chafariz, Lote 180, Loja Dta., Casal da Silveira - Famões 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Concorda-se com o horário de funcionamento proposto. 
09-07-2012 
 
EDOC/2012/32679 
Assunto: Envio de expediente - registo 1296/2012-NPP 
242358/2012 - Registo 1303/2012 - NPP 242996/2012 - 
Registo 526/2012 - NPP 241348/2012 - Registo 529/2012 - 
NPP 243367/2012 
Despacho: 
Ao Sr. CDJ, 
Concordo; 
Arquive-se. 
09-07-2012 
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EDOC/2011/44461 
Assunto: Descarga Ilícita de Resíduos no Bairro Mário Madeira - 
Pontinha 
Despacho: 
Ao Sr. CDJ, 
Concordo; 
Arquive-se e dê-se conhecimento à DFM. 
09-07-2012 
 
EDOC/2012/36691 
Assunto: Autos de Notícia NPP 358848/2011 e NPP 
384012/2011 
Despacho: 
Ao Sr. CDJ, 
Concordo; 
Arquive-se. 
09-07-2012 
 
EDOC/2012/36712 
Assunto: Participação 203PART/DFM/21/10/11 
Despacho: 
Ao Sr. CDJ, 
Concordo; 
Arquive-se. 
10-07-2012 
 
EDOC/2012/11494 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 410/ODV/05 - 
pedido de horário de funcionamento (resposta a ofício 22900 de 
07/12/2011) 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Concorda-se com o horário de funcionamento requerido. 
09-07-2012 
 
EDOC/2011/61231 
Assunto: Visitas ao Mosteiro S. Dinis - Pagamento ao Instituto 
de Odivelas 
Despacho: 
Ao DGFP/DF, 
Para recabimentação e compromisso. 
09-07-2012 
 
EDOC/2012/36846 
Assunto: Contrato de abastecimento de água - local 1036881 - 
Rua Eugénio de Castro Zonas Verdes Rega Odivelas 
Despacho: 
Ao Sr. DMGAG, 
Segue contrato assinado para envio ao DGFP/DGP para 
processamento e devolução aos SMAS. 
09-07-2012 
 
EDOC/2012/35240 
Assunto: Descarga ilícita de resíduos no bairro Mário Madeira 
Pontinha 
Despacho: 
Ao Sr. CDJ, 
Concordo; 
Informe-se os SMAS nos termos propostos. 
09-07-2012 
 
EDOC/2012/13615 
Assunto: REST/2010/11 - Pedido de alteração de atividade e 
junção de elementos 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 

Concordo com o horário de funcionamento proposto. 
09-07-2012 
 
EDOC/2012/29639 
Assunto: Processo de licenciamento n.º 82/ODV/01: 
estabelecimento sito na Rua Almirante Gago Coutinho, n.º 82, 
Ponte da Bica, freguesia da Ramada, em nome de Hu Jin Min 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Indefere-se o pedido de emissão de licença de utilização para a 
atividade de restauração. 
09-07-2012 
 
EDOC/2012/38467 
Assunto: SMAS de Loures - Fornecimento de Água em várias 
Instalações (Equipamentos, Polidesportivos, Serviços e Escolas) 
Faturas 
Despacho: 
À DGFP/DF, 
Autorizo o pagamento das faturas no valor de 5.288,55€, 
conforme informação n.º interno/2012/7013, após a verificação 
e validação da conformidade legal da despesa.  
23-07-2012 
 
EDOC/2012/38526 
Assunto: PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES 
CONDOMINIAIS -  2012 
Despacho: 
À DGFP/DF, 
Para compromisso e pagamento de condomínios no valor de 
9.550,94€.  
17-07-2012 
 
EDOC/2011/50039 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Pedido de Junção 
de Elementos - 430/ODV/05 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Aceita-se a DP, pelo que segue assinado o ofício n.º 
saída/2012/15709.  
Concorda-se com o horário de funcionamento. 
Logo que o procedimento se mostre concluído e extinto, 
arquive-se. 
18-07-2012 
 
EDOC/2012/23355 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Pedido de licança 
para utilização de vias públicas para "caminhada solidária" 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Concordo com o proposto, pelo que se defere o pedido de 
isenção de pagamento de taxas. 
Logo que o procedimento se mostre concluído e extinto, 
arquive-se. 
18-07-2012  
 
EDOC/ 2012/38741 
Assunto: Pedido de disponibilização de Autocarro - 24 de Julho: 
28º Aniversário do CFPSA 
Despacho: 
Ao SAOM, 
Autorizo a cedência de transporte para o dia 24 de julho de 2012 
ao Centro de Formação Profissional para o Setor Alimentar. 
Para inclusão na ordem de trabalhos da próxima reunião de 
câmara ordinária para ratificação. 
18-07-2012 
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EDOC/2012/38526 
Assunto: 
Despacho: 
À DGFP/DF, 
Para compromisso e pagamento de condomínios no valor de 
9.550,94€, após a verificação e validação da conformidade legal 
da despesa. 
18-07-2012 
 
EDOC/2011/41250 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / COM/2009/41 - 
entrega de Dec prévia para mudança de pessoa titular da 
exploração e pedido de horário de funcionamento 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Aceita-se a DP, pelo que segue assinado o ofício n.º 
saída/2012/15244. 
Concorda-se com o horário de funcionamento. 
Logo que o procedimento se mostre concluído e extinto, 
arquive-se. 
17-07-2012 
 
EDOC/2011/43988  
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 2716/OP entrega 
declaração prévia para efeitos de instalação+ pedido de horário 
de funcionamento 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Aceita-se a DP, pelo que segue assinado o ofício n.º 
saída/2012/15254.  
Concorda-se com o horário de funcionamento. 
Logo que o procedimento se mostre concluído e extinto, 
arquive-se. 
18-07-2012 
 
EDOC/2012/25041 
Assunto: Apreciação DP - Pulsação Veloz Combustíveis, Lda 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Aceita-se a DP, pelo que segue assinado o ofício n.º 
saída/2012/15177.  
Concorda-se com o horário de funcionamento. 
Logo que o procedimento se mostre concluído e extinto, 
arquive-se. 
17-07-2012 
 
EDOC/2011/33321 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 16564/OCP - 
pedido de apreciação de DPrévia e de horário de atendimento 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Aceita-se a DP apresentada para efeitos de instalação e 
concorda-se com o horário de funcionamento requerido; 
Aprova-se minuta de ofício n.º 2012/16002, que segue assinada 
30-07-2012 
 
EDOC/2011/43565 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Entrega de 
Declaração Prévia Entrega de Comunicação de Instalação 
Entrega de Pedido de Horário de Funcionamento 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Aceita-se a DP apresentada para efeitos de instalação e 
concorda-se com o horário de funcionamento requerido; 
Aprova-se minuta de ofício n.º 2012/15990, que segue assinada. 
30-07-2012 

EDOC/2012/39375 
Assunto: atendimento de Licenciamentos / ODV100255 - 
REVALIDAÇÃO DE CICLOMOTORES 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Defere-se o pedido de renovação da licença de condução de 
ciclomotor condicionada ao pagamento da taxa devida. 
30-07-2012 
 
EDOC/2012/30155  
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / COM/2007/30 - 
Pedido de Fotocópias Autenticadas + Pedido de Alteração ao 
Horário de Funcionamento 
Despacho: Ao Sr. DDAJG, 
Concorda-se com o horário de funcionamento proposto; 
Emita-se a fotocópia requerida 
31-07-2012 
 
 
 
Despachos com Eficácia Externa 
Ao abrigo da Subdelegação de Competências  
(Despacho n.º 42/PRES/2011) 
 
EDOC/2012/28122 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / ODV300528 - 
pedido de revalidação 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Defere-se o pedido de renovação da licença de condução de 
ciclomotor condicionada ao pagamento da taxa devida. 
09-07-2012 
 
EDOC/2008/43396 
Assunto: Pedido de licença com antecedentes em 
Edoc/2008/34217/ resposta a ofício Saída/2008/17097 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Defere-se o pedido de emissão de autorização de utilização para 
a atividade de bebidas, condicionada ao pagamento da taxa 
identificada. 
09-07-2012 
 
EDOC/2012/29355 
Assunto: Processo n.º 2052/94 - Estabelecimento de bebidas 
sito na Rua de Macau, n.º 1 A, freguesia do Olival Basto, em 
nome de Conceição & Loio, Lda. 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Determina-se a extinção do procedimento de substituição do 
título por inutilidade superveniente, nos termos propostos pelos 
serviços, e a consequente manutenção da plena validade do título 
original;  
Determina-se a dispensa de audiência prévia de interessados no 
que se refere à decisão de extinção do procedimento de 
substituição do título, igualmente nos termos propostos pelos 
serviços; 
Notificada a decisão final de extinção do procedimento, arquive-
se. 
09-07-2012 

 
EDOC/2012/29339 
Assunto: Processo n.º 2186/94 - Estabelecimento de restauração 
e bebidas sito na Praceta Alexandre O'Neill, n.º 2 B, freguesia de 
Odivelas, em nome de Vanessa Guardado Teixeira 
Despacho: 
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Ao Sr. DDAJG, 
Determina-se a extinção do procedimento de substituição do 
título por inutilidade superveniente, nos termos propostos pelos 
serviços, e a consequente manutenção da plena validade do título 
original;  
Determina-se a dispensa de audiência prévia de interessados no 
que se refere à decisão de extinção do procedimento de 
substituição do título, igualmente nos termos propostos pelo 
Notificada a decisão final de extinção do procedimento, arquive-
se. 
09-07-2012 
 
EDOC/2008/15583 
Assunto: 2362/95 - Entrega de Declaração Prévia para registo e 
mudança de atividade 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Concordo; 
Ofício n.º 2012/11721 segue assinado. 
09-07-2012 
 
EDOC/2012/31858 
Assunto: Processo n.º 230/ODV/03 - Estabelecimento sito na 
Av. D. Dinis, n.º 68 ABC, Centro Comercial Oceano, Loja 61, 
freguesia de Odivelas 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Determina-se a extinção do procedimento de substituição do 
título por inutilidade superveniente, nos termos propostos pelos 
serviços e a consequente manutenção da plena validade do título 
original;  
Igualmente nos termos propostos pelos serviços, determina-se a 
dispensa de audiência prévia de interessados no que se refere à 
decisão de extinção do procedimento de substituição do título;  
Notificada a decisão final de extinção do procedimento, arquive-
se. 
09-07-2012 
 
EDOC/2012/29405 
Assunto: Processo n.º 1912/93 - Estabelecimento de Bebidas 
sito n Rua D. Dinis, Lote 83 A, Quinta das Dálias, freguesia de 
Famões, em nome de Benedita Mariana Correia Milheiras Silva 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Determina-se a extinção do procedimento de substituição do 
título por inutilidade superveniente, nos termos propostos pelos 
serviços, e a consequente manutenção da plena validade do título 
original;  
Igualmente nos termos propostos pelos serviços determina-se 
dispensa de audiência prévia de interessados no que se refere à 
decisão de extinção do procedimento de substituição do título; 
Notificada a decisão final de extinção do procedimento, arquive-
se. 
09-07-2012 

 
EDOC/2011/57603 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Proc. 
8/ODV/99Pedido de Mudança de Entidade Exploradora 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Aceita-se a DP apresentada para efeitos de mudança do titular da 
exploração; 
Notifique-se o novo explorador que, em caso de existência de 
novas reclamações relativas ao ruído, será proposta a declaração 
de invalidade do título precário; 
Concorda-se que o horário de funcionamento proposto. 
09-07-2012 

EDOC/2012/29639 
Assunto: Processo de licenciamento n.º 82/ODV/01: 
estabelecimento sito na Rua Almirante Gago Coutinho, n.º 82, 
Ponte da Bica, freguesia da Ramada, em nome de Hu Jin Min 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Indefere-se o pedido de emissão de licença de utilização para a 
atividade de restauração. 
09-07-2012 
 
EDOC/2009/66273 
Assunto: Proc. Nº 2.224/AS/94 - "Belorca - Actividades 
Hoteleiras, Lda." Rua da Paiã, n.º28, Loja - Quinta do Malagasto 
2675 Odivelas 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Determina-se a extinção do procedimento de substituição do 
título por inutilidade superveniente, nos termos propostos pelos 
serviços, bem como a consequente manutenção da plena 
validade do título original; 
Determina-se a dispensa de audiência prévia de interessados nos 
termos propostos na etapa 12; 
Notificada a decisão final de extinção do procedimento, arquive-
se. 
09-07-2012 
 
EDOC/2012/35810 
Assunto: X Festival Folclore  - Rancho Folclórico Camponeses 
de Odivelas 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Declara-se a extinção do presente procedimento por inutilidade 
superveniente. 
09-07-2012 
 
EDOC/2012/32238 
Assunto: -atendimento de Licenciamentos / Táxi - Alvará 
92563/2001 - pedido de averbamento a nova viatura 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Defere-se, com efeitos à data da vistoria, o averbamento da 
licença n.º 38 que foi emitida ao abrigo do alvará n.º 
92563/2001, que segue assinada; 
Logo que o procedimento se mostre concluído e extinto, 
arquive-se." 
17-07-2012 
 
EDOC/2011/8245  
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Entrega de 
Declaração Prévia/ Processo nº REST/2010/25Pedido de 
Horário de Funcionamento Comunicação de Instalação 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Aprova-se minuta de original e duplicado do Alvará de 
Autorização de Utilização n.º 04/2011, que seguem assinadas; 
Concorda-se com a alteração ao horário de funcionamento 
requerido; 
Concluído e extinto o presente processo, arquive-se. 
17-07-2012 
 
EDOC/2010/31281 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / REST/2010/7 - 
Declaração Prévia de Instalação Artº 10º   
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
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Aprova-se minuta de alvará de autorização de utilização n.º 
13/2012, de que seguem assinados original e duplicado. 
30-07-2012 
 
EDOC/2012/37929 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Licença 48/2003 - 
pedido de averbamentos vários 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Defere-se o pedido de averbamento à Licença de Táxi, com 
efeitos retroativos à data de conclusão da fase instrutória do 
procedimento; 
O deferimento referido supra fica condicionado ao pagamento 
da correspondente taxa; 
Aprova-se título averbado, que segue assinado e cuja entrega ao 
requerente fica dependente do pagamento da taxa devida; 
Logo que o presente procedimento se encontre concluído, 
arquive-se. 
30-07-2012. 
 
EDOC/2012/39030 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Táxis - Licança nº 
33 - pedido de averbamento de morada 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Defere-se o pedido de averbamento à Licença de Táxi, 
condicionada ao pagamento da taxa devida. 
31-07-2012 
 
EDOC/2011/63499 
Assunto: Estabelecimento de restauração e bebidas: sito na Rua 
Angola, n.º20 – Letras A.M.V., Olival Basto 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Declara-se a invalidade do alvará de licença sanitária n.º 84/93, 
nos termos propostos pelos serviços. 
31-07-2012 
 
EDOC/2012/30832 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 
Proc.324563883/76Mudança de entidade exploradora / HF 10h 
às 24h/sem período almoço/sem descanso semanal 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Aceita-se a DP apresentada para efeitos de mudança de titular da 
exploração; 
Concorda-se com o de funcionamento requerido. 
31-07-2012 

 
 
 
 

HABITAÇÃO E SAÚDE 
 

 
 
Decisões com eficácia externa tomadas pela Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas, de acordo com Proposta n.º 
1/PRES/2009 de 2009.11.03, e pelo Vice-Presidente da Câmara 
de Odivelas, ao abrigo do Despacho de delegação de 
competências da Presidente da Câmara Municipal de Odivelas 
n.º 25/PRES/2012 de 2012.07.12, no âmbito do Departamento 
de Habitação e Saúde, durante o mês de julho de 2012, nos 
termos da informação com o n.º Interno/2012/7623, de 
2012.07.31: 
 

Departamento de Habitação e Saúde 
 
EDOC/2012/37127 
Interno/2012/6738 e 2012/07/04 
Assunto: Rendas PROHABITA I e PROHABITA II. 
Decisão da Sra. Presidente da Câmara: “V. Homologo, face ao 
informado. Á Sra. Ch. DGHS, para os devidos efeitos”. 
Data da decisão: 2012-07-09 
 
EDOC/2012/38583 
Interno/2012/7034 e 2012/07/12 
Assunto: Acordo com a Empresa Compreconcil - Denúncia 
Contrato de Arrendamento Rua José Gomes Ferreira, 26, 
44ºDto., Odivelas – José Filipe Rodrigues Pereira e Maria 
Augusta de Jesus Silva Pereira. 
Decisão do Sr. Vice-Presidente da Câmara: “V. Ao DHS, T.C. e 
face ao informado dou o meu acordo ao que é proposto. 
Proceda-se em conformidade. Segue assinado, para os 
competentes efeitos, o ofício em anexo.”. 
Data da decisão: 2012-07-18 
 
EDOC/2012/38468 
Interno/2012/7015 e 2012/07/11 
Assunto: Proposta de plano de regularização de divida - 
PROHABITA II. 
Decisão do Sr. Vice-Presidente da Câmara: “Ao DHS, T.C e, 
face ao informado, dou o meu acordo ao que é proposto. 
Proceda-se em conformidade. 
Data da decisão: 2012-07-16 
 
EDOC/2012/38517 
Interno/2012/7028 e 2012/07/11 
Assunto: Proposta de plano de regularização de divida - 
PROHABITA II. 
Decisão do Sr. Vice-Presidente da Câmara: “Ao DHS, T.C e, 
face ao informado, dou o meu acordo ao que é proposto. 
Proceda-se em conformidade. 
Data da decisão: 2012-07-16 
 
 
DGHS - Divisão de Gestão e Habitação Social 
 
EDOC/2011/59343 
Interno/2012/4669 de 2012/05/07       
Assunto: Regularização de Dívida. Titular: Natália de Jesus das 
Neves. Fogo: Rua Domingos António Carvalho nº 4-3ºDto. – 
Famões. 
Decisão da Sra. Presidente da Câmara: “Ao DHS, T.C. e, face ao 
informado, dou o meu acordo ao que é proposto. Proceda-se em 
conformidade.”  
Data da decisão: 2012-05-07 
 
EDOC/2012/36449 
Interno/2012/6411 de 2012/06/25       
Assunto: Proposta de atribuição do fogo, sito no Bairro Olival 
do Pancas, Lote 58-1º A – Pontinha (T2), ao agregado familiar 
de Ana Cristina Dias Gomes, recenseado co o registo de 
matrícula Nº 065.0003.1. – Serra da Luz/Encosta da Luz – 
Pontinha. 
Decisão da Sra. Presidente da Câmara: “V. Ao DHS, T.C. e, face 
ao informado, dou o meu acordo ao que é proposto. Proceda-se 
em conformidade. Segue assinado, para os devidos efeitos, o 
contrato de arrendamento.”  
Data da decisão: 2012-07-09 
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DCRH – Divisão de Construção e Reabilitação de 
Habitação 
 
EDOC/2012/39165 
Interno/2012/7149 de 2012/07/16 
Processo nº 08.03/01-2006 
Assunto: Proposta de homologação dos Autos de Receção 
Definitiva Parcial nºs 8 e 9 e restituição de cauções no valor de 
€519,37 à empresa Manuel Esteves Moreira referente à 
Empreitada de Demolição, emparedamento e/ou intervenções 
precárias e fogos municipais no concelho de Odivelas. 
Decisão da Sra. Presidente da Câmara: “V. Ao DHS: Seguem 
devidamente homologados os Autos em anexo, face à 
informação dos serviços.” 
Data da decisão: 2012-07-12 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


